


A kiadványt összeállította

Pázmány Ágnes
főiskolai adjunktus

A kiadvány megjelenését támogatta:

a Nemzeti Civil Alapprogram Országos hatókörű
civil szervezetek működési támogatása 2008. évi programja

Felelős kiadó: Szívvel és Lélekkel Óvodapedagógusok Egyesülete
Szerkesztő: Bors Katalin

Nyomdai munka: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác



3

Előszó

Mindenképpen vigyázz magadra és nagyon ügyelj,
hogy amiket saját szemeddel láttál, el ne felejtsd,

hanem őrizd meg emlékezetedben egész életedben,
sőt add tudtára gyermekeidnek és gyermekeid gyermekeinek is.

MTörv 4,9

A Szívvel és Lélekkel Óvodapedagógusok Egyesülete gondozásában megjelent ki-
adványunkkal segíteni szeretnénk a hitre nevelést a képzőművészeti alkotásokon ke-
resztül.

„Az óvodánk védőszentje” címmel 2008-ban meghirdetett gyermekrajzpályázat dí-
jazottainak munkái tükrözik azt az ódaadó, lelkiismeretes, szakmailag igényes nevelést,
amit az óvodapedagógusok végeznek a katolikus intézményekben.

A gyermeki alkotásokban megjelenik az a lelkiség, követendő példa, amit egy-egy
védőszent ereje nyújt az adott intézménynek.

A bemutatott képzőművészeti alkotások segítő elemzését Pázmány Ágnes készí-
tette. Útmutatása alapján a bemutatott festmények reprodukcióit jól lehet használni akár
az óvodák, óvodai csoportszobák dekorációjához, az ünnepek előkészítéséhez, a napi
hitre neveléshez, vagy egy-egy téma, bibliai esemény feldolgozásához.

Szeretettel kínáljuk és ajánljuk a kedves kollégáknak ezt a kiadványt.

Az Egyesület feladatának tekinti a jövőben is, hogy a hiteles, igényes munkát a sa-
ját eszközeivel segítse óvodáinkban.

Farkasné Egyed Zsuzsanna
Szívvel és Lélekkel Óvodapedagógusok

Egyesületének elnöke
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NNéévvaaddóó  sszzeennttjjeeiinnkk

Szentjeink

A szentek olyan személyek, akik életükkel kiérdemelték, hogy haláluk után a
mennyországba jussanak. Tiszteletüket az egyház hivatalosan engedélyezi, az ókeresz-
tény időszak óta ábrázolásuk gyakori. A szentek igazi egyéniségek, akik – függetlenül
attól, mikor éltek – példamutató hitükkel és cselekedeteikkel a mai napig hatással van-
nak ránk.

A kereszténység korai szakaszában gyökerezik a szent élet jelensége. A  spontán
kezdeményezők mindig a hívők, de az egyházi jog fejlődésének következménye a szent-
té avatás egységes szabályozása: 1234-től a pápa hatásköre. A VIII. Orbán pápa (1623–
1644) által több okmányban is újrafogalmazott szentté avatási eljárása némi változta-
tással napjainkban is érvényes. A kanonizáció, a boldoggá és a szentté avatás általában
lassú folyamat. A szentek csontjait és tárgyait a kezdetektől tisztelettel és kegyelettel vet-
ték körül. A csontok vagy testrészek külön ereklyetartóba tétele a nyugati egyházban a
6. századtól kezdve egész Európában elterjedt.

Mindannyiunknak vannak védőszentjei, akikhez fohászkodunk, példájukból éle-
tünkhöz és cselekedeteinkhez erőt merítve törekszünk az önnevelésre, a másik ember
önzetlen szolgálatára, a számunkra szinte elérhetetlen erkölcsi tökéletesség felé, hiszen
mint hívő emberek keresztségkor meghívást kaptunk az életszentségre. Teremtettsé-
günktől bennünk van az istenképiség, értelemmel, öntudattal, a jó és a rossz megkü-
lönböztetésének képességével, szabad akarattal rendelkezünk. A Biblia szerint az
istenképiséget az ősbűn és a személyes bűnök homályossá tették, de Isten és a feleba-
rát iránti hősies kettős szeretet felragyogtatja azt.

Mi, keresztények  szent testvéreinkben az istenképiség ragyogását látjuk, ezért von-
zódunk és érzünk igazi tiszteletet irántuk, amely tisztelet róluk, mint teremtényekről
visszaszármazik a szentség ősforrására, Istenre.

A műalkotásokat nézegetve gyakran találkozunk olyan ábrázolásokkal, amelyek va-
lamelyik szentet örökítik meg. A képek, szobrok közelebb hozzák számunkra a szentek
életpéldáját, a küzdő ember személyes valóságát, az adott történelmi korszakot. Így job-
ban érzékelhetjük a szenteknek csak „felülről” kapható kimagasló erkölcsi tökéletessé-
get, melyet a „szent” szó jelez. Ugyanakkor erőt is kaphatunk személyes utunk, családi
életünk, hivatásunk  méltó „végigjárásához”. Ahova a Teremtő küldött bennünket, ott
önmagunkon térben és időben  túlmutatóan érdemes csak tenni a dolgunkat.

A szentek felismerését, azonosítását segítik attribútumaik, ismertetőjegyeik (pl. jel-
lemző tárgyaik, viseletük egy-egy darabja).



Szent Anna 
Ünnepe: július 26.

Szent Anna a Jakab-ősevangéli-
um szerint Szűz Mária édesanyja.
Eleinte Máriá hoz hasonlóan áb-
rázolták, később idősebb nőként
kendővel, főkötővel. Vörös ruhá-
ja feletti zöld köpenye a remény-
ség színével arra utal, hogy
Máriát, a világ reménységét hor-
dozta szíve alatt. Ölében vagy
karján általában a hosszú ruhás
Mária, illetve Mária a gyermek
Jézussal (Szent Anna harmadma-
gával) látható. Anna kezében lili-
omot, vagy a messiási jövendö-
lésnél – Angyali üdvözlet –
kinyitott könyvet, az Ószövetsé-
get tartja. Anna és férje, Joachim
– akivel évekig imádkoztak gyer-
mekért – a jeruzsálemi Aranyka-
punál történt találkozásuk bol-

dog összeölelkezésének jelenetét a középkorban gyakran ábrázolták, mint a szeplőtelen
fogantatás pillanatát.

A 13. században alakult ki a Mettercia, a Szent
Anna harmadmagával képtípus, amelyen Anna ma-
rad a főszereplő, de ölében vagy előtte trónon ül
Mária a gyermek Jézussal, vagy Anna karján, illetve
ölében tartja gyermekként lányát, Máriát és Jézust.
Aquila János Szent Anna Harmadmagával
(Mettercia) freskója a veleméri Szentháromság-
templom falára 1378-ban készült. Kompozíciója,
Anna, Mária és Jézus megjelenítése jól példázza a
13. századi képtípust.

