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Olimpiai elmélkedés a futásról, a célról és a hegytetın talált levélrıl 
 

„E levelet a hegytetın találtam, / Hóban feküdt, az 
erdıhöz közel, / Fákról hullt gyémántporral 
beszitáltan. / Míg zöld volt, írni rá nem lehetett. / De 
hogy megbarnult, megkeményedett: / Az írás 
felcsillámlik rajta, / S tőnıdvén, lelkem elsóhajtja: / 
Kellett a dér, a tél, a hóvihar, / S a zuzmara, a 
zordfényő palást, / Hogy egy Kéz azt írhassa ránk, amit 
akar.” (Reményik Sándor) 

Verejték nélküli siker! A legkevesebb befektetett 
erıfeszítéssel a lehetı legnagyobb eredmény! Ez kell 
nekünk! Hatékonyan, magabiztosan, könnyedén és 
mosolygósan szeretnénk élni 
életünk. Dér, tél, hóvihar és 
zúzmara nélkül. Nem szeretjük 
az izzadságcseppeket és a 
kemény erıfeszítést igénylı 
nehezebb szakaszokat.  

A könnyebb utak 
látványosan és hatékonyan 
kísértenek. Igaz, a cél már rég 
nem az eredeti, a hangsúlyok 
máshova kerültek, az igények 
is lejjebb szálltak és lázasan 
kutakodunk a még könnyebb 
utat ígérı doppingszerek után. 

A kínálat itt is óriási – 
szerelmi bájitalok, megvásárolt diplomák, elsikkasztott 
vagyonok, idıtlenül örök fiatalság, önmaguktól futó 
sportcipık kínáltatják magukat. Kicsit össze is 
zavarodunk a nagy választék láttán. Persze hogy 
akarunk – mindent és egyszerre. İszintébb 
pillanatainkban aztán tudatosul bennünk, hogy 
céltalanul kóválygunk, nem tudjuk az utat és így nem is 
megyünk elıre. A megbundázott vagy véletlenül 
ölünkbe hullott eredmények nem tesznek boldoggá.  

Keresésünkben és úttalanságunkban esetleg még 
odaszaladunk ahhoz, aki az Út – csak a nehézségek, a 
keresztek, a feltétel nélküli önátadás visszatántorítanak. 
Nem szívesen megyünk azután, aki sikertelen, keresztet 
hordoz, keresztfelvállalásra bíztat és kereszten is 
végezte. Elképzeléseinket, akaratunkat és vágyainkat 
aztán meg végképp nem vagyunk hajlandóak feladni. 
Így továbbra is keressük a kiskapukat, a 
doppingszereket, a járhatóbb utakat, az észszerőnek 

tőnı magyarázatokat, hogy csak néha-néha kelljen 
megnyugtatnunk magunkat: Ez a jó út, itt kapjuk a 
hervadhatatlan koszorút. 

Kell a dér, a tél, a hóvihar, a zúzmara. Kellenek az 
áldozatok, a verejtékes küzdelmek, a felismert 
zsákutcák, a megharcolt eredmények. Formálnak 
bennünket és felismerhetıvé teszik életünk. Részesévé 
válunk mindannak, aminek szemlélıként vagy 
fogyasztóként nem ismerhetjük fel értékét.  Érzéseket 
adnak – a lelkesedés lendületét, a megtorpanás 
kétségét, a küzdelem fájdalmát és örömét, a felismerés 

erejét, a cél szépségét, a 
megérkezés békességét. A 
télnek is van melege, a 
hóvihar is lehet lenyőgözı és 
csodálatos. 
      Futásunk és küzdelmeink 
közben pedig egy biztonságot 
és megnyugvást adó 
bizonyosság hathatja át 
életünk: részesei vagyunk 
valami nagy egésznek. El-el 
tévedve, le-le térve, de azon 
az úton járunk, amelyen 
járnunk kell. Ismerjük a célt. 
Útközben pedig erınkön, 

küzdelmeinken, képességeinken, lehetıségeinken, 
adottságainkon, csüggedéseinken és érzéseinken 
keresztül Isten kegyelme nyilvánul meg életünkön. Az 
ı munkatársai lehetünk, és a mi életünkön keresztül is 
ı munkálkodik országán.   

„Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, 
mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a 
versenydíjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Aki pedig 
versenyben vesz részt, mindenben önmegtartoztató: 
azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi 
pedig azért, hogy hervadhatatlant. Én tehát úgy futok, 
mint aki elıtt nem bizonytalan a cél, úgy öklözök, mint 
aki nem a levegıbe vág, hanem megsanyargatom és 
szolgává teszem a testemet, hogy amíg másoknak 
prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a 
küzdelemre.” (1Kor 9,24-27) 

Solymár Mónika 
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GYÜLEKEZETI  ALKALMAK  ÉS  HÍREK 
 
Istentiszteletek 

• Bécs, 1070 Lindengasse 44/a. kápolna 
2008. szeptember 07.  11.00 óra Istentisztelet 
2008. október 05. 10.00 óra Istentisztelet İriszigeten 
2008. november 02. 11.00 óra Istentisztelet úrvacsoraosztással 
Októberben a bécsi istentiszteleti alkalmunk İriszigeten lesz megtartva! Az odautazással kapcsolatban 
érdeklıdni lehet a lelkészi hivatal telefonszámán! 

• Graz, Heilandskirche gyülekezeti terem (8010 Graz, Kaiser Josef-Platz 9.)   
2008. szeptember 14. 16.00 óra  Istentisztelet 
2008. október 05. 10.00 óra  Istentisztelet İriszigeten 
2008. november 02. 16.00 óra Istentisztelet úrvacsoraosztással 
Idıpontváltozás! A grazi szeptemberi istentiszteletet nem a korábban meghirdetett idıpontban (2008. 
szeptember 21.), hanem egy héttel korábban, 2008. szeptember 12-én tartjuk!  

Aratási hálaadó istentisztelet İriszigeten és gyülekezeti találkozó 
2008. október 5-én az aratási hálaadó ünnepen közös istentiszteletet tartunk az İriszigeti Evangélikus Gyülekezettel. 
Bécsbıl és Grazból autókkal megyünk İriszigetre, ahol az ottani gyülekezettel együtt részt veszünk a 10.00 órakor 
kezdıdı istentiszteleten. Ezt közös kávézás, beszélgetés követi, majd együtt töltjük el a délutánt az Irányi-házban és 
İrisziget környékén. A program kb. 16.30 órakor ér véget. E gyülekezeti kirándulásra szeretettel várjuk azokat is, akik 
nem Bécsbıl vagy Grazból érkeznek, számukra azonban nem tudunk szervezett odautazási lehetıséget biztosítani. A 
kirándulásra a gyülekezeti telefonszámon lehet jelentkezni. 

A lelkészi hivatal telefonszáma (csak mobiltelefonon elérhetı): � +43/650 58 777 12 
A lelkészi hivatal e-mail címe: � evang-ungarisch@chello.at 
 

Az İriszigeti Evangélikus Gyülekezet bemutatkozik 
 
İrisziget Árpád-kori magyar határırtelepülés volt. Evangélikus 
gyülekezete 1561-ben alakult, de az ellenreformáció idején nem 
szervezıdhetett tovább. A hívek – ahogyan a környék többi településérıl 
is – több mint száz éven keresztül Nemescsóba jártak át istentiszteletre, 
amely a számukra kijelölt artikuláris hely volt. Az ıriszigeti határırök 
1785-ben kapták azt a privilégiumot, hogy kis létszámuk ellenére – ekkor 
az evangélikus lakosság 241 fıbıl állott – gyülekezetet alapíthattak, 
lelkészt hívhattak meg, majd a türelmi rendeletet követıen templomot 
építhettek. A templom 1792-1794 között épült fel, tornyot 1820-ban 
építettek hozzá. A szigetiek iskolát is alapítottak 1789-ben, ennek egykori 
gazdasági épülete a jelenlegi gyülekezeti terem. 

