
 

 

 

 

 

A BOR A MŰVÉSZETEKBEN 
 

 

 

 

György István Csaba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

A BORKULTÚRA KÖZPONT KIADVÁNYAI 

  



 

 

 

 

 

 

 

A BOR A MŰVÉSZETEKBEN 
 
 

 

 

 

György István Csaba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Eger, 2012  



 

 

 

Lektorálta: 
 

 

St. Andrea Szőlőbirtok és Pincészet 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Felelős kiadó: dr. Czeglédi László 

Készült: az Eszterházy Károly Főiskola nyomdájában, Egerben 

Vezető: Kérészy László 

Műszaki szerkesztő: Nagy Sándorné 

 

 

 

„Borkultusz” – borászathoz kapcsolódó képzésfejlesztési programok megvalósítása az Eszterházy Károly Főiskolán 

TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0009



 

Tartalomjegyzék 

1. BEVEZETŐ ................................................................................................................ 10 

2. AZ ŐSKOR HAGYATÉKA ÉS A BOR .................................................................. 23 

3. GÖRÖG-RÓMAI HAGYATÉK ............................................................................... 32 

4. BOR  ÉS MŰVÉSZET AZ ÓKORI RÓMÁBAN .................................................... 46 

5. A BOR SZEREPE A ZSIDÓ HAGYOMÁNYOKBAN .......................................... 53 

6. A KORAI KERESZTÉNYSÉG ÉS A KÖZÉPKOR EURÓPÁBAN .................... 63 

7. A BOR A RENESZÁNSZ MŰVÉSZETÉBEN ........................................................ 78 

8. A BOR A BAROKK KORBAN ................................................................................ 86 

9. BOR A MŰVÉSZETBEN A KLASSZICISTA KORTÓL KEZDVE A 19. ÉS 20. 

SZÁZADBAN ........................................................................................................... 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. BEVEZETŐ 

A tantárgy célja a hallgatók általános és speciális ismereteinek bővítése, kultúrtörténeti 

beágyazottság és szociológiai szempontokon keresztül történő ismeretbővítés a bor és a vizuális 

művészetek összefüggéseinek elmélyült vizsgálata és megismerése.  

Mielőtt azonban a közvetlenül a borral való érintkezés és az abból deriválódott művészeti 

jelenségeket vizsgálnánk, szükségesnek tartom, hogy a bor köré szerveződő mai vélt vagy valós 

képzeteink gyakorlati és szellemi előzményeit megvizsgáljuk.  

Itt a bevezetőben nem az eredetet fogjuk kutatni, hanem inkább azt a szellemiséget próbáljuk 

keresni, ami a borral kapcsolatban évezredek alatt alakult ki. 

 

A borral elmélyülten foglalkozó emberben óhatatlanul felvetődik a kérdés: Mi is valójában a bor? 

− Fizikai, tárgyi valóság, folyadék? Ha azt válaszoljuk rá, hogy igen, akkor igazat mondunk. 

− A második kérdés talán az lehet, hogy kémiai vegyület-e? Az erre adandó egyszerű „igen” válasz 

is igaz. 

− Ha azt kérdezzük, hogy hallucinogén, mámorkeltő anyag-e, akkor is igent kell válaszolnunk a 

kérdésre. 

− Ha azt kérdezzük, hogy esetleg a bor egy több évezredes különleges múltra visszatekintő és a 

múltat befolyásoló varázslatos, sőt mitikus valami, ami kultúra- és tradícióhordozó is egyúttal, 

akkor szintén igazat mondunk, ha igennel válaszolunk. 

− Ha arra kérdezünk rá, hogy egy különleges rituális áldozati ital-e, akkor a válasz erre is: igen. 

− Ha arra kérdezünk rá, hogy lehet-e gyógyszer és ugyanakkor mérgező átok is, akkor megint csak 

egyszerű igennel lehet válaszolni. 

− Ha azt kérdezzük, hogy a bor életet hordozó, élettel telített, élő valami,  szakramentum, a 

legfontosabb liturgiai ital? Szintén azt kell válaszolnunk: igen. 

 

Talán tovább is kérdezhetnénk, de azt gondolom, hogy ez a hét kérdés elegendő, hogy végül is 

megpróbáljunk egy kérdést föltenni, amire nincs egyszerű válasz: MI A BOR? 

 

A környezethez és tárgyakhoz való viszonyulás olyan egymással szorosan összefüggő lényegi 

megnyilvánulások, amelyek révén az ember az eredete óta keresi saját létezési módjának rendszerét.   

Fölismervén, vagy legalább a sejtés szintjén észlelvén a kozmosz végtelenségét és benne saját 

mikrokörnyezetének valamilyen behatároltságát, igyekezett meghatározni és főként behatárolni a saját 

létét, ugyanakkor a hatalmas univerzumhoz is igazítani önmagát. 

Ehhez meg kellett valamilyen módon jelölni vagy elméleti síkra kivetítve megnevezni a 

jelenségeket. 

A kultúrtörténeti fejlődés kezdeti korszakában igen kevés a lehetőség a megjelölésre, ámbár a 

természeti népek esetében a területi és hovatartozási jelek használata magával az életvitellel volt 

azonos.  A megjelölt területen és a felhasznált jelrendszerrel együtt éltek a környező természeti 

jelenségekkel. 

Az evolúció, a biológiai fejlődés vagy akár a teremtéstörténetek sem az egyes egyed 

elhatározásának kérdése. 

Az egyed csak követte a törvényszerűségeket, és alkalmazkodott hozzájuk. 

Ebben az alkalmazkodásban azonban válaszokat keresett a világ, és azon belül a saját eredetére, 

helyére. 

Mivel a válaszok csak nehezen születtek meg, és a kollektív eredettudat is szertefoszlott a nagyon 

régmúlt nem lejegyzett emlékezetében, szükség volt olyan fogódzókra, amelyek mind az egyedet, 

mind a különböző szintű vérségi szövetségeket segítettek eligazodni a környező világban és saját 

társadalmukban.  

Ezek néha mint fizikai bizonyosságok voltak jelen a közvetlen környezetében, vagy maga az ember 

hozta létre őket, vagy pedig elméleti úton, eredetmítoszokként váltak meghatározóvá önmaga vagy a 

közössége számára. 



 

Az eszköz a mágia volt, amivel ezt meg tudta valósítani. 

Hamvas Béla a Mágia szútra című művében így ír erről Böhmét* (német filozófus, teozófus 1574-

1624) idézve: Isten: kezdete állománya és vége minden dolgoknak (Hamvas Béla: Mágia szútra 1950. 

Életünk Könyvek Kiadó, 1994. 221. old.). 

Hogy miként próbálta az ember megteremteni az összhangot a maga által létrehozott és az adott 

természeti környezet és a saját logikai rendszere között, azt a következőkben leginkább a pedagógiai 

szempontokat szem előtt tartva igyekszem megközelíteni. 

Sajnos, az írott történeti források ilyen szempontból eléggé behatároltak. 

Ha meg akarjuk érteni a dolgok eredőjét, mindenképp kísérletet kell tennünk e történetiség 

bizonyos fokú felfejtésére.  

Amit ma környezet és vizuális kultúra együttes hatása alatt értünk, és különösen a hozzájuk 

kapcsolódó diszciplína mai állása szerint általában elfogadottnak tartunk, az nem egyéb, mint egy 

európai akademizált szemléletmód továbbgondolása. 

Ismerni kellene az európainak nevezett sokszínű gondolkodásmód eredendő alapjait, amit viszont a 

kereszténység térhódítása nagymértékben szétrombolt. 

Miután nem tudta maradéktalanul magáévá tenni a judaizmusból nyert őskeresztény tanításokat, és 

a különböző totemista, animizmussal vegyített örökséget sem tudta teljesen levetkőzni magáról, az 

európai, főként vallási vezetők lázasan keresni kezdték egy új kultúra kifejezési módjait. 

Ebben a keresésben különösen a vizuális örökség jelentett erős és megoldatlan, ugyanakkor sürgető 

feladatot. 

Rendkívül bonyolult örökség, melynek feltárása sem egyszerű. 

Az úgynevezett európai kultúra rendkívül sokkomponensű,és tarkának mondható.  

Leginkább a legfontosabb eredőit kell kutatnunk. 

Ehhez legelső sorban meg kell vizsgálni az eredők származását is. 

Az első, ami ebből a szempontból vizsgálandó, az a görög hagyatékra épülő szemlélet. 

Amit a görög szemléletről tudunk, az a latin fordítás arabra való fordításának a visszafordítása 

latinra, majd főként Aquinói Tamás munkássága révén a keresztény tanokhoz való igazítás eredménye. 

(Tomasso D’Aquino olasz teológus, filozófus, sz. Roccasecca1224 – mh. Fossanova 1274. 

Foglalkozott okkult tudományokkal, mágiával, alkímiával, iszlám misztikával, és valószínűleg ismerte 

Maimonidész tanításait is.) 

Munkássága során megpróbálta különválasztani a hit igazságait a bölcselettől, ugyanakkor a 

dialektika és a vallás közötti összeférhetőség járható útjait is kutatta. Arisztotelész gondolatiságát úgy 

akarta összeegyeztetni a hittel, hogy arra a következtetésre jutott, hogy a gondolat önmaga által van, és 

nem szorul külső segítségre, míg a kinyilatkoztatás Istentől ered. 

A gondolatiság (tudás) és a hit is Istentől ered, tehát nem mondanak ellent egymásnak. 

Mindazonáltal a tudás, vagyis a filozófia a teológia szolgálója, egy bizonyos fajta résztudománya kell, 

hogy legyen. 

Az Ontológia elméletében kifejti, hogy tapasztalati úton szerezhető ismeret a létezőről, vagyis ez 

esetben egy görög materialista szemléletet igyekszik egybekapcsolni a keresztény gondolkodással. 

A görög szellemtörténet a kezdetektől kutatja a semmi fogalmát. 

Álláspontja szerint a LÉT fogalma a semmihez kapcsolható, amit az különböztet meg a létezőtől, 

hogy a semmit valósággá teszi. Az anyagiság szempontjából ez úgy fejezhető ki, hogy minden testnek 

van valamilyen ősanyaga. 

Aquinói Tamás szemlélete szerint a Lényeg maga a forma. A forma viszont az ősanyaggal szemben 

maga a cselekvés eredménye. Arisztotelész terminusával élve ez maga az ACTUS. 

A forma és az anyag nem egymástól elválasztható lényegek;egymástól függetlenül nem léteznek. 

Azonban az európai gondolkodásban meghonosodott semmi végigkíséri a nyugati világ teljes 

kultúrtörténetét. 

Már a kezdetek kezdetén megtaláljuk ezt, mint a tiszta bölcseletre való hajlás tendenciáját, ami 

néha szöges ellentétbe került a vizualitással. Nézetem szerint ezek olyan ellentmondások, amelyeknek 

a megoldása a mai napig nem történt meg. 

Platón Akadémiájának tanítása az egész bölcselet tézisrendszerét az Idea fogalma köré szervezte. 

Tanítása szerint valaminek a látszata nem azonos magával az illető dologgal. A lényeget leginkább 

a LOGOS tudja megközelíteni, de a nyelvi szabályok sem képesek maradéktalanul kifejezni a 

gondolatot. 



 

Még kevésbé a látható dolgok. 

A látható nem azonos a tartalommal.  

Aquinói Tamás ezt a kettősséget szeretné feloldani, és úgy fejezi ki, hogy Isten léte és szellemisége 

mindenanyagi korláttól mentes, ugyanakkor egyszerű kifejezési forma, mert tökéletes, olyan módon, 

hogy tökéletességéhez semmit nem kell hozzáfűzni. 

Az európai gondolkozást illetően korántsem ilyen egyszerű a helyzet. 

Ugyan nyomon követhető egy bizonyos végső elvre való visszavezetési törekvés,amit azonban 

mindig is bizonyos fajta kettősség jellemzett.  

Az arisztotelészi anyagmeghatározás is a végső vagy az eredendő elvben keresi a dolog lényegét. 

Ezt a lényeget a fogalomban véli felfedezni. Akárcsak mestere, Platón, ő sem tudja ezt teljes 

mértékben megfogalmazni. Így a gondolatban keletkezik egy űr. A lényegnek ezt a légüres területét a 

SEMMI fogalma tölti ki. 

Ez a fogalom aztán önálló logikai kategóriává terebélyesedik, amit Aquinói Tamás sem tud teljes 

mértékben megoldani, viszont szellemi hagyatékként tovább gyűrűzik egészen a mai 

gondolkodásmódig. PontosabbanAquinói Tamás hagyatéka nyomán terjed és szélesedik ki mint 

fogalom később az egzisztencialisták körében. Martin HeideggerA Dolog és a Nyelvcímű 

tanulmányában(Sylvester János Könyvtár Kiadó, Sárvár, 1998. 12-14. oldal.) így fejezi ki a platóni 

Ideát a látszat elleni tartalommal: „A korsó nem marad egy közönséges tárgy, hanem egy olyan, 

amelyet valaki, mint készítő megkérdezésünk nélkül elénk tett. A korsónak a függetlensége, önállósága 

bizonyítja, hogy a korsó egy dolog. A korsó előállításának a célja az, hogy a korsó önállóan létezzen. 

De még ez az önállóság sem tudja nélkülözni a tárgy fogalmát annak ellenére, hogy ez a velünk 

szemben álló készítmény létezése nem a fantáziánk szüleménye. Mégis gondolkodóba ejt bennünket, 

hogy a tárgy tárgyi milététől és az alkotás önállóságától nincs, ami a dolog lényegéhez vezetne, 

hogyan lesz valamiből dolog? Hogyan is képzelhetjük el, mi is a dolog, mint dolog és semmi más? A 

dolgot, mint dolog csak a gondolatunk fedezheti fel, és csak akkor, amikor a dolgot tekinti és nem 

valami mást. A korsóból, mint edény dolog lesz de csak akkor, amikor a dolgot, mint dolgot tekinti és 

nem, mint valami mást. A korsóból, mint edény dolog lesz, de csak akkor, amikor valamit 

tartalmazhat.” 

E példázat szerint a fazekas nem egy tárgyat hoz létre, hanem az ürességet veszi körül anyaggal. 

„Az üresség az a semmi, ami a korsó része lesz, az teszi a korsót edénnyé" (Martin Heidegger: A Dolog 

és a Nyelv, 16. old.). 

Hogy valami, ami úgy néz ki, mint egy edény, valójában korsó-e, és hogyan lesz a korsóból a 

korsó-dolog, azt a látszat, az idea nem árulja el. Ilyen szempontból a korsó csak hasonmása egy 

meglévő ideának, ami eredetileg az alkotójában volt. 

Heidegger szerint pontosan az ürességet körülölelő tárgy dolog lényegét nem értette meg Platón, 

mert a dologra abból következtetett, ami látható, ez pedig elfedi a lényegét (eidos-idea). Amivel 

szembenézünk, vagyis a tárgy helyett használunk egy másik kifejezést, ami pontosabban adja vissza a 

látottakat,ami a látásunknak ajánlkozik. 

Ami látásunknak ajánlkozik, kétféle módon mutathatja, ami belőle lényeges: először, ami valaminek 

az eredetére utal, s ez lehet valaminek a keletkezése (generatio), vagy valaminek az előállítása, aminél 

alkotóra van szükség, másodszor lehet ez a már létező dolognak az önkinyilatkozása. 

Heidegger leszögezi, hogy bár feneke és oldala is van a korsónak, mégsem az alkotja a lényegét, 

bár, ha ezek nem lennének, nem lehetne vizet vagy bármit is önteni beléje, mert minden kifolyna 

belőle. Az edénynek meg is kell tartania azt, amit bele öntünk, ettől edény. Heidegger szerint a fazekas 

az ürességet formálta meg korsóvá. A fazekas ötletében megfogalmazódó üresség formálja a korsót 

edény formájúvá. Ez az üresség tartja össze az edényt. 

Ha egyszerű fizikai tudományos szemléletet tekintünk alapnak, amikor a korsóba bort öntünk, a bor 

kiszorítja a levegőt és önmagával, vagyis folyadékkal helyettesíti. Mi belenyugszunk abba, hogy ez a 

szemlélet tárgyilagos és csalhatatlan. 

Ám más képzet is tapadhat a korsóhoz, mely úgy tartja össze magában a folyadékot, hogy helyet ad 

neki. A korsónak azonban más rendeltetése is van. Nemcsak megtartja a beleöntött bort, hanem a 

kiöntés aktusával megkülönböztetett lesz a többi dolgok között. 

A kiöntés magyarázza meg igazán a korsó jelentőségét. 



 

Ez valójában egy rítus, egy ajándékozás. A befogadás lényege a kiöntés-ajándékozás rítusában 

válik különlegessé. Még az üres korsó lényege is az ajándékozás lehetséges mozzanatában rejlik, a 

kiöntésben. 

Ebben a mozzanatban a korsó már nem pusztán a fizikai szemlélet tárgya. Így már szimbolikus 

tartalommal telítődik. A benne lévő víz vagy bor az egész univerzumot képviseli. A forrástól a hegy 

szelleméig, a szőlőtőke gyümölcsétől a föld mélyének és a nap melegének kincséig minden itt 

található meg, és a kiöntött actus révén válik ajándékká. 

Heidegger szerint A legeredetibb ajándék az az ital, amely engesztelő áldozatnak van szánva. 

Amikor a bor a koccintásra szolgál, akkor a halandók szokása szerint kerül a pohárba. Más 

jelentéstartalmat hordoz a bor, amikor engesztelő áldozatként kerül kiöntésre a korsóból a kehelybe. A 

korsó ajándékában a föld és az ég, a transzcendentális és a halandók természete együtt vannak jelen. 

Ez az összetartozás, amelyet a kölcsönös bizalom biztosít, és egyben kiemeli a tárgyat a gáznemű 

levegő folyadék által kiszorítható fizikai szemléletű tárgyak közül. 

A korsó így szimbólummá válik. 

Csak egy példát szerettem volna bemutatni, kultúrtörténeti szemléltetésen keresztül, hogy hogyan 

válik a környezet és az abban lévő dolog a kultúra részévé. 

Nem véletlen, hogy a művészettörténetben oly gyakori a korsó ábrázolása, és hogy oly 

sokanhasználták, mint többértelmű szimbólumot.  

Ragadjunk ki néhány példát csak a Biblia korsó megjelenítéseiből. Mózes I. könyve 24. részében a 

korsó motívum az isteni gondviselést és a női tisztaságot szimbolizálja. Amikor Ábrahám feleséget 

akar választani fiának, Izsáknak, teljesíti az isteni parancsot, és szolgáját elküldi a rokonok 

felkutatására. Azt mondja neki, hogy ha úgy szólít meg egy leányt, aki kijön vizet meríteni, hogy Adj, 

kérlek, innom egy kis vizet a korsódból, és a lány azt válaszolja, hogy Te is igyál, és a tevéidnek is 

merítek. Ez az az asszony, akit az Örökkévaló a fiamnak szánt.  

Itt a korsó több mint tárgy szerepet tölt be, akár az egész nemzetség életében.  

A víz ebben az esetben az élet lehetősége, az isteni kegyelem szimbóluma. Az edény maga nem 

más, mint a női test jelképe, amely a tiszta vízzel együtt a szűzi tisztaságot és engedelmességet fejezi 

ki. Az európai festészetben gyakori például a Máriát korsóval vagy vázával megjelenítő kép.  

Jeremiás próféta példázataiban a korsó vagy cserépedény szintén az emberi jellem vagy a test 

megjelenítése. Jeremiásnál a korsó nem minden esetben a tiszta élet szimbóluma, hiszen itt egy 

példázaton keresztül az Úr a rossz tartalmakra is felhívja a figyelmet.  

Így szól az Úr. Majd én megtöltöm ennek az országnak minden lakosát, a Dávid trónján ülő 

királyokat, a papokat, a prófétákat és Jeruzsálem minden lakóját részegítő itallal. Összetöröm őket, 

egyiket a másikkal, az apákat a fiaikkal együtt(Jer. 13:13).  

Úgy összetöröm ezt a népet és ezt a várost, ahogyan összetörik a cserépedényt úgy, hogy nem lehet 

többé éppé tenni(Jer. 19:10).  

Az összetört korsó jelentése többféleképpen magyarázható. Például a kiválasztott nép elfordulása 

Istentől és ennek következményeként, vagy lehet úgy is értelmezni, mint a bűnhődést, ami nem csupán 

a test pusztulását, hanem a lélek tartalmának romlását is eredményezi. A kiválasztott nép legfőbb bűne 

az volt, hogy elfelejtettea szellemiséget, melyhez tartozott. Az Írás itt arra utal, hogy a próféta 

megtérést sürgetett, de az emberek azt mondták, nem érdemes. Mi már csak a magunk gondolatai után 

megyünk (Jer. 18:11). Ebben az esetben a korsó igen markáns szimbólummá lett a Szentírásban.  

A korsót viszontlátjuk az Újszövetség írásaiban is. Csak egy példa: az üres korsó a magára 

hagyatott, célját vesztett embert ábrázolja.  

Mária kérésére Jézus az üres korsókat vízzel tölti meg. Ez a víz később borrá változik, vagyis 

újraértékelődik a Jeremiás által összetört, részegítő itallal teli korsó, ami a hűtlenséget és a pusztulást 

okozta. A kereszténységben ez az isteni kegyelem borát tartalmazó edényként jelenik meg.  

A korsónak számos más szimbolikus jelentéstartalmát követhetjük nyomon az európai 

kultúrtörténetben; ezek nincsenek összefüggésben a judeo-kereszténység kialakulásával, ám 

létezhetnek olyan ősi mágikus cselekedetek, amelyek mindmáig élők. 

Megfigyeltem szőlőben dolgozó embereket, akik bármilyen ital elfogyasztása előtt előbb egy 

kortyot a FÖLDRE öntenek. 

Soha nem láttam, hogy ezt tiszteletlenül, vagy profán módon tennék.  

Ez a fajta cselekedet valami nagyon ősi hozadék, ami átível az időkön, és itt van a mában. 



 

Ha meg akarjuk érteni az ilyen cselekvések eredetét, akkor vissza kell keresnünk azok 

keletkezéseinek eredőjét is. 

Ez a keresés mindenképp a kultúra kialakulásának a kezdeteihez vezethet el. Ma nagyon nehéz 

meghatározni ennek az origónak a hollétét, mivel igen kevés olyan adat áll rendelkezésünkre, amelyre 

bizton támaszkodhatnánk. 

Ez alól talán az ausztrál őslakók hagyománya képez kivételt. 

      Itt elkerülhetetlen, hogy szó legyen olyan ausztrál, valamint afrikai törzsekről, amelyek 

életében,ha csak egyetlen egyed esetében is megszakadna a vadászattal, állattenyésztéssel járó tudás, 

továbbá a mágikus praktikáknak a csoporton belüli továbbadása, az az egész közösséget a 

kipusztulással fenyegethetné. Vagyis a rendet megzavarná a zűrzavar, ami végzetes kimenetelű 

lehetne. Az ő esetükben a művészet nem különül el élesen az élet más területeitől. Megfigyelhető a 

folytonosság azokban az ábrákban, amelyeket olyan kultikus helyeken hoztak létre, amelyek a 

mágikus szertartások szempontjából fontosak voltak a törzs számára. Mint ahogy a kultusz 

folytonossága azonos volt a törzs fennmaradásának feltételével, a művészet folytonossága e folyamat 

elengedhetetlen része volt. 

Számos lelőhelyen a mai napig fönnmaradtak olyan szikla- és barlangfestmények, ahol az élet és a 

velejáró kultusz folytonossága következtében fennmaradt ábrákat folyamatosan „renoválják”. Ezek az 

ábrák egyúttal biztosítják a kontinuitást, a törzset meghatározó rendet. (Az ausztráliai Giant Horse 

barlangban az i.e. 20. évezredtől a mai napig egymásra rétegződött festményeket találunk. Egyetemes 

művészettörténet, Park Kiadó, 1999)  

Ugyanezekről a művészeti tevékenységekről nyertem bizonyosságot, amikor elolvastam Nigel 

Spivey Világteremtő Művészet című tanulmánykötetét, amelyet a BBC egy televíziós műsorsorozat 

kapcsán jelentetett meg. 

         Ez a könyv arra tesz kísérletet, hogy a mostani idők szemléletén és a vizualitás változásain 

keresztül mutassa be az emberiség történetét. 

          Nigel Spivey úgy idézi Sir George Grey-t, az 1830-as években a térségben tevékenykedő 

első brit expedíció vezetőjét, mint aki nem hiszi, hogy az ott látott műveket az őslakosság alkotta 

volna. 

          Azt írja a szerző, hogy a gyarmatosítók, bár érezték, hogy valami különlegességgel 

találkoztak, és az ábrák eredete igen ősi lehet, sejtelmük sem volt a jelentésükről. Nem tudták, de nem 

is nagyon akarták megfejteni a jelentésüket.  

           Tipikus példája ez egy ismeretlen jelentéstartalmat hordozó rendszernek a mítosz irányába 

való eltaszításának. 

            Az ügyet elintézték azzal, hogy valami nem ismert, ősi dologról van szó, amelyet 

semmiképp sem az őslakos „vademberek” találtak ki. 

             Ez az európai és a művészet lényegétől már nagyon elrugaszkodott szemlélet aztán nagyon 

sokáig tartotta magát, és a továbbiakban nem is tulajdonítottak neki jelentőséget.  

A szerző említést tesz továbbá egy Baldwin Spencer nevű biológusról, aki antropológusi 

tevékenységet is folytatott, és a 20. század elején lejegyezte a művek készítésének rituáléját. 

              Mivel ő közvetlen kapcsolatba került az őslakosokkal, azok megengedték neki, hogy részt 

vegyen néhány szertartáson, ahol megfigyelte, hogy az ábrák festése egy hosszas és viszonylag 

monoton éneklés kíséretében történik. 

Biológusként az is felkeltette a figyelmét, hogy olyan állatokat festenek, amelyek nem voltak 

jellemzőek arra a vidékre és korra, amikor tevékenységét folytatta. 

A környék valaha a folyó deltavidéke lehetett, és biológusként feljegyezte, hogy olyan halakat is 

ábrázolnak, amelyek több mint 8000 évvel azelőtt élhettek ott. 

               Munkássága nyomán egyre többen kezdtek felfigyelni arra, hogy tulajdonképpen egy 

nagyon ősi kulturális hagyománynak lehetnek tanúi, amely nem csak a karakterében, de döbbenetes 

maradandóságában is igen érdekfeszítő. 

Az őslakosok gyakran a mai napig úgy festik meg ábráikat, hogy az illető totemállat belső részei is 

látszanak.  

             Más állatok is állandóan újrafestésre kerülnek, mint például a tasmán tigris, amely 4000 

éve eltűnt a kontinensről, de vannak még régebbi korokhoz kötődő ábrák is. 



 

             A festményeken nyomon követhetőek a földrész ökológiai változásai, és az egymásra 

rétegződött felületekből ma már ki tudják mutatni, hogy némely ábra keletkezési ideje 40000-50000 

éves is lehet. 

Azok a festmények tulajdonképpen nem pusztán jelek, hanem kivétel nélkül mindegyikük bizonyos 

rítusok keretén belül készült. 

A megfigyeléseket nehezíti, hogy amikor ezeket a képeket készítik,a szertartás idejére a 

bennszülöttek nem engednek maguk közé idegeneket.  

             A hatvanas években egy operatőrnek sikerült felvételeket készíteni a szertartásokról, de a 

nyilvános forgalmazástól eltiltatták azokat. 

             Maga a festés egy sokkal komplexebb, tánccal, zenével, recitációval kísért aktus, melynek 

sorána porba és testre festett ábrákat a hozzájuk fűződő történetek előadásával fűszerezték.  

Igen kevés antropológus vehetett résztilyen szertartásokon, ám a rítusok egyes részeit ők sem 

láthatták. Idegennek tilos volt látni az oda tartozó képeket, mert az alkalmak, amelyekre alkották őket, 

szent események, és mint ilyenek, nagyon zártkörűek, nem pedig szórakoztató látványosságok voltak.             

Azt is megfigyelték, hogy ezek az ábrák és szertartások az esős évszakokkezdetén történtek meg, 

amikor a bőséges táplálék lehetősége időt engedett erre a tevékenységre. 

           Bár a szertartások titkos részleteit nem ismerték, némely antropológusok, köztük Spencer, 

felismerték, hogy például a sivatag közepén ábrázolt hal, nem csak egy több ezer éve a vidékről eltűnt 

étkezésre alkalmas valamit ábrázol (ami azelőtt a vidék természetes lakója volt), hanem sokkal inkább 

egy olyan jelképes formát, amely a mítoszon keresztül a törzs szövevényes viszonyához kapcsolható – 

a saját törvényeikhez, a földhöz, amelyen élnek, az egymáshoz való viszonyukhoz, más szóval az 

életük RENDJÉHEZ. 

            Így az ábra nem is érthető az összes körülötte és vele szimultán történő rítusok, dalok, 

táncok, szövegek és egyéb kísérő cselekvések nélkül. 

           Évezredeken keresztül a bennszülötteknek eszébe sem jutott, hogy pusztán az esztétikum 

létrehozásának céljából készítsék műveiket. 

          Ennek kapcsán gondoltam, hogy egy a tévében látott mágus, akiről a következőkben említést 

teszek, feltehetően a művészet lényegét fogalmazta meg azzal, hogy törzse tudásának továbbadása 

nélkül kihal. Ezek az emberek másképp tekintettek a művészetre, mint mi. Különösen a nyugat-

európai, valamint ezzel együtt az észak-amerikai gondolkodásra utalok itt. 

            Az ausztrál bennszülött „művészek” nem múzeumok részére vagy gyűjtőknek alkottak, 

hanem olyan képeket festettek, amelyek egy mágikus előadás részeit képezték. 

           Ezek a képek egyszersmind a törzs életét szabályozó rendszer kulcsai voltak, amelyeket az 

egyik generáció változatlanul átad a másiknak. 

          Ez a záloga az életben maradásuknak is. 

  Sajnos, az európai piaci szemlélet ott is éreztette„jótékony” hatását. 

Ma már az ausztrál bennszülött csoportok is létrehoznak olyan esztétikainak mondható 

„alkotásokat”, amelyek többé-kevésbé kapcsolatban állnak az eredeti hagyományokkal, de annak 

lényegi elemeit nem tartalmazzák. Pusztán koreografált látvány, amelyeket a fizető nézőknek szánnak. 

           Nem nehéz kitalálni a produkcióik motivációját. 

Ezek a globalizált világ megélhetési termékei, amelyek a bemutatott esztétikai jellegű 

vonatkozáson kívül minden eredeti jelentést nélkülöznek. 

           A megkérdezett mágus, vagyis művész szerint ez már nem jelent kontinuitást a törzs 

életében. Csak káoszt és rendezetlenséget szül. 

Ez egy másfajta megélhetési forma, amely bizonyos „Art Centre” munkatársaiként tartja számon a 

bennszülött művészeket.  

Ha az életben káosz lesz úrrá a rend felett, akkor az  a művészetben is bekövetkezik.  

Valószínűsíthető, hogy a két problémakör összevetése a művészet és az emberi gondolkodás 

némely alapvető kérdésére keresi a választ.                          

 Az elvont gondolkodás a fölösleg megjelenésének a következménye, vagy velejárója. 

 A kezdetek nagyon messzire nyúlnak vissza az időben, az animizmus – teriomorfizmus 

korszakában bármilyen „népcsoportról” (vagy nevezzük inkább törzsi-rokoni köteléknek) már 

elmondható, hogy az illető csoportosulás igyekezett létrehozni saját eredetmítoszát. 



 

Az ausztrál példák bizonyos betekintést engedtek a művészet legősibb lényegének a 

megismeréséhez, valami olyan időbeli visszatekintéshez, amelyet csak nehezen tud befogadni a 

mostani „másfajta” rendhez szokott elménk. 

A művészetek, a vallás, a filozófia abban az időben nem elkülönült diszciplínák voltak, hanem 

együtt léteztek, és talán az egyetlen rendezési elv, amely szerint működtek, az az élet diktálta 

princípium lehetett, ha kellőképpen ragaszkodunk egy tudományosabb megfogalmazáshoz. Ha ettől a 

megfogalmazástól eltekintünk, akkor nincs azokban az időkben diszciplína, hanem csak „van” az élet 

maga. Ezt az ősállapotot az életciklusok megfigyelésén túl nevezhetjük kaotikusnak is a későbbi 

rendszerezési törekvésekhez képest. 

 A népi hagyományokban egészen a 20. századig nyomon követhető, hogy miként válik egy 

bizonyos tevékenységhez kötődő bizonytalan eredetű rítus rendszerezett, akár regionális jellegű 

„művészetté”. 

Valamilyen kialakulófélben lévő vagy már kialakult gyakorlat határozta meg mindig is a mágia 

jellegű tevékenységet, amivel vissza akartak hatni az azt kiváltó eredeti tevékenységre. Gyakoriak a 

ráolvasások, rontások, gyógyítások stb. Az ilyen praktikáknak általában olyan meghatározott 

rendszereik vannak, amelyek konkrét eredményvárásokhoz, és elvárásokhoz kapcsolódnak, bár 

valószínű ezek is empírián alapulnak. A művészeti tevékenységben sokkal inkább föllelhető egy 

hagyománykövető rendszerezési elv, bár ezen a szinten az ún. művészet még nem elválasztható 

magától a hitélettől és a mágiától, amelyek gyakorlása szintén az életre visszautaló napi technikákban 

gyökerezett. A mindennapok gyakorlatára visszautaló mágia az élet ciklusaihoz nagymértékben 

kapcsolódott, felölelvén ezáltal a közösség életében zajló legfontosabb eseményeket. Ezzel mintegy 

behatárolta a művészettől elvárható feladatokat is, egyúttal meg is határozva annak stílusjegyeit. 

Nemrég láttam egy adást, amelyet a Spektrum televízió közvetített (2005. március). Véletlenül 

kapcsoltam arra a csatornára, ahol egy olyan műsort közvetítettek, amelyben eltűnő vagy eltűnőben 

lévő kultúrákról volt szó. Egy ausztrál őslakos varázslóról szólt az ismeretterjesztő, de dokumentum 

jellegűnek is mondható film.  

Ez a varázsló jellegzetes, geometrikusnak tűnő festett zoomorf ábrákat mutatott a földön és egy 

nagy nyílásszájú barlang falán. Az ausztrál őslakók karakterisztikus, vonaldíszítésével és vörös-, 

fekete-, okker- és fehér dekoratív ornamentikával készültek ezek az ábrák. 

 

                             Giant Horse barlang: Ausztrál falfestmény kb. i.e. 20.000 

  

 

Hasonló jellegű „dekorációkat” láttam afrikai pajzsokon, maszkokon és edényeken is. A győri 

Városi Múzeum legfelső emeletén szép számmal van belőlük, és ilyen eredetű műveket mutatott 

nekem a műtermében Varga Géza Ferenc szobrászművész is, aki gyakran járt Afrikában.2007 

augusztusában egy római szabadtéri teregetésen is fényképeztem hasonlókat.   

 A 90-es évek elején szorosabb kapcsolatba kerültem egy afrikai (tanzániai) művésszel, aki 

még teljes értékükben ismerte a törzsi szokásokat, hiszen azok között nőtt fel. 

 Pelle Shaibu a neve, és Arushában él. Elmondta még a 90-es évek közepén, hogy sajnos a 

globalizáció és a könyörtelen profithajhászás következtében ezek az értékek az eredendő funkciójuktól 

eltérően, már azokban az időkben a turizmus kiszolgálói lettek.  

 Bár  az említett ausztrál varázsló és az általam ismert afrikai ábrák formailag hasonló jegyeket 

mutattak, különbözőségeket is láttam bennük. 



 

 

 Anélkül, hogy vallástörténeti okfejtésekbe bocsátkoznék, megállapítható, hogy mindkét 

esetben a mágia és az animizmus az igazi létrehívói ezeknek az ábrázolási módoknak. Közös bennük 

az a mágikus telítettség, amit alkotóik igyekeztek bizonyos rendszerekbe is foglalni. 

A laikus európai szemlélő számára elsősorban a stílusjegyek erőteljes karaktere és felismerhetősége 

a legszembeötlőbb.   

 A riportban szerepelő ausztrál őslakos meg is fogalmazta festményei készítésének okát és 

módját, amelynek lényege abban rejlett, hogy ezeket a formákat és színeket azért kell pontosan ilyen 

módon megjelenítenie, mert így tanulta nagy elődjétől, aki elmondta, hogy ezek a hegy szellemének 

kedvelt ábrái, és a törzs életben maradását biztosítják.  

           Hozzáfűzte, hogy nem mindig lehet ilyeneket festeni. Csak bizonyos szertartások közepette 

lehet megtenni, amelyek kizárólaga hegy szellemének ünnepén, a törzs jelenlétében lehetségesek és 

titkosak, mint egyébként a festés procedúrája is. 

 Ha nem pontosan így festi őket, akkor a hegy szelleme megharagszik, és ez igen nagy bajt 

jelenthet a törzsre nézve, ugyanis mindnyájan az említett szikla szellemének a gyermekei. 

 Még azt is hozzáfűzte, hogy sajnos nagyon sokan elmentek a közösségükből, és nincs kinek 

átadnia a tudását, s ha egyszer megszűnik ezeknek az ábráknak a készítése, vagyis tovább 

„restaurálódása", akkor az az egész törzsre nézve pusztulást hoz. Ha a szellem megharagszik, az 

rontást von maga után. 

Festi tehát az ősöktől tanult módon a szimbólumokat(nem így fogalmazott, de kétségkívül 

szimbólumokat festett), mert ezért él a földön. Ez a”küldetése”. 

Ezzel a résszel mintegy szemléletessé akartam tenni a borhoz kapcsolódó mítoszok és ennek az 

italnak az egyéb kultúrahordozó, néha már titokzatos, jellegének a felfejtésére tett kísérletemet. 

Úgy képzelem el a bort, mint egy ilyen közösségformáló és közösséget összetartó ausztrál ábrát, 

ami egy nagyobb szellemi-kulturális összefüggés meghatározó része. 

Mindenképp szimbólumként értelmezem. 

 

Ha már itt tartunk, röviden említést kell tennünk a szimbólumokról és a mítosz vagy mítoszok 

eredetéről. 

Arra a kérdésre kell keresnünk a választ, hogy milyen szükségletek alapozzák meg, és milyen 

szerepet töltenek be azokban a közösségekben, ahol élő hagyományként meghatározóak lehetnek. 

Ifj. Zilai János Bor és mítosz c. tanulmányában (Mezőgazda Kiadó Budapest, 2002, 22-27. old.) 