GGiioottttoo  ddii  BBoonnddoonnéé  Mária és Jézus életét bemutató freskóin (Cappella
degli Scrovegni, Padova,1305 körül) közel hozza hozzánk a találkozást,
rácsodálkozhatunk a meghitt pillanatra
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Leonardo da Vinci (1452–1919) a Szent Anna harmadmagával (1508–1510 körül,
Louvre, Párizs) című alkotásán még a régi komponálási módot, az Anna ölében ülő cso-
portot alkalmazza. A kis Jézus kezében a bárány, az Agnus Dei (Isten Báránya) utal Jé-
zus áldozatvállalására. Az alkotás alkotás eredetileg a firenzei szervita kolostorba ké-
szült. Leonardo da Vinci életrajzának megírásakor Vasari a következőképpen szól a kép
korabeli fogadtatásáról: 

„Leonardo hosszabb ideig volt ott a kolostorban úgy, hogy nem
kezdett el festeni, majd végül egy kartonra megfestette Szent
Anna, a Szűzanya és a kisded képét. A kép csodálatra késztetett
minden művészt, amikor pedig kész lett, jöttek férfiak és nők,
idősek és fiatalok, akik két napon keresztül Leonardo szobáját lá-
togatták, mintha ünnep lett volna az, hogy megtekintik azt a cso-
dálatosan szép művet.”

A „londoninak” nevezett befejezetlen vázlat néhány évvel korábban készült, mint
a fentebb ismertetett kép. A Szent Családot ábrázolja a gyermek Keresztelő Szent
Jánossal.
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Árpád-házi Szent Erzsébet 
(1207, Sárospatak – 1231, Marburg)
Ünnepe: november 19.

Árpád-házi Szent Erzsébet (német
nyelvterületen gyakorta Thüringiai Szent
Er zsé bet) II. And rás magyar király és
merániai Gertrúd lánya, IV. Béla király
testvére. A keresztény világban legin-
kább ismert magyar szent. Élete legna-
gyobb részét Thüringiában töltötte,
négy éves korától élt Wartburg várában.
Így a német nép is „nemzeti szentje-
ként” tiszteli, és Thüringiai Szent Er zsé -
bet ként tartja számon. A felebaráti sze-
retet nagy szentje, IV. Lajos thüringiai
tartománygróf  özvegye, a ferencesek
harmadrendjének tagja, akinek szellemi
példaképe Assisi Ferenc volt. A tarto-
mánygróf feleségeként már különös fi-
gyelemmel fordult az éhezők és betegek
felé. A nagy éhínség idején az általa ki-
osztott kenyerek megsokszorozódtak. A

leprásokat a hitvesi ágyba fektette, akik helyett férje rózsát, keresztet, vagy Krisztust lát-
ta. Lajos 1227-ben meghalt egy keresztes hadjáratban, ezután Erzsébet csak a szegények
gyámolításának élt. Túlzott adakozókedve miatt férje rokonai minden jövedelmétől
megfosztották. Az öntudatos Erzsébet, nem tűrve a sértést, gyermekeivel együtt el-
hagyta a wartburgi várat és Eisenachba menekült. Az ottani ferences templomban ün-
nepélyesen szegénységet és engedelmességet fogadott. Lelki vezetője, Marburgi Konrád
szerzetes elérte, hogy Erzsébet a thüringiai tartományi gróf  családjától özvegyi járadé-
kot kapjon. Ebből építtette fel a szegények számára a marburgi kórházat. Özvegyi lak-
helye Marburg lett, ahol ferences kórházat alapított, s további életét is ott töltötte Krisz-
tusnak és legkisebb testvéreinek szolgálva a szeretetben, saját szavaival: „boldoggá kell
tennünk az embereket”. Halála után három évvel szentté avatták. 

Erzsébetet leginkább rózsákkal a kötényében, kosarában ábrázolják. Ennek alapja,
hogy férje halála után Erzsébet, amikor titokban kenyereket vitt pártfogoltjainak, só-
gorával, Henrikkel találkozva, annak kérdésére, hogy mit visz kosarában, Erzsébet azt
válaszolta – félve, hogy megtiltják neki a jótékonykodást –, rózsákat. Mikor megmutat-
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KKiissss  SSáánnddoorr: Árpád-házi Szent Erzsébet a keresztes háborúba in-
duló férjétől búcsúzik (Magyarok Nagyasszonya-kápolna, Szent
Péter-bazilika, Róma, 1980, dombormű)
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ta, a kenyerek helyett illatos rózsák voltak nála, eszerint Isten nem akarta, hogy a szent
asszony hazudjon. 

Megjelenítésekor fiatal nő fejedelmi öltözetben, egyszerű özvegyi ruhában fátyol-
lal, vagy szürke ruhában kötélövvel, fehér fátyollal, az Assisi Szent Ferenc har mad -
rendjének öltözetében látható. Az alkotásokon könyvvel (evangélium vagy misekönyv),
a marburgi Szent Erzsébet templom (ott van a sírja) modelljével, királyi származásának,
fejedelmi rangjának jeleként koronával, vagy a mennyek koronájával, hajadoni, hitvesi,
özvegyi szent életmódjáért három koronával ábrázolják. Jótékonyságára a rózsákon kí-
vül kenyér, kenyérkosár, halak, gyümölcs, tál, kanál, korsó vagy fedeles kanna, ruhák,
pénzdarabok, koldusok és leprások ábrázolása utal. A halál feletti győzelem jelképeként
pálmaággal is látható. Szent Erzsébet legendájának jelenetsora a kassai Szent Erzsébet
dóm 1470-es években készült főoltárán látható.

Assisi Szent Klára és Árpád-házi Szent Erzsébet SSiimmoonnee
MMaarrttiinnii  (1322-1326) freskóján az Assisi bazilikában

Szent Erzsébet rózsákkal. Üvegablak
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Árpád-házi Szent Margit
(1242, Klissza [Dalmácia] – 1270, Nyulak szigete [ma: Margitsziget])
Ünnepe: január 18.

Margit domonkos rendi apáca volt, 1943-ban avatták szentté. Apja IV. Béla király,
Erzsébet testvére, anyja Laszkárisz Mária, bizánci hercegnő, aki Margitot még a szíve
alatt hordozta, amikor a tatárok Batu kán vezetésével, 1241-ben betörtek Magyar -
országra. Béla király borzasztó vereséget szenvedett, s Dalmáciába menekült. A szülők
az ország megmentéséért Istennek ajánlották születendő gyermeküket, akit három éves
korában átadtak az akkor még csak néhány évtizede létező domonkos rend nővéreinek
Veszprémben. Béla király leánya részére később új kolostort építtetett a Duna egyik szi-
getén, az akkori Nyulak szigetén, a mai Margitszigeten, ahol Margit 1254-ben önként
vállalt fogadalmat tett. 

Isten kétszer is lehetőséget adott neki a házasságra, hogy az egész világ előtt bebi-
zonyítsa: ő teljesen szabadon és szívének teljes odaadásával szentelte magát az Úrnak.
Ő szülei fogadalmát megtartva magát Istennek ajánlotta, szolgálta a betegeket és az
egészségeseket egyaránt az evangélium szellemében. Az apjától kapott ajándékokat a
szegények között osztotta szét, ápolta és gondozta beteg társait, egyszerűségre és sze-
génységre törekedve képes volt mindent megtenni, hogy ne különbözzék a többiektől.

Árpád-házi Szent Margit életét, halálát és különböző
csodáit mutatja be a Margit-legenda. Valószínűleg
lelkiatyja, Marcellus domonkos szerzetes írta latinul
1276 és 1300 között, amelyet kiegészítettek az 1272
és 1274 közötti eseményekkel és az 1276. évi vizsgá-
lati jegyzőkönyv anyagával. A 14. század első harma-
dában már magyarul is olvasni lehetett, végleges for-
mája Ráskai Lea domonkos apáca másolatából
maradt ránk 1510-ből. A legenda hiányzó kezdete
Pray György kiadásából ismert. 