1921-ben a trianoni döntést követıen İrisziget ausztriai területre 
került. Az itteni lakosság – ahogyan nevében is benne van, szigetként – 
megtartotta magyarságát, nyelvét, kultúráját és evangélikus vallását. A 
falu jelenlegi lakossága kb. 290 fıt tesz ki, ebbıl 243 fı evangélikus. Az 
istentiszteletek nyelve a hónap 1. 3. 4. (5.) vasárnapján a magyar, minden 
hónap 2. vasárnapján a német. A gyülekezethez tartozó filia Jabing, itt 89 
evangélikus él, akik kéthetente német nyelvő istentiszteleten vehetnek 
részt. 

A kétnyelvőség egyéb alkalmainkon is megjelenik. Gyülekezetünkben zenészcsoport, kórus, nıegylet, és 
magyar tánccsoport mőködik. Az Alsóıri katolikusokkal, a Felsııri reformátusokkal és katolikusokkal közösen 
rendszeresen megtartjuk magyar ökumenikus istentiszteleteinket. A történelmi hagyományok mai folytatása az, 
hogy a magyarországi Nemescsói Evangélikus Gyülekezet a testvérgyülekezetünk. Sziget nem egyenlı az 
elszigeteltséggel, szívesen látjuk és fogadjuk a hozzánk betérı vendégeket.                     

Mesmer Otto evangélikus lelkész/İrisziget



 

 

Balassi Bálint (1554-1594) 

Madách Imre (1823-1864) 
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A Biblia a magyar irodalomban  
 

A 2008-as év a Biblia éve. Azé  a Szentírásé, amely 
az egész európai kultúrát, gondolkodást és vallást 
meghatározza. Kiemelkedı szerepe van az irodalomban 
is. Keletkezésétıl kezdve napjainkig érezteti hatását, 
ismerete hozzá tartozik az általános mőveltséghez. A 
Bibliát eddig többszáz nyelvre fordították le. Utóélete, 
hatása a mővészetekre szinte felmérhetetlen. Az Ó - és 
Újszövetség sok története élt tovább a késıbbi 
irodalmakban, s él ma is jelképként, hasonlatként, 
hivatkozási alapként, forrásanyagként. 

A világirodalom számos mőve foglalkozik bibliai 
témával, többek közt a következık: Racine Eszter, 
Milton Az elveszett paradicsom, Goethe Faust, 
Flaubert Heródiás, Dosztojevszkij Bőn és bőnhıdés, A 
Karamazov testvérek, Kafka Ítélet, Gide A tékozló fiú, 
Thomas Mann József és testvérei, Borges Márk 
evangéliuma, stb. 

Írásomban elsısorban a Bibliának a magyar 
irodalomra tett hatasát szeretném kifejteni,  
természetesen a teljesség igénye nélkül. A Szentírásnak 
a magyar irodalomban fontos szerepe van. Az elmúlt 
évszázadok során sok írónkra-költınkre kimondottan 
nagy hatással volt, számtalan jelentıs irodalmi mő 
megírásához alaptémául szolgált. A szent könyvvel 
szélesebb körben természetesen csak a lefordítása után 
ismerkedett meg az olvasóközönség. A reformáció 
korából feltétlenül meg kell említenünk a magyar 
nyelvő Biblia fordítóit: Károli Gáspárt, Heltai Gáspárt, 
Sylvester Jánost, Méliusz Juhász Pétert, akik egyben 
koruk legkiválóbb tollforgatói is voltak. Az akkoriban 
nagy népszerőségnek örvendı históriás énekek is 
gyakran merítették témájukat a Szentírás világából. 
Szenci Molnár Albert olyan sikeresen költötte át 
magyarra a soltárok könyvét, hogy kis változtatásokkal 
máig ezeket éneklik a református templomokban. 