Wittgensteint (Ludwig Wittgenstein osztrák származású filozófus a modern logika egyik kidolgozója, 

1889-1951) idézve így ír:A mítoszok létére és funkciójára három tipikusnak nevezhető magyarázatot 

említünk. Ezek az antropológiai-szociológiai, a lélektani és az episztemológiai-esztétikai magyarázat. 

Az antropológiai-szociológiai magyarázat szerint a késő őskori emberi közösségek megerősödése 

és elterjedése folytán alakultak ki a klánok, szövetségek, és kezdődött el a különféle anyagi és szellemi 

javak cseréje. Az ideák cseréje folytán szűnt meg az eszmék és értékek természet-adta magától 

értetődése, és jelent meg a „jó” és a „rossz”, új lökést adva a kulturális evolúciónak. 

A lélektani magyarázat elsősorban C.G. Jung(Carl Gustav Jung, svájci pszichiáter, pszichológus, az 

analitikus pszichológia megalapítója, 1875-1961)és követői nevéhez fűződik.   

Jung az életet és a szellemet pszichológiai szempontból vizsgálva azt állapította meg, hogy a 

szellem az ember életének meghatározója.  

A továbbiakban a szerző a szimbólumok fontosságát emeli ki a kifejező készségek eszközeként. 

Mircea Eliadét (román származású vallásfilozófus, a Chicagói Egyetem professzora, 1907-1986) 

idézve ezt így fejti ki : A szimbólumok és a mitikus témák ott élnek a modern ember pszichéjében is, s 

az archaikus szimbólumok archetípusai –fajra és történelmi közegre való tekintet nélkül– minden 

ember közös lelki anyanyelvét alkotják. 

Az esztétikai-episztemológiai megközelítés is viszonylag rokonítható a lélektanival. A szerző Ernst 

Cassirert (neokantiánus német filozófus, 1874-1945) idézve így ír: Az ember „szimbolikus lény”, aki a 

világ értelmezését, megragadását „szimbolikus formák” (mítoszok, nyelv, művészet, tudomány, vallás 

stb.) segítségével valósítja meg. Az emberi kultúra egésze leírható úgy, mint az ember folyamatos 

önfelszabadításának folyamata. A nyelv, a művészet, a vallás, a tudomány különböző fázisai ennek a 

folyamatnak. Az ember mindezekben új hatalmat fedez fel, s mutat föl, azt a hatalmat, hogy képes 

felépíteni a saját világát, egy „eszményi világot”. 



 

A továbbiakban Nietzschét idézve (német filozófus, 1844-1900) a szerző azt mondja, hogy a 

mítosz nem más, mint sűrített világkép, ami kifejezi azt az ősi egységet, amit a lét átható, művészi, 

tragikus átélésével foghatunk fel és teremthetünk újjá. 

Mindezt azért tartottam fontosnak ennyire részletezni, mivel úgy vélem, hogy igen bonyolult a 

viszonyunk a borhoz, és ugyanolyan bonyolult a bor és a művészet közötti viszony is. 

Másrészt azért is fontos lehet, mert, bár sok esetben nem beszélhetünk a bor generációról-

generációra hagyatkoztatható kulturális tradíciójáról, mégis, különös szimbolikus mibenléte 

ugyanolyan ősi archetípus emlékképeket, képzeteket idézhet föl bennünk, kortárs emberekben, mint 

akár az évszázadokkal vagy évezredekkel ezelőtt élt elődeinkben. 

Szimbolikus jelentőségű lehet a jelenben is. 

Nézzük meg egy pillanatra, hogy milyen kultúrákban hordoz mitikus tartalmakat. 

Feltehetjük a kérdést, hogy, az elüzletiesedett, pragmatikus, szekularizációval terhelt, globalizált és 

mítosz nélküli világban, hol és milyen kultúrákban lehet közösségformáló jellege a bornak. 

Bátran állítható, hogy csak ott, ahol előzetesen is hagyományai voltak, vagy olyan földrajzi 

helyeken, ahová olyan lakosság költözött, amely magával vitte ezt a hagyományt. 

Tibetbe hiába ment el a keresztény ember. A szeméten kívül semmit nem tudott maga után hagyni, 

és az ausztrál őslakosnak sem lett soha szent itala, de nem lett a bor szakrális tartalmakat hordozó 

szimbólum az amerikai indiánok között sem. Ugyanígy nem használja a muszlim világ sem, bár el 

lehet mondani, hogy az eredetét nézve a szőlő és a bor épp olyan vidékekről származik, amelyek ma 

zömében muszlim területen van. 

Így aztán nyugodt lélekkel kijelenthetjük, hogy az elidegenedett világtól elfordult szemlélődő, 

gondolkodó ember olyan földrajzi helyen mondhatja ki, hogy Végül ketten maradtak, az Isten és a 

Bor, ahol ennek az italnak megmaradt a különös tisztelete. 

A vad verseny és a szekularizáció nyomán létrehoztunk egy olyan kultúrát, amely a mítoszok és 

szimbólumok hiányában nem adott semmiféle fogódzót, és csak arra volt jó, hogy eltévedjünk a saját 

magunk által létrehozott labirintusban. 

A 20. század második felében aztán ez a kilátástalan eltévedés hirtelen India, Tibet és a Távol-

Kelet felé irányította a figyelmet, ahol még érintetlen volt az a kultúra, amelyben a mítoszok és a 

szimbólumok a mindennapi élet valóságának részei voltak. 

Nem volt véletlen a tömeges, mondhatni hisztérikus keletre irányuló zarándoklatmánia. Mi lett az 

eredménye?  

Néhány évtized alatt az „európai” embernek sikerült majdnem teljesen tönkre tennie és 

elüzletiesítenie az ottani évezredes kultúrákat.  

Utazók leírták, hogy a buddhista meditáció és ima közben megszólalt egy szerzetes zsebében a 

mobiltelefon, és ő teljes lelki nyugalommal felvette és beszélt, miközben a többiek folytatták az imát. 

Tanúi lehetünk, hogy a komfortérzetet keltő pragmatizmus a szemünk láttára végzi el az újabb 

szekularizáció manővereit, amellyel az utolsó ősi tradíciókat is eltünteti a világból.  

Ám van valami, ami ellenáll ennek a globalizálódásnak. 

Megfigyeltem, hogy teljesen ateista, mondhatni materialista szemléletű emberek, nálunk és más 

vidékeken (Európában és Európán kívül is, ahol többnyire az európai kultúra a meghatározó), ha 

vendégségbe vagy látogatóba mennek valakihez, akkor a barátság jelképeként egy üveg bort visznek 

ajándékba.  

Egy tibeti vagy muszlim embernek nem illik ilyent vinni. 

Ezért fontosnak tartom a bor– mint szimbolikus tartalmakkal telített „valami”– útjának a 

megismerését.  

Nem utolsó sorban az alkotójára, magára az emberre való visszahatását egy köztes kifejezési 

forma, a művészet által is nagyon fontosnak tartjuk, mert a művészet, mint a különböző történelmi 

korok érzelmi lenyomata, segíthet abban, hogy önmagunkra találhassunk ebben a labirintusban, amit 

magunknak hoztunk létre, és amiben eltévedtünk. 

Rövid elméleti bevezető részünk után áttérhetünk a bor kultúrtörténeti és társadalomformáló 

jelentőségének és a köréje szerveződő liturgikus, kultikus, filozófiatörténeti és egyéb, a kultúrához 

köthető jelenségeknek a tanulmányozására. Ezen belül is tantárgyunk címéhez híven a bor és művészet 

több évezredes különös viszonyát próbáljuk vizsgálni. Ebben a szakaszban a hallgatók általános 

kultúrtörténeti ismereteinek megalapozása és bővítése a kitűzött cél. 



 

Az alapozó ismeretek részében szükségesnek vélek egy általános történeti ismertetést, amely a 

bornak az egyetemes kultúrtörténetben játszott szerepével kapcsolatos. 

Ezt a többi tantárgyra alapozva és azokkal egyeztetve tesszük meg.  

Az MA képzésben a leendő borász szakemberek szaktudáshoz juttatása mellett az a cél, hogy 

emellett szélesebb világképpel és egyetemesebb kitekintéssel is rendelkezzenek. 

Részleteiben a történeti felosztást tartjuk követendő szempontnak. 

a.)Az őskorból ránk hagyatékozott tárgyi- művészeti jellegű művészeti és használati tárgyak 

áttekintése. 

Mivel a mítoszok az ókorból ebbe a korba nyúlnak vissza, így itt, mint az eredetüket vizsgálandó, a 

rendelkezésünkre álló tényekből elemezni óhajtjuk keletkezésük történelmi és társadalmi feltételeinek 

összefüggéseit. 

A mitológiák és ókori dokumentumok megismerésével a hallgató a tantárgyhoz köthető speciális 

ismereteinek a bővítése a cél, természetesen szem előtt tartva a megfelelő kultúrkörnyezet 

karakterisztikus jegyeit. 

b.)A szőlészet és az ebből a tevékenységből nyert szeszes ital szerepe a korai ókorban, a levantei és 

az írásbeliséggel nem rendelkező kultúrákban. 

A szőlőléből nyert ital különleges és kiemelt helye az összes többi fogyasztható italok és áldozati 

kegyitalok között. 

A borhatása a különböző művészetekre és ennek elemzése. 

Feltevődik a kérdés, hogy miért épp ez az ital nyert különleges helyet a gondolkodás és az ember 

kozmikus létének fogalomrendszerében? 

Az erre a kérdésre adott lehetséges válaszok által a hallgatók megalapozhatják azt a tudásbázist, 

amelyre a későbbi korokra vonatkozó általános és egyúttal a borral kapcsolatos ismeretek épülnek. 

Az ókor hagyatéka 

Ez a fejezet talán az egyik legnagyobb terjedelmű és egyúttal a legsokrétűbb kultúrtörténeti alapját 

adhatja nemcsak a borral kapcsolatos diszciplínánknak, hanem elmondható róla, hogy az egész humán 

históriának. 

Fontosnak tartjuk a bor szerepét néhány vallás liturgiatörténeti megközelítési szempontjából is 

vizsgálni, mivel a legközvetlenebb kapcsolat ezen a területen mérhető a bor és a kultúra között. 

d.) A kereszténység és a középkor 

Ez a történelmi kor lényeges változásokat hozott a világszemléletben. 

Lassan átalakultak a termelési viszonyok egy új ideológiamentén. Ebben a világlátásban az 

embernek az univerzumhoz és saját magához való viszonyrendszerei is átalakultak.Ez nem kizárólag a 

termelési mód és a termelt javak elosztására korlátozódik. Igen markáns és erős ideológiák 

jelentkeznek a romjaiba összeomlott régiek alapjain, és ez természetes módon hatással van az újonnan 

kialakult kultúrára is. 

A kereszténység gyorsan hódított, és nem mindig volt türelmes a régi kultúrákkal, ahol teret nyert. 

Ebben az univerzalitásra törő új kultúrában igen fontos szerepet kapott a bor mint szakrális ital, 

akár olyan formában, mint ajánlott szakramentum, akár abban a szerepkörben, ami igen erős tiltás 

megtestesülését jelentheti. 

 Mivel igen gazdag történelmi korról van szó, ezt a fejezetet négy részre tagolhatjuk: 

A korai hűbéri viszonyok megjelenése és a keresztény ideológia térhódítása. (A judaizmus hatása 

és a bor innen átvett liturgiai szerepe) 

A kereszténység megerősödésének periódusa és az iszlám megjelenése. 

Megújulási törekvések és az európai kereszténységben bekövetkezett szkizmák és ennek 

következményei. 

Törekvések az egységes európai gondolkodás kikristályosítására. Az univerzáliák megjelenése. Az 

egyetemek és a hozzájuk kapcsolható univerzális tanítások. (Aquinói Tamás munkássága és 

igyekezete az egyetemes európai kultúra megteremtésére. Az ókori görög és az azelőtti történelmi 

hagyatékok egybeolvasztására való szándék.) 

Ezek a törekvések természetesen a borral kapcsolatos szokásokat sem kerülték el. Mondhatni, hogy 

olykor főszerep jutott ennek különös jelentőségű italnak. 

4.)  A különböző ideológiák megjelenése (Kiemelten a ferencrendiek és a huszita mozgalom), 

amelyek végül a reformációt eredményezték. A reformáció és a könyvnyomtatás hatása a 

gondolkodásra.  A bor mint a mindenkinek kijáró szentség szerepe ebben a mozgalomban. 



 

 

e.)  A humanizmus és ennek kulturális hozadéka: a reneszánsz 

A reneszánsz ember világképének módosulása a korábbi történelmi korok emberéhez képest. 

Az új világszemlélet hatása a gondolkodásra és a kultúrára, ezen belül a bor fogyasztási 

szokásainak a megváltozása. A művészetek híven követik ezeket a változásokat. 

 

A barokk és rokokó kora 

A korszak általános jellemzése. A jezsuitizmus és a központosított monarchiák megerősödése.   

Az addig lendületesen kibontakozó polgári fejlődés üteme lelassult. A reformáció ellen harcba lépő 

katolikus egyház, s vele szövetségben az abszolutisztikus államok nagybirtokos vezető rétege 

átmenetileg visszaszerezte régi befolyását. Az idejétmúlt feudális rend erőszakos fenntartása azonban 

nemcsak akadályozta, hanem egyúttal siettette is a fejlődést, ami egyfajta megújulást is eredményezett. 

A megújuló katolicizmus szerepe a gondolkozásban és az új, szenvedélyes miszticizmus 

előretörése. A nyugodt, szemlélődő és mindent kutató, vizsgálgató reneszánsz ember világképét 

felváltja egy felfokozott érzelmekkel telített vallásos szemlélet, amelyben az erős szentimentalizmus a 

domináns. 

    Ugyanakkor ebben a társadalomban különös helyet és szerepet kapnak a tudományok. 

Különösen az okkult tudományok kapnak előkelő helyet a „világi” tudományok fejlődése mellett. 

A katolicizmus megerősödése és ezzel együtt a központi hatalomra épülő monarchiák térnyerése, 

valamint a földrajzi felfedezések nyomán megindult gyarmatosítás új lendületet adott a fejlődésnek. 

Ennek ellensúlyaként nő a polgári elégedetlenség, hiszen a polgárság egyre nagyobb gazdasági 

hatalomra tesz szert. Ez a feszültség később az ismert történelmi megmozdulásokhoz vezet, amelyek 

aztán a forradalmakat eredményezik. 

Ezek az események nem kerülik el a művészetet sem.   

      Európában a reformációt követően különböző és egymástól eltérő módon kezdtek alakulni 

főként a bibliafordítások következtében a katolikus hagyományok is.  Az összes országokban jelen 

lévő központosító szándék ellenére kialakulnak a nemzetibb karakterű jelenségek.  Ehhez 

nagymértékben hozzájárult a könyvnyomtatás elterjedése is. 

       Jóllehet a művészetben a hasonlóság forma- és stílusjegyei is fellelhetők, a különböző 

nemzetek barokk művészeinek munkái mégis eltérő karaktereket mutatnak.  

Ily módon a borhoz való viszonyulás is más és más, és természetesen annak művészi megjelenítése 

is egymástól eltérő jegyeket mutat.    (Más az olasz barokk Leonardótól Caravaggióig terjedő 

hagyománya, és más a franciáé, amit leginkább Georges de la Tour és Nicolas Poussin képvisel, és 

ismét más utat talált a kifejezéshez a németalföldi festészet.  Vermeer A pohár bor című festménye 

egészen más formajegyet mutat, mint Rembrandt tivornyázó önarcképe, és ismét más karakterűek 

Rubens és Jordaens szatirikus bacchanáliái.) 

 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Rembrandt-

Belsazar.jpg&filetimestamp=20060101202244 

 

g.)      A nagy európai polgári átalakulások és forradalmak kora. 

A barokk kort egy másik nyugtalan korszak követte. Mivel a polgárság egyre elégedetlenebb,és az 

abszolutisztikus monarchiák kevés kibontakozási teret engedélyeznek, kialakul egy szimbolikus 

gondolkodásmód, ami a rokokó formanyelvéhez adódik, és azt alakítja át. 

Ehhez nagyban hozzájárulnak a herculaneumi és pompeji ásatások (1748), amelyek során 

véletlenül a felszínre került ókori leletek igen erőteljesen befolyásolták a gondolkodást Európában. 

A haladó gondolkodók az ókori Római Köztársaságot kezdték eszményíteni, és bár Pompeji tilos és 

zárt volt a nagyközönség előtt, a hatása óriási volt. 

Előbb Európában, majd rövid idő után szinte mindenütt a világban elindultak a nagy ásatások. 

Ebben az időben a figyelem a heroikus témák felé fordul. A szenvedélyes hitet és ennek lehetséges 

ábrázolását felváltja a heroikus és patetikus pózban ábrázolt szimbolikus hősök dömpingje. Eltűnnek a 

bacchanáliák, a mámorral és borral kapcsolatos ábrázolások, s helyüket felváltják a mindig nagy 

tettekre kész hősök. 

A zsánerképekből talán a csendéletek, amik a tárgyunk szempontjából számottevőek. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Rembrandt-Belsazar.jpg&filetimestamp=20060101202244
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Divattá válnak a jólétet reprezentáló, gyümölcsöktől és bortól roskadó barokkos, terített asztalos 

csendéletek.  

A stílus mindamellett, hogy néha hamisan tobzódik, más esetekben mégis visszafogottá, mondhatni 

modorossá válik, majd egyre inkább ismét barokkosan kezd burjánzani. (Elég, ha csak Napóleon 

polgártársi, majd később, mint a Parnasszuson trónoló isten megjelenítéseit vizsgáljuk.)   

Az ipar fejlődése azonban lehetőséget adott egy másfajta kifejezési forma megjelenésének: az 

iparművészetnek.  

Addig ez a fogalom ismeretlen volt.Ennek is megvan a maga hozadéka, és nem kerüli el a 

borkultúrát sem. Gondoljunk csak a remek ötvösművészeti teljesítményekre, vagy az erre az időszakra 

tehető üvegipar tökéletesedésével a bizonyos borfajtákhoz csatolható pohártípusokra. 

Pompás serlegek készülnek ebben az időben, és az elegáns borfogyasztás mellé a felfedezett 

porcelán segítségével remek gasztronómiai készleteket alkotnak a kor szépmesterségi cégeinek 

tervezői és kivitelezői.  

a 19. és 20. század borábrázolásai és a bor szerepe a kultúrában. A jelenkor kérdései és azok 

művészeti megjelenítései. 

A 19. században és főként az 1848-49-es forradalmak után olyan soha nem látott gyorsasággal 

indult el az iparosodás, és ennek következtében a társadalmi változások oly mértéket öltöttek, hogy az 

emberiség a társadalmi strukturáltságban még felkészületlen volt a hirtelen bekövetkezett fordulatokra.  

Az egyén és a közösség nem minden esetben tudta követni őket.   

A felboruló egyensúlyt talán Paul Cézanne csendéletei reprezentálják a legszemléletesebben, 

melyek szintén mintha felborulnának. 

Ám minden változás ellenére a bor helye a művészetben mégis megmarad … 

Több nagy művész visszanyúl a bor ábrázolásához. Francisco Goya y Lucientestől Pablo Picassóig 

a két évszázadot végigkísérte a szőlő és a bor ábrázolásának problematikája. 

Ez igen terjedelmes és változatos megnyilvánulásban és stílusbeli különbözőségekben jelentkezik, 

így két részre osztva tárgyaljuk. 

 

A kiválasztott szakirodalom és képanyag megismerése mellett a borról való általános ismeretek 

bővítését, és a bor máig el nem évülő kultúrtörténeti és művészettörténeti hozadékainak a 

megismerését tűztük ki célul.  

A továbbiakban a bornak a kereszténység és a középkor világlátásában játszottszerepét vizsgáljuk 

meg. (12 óra) 

A következő lépcsőfok az ismeretek elsajátításában a reneszánszkor emberének a borhoz való 

viszonyulása, és ennek kulturális hozadékai. A humanista világszemléletben betöltött szerepe és a 

művészetekre gyakorolt hatása.  (Reformáció, barokk kor, felvilágosodás – 12 óra) 

 

A bor szerepe az újkor után a jelenkor történetében. 

Évezredeken, évszázadokon átívelő konstans, változatlan kulturális-művészeti szerep. 

Az alapvetőkulturszociális megtartó szerep mellett agasztronómiai, gazdasági, kereskedelmi 

vonatkozások és ezeknek a művészetekre, és különösen az alkalmazott művészetekre gyakorolt hatása.  

A borhoz köthetők különböző szakterületek és ezek építő jellegű hozadékai. Ilyenek elsősorban a 

speciális építészet és belsőépítészet, ami kizárólag csak a borászathoz kötődik. Kialakult a különböző 

borvidékekkarakterisztikus présház, pince és fogyasztási építészete. Ma a modern követelmények, és 

különösen a nemzetközi versenyhelyzet szükségessé teszik az infrastruktúra, a tárgykultúra bővítését, 

a marketing, reklám, borszakértői szakmák társulását.  

Elmondható tehát, hogy afoglalkozások egész sora szükséges a jó bor forgalmazásához, ami azt is 

jelentheti, hogy az új típusú munkahelyek keletkezése is függ a borkultúrától. 

Ez megfordítva is igaz. A borkultúra is sokban függ az egyre szélesedő és egyre nagyobb 

versenyhelyzetben attól, hogy a jövő szakemberei mennyire lesznek képzettek, mennyire tudják a 

hagyományokat beépíteni az elkövetkező követelményrendszerekbe, amelyek meg fogják határozni 

közeli és távolabbi viszonyunkat ehhez a csodálatos italhoz. 

A hagyományokhoz köthető vizualitás és tárgykultúra helyi sajátosságainak,kiemelt módon 

azoknak a viszonyultságoknak a tanulmányozása, amelyek sajátos tartalommal és jelentéssel bíró 

tárgyakhoz vagy művészeti alkotásokhoz kapcsolhatóak. 



 

Ebben az összefüggésben javasolt az Egerhez és a Hegyaljához köthető adatgyűjtés, leírás, 

dokumentálódás. 

Cél: az elsajátított ismeretek bővítése és ezek alkalmazásának módszertana. 

A hallgatók minél sokoldalúbb ismeretfejlesztése is cél, de oly módon, hogy az általános 

műveltségen túl a helyi sajátossággal bíró borvidék évszázados hagyományait kulturálisan is beépítsék 

egy következő nemzedék szokásaiba, világlátásába és a spiritus loci egyetemes emberi értékeinek 

elméleti-gyakorlati továbbadásába. 

A tantárgy elsajátításának másik célja az interdiszciplináris általános és speciális tudás megszerzése 

mellett, a hallgatók felkészítése a borkultúra személyiség- és közösségfejlesztő lényegének elméleti-

gyakorlati elsajátítására. 
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2. AZ ŐSKOR HAGYATÉKA ÉS A BOR 

A bevezetőben már utaltunk arra, hogy az őskorban a kultúra még nem volt különálló tevékenység. 

Az ősi kultúrákban a munkafolyamatok és a szellemi rítusok között nem volt élesen elkülöníthető 

határ. 

A mindennapi rítusok és áldozatok arra a tevékenységre utaltak, amelyet az illető emberi közösség 

végzett. Szerves részei voltak ezek a szertartások a napi tevékenységnek. 

Zoltai Dénes (filozófus, esztéta, 1928-2008, az ELTE professzor emeritusa) Az esztétika rövid 

története című tanulmányában így ír erről:A primitív tudat az ősi művészetet egylényegűnek tartotta s 

reális munkatevékenységgel; az ősi kollektívának célja volt vele: az idegen, alig ismert és 

félelmetesnek tűnő természet erőinek megfékezésére, emberivé szelídítésére, domesztikációjára akarta 

felhasználni. E funkciót ideologikus formában tudatosították. A természetnek kiszolgáltatott ember 

tudatát mágikus elképzelések uralták, mindenekelőtt az a hit, hogy a természet jelenségei titokzatos 

módon összefüggenek egymással, s ezért az egyik felidézésével befolyásolni lehet a másikat. E hitben 

már nyilvánvalóan ott rejtőzik az oksági kapcsolatok felismerése, és az az igény, hogy gyakorlatilag 

hasznosítsák őket. A mágikus gondolkodás azonban eleve antropomorffá színezi ezt a felismerést. Így 

jön létre az a fajta mágia, amelyet Frazer szimpátián alapulónak nevezett, és mindkét lényeges 

formájában leírt. Az egyik típus homeopatikus vagy utánzó varázslat, amely abból, hogy hasonló 

hasonlót hoz létre, arra következtet, hogy a varázsló bármely kívánt hatást elérhet, pusztán a 

cselekmény utánzásával; a másik az átviteli mágia, mely szerint a dolgok akkor is hathatnak 

egymásra, ha nincsenek kapcsolatban. Következésképpen egy tárgyon előidézett hatást előidézhetünk 

egy személyen is. Gondoljunk a paleolit kultúrák bámulatosan élethű barlangfestészetére.  Ezeknek az 

állatábrázolásoknak a realizmusa nyilvánvaló összefüggésben van a barlanglakó vadásztörzsek 

életmódjával.” (Az esztétika rövid története, Kossuth Kiadó, Bp. 1978. 9. o.) 

Másrészt ennek a gondolkodásnak az archetípusa fellelhető a Tórában is. 

Míg Zoltainál a kiinduló pont az emberi tevékenység, ezt Mózes első könyvében mint az Isteni 

alkotó tettét követhetjük nyomon. 

Joseph Herman Hertz(magyar származású exegéta, brit birodalmi főrabbi 1872-1946) Mózes 

emberalkotási lejegyzését (Alkossunk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. – Szent Biblia, 

Mózes I-26. Genezis-Berésith) így kommentálja: „Embert, héberül „Ádám”. Ez a szó itt, mint a 

Bibliában gyakran „emberi lény” értelmében áll, az „ádámá” „föld” szóból származtatják és ez az 

ember földi eredetére utal. 

Képünkre és hasonlatosságunkra… Az ember jellegében megvan az Istenhez való felemelkedés 

lehetősége… 

Azt gondolom, hogy a mágikus gondolkodás, és különösen a Teremtőhöz való felemelkedés 

lehetősége, egyenesen elvezethetett a borhoz, mint a rituális szertartás egyik meghatározó kellékéhez. 

A közvetlenül táplálékul szolgáló és eledelként használt szimbólumértékű dolgok maguk is a 

felemelkedés rítusának elengedhetetlen részeivé váltak. 

Vizsgálatunkban támpontkéntinkább a szimbolikus gondolkodás kialakulása  követendő nyomon, 

hisz ennek a gondolkodásnak a  megértése közelebb vezethet a bor különleges kultúrtörténeti 

szerepének a megértéséhez is. 

Másfelől a szimbolikus gondolkozás mind a mai napig minden gondolatiság kiinduló alaphelyzete. 

Hogy miként válik egy lény, vagy akár egy eledel szimbólummá, sőt az isteni tetszés 

kinyilvánításának a szimbólumává, azt szintén a Szentírásban követhetjük nyomon. 

Bevezetőnkben már utaltunk a korsóra mint szimbólumra. 

Ábrahám története egy beér-sebai kútról és vele kapcsolatban nem korsóról, hanem tömlőről szól. 

Nyilván a nomád népeknél a tömlő volt az életet jelentő víz szimbóluma.  

Egy öröklési perpatvarban, ami Hágárral, Ábrahám szolgálójával történt, akit felesége, Sárai 

kérésére elüldözött, a mitologikus és szimbolikus elem teljesen képszerűen jelenik meg. 

Felkele azért Ábrahám jó reggel, és vőn kenyeret és egy tömlő vizet, és adá Hágárnak, és feltevé 

azt és a gyermeket annak vállára s elbocsátá. Az pedig elméne, és bujdosék a Beér-seba pusztájában. 

Hogy elfogyott a víz a tömlőből, letevé a gyermeket egy bokor alá. 

És elméne s leűle által ellenébe mintegy nyillövésnyi távolságra; mert azt mondja vala: Ne lássam 

mikor a gyermek meghal. Leűle tehát által ellenébe, és fölemelé szavát és síra. 



 

Meghallá pedig Isten a gyermeknek szavát és kiálta az Isten angyala az égből Hágárnak, és monda 

néki: Mi lelt téged Hágár? Ne félj, mert az Isten meghallotta a gyermeknek szavát, ott a hol van. 

Kelj fel, vedd fel a gyermeket, és viseld gondját, mert nagy néppé teszem őt. 

És megnyitá Isten az ő szemeit, és láta egy vízforrást, oda méne azért, és megtölté a tömlőt vízzel, 

és inni ada a gyermeknek. 

És vala Isten a gyermekkel, s az felnövekedék, és lakik vala a pusztában, és lőn íjászszá. 

Lakozék pedig Párán pusztájában, és vőn néki anyja feleséget Égyiptom földéről.És lőn abban az 

időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te 

veled mindenben, a mit cselekszel. 

Mostan azért esküdj meg énnékem az Istenre itt, hogy sem én ellenem, sem fiam, sem unokám ellen 

álnokságot nem cselekszel, hanem azzal a szeretettel, a melylyel én te irántad viseltettem, viseltetel te 

is én irántam és az ország iránt, a melyben jövevény voltál. 

És monda Ábrahám: Én megesküszöm. 

Megdorgálá pedig Ábrahám Abiméleket a kútért, melyet erővel elvettek vala az Abimélek szolgái. 

És monda Abimélek: Nem tudom kicsoda mívelte e dolgot; te sem jelentetted nekem, s én sem 

hallottam, hanem csak ma. 

Vett azért Ábrahám juhokat, barmokat és adá Abiméleknek; és egymással szövetséget kötének.És 

külön állíta Ábrahám a nyájból hét juhot. 

És monda Abimélek Ábrahámnak: Mire való e hét juh, melyet külön állítál? 

És felele Ábrahám: Ezt a hét juhot vedd tőlem, hogy bizonyságul legyenek nékem, hogy én ástam 

ezt a kútat. 

Azért nevezék azt a helyet Beér Sebának, mivelhogy ott esküdtek vala meg mind a ketten. 

Szent Biblia. Mózes Első könyve 21. fejezet  

Joseph Herman Hertz magyarázata szerint a Beér-Séba a hét juh kútját, vagy az eskü kútját jelenti 

(Zsidó Biblia Genezis/ Börésit Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület Budapest 1996. 

180. old). 

A báránynak a későbbiekben ismét fontos szerepe lesz, de ezúttal már a borral kapcsolatban. A 

felsorolt történetek ugyan nem az őskorból maradtak ránk, ám a rítus, ami szerint az ókori szerződés 

megköttetik, sokkal régebbi és szimbolikus eredetre mutat vissza. 

Az állati szimbólum igen eleven képi megjelenítése miatt használtam előbb, mint a Szentírásban 

ezt megelőző passzusban, a Káin és Ábel történetben. Az őstörténet felveti az emberiség két alapvető 

és mindmáig hozadékában élő problémakörét.   

Ez pedig az állattenyésztés és a növénytermesztés elkülönüléséhez köthető kulturális 

különbözőség.Káin a mezőgazdász, ha lehet azt mondani, a fejlettebb kultúrát, a növénytermesztést 

képviseli, ám az ő áldozatát nem úgy fogadja a Teremtő, mint testvéréét, Ábelét, aki a juhai elsőszülött 

bárányaiból áldozott az Úrnak.  

Itt az áldozatok milyenségét és az áldozó magatartását értékelve a Teremtő különbséget tett 

kettejük között. Ábel áldozatát elfogadta, Káinét nem.Ezzel eljutottunk egy lényeges gondolatig, 

ugyanis a latin kultúra szó, ami az értelmező szótár szerint az emberi társadalom által létrehozott 

anyagi és szellemi javak, és ezeknek egy adott korszakbeli jellegzetes állapotára utal,szembeállítja a 

civilizációval a szellemi természetű műveltségi és viselkedési színvonalat.  

Az értelmező szótár más jelentést is említ, mégpedig a mezőgazdaságit. Vagyis a kultúra a 

mezőgazdasággal függ össze. Azt viszont nem említi, hogy a mezőgazdaságot jelentő agrikultúra 

összetett szó része-e. Az ebben a szóban szereplő kultúra más természetű gondoskodást és tervezést 

igényelt, mint az állattenyésztés, ami alapvetően a nomád életmóddal kapcsolható össze.  

Ez a kultúralényegilegletelepedett, helyhez kötött, más természetű műveltséget feltételez, amit 

mostani európai szemléletünk magasabb rendűnek minősít. A későbbiekben ez a két áldozatforma 

ismét találkozik a Szentírásban, de ott már nem érzékelhető ilyen markáns rangsorolás közöttük, sőt a 

mezőgazdasági a bor révén előbbre valónak mondható. 

Jellemző, hogy a nomád zsidó nép e lejegyzése alapján az állatáldozatot tekintette előbbrevalónak. 

Az áldozat bemutatásának a súlyára utal az a tény, hogy ennek kapcsán akár gyilkosságra is 

vetemedhet az ember. Az egyiptomi szolgaságból való megmenekülés és a letelepedés után változik a 

zsidó szemlélet. 

A nomád életmód felhagyása után a mezőgazdasági jellegű áldozatbemutatás felértékelődik. Ebben 

a felértékelődésben a kenyér és a bor kerül mondhatni a legfontosabb helyre. 



 

Ha nem úgy tekintünk erre a történetre, mint az ókor egyik rögzített rituális jegyzőkönyvére, akkor 

itt egy nagyon ősi szellemi örökség egészen a mai korig történő átörökítésének lehetünk tanúi. 

Joszéf Káro(tudós rabbi szül. 1488 Toledo - mh. 1575 Cfát. Sulchan Áruch megj.: Velence 1565. 

Fordította Dr. Singer Leo, MIOK Kiadó Budapest. 1988. 321. old.)Sulchan Aruch című átfogó műve 

alapján, amely a zsidó gondolkodás alapelveit rögzíti, megállapítható, hogya zsidó gondolkodásban 

mindmáig, bár a kenyér a legfontosabb és legelőkelőbb, vagyis az első bemutatandó áldozati tényező, 

a bor mégis megelőzi azt, mert a borra kell mondani az első áldást, mégpedig a teremtéssel 

összefüggésben a szombat szent voltának kapcsán.(A későbbiekben,az Egyiptomi kivonulás kapcsán, 

visszautalunk erre.) 

Ifj. Zilai János a történeti források alapján a görög kultúra kapcsán úgy vélekedik, hogy a Földközi-

tenger medencéjében élő népek akkor emelkedtek ki a barbárságból, amikor megtanulták a szőlőt és az 

olajfát termeszteni. 

Joszéf Káro a szőlő mellett az olaj különlegességét is kiemeli ugyanott, mint olyan növényből nyert 

anyagot, amelyet különös becsbentartani.  

A szőlőnövény mai biológiai voltában, mint kertiszőlő (vitis vinifera) az ember természetalakító 

tevékenységének az eredménye, mely elődjéből, a kétlaki ligetiszőlőből (vitis sylvestris) a művelés, a 

gondozás, szelekció és metszés általi mutációk és ezek további szelekciója révén vált egylaki hímnős 

virágú, s így jobban termékenyülő, bőven termő, ízletes bogyójú növénnyé. Valószínű, hogy a 

szőlőtermesztés kezdeteivel nagyjából egyidőben háziasodott állatok (kecske, szamár) is szerepet 

játszottak a metszés fontosságának és előnyeinek felismerésében. Az emberek megfigyelhették 

ugyanis, hogy a lerágott hajtású növény bővebben terem.  

Tanulságos, hogy az ember állandó alakító közrehatása nélkül a szőlőnövény elvadul, visszafajzik 

korábbi formájára. A metszetlen szőlőnövény csak lombkoronájának szélén hoz termést, s e termést 

egy idő után kisebb bogyók, nagyobb magvak és nagyobb savtartalom jellemzik. Ez a növény csak az 

ember folyamatos beavatkozása révén tudja valóra váltani a biológiai potenciálja kínálta 

lehetőségeket: a szőlőt néhány kivételtől eltekintve támasz mellett kell nevelni. A szőlőültetvény pedig 

mint az ember jelenlététől áthatott táj, magát az idillt jeleníti meg. Ami a bort illeti, az nyilvánvalóan 

csak az emberi tevékenység eredményeként létezik. Bár a bor létrejötte kémiai és biológiai 

törvényszerűségek által meghatározott, hiszen a szőlőlében lévő cukor apró élőlények, erjesztőgombák 

élettevékenysége révén alakul át alkohollá, ez a folyamat az ember céljait szolgálja, az ember által 

irányított.  

A természetben bor mint olyan, nem is létezik. A bor mint társadalmi tényező, emberek közötti léte 

és szerepe – táplálék, élvezeti cikk, kulturális és vallási tárgy, orvosság és méreg – alapvetően a 

bornak az emberre mint természeti lényre gyakorolt hatásán alapul. 

A különféle drogok hatását elemző A mesterséges mennyországok című művében Charles 

Baudelaire kifejti, hogy a tudattágító szerek fogyasztása az ember „végtelenség utáni szomját” fejezi 

ki.  

Baudelaire megállapítja, hogya bor és az ember szorosan összetartozik tehát, úgyhogy a bor „bűnei 

egyenlőek az erényeivel”. 

Az eurázsiai szőlőművelés eredetét nagyon korai időkre tehetjük. A görög voinos szó a borra utal, 

ami egy ázsiai eredetű szónak a származéka. A szőlő már akkor is létezett, amikor az ember még nem 

jelent meg a földön, csak a fentebb említett erdei, vadnövény formájában. 

Monserrat Mireti Nin A bor a művészetben című könyvében utal arra, hogy a földtörténeti 

harmadkor feltárt rétegeiben különböző vitis fajtákat találtak. 

Továbbá tényként közli, hogy az első emberábrázolások között akad olyan is, amely 

valószínűsíthetően szőlőt, olajbogyót gyűjtő embereket jelenítenek meg.Később, mintegy öt-hatezer 

éve, kifejlett mezőgazdasági kultúrákkal találkozunk, amelynek szerves része volt a szőlőtermesztés. 

Ennek nyomait a Közel-Keleten lehet leginkább tapasztalni, ám utalások vannak arra is, hogy a 

szőlőtermesztésből származó italt, a bort leginkább a gazdagabb, vezető rétegek engedhették meg 

maguknak. 

Természetesen, az ilyen ábrázolások már inkább a nagy kultúrájú ókori birodalmak hagyatékából 

ismertek. Ám, amint azt már a bevezetőben is kifejtettük, ezek a főként mítoszokra épülő ókori 

kultúrák sokkal korábbi gyökerűek. 



 

A paleolitikumból ugyan nincsenek ábrázolt és írott adatok, ám van valami, ami szinte minden 

ókori kisázsiai népnél megtalálható. Egy mindent elsöprő árvíz évezredeken átívelő és később leírt 

emlékezete. Ez pedig az özönvíz. 