Az alkotások általában a Margit-legendát jelení-
tik meg: fehér, domonkosrendi ruha, fekete köpeny,
fekete vagy fehér fátyol, a tisztaságra  utaló liliom,
korona (mely királylányi  mivoltára utal), koponya
(vezeklő életét szimbolizálja), csakúgy a sündisznó,
amelynek tüskés bőréből vezeklőövet készített.
Könyv, a Biblia, s a címer, kettős kereszt hármas ha-

lommal szintén feltűnik a Szent Margitot ábrázoló műveken. 
A 15. században készült képen jól felismerhető Árpád-házi Szent Margit a ruhájá-

ról, a kezében tartott liliomról és könyvről, valamint a koronás címerről.
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Assisi Szent Ferenc 
(1181/82, Assisi – 1236, Porciunkula)
Ünnepe: október 4.

Assisi Szent Ferenc a ferences koldulórend alapítója, Isten szegénykéje. A képeken
felismerhető aszkétikus, sovány mezítlábas alakja, keskeny arca, tonzurás feje, kezén, lá-

bán és oldalán stigmák. Öltözéke, a feren-
ces rend szürkésbarna csuhája a szegény-
séget, a szüzességet és az engedelmességet
szimbolizáló három csomós kötélövvel. A
könyv, az evangélium – mint az apostolok-
nál – küldetésének jele, a kereszt vagy fe-
szület pedig a megfeszített Krisztussal va-
ló bensőséges kapcsolatára utal, mint
ahogy a stigmái is. A halálfej az aszkézis, a
vezeklés, a meditáció jele. A középkorban
az összes szent közül őt ábrázolták a leg-
többet. A teremtett világ, a természet sze-
retete, alázata és szelídsége népszerűvé tet-
te s tisztelete hamar elterjedt Európában. 

Életének jeleneteit megörökítő Szent
Ferenc-ciklusok közül a legjelentősebb az
Assisiben sírja fölé épített templom falain
Giotto és tanítványai munkái, valamint

Firenzében a Sta Croce Bardi-kápolnában a Giotto alkotta rövidebbik Szent Ferenc-cik-
lus. A Magyar Anjou legendáriumban 12 jelenet látható életéből (1330 k., Róma,
Biblioteca Vaticana).

Az ábrázolásokon gyakran látható, amint szerzetestársainak prédikál, s napjaink-
ban is kedvelt téma Szent Ferenc prédikációja a madaraknak. Ferenc 1223 karácsonyán
jászolt állított fel élő ökörrel és szamárral. A 13. századi itáliai festett kereszteken ábrá-
zolták őt Krisztus lábsebeit csókolgatva a kereszt tövében. Későbbi megjelenítéseken
átöleli a Fájdalmas Krisztust, vagy felfogja kehelyben a Krisztus oldalsebeiből folyó vért.
A Keresztrefeszítés jelenetében gyakran feltűnik mellékalakként is.

Krisztus sebei, stigmái a Jézussal való szenvedés azonosulását jelzik, amelynek áb-
rázolása során egy Krisztusra emlékeztető, az ő sebeit viselő, keresztre feszített hat-
szárnyú szeráf  száll Szent Ferenc felé, vagy feszületet hoz. A szent széttárt karokkal,
térden állva fogadja a szeráftól vagy a feszületből eredő sugarak közvetítette stigmákat.

GGiioottttoo  ddii  BBoonnddoonnee: Szent Ferenc stigmatizációja 
(Assisi freskóciklus)
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GGiioottttoo  ddii  BBoonnddoonnee: Szent Ferenc prédikál 
a madaraknak (Assisi freskóciklus)

GGiioottttoo  ddii  BBoonnddoonnee: Szent Ferenc halottas ágyán
(Assisi freskóciklus)

GGiioottttoo  ddii  BBoonnddoonnee: Szent Ferenc odaadja köpenyét egy 
szegény lovagnak (Assisi freskóciklus)

Szent Ferencet rendtársai veszik körül, s lel-
két angyalok viszik a mennybe.

A barokk alkotásokon Szent Ferenc elra-
gadtatását ég felé forduló tekintete mutatja,
a kezében tartott, vagy mellette lévő kopo-
nya a vezeklésre, imára és elmélkedésre utal,
amelynek eredménye az isteni kegyelemből
való részesülés.
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Szent Gellért
(980 k., Velence – 1046, Buda)
Ünnepe: szeptember 24.

A krónikák szerint Szent István király fiának, Imre hercegnek lelki vezetője, vérta-
nú nevelője, később csanádi püspök. Velencéből származott és a Szent György-sziget
bencés apátságában nevelkedett. 1015-ben érkezett Magyarországra. Bencés szerzetes,
részt vállalt a magyar katolikus egyház kiépítésében, megszervezésében. Szent István
király halála (1038) után a Lengyelországba száműzött Vászoly-fiak fogadására készült
paptársaival, 1046-ban. A pesti révnél a pogányok, Vata hívei megkövezték, s Budán, a
ma nevét viselő hegyről, a Gellérthegy szikláiról (korábban Kelenhegy) a mélybe taszí-
tották, majd lándzsáktól is átdöfve vértanúhalált halt. Ábrázolásokon felismerhető püs-
pöki öltözetben, pásztorbottal, kereszttel, s kővel a kezében. Kivégzésére utalnak a lán-
dzsa és a pogányok megjelenítése.

A Magyarok Nagyasszonya-
kápolnában,  Szent Péter-
bazilika grottájában, Rómá -
ban lévő reliefen a halálra
sebzett Gellért látható.
A dombormű Kő Pál alko-
tása 1980-ból.
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Szent István király
(969-975 között, Esztergom – 1038, Esztergom)
Ünnepe: augusztus 20. (Szent Jobb ünnepe)

Honalapító első magyar királyunk, I. István király, Géza nagyfejedelem és az erdé-
lyi Gyula leányának, Saroltnak a fia. Apja halála után, 997-ben került nagyfejedelmi mél-
tóságba, 1000-től 1038-ig uralkodott. Koppány, pogány vezér ellen vívott csata előtt tett
fogadalmának megfelelően a pannonhalmi monostort (apja életében kezték építeni) ki-
váltságokkal ruházta fel és birtokokat adományozott a monostornak. Többek között
Zalaváron, Pécsváradon és Bakonybélben is ő alapított bencés monostorokat. Egyko-
rú német forrás bizonyítja, hogy ő volt az önálló magyar egyházszervezet létrehozója,
az államszervezés jelentős része is a nevéhez köthető. 1083-ban fiával együtt szentté
avatták, 1092-ben a szabolcsi zsinat előírta emléknapjának megünneplését (aug. 20.).
Életéről három legenda is íródott: 1083 körül a Nagyobb Legenda, feltehetőleg 1095
után a Kisebb Legenda, végül mindkettő szövegére támaszkodva még 1116 előtt
Kálmán király parancsára Hartvik püspök írta meg az életrajzát.

Általában királyi öltözetben, koronával, karddal, jogarral, országalmával, lándzsá-
val, kettős kereszttel, máriás zászlóval, lovon ülve, ló mellett állva ábrázolják.

Fia, Imre herceg halála után az országot Szűz Mária oltalmába ajánlotta, ezért mű-
alkotások gyakori témája, amikor Szent Imrét tanítja, Szűz Mária megjelenik neki és
Szent István a koronát nyújtja felé.