A magyar költészet 
magaslataira elıször 
Balassi Bálint, a reneszánsz 
legnagyobb költıje juttatta 
a biblikus nyelvet. Istenes 
versei, amelyekben a 
bőnbánó költı megtört 
lélekkel járul a kegyelmes 
Isten elé, csak Ady Endre 
hasonló költeményeivel 
mérhetık. Balassi az istenes 
költészet megteremtıjének 
is mondható irodalmunk-

ban. Verseinek középpontjában az ember áll, akinek 
kételyeire nem gyógyír a hit, sem a vakbuzgóság, de 
minden hitetlenségen túl is hisz Istenben, a 

megváltásban, a kegyelemben Az Adj már 
csendességet címő versében elsírja élete keserveit, 
megvallja vétkeit, és megnyugvásért, bőnbocsánatért 
esedezik Istenhez:  

„Repőlvén áldjalak, élvén imádjalak vétek nélkől, 
Kit jól gyakorolván haljak meg nyugodván bú s kín 
nélkől.“ 

Balassi költészete mélyen hatott a késıbbi nagy 
utódokra, így Ady Endrére és József Attilára is.  

A felvilágosodás és a racionalizmus számőzte a 
Bibliát Magyarországon az irodalmi köztudatból, és az 
csak a romantikával térhetett vissza. Vörösmarty 
Mihály egyik elsı drámájaként megalkotta a Salamon 
királyt, Petıfi Sándor pedig a forradalom elıestéjén 
megírt A XIX. század költıi címő  versében a zsidók 
pusztai vándorlását idézve Mózessel, sıt a 
lángoszloppal azonosítja a költıket, akik „vezetik a 
népet Kánaán felé“.  

Madách Imre 
fımővéhez, az Ember 
tragédiájához több bibliai 
könyvbıl - Genezis, 
Exodus, Jób könyve - 
meríti a kerettörténetet, 
amellyel az emberi létezés 
értelmét boncolgató 
történelmi színeket fogja 
közre. A 10. részben nagy 
határozottsággal kimondja, 
hogy az életben csak a 
hittel élık érhetnek célt: 

„Kiben erı van és Isten lakik, 
Az szónokolni fog, vés vagy dalol, 
Ha lelke fáj, szívrázóan zokog, 
Mosolyg, ha a kéj mámorát alussza 
S bár új utat tör, bizton célra ér.“  

Madách Mózes címmel is írt egy drámát, amely 
azonban kevéssé ismert. 

A 20. század elsı felének jeles költıinél, mint a 
nyugatos Ady Endrénél is több mőben megjelennek - 
szinte látomásként - a jól ismert bibliai témák. Ady 
istenhitét nem a mély vallásosság jellemzi, de súlyos 
betegsége miatt belsı békére, nyugalomra vágyott. Így 
jutott Isten-közelbe a tépett lelkő költı. Nála, mint 
minden más fogalom, a Mennyei Atya is szimbólum, 
istene a maga által teremtett Isten. Költészetében a hit 
és a hitetlenség motívumai váltják egymást. A Hiszek 
hitetlenül Istenben címő verse is errıl vall. Az Imádság 
háború után címő versében pedig így fohászkodik: 
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„Uram, háborúból jövök én, 
Mindennek vége, vége: 
Békíts ki Magaddal s magammal, 
Hiszen Te vagy a Béke.“ 

A Sion-hegy alatt címő híres költeményében a 
költı a Sinai-hegyet idézi, ahol Mózes a kıtáblára 
vésett isteni kinyilatkoztatásra várt. Ennek a jelenetnek 
a modern feldolgozása ez a vers. Az Istenhez hanyatló 
árnyékban pedig, amely talán egyik legkevésbé 
zaklatott hangú istenes verse, mintha nem kételkedne 
többé az Úr létezésében, és belenyugszik a sors 
rendelésébe: 