Ennek ellentmondani látszanak az ausztrál barlang és sziklarajzok-festmények, amelyek tárgyunk 

szempontjából mondhatni érdektelenek, mert a tudományos kutatás eddig nem talált a térségben 

szőlőtermesztésre utaló nyomokat. 

A paleolitikum (régi, vagy másképpen pattintott kőkorszak) a régészek általi elnevezés, amely 

földtörténeti szempontból a legújabb meghatározások szerint körülbelül 2,4 millió évvel ezelőtt 

kezdődött és kb. 11.500 éve ért véget. Az emberiség legkevésbé ismert, ám nagyon sok mindenben és 

a későbbi fejlődés szempontjából meghatározó történetének 99,5%-a a paleolitikumra esik. Az 

őskőkorszak az emberi eszközhasználatnak az a szakasza, amikor a kő- és csonteszközök tudatos 

készítése zajlik (alsó időbeli elhatárolásként az eszközt már használó, de nem készítő emberféléktől), 

és a technológia a szilánkahasításra korlátozódik (felső időbeli elhatárolásként a kőkorszak 

eszközkészítő technológiájától). Ez az eszközkultúra végigkíséri a homo genus fejlődését a homo 

sapiensig. 

Az özönvíz mítosza viszont egybeesik a borkultúrák kialakulásának földrajzi helyével.Ifj. Zilai 

János így ír az eseményről: Az Özönvíz mítosza valószínűleg mezopotámiai eredetű, és innen terjedt el 

a Közel-Keleten és Európában, illetve indiai közvetítéssel Ázsiában is. Valószínűleg valós természeti 

kataklizmák is közrejátszottak a kialakulásában, ám ezekről megoszlanak a vélekedések. Mindenesetre 

nyilvánvalónak látszik a földművelés elterjedését lehetővé tévő Kr. e. 8000 táján bekövetkezett 

általános éghajlati felmelegedés és az ezzel járó tengerszint-emelkedés okozta áradások és 

tengerbetörések közötti összefüggés. A vízözön és a bor közti összefüggésre utal Valley felfedezése, aki 

szerint az örményországi hegyekben Kr.e. 3200 táján bekövetkezett óriási felhőszakadás és ennek 

következtében a Tigris és Eufrátesz rendkívüli áradása volt a vízözön valóságos alapja. 

Ha valóban a Dél-Kaukázus lejtőiről indult el az özönvíz, úgy forrásai megegyeznek a bor 

eredetével, hiszen a mai szőlőnövény (vitus vinifera) kialakulása ugyanitt történt.”(64. old. az emberi 

világ kialakulása Ifj. Zalai János Bor és mítosz,  Mezőgazda Kiadó Budapest 2002) 

A legtöbb kutatás azt bizonyítja, hogy a babilóniai legendák és a bibliai történetek kapcsolódnak 

egymáshoz, miután nagyon sok hasonlóság van közöttük. Ennek ellenére ez nem azt jelenti, hogy a 

Mózes első könyvében levő özönvíz-feljegyzés egy korábbi legendának kiszínezett feldolgozása.   

Az özönvíz története több kultúrkörben előfordul, nem csak a Közel-Keleten. 

 Közös bennük az egyetemes özönvíz, a kiválasztott, vagy kedvelt család megmentése, valamint 

valamilyen madár (galamb) kiküldése száraz terület keresése céljából. A helyi árvíz teóriája nem 

magyarázza meg azt, hogy ez a történet miért fordul elő olyan széles körben. A legésszerűbb 

magyarázat az, hogy mindegyikben van valami közös az eredeti történettel, amely így egy világméretű 

történelmi eseményre vezethető vissza.  

Az árvízzel kapcsolatos katasztrófa széles körben terjed és terjedhetett azokban az időkben 

is.Sajnálatos módon saját tapasztalatból tudom, hogy nemrégiben a 2010-es  májusi borsodi árvízről 

már úgy értesültem külföldi ismerőseimtől, hogy Magyarországon árvíz van, ami természetesen igaz, 

csak általánosítva úgy lehet értelmezni, mintha az egész országban az lett volna.  Nem az első ilyen 

árvizet éltem át eddig, és a reakció ugyanaz volt, különösen a későbbi korok interpretálásában. 

Van azonban egy ennél sokkal fontosabb aspektusa is a dolognak.  Az áradások a földművelés 

kialakuló kultúráiban igen fontos szerepet játszottak. Mint, ahogy  Káin és Ábel története kapcsán már 

említettük, a tervezés a magasabb szellemi erőfeszítést igénylő kulturáltabb emberi közösségek 

kialakulásához vezetett. Az áradások ciklikusságának megfigyelése bizonyos fajta előrelátást igényelt. 

Ettől az előrelátástól függött a tervezés, ami lényegesen átalakította és forradalmasította az ember 

gondolkozásmódját. 

Ilyen szempontból az említett közel-keleti társadalmakban az éves ciklikusság majdnem mindenhol 

megtalálható.  

Ifj. Zalai János megemlíti más szerzőkre támaszkodva, hogy a Babilóniában, Szíriában, 

Palesztinában szokásos évi betakarítási ünnepeken a bemutatandó áldozatokat egy bárkában hordták 

körbe és ugyanakkor az újborból is bemutattak áldozatot.  

Ez a cselekedetsor nem egyéb, mint amit a bevezetőben a Hamvas Béla által idézett Böhme 

mondott a mágikus aktusról: Az univerzumban. Rendet kell teremteni. Középen kell kezdeni. Az életterv 



 

nincs készen. Nem összetéveszteni az álommal, sem a fantáziával mert teremtő tevékenység. Ez 

mágikus aktus. 

Ezt szóval és tettel is véghez lehet vinni.  

Márpedig az Özönvíz elmondása, leírása nem egyéb, mint a szó rögzítése, a logos útjára való 

terelés mágikus tette. 

A bárka konkrét megjelenítése a benne lévő áldozati állatokkal nem egyéb, mint a mágikus tett 

rituális megismétlése. 

A kettő közötti fizikai és szellemi kapocs sem egyéb ezekben a kultúrákban, mint a maga kiemelt 

helyét elfoglaló különleges ital: a bor 

Végül a ciklikus ismétlés és a tervezés sem egyéb, mint maga a REND. 

Az ilyen ünnepekre utalnak a sumér-akkád hagyomány szerinti bárkaépítések. 

Ifj. Zalai a tanulmányában megemlíti a Gilgames-eposzt, amelyet Umnapisti az Özönvíz túlélője 

mesél el az örök életet kereső Gilgamesnek. 

Mézzel-borral folyó menyegzőhöz hasonlítja az örök életet. 

Ifj. Zalai János szerint ezek a Biblia előzményei. Kronológiai sorrendbe ugyan nem tudom állítani 

az eseményeket, és a mi szempontunkból talán nem is annyira az őstörténet pontos eredete és helye a 

vizsgálandó terület, mint inkább a bor és annak művészi leképezése, valamint a tudatra visszaható 

kulturális tényezőként való vizsgálata az elsődleges szempont. A bibliai történet hitelességét 

alátámasztják azok az özönvíztörténetek, amelyek világszerte a legkülönbözőbb – még teljesen 

elszigetelt –kultúrákban is fellelhetők. Kisázsia területén általánosan ismert volt a Biblia leírásával 

több ponton is hasonlóságot mutató özönvíztörténet. Ilyenek például a már említett sumér, babilóniai, 

asszír mítoszok. Ugyanez az alapmotívum más kultúrákban is megtalálható. Így az egyiptomi, görög, 

hindu, kínai, hawaii, mexikói, eszkimó, lapp, finn, szibériai, kelta, szudáni, új-zélandi maori, 

ausztráliai bennszülött, tűzföldi és némely amerikai indián törzs hitvilágában.  

A tudomány mai állása és a technikai feltételek egyre szerteágazóbbismeretekre engednek szert 

tenni, és sok kutatást végeznek manapság e téren. 

Nem célunk ezek elemzése, csak az említés szintjén sorolunk fel itt néhányat.  

Példáula bárka kikötőhelyeként a Biblia az Ararát-hegyet jelöli meg, amely a civilizáció 

bölcsőjeként számon tartott Közel-Kelet térségéhez tartozik.  Világszerte megtalálhatók az Özönvíz 

méretű kataklizmára utaló, víz által lerakott üledékek. Az egész világon fellelhető megkövesedett állati 

és növényi maradványok szintén egy világméretű katasztrófa bizonyítékai. Gyakran ugyanabban a 

kőzetben egymás mellett találhatók olyan kövületek, amelyek az evolúciótan szerint egyáltalán nem 

származhatnak ugyanabból a korszakból. Végül megemlítjük, hogy világszerte találhatók olyan 

hatalmas folyómedrek, amelyek túl szélesek és mélyek a mai vízmennyiség számára, és esetenként a 

mainál ötven-hatvanszor nagyobb víztömeg hajdani áramlására utalnak. A műholdfelvételeken jól 

azonosítható ilyen medrek erősen valószínűsítik, hogy egy hajdani roppant méretű vízkatasztrófa 

nyomairól van szó. Semmi nem indokolja az Ararát hegyei közti csekély vízhozamú folyók hatalmas 

medreit. Úgy a tudományos, mint a teológiai kutatások eredményeként mostanra már nagyon sok és 

egyre bővülő érv és adat áll ilyen szempontból is a rendelkezésünkre. 

Az Internet felhasználásával ma már bárki szabadon keresgélhet ezek között az adatok között. 

Ezek megemlítését fontosnak tartottam, ám most egy más összefüggésben igyekszünk ezeket az 

őstörténeteket megvilágítani.  

Van a Mózes Özönvíz-leírásának egy másik aspektusa, ami lényegileg megkülönbözteti az összes 

addigi mítoszoktól ezt a történetet. Ez pedig az etikai üzenete.    

A bibliai Özönvíz okokkal indokolja a kataklizma bekövetkezésének szükségességét. Ezek pedig 

erkölcsi okok, és ezekkel a csapás kiváltója maga az ember. 

Humán szempontból nézve az Özönvizet talán elmondható az, hogy mindegyik ilyen regében a 

megromlott emberkép az, ami közösnek mondható.  

Vagyis mindegyik tételezi az emberről a rosszat, ám nem tartalmazza a Teremtőtől jövő megoldást. 

Ebben különbözik a bibliai szemlélet a többi Özönvíz-mítosztól. 

Ifj. Zalai János Eliadét idézve így tesz említést erről: A vízözön mítoszok jelképessége lényegében 

azonos: gyökerestül el kell pusztítani a világot és az elkorcsosult emberiséget, hogy újjá lehessen 

alkotni őket, vagyis eredeti tökéletességüket helyre lehessen állítani.  Látnunk kell azonban a bibliai 

történet erkölcsi töltetét is: Noé személyében „az erkölcsi tisztaságnak és az engedelmességnek 

tulajdonított fontosság a Mózes számára feltárt „Törvényt” vetíti előre. 



 

A megtisztulás után a kibékülés jeleként megjelenik a szivárvány, amely egyszerre jelenti a 

Teremtő és az ember közötti szövetséget mint a megbékélés jegyét, azzal pedig, hogy a szivárvány 

szépnek mondható, az esztétikum az etikum velejárójaként lesz jelen az ember életében. 

A vízözön ebből a szempontból is elválasztó lépés az ember történetének a leírásában, amelyet a 

még feltáratlan és láthatatlan múlt takar. Ez pedig nem más, mint a kizárólag természeti  ember 

kultúrlénnyé történő átminősülése, ami egyszeri és megismételhetetlen tényező. 

A szivárvány szépsége katartikus élményt nyújt az embernek, és rögtön ez után megjelenik a szőlő 

és a bor. 

A szőlő és a bor csak a Vízözön, vagyis az erkölcsi megtisztulás után jelenik meg a Teremtés 

őstörténetében. 

Ám ezzel együtt egy új típusú probléma vetül előaz immár kultúrlénnyé vált ember történetében. 

Ez nem más, mint magának az agrikultúrának a hozadéka. Egyszerre lett fejlettebb az ember a 

megelőző történeti önmagánál, ám ez újabb veszélyeket hordozhat magában.  Rabbi Joseph Herman 

Hertz a Genezis  kommentárjában a bor mértéktelen fogyasztásának következményeként így ír erről: 

Noé profanizálta önmagát, lefokozta magát. A Szentírás mutatja ebben az elbeszélésben, milyen 

szégyen és baj érheti még az olyan embertis, mint Noé, aki máskülönben igaz és jámbor volt Isten 

előtt. De más magyarázók kifejtik, hogy Noé volt az első bortermelő, ő még nem ismerte ennek az 

italnak a részegítő hatását. Ami vele történt az tehát intés az emberiségnek…” 

A történetről szóló kommentárjában Rabbi Hertz még leírja, hogy a Bibliának ezt a részét ki 

szokták hagyni egyes magyarázók a gyermekek nevelésekor. 

Hozzáfűzi, hogy ez helytelen álláspont, mert a szülőt nem bírálnia kell a gyermeknek, mert az nem 

marad büntetés nélkül. Íme egy erkölcsi tanítás, amellyel a megtörtént rosszat az emberi értelem 

felhasználásával a jóra akarja fordítani a Teremtő. 

Ennek a tanításnak az értelme pozitív, és hordozója maga a bor, vagyis rögtön a kultúrlénnyé válás 

során egy olyan erkölcsi magatartás is előtérbe kerül, ami az ősi embertípusnál nem volt fellelhető. 

Ez a történet szintén előrevetíti a mózesi Tízparancsolat egyik aspektusát. 

          Bár sok tekintetben rokonságot mutat a bibliai eredettel, mégis egészen más erkölcsi jellegű a 

görög özönvíz mítosz, ami szintén összekapcsolódik a borral. 

                Vissza kell térnünk tehát a görög eredetmítoszhoz is, ha az európai gondolkodást és a bor 

hagyományait jobban meg akarjuk közelíteni. 

              Az ókori görögök teremtéstörténete és ősmítoszai tele vannak antropomorf jellegű 

történetekkel. 

A görög gyarmatosítás és a hellének hódításainak eredményeként, vagy inkább 

következményeként,a görög hiedelemvilág a hellenizmus korában elterjedt, és amolyan kulturális és 

vallási közkinccsé lett a mediterrán térségben és Kis-Ázsiában. 

(Más kérdés, hogy ebben a mítoszvilágban nagyon sok elem a származási helyét illetően nem is 

görög, hanem a hellének is átvették a föníciaiaktól, egyiptomiaktól, perzsáktól, és saját szempontjaik 

szerinti antropomorfizált műfordításban görögösítették.) 

A görög Panteon isteneinek emberi alakjuk van, de szeszélyesebbek az embereknél, legfőképpen 

pedig ők az egész világ, az Univerzum legnagyobb szimbolikus erői. Mint ilyenek, többé-kevésbé 

változatlanok. Míg néha úgy tűnik, van némi igazságérzetük, gyakran kicsinyesek vagy 

bosszúszomjasak. Az istenek kegyeit el lehet nyerni, néha áldozattal és jámborsággal, néha csellel is, 

de ez nem jelent garanciát, mivel hajlamosak a gyakori véleményváltoztatásra.  

Sokat elárul magáról a görög karakterről, amelyről a rómaiak így vélekedtek: Quidquid id est 

Timeo danaos et dona ferentes. Vergilius (Publius Vergilius Maro, római költő, szül. i.e.70 - mh. i.sz. 

19-ben, az Aeneis szerzője)római költő nyomán, aki a maga módján a görög mítoszt latinosította 

Laokoón trójai pap szavaival, aki ezt mondja, amikor megpillantja a falovat Trója falai előtt: Akármi is 

ez, félek a görögöktől még, ha ajándékot is adnak.  

Ma a civilizált világ a római költők, írók elbeszélései alapján ismeri ezeket a történeteket, sokuknak 

nincs is más forrása, mivel a római hódítás és erőszakos beolvasztási politika eredményeként a görög 

nyelv később háttérbe szorult, és átvette a helyét a latin. Nota bene: az előkelő rómaiak, akik magukat 

művelt európaiaknak tartották, görögül beszéltek. Szintén támpontot jelenthet ebben a tekintetben 

Ovidius, római költő Metamorphoses (Átváltozások) című műve is. 

A görögök haragja szeszélyes és kíméletlen, úgyszintén az isteneiké is. Van egy más aspektus is, 

ami a többi őstörténetben kevesebb szerepet kapott, mint a görögöknél. Ez pedig a szerelem.  



 

Ez azért fontos a mi szempontunkból, mert a szeszélyességét tekintve gyakran kicsapongó a 

szerelmük is, és legalábbugyanilyen hisztérikusan szertelen és veszélyesis lehet olykor.A szerelmi 

hedonizmusban pedig fontos szerepet játszik Dionüszosz-Bacchus, aki maga is igen bonyolult és 

intrikákkal telített körülmények között született meg, aztán Héra bosszúja miatt széttépetett majd újra 

egyberakták, majd ismét bosszú áldozata lett. Csecsemőként végül Zeusz combjába varrva érte el a 

megszületési felnőtt kort. Egyszóval ő az, aki behozza a mámort az isteni világba.  

Míg Noé esetében a részegség és az ebből származó mezítelenség erkölcsbe ütköző dolog, és 

súlyos következménnyel jár a saját ivadéka részére is, addig a görög szemléletben a részeg mámor és a 

mezítelenség szinte kívánatos dolog. 

Ez lényeges különbség az európai gondolkozás archetípusait is meghatározta, és a zsidó-keresztény 

hagyomány mellett mindmáig megmaradt ez a kettős szemlélet. 

A görög mitológia világa eléggé összetett. Tele van szörnyekkel, cselszövésekkel, intrikákkal és 

kotnyeles istenekkel, de közöttük héroszok is, akik segítenek az embereknek felülkerekedni ezeken a 

problémákon. Az emberek persze sokkal nagyobbak voltak akkoriban, ám a görögök nem láttak nagy 

szakadékot történelmük és vallásuk között (lásd az Iliászt és azOdüsszeiát, amelyet Vergilius Aeneis 

címmel publikált). A görögök a mítoszbeli hősök és az ő kultúrájuk egyenesági leszármazottainak 

tekintették magukat. 

      Az emberek nagy méretét illetőleg szintén párhuzamot lehet vonni Noé őstörténetének 

nagyméretű emberei és a görög héroszok között. 

Sok magyarázat látott napvilágot ezzel kapcsolatban. A Hertz-féle kommentárban a bönéj élohim, 

azaz a nagyok fiai, hatalmasokat is jelentenek. (48. old. Dr. J.H. Hertz, Zsidó Biblia, új kiadás, 

Budapest 1996) 

Elfogadott az a magyarázat is, hogy több nép is, érintkezvén a zsidósággal esetleg átvehette a 

bibliai legendát. Mindenképp leszögezhető, hogy ezek egyik esetben sem jelentenek túlontúl pozitív 

tartalmakat. Mivel benépesítették a Földet és megsokasodtak az emberek bűnei, így a büntetés sem 

maradt el. 

A büntetés pedig nem volt más, mint az Özönvíz.  

Zeusz ugyanúgy megharagudott az emberekre a bűneik miatt, mint a bibliai Genezis történetben a 

Teremtő, és ugyanúgy özönvizet bocsátott az emberre. 

A szörnyű bűn, amiért a maga is antropomorf Zeusz megharagudott, az emberevés volt. Csak 

Deukalion menekült meg a feleségével, Pürrhával. 

Ifj. Zilai János megemlíti a Bor és mítosz(70. old. Bor és mítosz, Mezőgazda Kiadó Budapest 

2002.) c. tanulmányában, hogy maga a deukalion szó a  deukosz-újbor és a halios-hajós szavakból 

tevődik össze, felesége pedig „tűzpirosat” jelent, ami annyit jelent, hogy az újbor hajósa tűzpiros 

áldozatot mutatott be hálából Zeusznak a megmenekülésért.  

Az említett mítoszban a Deukalion bárkája a Kaukázus hegyén ért szárazföldet. 

Ez ismét csak a közös Bibliaiés a többi kisázsiai eredetre utal. 

A mondának egy másik változata szerint Deukalion egyik fehér kutyája egy botot szült, amit 

elástak és ez kikelt, amiből az első szőlőtőke keletkezett. 

Ifj. Zilai János az említett tanulmányában Kerényi Károlyt idézve megemlíti, hogy a botot 

szülőkutya az égi kutyát, a nyáron feltűnő Siriust jelenti, ami a latinban a canicula-kutyácska szóval 

azonos. Ez pedig megérleli a szőlőt a nyárban. 

Egy másik legenda szerint Deukalion unokájának, Oineusznak a(Oineusz = bor) feleségét látogatta 

meg Dionüszosz. Oineusz szemérmesen elhagyta otthonát az isteni vendég légyottja alkalmából, és 

áldozatot mutatott be az istennek. Oineusz kecskepásztor volt, és korábban azt vette észre, hogy egyik 

kecskéje mindig elcsatangol, és jóllakottan tér vissza. Kiderült, hogy szőlővel lakott jól a kecske és 

mivel ennek gyümölcse ízlett Oineusznak is, tehát ezt áldozta az istennek. 

Az isten viszont a szerény és szemérmes Oineuszt a bor készítésének technológiájával ajándékozta 

meg viszonzásul a pásztorórákért. 

A fentiekben már említést tettünk a kecske és egyéb háziállatok esetleges szerepére a szőlőmetszés 

és nemesítés összefüggésében. 

Bár az összes felsorolt példa az ókorból maradt ránk, amint bevezetőnkben bemutattuk: a 

szimbolikus gondolkodás igen meghatározó, és a bor sokértelmű szimbólum tartalmát nehezebb lenne 

megérteni a mostani időkben, ha nincsenek ezek a nagyon régmúlt időkbe visszaívelő gondolatok, 



 

amelyek segítségével egy kissé közelebb kerülünk ehhez a furcsa italhoz, amely az ember történetének 

elengedhetetlen részévé vált. 

Ha mindezeket a kérdéseket tisztáztuk, nem marad más teendőnk, mint lehetőségeinkhez mérten 

számba venni azokat az adatokat és reprodukciókat, amelyek révén közelebb kerülünk a 

művészettörténet révén a bor szellemi hagyatékához. 

Végül a bor az a valami, amivel a szimbolikus gondolkodás a későbbi korokban is ki tudta tölteni a 

bevezetőben említett logost, vagyis azt a megfoghatatlan SEMMIT, ami a tiszta szellemet „testesíti” 

meg.  

A korsó üres tere, maga a tervezés és a kivitelezés aktusa a borban mint áldozati ajándékban nyer 

testet. Ezért tulajdonítunk ennek az italnak olyan megkülönböztetett jelentőséget, amely elvezet 

bennünket a zsidó hagyományokon keresztül az eucharistiáig, amelyben a legnagyobb bűnt, az 

emberáldozatot is szimbolizálja, és ugyanakkor a keresztény hit szerint a feloldozást is egyúttal. 

 

Dionüszosz szobra. Louvre-Párizs 

 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Dionysos_Louvre_Ma87.jpg&filetimestamp=20060701175938


 

 

Az állatok elhagyják Noé bárkáját (Szépművészeti Múzeum, Budapest) – id. Jan Brueghel 



 

3. GÖRÖG-RÓMAI HAGYATÉK 

(Szellemi és művészeti hozadék) 

 

A szájhagyomány szerint háromféle bor létezik: az egyik áldást hordoz, a másik kívánja az 

áldást, a harmadik csak vedelésre való, és romlást von maga után. 

3.1 AZ ÓKORI GÖRÖGÖK  

A bevezetőben már említettük, hogy a történelem előtti korok népeinek, törzseinek, vagy 

egyszerűen közösségeinek az életében már igen különleges szerepet töltött be a szőlő és az abból 

származó ital, a bor. E népek regéinek, mítoszainak, vallási-homeopatikus rituális gyógyítási 

módszereinek és művészeti jellegű alkotásainak gyakorta témája maga a bor.  

Szinte minden jelentős kultúrában megtaláljuk a szőlő és a bor keletkezési legendájához 

kapcsolódó történetet.  Katona József és Dömötör József megemlíti egy közösen írt könyvében, hogy 

az ókori Kínában például FOKKHI-t tartották a szőlőnövény megteremtőjének, aki i.e. 5000 és 3000 

között élt.* (*Katona József, Dömötör József: Magyar borok – borvidékek, Mezőgazdasági Kiadó, 

1963, 7. oldal) 

A továbbiakban a szerzők más népek borhoz kapcsolódó legendáit is megelevenítik.  

A „Mit tudunk a szőlő és a bor múltjáról" című fejezetben így írnak: „Az indiai hagyomány szerint 

a teremtés Rithus-sina vagy Man-Sotti-Wrata nevéhez fűződik.  

A perzsák mondái Dzsemdzsit királyt, aki Salamon előtt 1200 évvel uralkodott – az egyiptomiak 

pedig Oziriszt tartják a szőlőtermesztés meghonosítójának. 

Jellemző a szőlő jelentőségére, hogy az egyiptomiak szerint minden jó és nemes általában 

Ozirisztől származik." 

Az egyiptomi kultúra és bor eredetmítoszában már említettük ezt a tényezőt, ám a továbbiakban a 

bor kettős megítélése szempontjából rendkívül fontos ennek az újbóli ismétlése. Láttunk az egyiptomi 

ábrázolásokon olyan jeleneteket, amelyeken a mértéktelen borfogyasztás, illetve a borhoz való 

szentségtelen viszonyulás a magatehetetlen részegségig vezető fizikai következménnyel járhat.  

Van azonban egy másik megítélési szempont is. Ez pedig a bornak mint szakrális jellegű áldozati 

italnak a megszentségtelenítő fogyasztása. Ez nem a mámorító részegséget eredményezi, hanem isteni 

büntetést von maga után.  

A nyakló nélküli lerészegedésre nincs isteni áldás. 

Az ábrázolásban az ókori görögöknél és rómaiaknál is megtalálható ez a kettős megítélés, amely a 

borhoz kapcsolódó művészet tematikájában is tükröződött,  az ókori kultúrák virágzó évszázadain 

keresztül.  

Ennek az italnak a méltatlan megközelítése és fogyasztása mindig büntetést vont maga után. 

Vagyis a borivásnak azt az etikai vonatkozását, amelyet már Noé történetéből ismerünk, 

megtalálhattuk az egyiptomiaktól származtathatóan a görögöknél és a rómaiaknál is.  

Természetesen tartalmában és kifejeződéseiben is eltérő jelleget mutatnak a görög-római 

kultúrában a borral kapcsolatos etikai tartalmak, ám az vitathatatlan, hogy csak ehhez kapcsolhatóak 

olyan jellegű viszonyulások, amelyek ezt az italt kiemelik az összes többi áldozati italok közül.  

A bor lényegét épp az áldozattal kapcsolatos élő mivolta adja.  

Mivel a görög gondolkodásban mindig is a világ és az embernek a világban elfoglalt helye játszotta 

a legfontosabb szerepet, így szinte magától értetődő, hogy a bor ebben a szemléletben kiemelt helyet 

kapott.  

A görög egy rendkívül mozgékony, cselekvő, az életet szinte habzsolva szerető nép volt. Könnyű 

megfigyelni bárkinek, hogy a bor olyan ital, ami "él".  

Tavasszal, amikor a szőlő virágzik, a pincékben is élni kezd a bor. Némely vidéken úgy említik, 

hogy "virágzik a bor is". Ugyanez figyelhető meg ősszel, a szüret idején is. Vagyis ez az ital egy élő 

valami.  



 

Nem szabad elfelejteni, hogy amikor a borral kapcsolatos legendák, történetek, mítoszok 

keletkeztek, akkor az animizmus, valamint teriomorfizmus legteljesebb időszakát élte az emberiség, 

így nem véletlen, hogy az ókor népei lelket tulajdonítottak a bornak is, amelyről semleges fizikai 

állapotában is feltételezhető a fentebb említett virágzás alapján, hogy tényleg lélekkel rendelkezik.  

Mivel az életben van jó is és rossz is, és a bor az élet egyik kiemelt jelentőségű szimbóluma, így 

szinte magától értetődő módon a szőlő és hozadéka eredetmítoszaihoz hozzátartozik az etikai 

tartalommal való telítettség is.  

Az emberek az élet napos, szép és jó oldalára vágynak. Lám Ozirisz mítoszában a bor a jó istenség 

egyik ajándéka. Ám itt is megjelenik a rossz, mert Oziriszt testvére galád módon megöli.  

A rossz a jónak ellensége, és mivel a bor inkább a jóhoz köthető, így már a különböző mítoszokban 

is pozitív erkölcsi tartalmakkal bír. Ezek az erkölcsi tartalmak a kellő életigenléshez és ennek az 

áhított és szép oldalához köthetőek.  

„A görög mondák szerint az Olümposz urának, Zeusznak és Kadmosz thébai király szépséges 

leányának, Semelének szerelméből született Dionüszosz, az egyik legünnepeltebb, s talán legemberibb 

istene a görög mitológiának.  

Ennek egyik művészettörténeti hagyatékát a Nápolyi Nemzeti Múzeumban találhatjuk meg. Egy 

széles kratér boroskupán Dionüszoszt láthatjuk az anyjával Semelével. Az istenség neve is fel van 

tüntetve a fekete alakos vázán. Ezúttal nem szőlő ornamentika, hanem csak levéldíszek veszik körül a 

szakállas Dionüszoszt, amint egy szarv ivókupát emel Semelé üdvözlésére.  *(Kép: Lessing Photo 

Archives Internet 10-03-01/10) 

A szőlő keletkezéséről szóló mondákban Dionüszosz több változatban is szerepel. Az egyik 

elbeszélés szerint Dionüszosz – kit a nysai nimfák neveltek –, látva az emberek vidámság utáni vágyát, 

nevének és emlékének megörökítésére elhatározta, hogy olyan növényt teremt, amelytől az emberek 

elfeledkeznek hétköznapi gondjaikról, s az őt ünneplők az ábrándozás rózsaszín felhői közt emlékeznek 

majd rá, róla nevezvén el a mámor eme ünnepeit.  

Terve megvalósításához kérte isteni atyja, Zeusz segítségét. Zeusz pedig úgy segített neki, hogy 

amikor elrabolták a kalózok, a hajó árbocát, kormányát és evezőit sűrű szőlőindával futtatta be, s így 

a rablás meghiúsult.  

Nagy népszerűségét azonban a titánok megirigyelték, de cselszövéseik eredménytelenek maradtak, 

ezért megtámadták a még ifjú Dionüszoszt és széttépték. Tagjait szétszórták, hogy még Zeusz se tudja 

életre kelteni. Pallasz Athéné a merénylet láttán rögtön segítségére indult, de már ő is csak a szívét 

tudta megmenteni, amelyet nagy részvét mellett temetett el. Ebből hajtott ki az első szőlőtőke, a mámor 

és az örömök soha el nem hervadó fája. 

 * Legismertebb művészeti hagyatéka a fekete alakos külix, azaz csésze, amelynek belsejében 

Dionüszosz a delfinekké változtatott kalózok között hajózik. Exekiasz vázafestménye i.e. 540-530 körül 

(kép: A bor a művészetben Monserrat Miret I Nin 48.-old. Letölteni.) 

Ide kívánkozik egy az irodalomban is feldolgozott szicíliai történet profán változata is, a Bakkhosz 

kultusz keletkezéséről. Eszerint Bakkhosz, akit a görög szigeteken feltűnése után Dionüszosznak 

neveztek – nem volt más, mint a talán legügyesebb, de mindenesetre legmerészebb szirakúzai 

borügynök. Történt ugyanis – az elbeszélés szerint -, hogy a nagy bortermelés és a szűk piacok 

dekonjunktúrát okoztak a borkereskedelemben, és csőddel fenyegették a termelőket.  

Volt egy ország, Théba, ahol a törvények halállal büntették a szeszes italok fogyasztását, így a 

borivást is. Ezért nem akadt eladdig vállalkozó a számos ügyes és minden hájjal megkent borügynök 

között se, aki bort mert volna vinni Thébába, pedig úgy látszott, csak így kerülhető el a válság.  

Horribilis 'fuvardíj' kitűzésével azonban mégis sikerült rávenni egy Bakkhosz nevű borügynököt a 

kockázatos vállalkozásra. Fején borostyánkoszorúval, kecskebak hátán érkezett meg Bakkhosz 

Thébába, hogy munkához lásson.  Asszonyok segítették vállalkozásában, akikkel elsőnek ízleltette meg 

a tilos italt, s akik nem tudták elfelejteni a mámor gyönyöreit.  

Az asszonyok segítségével jutott el a bor egészen a király udvaráig, a király feleségéhez, leányaihoz 

is, akik aztán legyőzték a férfiakat, a rideg és szigorú törvényeket, s ezzel új piacot nyitottak meg előbb 

a szicíliai boroknak, majd később a szőlőkultúrának is, ünneppé téve azt a napot, amelyen Bakkhosz 

megjelent az országban, őt magát pedig az istenek közé emelték.  

Egyetlen növény sincs, amellyel a vallásalapítók olyan sokat foglalkoztak volna, mint a szőlővel. 

Mózes I. könyve szerint (40, 9-11) a fáraó főpohárnoka Józsefnek szőlővel, sőt musttal kapcsolatos 

álmot mesél el.  



 

A Biblia és a keresztény liturgia már a bornak szentel nagy teret. Érthető ez a különbség, mert a 

Mózes könyvében szereplő korszakban inkább a szőlő erjedetlen levét ismerték.  

Közismert a Noé nevéhez fűződő özönvízlegenda is, miszerint Noé bárkája az Örményországban 

levő 16 000 láb magas Ararát-hegyen kötött ki, s így innen indult el világhódító útjára a szőlő is.  

Mindenesetre jellemző a szőlőről alkotott felfogásra, hogy az Ígéret földjét felderítő zsidó kémek 

hatalmas fürt szőlővel térnek vissza, ezzel is bizonyítva, hogy valóban ez a megjövendölt, bőséges 

Kánaán."  

(*Mit tudunk a szőlő és bor múltjáról? 8. old. Katona József, Dömötör József: Magyar borok-

borvidékek, Mezőgazdasági kiadó Budapest 1963) 

Megjegyzendő, hogy Dionüszosz a thébai királylány szerelméből született, holott a bor fogyasztása 

Thébában törvényileg tiltott volt. Ismét csak párhuzamot lehet vonni az Ozirisz és Dionüszosz mítosz 

között, miszerint a gonosz megtestesítői darabokra tépték, és mindkettőjüket nőknek sikerült 

újraéleszteni. Talán az sem véletlen, hogy Thébában a bort ugyancsak a nők segítségével juttatják el a 

királyi udvarba.  

Ehhez kapcsolható Dzsemzsid perzsa király borhoz fűzhető legendája, miszerint a király egy 

hatalmas barlangba hordatta a meghódított országokból a katonák által odahozott szőlőt.  

A monda szerint a mustgáztól meghaltak a katonák és őrzők, és ezért a király, mint mérget őriztette 

a szőlőt. Ekkor lép a színre a bor mítoszában ismételten a nő, mivel a király egyik felesége (ágyasa), 

aki szerelmes lett a király egyik testőrébe, elhatározta, hogy szerelmével együtt véget vetnek 

életüknek. Belopakodtak az őrzött barlangba, és hogy gyorsabban eljöjjön a vég, ittak a méregnek vélt 

italból. A halál helyett azonban egészen más eredményre jutottak: mindketten nagyon vidámak és 

önfeledtek lettek, és elmentek a királyhoz, akinek bevallották a szerelmüket.  

A királynak gyanús volt a furcsa viselkedés, és másik szolgát is küldött, hogy igyon a „mérgezett" 

italból. Miután ez a szolga is táncra és dalra perdült, maga a király is megkóstolta és vidám lett tőle. 

Ennek eredményeként ahelyett, hogy kivégeztette volna a háremhölgyét és szeretőjét, összeeskette 

őket. Megáldotta a frigyüket, és a rabszolgákat is felszabadította.  

A perzsa mesék szerint így lett a halálban újat kereső nő a bor egyik szállítója az emberiség felé. A 

perzsa nyelvben a bort máig is zeher-e-khus-nak, vagyis édes méregnek nevezik. Valószínű, hogy más 

leírások is tartalmazzák ezt a történetet, ám itt csak az összefüggést kerestem az ókori egyiptomi, 

görög-római, a perzsa és a bibliai témájú, borhoz kapcsolható történetekben. Az összefüggés nem más, 

mint maga a nő szerepe.  

Katona József és Dömötör József szerint a bor történetében néha akár több évszázados 

kimaradások is lehetnek, mivel az akkori világban a történetírások többnyire a királyok és uralkodók 

dicsőséges hadjárataival voltak összefüggésben.  

A bor és általában a mezőgazdaság virágzó időszakai a földművelés kultúrájához kötődnek. 

A földművelés rendszerint a békeidőkre volt jellemző. A „médiák” azokban az időkben sem 

azzal törődtek, hogy arról tudósítsanak, mi szerint minden szép csendben, a legnagyobb rendben 

történik. Ha a termés is bőséges, általában semmi sem zavarja meg a békés mindennapokat, 

akkor a krónikásnak nem nagyon akad dolga… 
A kiemelkedő események mindig a háborúkhoz és a botrányokhoz, királyok és despoták 

cselekedeteihez köthetőek. Ezeket rendelik meg az írástudóktól, természetesen olyanra kiszínezve az 

eseményeket, amilyenben maga a megrendelő bizonyos szempontból hérosznak tűnhet. 

Ha a bor szerepet játszhat egy történetben, akkor az a történet beépül a közösség életébe, amelynek 

később szellemi hagyatékává válhat.  

A Dionüszosz történet sokféleségében felfedezhető, hogy lényegében az istenségről keringő 

regékben talán több kultúrhősről szövődő, egybefonódó legendáról is szó lehet. 

Bár a sokféle leírt és lejegyzett hagyomány szerint maga a hős egész életútja is elég szövevényes és 

többértelmű, azt mégis leszögezhetjük, hogy mindegyik tartalmaz etikai vonatkozásokat. 

 

Az ókori görögök és rómaiak talán hozadékként átemelik a föníciaiaktól és az egyiptomiaktól a 

bornak az ethoszban játszott szerepét. A bor kettős megítélés alá esik, ugyanis egyrészt mint 

örömszerző, hallucinogén szer, már a kultúrember színrelépése óta jelen van az ünnepeken, másrészt, 

mint kultikus, mítoszhordozó elem sajátos szerepet tölt be. 

Ifj. Zilai János így tesz említést erről: „A Földközi-tenger medencéjében élő népek akkor 

emelkedtek ki a barbárságból, amikor megtanulták a szőlőt és az olajfát termeszteni.”* (*56. old. Bor 



 

és mítosz Mezőgazda Kiadó 2002) A szőlő mint természeti tényező a termelés folyamata által 

társadalmiasult. Ami a bort illeti, az emberi tevékenység eredményeként létezik. 