KKőő  PPááll: Szent István király
(Buda, 2000)

KKiissss  KKoovvááccss  GGyyuullaa: Szent Adalbert megkoronázza Istvánt
(Magyarok Nagyasszonya-kápolna, Szent Péter-bazilika
grotta, Róma, 1980)



Szent Imre herceg
(1007 k., Székesfehérvár – 1031, bihari Igfon erdő vagy Veszprém
közelében)
Ünnepe: november 5.

A magyar ifjúság védőszentje, Szent István király és Boldog Gizella fia. A tisztaság
és a hősiesség példaképe, hercegi öltözetben, koronával, karddal, címerrel (kettős ke-
reszt hármas halmon) ismerhető fel az alkotásokon. Látomásában megjelenő Szűz

Máriának felajánlotta életét, ezért tisztaságára
utalva fehér liliommal ábrázolják.

A hercegfiút hét éves koráig édesanyja, Bol-
dog Gizella királyné nevelte, majd Szent Gellért,
a tudós bencés, igazi lelki ember – aki a tudomá-
nyok mellett a vallás, valamint a papi élet rejtel-
meibe is beavatta – pallérozta műveltségét hét
éven át. A legenda szerint ekkor történhetett,
hogy Veszprémben járván, szolgájával a Szent
György-kápolnában imádkozott, s mikor lelkében
megszólította az Úr, örökös tisztasági (szüzessé-
gi) fogadalmat tett. Ezt a felajánlását azonban éle-
te végéig titokban hordozta, s későbbi házasságá-
ban is megtartotta, mint arra utólag, halála után
fény derült.

Tizenöt éves korától István király felkészítet-
te fiát az uralkodásra. Az Institutio morum ad
Emericum ducem (Erkölcsi intelmek Imre her-

ceghez) című művében személyes útmutatást adott az uralkodáshoz fiának. István ki-
rály számára élete legnagyobb csapását jelentette a trónörökös Imre herceg korai tragi-
kus halála. Imre a Hildesheimi Évkönyvek szerint egy vadászaton vadkan áldozata lett.

Szent László király Imre tetemét apjának, István királynak és Gellért püspöknek te-
temeivel együtt 1083-ban pápai engedéllyel „felemelte” (azaz kiemelték a koporsóból),
és ezután az 1092. évi szabolcsi zsinat mindhármukat szentté nyilvánította, ill. haláluk
napját kötelező ünneppé tette.

14

BBoorrssooss  MMiikkllóóss: Szent Imre fogadalma
(Győr, 1943)
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Szent Imre herceg a koronázási paláston
(Budapest, Nemzeti Múzeum, 1031)

AAbbaa--NNoovváákk  VViillmmooss: Szent Imre
(Pannonhalma, 1938–1940) 

KKiissss  KKoovvááccss  GGyyuullaa: Szent Imre halála
(Magyarok Nagyasszonya-kápolna, Szent Péter-
bazilika grotta, Róma, 1980)

Szent Imre Szent Istvánnal és Szent Lászlóval 
(ismeretlen mester, Szepeshely, 1478)
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I. Szent László 
(1046, Lengyelország – 1095, Nyitra) 
Ünnepe: június 27.

Árpád-házi magyar király, bátyja, I. Géza után lépett a
trónra, utóda Könyves Kálmán volt. I. Béla magyar király és
Richeza lengyel hercegnő második fia. 1077 és 1095 között
magyar király, a magyar középkor legnépszerűbb szentje
volt. Egy gyermekének neve ismert: (Szent) Piroska, későb-
bi bizánci császárné. Erősen keresztény hitű, bátor, harcias,
roppant szigorú, de igazságos törvényalkotó. A Szent István
által megkezdett keresztény államalapítás munkáját tulaj-
donképpen ő fejezte be. Szigorú törvényei az igazságszol-
gáltatásban gátat vetettek a legcsekélyebb bűnözésnek is.
Adományaival gyarapította és erősítette a magyar egyházat.
Uralkodása alatt megszilárdult a magántulajdon védelme az
országban. 

Egyházpolitikájában a pápaság érdekeinek mellőzésével,
szuverén uralkodóként intézkedett. A somogyvári és a
szentjobbi apátságok, valamint a zágrábi püspökség meg-

alapítója, 1090 után az ő nevében írták össze a pannon-
halmi monostor javait. Királysága alatt 1083-ban avatták
az első magyarországi szenteket: Gellért püspököt, I.
Istvánt, Imre herceget, András és Benedek remetéket.
Uralkodása idején Magyarország – fennállása óta először
– képes volt a hódításra, 1091-ben elfoglalta Horvát -
országot. III. Béla király szorgalmazására III. Celesztin
pápa I. László királyt 1192-ben a szentek sorába iktatta. 

Műalkotásokon gyakran látható királyi öltözetben
(korona, jogar, országalma), de harcosként is páncélban,
csatabárddal, karddal. Címerként feltűnik a kettős ke-
reszt hármas halmon, a lovagi eszmény megtestesítője-
ként a zászló. A Szent László-legendák ábrázolása ked-
velt téma az erdélyi és felvidéki freskósorozatokon (pl.
László megment egy lányt a kun vitéz kezei közül, vizet
fakaszt a sziklából, vagy temetésének megjelenítése, ami-
kor a holttestét vivő szekér magától megy Váradra).

AAqquuiillaa  JJáánnooss: Szent László
(Velemér, Szentháromság temp-
lom, freskó, 1378)

KKiissss  NNaaggyy  AAnnddrrááss::  A somogyvári bencés
apátság alapítása
(Magyarok Nagyasszonya-kápolna,
Szent Péter-bazilika, Róma, 1980)
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Szentjeink gyermekszemmel
„Az óvodánk védőszentje” című rajzpályázat díjazott alkotásai

Szent Erzsébet napon a csoportban ünnepelünk
Szabó Ildikó, 5 éves, Szent Erzsébet Katolikus Óvoda, Szentes, 1. helyezett

Együtt ünnepeltük óvodánk névadóját
Balogh Zsigmond, 6 éves, Szent István Katolikus Óvoda, Mezőtúr, 1. helyezett



18

Szent Imre herceg
Blága Szonja, 6 éves, Szent Imre Római Katolikus Óvoda, Komárom, 2. helyezett

Árpád-házi Szent Margit
Körmendy Samu, 6 éves, Árpád-házi Szent Margit Római Katolikus Óvoda, Sopron, 2. helyezett
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Szent Ferenc, csoportunk védőszentje
Győri Eszter, 6 éves, Svetits Katolikus Óvoda, Debrecen, 2. helyezett

Az Apor-szobornál
Csavar Andrea, 6,5 éves, Boldog Apor Vilmos Katolikus Óvoda, Gyula, 3. helyezett
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Szent Gellért a Bakonybéli remeteségben
Sándor Borbála, 6 éves, Szent Gellért Óvoda, Budapest, 3. helyezett

Szent Imre herceg
Lánczos Patrik, 6 éves, Szent Imre Óvoda, Székesfehérvár, 3. helyezett
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Szent Hildegard
Veszeli Cintia, 6 éves, Hildegard Óvoda, Mosonmagyaróvár, különdíj

Szent László
Mészáros András, 6 éves, Szent László ÁMK Óvoda, Baja, különdíj
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Óvodám védőszentje – Árpád-házi Szent Erzsébet
Pruzsina Panna, 6 éves, Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda, Tatabánya, különdíj

Templomunk – Szent Anna-templom
Major Léda, 6 éves, Szent Anna Római Katolikus Óvoda, Pápa, különdíj
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A Szentlélek eljövetele: pünkösd
A szentek tisztelete a katolikus egyházhoz kötődik, melynek születésnapja, a Szent-

lélek eljövetele, pünkösd.
Pünkösdöt, az egyházi év harmadik fő ünnepét a keresztény világ a Krisztus utáni

2. századtól tartja számon. Ez az ünnep beteljesítése, megerősítése a feltámadásnak, az
Atyához való fölemeltetésnek, és főleg Jézus maradandó jelenlétének.