 „Szent Képzelés, örök hit-balzsam, 
Ki létlenül is leglevıbb, 
Meghajlok szent Szined elıtt.“ 

Babits Mihály (1883-1941) és Ady Endre (1877-1919) 
 

Másik jeles nyugatos költınk, a betegségével 
küszködı Babits Mihály, a második világháború 
elıestéjén mesterien aktualizálta az ismert ószövetségi 
történetet a Jónás könyvében és a Jónás imájában. Ez 
az alkotás a Biblia ótestamentumi részének sajátos 
átdolgozása, prafrázisa. Sok a párhuzam, de a 
különbözıség is a két mő közt. Pl. a Bibliában Jónás 
maga kéri, hogy vessék a tengerbe, Babits hıse viszont 
a hajó fenekén akar megbújni; a Bibliában Ninive népe 
Jónás szavát hallva megtér, Babitsnál a nép kineveti a 
prófétát. E remekmő néhány sora szállóigévé vált 
napjainkra: „a szó tiéd, a fegyver enyém“; „mert 
vétkesek közt cinkos aki néma“; „mert aki életét 
hazugságba veszti, a boldogságtól magát elrekeszti“. 

A 20. század zseniális íróját és humoristáját, 
Karinthy Frigyest is foglalkoztatták a bibliai témák, 
Barabbás címő novellájában megpróbálja megérteni az 
érthetetlent: miért választották az emberek Krisztus 
helyett a rablógyilkos Barabbást. 
 

Számos jeles költınket sorolhatnánk még ide, akik 
nagyot alkottak irodalmunkban, akiket szintén 
foglalkoztatott a Biblia, s az élet örök érvényő kérdései. 
Említhetném József Attilát, aki gyönyörően írja Isten 
címő versében, hogy tetten érte a szívében az Urat, 
vagy Pilinszky Jánost, akinek költészetét áthatja mély 
istenhite és szeretete, Mécs Lászlót, aki ezt vallja Az 
Isten válaszol címő versében: „nem az Isten, a bőn 
büntet!“, Reviczky Gyulát, aki a Miatyánkban így 
könyörög a Teremtıhöz: „Csak te ne hagyj soha 
magunkra. Taníts imára, türelemre.“; Szabó Lırincet, 
aki Lóci verset ír címő költeményében egy hatéves 
gyermek szavaival csak ennyit mond Istenrıl: „Az 
életet adja, adja, egyszerre csak abbahagyja… Nem 
kéne még valami hozzá?“ – kérdi a költı a kisfiút. Mire 
a gyermek: „Nem hát, ez az élet, ebben minden benne 
van.“  

Vagy idézhetnénk Gulyás Pált, aki így ír Jézusról 
Az Evangélium elé címő versében: 

„Egy betlehemi megalázott 
Ember teremtett új világot, 
megteremtette az igébıl,  
a szeretet szent semmijébıl.“ 

De sorolhatnám tovább a neveket, akiket 
foglalkoztatott a Szentírás, és istenes témájú mőveket 
alkottak, pl. Dsida Jenı, Rónay György, Szilágyi 
Domokos, Somlyó Zoltán és mások. Szerencsére 
hosszú a lista. A ma élı költık is éppoly érdeklıdést 
mutatnak e téma  iránt, mint elıdeik, de lehetetlen 
volna valamennyiüket e rövid írásba belefoglalni. 
Mindenesetre a Biblia örök téma az irodalomban, és az 
is marad. 

Erdélyi evangélikus költınknek, Reményik 
Sándornak talán összes költeményét áthatja a Szentírás 
ismerete és szeretete. Az ı egyik gyönyörő 
versidézetével - Békesség Istentıl - zárom ezt a 
kimeríthetetlennek tőnı témát: 

„Nincs nyugalom, nincs nyugalom, - a szív,  
Amíg ver, mindörökre nyugtalan. 
De mindörökké nyughatatlanul,  
Istentıl mégis Békessége van.  
Nyugalma nincs, de Békessége van.  
Békesség Istentıl.  