Kiderült, hogy hallucinogén, örömkeltő tulajdonsága miatt igen fontos szerepet játszhat a beavatási 

rítusokban, ezért már a legősibb mítoszokban megtaláljuk a borivást. Az ember önmegvalósítási 

törekvése szorosan összefügg a szellemi tényezőkkel, a bor pedig ezekre a tényezőkre ható anyag. A 

beavatási rítusok az egyén és a közösség meghatározásában mindmáig megőrizték a bor kiemelkedő 

szerepét. 

Dionüszosz megtestesíti az ifjú ember gondolkodását és hajlamát arra, hogy például egy alapos 

lerészegedéssel önmagát előtérbe helyezve a világ meghatározó részének képzelje. Már itt egy 

kettősséget észlelünk, ugyanis az egyik részen megjelenik a nyakló nélküli, mámorító fogyasztás, a 

másik részen pedig a valamivé válás igen erős rituális tartalmai figyelhetők meg. 

Dionüszosz, aki az élet burjánzó erőit képviseli, sokféle jelzővel rendelkezik a saját mítoszán belül 

is, pl. a „borember”, „a virágzó”, „az egyenes” (jellemes), „a herés” (ami fallikus jellegére utal), ám 

némely jelző a kétneműségére is utal. Más helyen a növényi szelídséget kifejező faisten és a fügeisten 

egyszersmind nyers húst evő lény is. Másutt úgy találkozunk vele mint az éjszakai ünnepek „feloldó és 

beavatott, a kiáltások istenével”.* (*96 old. Ifj. Zilai János: Bor és mítosz) 

Később más tartalmak is kapcsolódnak Dionüszoszhoz, amelyek az előbb említett egyiptomi 

oziriszi rokonságra utalnak, és melyek az utána következő krisztusi szenvedéssel is rokoníthatók. Azt 

leszögezhetjük, hogy a dionüszoszi szertartások fontos elemei közé tartoznak ennek az istennek a 

szenvedései, megtöretése, szétszaggatása. 

Ozirisz és Dionüszosz esetében is megtalálható az újjászületés, és ebben a tényezőben az ember 

egyik alapvető kérdésköre merül fel, mely szerint legyőzhető-e maga a halál. 

Ez a kérdés a mindenkori ember életében jelen van. Igen erőteljesen és meghatározó módon 

befolyásolja a gondolatainkat. 

A Dionüszoszi ünnepek rítusai az  istenség szenvedései, megtöretése és újjászületése révén a 

megváltás élményét és az ebből fakadó reményt hordozzák. 

Az őselemek jelenléte a mítoszban a termékenységet hivatott kifejezni. 

Amint szétszaggatásában a víz és a tűz is szerepet játszott, akképp játszik szerepet a 

szőlő  termésének létrejöttében a Nap melege és a vízzel bővelkedő eső. 

 Másrészt a Dionüszosz mítosz párhuzamba állítható Noé történetével is, hiszen mindketten egy 

vízi kaland után menekülnek meg csodálatos módon, és a megmenekülést követően a történetük 

azonnal a borral hozható kapcsolatba.  

Szerencsére erről a történetről a mítosz mellett fönnmaradtak művészettörténeti dokumentumok is. 

A megtöretés, szétszaggatás és az áldozat motívuma, mintegy előrevetíti Krisztus életének a 

történetét. Az ő történelmi színrelépése az ember eljövendő életében elválaszthatatlanul egybeforrott a 

szőlő és a bor jelenlétével. 

Szemléltetésként idézzük itt most Ifj. Zilai János könyvének Dionüszoszra vonatkozó részét. 

„Dionüszoszt egy ízben tengeri kalózok ragadták el a partról. Díszes ruhájáról egy király fiának 

gondolták, és busás váltságdíjat reméltek érte. Meg akarták kötözni az ifjút, ám a kötelékek ernyedten 

hullottak le annak kezéről. A hajó kormányosa felismerte ebből, hogy egy istent ejtettek foglyul, ám 

társait hiába intette óvatosságra és tiszteletre. Azok a nyílt tenger felé fordultak, megfeszítve a 

vitorlákat. Ám ekkor csodálatos események kezdődtek. KERÉNYI szavaival folytatva: „…bor kezdett 

csörgedezni a gyors fekete hajón, édes ízű és istenien illatozó. Csodálkozás fogta el a legénységet. A 

vitorla csúcsán hirtelen szőlőtőke hajtott ki, s dús fürtök csüngtek róla. Az árbocon repkény indázott 

virulva, s már kedves gyümölcsei is feltünedeztek. Az evezők villáira koszorúk fonódtak. Amikor az 

evezősök ezt látták, már odakiáltottak a kormányosnak, hogy tartson a szárazföld felé. Ámde az ifjú a 

hajón oroszlánná változott, aki fentről, a hajó ormáról fenyegette az embereket, hatalmas ordítással. A 

hajó közepén egy bozontos medve jelent meg az isten parancsára. A medve a hátsó lábára állt, az 

oroszlán meg fenyegetően nézett a fedélzet ormáról lefelé. A férfiak a hajó tatjára menekültek, s 

reszketve álltak meg az okos szívű kormányos mellett. Az oroszlán hatalmas szökkenéssel a 

parancsnokra ugrott. A többiek halálfélelmükben a hajóról a tengerbe ugráltak és delfinné változtak. A 

kormányost visszatartotta az isten. Megkönyörült rajta és boldoggá tette. 

A víz, (itt tenger), az állatok jelenléte és szerepe, a szerencsés megmenekülés és végül a bor 

jelenléte a történetben mind olyan elemek, amelyek rokonságot mutatnak a bibliai történettel. 



 

Bár indíttatásukban és a szereplők megnyilvánulásában a történet sokkal érzékibb, és expresszív 

elemekkel is sokkal telítettebb a kifejezés stílusa, bizonyos fajta szellemi rokoníthatóság mégis 

érzékelhető a dionüszoszi és a bibliai történet között. 

Az érzékiség szerepének előtérbe helyezésével a bor kultúraformáló jellegének 

megfogalmazásában el is érkeztünk egy fontos és megkerülhetetlen aspektushoz. Ez semmiképp nem 

kerülhető el, hiszen a művészet egyik sarkalatos kérdése épp a megfogalmazás szenvedélyességében 

áll. 

A bor pedig még rituális tartalmú szerepében is nem egyéb, mint maga a testet öltött  szenvedély. 

Ifj. Zilai János a borhoz kapcsolható mámoros ünnepekről úgy tesz említést a Bor és mítosz* című 

könyvében, mint ami az ókori Keleten csaknem mindenütt elterjedt és igen   széles körű 

népszerűségnek örvendett. (* 101 old.) 

Nem hasonlíthatóak ezek az ünneplések az önmagáért való mámorszerzés  élménykereséséhez. 

A kozmikus ember a mámoros ünneplést a csillagászati ciklusokhoz, az évszakváltozásokhoz és a 

hozzájuk kapcsolódó mezőgazdasági munkához társította. 

Minden mítoszban feltűnik a morális jelleg is  a mámor mellett. 

Láthattuk, hogy a tiszteletlen fogadtatás és mértéktelen borfogyasztás sok esetben büntetést vont 

maga után. 

Ifj. Zilai János utal rá, hogy  az ókori Mezopotámiától egészen a Római Birodalom 

szokásrendszeréig az év és évszakok ciklikus lezárásai egy bizonyos fajta ünnepléssel, vagy 

ünnepléssorozattal történtek, amelyek aztán egészen napjainkig fennmaradtak. 

Ezeknek a lényege abból áll, hogy a régit eltaszítja magától az ember, mint valami idő előtti 

kaotikus és nem kívánatos  múltat és ösztönszerűen, mámoros ünnepléssel és a 

megújulásban  reménykedve várja a jövőt. 

 Az ilyen  ünnepségek során a résztvevők sokszor eljutottak a legszélsőségesebb orgiasztikus 

rítusokig. 

Valójában  a Földanyát megtermékenyítő szerep rituális megjelenítése volt ezeknek a lényege, 

amely rítus sokszor amolyan beavatási és fogadalmi szertartással  volt rokonítható. 

A hallucinogén szerek, mint a bor is, ezeknek a szertartásszerű bacchanáliáknak az 

elengedhetetlen  kellékei voltak. 

Az egész éves állandó küzdelem és munka továbbá az évszakkal járó sötétség deprimáló jelenléte 

is, elfárasztották az embereket, akik szükségét érezték az időről időre való megújulásnak. 

A megújulás mámorát a mindennapok szünet nélküli tudatos és tervezett aktivitásából kilépendő a 

hallucinogén tudatfelszabadító szereken kívül a  rítusszerű nemi kicsapongás adhatta meg. 

Ez a mámor, ami megtalálható úgy a görög mitikus hagyományokban, mint más népekében, nem 

azonos a részegség okozta ájulásig menő leereszkedéssel. 

A rituális mámor fölemel, és különös ünnepélyességet kölcsönözhet a résztvevő beavatottaknak, 

ám a részegség letaszít az alantas létbe. 

A mámor élményét, amolyan szükséges megújulási szertartásként éli meg az ember. 

Ifj. Zilai János Hamvas Bélát idézve így ír erről: „Az ájultság is önkívület,  de nem fölfelé, hanem a 

semmibe való szétfoszlás önkívülete. A narkotikumok nagy része ilyen ájultság. Az ember önmagát 

kioltja, és szemét behunyva beleveti magát az értelmetlenségbe. A mámor az ember minden képességét, 

az értelmet is, magasabb hőfokra emeli. Az ájultság lefokoz, és erőtlenné tesz, bénít és megfojt. A 

mámor minden emberrel és a világ egészével egyesít.” 

Fontos megállapítása Zilainak, hogy a bor megfelelő formában fogyasztva nem  egyszerű 

narkotikum, hanem egy különös ital. 

Épp e különössége által tudott ennyire hatni a művészetekre is és ezáltal megőrizhette azt a 

szerepét, amely az ókori görögöknél már kikristályosodott formában játszott szerepet a társadalmi 

életben. 

Hamvas Béla úgy emlegeti a bor által keltett mámort, mint  „szakrális ittasságot”, amiért is 

„Dionüszosz az extatikus istenség  a bor istene” (Hamvas Béla: Extázis. Medio Kiadó, 1996 15-18. 

old.) 

Dionüszosz az ember megbékélését jelképezi a világgal. A mámorban, amit felkínál: 

megszelídülnek még a vadak is. 

Szekerét tigrisek és párducok vontatják, és ugyanakkor virágok és koszorúk övezik az emberi 

tulajdonságokkal is rendelkező hérosz-istenséget. 



 

Ez a kettősség azért is fontos, mert így emberi természete által a közösség tagjai magukénak 

érezhetik,  és emelkedett tánccal, ünnepléssel a mámorban maguk is katartikus 

felszabadultsági  élményt élhetnek át. 

A művészettörténet  számos remekművel hálálta meg ezt a dionüszoszi emelkedettséget, hisz az 

elvarázsoltság nem áll messze a kreatív extázistól. 

Ehhez az extázishoz hozzátartozik a termékenység, vagyis a megtermékenyítés rítusa is, ami az 

ember kultúra előtti létének a hozadéka. 

A bor ebben a minőségében, akár a vad és alantas erők elvetését jelentő szent extatikus italként van 

jelen a rítusokban, ami egy más és egyúttal emelkedettebb tartalom hordozójává teszi. 

Ifj. Zilai János egy példát is említ a könyvében, amely szerint Minüász király leányai tombolva 

ünnepelték Dionüszoszt, aki női alakot öltve megjelent nekik, és óva intette őket az alantas 

részegségtől, ám a lányok nem hallgattak rá, és így büntetést vontak magukra. 

A büntetést elkerülendő egyikük föláldozta saját gyermekét, de ez az áldozat már nem volt 

elegendő. Dionüszosz átváltoztatta őket denevérré, illetve bagollyá és varjúvá. 

Az itt megjelenített erkölcsi figyelmeztetés, az áldozat ténye, valamint az átváltozás szellemi 

rokonságot mutat a bornak a kereszténységben, az eukarisztiában megfogalmazódott szerepkörével. 

A bor ambivalens megítélésével kapcsolatos az a tény is, hogy Dionüszosz kísérői gyakran szatírok 

és bacchánsnők. 

Főként a szatírok, ezek a furcsa fél állat, fél isten képződmények jelképezik a kettősséget. 

Egyrészt az állatias lerészegedés veszélyét, amely a mértéktelen borfogyasztással járhat, másrészt 

az isteni eredettel a mámort valahonnan a felső régióból a földre hozó lények ők, akik amolyan 

szükséges kellékei az istenségnek. 

Talán az sem véletlen, hogy kecskelábúak, hisz már utaltunk a kecske többszöri előfordulására a 

borral kapcsolatos legendák említése során. 

A kecskelábú, kecskeszarvú, vagy kecskefülű szatírok majdnem minden borral kapcsolatos vagy 

Dionüszosz ábrázoláson jelen vannak. Pl. Szüretelő szatüroszok; attikai váza Kr.e. 6. század. Ifj. Zilai 

János Bor és mítosz c. könyve 137. old. Ezen a vázán ugyan nem kecskelábú szatírok szüretelnek, de a 

középső figura, aki a szőlőt tapossa, kecskeszarvú és kecskeszakállú. (*Kép. 137 old. szkennelni) 

Ők tisztán itták a bort, miközben a görögök mindig vízzel vegyítve. Talán ez is valamilyen fajta 

megkülönböztetés az emberektől. 

Tény az, hogy a szatírok igen sokféleképp hatottak a művészi fantáziára, ha ugyan nem ennek a 

szüleményei. 

Együttesen viszont a bor kiemelkedő szerepét hangsúlyozza valamennyi. 

Egy érdekes szatír ábrázolást láthatunk a Vatikán Lateráni Múzeumában, amelyen márvány 

domborműbe faragva egy gyermek szatírt látunk, amint pánsíppal üdvözli a tenger istennőjét, amint az 

épp a szintén gyermek Dionüszoszt itatja. 

Itt a szatír a kecskelábak szimbólumán kívül még egy vállára vetett kecskebőr dudával is 

kihangsúlyozza kilétét.  (* kép: A bor a művészetben Monserrat Miret I Nin 55. old. Letölteni.) 

Megemlíthetjük itt Praxitelésznek az Olümpiai Múzeumban látható Hermész szobrát a gyermek 

Dionüszosszal. 

Ez a szobor az egyik legismertebb ókori alkotás, amely mintaként szolgált a későbbi korok 

szobrásztanodáinak a mesterség és a harmonikus arányrendszer elsajátításának az oktatásában is. 

 

                       Praxitelész: Hermész a gyermek Dionüszosszal  

 

Talán a legtökéletesebb kontraposzt ábrázolása ez az ókornak.  A szobor kifejezi a görögség 

szépség és harmónia iránti rajongását. Ez nagyon fontos, hiszen Hermészről kapta a nevét az 

értelmezhetőség, azaz a hermeneutika is. Ez Hermésznek az istenek közötti közvetítő szerepéből 

adódik. 

Praxitelész szobra a gyermek Dionüszoszt az őt oltalmazó szobor-isten vállán ábrázolja. 

A remekmű a késő klasszikus korban született, amikor a tökéletes és kánonszerű testrészek 

ábrázolása mellett megjelent a lélek ábrázolása is mint újdonság a művészetben. 

A gyöngéd érzelmet tanúsító szobor-isten szelíden tekint a vállán ülő és a szőlő iránt érdeklődést 

tanúsító gyermekre, aki bár emberi asszonytól származik, mégis istenné válik a későbbiekben. (i.e. 350 



 

körül) (*letölthető az internetről 

http://cruises.about.com/library/pictures/hebridean/blgreece26.htm) 

Más alkotókat is megihletett ez a téma. 

A hellenisztikus korban egyre mélyült és csiszolódott az emberábrázolás technikája a 

szobrászatban (is). 

Egy újabb remekmű a szatír Szilenoszt ábrázoló szobor, melynek eredeti és hiteles másolata maradt 

fenn az utókornak. A szobrász egy olyan mozzanatot rögzített az örökkévalóság szándékával a 

márványba, amelyben az apai gyöngédség és szeretet szinte kézzel tapintható. 

 Az eredetijét Lysippos készítette, és a Vatikánban található. A hiteles másolatot a Louvre-ban 

őrzik. 

Érdekessége, hogy semmi külső jel nem utal Szilénosz szatír mivoltára.  Inkább a hellenisztikus kor 

realista formajegyeit hordozza  magán ez a mű. 

Egy monumentális és erőtől duzzadó figura gyöngéd, óvó mozdulattal tart  karjaiban egy 

puttószerű kisdedet. 

Az egyetemes művészettörténet egyik legszebb szobra ez. 

Kevés olyan alkotást ismerek, ahol az erő, a harmónia, a gyöngédség és a mitikusan szimbolikus 

telítettség ilyen formában egyszerre vannak jelen egyetlen alkotáson belül. 

A megformázott alakoknak mindössze a fejüket övezi szőlőleveles, szőlőgerezdes koronadísz, és a 

támasztékul szolgáló szőlőtő jelzi kilétüket, ám ezek a szőlőgerezdek egyszersmind igen markáns 

szimbólumokként is hatnak évezredek múltával is. 

Említésre méltó még egy kecskebőr, ami a szatír gyermeket tartó karjáról drapériaszerűen hull alá. 

Ez is egy szimbólum értékű plasztikai megoldás, amivel az atyai gyöngédséget még jobban kiemeli 

az alkotó, hisz arra az időre, amíg a kisdedet tartja óvó mozdulattal a karjaiban, úgymond levetkőzi 

szatír mivoltát és természetét ez a robusztus férfiú.  

*(Kép: A bor a művészetben: Monserrat Miret I Nin. 56 old) 

Már utaltunk arra, hogy az európai írott kultúra egyik előmozdítója a Milétoszi Tálész volt, aki 

csak közvetített az egyiptomi és az európai ember között. 

Így az európai kultúra az interpretációk kultúrája. Egyik közvetítőként magát Hermészt és vele 

együtt Dionüszoszt is elképzelhetőnek tartjuk. Az előzőekben ennek kapcsán már utaltunk a 

Dionüszosz-Osiris párhuzamra. 

Talán olyan szempontból is érdekes a fentebb említett Hermész szobor szemlélése, hogy az 

istenség miként, milyen gyöngéd tekintettel figyel a gyermekre, aki a bor istene. A közvetítő szerep itt 

a görögségre szintén oly jellemző pedagógiai-nevelő elvet testesíti meg. 

Hogy ez miként valósult meg a társadalmi életben, arra leginkább a lakomák és azoknak írásos és 

művészeti dokumentumai engednek következtetni. 

Az ókori görög világ egyik jellemző társadalmi eseménye a szümposzion vagy lakoma, amely 

kiemelkedő szerepet játszott az egész hellén közéletben. 

Ezeknek a társadalmi eseményeknek már az archaikus kortól kezdve szinte meghatározó szerepük 

volt, ugyanis az ünnepélyességükön túl, kulturális és pedagógiai jelleggel bírtak. 

Az összejöveteleken  gyakran tematikához kötött beszélgetések közepette együtt ittak a magukat 

európainak nevező hellének. 

Monserat I Miret Nin A bor a művészetben című könyvében megjegyzi, hogy ezeknek az együtt 

töltött jeles eseményeknek bizonyos fajta rendje volt. 

A szümposziarkhosz, vagyis az elnök, megnyitotta az ülést, és az együtt elfogyasztott eledel után 

vizezett bort fogyasztottak. Mindig annyit, amennyi a meghatározott téma oldott megbeszéléséhez 

elegendő volt. Több bort csak az elnök engedélyével fogyaszthatott bárki. 

A bor különös szerepét emeli ki a szerző az által, hogy megemlíti, miszerint egyéb szeszes italok 

fogyasztása ilyen alkalmakkor lenézett és megvetett dolog volt, mivel az  a civilizálatlan és barbár 

emberekre volt jellemző. 

Nem kizárólag Dionüszosz ünnepei alkalmával és ennek szellemisége által sugallva fogyasztottak 

bort. 

Más jellegű társadalmi összejöveteleken is ezt az italt fogyasztották leginkább. 

A Müncheni Nemzeti Múzeumban látható egy vörös alakos amfora, amelyen a jelenet Héraklész 

egyik lakomáját ábrázolja Pallasz Athéné, a bölcsesség istennője társaságában. 



 

Ez arra enged következtetni, hogy a bor egyúttal a szellemiség szimbóluma lehetett. Az alkotás 

Andokidész műve. (* kép: 51. old) 

A fent említett példák összekapcsolhatóak a zsidó széder esti hagyományokkal, amelyek legalább 

nyolcszáz évvel régebbi keletűek, ugyanis Andokidész műve az i.e. VI. századból valóak és az 

Egyiptomból való kivonulás i.e. 1450 körülire tehető. 

A széder esték nagyon hasonlítanak technikai lebonyolításukban a fentebb említett görög 

szümposzionokhoz, ám tartalmukban más jelleggel és jelentőséggel jöttek létre. 

Erre a későbbiekben visszatérek, amikor a zsidóság szerepét elemezzük az ókor és a kereszténység 

megjelenése kapcsán. 

A bor szerepének a fontosságát azonban mindkét esetben nyilvánvalónak tekinthetjük. 

 

Vizsgáljuk most meg használatának gyakorlati szempontjából a borfogyasztási szokásokhoz 

kapcsolódó tárgyi kultúrát.  

Ennek lehet leginkább művészeti jellegű vonatkoztatása. 

Sajnos, az ókori görög festészetről szinte semmit nem tudunk. 

Ami viszont hagyatékként fönnmaradt, annak sok tekintetben köze van a borhoz. 

Ez pedig nem más, mint a görög kerámiaművészet. 

Erre utal a tanulmányában Monserrat Miret I Nin, amikor leszögezi: 

„Az agyagedényekre festett képek – a Dionüszosz ábrázolásoknak köszönhetően-nagy jelentőségre 

tettek szert, hisz kimagasló művészi értékük mellett abban is segítettek bennünket, hogy 

megismerhessük a gyakorlatilag eltűnt görög festészet kompozíciós elképzeléseit, forma és 

színvilágát.” 

Feltételezhető, hogy formaviláguk és kompozíciós megoldásaik követték az úgynevezett „magas 

művészetet”.  A festészet ihlethette meg a görög fazekasokat, amikor kompozíciós és ornamentális 

elemeket használták a kerámiákon.  

A szobrászat formaelemei is megtalálhatóak a kerámiaábrázolásokon. Így például a test 

„iskolázottságának” néhány formajegye, mint amilyen a harcművészetben és bizonyos atlétikai 

testedzés során kifejlődő a törzsmozgást, törzsfordítást elősegítő csípőizomzat erőteljes megjelenítése, 

amelyet a hellének minden esetben nagyon kedveltek kihangsúlyozni.  

Ám nem csak a fazekasság által fennmaradt ábrák szempontjából kell vizsgálnunk ezt a jelenséget. 

Mivel az összes italok között a bor megkülönböztetett szerepet játszott, nyilvánvaló, hogy a 

kultuszával járó rituális fogyasztásához a megfelelő edényekre volt szükség. Ezeken az említett 

ornamentikákkal ékesített edényeken ábrázoltak bizonyos Dionüszosszal és más, a borral kapcsolatos 

jeleneteket. 

Ezek a jelenetek a használhatóság szempontjain túl a rendkívüli műgonddal megalkotott kerámia 

formavilágot díszítették valami olyan szerves formai és stílusegységben, amelyről azonnal 

felismerhetőek a görög kerámiák.  

A fennebb említett szerző ezzel kapcsolatban így ír: ”Minden kerámiaforma kötődött a 

funkciójához, így néhány a borral állt kapcsolatban. A latin szóval doliumok, görögül püthoszok, ezek 

a hatalmas edények, melyekben a bort tárolták, Kr.e. a VI. századtól terjedtek el. 1-2 m magasak 

voltak, a faluk 2-4 cm vastag, s akár 3000 l is lehetett az űrtartalmuk.. Általában a házaknál ásták a 

földbe őket. Szállításra boros amforákat használtak, melyek sokkal kezelhetőbbek voltak. A széles 

kupa formájú edények, a kratérok borkeverőként szolgáltak, vagyis ezekben vegyítették a bort a 

vízzel, mivel mindig ilyen hígított formában használták. Az oinokhoék azok az általában díszes 

kancsók voltak, amelyekből poharakba töltötték a bort. A keresztény liturgiában használatos kehely 

őse a külix volt. Ez a széles szájú, kétfülű talpas pohár, amivel a kratérból merítették a bort, különböző 

anyagokból készülhetett; Görögországban és Szicíliában bronzból készült darabokat is találtak. A 

római korban már fül nélkül készítették őket.” 

Itt szeretnék visszautalni a bevezetőben említett heideggeri szemléletes példára a bor  korsóba és a 

korsóból való kiöntésére, amely egy ceremónia által történik. 

A kiöntés ceremóniája magyarázza meg igazából a korsó különleges szimbolikus lényegét, és emeli 

ki a többi használati tárgyak közül. 

Szimbólummá lesz ebben a folyamatban a serleg is, amibe a korsóból öntjük a bort. 

A kiöntés rítusának emelkedettebbé tételéhez még használatosak voltak ún. ivópoharak, amelyek 

legtöbbször egy szarvból kiindulva kapták az alakjukat. 



 

Valószínűsíthető, hogy még az állattenyésztő, vándorló korszakból őrizte meg ezt a formát a 

görögség, ám a fémművesség technikai kiteljesedése korában már nem használtak állati szarvakat erre 

a célra, hanem csak fémből készítették ezeket. 

A társadalmi életben betöltött fontosságukra is lehet abból következtetni, hogy gyakran aranyból 

készültek ezek a rhütonnak nevezett, nem mindennapi ivásra használatos poharak. 

Megjelenésükben is hasonlítanak a szarvra. Gyakran a keskenyebbik végükön kecskeábrázolásban 

végződnek.  A Szófiai Nemzeti Múzeumban található egy ilyen arany rhüton, amelynek felső részén  

mitológiai jelenetet is látunk (*kép A bor a művészetben, 59.old.) 

Ezekből a rhütonokból nem csak ittak, hanem, mint említettük a kitöltés rítusában is fontos 

szerepük volt. 

Általában az állatfejes, elkeskenyedő részen nyílást hagytak, amelyből a bort az ivókupába, a 

külixba töltötték át. 

 Ilyen jelenetet örökített meg a művész egy Attikában talált vörös alakos vázán, amely a Bécsi 

Nemzeti Múzeumban található. (*kép A bor a művészetben, 62. old.) 

 

E nélkül az actus nélkül a borivás csak puszta vedelés.  

Látható tehát a bor jelentősége ebben a folyamatban. Más edényt használtak a tárolásra (dolium-

püthosz), mást a szállításra (amfora), mást az asztalon való elhelyezésre, mást a bor keverésére 

(kráterok), mást a korsóba való kiöntésre (oinokhoék, lásd Oinosz mítosza), és onnan megint más 

edénybe került a fogyasztásra szánt bor (külix). 

Heidegger úgy fogalmaz, hogy,” amikor a bor koccintásra szolgál, akkor a halandók szokása 

szerint kerül a pohárba”. 

Más jelentéstartalmat hordoz, amikor engesztelő áldozatként kerül kiöntésre a korsóból a kehelybe. 

Ezért volt ennyire fontos a görögök számára a szertartásos borivás a szümposzionok alkalmával, 

valamint a Dionüszosz kultusz ünnepei során.  

Ennek a kultusznak pedig meg kellett találni a megfelelő formát. 

Mint láttuk: az egyiptomi  és a zsidó kultúrában is megtalálhatóak ezek az actusok,  és nyílván 

lehettek kölcsönhatások is, ám a görögök a maguk sajátos szemléletmódjával olyan formanyelvet 

dolgoztak ki, amely megkülönbözteti őket ezeknek a népeknek a kifejezési módjától. (Talán az 

archaikuskor ábrázolási módjaihoz leginkább csak az etruszk művészetben fellelhető formajegyek 

hasonlíthatóak.) 

Számos remekmű maradt fenn az utókor számára a görög művészet borhoz kapcsolható tárgyai 

közül, de legszámottevőbb ezek között a fazekasság hagyatékából került ki. 

A kerámiákon a szakrális jelenetek szinte elbeszélésszerűen kerültek megjelenítésre. 

Azonban a szertartások mellett a görög szellemiségre mindvégig jellemző volt a játékosság is. 

Számos amforán, krátéren olyan jeleneteket látunk, amelyek a borhoz kapcsolható játékokról adnak 

bevésett hírt az utókornak. 

Az ünnepi ebédeket játékok követték. Egy ilyen játék a borostömlő kiürítéséhez kapcsolódó 

ügyességi játék volt. 

Ennek a lényege, hogy egy báránybőr tömlőt megtöltöttek borral és jól beolajozták.  A 

játékosoknak egy bizonyos távolságról rá kellett ugrani, ám a tömlő nagyon csúszott.  

Aki fenn  tudott maradni a tömlőn, az jutalomként elnyerte a tartalmát. 

A British Museumban látható egy i.e. 480-ból származó ilyen oinokhoé, amely ezt a jelenetet 

ábrázolja.  

Egy másik ismert, nagy népszerűségnek örvendő játék a borospohár alján maradt borral való célba 

öntés. 

Ennek a lényege az volt, hogy egy botocskán egyensúlyozott tányérba bele kellett célozni a pohár 

alján maradt italt, miközben ki kellett mondani a kedves nevét. Ha nem talált bele valaki, és a 

pohárban is maradt ital, akkor valami baj volt a szerelemmel. 

Néha szatírok jelenítették meg a Dionüszoszi orgiaszerű jeleneteket. 

Ilyen a Durisz által alkotott vörös alakos psyktéra, amely táncoló és borral mulatva játszadozó 

szatírokat ábrázol igencsak meghökkentő módon. 

A mű i.e. 500-480 körül készülhetett, és a British Museumban látható.* 

(Kép: *63. old  A bor a művészetben Monserrat Miret I Nin Officina96 Kiadó 2005)  

Számos hasonló művészeti ábrázolás maradt fenn ebből az időből. 



 

Példát látunk a görögök mulatozásaira a fent említett Monserrat Miret I Nin tanulmányában, az ún. 

Lakodalmas jelenetet ábrázoló vázán is, amelyen jól kivehető, hogy miként használták, az ún. 

állatfejes ivópoharakat (rhüton*). 

 (Kép: 62. old. A bor a művészetben, Monserrat Miret I Nin Officina96 Kiadó, 2005.)  

A bor rituális töltögetése a lakomák és szertartások ideje alatt ismét ennek az italnak a görög 

társadalomban elfoglalt különleges szerepét bizonyítja. 

Az erkölcsi mozzanat a hellén gondolkodásban közeli rokonságot mutat a zsidó felfogással és a 

térségben kialakuló későbbi kereszténységgel.  

Maga a kereszténység sok hasonló erkölcsi elemet tartalmaz, miként az ókori görögség 

viszonyulása is a borhoz, mely szerint az istenek büntetését vonja maga után a bor szertartás nélküli és 

szentségtelen fogyasztása, ám a Dionüszosz-mítoszt nem tudta asszimilálni. 

A Dionüszosz-mítosz nem felelt meg sem a keresztény vallási tartalmak követelményeinek, sem a 

keresztény ikonográfia nem talált olyan szimbólumokat benne, amelyeket a saját világába be tudott 

volna építeni. 

Így aztán a középkorban ez a mítosz hosszas álomba merült, hogy aztán annál erőteljesebben 

éledjen újjá a reneszánsz és főképp a barokk művészeti korban.  

Le kell szögeznünk, hogy a görögök borral kapcsolatos kultúrája tartalmaz olyan elemeket, melyek 

a kereszténységben is visszatérnek. Ezek az elemek elsősorban a borivás szertartásával kapcsolatos 

rítust foglalják magukba. Igényesek voltak a jó minőségű borra, és mint láttuk, a szertartásokban a 

vízzel való keverés is fontos szerepet kapott.  

3.2 TESZTKÉRDÉSEK  

aBorkultúra: Ókori Görögország bor és művészettel kapcsolatos anyagához. Jelölje meg X-szel 

a helyes választ. 

 

 

 

 

1.)   Kit tartottak az ókori Kínában a szőlőnövény megteremtőjének? 

a.) Bacchust 

b.) Oziriszt 

c.) Fokkhi-t    X 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.)   Kit tart a legenda a perzsa borkultúra megteremtőjének? 

a.) Savonarolát 

b.) Dionüszoszt 

c.) Dzsemdzsit királyt X 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.) Kinek a szerelméből született Dionüszosz? 

a.) Zeusznak és a szépséges Semelének (Théba királyának a lánya) X 

b.) Ozirisz és Ízisz szerelméből 

c.) Bacchus és Pallasz Athéné szerelméből 

 

4.) Kit raboltak el a kalózok, aki Zeusz segítségét kérte a szabaduláshoz? 



 

a.) Dionüszoszt  X 

b.) Hephaisztoszt 

c.) Marcus Aureliust 

 

5.) Kit téptek szét még fiatal korában irigységből a titánok? 

a.) Milétoszi Thalészt 

b.) Odüsszeuszt 

c.) Dionüszoszt  X 

 

      6.) Ki volt az állítólagos borügynök az ókori Szirakúzában, aki később kultúrhőssé lett? 

a.)   Bacchus X 

                    b.) Thélémachosz 

c.)   Dzsemdzsit    

 

      7.) Hol büntették az ókori Görögországban az alkohol fogyasztását? 

a.)  Spártában 

                   b.) Trójában 

c.) Thébában    X 

 

8.) A görög mondavilágban kinek a rituális szertartásai közé tartoznak mint valóságos istennek 

az ábrázolásokon is megjelenített szenvedések, a megtöretés, szétszaggatás, majd 

újjászületés?   

a.) Oidiposz 

b.) Achillész 

c.) Dionüszosz    X 

 

9.) A legtöbb fennmaradt ábrázolásban mik vontatják a dicsőséges Dionüszosz szekerét? 

a.) kecskék és őzek 

b.) nyulak és farkasok 

c.) tigrisek és párducok   X 

 

10.) A legenda szerint mivé változtatta Dionüszosz Minüász király lányait, akik alantasan 

lerészegedtek az istenség ünnepén? 

a.) hattyúkká 

b.)  vaddisznókká 

c.) denevérré, bagollyá és varjúvá     X 



 

 

11.) Ki alkotta a Hermész szobrot a gyermek Dionüszosszal, amely az Olümpia Múzeumban 

található? 

a.) Szkópász 

b.) Praxitelész    X 

c.) Michelangelo Buonarotti 

 

12.) Hol őrzik Andokidész híres vörös alakos vázáját, amely Heraklész egyik lakomáját ábrázolja 

Pallasz Athéné társaságában? 

a.) a Drezdai Zwinger Múzeumban 

b.) a Müncheni Nemzeti Múzeumban   X 

c.) az Egri Vármúzeumban 

__________________________________________________________ 

 

13.) Mik a doliumok (latin) vagy püthoszok (görög)? 

a.) az ókorban használatos lószerszám díszei 

b.)  krumplifőzéshez használt edények az ókorban 

c.) hatalmas agyagedények, amelyeket gyakran földbe ásva használtak a bor tárolására    

X 

 

14.) Mik a kráterek?  

a.) az ókorban használatos gémeskutak  

b.) az ókori görögök káposztasavanyításra használt edényei 

c.) széles kupa formájú edények, amelyeket a bor keveréséhez használnak X 

 

15.) Hogyan fogyasztották az ókori görögök a bort a dionüszoszi ünnepek alkalmával? 

a.) tisztán 

b.) fűszerezve 

c.) vízzel vegyítve   X 

 

 

16.) Mik az oinokhoék, és mire használták őket? 

a.) állatok itatásához használt vödrök 

b.) díszes görög harci sisakok 

c.) díszes kancsók, amelyekből poharakba töltötték a bort   X 

 



 

17.) Hogyan vélekedtek a görögök a kratérból az oinokhoéba, majd a külixbe való boröntés 

ceremóniájáról? 

a.) semmi szükség erre a műveletre 

b.) ez nélkül az actus nélkül a borivás puszta vedelés    X 

c.)  az edények csak a borral való koccintásra valóak 

 

18.) Mi követte a szimpoziumszerű ünnepi Dionüszoszi ebédeket? 

a.) atlétikai vetélkedő 

b.) borhoz kapcsolódó ügyességi játékok   X 

c.) célbalövő íjászverseny 

 

19.) A görög ábrázolásokon kiket láthatunk gyakorta a Dionüszoszt követő ünneplő kíséretben? 

a.) az apostolokat 

b.) harcoló katonákat 

c.) mámoros szatírokat   X 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

20.) Mi volt az oka annak, hogy a középkorban eltűnt a Dionüszosz mítosz a köztudatból? 

a.) mert túlságosan progresszívnek bizonyult  

b.) mert a kereszténység nem tudta a szimbólumainak tartalmát beépíteni a saját 

világába   X 

c.)  mert heliocentrikus elméletet vallott 

21.) Ki készítette a híres hellenisztikus Szilénosz szatír szobrát karján a gyermek Dionüszosszal, 

amelynek az eredetije a Vatikán Múzeumban, a másolata a Louvre-ban található 

a.) Lysippos   X 

b.) Giordano Bruno 

c.) Benvenuto Cellini 

 

22.) Hol található az a márvány dombormű, amely a gyermek Dionüszoszt ábrázolja, amint őt 

egy istennő itatja? A domborművön látható még egy kecskelábú gyermekszatír is, amint 

pánsípon játszik. 

a.) Budapest: Szépművészeti Múzeum 

b.) Lateráni Múzeum,Vatikán   X 

c.) New York: Guggenheim Múzeum 

 

23.) Mire használták az ókori görögök a szarv alakú állatfejes rhüton ivópoharakat? 

a.) a bor vizezésére 



 

b.) a bor tárolására 

c.) rituális boröntésre és ivásra   X 

  



 

4. BOR  ÉS MŰVÉSZET AZ ÓKORI RÓMÁBAN 

Az ókori római társadalom berendezkedése hasonló jegyeket mutatott a görögökéhez. Maga a 

római történelem is a görög városállamokéhoz hasonló küzdelmeket élt meg. Egy kis lélekszámú 

pásztortörzs letelepedésének és sikeres felemelkedésének lehettünk a tanúi, amely végül a  római 

dombhátokon maga alá gyűri a szomszédos törzseket, és egyesítvén azokat, a spártaihoz vagy az 

athénihoz hasonlítható városállamszerű ókori gazdasági, politikai, kulturális képződményt hoz létre.  