Pünkösd elnevezése a görög pentekoszté, az ötvenedik szóból származik, mivel
húsvét után az ötvenedik napon van a helye a naptárban. A húsvéthoz alkalmazkodó
pünkösd is tehát mozgó ünnep a niceai zsinat (Kr. u. 325) határozata óta.

Az Ószövetségben pünkösd az egyik zarándokünnep, melyen Izrael fiainak meg
kellett jelenniük Jahve színe előtt (Kiv 34,23; MTörv 16,16). Neve a történelem folya-
mán változott. A Kiv 23,16 aratási ünnepnek, a 34,22 az első termés (búza) ünnepének
(vö. Szám 28,26); a MTörv 16,10 és a Szám 28,26 a hetek ünnepének nevezi, mert 7
héttel a kovásztalan kenyér ünnepe után ülték. Később az első kéve felajánlása utáni öt-
venedik nap ünnepe lett (vö. Lev 23,9–14; Tób 2,1; 2Mak 12,32; ApCsel 2,1). 

A pünkösd örömünnep volt (vö. Iz 9,2), melyen hálát adtak Jahvénak a búzater-
mésért; az aratás Palesztinában kb. 7 hétig tartott (MTörv 16,9). Pünkösdkor az első ter-
mést (zsenge) mutatták be (Kiv 23,16; 34,22); a MTörv 16,10 önkéntes adományokat ír
elő, melyeket a szentélyben kellett elfogyasztani, és meg kellett osztani a szegényekkel
és a levitákkal. Jézus korában az ünnep történelmi jelleget öltött: a Sínai-hegyen kapott
Törvény kihirdetésének emléknapja, amely az Egyiptomból való kivonulás után az 50.
napon történt, s ilyenkor nagy sokaság zarándokolt mindenfelől Jeruzsálembe (ApCsel
2,5; ZsidTört 17,10,2). Qumranban is a sínai szövetségkötésre emlékeztek.

Az Újszövetségben Jézus feltámadása utáni 50. nap, a Szentlélek eljövetelének
napja (ApCsel 2,1–13). Az Úr Jézus mennybemenetele előtt (ami 40 nappal a föltáma-
dása után történt) megismételte a Szentlélek eljövetelére vonatkozó ígéretét: „megkapjá-
tok a Szentlélek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, s egész Júdeában és
Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig” (ApCsel 1,8). A várakozás és készülődés nap-
jaiban (ez volt az első kilenced) a 11 apostol és a tanítványok „egy szívvel, egy lélekkel áll-
hatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt” (1,14), s a
közel 120 fős közösségben megválasztották Júdás utódját, Mátyást (1,15–26). Amikor
pedig elérkezett pünkösd napja, „mind együtt voltak ugyanazon a helyen. Egyszerre olyan zú-
gás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol
ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre.
Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek
szólásra indította őket.” (2,1–4) Amikor az összesereglett, mindenféle nyelvet beszélő za-



rándokok saját anyanyelvükön hallották szólni az apostolokat, és csodálkoztak, Péter
beszélni kezdett és elmagyarázta, hogy amit látnak, az a próféciák beteljesedése: „Tudja
meg hát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy az Isten azt a Jézust, akit ti keresztre feszítet-
tetek, Úrrá és Krisztussá tette! E szavak szíven találták őket. Megkérdezték Pétert és a többi apos-
tolt: »Mit tegyünk hát, emberek, testvérek?« »Térjetek meg, felelte Péter, és keresztelkedjék meg mind-
egyiktek Jézus Krisztus nevében bűnei bocsánatára. És megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert
az ígéret nektek és fiaitoknak szól, meg azoknak, akiket, bár távol vannak, meghívott a mi Urunk,
Istenünk.« Még más egyéb szavakkal is bizonyította ezt, és buzdította őket: »Meneküljetek ki ebből
a romlott nemzedékből!« Akik megfogadták szavát, megkeresztelkedtek. Aznap mintegy háromezer
lélek tért meg.” (2,36–41) 

A Szentlélek kiáradásának ószövetségi előképei: az ószövetségi törvény átadása
Mózesnek, Noé bárkájának galambja.

Ellentéte Bábel tornyának építése, mert a nyelvek összezavarásának és a népek szét-
választásának Krisztus egyházában a pünkösdi csoda vetett véget.

A liturgiában a pünkösd húsvét beteljesedésének ünnepe. Mozgó ünnep, a húsvét
dátumától függően május 10. és június 13. közé eshet. 

Az ősegyházban a pünkösd néha az 50 napos időszakot jelentette, mely Szent
Amb rus szerint olyan, mint egyetlen vasárnap, s úgy kell ünnepelni, mint a húsvétot.
Általában azonban az 50. nap, a Szentlélek eljövetelének ünnepnapja az ApCsel 2,1 el-
beszélésének megfelelően. Az ünnep tárgya a húsvéti misztérium beteljesedése: a Szent-
lélek eljövetele, ajándékainak kiáradása, az új törvény és az Egyház születésnapja. 1956-
ig vigíliája, 1969-ig oktávája is volt. A húsvéti idő a pünkösdöt követő szombattal ért
véget. 1969-től pünkösd hétfője már az évközi időhöz tartozik. 

Népszokásban minden népnél megtalálható valamilyen formában a tavasz meg-
ünneplése, elővarázsolása: a telet jelképező szalmabábot vízbe dobják, esetleg elégetik. 

Legjellegzetesebb a pünkösdi király és pünkösdi királyné választása, akik a tavasz el-
jövetelét, a termést, a szaporodást akarják titokzatos, részben már értelmük vesztett szer-
tartásokkal biztosítani. Ezek az ősi tavaszi ünnepek az európai népek megkeresztelkedé-
sével leginkább pünkösdhöz kötődnek. Az Egyház a tavaszi virágzásban a Szentlélek
ajándékát hirdette a híveknek. A zöld ágat, a tavasz jelképét sok helyen kitűzték pünkösd
hajnalán; az egész háztájékot feldíszítették vele. A hagyomány nyilván még középkori.

A liturgiatörténetből tudjuk, hogy a középkorban a szél zúgását, amely a Szentlélek
eljövetelét megelőzte, úgy akarták utánozni, hogy a nagymise szekvenciája, a Veni Sancte
Spiritus előtt kürtöket és harsonákat szólaltattak meg. A tüzes nyelveket helyenként égő
kócokkal jelképezték, amelyeket a templom padlásáról a hívek közé dobáltak. E veszélyes
szokást sok helyen rózsának és a felhőt jelképező, természetesen nem konszekrált ostyá-
nak hullatásával cserélték föl. Néhol galambokat eresztettek széjjel a templomban. 
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Számos Mária-kegyhelyünknek, pl. Csíksomlyónak, Radnának, Mátraverebélynek,
Máriakönnyének, Pálosszentkútnak és még több másnak pünkösd is búcsúünnepe: a
Szentlélek hét ajándékát az ő mátkája, az Apostolok Királynéja közvetíti a hívő lelkekbe.