Békesség Istentıl: mi így köszönjünk,  
Hogy köszöntésünkben lélek legyen - 
Vihartépett fák - ágainkon mégis  
Vadgalamb búg és Békesség terem.  
Békesség: köszöntésünk ez legyen.  
Békesség Istentıl.“ 

Koleszárné Vendégh Ildikó 
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A Biblia a képzımővészetben I.  
 

A bibliai történetek ábrázolása képeken, és 
szobrokon közismert látvány, annak ellenére, hogy 
sajnos egyre kevesebb ember képes a megelevenített 
bibliai történeteket felismerni és értelmezni. Nem 
Krisztus-ábrázolásról vagy Madonna képekrıl van szó, 
hanem amikor az Ó- és Újtestamentum egyes fejezetét 
festették meg. Tény, hogy aki európai egyházi 
mővészettel foglalkozik, annak alapos vallástörténeti, 
ill. bibliaismerettel kell rendelkeznie. De hogyan is 
kezdıdött a keresztény képzımővészet?  

A Nyugat-római Biroda-
lomban (K.u. 480-ig) élı 
ıskeresztények elvbıl elutasí-
tották a római istenek, ill. 
császárok ábrázolását és ezért 
még üldöztetés áldozatává is 
váltak. Nyilvánvaló, hogy 
ezért csak nagyon elvétve 
látható a bárányt vállán hordó 
Krisztus-ábrázolás mint „Jó 

Pásztor“ a katakombák falán vagy egy szarkofág 
oldalán. A titkos jel a hal (ICHTHYS), ami a görög 
nyelvben rövidítésként - Iesus Christos Theos Yios 
Soter azaz Jézus Krisztus Isten Fia Megváltó – 
szerepelt, szintén felbukkan az ıskeresztény épületek 
falán vagy padlóján. 

A zsidókból lett keresztények még az 
Ótestamentumból, a mózesi Tízparancsolatban szereplı 
képtiltás hagyományát ırizték. A monoteista és 
spirituális (immateriális) ıskeresztény felfogás ezért 
nem kedvezett a képzımővészeti alkotásoknak.   

A majdnem ezer évig fennálló Kelet-római, azaz 
Bizánci Birodalomban a képzımővészet új otthont és 
irányt adott a keresztény témáknak. I.Theodosius 
császár a 4. század második felében államvallássá tette 
a kereszténységet és ezzel megalapozta a vallási témák 
képi megjelenítéseinek kialakulását.  

Mindnyájan ismerjük a 
konstantinápolyi (ma 
Isztambul) Hagia Sophia 
templom mozaikból kirakott 
Krisztus-képét, amely Jézus 
Krisztust mint Pantokrátort, 
azaz „világuralkodót“ ábrá-
zolja. A görögkeleti egyházak 
késıbb is ebben a stílusban és 
hagyományban festették 
számtalan ikonjaikat. Jellem-

zı, hogy a kialakult motívumot az egyes mővésznek 
alig vagy nem volt szabad variálnia, hiszen ezzel – az 
akkori felfogás szerint – meghamisította volna azt az 

„eredeti portrét“, amit Krisztusról, vagy Máriáról 
készítettek hajdanán, így csupán reprodukálni volt 
szabad. 

A bizánci mővészet nélkül, nem alakulhatott volna 
ki a román és korai gótikus mővészet Európa nyugatibb 
részein sem. István király koronázási palástja és maga a 
korona is ékes például szolgálnak a Bizáncból örökölt 
stílusról. 