Viszonylag gyorsan érintkezésbe kerül a görög kolóniákkal, és így kialakul egy olyan kultúrvilág, 

amelyet  aztán a magasabb hellén műveltség döntően meghatároz.  

Formailag és társadalmi berendezkedését tekintve a görögökéhez  hasonlót mutatnak az etruszkok 

is. Az a népcsoport, amelynek mindmáig vitatott eredetű kultúrája és társadalmi szervezettsége szintén 

meghatározó jellegű a római élet kialakulásának szempontjából.  

A kezdeti kis városállam-királyságról viszonylag kevés információnk van, ám attól a periódustól, 

amikor Róma terjeszkedni kezd, már megbízható forrásaink vannak a görög kultúra és civilizáció 

rómaiakra gyakorolt hatásairól.  

Nem a római történelem elemzése a szándékunk, inkább tárgyunk, a bor szerepének a vizsgálata a 

különböző római korokban.  

A különbözőség a görög és a római életszemléletben gyökerezik, bár itt is találunk hasonló 

jegyeket. 

Kezdetben a rómaiakat igen erős pragmatizmus és katonás fegyelem jellemezte. 

Némi hasonlatosság ebben a vonatkozásban is található, ha  a Spártai fegyelemmel és katonás 

szigorral állítjuk párhuzamba az Ókori Róma felfelé ívelő periódusát. 

Amikor igazán kapcsolatba került Róma a Nagy Sándor-féle hellenisztikus hagyatékkal, akkor a 

bornak és kultuszának egy olyan, mondhatni hedonisztikus periódusával találkozott, amelyben a 

mámoros lerészegedés szinte kötelező volt. Ez különösen igaz Nagy Sándor közvetlen udvarának 

szokásaira.  

Az ókori görögöknél már rámutattunk arra, hogy még Nagy Sándor katonái között is borivó 

versenyek voltak divatban, melyek oly mértéktelenek voltak, hogy nem egyszer halállal végződtek. 

Mondhatni virtusszerű dolog volt az eszméletlenségig való lerészegedés.  

Róma a katonai és ezzel földrajzi terjeszkedésével más olyan területekkel is érintkezésbe került, 

amelyek szintén ismerték a borkultuszt. A görögök már leírták, hogy Hispániában is találtak 

szőlőültetvényeket, amelyeket aztán a hajósok a Fekete-tenger partvidékeire is eljuttattak, tehát 

lehetséges, hogy a borkultúra egy időben terjedt el az akkori mediterrán világban.  

Katona József és Dömötör József szerzőpáros a „Magyar borok – borvidékek”* című 

tanulmányában (Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1963.) megjegyzik, hogy Hérodotosz szerint 

Nyugat-Európába nem Hispánián keresztül került a bor és a szőlőkultúra, hanem a Fekete-tenger 

hajósnépei vitték át a gallok földjére. Galliában medulli (mai nevén Medoc) és az averni (mai nevén 

Auvergne) lejtőit és dombjait abban az időben telepítették be.  

A nagy görög történész már a karthágói aszúbort is dicsőíti. Kétszáz évvel később Andocidesz 

Marokkóban olyan szőlőt talált, melynek fürtjei csecsemőfej nagyságúak voltak. Ennek a borát 

elküldte Nagy Sándornak, és azt írta hozzá: „Ha e bort fogyasztod, jusson eszedbe, hogy a föld vérét 

iszod”. Ez azt igazolja, hogy Észak-Afrikában már i.e. 350 évvel fejlett borkultúra létezett.  

Nagy Sándorról följegyzik továbbá, hogy barátja, Hafaisztion egy korsó jégbe hűtött bortól halt 

meg. A király részegségében barátja emlékének áldozva a kuzeaiak falvaiban minden férfit megöletett. 

Nem sokkal utána ő maga 333-ban Babilonban egy többnapi tivornyázást követően hunyt el.  

A bor élvezete ezekben az időkben káros méreteket öltött. Nagy Sándor utódai például XI. 

Ptolemeusz kimondottan megkövetelte a vad orgiákat és a borivást, és az udvarnál található józanokat 

megbüntette. Följegyezték, hogy maga Kleopátra Antoniusszal folytatott bacchanáliáin szintén 

tobzódott a borivásban.  

Így aztán ez a görög hagyaték átkerült a hódító rómaiakhoz is.   

 Gyakran a harcok előtt Róma katonáit a félelem legyőzésének céljából borral itatták a 

parancsnokaik. Ám a bornak nemcsak féleleműző szerepét ismerjük a római szokásokban; a történeti 

anyag sokrétű és gazdag följegyzést örökít át a római korból a szőlőre és borra vonatkozóan.  



 

Plinius borfogyasztási szokásokról tesz említést. A rómaiak nemcsak átvették a környező népektől 

a szőlőtermelést, hanem a feldolgozást és tárolást is továbbfejlesztették. Például, a sajtolás előtti 

mustot külön kezelték, és protopumnak vagy mustum lixivumnak hívták. Különös tisztelet övezte a 

bort. Plinius megemlít egy 160 éves bort, amelyet egy alkalommal Caligula császár asztalánál 

szolgáltak fel. Ez azt jelenti, hogy a borivásnak nemcsak a kultusza volt fejlett, hanem maga a tárolási 

technológiai is alkalmas volt arra, hogy egy bort 160 éven keresztül élvezhetően megőrizzenek.  

Ahogy az ókori görögöknél, úgy az ókori Rómában is akadtak ellenzői a bor fogyasztásának. 

Domicianus császár kifejezetten ellensége volt a szőlőtermesztésnek, és elrendelte nemcsak Rómában, 

hanem a meghódított területeken is a szőlők kivágását, sőt a szőlővesszők szállítását is megtiltotta.  

Katona József és Dömötör József* azt is megemlítik, hogy lehetséges, hogy Domicianus császár 

intézkedése csak gazdasági eredetű volt, mert a versenytársak előretörését akarta így megakadályozni.  

Létezik egy olyan elmélet, amely azt bizonygatja, hogy a szőlő- és a borkultúra igazi elterjedése a 

római birodalom térhódítása után következett be. Ez azért látszik elfogadhatónak, mivel a hadseregnek 

borellátásra volt szüksége, és a légiók mozgását nagy távolságokra nehéz lett volna követni a 

kereskedőknek. ( Nota bene: a szállítás és tárolás költségei nem tették volna nyereségessé a légiók 

borral való ellátását. –Saját megjegyzés.)  

Valószínűnek látszik, hogy a meghódított területeken maguk a rómaiak kezdeményezték a szőlő- és 

borkultúra terjesztését a provinciákban.  

Nem volt ez másképp Pannónia és Dácia területén sem. A szerzők szerint Probus császár (276-282) 

honosította meg itt a szőlőtermelést. Valószínű, hogy mielőtt ez megtörtént volna, már nem volt 

ismeretlen, mert a kelták már előbb meghódították ezt a vidéket, és ők nemcsak ismerték és művelték 

a szőlőt, hanem a borkultúrához is értettek.  

A történelminek mondott Magyarország területén már a rómaiak előtt is kellett lenni 

szőlőtermelésnek, mivel számos archeológiai lelet erre mutat.  A honfoglaló magyarok ennek a 

vidéknek azon részén is találtak szőlőt, amelyek nem tartoztak a római birodalomhoz. Ilyen például 

Tokaj-Hegyalja, Mátraalja. Nem valószínű, hogy a vándorló népek telepítettek szőlőt, ugyanis a 

szőlőművelés helyhez kötött életformát igényel. A rómaiak szőlőtelepítési gyakorlatát igazolja az is, 

hogy Burebista dák király azért, hogy Rómából ne terjedjen át a tivornyázó szokás az ő népére, i.e. 30 

körül kivágatta a szőlőket Dáciában.  

Amikor a rómaiak elfoglalták Pannóniát, nagy lelkesedéssel állapították meg, hogy ez a bogyós 

gyümölcs itt már honos.  

Vopiscus történész szerint Probus császár kedvenc tartózkodási helyéül Sirmiumot választotta, ahol 

katonáival felásatta a hegyet, és szőlővel ültette be. Rövid uralkodása alatt az egész római 

birodalomban fellendült a szőlőtermesztés. Probus császár után még majdnem 200 évig tartott a 

rómaiak uralma Pannónia és Dácia területén, és ez idő alatt végleg meghonosodott a szőlőtermelés 

ezen a tájon.  

Mielőtt a római birodalom területére léptek, Attila hunjai székhelyükön, Tokaj környékén már 

megismerkedtek a szőlő és a bor kultúrájával.  

(*12-14. old.  Mit tudunk a szőlő és bor múltjáról? Katona József és Dömötör József: Magyar 

borok – borvidékek. Mezőgazdasági Kiadó, Bp. 1963.) 

Itáliában a rómaiak Dionüszoszt egyszerűen Bacchusra keresztelték. Ez előbb Lydiában történt, 

majd a rómaiak átvették. Valószínű, hogy korábban egy Liber Paternek nevezett közép-itáliai 

istenséget imádtak a szőlőtermesztés és a mezők termékenységének védelmezőjeként. Mivel sem 

Bacchusnak, sem Liber Paternek nem volt saját mitológiája, így átvették a dionüszoszit, szépen 

lefordították latinra, és rómaivá tették.  

A művészetben ezért hát Bacchusnak és Dionüszosznak azonos az ábrázolásmódja, a 

személyleírása és a teljes ikonográfiája. A római világban, kezdetben általában dundi gyermekként 

ábrázolták. Egy pompeji mozaikon (Nápolyi Nemzeti Múzeum) a hagyományoknak megfelelően 

oroszlánon ül, és egy nagy serlegből iszik. Ugyanez megtalálható a görög mitológiában és az 

ábrázolásokban is: az istenség néha leopárdon ül, máskor oroszlánon vagy delfinek között stb.  

Egy másik mozaikon szintén oroszlánon lovagol, kezében thyrsus-ággal. Később ez hatással volt a 

reneszánsz és különösen a barokk kor művészeire is, akik gyakorta szerették dundi gyermekként /is/, 

valamint szatírok társaságában ábrázolni Bacchust.  



 

Caravaggio is ilyenképpen ábrázolja a serdülő Bacchust; fiatal ifjúként.   Egyik alkotásán 

Michelangelo is  szőlőfürtkoronával a fején ábrázolja a részeg Bacchust. A szőlőfürtről egy szatír 

szemezget.  

A római korban nagy népszerűségnek örvendő bacchanáliák, ahogyan a nevük is mutatja, 

Bacchusnak szentelt ünnepségek voltak, és a római kor bukása után még a kereszténység idején is 

majdnem ezer évig tartottak ezek az ünnepek.  Természetesen nem ugyanolyan formában, és mivel a 

kereszténység erkölcsi tanításaival összeegyeztethetetlen volt, tiltottá vált. 

Az ókori Rómában a megújulás ünnepének tekintették ezt, amikor a városok megteltek féktelen 

zsivajjal, szabados orgiák és mindenfajta kihágások voltak jellemzők a renddel szemben . Az ilyen 

bacchanáliák résztvevői állatbőrökbe bújtak, szederlével, állatvérrel vagy borseprővel kifestették 

magukat. Orgiaszerű felvonulásokat tartottak, ahol az emberek lerészegedtek, és eksztatikus állapotba 

kerültek.  

A vezetők nem minden római történelmi periódusban nézték ezeket az orgiákat jó szemmel, és 

Titus Livius idejében (Kr.e. 186-ban) a Szenátus egyik dekrétuma betiltotta őket. A törvényt de 

Bacchanalibusnak nevezték. Ennek értelmében a kicsapongások az államot is veszélyeztették, és 

sértették a békés társadalom szokásait. Később a köznép nyomására Julius Cézár (Kr.e. 100-44.) ismét 

engedélyezte a megtartásukat.  

Ezeknek az ünnepségeknek számos képzőművészeti ábrázolása maradt az utókorra.  Sajnos, a 

középkor kereszténysége a világnézetével össze nem egyeztethető erkölcsisége miatt nagyon sok ilyen 

ókori emléket megsemmisített. Amelyek azonban megmaradtak, azok nagyon élénken hatottak a 

reneszánsz és különösen a barokk korok művészetére. 

Hozzá kell fűzni azonban, hogy igen kevés tárgyi emlék maradt fenn, és összességében inkább csak 

az ókori kor szellemisége hatott a modern kor* művészeire.  ( *így nevezte önmagát az általunk 

reneszánsz embernek és művésznek titulált alkotó ) 

Meg kell említenünk többek között a hagyatékból a kevés számmal ránk maradt  római 

falfestményt. Ilyen a Villa dei Misteri (Pompeji, i.e. 60.) és a Casa Farnesina (Róma, i.e. 19) 

festményeit. Az ókori Rómában divat volt festményekkel díszíteni a villák falait.  A római Villa dei 

Misteri nagyszalonjában levő freskón rituális jelenetek láthatók, amelyek a bacchusi misztériumi 

beavatás szokásairól szólnak, pontosabban egy asszony rituális beavatását jelenítik meg, annak 

ellenére, hogy a Szenátus éppen ebben az időszakban tiltotta be a bacchanáliákat. 

Ez bizony nagy merészségre vall, mert egy falfestmény nem olyan dolog, amit egy ellenőrzés 

alkalmával gyorsan el lehet tüntetni. 

Ha pedig megérte a kockázatot, akkor azt jelenti, hogy egy ilyen festményt megfesteni is jelentős 

esemény lehetett. 

Úgy tűnik, hogyha ekkora kockázatot vállaltak, és azt egy festményben meg is örökítették, nagyon 

szükségesnek tartották az ókori rómaiak a bacchanáliákat, mivel az istenséggel való 

kapcsolatteremtésnek az egyetlen járható útjaként gondolták az eseményt. A festményen a ragyogó 

vörös háttérből kiemelkedő életnagyságú alakok láthatók. Mindez díszletszerű környezetben jelenik 

meg, sík háttérrel, amely illuzionikus teret szuggerál a nézőre. A beavatandó fiatal lány esküvői 

készülődését a fal egyik részén kezdi el a festő, ahol felolvassák a ceremónia előírásait. Egy papnőnek 

ajándékot ajánl fel egy terhes szolgáló. A következő jelenetben a szatír Szilénoszt látjuk, aki lírán 

játszik, majd egy faunt és egy bacchánsnőt, aki egy kecskegödölyét szoptat. Majd ismét Szilénoszt 

látjuk, aki amforából egy kis szatírt itat, majd a koronás Dionüszoszt, Ariadné és szatírok 

társaságában. Egy térdeplő fiatal nő a termékenységet jelképező falloszt mutat fel, amit egy kosárban, 

fátyollal letakarva őriznek.  

Egyéb ilyen jelenetek is láthatók a falfestményen, például egy démon vesszővel csapkodja a 

menyasszony mezítelen testét, miközben egy bacchánsnő eszeveszetten táncol. Egy szolgálólány a 

haját fésüli egy tükör előtt, melyet Kupidó tart. Az egész jelenetet egy előkelő asszony figyeli 

trónjáról, oldalán a Kupidóval; valószínű, hogy ő lehetett a ház úrnője.  

A mű maga egy helyi mester vagy műhely munkájának tűnik. A kompozíció késő-klasszikus vagy 

hellenisztikus benyomást kelt. Azért gondolhatjuk, hogy már római és nem teljesen görög művésszel 

találkozunk ezen a faliképen, mivel a figurák  olyan egyéni karaktereket mutatnak, amelyek inkább a 

római művészetre jellemzők, mint a görögre.  

Meg kell jegyezzük, hogy ezek a művek azért tudtak fennmaradni, mert technikájukat tekintve 

freskók.  A freskó más technikáknál sokkal tartósabb és időt állóbb festészeti eljárás.  



 

Lényege abban áll, hogy a friss és nedves falfelületre festi az alkotó a művét.  Az eljárás gyorsan 

történik, mivel, ha megszárad a falfelület már nem lehet olyan tartós, mintha frissen festenék. 

Jelentése is ez: al fresca= frissen.  

A száraz falfelületre festett kép másfajta színeket eredményez, és nem annyira tartós. 

Ezt secco-nak nevezik. 

Szintén megjegyzésként fűzöm hozzá, hogy a bor meghatározása szempontjából ez a latin eredetű 

szó terjedt el leginkább a nemzetközi borkultúrában. 

Vino secco, vagyis száraz bor. 

Egri borászoktól tudom, akik igen igényesek a borok megnevezésére /is/, hogy a bor csak egy fajta 

lehet: száraz. 

Csak feltételezés részemről, hogy az előkelő rómaiak nem  tengervíz által tartósított, vagy édesített 

bort ittak. 

 

(* kép: internet http://www.168ora.hu/olasztortenelem/olasz-muemlek-voros-pompei-65676.html ) 

Jellemző a vörös háttér és az egész kompozíció domináns vörös színe, ugyanis az ókori rómaiak a 

szexualitást a vörös színnel társították. Nemcsak a szexualitás, hanem a férfiasság színe is a vörös volt, 

és ezért a minél előkelőbb katonai rangot is a férfias, vállra vetett vörös palást jelentette. Gyakran a 

menyasszony esküvői ruhája is vörös flamium, azaz tűz volt, maga a nász pedig az úgynevezett vörös 

házakban történt. Más esetekben, ha egy bacchanáliához hasonlítható orgiaszerű szertartás történt 

valahol, akkor a ház bejárata fölé vörös lámpást akasztottak ki.  

A pompeji freskók egy része is az ilyen mindenfajta gátlást mellőző erkölcsiségről tanúskodik. A 

későbbi korokban ezt inkább erkölcstelenségnek nevezték. 

Az egyik ilyen falikép az említett freskók közül egy ilyen jelenetet örökít meg. 

A szeretkező pár alatt vörös  drapéria látható, amely valószínűleg a sok vegyi és fizikai ráhatástól 

elvesztette a színét és megfakult. 

A kedvelt szín a cinóbervörös volt, amelyről Plinius is említést tesz. 

Ez egy nagyon szép vörös szín, ami egy higany alapú szulfid-oxid. 

Nagyon szép szín, de mérgező és a fénnyel szemben kevésbé ellenálló. 

Azért valószínűsíthető, hogy azok a pompeji freskók, amelyeket kevesebb fény ért, a mai napig 

megőrizték a színük élénkségét.  

Az említett jelenetben a vörös szín elvesztette színértékét. 

(*kép: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Pompeii_-_Erotic_Scene_3_-

_MAN.jpg ) 

Egy másik freskón a kedvelt vörös szín sokkal szerencsésebben megúszta az évszázados 

változásokat, és tisztábban ragyog a cinóber a bacchusi jelenetek domináns színeként. 

(* video: http://www.youtube.com/watch?v=8kyjusF_PD0   ) 

Plinius botrányosnak és elítélendőnek  találta a mértéktelen borivást, és ezt föl is jegyezte. Tudjuk 

továbbá az ásatásokból, hogy Pompeji tele volt kocsmákkal, ahol szabványosított merőkanalakkal 

mérték a bort.  

A bort nem is fejtették le a rómaiak, hanem sót adtak hozzá, vagy állott tengervízzel vegyítették, 

hogy ettől tartósabb legyen. Ha nem ezt a módszert választották, akkor cukorral nagyon édesítették, 

hogy tovább elálljon.  

Igazából az ókori Rómában a bor expanziószerű elterjedése a kereszténység megjelenésének 

idejére tehető, mert a kereszténység szent italként használta a szőlőnedűt. Ahol a kereszténység a 

provinciákban is megjelent –mivel a szertartásokon bort kellett fogyasztani–  az mindenhol 

szőlőtelepítéssel járt.  

A mértéktelen borivás görög-római ellenzői között találjuk a Marcus Aurelius császársága idején 

(i.sz. 161-180) jellemző sztoikus gondolkodás híveit is. Az ókori Rómában a bor fogyasztásával 

kapcsolatban megállapíthatjuk, hogy a borivás rendje ugyanolyan volt a szertartások során, mint a 

görögöknél.  

Megjegyzendő azonban, hogy a római kultúra nagyon sok komponensből tevődött össze. A 

meghódított területek népeinek nagyon nagy hatása volt a rómaiakra. Ezeknek a népeknek a kultúráját, 

ha nem sikerült megsemmisíteniük, akkor  egyszerű és pragmatikus módon a hasznavehetőség 

szellemében elsajátították, és rómaivá tették. 

Vegyünk egy példát. 

http://www.168ora.hu/olasztortenelem/olasz-muemlek-voros-pompei-65676.html
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Pompeii_-_Erotic_Scene_3_-_MAN.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Pompeii_-_Erotic_Scene_3_-_MAN.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=8kyjusF_PD0


 

Az előkelő etruszkok egyszerű, de elegáns heverőkön oldalukra dőlve vettek részt a szertartásos 

lakomákon. 

Ezt aztán a temetkezési szokásaikban is megörökítették. 

A római Villa Giulia-ban található Etruszk Múzeumban  látható az Előkelő etruszk pár szarkofágja, 

amely egy lakomázó arisztokrata párt ábrázol félig fekvő helyzetben. 

A római patríciusok körében később elterjedt ez a lakoma forma és ez az ábrázolásokon is 

fellelhető. 

Ez mindenképp az előkelőség és a magas társadalmi pozíció betöltésének volt az egyik kifejezési 

formája. 

Csak a tehetősek engedhették meg maguknak, hogy rabszolgák által kiszolgálva, kényelmesen, 

oldalukra dőlve lakomázzanak és mámorító bort igyanak. 

A művészi ábrázolásban tehát ezt szerették viszontlátni. Ilyen előkelő helyzetben kívántak 

tetszelegni, úgy a művészi ábrázolásokon, mint haláluk után, átadva magukat az örökkévalóságnak. 

Ez szintén a borfogyasztás jelentőségét bizonyítja, hiszen az örök élet egyik tartozéka, 

elengedhetetlen kelléke és biztosítéka maga a bor volt. 

Ha úgy tetszik, kapocs volt az ókori Egyiptom Oziriszhez, annak az istenségnek a kultuszához, 

akinek a története szintén a halhatatlanság képzetével volt azonos. 

Ez a borfogyasztási forma a későbbiekben, külső megnyilvánulásában hasonló, ám  tartalmában 

ettől eltérő módon, más kultúrában más jelentést fog kapni. 

4.1 TESZT 

1.) A kezdeti városállami korszakban  az Ókori Róma társadalmi berendezkedése mely 

társadalommal mutat hasonló jegyeket? 

A.) Karthágó társadalmával 

B.)  az ókori Egyiptommal 

C.)  az ókori görögökével és etruszkokéval…….X 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.) Hérodotosz görög történész szerint Nyugat-Európába honnan került a bor és szőlő kultúra? 

A.) Perzsiából 

B.)  Egyiptomból 

C.) Hispánián keresztül Galliából………X 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.) Hérodotosz mely aszúbort dicsőíti? 

A.) a babiloniait 

B.)  a karthágóit…………X 

C.)  az athénit 

 

4.) Andocidesz hol talált kiváló szőlőt, amelynek borát elküldte Nagy Sándornak? 

A.) Hispániában 

B.)  Marokkóban……..X 

C.)   Damaszkuszban 

 



 

5.) Plinius szerint kinek az asztalánál szolgáltak fel egy 160 éves óbort? 

A.) Nero 

B.) Cicero 

C.)  Caligula………..X 

 

6.) Ki honosította meg a rómaiak által Pannóniában és Dacia területén a szőlőtermelést és a 

borkultuszt? 

A.) Probus császár……….X 

B.)  Caligula császár 

C.)  Caius Iulius Caesar  

 

7.) Hogyan nevezték el az ókori rómaiak Dionüszosz istent? 

A.) Jupiternek 

B.) Bacchusnak…………..X 

C.) Neptunnak 

 

8.) Egy pompeji mozaikon hogyan látjuk Bacchus ábrázolását? 

A.) vad bikán lovagolva 

B.)  oroszlánon ülve, miközben serlegből iszik……X 

C.)   sas hátán repülve 

 

9.) Minek tekintették az ókori Rómában az orgia szerű Bacchus ünnepeket? 

A.)  vallásos meditációnak és magába zárkózó böjti  ünnepnek 

B.)    Jézus mennybemenetele ünnepének 

C.)    a megújulás ünnepének……..X 

10.) Ki tiltatta be a szenátussal  a Bacchus-i orgiákat, és mikor? 

A.) Marcus  Aurelius i.sz. 180-ban. 

B.)   Titus Livius i.e.    186-ban……………….X 

C.)   Seneca i.sz. 30-ban. 

 

11.) Hol található jelentős falfestmény, ami egy Bacchus-i szertartást ábrázol? 

A.) Ravenna San Vitalae templom 

B.)   Pompeji………………..X 

C.)   Athén-Akropolis 

 

12.) Hogyan készül a freskó technikával készült falfestmény? 



 

A.) olajfestékkel 

B.)    frissen vakolt falfelületre……X 

C.)    száraz falfelületre 

 

13.) Ki tesz említést a Bacchus jelenetek kedvelt színéről, a cinóbervörösről? 

A.) Maximilianus Thrax 

B.)  Plinius………………………….X 

C.)   Septimius Severus 

 

14.) Hogyan fogyasztották az előkelő rómaiak a lakomák során a bort? 

A.) kocsmákban ülve 

B.)   a szabadban terített alkalmatosságokon 

C.)   előkelő palotákban, oldalukra dőlve, elegáns kereveteken……..X 

 

15.) Hol található az előkelő etruszk pár lakomai jelenetet ábrázoló szarkofágja? 

A.) a nizzai Nemzeti Múzeumban 

B.)  a római Villa Giulia Etruszk Múzeumban……………..X 

C.)   a drezdai Zwinger Múzeumban 

 

  



 

5. A BOR SZEREPE A ZSIDÓ HAGYOMÁNYOKBAN 

A leggyakrabban emlegetett forrás, ami a zsidóság és a bor különleges kapcsolatát illeti, az maga a 

Szentírás. A görög-babiloni megnevezéssel jelölt Biblia két részre oszlik: az Ószövetségre (héberül 

Tóra) és az Újszövetségre (görög-latin Testamentum). 

Az összesített Bibliában a bor többé-kevésbé jelentős módon 443 alkalommal kerül megemlítésre. 

A Genézis 1,11-12-ben Mózes beszámol róla, hogy a szőlő a többi növényhez hasonlóan a harmadik 

napon teremtetett. A Genézis 14-18-ban Melchizedek király kenyérrel és borral fogadja a győztes 

csatából visszatérő Ábrahámot.  

Mózes II. könyvében a Teremtő ígéretet tesz Izráelnek, hogy majd bővelkedik szőlőben és olajban. 

A Bírák könyvében utalást találunk arra, hogy a fák fölkérik a szőlőt, hogy uralkodjon közöttük.  

A bor a zsidó kultúrában az egyházi és világi ünnepek része, ugyanúgy, mint az ókori görögöknél 

és rómaiaknál. Azonban sok helyen figyelmeztetnek a próféták, és maga a Szentírás is, a túlzott 

borivás veszélyeire. Egy apokrif iratban és a katolikus bibliafordításban is megtalálható az az intés, 

miszerint a borivó ember lehetőleg ne játssza meg az erőset, mert a bor már sokakat levert a lábáról.  

A Biblia beszámolója szerint Baltazár király egy utolsó nagy lakomát tartott, amikor egy kezet 

pillantott meg, amely a következő arámi szavakat írta a falra: „Mene, mene, tekel, ufarszin”. („Mene”, 

azaz számba vette Isten a te országlásodat, és véget vet annak. „Tekel”, azaz megmérettél a mérlegen, 

és híjával találtattál. „Peresz”, azaz elosztatott a te országod és adatott a médeknek és perzsáknak. –

 Dániel könyve, 5:25-28.)  A beszámoló szerint nagy részegséget szervezett a király, mintegy ezer 

ember számára. Együtt dorbézoltak, amikor a kéz ezt a szöveget fölírta a falra, és nemsokára az ittas 

vendégek egyike meggyilkolta a királyt.  

Már az ókori egyiptomiaknál a zsidókat másfajta ruházatban ábrázolják, mint a hagyományos 

egyiptomi öltözék, és gyakorta szőlőfürtöket cipelve jelenítik meg őket. A szőlőtő a „Gilgames” c. 

eposzban szereplő élet fájához hasonlóan a halhatatlanságba vetett hit jelképe.  

 A szombat a legszentebb nap a zsidó gondolkodásban, amelynek megfogalmazása maga a Teremtő 

által írt Tízparancsolatban a legelsők között található, és bár nincs néven nevezve, a szombat 

megszentelése a bor áldása nélkül elképzelhetetlen. A szombat bejövetele után a zsidó közösség áldást 

mond a borra és a kenyérre, amely rítus aztán a kereszténységben is tovább él.  

A zsidóságon kívül egyetlen nép sincs, amelynek a története és kultúrája ennyire összekapcsolódna 

a borral. Nemcsak a szombat megszentelése köthető a borhoz, hanem egyéb egyházi és világi 

ünnepeknek is elmaradhatatlan tartozéka ez az ital.  

Az Ószövetségben az Ígéret Földjének szimbolikus növénye a szőlő. Amikor a zsidók Kánaánba 

érnek, Mózes követeket küld előre, hogy kikémleljék azt a földet. A küldöncök olyan hatalmas 

szőlőfürtöket találtak, melyeket csak két ember a vállára vetett botra akasztva tudott magával cipelni.  

Ez a történet számos képzőművészeti alkotásban megjelenik a történelem során, az ókori 

egyiptomiaktól egészen napjainkig.  

A zsidó ünnepekben különleges szerepet szánnak a bornak. Az egyik ilyen kiemelt jelentőségű 

ünnep az emberiség történetében először megfogalmazódott Szabadulás Ünnepe, azaz az Egyiptomból 

való kivonulás évről-évre ismétlődő rituáléja. A kivonulás és szabadság ünnepe a széder esttel 

kezdődik, ami magyarul rendszerességet vagy rendet jelent. Az ott elhangzó imáknak és elfogyasztott 

ételeknek pontos leírása van, és a bor mintegy főszerepet játszik ebben a történetben. Az est során az 

imákban megemlékeznek az egyiptomi rabszolgaság éveiről, és ekkor kovásztalan kenyeret 

fogyasztanak keserű gyökerekkel. Később, a megszabadulás emlékére áttérnek az egyre ízletesebb és 

dúsabb tartalmú ételek fogyasztására. Ennek is pontos leírása van. A szertartás a kovásztalan kenyér 

megtörésével és a borra mondott áldással ér véget. A széder est vége felé egy különös rítusnak 

vagyunk tanúi, amelynek során a boros pohárba mártott ujjal, tíz alkalommal a földre fröcskölik a bort, 

mivel a Teremtő tíz csapást mért a fáraó népére, amiért a zsidókat sanyargatták. A bornak itt 

áldozatátvállalási szerepe van, mivel a zsidó hit szerint az egyiptomiak között ártatlan embereknek is 

meg kellett halniuk a fáraó kevélysége miatt. A szertartás során egy borral teli, különös mívességű 

serleget érintetlenül hagynak*. Ez a serleg a Messiás eljövetelét szimbolizálja, akit a zsidóság a mai 

napig vár.  (*OMZSA Haggáda FK. Dr. Ribáry Géza a Korona GT gondozásában, 1987.) 

A Haggáda bevezetőjében Dr. Ribáry Géza* így ír: „Pészach-ünnepe mindig a tavaszt, a 

megújulást, az újjászületést jelentette évezredes történetünkben. Több volt ez, mint egy ünnep. „Az 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Ar%C3%A1mi_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mene,_mene,_tekel,_ufarszin
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%A1niel_k%C3%B6nyve&action=edit&redlink=1


 

ünnep” volt, amely évszázadokon át mindent magában foglalt, amit zsidó létünk jelentett. Sokszor ez 

volt az egyetlen alkalom, amikor zsidóságunk forrásaiból az egyes ember meríthetett és sokszor ma is 

az, mert túlhaladja a szoros értelemben vett gondolat kereteit, hogy egyetemes zsidó és emberi 

eszmévé: a szabadság örökéletű gondolatává terebélyesedjék…” (*VIII. old.)  

Gyakorlatilag az Újtestamentum is erre a szertartásra épül; Jézus zsidó ember lévén, szinte 

jegyzőkönyvszerűen foglalja össze Nagypénteken az egész pészachi történetet. A kehely kiürítésének 

mozzanata, amikor a tanítványainak azt javasolja, hogy ezt tegyék az ő emlékezetére, nem egyéb, mint 

a Messiás eljövetelének földi megtestesülése.  

A Bibliában a bor fontosságának hangsúlyozása található meg a zsidóság számos, az 

egyiptomiakkal való együttélési történetében is. 

Nem a történetkutatás a feladatunk, ám itt meg kell jegyeznünk, hogy a Biblia adataival azonos 

adatokat tárt fel a modern történettudomány is. 

Ez főként a Tell-El-Amarna melletti ásatások leleteiből derült ki, amelynek során százszámra 

találtak cserepekre írt leveleket, amelyeket a vazallus fejedelmek írtak a II. és IV. Amenophis 

fáraónak, akik i. e 1411 és 1358 között uralkodtak. 

Az egyik ilyen levelet Jeruzsálem helytartója írta. Ebben a kánaánita helytartó (Abdi- Khiba) 

sürgős segítséget kér a fáraótól a habirik (héberek) támadása ellen. 

A levelet i.e. 1370 körül írták. 

A Bibliában van egy történelmi adat (Királyok könyve 6. fej 1. vers), ami Salamon templomának a 

felépítését a 480. évre teszi az egyiptomi kivonulás utánra. 

Márpedig egyéb történeti források és Josephus Flavius is Salamon trónra lépését i.e. 969-re teszi. 

Ha mindezt egybevetjük, akkor pontos történelmi adattal találkozunk, miszerint a kivonulás maga 

i.e. 1445-ben történt. 

A pontos történelmi adatokon és a Szentíráson kívül vannak a zsidóságnak más forrásai is, amelyek 

a zsidó életben ugyanannyira elfogadottak és mind a mai napig használatosak. 

A Tórán kizárólag Mózes öt könyvét értik. 

A Szent Tekercsek, amelyeket Mögillák-nak neveznek. (Ruth, Eszter, Jónás „Könyve”) 

A Próféták könyve, amit Növiimnek neveznek. 

És végül a Királyok, Krónikák könyve, Példabeszédek a Kötuvim, valamint a Zsoltárok a Psalmos, 

vagy Zmireszek.   Ezek a kanonizált szent iratok. 

Ezen kívül majdnem ugyanolyan értékűnek tartják a szent iratokon kívüli iratokat. 

Az egyik ilyen irat a Midrás. Ez a tanítások és a törvényekhez fűződő kommentárok gyűjteménye. 

A másik a Talmud, amely szintén egy a Szentírás szövegeihez fűződő kommentárgyűjtemény. 

(Ebből kettő van: a Babiloni és a Jeruzsálemi Talmud) 

Mindezek mellett a szóbeli tanításoknak gyakran ugyanolyan értéket tulajdonítanak, mint a fent 

nevezett könyveknek. 

Mindez azért fontos, mert kapocs lehet az ókori Egyiptom történeti időitől egész a mai időkig. 

Ez a kapocs egyik lényeges eleme, amelynek a jelentősége semmit nem változott; nem más, mint a 

bor. 

Az ehhez kapcsolható írott és szóbeli hagyományokban pedig igen gyakoriak a borral kapcsolatos 

tanítások és tiltások. 

Ezek a tanítások akár Bibliai eredetűek, akár a fent említett talmudi vagy szóbeli hagyatékokra 

támaszkodnak, igen gyakran képezik a művészet tárgyát és témakörét is. 

Talán egyetlen nép sincs a világon, amely annyira fontos szerepet tulajdonít a bornak, mint a 

zsidóság. 

Csak érdekességként lehetne összevetni az ókori görögök borhoz való viszonyával, ahol a bor a 

tivornya, ám a Dionüszosz isten rituáléjára rendezett tivornya helyet kap a bor fogyasztásának 

szokásaiban, míg a zsidó hagyományokban kizárólag áldásmondáskor és szent megemlékezések 

alkalmából fogyasztanak bort. 

Hasonlóságot mutathat mindkét esetben a rítus alatt felemelt serleg, ám ennek a gesztusnak 

különböző a tartalma. 

A görögöknél egy totemfára elhelyezett Dionüszosz maszk irányába emelték a serleget, míg a zsidó 

liturgiában ennek egészen más jellege van. 



 

 A felemelt serleg az Egyiptomból kivonult zsidóság honfoglalási harcáról való megemlékezés, 

mert a Teremtő segítette választott népét a kánaániták elleni harcban, mégpedig azzal, hogy Mózes 

felemelt karral állt a hegy tetején, és a zsidók győzedelmeskedtek. 

Amikor elfáradt és lankadt az ereje, akkor a kánaániták kerekedtek felül, ám  karjait  Áron és Hur 

feltámasztották, és a felemelt kezek végül győzelemhez vezettek. 

Ezt a győzelmet Istennek tulajdonítja a hagyomány. Nem Mózes érdeme.  

Szimbolikusan értelmezve: ha lankad Izrael hite, akkor vereséget szenved minden téren. Ha 

ellenben egymásra támaszkodva fenntartják azt, akkor elnyerik a Teremtő áldásával a győzelmet. 

*(Dr. Joseph Herman Hertz kommentárral ellátott Zsidó Bibliája Chábád Lubavics kiadása Budapest 

1996) 

Mivel a szőlő és a bor igazából az Egyiptomból való szabadulás és Kánaán földjének 

elfoglalásának ígéretéhez kapcsolható, a mai napig a bort, mint áldást hordozó italt különös tisztelet 

övezi a zsidóság körében. 

Minden évben a pészachi ünnepeken kívül a sivatagi bolyongás és a honfoglalás emlékére a 

vallásos zsidó emberek sátorban kell tölteniük legalább egy napot, ahol a mézes gyümölcsökön kívül a 

borra is áldást kell mondani a honfoglalás emlékének felidézésére. 

Innen származik tehát a zsidóságnak a szőlőhöz és a borhoz való egyetlen nép esetében sem 

tapasztalt ragaszkodása. 

 A bor nem kizárólag csak az asztalra kerülő italt jelenti. Már a szőlő ültetésével kapcsolatban is 

rituális előírásoknak kell megfelelnie előbb a növénynek, majd annak az italnak, ami később az ünnepi 

áldásra méltónak, azaz kósernak mondható lesz. 

 

Az ide tartozó rövid szemléletes leírást Raj Tamás írásából idézett részletekkel támasztom alá, ami 

azért is figyelemre méltó, mert kitér az egri borvidék történetére is. 

 

5.1 A ZSIDÓSÁGBAN HASZNÁLATOS KÓSER BORRÓL 

Raj Tamás tanulmányának felhasználásával. 