A pünkösd ikonográfiája

A pünkösdöt már az ókeresztények is az egyház születésnapjaként ünnepelhették.
Keresztény tartalmáról Szent Lukács tudósít az Apostolok Cselekedetei című könyvé-
nek második fejezetében. Itt a Jézus Krisztus által megígért Szentlélek eljöveteléről van
szó, aki szélzúgás és lángnyelvek alakjában jelent meg az apostoloknak. Erő tölötte el
őket a magasságból, nyilvánosan tanúságot tettek Jézusról, és megkereszteltek három-
ezer embert.

Jelenlegi ismereteink szerinti a pünkösdi események legkorábbi ábrázolása a szír
Rabbula-kódexben (586 körül) maradt fenn, amelyet Firenzében a Biblioteca
Laurenzianaban őriznek.

A pünkösd első ábrázolása a kódex egyik miniatúráján látható. A képen Mária az
apostolok között áll, a Szentlélek galambja a fejére száll, az apostolok fejére lángnyel-
vek ereszkednek. 

A nyugat-európai ábrázolásokon az apostolok egymás mögött vagy félkörben egy-
más mellett ülnek, a Szentlélek hosszan elnyúló lángnyelv formájában száll rájuk.

Egy másik, bonyolultabb képtípus összeköti a pünkösdöt a mennybemenetellel: egy
épület belső udvarán ülnek az apostolok körben Máriával, a Szentlélek lángnyelvei a fe-
jük fölött, a falon kívül ámuló emberek. E képtípus variációi Itáliában az egész közép-
koron végigvonulnak. Máriának kiemelkedő helye van az apostolok között.
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A pünkösd témájának képi megjelenítése eltérő a bizánci és a nyugati művészetben.
A bizánci művészetben a Szentlélek eljövetele ábrázolásokon Mária nem, csak a 12
apostol látható, mivel a pünkösdi események leírása őt név szerint nem említi. Az áru-
ló Júdás helyett választott Mátyás apostol sem jelenik meg, Péter mellett Pál látható ki-
emelt helyen, ők az apostolfejedelmek, Krisztus egyházának képviselői.

Van kép, amelyen csak Péter van kiemelve, mint az apostolok fejedelme, aki pün-
kösdkor prédikált.

Az ábrázolásokon sugarak indulnak ki a Szentlélek galambjától, vagy az eget jelké-
pező ívből, vagy egy, az evangéliumot hordozó trónusból, a megdicsőült Krisztus bi-
zánci szimbólumából és az apostolokhoz vezetnek, akiknek feje felett lángnyelvként lát-
hatók.

Giotto di Bondone mindkét alkotása példa a bizánci típusra.

A Jeruzsálembe érkezett, különböző népek vallásos férfiai néha látszanak az apos-
tolok jelzésszerű házai előtt, akik az itáliai Szentlélek eljövetele képeken időnként fő-
szereplőkké válnak.

A velencei Szent Márk Székesegyház egyik 12. századi kupolamozaikján a trónoló
apostolok körül egy külső körben tizenhat párt alkotva az Apostolok Cselekedeteiben
leírt népek képviselői a népek sokaságában az egyház egységét szemléltetik.
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GGiioottttoo  ddii  BBoonnddoonnee:: Pünkösd 
(Capella degli Scrovegni, Padua, 1304–1306, freskó)

GGiioottttoo  ddii  BBoonnddoonnee:: Pünkösd 
(National Galery, London, 1306–1312, oltárkép)
Az épületen kívül látható két szimmetrikus alak
a pünkösdkor összegyűlt idegen nemzetek 
szimbóluma.



Némely alkotáson a sugarak Krisztusból indulnak, mintegy szimbolizálva az
apostoloknak tett, pünkösdkor beteljesedő ígéretét: „Én meg kiárasztom rátok Atyám

ígéretét” (Lk 24,49). A Krisztus kezéből áradó su-
garak az apostolok küldetését is jelentik: „Menje-
tek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket!”(Mt
28,19 sk)

A nyugati Szentlélek eljövetele ábrázolások
központi alakja a 13. század óta általában Mária
mint Krisztus egyházának, az Ecclésiának a meg-
testesítője, időnként koronával a fején. (Ecclesia és
Synagoga; a görög ekkleszia szó eredetileg nép-
gyűlés, gyülekezőhely. Szent Pál így nevezi a ke-
resztények közösségét. A szó később szakrális
épületet, templomot is jelent. A görög szünagogé
is gyűlést, gyülekezőhelyet jelentett, de vonatkozik
a zsidók közösségére és szakrális épületeikre. A
keresztény művészet két nőalakkal jeleníti meg
Ecclesiat és Synagogat.)

Általában az apostolok csoportját és Máriát
lángnyelvekkel a fejük felett, magasban a Szentlé-
lek galambjával, a belőle kiáradó fénysugarakkal
való ábrázolás a Szentlélek eljövetelét, az első pün-
kösdöt jelzi.

Amikor az égből, a galambtól vagy az Isten ke-
zétől hét sugár indul, az a Szentlélek 7 ajándékát
szimbolizálja: tudás (sapientia), értelem (intellec tus),
bölcsesség (consilium), lelkierő, erősség (for ti tudo),
tudomány (scientia), jámborság (pieatas), Istenfélés
(timor dei). Egy kép Krisztus egyházát mint a „böl-
csesség házát” akkor jeleníti meg, amikor az apos-
tolok körül látható építményt hét oszlop tartja.

A két kihajtható és egy középső részből álló szárnyas oltár a triptichon. A Szentlélek
eljövetelét mutató főtáblán kívül nyitott állapotban négy, zárt állapotban további hét kép
látható, valamint az oromkép és a predella (az oltárasztalon, a menzán álló oltárrész). A
szárnyképeket passiójelenetek díszítik.

A tábla a Szentlélek eljövetelének apostolokra tett hatását érzékelteti: heves gesz-
tusokat, zárkózott, emelkedett tartást, amely az apostolok megrendülését mutatja. Arc-
kifejezésük egyéni, az imádkozó Szűz Mária méltóságteljesen ül körükben. Az ünnepé-
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lyes, de nem merev kompozíciót erőteljes színfoltok jellemzik, a színesség nem válik
tarkasággá.

A triptichon középső táblája szép példája a felhőbe burkolt galambból kiinduló su-
garaknak és a Máriát körbevevő apostolok ábrázolásának.

A barokk kor művészete nagyon kedvelte a fényhatások megjelenítését, a Szentlé-
lek eljövetele témának számos feldolgozása készült mennyezetfreskóként.

„Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen
betöltötte a házat, ahol (az apostolok) egybegyűltek. Majd lángnyelvek lobbantak és szétoszolva le-
ereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat elöntötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek
beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket.” (ApCsel 2,2-4) A Jeruzsálemben lévő ide-
genek megdöbbentek azon, hogy értik, amit az apostolok beszélnek, mintha kihez-ki-
hez az anyanyelvén szólnának. Mindenki csodálkozott, néhányan részegnek vélték az
apostolokat. Ekkor Péter prédikálni kezdett, s hatására sokan megtértek, belőlük alakult
az első nagyobb keresztény közösség (ApCsel 2,1 skk).
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Csíkszentléleki főoltár 
(Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 1510 körül) 



A barokk stílusra jellemző átlós kompozíció, a kontrasztos fény-árnyék hatások
együttesen hozzájárulnak a kép mozgalmasságához, a felfokozott érzelmek szuggesz-
tív kifejezéséhez, a nem mindennapi történet megjelenítéséhez.
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Művészeti nevelés
A műalkotás átélése, értelmezése, a művészet élménye az érzékeléstől a befogadá-

sig terjed. Külső hatásra a befogadó nemcsak információban, élményben részesül, nem-
csak észleli, érzékeli, megérti az üzenetet, hanem az cselekedeteiben, gondolkodásában,
világképében, életmódjában is tükröződik.

Ha valaki csak megérti az üzenetet, akkor mennyiségi befogadásról van szó. Ha ér-
zelmet is kelt a befogadóban, akkor minőségről beszélünk. Ha a mű hatására képes
megváltoztatni életét, akkor minőségi befogadás történt.

Az alkotók eseményekhez kapcsolódó élményeiket műalkotásokban rögzítik. Így
egyrészt azok megőrződnek évszázadokon át, másrészt felidéződnek másokban, akik
azt nem élték át. Ez a felidézés mindenkiben másként játszódik le, mert ez a folyamat
sok mindentől függ, a létrejövő relációk lelki minősége különféle.

A művészet üzenet, kifejezési mód, a kapcsolat és a kommunikáció egy formája,
amely valószínűleg régebbi mint a beszéd. A művészet a nemzeti és az egyetemes kul-
túrát, valamint a természet és a tervezett, alakított környezet esztétikai jelentéssel is ren-
delkező tartományát is jelenti. A művészet értékközvetítő és értékőrző, az érintetteket
aktív befogadásra, újraalkotásra, sőt önálló alkotásra készteti.

A művészeti kultúra fogalmába a teremtésnek, a létrehozásnak a képessége éppen
úgy beletartozik, mint a befogadás és azzal való bánás képessége. A művészeti nevelés
során a gyermekek élményként tapasztalhatják, élhetik át és érthetik meg az emberi
kommunikáció sajátos, csak a művészetekben lévő szabályok sajátos közlésformáit. A
kifejezésmódok közvetítését tevékenységre alapozva építi, s ennek során személyes és
önálló utak bejárására bátorít. Ösztönzi a bátor, találékony gondolkodást, az új kérdé-
sek, értelmezések megfogalmazását, valamint a kultúra iránti nyitott magatartást, az ér-
tékek élményeken és belátáson alapuló megbecsülését. 

A művészek feladata, hogy műveik által a nemzeti műveltséget, valamint az egyetemes
műveltséget is úgy közvetítsék, hogy annak időbeli, térbeli elhelyezését is bemutassák.

A művészeti nevelés során a pedagógusok értékeket adnak át, a gyermekek értéke-
ket kapnak. Nemcsak szellemi, de ami annál is fontosabb: erkölcsi értékeket.

A művészet emberformáló, léleknevelő erejét nem szabad mellőzni, különösen
nem a mai, értékválságot élő időben. Az értékek súlypontja elbillent, s a művészeti ne-
velésnek nagyon nagy szerepe lehet abban, hogy az értékek újból rendeződjenek, de a
helyes irányok mentén, hiszen a művészeti nevelés értékközvetítés.

Napjainkban az erkölcs, a viselkedés és gondolkodás világos és természetes sza-
bályrendje a társadalom, a közélet szinte valamennyi területén megrendült. Bizonyos,
hogy a művészet évszázadok, évezredek során kicsiszolódott és kiegyensúlyozódott bel-
ső rendje a legkomolyabb eszközök egyike lehet az erkölcs valamikori újraszilárdításá-
nak, akár az egyes ember, akár a közösség életében.
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Műalkotások megfejtése
A művészettörténet a művészetek történetét tanulmányozó tudomány. Munka-

módszerének lényege, hogy az alkotásokat és alkotóikat mindig történeti összefüggés-
ben próbálja megragadni. Vizsgálja a képzőművészeti, iparművészeti stb. jelenségek tör-
ténetét, az anyagokat, alkotói eljárásokat, eszközöket, technikákat, az egyes műfajok,
művészeti ágak kifejezési sajátosságait (ezek részben a művészetesztétika, illetve az ága-
zati esztétika körébe is tartoznak).

A műalkotások megfejtését, megértését segítik az alábbi ismeretek:

Ikonográfia (görög: eikon – kép és graphia – leírás): képleírás; a művészettörténet, tör-
ténet- és irodalomtudomány módszertani segédtudománya. Nem a stílussal, hanem a
tartalmi jegyekkel foglalkozik. A műalkotások, művek témáját írja le, tematikai vizsgá-
latukkal foglalkozik. Megfejti az ábrázolások értelmét, feloldja szimbolikájukat és meg-
jelöli attribútumaikat. Rendszerezheti például egy-egy kor vagy történeti, művészeti sze-
mélyiség képmásainak gyűjteményét, vagy egy vallás, illetve egyháztörténet ábrázolásait
(pl. keresztény ikonográfia). Jelenti továbbá egy adott téma meghatározott rendjének,
rendszerének, kánonjának szabályait, valamint e rendszert magát is. Így létezik például
ókeresztény ikonográfia, középkori keresztény ikonográfia. Az egyes biblikus témaáb-
rázolásoknak meghatározott szabálya és rendje volt, például a freskófestészetben vagy
a kódex-ábrázolásokban. Ezeket az egyházi liturgia szabályai határozták meg.

Ikonológia (görög: eikon – kép és logos – tudomány, értelmezés): képértelmezés, az
allegorikus ábrázolások, az attribútumok, a szimbólumok értelmezésének, vizsgálatá-
nak, feloldásának tudománya, segédtudománya és módszere.

Attribúció (latin: attributio – kiosztás, pénzkiutalás, adás): ismeretlen eredetű, vagy vi-
tatott műalkotás meghatározásának módszere (forráskutatás, stíluskritika, technikai vizs-
gálatok stb.).

Attribútum: személyek, elsősorban szentek ismertetőjegye (pl. ruhaviseletük egy da-
rabja, vagy a kezükben tartott tárgy alapján a régi korok írástudatlan nézői is felismer-
ték őket). A művészetben ábrázolt figuráknak, személyeknek vagy allegorikus alakok-
nak mindazon velük ábrázolt tárgyi jelei, amelyek az ábrázolás képi és tartalmi jellegével
szorosan összekapcsolódnak és összetartoznak.
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Stílus (görög: íróvessző): kifejezésmód, írásmód, beszédmód, szerkesztésmód. Egy kor,
egy irányzat, egy alkotó sajátos kifejezésmódja, művészi eszközrendszerének összessége.

Stíluskritika: művészettörténeti módszer, amely egy mű eredetiségét, korát, alkotóját
más, ismert korabeli művekkel összehasonlítva határozza meg.

Stílusjegyek: az adott stílust jellemző jegyek.

Korstílus: stíluskorszak, egy művészeti korszak, periódus olyan meghatározó stílusje-
gyeket mutat fel, amely valamennyi, vagy majdnem minden művészeti ágra kiterjednek.
(Például ha egy templom barokk stílusú, akkor annak formarendszere magán viseli a ba-
rokk építészet és díszítőművészet normáit, felépítésében, formaképzésében, díszítésében.)