A koronázási palást alapja egy 1031-ben készült miseruha 

A középkorban a bibliai történeteket Közép- és 
Nyugat-Európában nem csak a templomok falain vagy 
oltárain lehetett látni, hanem a 15. században közkézen 
forgó „Biblia Pauperum“ lapjain is. Ezek a színes 
fametszetek az úgynevezett  „Szegények Bibliájában“ 
voltak bekötve. Ebben Krisztus életét ábrázolták, 
ótestamentumi jelenetekkel kiegészítve és 
szembeállítva. A mai „cartoon“-okhoz hasonlóan 
közkedvelt olvasmány volt azok számára is, akik ugyan 
betőket olvasni nem tudtak, de képeket nézegetni igen.  
Manapság forditva lenne, hiszen olvasni majdnem 
mindenki tud, de a bibliai képek ikonográfiájat kevesen 
ismerik már. (Az ikonográfia a mővészettörténet egy 
ága, amelyik a képeken látható motívumokat felismeri 
és értelmezi.) 

A Codex Palatinus Latinus 871 a 15.sz. második felében készült, 
ez az oldala Jézus fetámadását jeleníti meg. Középen látható a 
sírból kilépı Krisztus, jobb és bal oldalon ótestamentumi 
párhuzamként Sámson és Jónás története jelenik meg. 
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Albrecht Dürer (a magyar Ajtós községbıl 
származó aranyötvös Nürnbergben született fia) maga 
is több ízben volt tervezıje és kiadója olyan 
„képregény“-nek ami a krisztusi passiót és egyébb 
bibliai történeteket mutatott be. 

1509 és 1511 között készült a „Kleine Passion“ (kis 
passió) 37 jelenetbıl álló sorozata, fametszetekbıl áll 
és könyvbe is lett kötve. Lényegében a megváltás 
történetét öleli fel a paradicsomból való kiőzetéstıl 
kezdve az utolsó ítéletig. 

 
Keresztrefeszítés 

 
Emmausi tanítványok 

Stílusában még a gótika jellemzıi nyilvánvalóak, 
de az 1506 ban eltöltött tanulmányi útja Velencében 
már erısen érezteti hatását. A perspektivikus terek 
árulkodnak a reneszánsz közeledésérıl. Dürer a 
jeleneteket az akkori  nézı számára közismert módon 
mutatja be, de kompozíciója újszerő, dinamikus és 
izgalmas a múlthoz képest. A 12,7 x 9,7 cm nagyságú 
lapokat könyvbe kötve, vagy egyenként adta el a 
mester. A vevıkör egyrészt vallási okokból érdeklıdött 
Dürer lapjai iránt, de nyivánvalóan mőgyőjtık is 
akadtak a vásárlók között. 

Dürer kortársa volt Luther Mártonnak, aki nem 
messze Nürbergtıl, a szép Wittemberg városban élt a 
híres és közkedvelt Cranach festıcsaláddal szoros 
barátságban. Ellentétben a képrombolók felfogásával 
Luther Márton a képzımővészetet a „teológia 

szolgálólányának“ titulálta és értékelte didaktikai 
funkcióját. 

A Weimari Péter és Pál templomban - amit Herder 
Kirche-nek is neveznek - áll az a Cranach oltár (1553-
1555), amely a lutheri tanítás lényegét foglalja össze. 

Egy hagyományos, három részes szárnyasoltárról 
van szó, középpontjában a keresztrefeszítés 
megjelenítésével. Maga Luther is a kereszt allatt álló 
férfiak egyike, Keresztelı János és id. Lucas Cranach 
társaságában. A festményt ifj. Lucas Cranach fejezte be 
apja halála után. Feltételezem, hogy a Krisztus 
oldalából, ívben kiszökı vér azért éppen id. Lucas 
Cranach fejére hull, mert fia apját halála után annak 
festette meg ,,akit Jézus vére minden bőntıl megtisztít” 
(1Ján 1,7). 

A középkori hívık számára a képzımővészet 
minden formában, legyen az freskó, oltárkép, szobor, 
üvegablak vagy mozaik, a Biblia médiuma volt, az IGE 
hordozója. Tanulni és imádkozni szoktak a mővészi 
alkotások láttán. Hogy ez a történelem folyamán 
hogyan változott, a következı cikkben szeretném 
kifejteni. 

Páll Csilla mővészettörténész 
 

 