„…A szőlő az ókortól kezdve Izrael országának és így a zsidóságnak is egyik ismert jelképe. A 

késő ókorban Izraelből még Rómába is exportáltak bort, amelyet elsősorban az izraeli hegyek 

(különösen a Karmel-hegy) tengerparti lejtőin, valamint Hebron környékén szüreteltek. Ez utóbbiról 

már a bibliai kémek históriájából is hallhattunk. (Az izraeli turisztikai hivatal jelképe mindmáig ennek 

a híres történetnek az ábrázolása: ketten visznek a vállukra helyezett rúdon egy hatalmas szőlőfürtöt.) 

        A szőlő és a bor (vagy boroskancsó) ábrázolásával gyakran találkozhatunk ókori zsidó 

sírköveken és egyéb reliefeken, továbbá pecsétgyűrűkön és mozaiklapokon. Ez utóbbiak közül 

kiemeljük a Béth Seán-i monostor mozaikpadlóját ( i. sz. 567 körül), ahol a szőlő, mint Izrael jelképe 

szerepel a figurák mögött. A budapesti Zsidó Múzeum több gyönyörű, héber feliratú boros kupát 

(serleget) őriz, amelyek többségükben a magyarországi zsidó ötvösművészet remekbe szabott 

alkotásai. Ezek közül kiemeljük azt a héber feliratú trébelt ezüst kupát (talpas „szőlőfőpohár”), 

amelyet a XVII. század elején Georg Müller készített, s amely szárán favágó gyermeket madárral, 

felső részén szőlőfürtöt ábrázol.  

            Éppen a fenti szimbolikus jelentése miatt került be a mindmáig élő zsidó vallási gyakorlatba 

az a szokás, hogy míg hétköznap az étkezést mindig kenyérrel kezdik, ünnepen és szombaton azonban 

a kenyér (kalács) megszegését is megelőzi a boráldás: hiszen a bor (a szőlőtő gyümölcse) Izrael 

országára emlékeztet.  

            Mivel a zsidó hagyomány szerint a szombat péntek este kezdődik, gyertyagyújtás után 

(vacsora előtt) az első szertartás a kiddus (a boráldás): ez a héber szó voltaképpen megszentelést 

jelent. A házigazda magasba emeli borral telt serlegét és hálát adva Istennek, köszönti az ünnepet. 

Mivel a Bibliában azt olvassuk: „poharam csordultig van tele”, ezért vallási előírás szól arról, hogy az 

ünnepköszöntő serleget színültig kell tölteni borral. A borból a család minden tagja iszik egy keveset. 

(Újabban, elsősorban Izraelben és az Egyesült Államokban, szokásba hozták, hogy a családfő mellett a 

fiúgyermekek is kapnak boros serleget, s hogy megtanulják, ők is mondanak boráldást.)  

A kiddus rítusának tulajdoníthatóan a bor fogyasztása az ünnep, és különösen a szombat, 

megtartásának legjellegzetesebb kifejezője lett a hagyományos zsidóságban. A borra áldást kell 



 

mondani az ivás előtt és után egyaránt. A Talmud szerint „a bor jelentőségében kiemelkedik, ezért 

áldása is különbözzék”. (Talmud Brachot 35/a) Mivel mindkét áldás szövege „a szőlőtő 

gyümölcséről” szól, vallási szabály kötelezi a zsidót arra, hogy csakis szőlőből készülhet a jó bor. (Ha 

a szabálynak nem tenne eleget, hiábavaló áldást mondanánk a borra, ami egyenesen bűnnek számít.) 

Talán ennek köszönhető az a közismert feltevés, miszerint a kóser bor jobb és hitelesebb a többinél. 

            A vallási előírások szerint azonban bort nem csupán a szombat és az ünnepek köszöntésére 

használják, hanem számos rituális szertartásnál is. Ezek közül természetesen kiemelkedik az esküvő. 

Ilyenkor az úgynevezett „hét áldás” (héberül: „sevá brachot”) keretében borral köszöntik az ifjú párt. 

Érdekes, hogy az ókor vége óta a jegyesek kétszer isznak esküvőjükön a borból. Ennek oka abban az 

intézkedésben keresendő, hogy a rabbik egybevonták az eljegyzést és a házasságkötést, nehogy a 

vőlegény menetközben meggondolja magát, és az eljegyzett menyasszony szégyenszemre pártában 

maradjon. 

            Nemcsak a szombat beköszöntését, de távozását is borral üdvözölték. A szombatbúcsúztató 

szertartás hagyományos neve hávdálá (szétválasztás). A diaszpórában több helyütt (elsősorban 

Babilóniában, ahol az ókor végén, a középkor elején nagyszámú zsidóság élt) nem termett meg a 

szőlő, ezért olykor nagy áldozatba került a szombat és az ünnepek köszöntéséhez, búcsúztatásához 

szükséges bor előteremtése. Mindig voltak azonban olyan jótékony emberek, akik magukra vállalták 

ezt a terhet, és a közösség számára biztosították a „nemes italt”. Babilóniában külön imádságot iktattak 

be a szombat délelőtti szertartásba, amelyet mindmáig mondanak, áldást kérve azokra is, akik 

felajánlják „a bort a szombatköszöntő és búcsúztató összejövetelek céljaira”. 

            A talmudi korban még a gyászházban is szokás volt inni. Sőt, a rabbik ezt egyenesen vallási 

jócselekedetnek, héberül micvának tartották.  

            A közhiedelem szerint a zsidók nem isznak. A valóság azonban ennek ellentmond: vallásos 

zsidó környezetben, mint láttuk, az ünnepek (ide értve a hétről hétre ismétlődő szombatot is) és a 

különféle szertartások szinte elképzelhetetlenek bor (és persze, boráldás) nélkül. Izraelben készült 

statisztikai felmérés szerint a bor- és szeszes italfogyasztás nem kisebb mértékű más országok hasonló 

adatainál, viszont az ittas állapotban (részegen) előállítottak száma szinte elenyészően csekélynek 

bizonyult. Mindez azt mutatja, hogy rendszeresen ugyan, de nem mértéktelenül fogyasztják a zsidók a 

szeszes italokat. 

            Amikor a római Titus Jeruzsálemben i. sz. 70-ben elpusztította a Szentélyt, sokan kétségbe 

estek. A vallásosabbak elhatározták, hogy többé nem esznek húst, és nem isznak bort. Jósua rabbi ezt 

ellenezte, mondván, hogy nem lehet akkor semmire sem áldást mondani, mert a bor az első. 

          Egyetlen olyan zsidó ünnep van csupán, amikor nemcsak kötelező a borfogyasztás, de a 

kelleténél többet is illik inni: ez a Purim, a zsidó farsang. Az ünnepet a bibliai Eszter könyvében 

olvasható történet, a perzsiai zsidók csodálatos szabadulásának emlékére tartják, s mindmáig ez a 

legönfeledtebb örömnap a hagyományos zsidóság körében. Ilyenkor a gyerekek álarcot öltenek, a 

családok megajándékozzák egymást, bálokat rendeznek, Izraelben fáklyás felvonulást, karbevált 

tartanak, és természetesen sok szeszes italt fogyasztanak. Sőt, a hagyomány szerint ezen a napon 

annyit „kell” inni, hogy az ember ne tudjon különbséget tenni a történet pozitív és negatív 

főszereplője, a zsidók bírája, Mordecháj (Mardokeus) és a gonosz miniszter, Hámán között.  

            Mose Iszerlesz, híreskrakkói rabbi (1525—1572) a purimi Eszter könyvéről készült héber 

nyelvű tanulmányát, Mechir jájinnak vagyis a Bor árának nevezte el, mert azon a purimon nem tudtak 

Krakkóba bort hozatni. (Ott nem terem meg a szőlő, ezért Besszarábiából vagy Magyarországról 

importálták a bort, ami persze nem mindig volt problémamentes.) Bor híján ennek a könyvnek a 

megírásával fejezte ki a rabbi örömét a kötelező vidámság ünnepén. 

            Vallásos zsidó ember azonban nem fogyaszthat akármilyen bort. A hagyomány szerint az 

úgynevezett „nészech” (pogány áldozati célra szánt) bor fogyasztása, vagy akár hasznosítása is 

szigorúan tilos. A Talmud azonban ezt az előírást kiterjesztette a nem zsidók által használt minden 

borra, amely nem feltétlenül ezt a célt szolgálta. (Az ilyen bor neve héberül sztám, vagyis általános 

borféle.) Ennek oka az a nem éppen alaptalan feltételezés volt, hogy a borivók (és persze, a 

borkészítők is) kissé megbízhatatlanok az ital eredetét illetően. Így azután a kóser (fogyasztásra 

alkalmas) bor csakis folyamatos ellenőrzés mellett készülhet.  

            Noha egyes nagy tekintélyű rabbik (így a már említett Mose3 Iszerlesz)számos könnyítést 

hoztak a nem zsidók úgynevezett sztám borával kapcsolatban, az ortodox zsidók ezeket csupán az 

ilyen bor árusítására, de nem fogyasztására alkalmazzák. Mindmáig arra törekednek, hogy lehetőleg 



 

még a szőlőt is maguk műveljék meg, s a bort maguk készítsék el. Ha erre nincs módjuk, a folyamatos 

rituális felügyeletről mindenképpen gondoskodniuk kell.  

            A XVI. századtól kezdve jelentős zsidó közösség telepedett le (Németországból és Észak-

Olaszországból menekülve) Lengyelország déli részén, illetve Galíciában. Ott viszont –mint 

említettük– a szőlő nem terem meg. Egyrészt, mivel a hagyomány előírásainak betartásához szükség 

van kóser borra, másrészt pedig mivel ezt korábbi lakhelyeiken már megszokták, szőlőtermő vidéket 

kellett keresniük. Erre pedig a legalkalmasabbnak Magyarország észak-keleti része kínálkozott. Így 

érkeztek lengyel, illetve galíciai zsidók Magyarországra a XVI-XVII. században, különösen szüret 

idején: itt készítették el, innen szállították a kóser bort, amely azután ellátta őket egész esztendőben.  

            Ez a kapcsolat lassan fontos következményekkel járt. Az egyik — ezt Tardy Lajos 

művelődéstörténész adatokkal bizonyította — a korai zsidó betelepedés megindulása volt ezen a 

területen (elsősorban a Hegyalján). Így lehetővé vált, hogy az itt élő zsidók biztosítsák a szüretre a 

megfelelő szőlőmennyiséget, illetve, hogy maguk műveljék a szőlőt, vagy legalábbis felügyeljék a 

szőlő művelését. Természetesen a fent említett okokkal magyarázható az a kétségtelen tény, hogy az 

ide betelepülők inkább a vallásosabb, hagyománytisztelő zsidók soraiból kerültek ki. 

Két irányból érkeztek az első telepesek. Krakkóból és környékéről a Szepességen át 

Balassagyarmat, Eger, Verpelét irányába, illetve Lembergből, és környékéről  Kárpátalján át a 

Hegyalja falvai (Tokaj, Tállya, Tolcsva, Bodrogkeresztúr, Olaszliszka stb.) felé húzódtak. A 

betelepülőkkel együtt a Kárpátok túloldaláról érkező kulturális hatás is érezhető vált az itteni zsidóság 

körében. Ezek közé tartozik elsősorban a galíciai zsidó vallási irányzat, a hászidizmus korai 

megjelenése hazánkban. A hászidizmus alapítója Jiszraél Báál Sém Tov volt (1700—1755) a Kárpátok 

túloldalán, de első tanítványai között már több magyarországi hívő is akadt, elsősorban Szerencsről. A 

zsinagógaépítkezésben is ismerünk lengyel-galíciai motívumokat ezen a tájon. Érdekes, hogy a mai 

Magyarország területén egyetlen fából készült zsinagóga állt, éppen a verpeléti, amelyet sajnálatos 

módon 1961-ben lebontottak. 

A szőlőművelés államilag ellenőrzött jelentőségét bizonyítja a zsidó betelepülés szempontjából, 

hogy az Egri járás területén még 1840-ben is mindössze 240 zsidó lakott állandó jelleggel, ezek közül 

azonban a legtöbb Verpeléten élt, amely a környék legjelentősebb szőlőtermő területe. (Eger 

városában 1840-ig nem települhettek le zsidók.) 

Megfigyelhetjük, hogy a zsidó lakosság eleinte jelentős mértékben nőtt, később pedig három 

hullámban csökkent. Az első (1867, vagyis a zsidóemancipáció után) azzal magyarázható, hogy a 

szabadabb letelepülési lehetőségek folytán a városok lakossága jelentős mértékben emelkedett. A 

legsúlyosabb létszámfogyást a holocaust tragédiája jelentette, ami, mint látjuk, valóban megtizedelte a 

zsidó lakosságot. Nem is szólva arról, hogy az 1941-es összeírásból hiányoznak a munkaszolgálatos 

zsidó férfiak. (Eger zsidó lakossága is megtizedelődött: 1941-ben még 2787 fő, 1946-ban pedig már 

csak 215 fő volt.) Ennek ellenére jellemző, hogy például Verpelét maradék zsidó lakossága (így az 

utolsó ott élő zsidó család,) szinte mindvégig borral foglalkozott. 

Az első zsidó betelepülők, mint említettük, bortermeléssel és exporttal foglalkoztak. Abor 

árusítását megengedték a rabbik, többen a magyar borok exportjával kezdtek foglalkozni. Hiszen 

Lengyelországban, Ukrajnában és másutt (akár Bécsben is) nagy piaca kínálkozott a kitűnő minőségű, 

bár annak idején nehezen szállítható magyar bornak. Így lettek a hazai bor első jelentős exportőrjei az 

Eger környékén, illetve a Hegyalján letelepült zsidók. 

Míg az első betelepülők általában a szegényebbek soraiból kerültek ki, addig a később érkezettek, a 

második hullám képviselői között –a már említett kényszerítő okok és a vállalkozó kedv 

következtében– több jelentősebb vagyonnal rendelkező zsidót is találunk. Érdekes, hogy II. Rákóczi 

Ferenc (akinek ezen a tájon jelentős birtokai voltak) a szabadságharc idején a tehetősebb zsidó 

bérlőktől, illetve „exportőröktől” komoly kölcsönöket vett fel a szabadságharc katonai kiadásainak 

fedezésére.  

A borkereskedelemben egyébként már az ókortól kezdve nagy szerepük volt a zsidóknak. Jó 

hírüket megbízhatóságuknak köszönhetik. Ezen a téren a talmudi előírások is nagy segítséget 

nyújtottak. Így törvény szól arról, hogy aki fűszeres bort (újbort) ad el a felebarátjának, annak 

kezességet kell vállalnia rá ősztől (aceret) egészen kb. pünkösd ünnepéig. Óbor eladása esetén a 

kezesség három évre szólt. Ha valaki eladta a bort és az később megsavanyodott, nem felelt érte, mert 

elképzelhető, hogy eladás után rossz körülmények között tárolták. Viszont ha az eladónak már 



 

korábban megsavanyodott a bora (volt már hasonló eset), akkor az eladási szerződést 

megsemmisítették, mert hamis üzletet kötöttek és a kárt meg kellett téríteni. 

A zsidóknak a magyar borexportban játszott szerepét és a magyar bor jó hírét a világ zsidósága 

körében egyébként remekül illusztrálja az a tény, hogy az 1924-ben, Londonban megjelent héber 

nyelvű enciklopédia, az Ocar Jiszrael ezt írja a borról szóló tanulmányában: „Az egyik legértékesebb 

bort Magyarországon, és különösen a Hegyalján, a sziklás déli lejtőkön érlelik”. Sajnálatos, hogy jó 

hírünk ezen a téren az utóbbi évtizedekben (talán éppen a zsidó kereskedők hiányában) kissé 

megkopott. 

A zsidók szerepe azonban nem csupán a magyar bor exportjának megteremtésében volt jelentős 

(ezt egyébként ma hiányuk teszi érezhetővé), de a hazai szőlő művelésében és nemesítésében is. Így 

például, amikor a nagy filoxérajárvány után újra kellett telepíteni a magyarországi szőlőtermő 

területet, sokan helytelenül visszatértek a vadon termő fajták (köztük az úgynevezett noha és az otelló) 

termesztésére. Ezzel szemben a zsidó borászok voltak azok (és hatásukra persze mások is), akik 

elsősorban a Rajna mellékéről olyan ellenálló, ám ugyanakkor igen nemes szőlőfajtákat honosítottak 

meg nálunk (ezen belül Eger környékén is), amelyek mindmáig a legelterjedtebbek maradtak.  

Kóser bort az egri borvidéken mindmáig készítenek, többféle fajtát is. Az egri kóser bor eljut szinte 

a világ minden részébe. Reméljük azonban, hogy a bővülő nemzetközi kapcsolatok révén ez a 

tevékenység növekedni fog, s régi hírnevét visszanyeri a zsidó világban is a magyar „hegy leve”. 

Sajnos, az azóta eltelt időszakban, amióta ez a cikk íródott, a magyar zsidóság még jobban 

megcsappant, és az egri kóser bor, ami keresett volt a világ minden részén, megszűnt létezni. (Borgó) 

Egy másik figyelemre méltó megjegyzés, ami szintén két évezredes múltra tekint vissza, a római 

kortól ível át a máig. 

Ez egy az ókori Rómához kapcsolható hagyomány. 

Raj Tamás* a tanulmányában említést tesz a Róma által i.sz. 70-ben lerombolt Jeruzsálemi 

Templomról (*interneten közzétett tanulmány). 

Róma asszimilációs kudarcait és a zsidók folyamatos lázadásainak az okát az itáliaiak a zsidók 

hitében vélték felfedezni, és ezért lerombolták a központi kultikus helyet az egész fővárossal együtt, és 

a földdel tették azt egyenlővé, ám soha nem tudták kiirtani a zsidóság tudatából láthatatlan Istenüket és 

az egyiptomi kivonulás óta kialakult szabadság tudatukat. 

 Mivel rabszolgaként hurcolták el Izrael lakósságának tetemes részét, ezt a tényt lelkileg a zsidók 

soha nem fogadták el. 

A Római Birodalomban a Bacchusi lakomákon részt vevő előkelőségek, gyakran féloldalukra 

dőlve, kényelmesen hódoltak a bor  és az ízek és egyéb élvezetek nyújtotta mámornak. 

A rabszolgák pedig kiszolgálták őket. Ha részt is vettek a lakomákon, csak mint kiszolgáló 

személyzet tehették azt, és nem a kereveteken kényelmesen eldőlve voltak jelen a bacchanáliákon.   

 A zsidók a saját sorsuk ellen szimbolikusan lázadva, ha tehették, a Pészách ünnepén a rómaiakhoz 

hasonló módon, fél oldalra dőlve kényelmesen fogyasztották a széder esti vacsorát, ami az egyiptomi 

szolgaságtól való megmenekülésüket így még jobban kifejezte. 

Ha nem is juthatott mindenkinek a római előkelőségekéhez hasonlítható fekvő alkalmatosság, a 

vacsora rendjét levezénylő személynek mindenképp így kell imádkoznia és áldást mondania, ezzel is 

szimbolizálva a Teremtőtől kapott szabadságot. 

Ez a hagyomány a mai napig így rögzült a széder esték liturgiai rendszerében, tehát ismét egy 

olyan kultúrhagyatékkal találkozhatunk itt, ami évezredeken keresztül átível az emberiség történetén 

egészen a jelenig. 

A korai keresztény ábrázolásokban találunk ilyen megörökített jeleneteket. 

Monserrat Miret I Nin a Bor a művészetben* című könyvében közöl is két ilyen ábrát. Az egyik a 

Ravennai Sant Apollinare Nuovo templomából való mozaik a VI. századból, ahol Jézust ilyen 

féloldalas helyzetben láthatjuk, amint a tanítványokkal az asztalnál helyezkedik el. A mozaik 

érdekessége, hogy nem látható konkrétan a boros kehely, ám a sült helyett halat fogyasztanak a 

vacsora alkalmából.  (*119. old) 

A másik ilyen ábrázolás szintén a VI. századból való a Codex purpureusból, ami Calabriaban a 

Rosannoi katedrálisban található. Itt már felismerhető a széder tál és ugyanúgy féloldalas helyzetben 

mutatja be a vacsorán a tanítványokkal együtt részt vevő Jézust. 



 

Érdekes megfigyelni, hogy mind a két ábrázoláson a tanítványok az ilyenkor szokásos  fehér 

kitliben foglalnak helyet a vacsoránál a régi zsidó szokás szerint, míg Jézus barna tógaszerű öltözetben 

van. (118. old.) 

Azt gondolom, hogy beépítve a saját hagyományába, ma már csak a zsidóság tartotta meg ezt az 

ókori római szokást. 

5.2 TESZTKÉRDÉSEK A BORKULTÚRA ZSIDÓ FEJEZETÉHEZ 

1.) Hány alkalommal tesz említést a  Biblia a borról? 

A.) 18 alkalommal 

B.) 443 alkalommal………X 

C.)  273 alkalommal 

2.) A Dániel Próféta könyve szerint ki az a király, akit a mértéktelen borivás közben egy 

falra író kéz figyelmeztet a végzetére? 

A.) Baltazár……………X  

B.)  Nabukodonozor 

C.)  II Ramszesz 

3.) Mely napon mondanak a zsidók áldást a borra, amely a Tízparancsolatban is meg van 

említve? 

A.) kedd 

B.)  szombat…………….X 

C.)  Vasárnap 

4.) A Kánaán földjének kikémlelésére küldött követek mivel térnek vissza Mózeshez? 

A.) hatalmas kosár almával. 

B.)  Dús vadászzsákmánnyal 

C.)   Két ember által cipelt hatalmas szőlőfürttel…..X 

5.) Az Egyiptomból való kivonulás emlékének ünnepe milyen estével kezdődik? 

A.) Széder esttel……………X 

B.)  Karácsony esttel. 

C.)  Luca-esttel. 

6.) A széder esten miért fröcskölnek a zsidók 10 alkalommal az ujjukkal bort a földre? 

A.) a gonosz gondolatok elriasztása végett 

B.)  a természet megújulásáért 

C.)  az ártatlan egyiptomi emberek emléke miatt, akik meghaltak a fáraó kevélysége 

miatt a 10 csapás következtében……………..X 

7.) A történelmi dokumentumok és a Biblia tanúsága szerint is; mikor történt az 

Egyiptomból való exodus? 

A.) i.e. 2600-ban 

B.)  i.e. 1445-ben…………..X 



 

C.)  i.e. 180-ban 

8.) A széder est hogyan él tovább az Új Testamentumban…? 

A.) Az Olimpiai Játékok szellemének felelevenítésével. 

B.)  Az Utolsó vacsora rituáléjával……….X 

C.)  A Dionüszosz emlékest felidézésével. 

9.) Mi az a kultúrhordozó és áldozatot helyettesítő ital, ami az ókori Egyiptomtól a mai 

napig megőrizte szakralitását? 

A.) a sör 

B.)   a bor………..x 

C.)   erjesztett narancslé. 

10.) Miért emelik fel az ima alkalmával a liturgiákban a zsidók és a keresztények is a borral 

teli serleget? 

A.) Dionüszosz emlékezetére. 

B.)  A Földanya tiszteletére. 

C.)  A Kánaáni honfoglalás és a Messiás eljövetelének szimbolikus cselekedete 

gyanánt és áldásmondásra…………..X 

11.) Mit jelent a kóser bor fogalma? 

A.) Különleges barrique technikával előállított bor 

B.)  A vallási előírásoknak megfelelően termelt szőlőből rituális tisztasággal 

előállított bor……..X 

C.)   Kizárólag szent helyekről származó bor. 

12.) A zsidó ábrázolásokban, hol találhatóak meg gyakran a szőlő, vagy a boros serleg 

szimbólumok…..? 

A.) falfestményekben 

B.)  sírköveken…………….X 

C.)  Oltárképeken 

     --------------------------------------------------------------------------------- 

13.) Melyek azok a bortermelő helyek, amelyek a mai napig híresek, és ahonnan már az ókori 

Rómába is bort exportáltak a zsidók?  

A.) A Szinaj-hegyről 

B.)  Az Ararat hegyről 

C.)  A Karmel és Hebron hegyéről………….X 

14.) Mi a zsidó hitéletben a követelménye annak, hogy áldást lehessen mondani a borra? 

A.) jó minőségű fügebor kell legyen 

B.)  különleges technikával készült borpárlat kell legyen 



 

C.)  csak szőlőből készült tiszta és kóser borra lehet……X 

15.) Melyik az a zsidó ünnep, amelyben kötelező az akár mértéktelen borivás is? 

A.) Halloween. 

B.) Purim ( a zsidó farsang ünnepe )……………….X 

C.)  A Szent Lélek kitölttetésének ünnepe 

16.) Fogyaszthat-e vallásos zsidó ember pogány áldozatra szánt bort? 

A.) néha igen 

B.) igen de csak mértékkel 

C.)  egyáltalán nem………………………X 

17.) Honnan érkeztek az  Egerbe és Verpelétbe költözött  elsősorban vallásos zsidók, akik 

szőlőtermeléssel és borászattal, borkereskedéssel foglalkoztak? 

A.) Velencéből 

B.)   Németországból 

C.)   Krakkóból és környékéről………….X 

18.) Mikor és hol volt nagy jelentősége a zsidó borászoknak, borkereskedőknek a magyar bor 

történetében? 

A.) A Mohácsi vész idején. 

B.)  A Honfoglalás utáni korban, Budán. 

C.)   Az 1870-es évekbeli filoxérafertőzés idején, amikor az elpusztult ültetvények 

helyett a Rajna vidéki fajtákat honosították meg a direkt termők ellenében 

elsősorban Eger környékén…………….X 

19.) Elsősorban hova  szállították a zsidó borkereskedők a magyar borokat? 

A.) Olaszországba és Spanyolországba. 

B.)  Lengyelországba, Ukrajnába, Ausztriába………X 

C.)  Finnországba és Dániába 

------------------------------------------------------------------------------------- 

20.) Hogyan fejezték ki jelképesen a tiltakozásukat a szolgaság ellen a széder estet 

megünneplő Rómába elhurcolt rabszolga zsidók?   

A.) Örömujjongással és Bacchusnak való áldozással 

B.)    Utcai mulatozással 

C.)    Féloldalra dőlve, miként az előkelő római szabad 

emberek………………………..X  

 



 

 

  



 

6. A KORAI KERESZTÉNYSÉG ÉS A KÖZÉPKOR EURÓPÁBAN 

6.1 A KERESZTÉNY GONDOLKODÁS KIALAKULÁSA ÉS A BOR HELYE AZ ÚJ 

ESZMERENDSZERBEN A RÓMAI BIRODALOM BUKÁSA UTÁN A RENESZÁNSZIG 

     A római kor borral kapcsolatos szokásaival és Titus császár Izraelt megsemmisítő hódításával 

kapcsolatban már szóltunk az egymásra ható kultúrákról és ezen belül a rituális borfogyasztási 

szokásokról. 

    A kereszténység kialakulása és elterjedése ezekkel a rítusokkal szoros összefüggésben történt, 

történhetett  meg. 

     Az új keresztény tan, bár hatalomra jutása után elsöpört minden lehető létesítményt, ami a 

politeizmust idézte, mégsem tudta teljességgel kiirtani az évszázados vagy évezredes hagyományok 

nagy részét. 

Ezeket vagy üldözte, vagy ha nem járt sikerrel az ellenük folytatott harc, akkor megpróbálta 

magába olvasztani, és a maga eszmei és erkölcsi rendszerének megfelelően átalakítani. 

       Ezekkel az egyáltalán nem könnyű manőverezési technikákkal a meglévő hagyományok 

között, és az erőfeszítéssel, hogy magába olvassza az akár évezredes szokásokat, maga is kényszerítve 

volt arra, hogy bizonyos mértékben alkalmazkodjon a tradíciókhoz. 

      Azt, ahogyan a keresztény világszemlélet és vallás a meglévő szokásrendszerhez 

alkalmazkodott, és ahogyan ennek következtében maga is  alakult és formálódott, az írott forrásokon 

kívül legjobban maguk a tárgyi hagyatékok és a hozzájuk kapcsolható művészettörténet dokumentálja.  

       Elsőként talán a majdnem változatlan rítusokat kellene megemlíteni. 

A bor tilalmával már találkoztunk a Római Birodalom történetének és a szőlészet kapcsolatának 

említése során is.  

      Abban a fejezetben megpróbáltunk visszaidézni olyan korszakokat, amelyek során a borhoz és 

a hozzá köthető ünneplésekhez való viszonyulást különböző módon ítélték meg.  Jobban mondva a 

bacchanáliák során a bódító ital fék és skrupulus nélküli használatát és az ehhez kapcsolható teljes 

mértékű tobzódást próbálták több-kevesebb sikerrel tiltani vagy korlátozni, ám Julius Caesar esetéből 

tudjuk, hogy a teljhatalmú szenátornak is meg kellett szüntetni a korlátozó rendeletet és vissza kellett 

állítani az eredeti hagyományokhoz köthető Bacchus rendezvényeket. 

        A kereszténység előretörésével ezek a rendezvények a háttérbe szorultak és fokozatosan 

tilalom alá kerültek, ám a  Dionüszosz-Bacchus rítusok bizonyos aspektusai, részletei a mai napig 

fönnmaradtak.   

       Természetesen nem tisztán és ugyanolyan formában, ahogyan azt eredetileg alkalmazták, hisz 

a panteista szemlélet és minden tartozéka ellenségképpé alakult, ám a társadalmi és főként a 

mezőgazdasági termeléshez köthető ciklikusan ismétlődő szokások megmaradtak. 

        Az egyik ilyen szokás az áldozat bemutatásával kapcsolatos. 

Igen szemléletes tény az, ahogy az ókori görögök és rómaiak az istenségek szobrai előtt áldozatot 

mutattak be, és ezt az áldozatot a keresztények elutasították. 

         A római császárkorban több császár is istennek titulálta magát, és megkövetelte az erre a célra 

kihelyezett szobrai előtt való áhítatot. 

Ez szabályos illetve szabályozott kultikus keretek között történt, amelyeket természetesen más 

istenek kultuszából vettek át.  Ezek a szertartások mitikus elemeket tartalmaztak.   

Az önkényuralmi római császári korban ezek a szertartások kötelező érvényűek voltak.         A 

keresztények  inkább a vértanúhalált vállalták, mintsem ezeket az áldozatokat bemutassák. 

Claudiu Dumea *román kultúrszociológus professzor egy tanulmányában rámutat (* Simboluri 

Liturgice Presa Bună Kiadó 2004. a szerző fordítása), hogy az összes pogány vallásban megtalálható 

az áldozat bemutatása kellékeként a tömjénfüstölés. 

           A tömjén füstje az Úr felé szálló odaadó szellemű lelkiség és vágy fohászának a 

szimbóluma. 

            Ez a kultikus cselekedet megtalálható a zsidó liturgiában is. 

Claudiau Dumea megemlíti a Szent Bibliára hivatkozva, (Exodus 30: 1-10, 34-38) hogy a 

Jeruzsálemi Nagytemplomban egy arany oltáron a Szentek Szentjével szemben minden reggel és este 

áldozatként tömjént égettek.  



 

Ez az áldozat a Teremtő dicsőítésére bemutatott nélkülözhetetlen része volt a napi liturgiának. 

           Bár a korai keresztények elutasították ezt a gyakorlatot mint a császárok imádására és 

valószínűleg már Egyiptomból ismert, szintén a királyok és fáraók imádására szolgáló pogány 

technikát, végül mégis kénytelenek voltak beépíteni a saját liturgiájukba is. 

           Talán ez magyarázza, hogy mindössze Máté evangéliumában találkozunk a tömjénnel, mint 

a királynak kijáró imádat szimbólumával Jézus születése kapcsán (szerző). 

           Van egy másik figyelemre méltó passzus is a Bibliában, mely szerint János, (a keresztelő = 

alámerítő) (aki után majd Jézus jön) „Bort és részegítő italt nem iszik”. (Lukács evangéliuma 1/15) 

            Azt gondolom, hogy ezzel a kereszténység olyan támpontot keres a maga ortodox 

tanításainak igazolására, amely a rómaiaknál és a görögöknél szokásos féktelen borivás szokásait 

ellensúlyozza. 

             Csakhogy a bor liturgikus szerepét nem tudják megkerülni, hisz az Egyiptomi kivonulás 

emlékezetére és a szombat megszentelésére kötelező módon előírt áldásmondás elengedhetetlen része 

a borral történő szertartás.  A Máté evangéliuma szerinti írás szinte jegyzőkönyve a zsidó Pészách 

liturgiájának. A 26. rész 27. szövegében találhatjuk meg ezt az áldást, amit az író szerint természetesen 

nem az eredeti áldás szövegével mond Jézus, hanem önmagára vonatkoztatva emeli poharát, és erre 

buzdítja a tanítványokat. 

               Ezt szimbolikusan egy áldozathoz hasonlítja, amikor azt mondja, hogy: „ez az én vérem, 

mely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára” 

Ám a felemelt és magasba tartott pohár bor a Dionüszosz-kultuszban is szokásos volt, ugyanis az 

istenség oszlopra helyezett szobra előtt tartották magasra az áldozati italt tartalmazó serleget. 

Tehát itt egy ősi áldozati rítus felelevenítéséről van szó, amelyet a kereszténység beépített a maga 

hitének és erkölcsi törvényeinek az alapjába. 

              Más örökölt szertartásokat is be kellett építeni a kezdeti keresztény szokásrendbe. 

Egyesek ezek közül fönnmaradtak, mások viszont lemorzsolódtak, mivel a kezdetben csak zsidók 

között terjedő tanítás, később a nem zsidókra nem volt kötelező érvényű. 

              Ilyen többek között a körülmetélés rítusa, amelyet Lukács evangélista említ az írásában az 

első fejezet 21. részében. 

               A mai napig használatos és kezdetben ambivalensen megítélt szertartási kellékek között a 

bor és a tömjén mindenképp a legfontosabbak közé tartoznak.  

              Claudiu Dumea professzor az írásában megemlíti a János Jelenések nyolcadik részében 

található rendkívüli szuggesztív erővel rendelkező szövegrészt, amelyben a tömjén mint a 

bemutatandó áldozat része szerepel az írásban. 

              A hetedik pecsét felbontása után hét angyal  hét trombitán trombitál és egy újabb angyal 

az arany oltárra helyezi a tömjént, amely a király  széke előtt található. 

A tömjén füstje pedig felment a szentek könyörgéseivel az Isten elébe. És ezek után hatalmas 

világégés, földnek rengése, mennydörgések következnek igen szemléletes képekben megjelenítve. 

               Nem célunk az Apokalipszis további elemzése, hanem az olyan hagyományokat akarjuk 

megemlíteni, amelyek nagyon régi időkön átívelve beépülnek a keresztény liturgiába is. 

               A tömjénhez kapcsolható szertartás azért fontos, mert miután a kereszténység az ókor 

hagyatékaiban elvégezte a maga áldatlan rombolását, nagyon gyorsan művészet nélkül maradt. 

               Márpedig a hit érzelmekre alapszik, és az érzelmek legkifejezőbb módja a művészetben 

rejlik.  Kezdetben a hatalomra került Krisztusi egyházban a hangszeres zene is tiltólistára került*, 

mivel a cirkuszokban azért, hogy a tömegben ne keltsen szánalmat és részvétet a vadállatok elé 

kergetett keresztények jajgatása és halálhörgése, nagy hangerejű zenei kísérettel történtek ezek a 

mutatványként alkalmazott esztelen gyilkolászások, amelyeket a tömeg szórakoztatására szántak a 

hatalmasságok.  

Ez évszázadokon keresztül így is maradt, csak később változott meg a Róma újbóli megerősödése 

által megszilárdult katolikus egyházban. (* a bevezetőben már említett Dr. Erdő János teológiai 

professzortól való információ) 

                A legtöbb helyen a keleti keresztény egyházakban a mai napig nem használatos 

semmilyen hangszeres zene a liturgia során. 

                 Különösen az orgona volt a legnagyobb átokkal sújtott hangszer, mivel ez a hangszer 

volt a leginkább használatos hangszer a császárok idejében a római cirkuszokban.  



 

                 A Dionüszosz-Bacchus kultuszában használatos pogány rituális szertartásokhoz használt 

és profán jeleneteket ábrázoló edények szintén nem kerülték el a megsemmisítést. 

                 Ilyen körülmények között a kezdeti naiv ábrázolások mellett csak a tömjénező és a 

szentelt bor áldására bemutatandó kehely maradt a művészet iránti érdeklődés középpontjában. 

                 Van egy másik tényező is, ami talán még szorosabban összefügg a borhasználat rituális 

kultuszával, és egyúttal művészettörténetileg is igen fontos szerepe volt a kereszténység 

megjelenésének idején. Mára azonban, főleg a nyugat-európai gyakorlatban, a szobrok és képek 

ismételt térhódításával gyakorlata mintha háttérbe szorult volna, ami azonban nem von le 

jelentőségéből. 

                 Ez a vízzel való liturgikus szertartás fontossága. 

 Claudiu Dumea professzor megemlíti, hogy az összes nagy ókori kultúrák kivétel nélkül mind 

kitüntetett helyet tulajdonítanak a víznek, a hitviláguk eredetétől származtatva, egészen a napi liturgiai 

gyakorlatig. 

Nagyon régi rítus a lábmosás, vagy az alámerülés rítusa, amely egy-egy beavatási szertartás 

elengedhetetlen részét képezte. 

                 A víz mint élet adó erő jelenik meg ezekben a vallási gyakorlatokban. 

A víz pogány politeista vallási gyakorlatokban is az istenek szinte kiszolgáló közegeként van jelen 

a mítoszokban.  Máskor mint gyakorlati hasznot hajtó elengedhetetlen feltétel van jelen a kultúrákban. 

Néha azonban úgy is szerepelhet, mint a démonikus erők megtestesítője, sőt az istenek bosszúja és 

büntetése az emberek engedetlensége miatt.  

Ezzel a jelenséggel találkozunk a Szentírásban is Noé történetében. 

Említését csak azért tartom fontosnak, mert a bevezetőben említettem, az európainak nevezett 

gondolkodás igen sokrétű, és magának a kialakult keresztény liturgiának is számtalan előzménye 

öröklődött át hagyatékként  a szokásokba, és az egyházi szertartásokba. 

A víz  kultusza és különös tisztelete mindenképp egyike ezeknek a szertartásoknak, amelyeket a 

kereszténység az előző korokból átvett. 

       Kulcsszereplője lehet az egész evangéliumnak ebből a szempontból János, akit Károli 

Keresztelőként fordított magyarra, holott az eredeti szövegben Baptisztéomáj, azaz Alámerítő néven 

szerepel. 