Egyéni stílus: egy alkotóművészre jellemző egyéni stílusjegyek.

Stílusirányzat, stílusáramlat: valamely művészeti törekvés nem terjed ki valamennyi
művészeti ágra, az alkotókat a közös stílussajátosságok kötik össze.
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A 12 apostol attribútuma Martin Schongauer 15. századi rézmetszetén
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AA  nnééggyy  eevvaannggéélliissttaa

Az evangélisták szimbólumainak forrása

Az apokalipszisben (kinyilatkoztatás, le-
leplezés) az Úr trónját őrző négy élőlény,
akik szüntelenül az úr dicsőségét zengik:
angyal (ember), oroszlán, ökör, sas. Hat-
hat szárnyuk van, amelyet kívül-belül sze-
mek borítanak. Ezékiel négyarcú élőlé-
nyei (tetramorf), kerubok és szeráfok
ezeknek megfelelői. A négy élőlényt már
az egyházatyák hozzárendelték a négy
evangélistához.
Az evangéliumok szerzőit (Máté, Márk,
Lukács, János) gyakran ábrázolják együtt
oltárokon, szószékeken, templomi olva-
sópultokon (tartófigurák), liturgikus
könyvek fedelén.

Közös attribútumaik: könyv és írósze-
rek. Megjelenésük a szellemi munka antik
ábrázolási típusára vezethető vissza.

Egyéni  szimbólumuk:
Máté – angyal
Márk – oroszlán
János – sas
Lukács – ökör

Az 5. századtól ábrázolják a négy élő-
lényt, amint a trónoló Krisztusnak, az
apokalipszis Bárányának, ill. a keresztnek
– Krisztus győzelmi jelének – hódolnak.
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Evangélista-szimbólumok a chartres-i pontificale
egyik miniatúrája alapján, 13. század eleje



Már az 5. században ábrázolták a négy élőlényt könyvvel, könyvtekerccsel a ke-
zükben, ilyenkor (Szent Jeromos és Szent Gergely értelmezése szerint) a négy evangé-
lium egységét jelenítik meg.

Máté-evangélium: ember (angyal) – Krisztus emberré válása
Márk-evangélium: oroszlán – feltámadás
Lukács-evangélium: ökör – Krisztus áldozata (kereszthalála)
János-evangélium: sas – mennybemenetel

A négy evangélista szimbólumai által tartott könyvek az evangéliumon túl jelentik
az Igét (Logosz), Isten Igéjét és a világ világosságát. A sas ősi Nap- és fényszimbólum,
néha sugárkoszorúban jelenik meg, így külön is kiemeli János evangélista Krisztusra vo-
natkozó fényszimbolikáját. János evangélista megjelenítésénél előfordul a kígyóval teli
serleg ábrázolása is (pl.Genti oltár). A legenda szerint az epheszoszi Artemisz-szentély
egyik pogány papja felszólította Jánost, hogy igya ki a méreggel teli serleget, de nem ha-
tott rá a méreg.

A négy élőlényt megjeleníthetik fél vagy teljes alakban.
Az evangélista képek egyik sajátos típusa: a három állatszimbólum állatfejjel és em-

beri testtel jelenik meg. A hat szárny helyett egy, vagy két pár szárnyuk is lehet, de az
oroszlán és az ökör szárny nélkül is előfordulhat.

A középkorban az evangélisták és szimbólumaik kapcsolatba kerülnek egymással:
az evangélista figyelemmel hallgatja szimbolikus élőlényét, amely inspirálja az evangéli-
um megírására.

A négy evangélista nyugaton a négy életkort is megjeleníti: János szimbolizálja az
ifjúkort, a bizánci ábrázolásokon viszont Lukács és Márk jelenik meg fiatalon.
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Képolvasás az óvodában

A műalkotás az ízlés, a látásnevelés legfontosabb eszköze lehet, de csak élményadás
révén. A gyerekekkel egy-egy műalkotás kapcsán a következőkről érdemes beszélgetni:

• felismerik, megnevezik a színeket, mivel először a színeket érzékelik, 
• a műalkotás hangulatából megéreztethető a gyerekekkel, hogy a kép hatása 

nyugodt vagy mozgalmas
• a kép alakjairól megállapíthatják, hogy vidámak, szomorúak, fiatalok, öregek, 

fáradtak stb.,
• rákérdezhetünk, hogy a kép alakjai között milyen érzelmi vagy helyzeti kapcsolat

van (pl. szeretet, közöny, harag, félelem, bátorság stb.),
• milyen a műalkotás kompozíciója (szimmetrikus, aszimmetrikus, csoportos, 

sorakoztatással rendezett stb.),
• a mondanivaló leolvastatható a képről (Mi van a képen? Miért? Mit fejez ki? 

Mi történhet?).

A műalkotást felhasználhatjuk
Ábrázolás foglalkozásokon
• motivációs célból (a téma előkészítéséhez, a hangulat megteremtéséhez, 

a figyelem irányításához, az értékeléshez,
• fogalmak kialakításához (művészetek megértéséhez, az önkifejezés 

elősegítéséhez, tájékozódáshoz, gyönyörködéshez, a szép felfedeztetésehez),
• más foglalkozásokon tanult fogalmak kiegészítése céljából (pl. ének, 

környezetismeret, matematika),
• magatartásformák fejlesztéséhez (pl. hazaszeretet).
Utcán, séta közben, múzeumlátogatás alkalmával mutassuk meg, hívjuk fel 
a figyelmet egy-egy szép épületre vagy köztéri szoborra stb.

A műalkotások „olvasásának”, megismertetésének módszere:
• gyönyörködés, szemlélődés,
• tudatosodó megfigyelés kérdés-felelet formájában,
• felismerés, megértés, általánosítás,
• önálló megnyilatkozás, további felfedezések, szélesedő általánosítások,
• következtetés,
• elhatározás, tett, valamire irányuló cselekvés.
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Szerzői jogi védelem alá esik minden olyan alkotás, amely egyéni, eredeti jelleg-
gel bír, és amely a szerző szellemi tevékenységéből ered. Így szerzői jogi véde-
lem illeti meg a zenei, irodalmi műveket, a televíziójátékot, a szoftvert, ezek át-
dolgozását, feldolgozását, fordítását.

Vannak olyan esetek, amelyekben a szerzői jogi védelem alatt álló alkotások fel-
használása díjtalan, és ahhoz a szerző engedélye sem szükséges (szabad felhaszná-
lás). A szabad felhasználás természetesen csak olyan módon és mértékben meg-
engedett, amennyiben az nem sérelmes a mű eredeti felhasználására, és
indokolatlanul nem károsítja a szerző érdekeit.

Az Sztv. 33. § (4) bekezdése értelmében „az iskolai oktatás célját szolgálja a fel-
használás, ha az az óvodai nevelésben, az általános iskolai, középiskolai, szak-
munkásképző iskolai, szakiskolai oktatásban, az alapfokú művészetoktatásban
vagy a felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőfokú oktatásban a
tantervnek, illetve a képzési követelményeknek megfelelően valósul meg.” (Pl.
középiskolai dolgozatban fel kell ismerni, hogy melyik műből idéztek, ebben az
esetben az idézés szabad felhasználásának minősül, mert iskolai oktatási célokat
szolgál.) Az iskolai oktatási célú felhasználás szabad felhasználásnak minősül.
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