       Ez nem mást jelentett, mint azt, hogy egy olyan rituális szertartást hajtott végre, amely sokkal 

régebbi, mint a kereszténység. 

       Az eucharisztia csodája a testté lett gondolat, az átlényegülés maga. Ennek pedig 

elmaradhatatlan része a bor. 

       Csakhogy a testté válás misztériumának szertartásában a bor szimbolikus használatát 

megelőzte a vízzel való avatási és szakrális momentum. 

       Ezt a szertartást szinte az összes ókori kultúrák ismerték és használták. 

       A zsidó hagyományokban is a szombat megszentelése előtt kötelező volt az úgynevezett 

mikvébe való merítkezés. 

       Megfelelő imák és megtisztulási szertartások közepette teljesen el kellett merülni a vízben 

ahhoz, hogy a test megszabaduljon földi szennyeitől,  és az áldozat bemutatásával a lélek a Teremtő 

színe elé emelkedjen. 

        Ezt a szertartást nem tudták mellőzni a keresztények sem, így belevették a liturgikus 

gyakorlatba is. A mai napig gyakorlatban van a kereszteléstől a vízzel való szentelésig a víz 

megtisztító és megszentelő használata. 

        Ám nem ez az egyetlen ilyen tényező, ami átkerült a keresztény gyakorlatba. 

A bevezetőben említést tettem Nagy Károly (Charlemagne* frank király; a bevezetőben említettük) 

germánok elleni küzdelmének váltakozó sikeréről. 

       Wotan, Votan, Odin, és még más néven az észak-európai népek hitvilágában szereplő istenség, 

akinek léte szintén a vízzel kapcsolatos, igen szívósan megmaradt ezeknek a nordikus embereknek a 

hagyományaiban. 

       Nagy Károly, bár hadjáratai sikerrel jártak, és nyomában igyekezett erős keresztény kultúrát 

felvirágoztatni, mégsem tudta kiirtani az emberek tudatából a Wotan-kultuszt. 

       Bár Wotan főisten leginkább a víz istene volt, egyik fő ünnepe mégis a tűzhöz és a fényhez 

kapcsolódik. 



 

        Mégpedig egy pogány áldozati rítushoz, amit egy hatalmas, örökzöld fenyő körül és előtt 

mutattak be az áldozók. 

Az a hatalmas fenyő Wotan halhatatlanságát szimbolizálta.  

 Nem teljesen egyedülálló a fák tisztelete és különleges vagy épp kultikus mivolta. Már a teremtés 

történetében is találkozunk egy különös jelentőségű fával, amelyhez, ha nem megengedett módon 

viszonyult az ember, az egyenesen a halálbüntetéssel járt. 

Nagy Károly győzelmei hiábavalónak bizonyultak, mert a germánok a Fekete-erdőben az év 

legsötétebb napján nem mondtak le a hatalmas fenyő körüli Wotant tisztelő szertartásokról.  Egyúttal a 

központosító hatalom ellenállási góca lett ez a hagyomány. 

Végül a király külön hadjáratot szervezett a szertartási ceremónia idejére, és, miután megtalálta azt 

a fát, nagy nyilvánosság mellett kivágatta.  Akik továbbra is hódolni mertek a Wotan-kultusznak, 

azokat kivégeztette. Így szilárdította meg a keresztény tanításokat Nyugat- Európában, ám a germánok 

Wotan tiszteletét nem sikerült kiirtania a halálbüntetés terhe mellett sem. A germánok kis fenyőfákat 

vágtak ki, és besötétített hajlékaikban, fény és egyéb áldozati praktikákkal továbbra is hódoltak 

szeretett istenüknek. Ez a kultusz aztán a 18. századtól kezdett ismét felerősödni, amikor újjáéledt a 

pángermanizmus eszméje.  

Természetesen a keresztény egyház, ha már nem tudta kiirtani, akkor ezt a kultuszt is igyekezett 

magába olvasztani. Így aztán először csak német területen, majd Ausztriában is egyre inkább újra 

meghonosodott, de már úgy, mint a Krisztus születéséhez fűződő ünnep. (Dr. Erdő János teológiai 

professzor kurzusai alapján.) 

Végül a 19. század közepe körül Magyarországon is kezdett meghonosodni, elsősorban Brunswick 

Teréz tevékenysége nyomán, aki az első magyarországi óvodában a gyerekek számára állíttatta fel az 

első karácsonyfát. 

Így aztán egy a kereszténységtől teljesen idegen rítus lassan kanonizálódott, és csak sokkal később, 

1982-ben II. János Pál* pápa állította fel Rómában a Szent Péter bazilika előtt az első karácsonyfát. 

(*Internet) 

      Ám a karácsony ünnepének ez csak az európai vonatkozása. 

Nincs konszenzus az egyház és a tudományos történész világ között Krisztus születésének idejéről. 

Nem is maradt fenn írásos emlék a születés dátumáról,  még az évről sem. 

Miután eltelt 325 év a vélt születési idő után, és a kereszténység uralomra jutott, legalábbis a Kelet-

Római Birodalomban, Niceában összehívták a zsinatot, és az ókori zsidó bölcsek tanácsának mintájára 

megállapodtak, hogy a születés dátuma legyen december 25-e. Erre azért volt szükség, mert, mint 

később annak tanúi lehettünk, Nagy Károlyhoz hasonlóan ők sem tudták felvenni a küzdelmet a 

keleten rendkívül népszerű Mithras-kultusszal. (Dr. Erdő János kurzusai és Internet*) 

Ez pedig a napisten imádata volt, amelynek áldozati ünnepe Wotanhoz hasonlóan az év legsötétebb 

napjára, vagy ahhoz közel lévő napra, vagy hét végére esett. Ez volt a fény ünnepe. Az is nehezítette a 

helyzetet, hogy ugyanerre az időszakra esett a zsidó Hanuka ünnepe is, ami szintén a fénnyel volt 

kapcsolatban. 

      Időrendben ezek az események megelőzték Nagy Károly cselekvését, ám a jelenkorban a 

karácsonyfa-állítás sokkal közismertebb, mint a Mithras-kultusz ténye, ami a keresztény egyház 

ténykedése miatt kiesett a kollektív emberi emlékezetből. 

Ám a Mithras-kultusz sem tűnt el nyomtalanul. A borral való kapcsolata pedig egyszerűen a 

mezőgazdaság hatékonyságával van összefüggésben. 

A víz és a Nap az, ami élteti ezt a kultúrát és általa az embert, vagy épp fordítva: ez a kultusz és 

tisztelet magának az életnek a velejárója. 

     Az ókori Asszíriában, Perzsiában, Babilonban és Egyiptomban a napisten Mithras –Mithra 

születését december 25-én ünnepelték. 

Innen került át az ünnep Rómába, és feljegyzés maradt arról, hogy Aurelianus* császár i.sz. 271. 

december 25-én az Örök Városban a Napisten szentélyét. (*Internet) 

Vagyis: a Keletről és Északról a keltáktól és germánoktól származó fény ünnepe Rómában 

találkozott.  

Ezzel a hagyománnyal mindenképp szembe kellett néznie a keresztény egyháznak. Maga 

Augustinus, akit az egyház Szent Ágostonnak hív, sem tudott mit kezdeni afrikai (Hippo Regius) 

püspöksége alatt a keleti kultuszok hagyományával, és szembe is fordult a saját kezdeti manicheista 

elveivel. 



 

Főként az ünnepek, a keleti és római, valamint zsidó naptári számítások összeegyeztethetetlensége 

ingatta meg. 

 Vagyis még az 5. században sem egyértelmű a december 25-i születése, bár Niceában erről 325-

ben zsinati határozatot hoztak. 

      Augustinus még élő hagyományként találkozott a mithrászi és valószínű a wotani rítusokkal, 

nem is beszélve a Bacchus hagyatékról. Személyes életében maga is keresztülment a dorbézoló római 

politeista nézeteket valló patríciusi életformán és a manicheista világszemléleten, valamint a plótinoszi 

tanításokon alapuló kezdeti zavaros és ki nem alakult keresztény létformán is.  Ezért tett később 

erőfeszítéseket, és próbálta meg egyeztetni az akkor még élő világnézeteket főként a Pál apostoli 

tanításokkal. 

        Írásai, tanításai, retorikai értekezései a mai napig a keresztény egyházak és főként a nyugati 

keresztények sarkalatos alaptézisei. 

        Mindezek ellenére nem tudott szabadulni a platóni gondolkodásmódtól.  

A bevezetőben már említést tettünk arról, hogy, amit a görög szemléletről tudunk, az a latin 

fordítás arabra való fordításának a visszafordítása latinra, majd főként Aquinói (Szt.) Tamás* 

munkássága révén a keresztény tanokhoz való igazításnak az eredménye. (*Tomasso D’Aquino olasz 

teológus). 

Munkássága során ő megpróbálta a hit igazságait különválasztani a bölcselettől, illetve a bölcselet 

igazságait a hithez igazítani. Egyszerre kereste a dialektika és a vallás közötti összeférhetőség járható 

útjait. Arisztotelész gondolatiságát úgy akarta összeegyeztetni a hittel, hogy arra a következtetésre 

jutott, hogy a gondolat önmaga által van, és nem szorul külső segítségre, míg a kinyilatkoztatás 

Istentől ered. 

A gondolatiság (vagyis a tudás) és a hit is Istentől ered, tehát nem mondanak ellent egymásnak. 

Mindazonáltal a tudás, vagyis a filozófia a teológia szolgálója, egy bizonyos fajta résztudománya kell, 

hogy legyen. 

Az Ontológia elméletében kifejti, hogy tapasztalati úton szerezhető ismeret a létezőről, vagyis ez 

esetben egy görög materialista szemléletet igyekszik a keresztény gondolkodással egybekapcsolni. 

A görög szellemtörténet a kezdetektől kutatja a semmi fogalmát. 

Álláspontja szerint a LÉT fogalma a semmihez kapcsolható, amit a létezőtől az különböztet meg, 

hogy a semmit valósággá teszi. Az anyagiság szempontjából ez úgy fejezhető ki, hogy minden testnek 

van valamilyen ősanyaga. 

Aquinoi Tamás szemlélete szerint a Lényeg maga a forma.  A forma megszületésének lényege 

viszont csak a tudatban létezik. 

A láthatatlan lényegi és érzékelhető fizikai valóságot már Augustinus is kettéválasztja.  Azt tanítja, 

hogy nem jól hisszük azt, hogy a dolgok azonosak azzal, ahogy a fizikai valóságban érzékeljük őket.  

Ha az érzékeinknek hiszünk csupán, akkor becsapjuk saját magunkat, pedig az érzékeink nem csapnak 

be bennünket. 

          Ez bizony nem más, mint a platoni ousia, vagyis a lényegről szóló tanítás. 

Ezen a ponton azonnal össze kell kapcsolnom az érzékelhető valóságot azokkal a rítusokkal, 

amelyeket itt és a bevezetőben is említettem.   

           Víz. Vér. Bor. 

Mindhárom érzékelhető valóság. Ám a kereszténységben a három úgy kapcsolódik egybe, mint egy 

magasabb rendű és csak az igazak számára megnyilatkozó valóság. 

            Ez a valóság pedig már egyszer észlelhető volt a történelemben. 

A sivatagban a szabadságot nyert zsidókat lángoszlopban vezető isteni lélek, amelyet az írás ott 

héber nyelven És (Tűz)- nek nevez. 

Ez különbözik a máshol használatos Ruach isten lelke megnevezéstől, amit szellemként fogalmaz a 

hozzá fűzött kommentárban Dr. Joseph Herman Hertz* (* Chabad Lubavics Kiadó Budapest 1996, 

Genézis-Beresit, 4. old.) 

A Teremtés verseinek ez a kommentárja azt mondja, hogy az anyag maga élettelen, és Isten 

lényének megfoghatatlan, láthatatlan lénye vagyis szelleme ad neki életet. 

Vagyis a lényeg nem érzékelhető. 

Ezzel szemben a Tűz, az egy nagyon is valós és érzékelhető fizikai valóság. Konkrét jel azoknak, 

akik kételkednek. 



 

Az átkelés után Egyiptom termékeny földje hirtelen megszűnik számukra létezőnek lenni, és a 

zsidók kezdenek kétségbeesni, mert nem tudják, hogy merre tartanak, és nem érzik biztonságban a 

puszta fizikai létüket a terméketlen és barátságtalan sivatagban. 

           Dr. Joseph Herman Hertz ezt úgy értelmezi, hogy a tűzoszloppal „a Szentírásban a 

természetes és természetfeletti dolgok egybeolvadnak”. 

Ugyanitt megtalálható a füstoszlop magyarázata is mint a Teremtő konkrét és főként nappali 

megmutatkozása. 

Ennek később az áldozatok bemutatásánál és a tömjénfüstnek liturgiai alkalmazásánál van kiemelt 

jelentősége. 

           A kialakuló kereszténységnek kénytelen-kelletlen át kellett vennie nemcsak a Szentírás  

szellemi hagyatékát és a zsidó liturgia számos tartozékát, de számolnia kellett olyan pogány 

hagyatékokkal is, mint a Bacchus-kultusz. 

           Bár törekedtek rá, ezeket a hagyatékokat mégsem volt könnyű mellőzni. Az egyház és a 

keresztény szellemiség csak nehéz küzdelmek árán tudta kikristályosítani és megszilárdítani a 

tanításait. 

Erre magának Augustinusnak* a személyes élete a legjobb példa, amit saját vallomásaiból 

ismerünk.  (*Augustinus: Confessiones) Ő a saját élete során a dorbézoló római arisztokrata 

életformától a harcos manicheista szellemű ifjú életvitelén keresztül eljut a kereszténység 

alapigazságainak megfogalmazásáig. 

          Így saját korábbi nézeteivel kell hogy szembehelyezkedjen, és szembe is helyezkedik. 

Az érzékiség helyett a meditáció és az egyházi kontempláció gyakorlatát választja. 

         Az érzékekre ható műtárgyakat meg lehet semmisíteni, ám helyettük az emberi lelkület 

valami mást keres. Az ősi szokások esetében azonban ez sokkal nehezebb: vagy valami mást talál 

helyettük az ember, vagy beépíti őket az újabbakba. 

         A korai kereszténységnek, mint az írástudatlan és szabadulni vágyó rabszolgák 

világnézetének, meg kellett küzdeni az írástudó művelt zsidósággal és a görög valamint római 

kultúrával is. 

          A bevezetőben a korsó példáján keresztül már utaltam a görög platonista álláspontra, mely 

szerint a lényeg láthatatlan. 

Adott volt tehát a kereszténység születésének idején úgy a görög és római írott hagyomány, és az 

első keresztények zsidó szellemisége. Az új vallás legnagyobb gondolkodója, Saul-Pál*, aki maga is 

zsidó volt,   nagyon korán észrevette, hogy ezekkel a hagyományokkal valamilyen formában számolni 

kell. (* II. Korinthusi levél 3. rész 6. vers)   

          Úgy figyelmeztet, hogy a betű megöl, a lélek megelevenít. 

Ez a helyzet azonban nem volt olyan könnyű. Az írástudatlan rabszolga tömegek tanítások nélkül 

könnyen megtéveszthetőkké válhattak, tehát új doktrínákra volt szükség.   Csakhogy akkor már 

kristálytiszta görög és római, valamint  zsidó, írott és íratlan tanítások léteztek. 

         Az egész Római Birodalom társadalmát teljes mértékben átitatták a művészeti hagyományok, 

amelyek, bár kezdetben sokkal szétszórtabbak voltak a görög forma- és stílusvilágnál,  ám a 

későbbiekben, ez utóbbi hatására, nemcsak a szép létrehozásának saját tradíciójában, de a borkultúra 

területén is kialakultak a jellegzetes hagyományok, kánonok és szokások. 

A sajátosan római stílusjegyek is megtalálhatók a művészetben, ám a meghatározó mégiscsak a 

görög formavilág volt. 

A művészet pedig szorosan összefügg a gondolkodással. 

Ezt nem lehetett egyik pillanatról a másikra mellőzni. 

Keresni és találni kellett olyan közös fogódzókat, amelyek közel hozták egymáshoz a görög 

gondolkodást és az új hitet. 

          Maga Augustinus* így ír erről a Vallomásokban. 

(*Szent Ágoston Vallomásai, fordította Dr. Vass József Hetedik könyv IX. fejezet internet) 

„A te igazlátásod volt, hogy valamely, a felfuvalkodottságától szinte repedező ember útján 

platonikusok néhány görögből latinra fordított könyvét juttattad kezembe. Ezeket olvastam, sok 

mindenféle bizonysággal megtámogatva, nem így szó szerint, de értelem szerint a következőket: 

Kezdetben vala az Ige, és az Ige Istennél vala és Isten vala az Ige. 

Ez vala kezdetben az Istennél. 

Mindenek őáltala lettek és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. 



 

Őbenne vala az élet és az élet vala az emberek világossága… 

„... a…világosság a sötétben világosodik de a sötétség azt föl nem fogta… 

Továbbá, hogy az ember lelke ámbár bizonyságot tesz a világosságról mégis nem maga a 

világosság, hanem maga az Ige az Isten. 

7...az igaz világosság mely megvilágosít minden e világra jövő embert…” (*Augustinus: 

Vallomások, Hetedik könyv, IX. rész. 1-7. mondat.) 

Ebben a részben láthattuk mindazt, amiről az előzőekben említést tettem, vagyis a tűz valóságát 

mint fényt adó forrást a sötétségben, amellyel a sivatagban vándorló zsidók esetében találkoztunk, és 

ugyanakkor ennek a szimbolikus, láthatatlan  lényegét is mint az Isteni kinyilatkoztatás misztériumát. 

          Vagyis ez a zsidó hagyaték már kész gyakorlatként élt tovább az őskeresztényeket tanító 

apostolok által. 

           Ám felvetődik a kérdés, hogy hogyan lehet tanítani valamit, ami eleve kizárja a betű szerinti 

tanítás lehetőségét és  a képek és szobrok látványához szokott emberektől megtagadja a vizuális 

bemutatás lehetőségét? 

 Igen nehéz feladat lehetett ez és csak nehezen találhatta meg az új eszme azt az utat, amelyen 

végig kellett haladnia. 

               A továbbiakban egy igen érdekes összehasonlítást vélek felfedezni a heideggeri lényegi 

üresség szimbóluma és Augustinus következő gondolata között: „10. E világon vala és a világ ő általa 

lett és a világ őt meg nem ismeré…” 

Majd így folytatja Augustinus: „Azt is olvastam, hogy az Ige nem húsból, nem vérből …nem a test 

ösztönéből, hanem Istenből született. Hogy az Ige testté lőn és mibennünk lakozék, nem olvastam ott 

(Platónra utal), de rátaláltam ama könyvekben különféle kifejezések alatt és sok változatban. 

(Vallomások: IX rész. 2. vers) 

               Még tovább haladva ezen a gondolaton Augustinus arra a következtetésre jut, hogy 

Platónnál is megtalálható az, hogy a Fiú kiüresítette önmagát és emberi és hasonló alakot vett fel, mint 

az emberek, és nem csak a lényege, hanem a külseje is az emberekéhez hasonló lett. 

Utal rá, hogy nem ezekkel a szavakkal, de lényegét tekintve ez az eszme már él a görög 

gondolkodóknál is, ugyanis ők is mindvégig az emberi és isteni lényeget kutatják a bölcselet 

eszközeivel. 

                A lényeg pedig görög nyelven az Ousia. 

  Az ousia pedig egy olyan területnek a kifejezője, ami a látható, fizikai tapasztalható világon túli 

láthatatlan dolog lényege. 

               Valami olyasmi, amit a bevezetőben a Heidegger által említett korsó példázatában az 

ürességgel, mint a korsó rendeltetésével lehet azonosítani. A korsó pedig csak tartalmának a rituális 

használati aktusában nyeri el rendeltetésének a lényegét. 

                Az aktus pedig cselekvés. 

Valami, ami történése által nyeri el az értelmét és értelmezhetőségét.            

       A történés pedig lényegi cselekvés. Dr. Grétsy László* az IPM magazin 2011. márciusi 

számában a „Kezdetben volt az Ige” c. cikkében megemlíti, hogy ezt a címet Szent János 

evangéliumának előszavából merítette. Hangsúlyozza, hogy az Ige nem azt jelenti, ami az embereknek 

elsősorban az eszébe jut erről a szóról. Nem a cselekvést, történést, létezést kifejező szófajt, hanem 

valami mást, amit eredetileg a görög nyelvben jelentett. Ez pedig a „logos”, aminek a jelentése 

„beszéd”. Ez a fogalom a kereszténység egyik kulcsfogalmává vált, mivel a platóni gondolkodásból 

Augustinus is ezt próbálta beépíteni a keresztény doktrínákba. Abban az időben, amikor a János 

evangéliuma keletkezett, ez igen heves viták kiindulópontja lehetett. Ezért nevezi Pál apostol 

„kerülendő eszméknek” ezeket a tanításokat. 

            A továbbiakban Grétsy Lászkó így ír: „A görög bölcselők, a zsidó írástudók, a pogány 

vallások egyes papjai sokat írtak és beszéltek valami közvetítő lényről, mely az Isten – vagy istenek – 

és a látható világ között áll, mely az alsó és felső világ összekötője, átmenet az egyikből a másikba. A 

mi nyelvünkben az Ige, mely feltehetően a honfoglalás előtti időből származó jövevényszó eredetileg 

azt jelentette: ’szó’, ’varázsszó’, amire ’igéz’ szavunkból lehet következtetni, az ’Isten szava’ jelentés 

pedig a latin ’verbum’ e jelentésének mintájára jött létre.  

Vallásos, főleg protestáns nyelvhasználatban több más, rokon jelentése is van ’Ige’ szavunknak: 

’egyházi beszéd’, ’bibliai idézet’ stb.” (*Nyelvünk tája, InterPress Magazin, 16. o. 2011. március) 



 

 A fent említett Ige használata azonos a platóni ousia-lényeg fogalommal. Márpedig amint 

Augustinusnál is láttuk, a cselekvő lényeg láthatatlan, és a heideggeri példa ezt jelképesen ürességnek 

nevezi. Augustinus Jézus emberi természetét végiggondolva azért állapítja meg, hogy megüresítette 

magát a Fiú és emberi lényegűvé vált, hogy fizikailag érzékelhető legyen a többi ember számára. 

Szemléletes a bibliai példa, miszerint amikor Tamás hitetlenkedik, akkor Jézus megkéri, hogy tegye 

kezét testének üressé vált sebhelyébe. Ez az üresség tulajdonképpen az egész emberi és isteni 

mivoltának a jelképe lett, és ezáltal egyszerre emberi és isteni lényegűvé vált.  

Ennek a problémának a megoldása már a kereszténység születésétől kezdve igen súlyos teherként 

nehezedik a korai egyházbölcselők vállára. 

Ez bizony súlyos nézeti különbségekhez vezetett, ami gyakran egyházi schizmákat vont maga után.  

A különböző ehhez kapcsolható ideológiák megjelenése tovább növelte a szakadást. 

Így következett be a keleti és a nyugati egyházak végleges eltávolodása egymástól és ehhez 

tartoznak egyebek között a Ferenc-rendiek és a huszita mozgalom is (csak néhányat kiemelve 

közülük), amelyek végül a reformációt eredményezték. A reformáció és a könyvnyomtatás hatása 

egészen új fordulatot hozott a gondolkodásban.  A bornak mint a minden egyházon belül lévő és 

azonos hitet valló embernek kijáró szakramentumnak a szerepe új értelmezést nyert ebben a 

mozgalomban. 

 A protestáns egyházakban a mai napig ez a megnevezés ismeretes. 

Már a kezdetekkor, a keresztény egyház megalakulásakor háborúskodások és egyházszakadások 

tanúi lehettünk, pontosan a megfoghatatlan lényeg különböző magyarázatainak a következtében 

(arianus, manicheista, trinitarista szemléletmódok). A katolikus egyház végül mind elvetette ezeket, és 

saját szemléletet alakított ki. 

Madách Imre Az ember tragédiája c. főművében említést tesz a Szentföldről Konstantinápolyba 

visszatérő Tankréd lovag és csapata vívódásairól, akik a kereszténység megszabadítása helyett 

belviszályokkal szembesülnek a birodalom fővárosában. Ádám mint Tankréd lovag menedéket kér 

fáradt katonanépének. Ehelyett egy polgár ezt a kérdést teszi fel neki: 

 

Kérdés, nem vagy-é  

Eretnekségben rosszabb a pogánynál. 

 

Egy másik polgár pedig ezt kérdi:  

 

 Mondd, mint hiszesz, a Homousiont,  

 Vagy Homoiusiont?  

 

Ádám értetlenül áll a kérdés előtt. Lucifer arra bíztatja, hogy ne valljon színt, mert azzal csak 

önmagának ártana. Erre a polgár rögtön Ádámra támad, mondván, hogy ha kétkedik, bizonyára hamis 

hitű, majd mindenkit megátkoz, aki fedelet nyújt a lovagoknak. Ezek után a polgárok bezárkóznak a 

házaikba.  

 Ádám akkor megpillant egy fejedelmi pompával, dölyfösen közelgő főurat. Kérdésére Lucifer 

elmondja, hogy az uraság nem más, mint az apostolok utóda. Figyelmezteti Ádámot, nehogy olyat 

mondjon, ami meggyőződésében sérti a főpapot követő mezítlábas, ronda csőcseléket. Ádám nem érti, 

hogy miféle erényük lehet ezeknek az embereknek, mire Lucifer azt feleli, hogy erényük az 

önsanyargatás és lemondás, amit Mesterük a kereszten kezdett meg. Ádám erre azt mondja, hogy a 

Mesterük a világot váltotta meg, ám ezek itt csak az Istent káromolják.  

Aztán a pátriárka elé lépve kéri a segítségét, mivel ők a Szent Sír harcosai, és fáradságos útról 

tértek meg. A pátriárka erre azt válaszolja, hogy csekély dolgokra most nem ér rá. Mint mondja most:

  

  

 Eretnekek fölött kellvén ítélnem,  

 Kit mérget szórva, dudvaként tenyésznek,  

 S tűzzel-vassal bár irtjuk, szüntelen, 

 Újult erővel küldi a pokol ránk. –  

 De hogyha a kereszt vitézi vagytok,  

 Minek kerestek messze szerecsent, 



 

 Itt a veszélyesb ellen.  

 Fel tehát,  

 Fel falvaikra, irtsátok ki őket, 

 Pusztítsatok nők, aggot, gyermeket. 

 

Ádám azt feleli, a pátriárka nem várhatja el tőle, hogy ártatlanokat öljön. A pátriárka itt a kígyóhoz 

hasonlítja az ártatlanságot, aki kiskorában még nem tud kárt okozni, de ha kinő a méregfoga, többé 

nem ártatlan. Ádám azon gondolkodik, milyen szörnyű bűn lehet az, amely ekkora haragra ingerelte a 

szeretet egyházát. A pátriárka a következőket fogalmazza meg:  

 

Fiam,  

Nem az szeret, ki a testnek hízelg, de aki a lelket vezérli vissza,  

Ha kell, kard élén, vagy lángon keresztül 

Ahhoz, ki mondá: Nem békét, de harcot  

Hozok a földre. – E gonosz hitűek 

A szentháromság rejtélyes tanában 

A homoiusiont hirdetik,  

Míg az egyház a homousiont  

Alapítá meg a hit cikkeül.  

 

A pátriárka beszéde után az egyházfő kísérői halált kiáltanak a homoiusiont hirdetőkre. Ádám arra 

kéri őket, hogy adják fel azt az i-t, mert a kereszténység életében sokkal nagyobb feladatok vannak, 

mint ezért az „i”-ért harcolni. Ekkor kitör egy hatalmas veszekedés a tömegben, mert egy agg azt 

kiáltja Ádámnak, hogy ne kísértse igaz hitében.  

Aztán az egész szín tulajdonképpen a Fiú emberi vagy isteni lényegének meddő vitájáról 

folytatódik, amely rengeteg emberáldozatot követel. Végül Ádám csalódottan távozik e történelmi 

korból.  

Láttuk, hogy az ókor hagyatékai nem voltak olyan könnyen megkerülhetőek a kereszténység 

számára. Ezek közé tartozott a bor misztériuma is, amely Dionüszosz kultusza helyett fokozatosan a 

kereszténység egyik fő liturgiai alappillére lesz.  

A görög boristen páratlanul nagy népszerűségének pontosan az volt a titka, hogy embertől 

származó és részben emberi természetű isten volt. 

Felfoghatjuk tehát úgy is, mint a keresztény homousion tanítás előképét. Ilyen szempontból nem 

elhanyagolható tényező az sem, hogy maga az Új Testamentum görög nyelven íródott. 

Ez a tény már magában is azt jelentette, hogy az Egyistenhívő zsidó szellemiséget át kellett 

fordítani a görög gondolkodásmódhoz alkalmazva és annak megfelelően úgy, hogy a politeista 

szemléletet mellőzze az írás. 

Természetesen a Dionüszosz-kultusszal együtt járó és a borhoz kapcsolódó művészet fölöslegessé, 

sőt terhessé vált a hatalmat nyert kereszténység számára, és csak az élet és Jézus szimbólumaként 

számon tartott ital kiöntési rítusát és a hozzá kapcsolható korsót, valamint kelyhet emelték át a 

liturgiába; az összes többi kelléket üldözendőnek és megsemmisítendőnek tekintették.  

Az ókori művészeti mesteriskolák szakmai tudása így lassan feledésbe merült, és ha az előző 

történelmi korok ábrázolásait vesszük alapul, a keresztény művészet a kezdeti szakaszaiban még 

meglehetősen naivnak mondható.  

Jézus ábrázolása még emlékeztet a fiatal Dionüszosz ábrázolásokra, ám arányaiban, megoldásaiban 

sokkal gyengébb megoldásokat találunk az ilyen művészeti emlékek között, mint az ókori görög vagy 

római hagyatékokban.  

A keresztény tanításban évszázadok alatt kristályosodik ki mindaz, amit a megelőző korokban a 

dionüszoszi, bacchusi és zsidó liturgiákban a borral kapcsolatos szertartások előírtak a hívek számára. 

Ez maga az eucharisztia.  

Monserrat Miret I Nin* „A bor a művészetben” c. könyvében (*196. old. „Utolsó vacsora”) „a 

kenyér, mint Jézus testének s a bor, mint vérének szimbóluma a két legfontosabb eucharisztikus 

motívum. Kezdetben a kereszténységnek titokban kellett megteremtenie saját liturgiáját, s az egyik 

legrégibb ábrázolás, amit ismerünk az eucharisztia ünneplése Priscilla római katakombájának egyik 

festményén. Mivel csak titokban gyűlhettek össze a keresztények, érthető, hogy szükségét látták egy 



 

szimbolikus nyelv megteremtésének. Kezdetben az olyan szimbólumok, mint a hal, a kenyér, a kalász, 

a szőlő, vagy a kelyhek alkották az ókeresztény művészet jelképrendszerének allegorikus 

kompozícióit. 

A temetkezéssel kapcsolatos szokások is a rómaiaktól öröklődtek át, miután nem kellett a Krisztus 

tanait követőket a katakombákba és elhagyott bányákba temetni. 

Az etruszk és római szarkofágok mintájára az első tehetősebb kereszténnyé vált patríciusok is ilyen 

szarkofágokba temetkeztek, ám ezúttal keresztény szimbólumok ornamentikája díszítette a kősírokat. 

Néha ezeken a kősírokon megtalálható a szőlő  mint az örök élet kereszténnyé lett  szimbóluma. 

 A középkorban, ahogy haladunk előre az időben, már realisztikusabb képek jelentek meg. Ezek 

helyettesítették a késő antik idők szimbolikus ábrázolásait, melyek a reneszánsz idején végleg háttérbe 

szorultak.  

A korai kereszténység időszakában az eucharisztia témájának művészi ábrázolása igen jelentős 

volt. Az utolsó vacsorát, amelyet Jézus Krisztus a letartóztatása előtt költött el Jeruzsálemben a 

tanítványaival, mind a négy evangélista igen hasonló módon meséli el: Máté (26, 17-30); Márk (14, 

12-26); Lukács (22, 7-38); János (13, 21-30).  

A hagyomány szerint ebben a bibliai motívumban két különböző momentumot emelnek ki: az első 

az árulás, melyet az egyik tanítvány fog elkövetni, a másik az eucharisztia alapítása. Két olyan 

momentum, amely csak némileg tér el a művészeti ábrázolás tekintetében, ilyen például a kehely 

hiánya az árulásnál, ahol a legfontosabb a tanítványok reakciója Krisztus szavaira. 

A második momentum esetében a bor misztikus eredetét Jézus Krisztus szavai is megerősítik: 

„…vacsora közben Jézus kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, s odanyújtotta a 

tanítványainak ezekkel a szavakkal: ’Vegyétek és egyétek, ez az én testem!’ Aztán fogta a kelyhet, 

hálát adott és ezekkel a szavakkal nyújtotta nekik: ’Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a 

szövetségé, amelyet sokakért kiontanak, a bűnök bocsánatára. Mondom nektek, mostantól nem iszom 

a szőlő terméséből addig, amíg majd az újat nem iszom veletek Atyám országában.’” (Máté 26, 26-29) 

Az utolsó vacsorának ettől a mozzanatától számítjuk az eucharisztiát, és a keresztény liturgiában 

Krisztus vérét a borral azonosítjuk. Így hát a bor és a szőlő szimbolikus megjelenítése a keresztény 

művészetben is igen elterjedt, se szeri, se száma az utolsó vacsorát ábrázoló jeleneteknek. Ezek 

lehetnek mozaikok, domborművek, festmények stb.  

Az ilyen ábrázolások nagyjából az ötödik századtól egészen napjainkig teret kapnak úgy a 

szakrális, mind a világi művészetben is. Kezdetben, amint említettük, főként a görög-római kor 

művészetének megsemmisítése után a kehely, mint különös tiszteletnek örvendő tárgy továbbra is 

használatban marad, és Jézus homousion természetének jelképévé válik.  

Ilyen reprezentatív darab a valenciai székesegyház régi káptalan termében található kehely, amelyet 

nagy tisztelet övez.  

Legtöbb esetben minden nagyobb európai egyház vagy egyházmegye szinte kegytárgyként őriz 

egy-egy olyan kelyhet, melyek többnyire a kor ötvösművészeti remekművei, és amelyekhez 

évszázadok alatt különböző legendák társultak.  

Említést kell tennünk a templomos lovagok titokzatos Grál-kelyhéről is, amelynek varázserőt 

tulajdonítanak. A valenciai székesegyházban található kelyhet is ilyen Grál-kehelyként tartják számon.  

 A történelmi Magyarország területén több helyen is őriznek ilyen remekmívű kelyheket; ezek 

ugyan zömmel a késő középkorból származnak, ám stílusjegyeikben változatlanul inkább a 

korakereszténységhez és a gótikához köthetőek. Ilyen például a Sigismundus Rex et Imperator – 

Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában – 1387-1437; kiállítási katalógus; szerkesztette: 

Takács Imre, Budapest, Szépművészeti Múzeum, 2006. Ebben a kiadványban említik a kisprázsmári 

kelyhet (Erdély, 1400 körül), amely aranyozott ezüstből készült, és most a nagyszebeni (Sibiu, 

Románia) evangélikus templomban található.  

A kecses, ma kissé kopottnak ható kehely merőleges talpperemen áll. Ezen a talpmezőn vésett, alvó 

katonákat megjelenítő ábrázolások találhatók. A kehely száráról egy angyal száll alá, kezében egy 

keresztes zászlóval.  

Egy másik ilyen jelentős műkincsünk a nagydisznódi kehely (Erdély, 15. század első fele, 

aranyozott ezüstből és vésett zománcberakásokkal). A talpszegélyen egy felirat látható: „Domine 

Jhesu Criste miserere nobis”. Ez a nagyszebeni Nemzeti Bruckhental Múzeumban található.  

Egy újabb remekmű a pozsonyi Szent Márton templom kelyhe, amely szintén a 15. század elején 

készült. Csodálatos gótikus stílusú kehely, melyben körben, kék és lila zománcozott rozettákon 



 

szentek (öntött figurák) foglalnak helyet. A történeti Magyarország területén ennek a kék zománcos 

kehelynek a legközelebbi rokonai a suki kehely (amely a gyulafehérvári székesegyházból származik), 

valamint a nagydisznódi ereklyetartó kereszt.  

A kezdeti naiv keresztény ábrázolások szinte sematikussá válnak, és megmaradnak a későbbi 

korokban is. Lehetnek ilyen ábrázolások, festmények, tűzzománcok, mozaikok pl. a 12. századi 

ontraniói Santa Maria bazilika mozaikja, amelyen Noé fiai láthatóak szőlőművelés közben (Monserrat 

Miret I Nin, „Bor a művészetben”, 98. oldal). A kivitelezés arányaiban és formájában alatta marad az 

ókori mozaikoknak.  

A szobrászat szinte megszűnik önálló műfajnak lenni, és a reneszánszig kizárólag a 

székesegyházak, dómok, valamint baptisztériumok díszítőelemeiként léteztek. Például egy ilyen 

szoborcsoportot láthatunk a velencei Dózse-palota díszeként a 15. századból (Monserrat Miret I Nin, 

„Bor a művészetben”, 100. oldal) A szobor a  Részeg Noé elnevezést kapta.  

 A bor különleges szerepének ábrázolásai közé tartozik a kedvelt bibliai kánai menyegző is. Giotto 

di Bondone egyik ilyen freskója a 14. századból a padovai Scrovegni kápolnában található. A 

visszafogott színekkel megfestett figurák még a bizánci stílus dekorativitására emlékeztetnek, ám a 

képen megjelenő alakok arcvonásai már a reneszánsz előképét idézik. A térábrázolás axonometrikusan 

gótikus, és középen fent egy korsó látható. Ez is a bor mennyei eredetét jelképezi. Némely figura fejét 

bizánci aura övezi.  

A kompozíción is fellelhető néhány bizánci stílusjegy, mint például a figurák merev, frízszerű 

izokepháliás elrendezése és a háttér sematikus, dekoratív megjelenítése. A szereplők testén lévő ruha 

drapériák megfestése már reneszánsz jegyeket mutat, ám Jézus középen fiatal, kedves arcú ifjúként 

jelenik meg. 

Ez a Jézus típus még mindenképp a kora kereszténység szelíd arcú jó pásztor mintájára utal vissza. 

Az előtérben, a vizeskorsókat tartó asztal fordított perspektívában látható; egy szolgálólány vizet 

önt a korsóba, ám a házigazda már szemmel láthatóan bort merít belőlük. A művész komponálási 

technikája ezt a csodát hangsúlyozza, ugyanis Jézus és még két másik szereplő tekintetén kívül az 

összes szempár erre az aktusra figyel.  

 Az eucharisztián kívül az evangéliumi kánai menyegző és a bor misztériumának egy 

bizonyságtétele, amely igen erőteljes hatással volt a művészetekre nem csak a középkorban, de a 

későbbi korokban is, és főként a reneszánszkor után új értelmezéseket kap.  

A bibliai eredetű szőlő és borábrázolásokon kívül számos nem bibliai, ám mégis szentekhez 

köthető képzőművészeti alkotást ismerünk. A teljesség igénye nélkül kiemelünk most néhányat. 

Monserrat Miret I Nin „A bor a művészetben” c. munkájában (150. oldal) említést tesz egy 12. századi 

naptárfestményről a Szent Izidor káptalani templom temetkezőhelyéről, amelyben szüretelő figurák 

láthatók a spanyolországi Leonban.   

Szintén biblikus téma a tarragonai (Spanyolország) székesegyház kerengőjéből egy oszlopfőn 

megjelenített kánai menyegző és Noé részegsége. A faragott kőfigurák itt is még a gótikát megelőző 

naiv keresztény ábrázolási stílusban készültek.  

A középkorban már megjelennek bizonyos borral kapcsolatos festmények és illusztrációk, amelyek 

nem szakrális természetűek, hanem hétköznapi mulatozásokkal kapcsolatosak.  

Monserrat Miret I Nin „A bor a művészetben” (152. oldal) c. írásában bemutat egy orvosi 

értekezést a „Tacuinum sanitatis” kéziratból, amelyet a bécsi Nemzeti Könyvtárban őriznek. 

A terített asztalon az orvosok szemmel láthatóan a bor fogyasztásával vannak elfoglalva. 

Londonban a British Libraryban a 14. század végéről egy itáliai kéziratot őriznek „Tractatum de 

Septem Vitiis’ címmel, melynek az alcíme „Borozók és kocsmáros a pincében”. Itt egy hétköznapi 

kocsmai jelenet látható, amelyben az egyik résztvevő már igencsak ittas állapotban látszik a kép 

sarkában.  

Természetesen az egyházi borhasználat mellett mindvégig megmaradtak a világi, mulatozási 

borfogyasztási szokások a középkorban is, csak a művészet, mivel a mindent domináló egyház 

szolgálatában állt, nem ezt az aspektusát igyekezett megörökíteni a szeszes ital fogyasztásnak.  

A 14. századtól azonban fokozatosan teret nyer a profán szőlő- és borábrázolás. Később, a 

humanista szemlélet terjedésével a bor a szakrális jelentés tartalmának ábrázolásától visszakerül a 

hétköznapi fogyasztók, vagyis a mindenféle rendű és rangú emberek megörökített világához is.  Ez 

gyakran a tivornyázásokkal volt azonos, ami viszont a pogány kultuszok formális újraéledését 

eredményezte. 



 

A képzőművészetben ezzel párhuzamosan egyre inkább a realista szemlélet válik uralkodóvá, és 

újra előtérbe kerülnek a görög és római Dionüszosz- és Bacchus-mítoszok, amelyek a késő 

reneszánszban rendkívüli népszerűségre tesznek szert.  

A barokk korban a művészi látásmód oly mértékben megváltozik, hogy a borhoz kapcsolható 

vizuális megjelenítések szinte soha nem látott érzéki szélsőségekig fokozódnak. 

6.2 A KORAI KERESZTÉNYSÉG ÉS A KÖZÉPKOR EURÓPÁBAN – TESZTEK 

1.) Mit tett a kereszténység a hatalomra jutása után a régi ókori tanításokkal?  

a. újjáélesztette azokat 

b. továbbfejlesztette eszméiket 

c. vagy üldözte, vagy beépítette saját tanításaiba …………………………X 

 

2.) Ki volt az a római történelmi személyiség, aki meg kellett, hogy szüntesse a borfogyasztás 

bacchusi tivornyákhoz köthető szokásait?  

a. Caracalla 

b. Augustus Octavianus 

c. Caius Iulius Caesar …………………………………………………….X 

d.  

3.) Ki volt az a bibliai személyiség, akiről följegyezte az Evangélium, hogy „bort és részegítő 

italt nem iszik”?  

a. Pál apostol 

b. János, a Keresztelő …………………………………………………X 

c. Jézus Krisztus 

 

4.) Hol találkozunk a Bibliában a tömjén ajándékával, amelyet a királynak kijáró tiszteletként 

ajánlottak a gyermek Jézusnak?  

a. János Jelenések Könyvében 

b. Máté evangéliumában ………………………………………………X 

c. Jónás könyvében  

 

5.) Milyen rítust építettek be a keresztények a magasra tartott borital áldozati liturgiája során?  

a. Wotan istenét 

b. A Pészách áldási és a Dionüszosz isten áldozati rítusát …………………..X 

c. A gallok szokásait 

 

6.) A János Jelenések 8. könyvében a tömjénáldozat bemutatásakor hány angyal trombitál?  

a. három 

b. tizenkettő 

c. hét ……………………………………………………………………….X 



 

 

7.) Melyik volt a korai kereszténység korában az átokkal sújtott hangszer?  

a. lant 

b. orgona ………………………………………………………………….X 

c. bőrduda 

 

8.) Milyen művészeti vonatkozású kegytárgy maradt az előző történelmi korokból a korai 

keresztények használatában?  

a. amphora 

b. áldozati maszk 

c. boroskehely …………………………………………………………….X 

 

9.) Mely természeti elem képezi az ókori rítusok és mítoszok részét, amely a vallási 

gyakorlatban is jelen volt?  

a. a hamu 

b. kristályok 

c. víz ……………………………………………………………………..X 

 

10.) Az eucharisztia csodájának mi képezi az elengedhetetlen részét?  

a. víz 

b. húsáldozat 

c. bor ……………………………………………………………………X 

 

11.) Ki volt az a germán istenség, akinek a mítoszának a lerombolására Nagy Károly frank 

király törekedett? 

a. Bogumil 

b. Wotan-Votan………………………………………………………..X 

c. Arius 

 

12.) Mikor állították fel Rómában a Szent Városban az első karácsonyfát? 

a. i.sz. 325-ben 

b. i.sz. 1000-ben 

c. i.sz. 1982-ben……………………………………………………….X 

 

13.) Hol és mikor  állapodtak meg az egyházatyák Krisztus születésének dátumáról? 

a. Rómában i. sz. 170-ben 

b. Jeruzsálemben i.sz. 70-ben 



 

c. Niceában i.sz. 325-ben………………………………………………X 

 

14.) Hol volt nagy tisztelete az Ókorban a Mithras kultusznak? 

a. Indiában 

b. Galliában 

c. Asszíria, Perzsia, Babilon és Egyiptomban……………………………X 

 

15.) Ki volt az a nagy teológus gondolkodó, aki a hit és az ókori bölcselet igazságát 

megpróbálta összeegyeztetni? 

a.) Szt. Hieronymus. 

b.) Aquinoi Szt. Tamás……………………………………………X 

c.) Pontius Pilatus 

 

16.) Mit jelent a platoni OUSIA-rol szóló  tanítás? 

a.) a művészetről szóló tan 

b.) a lényegről szóló tanítás……………………………………..X 

c.)  a borról szóló tanítás 

 

17.) Ki volt az a dorbézoló római arisztokrata, aki később kereszténnyé lett, és ma szent 

egyházatyaként tartja számon a történetírás? 

a.) Szent Miklós 

b.)  Agrippa 

c.) Augustinus………………………………………………….X 

 

18.) Kinek az evangéliuma kezdődik ezekkel a szavakkal: „ Kezdetben vala az Ige” 

a.) Pál apostol 

b.) János Evangéliuma………………………………………….X 

c.) Timótheus  Evangéliuma 

 

19.) Ki az a nagy magyar író-gondolkodó, aki fő művében Krisztus ember vagy nem emberi 

természetével kapcsolatban ír egy részletben (homousion-homoiusion)? 

a.) Apáczai Csere János 

b.) Madách Imre……………………………………………………X 

c.) Jókai Mór 

 

20.) Hogyan nevezik a bor szentségét a protestáns egyházak….? 

a.) szakramentumnak …………………………………………..X 



 

b.) eucharisztiának 

c.) bacchanáliának 

 

21.) Milyen nyelven íródtak eredetileg az evangéliumok? 

a.) latinul 

b.) perzsául 

c.) görögül……………………………………………………….X 

 

22.) Hol található a történelmi Magyarországon egy kék és lila zománcozott kehely,  amelynek 

rozettáin öntött szent figurák láthatóak? 

a.) Nagyváradon 

b.) A pozsonyi Szent Márton templomban ….. X 

c.) Zalaegerszegen 

23.) Hol láthatóak egy 12. századi naptárfestményen szüretelő figurák? 

a.) A spanyolországi Leonban a Szent Izidor templomban……..X 

b.) A kolozsvári Szent Mihály templomban 

c.)   A Vatikán Sixtusi kápolnájában 

24.) Hol őriznek egy 14. századi itáliai kéziratot, amelyben a”Borozók és kocsmáros a 

pincében” című festmény látható? 

a.) Berlinben a Pergamon Múzeumban 

b.) A Moszkvai Tretyakov Múzeumban 

c.) Londonban a British Libraryban  



 

7. A BOR A RENESZÁNSZ MŰVÉSZETÉBEN 

    A 13. századtól kezdődően valami új szellemiség kezdi áthatni az európai gondolkodást.  

    Az előző évszázadok titkos és néha üldözött misztikus tanításai egyre nagyobb réseket kezdenek 

megnyitni a keresztény tanokon, amelyeken keresztül behatolnak azok az eszmék és egyre szélesedő 

ismeretek, amelyeket aztán a későbbi korok egyszerűen csak humanizmus néven jelölnek meg. 

    Ennek az új szellemiségnek a kiindulópontja és végső vizsgálódási és kutatási célja: maga az 

ember. 

    Nem szokták a történetírások és ebből eredően a művészettörténet sem ezt a társadalmi és 

szellemi változást kapcsolatba hozni a borral, pedig a bor valahogyan mindig jelen volt a változások 

korában is. Néha a társadalmat meghatározó tudatformában és a fordulópontok mentén is 

megtalálhatjuk, ha a felszínnél egy kicsit mélyebben, és tovább akarunk kutatni. 

    Itt van máris a középkor egyik nagy problémája, amivel ismét szembe találjuk magunkat az 

újkor kezdetén (az európai földrészen). Ez nem más, mint a kenyér és bor szentségének, vagyis az 

egyházban Jézus valóságos jelenlétének a kérdése. Ebből azonban máris láthatjuk, hogy a bor 

megítélésének kérdése nem is annyira marginális, még ha a történetírások nem is a legfontosabb 

helyen szoktak említést tenni róla. 

    Az egyik ilyen kérdés, amit még a manicheista időkből örökölt a középkor: Jézus valóságos vagy 

szimbolikus jelenvalósága az eucharisztiában, a titokzatos úrvacsora elfogyasztása közben.  A bor 

mint Jézus vére, a legnagyobb áldozatként, az áldozás megismétlésének rituális újraéléseként 

valósággal lesz jelen az úrvacsorát magukhoz vevő hívek lelkében. 

     Bátran állítható, hogy ez a kérdés mind a mai napig ellentéteket szül a keresztények között. 

    A középkor hajnalán és az újjászületés kezdetén azonban volt egy igen meghatározó és markáns 

esemény, ami aztán a későbbi korokra is rányomta a bélyegét. 

    Ez nem más, mint a huszita mozgalom, melynek elindítója egy Jan Hus nevű prágai egyetemi 

tanár és pap volt, aki angol mintára reformokat sürgetett az egyházban. Az egyik ilyen változtatás az 

volt, hogy cseh nyelven prédikált a templomban, és ezzel mintegy a reformáció előfutárának is 

tekinthető. 

    Miről is volt szó valójában? 

    A katolikus egyház a 13. századtól megtagadta az egyszerű emberektől a bor áldozati szolgálatát 

a liturgia során, mondván, hogy nem való a köznépnek a DRÁGA VÉR.  Ez pedig az akkor épp útjára 

indult miszticizmus hatására és a rózsakeresztesek tanainak terjedése nyomán történhetett így. 

    Jan Husnak ez nem tetszett,és a cseh Vencel király támogatásával a pápai Konstanzi Zsinat elé 

ment. 

    Hitvitára és önként ment oda, de az angol Wycliffe filozófus-teológus eretnek tanainak 

terjesztésével vádolták meg, és 1415-ben máglyahalálra ítélték. 

    A történetnek szoros köze van a magyar történelemhez is, mert Zsigmond király féltestvére, 

Vencel,  Bohémia és Moravia királya a pap tanárt támogatta az egyházzal szemben. 

    Zsigmond, aki német-római császár is lett, diplomatikusan nem szólt bele ebbe a vitába, ám a 

máglyahalál hírére a cseh nemesség fellázadt és kifosztotta az egyházat. Kezdetét vette egy hosszú 

háború, amelyet a történelemben huszita háború néven tartanak számon. 

Mindez azért történt így, mert a bor ismét csak kizárólag a beavatottak részére fenntartott aktus 

részévé vált.  A dionüszoszi rituáléhoz hasonló, mágikusnak mondható szertartássá vált, ami nem 

tetszett a köznépnek, akit ezáltal kirekesztettek a szentségek kiszolgáltatásából. Persze nem szerencsés 

kizárólag a borra visszavezetni ezt a történelmi tényt, ám tény, hogy a Szent Grál misztériuma és a 

hozzá társítható szociális, gazdasági, lelki és mentális, valamint az ezekhez kapcsolható számos más 

természetű társadalmi tünet ezzel a jelenséggel is összefüggésbe hozható.  

    A történetnek itt nem lett vége, mert hiába győzedelmeskedtek a pápa által küldött seregek, 

ugyanis a huszita hívek egy jól kiválasztott és védhető helyen tábort vertek és Tábor néven egy várost 

építettek, ahol sikeresen védekeztek.  A történetírás ezeket az ellenállókat táboritáknak nevezte el.  

    A harc 1433-ban egy békekötéssel ért véget, ami Prágai Compacta* néven lett ismertté.  

    A katolikus egyház, azonban nem tudta megemészteni a kudarcot és ismét támadásokat indított a 

táboriták ellen, akikre 1434-ben megsemmisítő csapást mértek. Még ez sem jelentette a teljes 

mértékben a huszita háború végét, mert egy csoportjuk nem adta fel, és főként Luther sikeres 



 

tevékenysége után, független és az egyháztól elkülönülő lelki- és vagyonközösségbe tömörültek.  Az 

így függetlenedett emberek önálló gazdasági és lelki életet éltek, amelynek aztán 1620-ban a katolikus 

egyház ellenük küldött serege vetett véget. (* Internet) 

Zsigmond uralkodása egyrészt egy közép-európai birodalom megerősítését tűzte ki célul, másrészt 

Rómán és a francia-angol viszályon keresztül ügyes diplomáciai manőverekkel az egész egykori római 

birodalom restaurálását próbálta elérni. 

Angliával 1416-ban Canterburyben kötött szövetséget V. Henrik angol király személyében.* 

(*Walter Brandmüller, Zsigmond római király, az egyházszakadás és a zsinatok 430-431 old. 

Sigismund Rex et Imperator Philipp von Zabern Budapest Szépművészeti Múzeum, Luxemburg, 

Musée Nationale d’ Histoire et d’ Art kiadó, 2006) 

Ilyen körülmények között történhetett meg, hogy a Konstanzi Zsinatnak és Angliának is eleget tett, 

ám az angol tanítások így begyűrűzhettek Csehországba, és ez lett a huszita háború előidézője. 

A huszita háború viszont olyan folyamatokat indított el, amelyek aztán a reformációhoz és a 

humanizmushoz vezettek. 

    Azonban nem lenne szerencsés, ha mindezt csak egyetlen történelmi eseménysorra vezetnénk 

vissza. 

Ezek az események nem a semmiből keletkeztek. Itáliában már a 12 században elindult egy olyan 

polgárosodási folyamat, ami aztán a világról, egyházról és az emberről való új gondolkodást 

eredményezte. 

    Kezdetben ez a borkultúra és különösen az eucharisztia szempontjából nem hozott jelentős 

változást, ám a legmarkánsabban a művészet területén jelentkeztek a társadalmi elmozdulások. 

A középkorban a bornak egy érzelmi-misztikus megközelítése alakult ki, ami a rózsakeresztesek és 

a Szent Grál legendájával hozható összefüggésbe. 

     Mircea Eliade, Vallási hiedelmek és eszmék története művére utalva Zelnik József A nagy 

szertartás című 2010-ben megjelent könyvében megemlíti, hogy a grál szó a görög kráter szó európai 

származéka lehet. Ezt, mint olyan jelenséget hozza szóba, mint ami kiemelkedő szimbólum, amely a 

mai társadalomban a felcsigázott és misztikumra fogékony lelki reakciókban kapott központi helyet.   

A Grál kérdése, a bor-vér-kehely hármas összetettségben emelkedik ki a többi transzcendens erővel 

felruházott jelenség közül. A szerző* a jelenkori miszticizmusra találó szóval használja a középkor 

bizonyos hozadékaként annak a „gyermekbetegségei” jelzőt, ami átível a mába. (* Zelnik József: A 

nagy szertartás/ A BOR CSODÁJA /A mitikus időktől Dionüszoszon keresztül az eucharisztiáig, 

Kairosz Kiadó 201 Budapest,  107, 108.old.) 

    Itt ismét megjegyzem a görög kiöntés aktusának jelentőségét, ami kiemeli a kelyhet a 

közönséges tárgyak közül, és ami egyúttal visszahat a liturgiában használt bor átlényegülési 

fontosságának tekintetében.   

    Ezt a kiöntési actust emelte ki Heidegger, amikor kiemelt egy tárgyat a többi tárgyak közül és 

vizsgálódásával a már amúgy is különleges mivoltát még inkább hangsúlyozottabbá tette ez által. 

Zelnik József és Monserrat  Miret I Nin a Valenciában található Grál kelyhet* hangsúlyozzák ebből 

a szempontból, aminek sajnos egyik szerző sem ismerteti a történetét. ( Kép:  A bor a művészetben 

Monserrat Mirret I Nin,  106. old, Zelnik József, A nagy szertartás, 108. oldal.) 

   Ilyen módon röviden az internetből vett adatokkal egészítem ki a saját mondandómat.  

(Wikipédia és egy Lucifer koronájából készült Grál c. blogból)  

Mindezt azért a reneszánsz kapcsán, mert az utóbbi évtizedben jelentősen megnőtt az ún. Da Vinci 

kóddal kapcsolatos misztikus és áltudományos tanok utáni érdeklődés, amelyek a grál-kehely mítoszát 

ennek az érdeklődésnek a központjába helyezik. 

Több állítás is tartalmazza, hogy a titokzatos itáliai festő Utolsó vacsora című freskóján (Milano 

Santa Maria delle Grazie refektóriuma 1498-ban festett falkép.) az a Szent Grál látható, amelyben 

Arimathiai József felfogta, majd Angliába juttatta Jézus vérét.  

Egy másik elmélet szerint a kehely Péter apostolnál volt és Róma korai püspökei rejtegették, míg a 

3. században a keresztény üldözések elől egy katona Spanyolországba menekítette, ahol a mai napig 

Valenciában található. 

 Az interneten közzétett adatok szerint régészeti elemzések azt mutatták ki, hogy ez a serleg 

nagyjából 2000 éves lehet. 

 II. János Pál pápa és XVI. Benedek is megerősítette ennek a hitelességét. 



 

A kehely formája mindenképp rokonságot mutat a Dionüszosz rítusokban használatos kétfülű 

görög külix poharakkal, amelyekbe az oinokhoékból (díszes kancsók) töltötték a szertartásokon a bort.  

Hasonlót láthatunk a Nápolyi Múzeumban található vörös alakos kratér jelenetén az előtérben látható 

kisméretű asztalon, valamint a középpontban a félig meztelen női figurával ölelkező ifjúnak a kezében 

is. (i.e. 340 körül, 66. old. Monserrat Miret I Nin, A bor a művészetben.) 

   Az utolsó vacsora kelyhének a szellemiségét én mégis inkább a széder esték Élijáhu serlegéhez 

hasonlítanám inkább. A zsidó felfogás szerint a pészáchi szertartás során négy pohár bort kell 

elfogyasztani az Egyiptomból való menekülés emlékére. Ezeknek szimbolikus jelentőségük van. Az 

első a kivezetést idézi. A második a megmentést eleveníti fel. A harmadik a megváltást idézi, míg a 

negyedik azt, hogy a Teremtő a zsidóságot népévé fogadta. 

    Mind a négy pohár bor a Teremtő csodatételének eleven emlékezetét szolgálja. 

Van azonban egy ötödik pohár is. Ez Élijáhu pohara, amit soha nem isznak ki, és ez a nagy próféta 

visszatértét szimbolizálja, akit a zsidóság a sorozatos pusztítások után Messiásként vár vissza. Ez az 

Új Jeruzsálem megtestesítőjének, egy új világ eljövetelének a jelképe. 

    Formailag nem meghatározható, ám semmiképp nem tartom lehetségesnek, hogy azonos lenne a 

korabeli zsidók által gyűlölt profán görög és főként a hódító rómaiak Dionüszosz- Bacchus 

kultuszaiban használt serlegekkel.  

    Főként azért gondolom ezt, mert a hatalomra jutott kereszténység igyekezett megsemmisíteni 

minden többistenhitet őrző emléket. (Így valószínűnek tartható, hogy a Dionüszosz rítusát szolgáló 

görög külixek sem kerülték el ezt a sorsot.) 

    Csak azt tudom ennek alátámasztására bizonyítékul megemlíteni, hogy a középkorban egy 

egészen más típusú kehelyminta szerint készültek a bort felszolgálandó úrvacsorai poharak. Ezek 

többnyire fül nélküliek. (Kép. lásd: Pozsonyi kehely  15. sz. vége, 637. old.  Sigismundus Rex et 

Imperator, Philipp von Zabern, Szépművészeti Múzeum Budapest 2006, Nagydisznódi kehely 15. sz. 

első fele ugyanott, a 638. oldalon, Kispázsmári kehely 1400 körül, ugyanott.)  

 A művészetben a romboló tevékenység nagy stílusbeli visszaesést eredményezett.  

Így aztán nemegyszer a későbbi korok mesterei visszanyúltak a régebbi megoldásokhoz vagy 

stílus- és formavilághoz. 

    Ehhez, azonban mintára és szakmai titkok megőrzésére is szükség volt.  

Tehát nem lehetetlen, hogy az említett Valenciában található kehely átvészelte a történelem 

viszontagságait. 

    Ebben a tekintetben is a forma és a misztikum ekképp már adott volt a reneszánsz idején.  Ez is 

hagyatékként értékelhető. 

    Az ilyen látható tárgyi emlék rendkívüli módon kezdett hatni és megtermékenyítette az alkotók 

fantáziáját. Csak ki kellett ismét emelni, majd más kontextusba helyezni és újszerű alkotási 

szemléletmóddal rokonítani.  

Ez az újszerű szemlélet, formáját és néha mitológiai tartalmát tekintve, ugyan visszanyúl az ókor 

hagyományaihoz, ám egyre önállóbb utat kezd járni, és végül önmagát epoca modernának nevezi. 

Ez az epoca moderna azonban, ahogy ezt már a huszita mozgalmon keresztül és azon belül a borral 

való összefüggéssel megpróbáltuk kifejteni, nem a semmiből született. 

Talán nem épp a borral van összefüggésben, de mindenképp meg kell említenem itt Assisi Szent 

Ferenc* életének hatását a későbbi gondolkodásmódra. ( *A 13. század elejének egyik legérdekesebb 

alakja, akit halála után két évvel már szentté avattak.  Szül. 1182 Assisi, mh. 1226. Gazdag 

kereskedőcsalád gyermekeként nevelkedett, és maga is üzleti életbe kezdett.  Később kalandozásokba 

bocsátkozott, majd ettől eltért és mély vallásos életet élt.  Kivonult a civilizált világból és a 

természetben meditációval, csöndes szemlélődéssel és imával töltötte a hátralévő idejét. Ebben a 

meditációban nagyon sok híve akadt, ami végül mozgalommá növekedett, és egy új rendet 

eredményezett az egyházban. Az egyszerűséget és a szegénységet hirdette.  Ám a mély 

vallásosságában a természet felé fordult és írt egy Naphimnuszt, amelyben a Teremtő mellett dicsőíti a 

Napot, a Holdat és a természetet az összes adományaival. /Nota bene: annak gyümölcseit is./ Dr. 

Juhász István professzor kurzusaiból Egyetemes egyháztörténet Kolozsvári Teológiai Egyetem 1970-

es évek.) 

   A ferences rend megalapítójának az élete és munkássága a természet felé fordította nemcsak a 

földből élő parasztság figyelmét, hanem a városi értelmiségét is, amely ebben az időben kezd 

megjelenni, mint önálló társadalmi réteg. 



 

A képzőművészetben elsősorban Giotto* művészetére volt meghatározó befolyással, akit a későbbi 

korok művészei nagy tisztelettel elődjüknek tartanak. (*Giotto di Bondone firenzei művész sz. 1267 

körül, mh. 1337 Firenze. A hagyomány szerint Cimabue tanítványa, és 1300 körül már Európa-szerte 

ismert művész lett. 204. old Egyetemes művészettörténet.) 

    A Park Kiadó által 1999-ben megjelentetett  Egyetemes Művészettörténet megemlíti, hogy a 14. 

század közepére az ókori klasszikus kor iránti érdeklődés jelentős módon  megnövekedett.  

     Főként az irodalmi szövegek voltak hozzáférhetőek. Ezeknek a tanulmányozását studia 

humanitatisnak nevezték, amiből a humanizmus megnevezés eredeztethető. 

    Az ókori szerzők tanulmányozása kedvezett az újjászületés eszméjének és annak 

megszilárdulásának.  

   Ám ez az újjászületési eszme sem a semmiből, vagy pusztán szellemi irányzatokból született.  

   Ennek a jelenségnek társadalmi és gazdasági előzményei voltak. 

Az egyik ilyen előzmény az Itáliai városállamok megerősödése. Ezek a városállamok, főként a 

kereskedelem fellendülése után indultak fejlődésnek. A tengeren keresztül keletről érkező áruforgalom 

Olaszországon áthaladva került a kontinens belsejébe, és így megélénkült a középkorra nem jellemző 

kereskedelem és az azt követő polgári fellendülés.  

     Másrészt a középkori hűbéri-paraszti életmóddal szemben a városok áruforgalmának 

megnövekedésével, azoknak a jelentősége is nagymértékben hangsúlyozódott. Ez elsősorban 

gazdasági szempontból képezett jelentős erőt, ám az magával vonta a civilizációs és a kulturális 

fellendülést is. 

      Itáliában, a városokban nemcsak megjelent, hanem egyre tehetősebbé vált a polgárság és 

folytonosan erősödve meghatározó társadalmi osztállyá vált.  Ez nemcsak újfajta termelési módot és 

általa újfajta életformát jelentett, hanem a világszemléletben is változásokat indukált. 

    A polgárságnak többé nem volt érdeke a régi vámrendszer és a középkor intézményrendszerének 

fönntartása, mert akadályozta a szabad termelésben, a kereskedelemben és a szabad mozgásban 

úgyszintén korlátozta. 

    Tehát szinte természetesnek tűnt, hogy szembe kell helyezkednie ezekkel a korlátokkal.  Ez nem 

ment küzdelmek nélkül egy olyan társadalomban, amelyben ezer éve kialakult szokásrendszer alapján 

működött minden.   

     A küzdelemben ideológiára is szükség volt. 

    Az új réteg megjelenése máshol is ugyanolyan fellendülést eredményezett Európában.     

Nagyjából hasonló jelenségekkel találkozhattunk a flamand városok esetében is. 

    Az ideológia alapelvét a militáns epoca moderna képviselte, ami leginkább abban nyilvánult 

meg, hogy szembehelyezkedett a középkor rendjével és világszemléletével. 

A Park Kiadó gondozásában megjelent Egyetemes Művészettörténet úgy foglalja össze a flamand 

és itáliai jelenségeket, hogy azoknak mintegy a találkozásából született maga a reneszánsz.  

     A tanulmány kihangsúlyozza azt, hogy a humanizmushoz kapcsolható eszme, alapvetően az új 

urbánus kultúra tartozéka, ami lényegesen elkülöníthető a középkor rurális gazdasági és az ebből 

származó eszmerendszerétől. 

    Míg az itáliai szellemiség leginkább az antik görög és római hagyományokat kutatja, és céljául 

tűzi ki az ezekhez való visszatérést, addig a németalföldi szemléletet egy pragmatikusabb és a 

valóságot mindvégig szem előtt tartó világlátás jellemezte. 

    Az Itáliában fellelhető ókori hagyaték szinte felkínálkozott az újjászületés és a megújuló városi 

szellem valamint a művészet számára, hiszen a korai keresztény és a későbbi népvándorlások 

rombolásai ellenére is számtalan emlék maradt fenn.  

      A megmaradt építészeti alkotások nemcsak formailag hatottak termékenyítőleg, de ihletül 

szolgáltak és szinte kész programot nyújtottak az új eszményi megoldások tekintetében.  

   Giotto azzal próbálta visszaadni a művészetben Assisi Szt. Ferenc természetszerető 

szellemiségét, hogy bár a kompozícióiban szereplő figurái még tartalmaznak bizánci és gótikus 

formajegyeket, a szereplők jellemábrázolásában már naturalistának mondható elemeket fest a 

megjelenített szenteknek, és a mellékszereplő közembereknek egyaránt. Ezt azzal éri el, hogy 

egyszerűen modelleket választ a szereplőinek a megfestéséhez, és a modellekkel egyúttal karaktert 

ábrázol egyéni jellemzőkkel. 

     Némely művészettörténeti források Giottót még a gótika nagymesterének tartják, ám abban 

majdnem mindegyik megegyezik, hogy ő volt a reneszánsz művészet egyik legmarkánsabb előfutára. 



 

    Egy évszázaddal később a nagy programadók: Leon Battista Alberti* (*1406-1472, itáliai 

festőművész, építész, filozófus, sokoldalú reneszánsz mester) és Andrea Mantegna*(* 1431-1506, 

Észak-Olaszországban /Padova/ tevékenykedett festőművész a perspektívaábrázolás egyik első 

nagymestere) már programszerűen kidolgozzák a reneszánsz nagy szellemi vívmányát, amit 

perspektívaábrázolásnak nevezünk. 

     Alberti kölcsön vette az ókori retorikának az egyik elemét, a COMPOSITIO-t és ezt nevezte 

meg a művészet egyik alapelveként. 

      Brunelleschi* (*Filippo 1377-1446 az olaszországi építészet egyik legnagyobb mestere) és 

Mantegna munkásságát összegezve, a perspektíva szabályrendszerét megfogalmazva a művészetnek 

valóságos új távlatokat nyitott a szabad ábrázolás felé. 

Amolyan ablak volt ez, amin keresztül a környező világra lehetett látni, és a művészetben az 

emberi környezet többé nem úgy jelenik meg, mint valami kellék az ábrázolt világban, hanem az 

ember maga úgy van jelen a természetben, mint annak valami fenséges része.  A reneszánszban a 

környezet és a természetábrázolás már nem pusztán a szentek jelenlétének jelzésére szolgáló dekoráció 

vagy lecsupaszított ornamentika, hanem ez által az új technikai megjelenítés által egyre jobban 

törekedett a valósághoz hasonló látványt létrehozni. 

      A megelőző évszázadokban a természet ábrázolása szinte teljességében hiányzott és, ha néha 

jelen volt, akkor kizárólag a megfestendő téma mondanivalójának alátámasztásaként; sematikus és 

jelképes megfogalmazásban. 

      A humanista embert minden érdekelte. Lázas kutatással vizsgálta a természetet, és kereste 

annak törvényszerűségeit. 

      Ez abból fakadt, hogy a városi polgár már nem a teremtett egész részeként akarja szemlélni 

önmagát, ami előre meghatározottan működik, hanem esélyt követel az élet szabad alakítására. Ehhez 

viszont alaposan meg kell ismernie mindent, ami körülveszi. 

     A gondolkodásban és a művészetben egyaránt markánsan jelenik meg a szubjektum, az én-

kultusz.  

      Az individuum a természet urának tekintette magát.  Ahhoz, hogy ténylegesen az ura is legyen 

a természetnek, az első és legsürgősebb feladata annak a megismerése volt. Az újkor embere mindent 

tanulmányozott az őt körülvevő világból és abból, amit ismert. Amit nem ismert, azt meg akarta 

ismerni. 

     Az individuum azonban nem nyert könnyen teret. Az uralkodó egyház keményen megtorolt 

minden olyan törekvést, ami nem egyezett a tanításaival.  

     A megerősödött és műveltséget szerzett polgár úgy igyekezett elkerülni a nyílt konfliktust, hogy 

az egyházi tanításokat beépítette a kialakuló gondolatvilágának rendszerébe. Önmagát teremtett 

lényként definiálva, mindenekelőtt a bibliai történetre támaszkodva az ember istenképűsége, mint 

univerzalitásának kifejezési lehetősége szolgáltatott erre jó alkalmat és főként ürügyet. 

      Michelangelo* (* Michelangelo Buonarotti 1475-1564 olasz szobrász, építész festőművész a 

reneszánsz művészet egyik legnagyobb alakja) a Sixtus-kápolna* mennyezetére Ádámot hasonló 

méretűvé festi meg a Teremtővel, és a kezük úgy ér össze, mint egyenrangú feleké. (* 1508-1512- ig 

festette a Vatikán kápolnájának mennyezeti freskóját, kép: internet) Ez a mű az ember, a szabad 

individuum leggrandiózusabb megfogalmazása. Az emberé, aki a maga méltóságában hasonlatos Isten 

méltóságához.  

       Talán ez a festmény az egész reneszánsz szellemiség szimbolikus művének tekinthető. Ebből a 

szempontból vizsgálva a reneszánsz jelenséget, elmondhatjuk, hogy az újkori kultúra az egyház 

tanításával szembeszegülve, ám mégis annak a tanításai mentén csírázott ki és érte el a felnőttkort. 

      A fentebb említett természetábrázolás ugyan nem jelenik meg konkrétan, de Michelangelo 

anatómiai tanulmányainak eredményei, az ember beható megismerési folyamatának megjelenítéseként 

vannak jelen a nagy mű részleteiben. 

      A reneszánsz ember a természettel együtt (és benne) önmagát állandóan vizsgálva hirdeti az új 

világot. Azt a világot, amelyben a környezetét a lehető legnagyobb mértékben megismerve törekszik a 

tökéletes egyensúly megteremtésére. 

       Mivel a polgár a kényelemre és az élet elérhető és élvezeteket nyújtó lehetőségeire vágyott, ez 

a művészetben is eszményi állapotként tükröződik. Ez maga a harmónia. 

       Az Egyetemes művészettörténet* úgy tesz említést a művészetnek a klasszikus világ ideájával 

való azonosulásáról és  formai megjelenítését hordozó eszméiről, hogy azokkal felvértezve a 



 

reneszánsz alkotó mintegy igazolja saját, személyes erényeit. Szó szerinti idézettel: „Ez az új felfogás 

fokozatosan elszakad attól a középkori nézettől, amely szerint az ember életét egyes-egyedül az 

Istenhez fűződő szilárd kapcsolata irányíthatja föltétlen bizonyossággal” (* 222. old. Park Kiadó 

Budapest 1999)   

       Abban az időben a polgárság mindent fölfedezni vágyó tevékenysége eredményeként olyan 

eseménysorozatok következtek be, amelyek eredményeként nagy társadalmi, politikai és 

természetesen kulturális változások jöttek létre. 

       Az Egyetemes művészettörténet zűrzavaros politikai változások koraként említi ezt a 

korszakot, amely kedvezett az itáliai reneszánsz kibontakozásának. A Habsburg birodalom, valamint a 

francia királyság megerősödése, Amerika felfedezése, a reformmozgalmak, az olasz városállamok 

önrendelkezésére irányuló központosító törekvések együttesen mind pozitív hatással voltak az epoca 

moderna szemléletének kikristályosodására. A 15. században a város az élre tört, és ezzel együtt az 

urbánus gondolkodás diadalmaskodott a középkori eszmerendszer fölött. 

      Igen pezsgő és dinamikus szellemi élet jellemezte a kort, amely főként az irodalmi termés 

sokoldalúságában nyilvánul meg.  Ez az irodalmi-esztétikai tevékenység fontos szerepet töltött be a 

korszak eszményeinek pontos meghatározásában. 

      Az ókori minták hatására ismét teret nyer az elméleti megközelítési szemléletmód a művészet 

milyenségének és minőségének meghatározásában. 

      Megszületnek az első elméleti munkák, amelyek az esztétikum fejlődésének iránya 

szempontjából mintegy útmutató szerepet is betöltenek. Ez a szellemi tevékenység a nagyfokú 

öntudatossághoz és én-tudatossághoz vezetett. 

      Giorgio Vasari* (* 1511-1574, olasz festő, építész, művészeti író, Firenzében Michelangelo 

tanítványa 1568-ban második, bővített kiadásban megjelenteti a művészeti irodalom mindmáig 

leghitelesebb művészettörténeti könyvét, amelyben a reneszánsz kifejezést valószínűleg ő használja 

először. A mű címe: A legkiválóbb festők, szobrászok és építészek élete. Magyar Helikon Kiadó 

1978) fő művében tanúsítja a művészek érdeklődését, amellyel a művészvilág saját megnövekedett 

öntudatossága iránt viseltetett. (230. old. Egyetemes Művészettörténet Park Kiadó 1999.) 

        Az egész folyamathoz hozzájárult az a tény is, hogy az egyetemek körül kialakult egy 

viszonylag független gondolkodást képviselő és zömében polgári réteg, amely aztán befolyásolta az 

egész társadalom közízlését és gondolkodását. (Ebben részt vettek a nemesi származású értelmiségiek 

is.) 

       Az Egyetemes művészettörténetben a szerkesztők a továbbiakban így jellemzik ezt az elméleti 

munkásságban gazdag időszakot: „Ez a fölfokozott írásbeli termékenység fontos szerepet játszott a 

korszak esztétikai eszményeinek pontos meghatározásában. Ezért még ma is hasznos abból 

kiindulnunk, ahogyan maga Vasari adja magyarázatát annak, mi is változott meg a16. század eleji 

festészetben a 15. századéhoz képest. Hiányzott „akkor még merev szabályrendből az a fajta 

cselekvési szabadság… amely kifejthette volna jótékony hatását bármiféle zavarkeltés nélkül… úgy, 

hogy ne tett volna kárt a rendben, amely éppenséggel  minden dolog bőséges leleményű ábrázolását 

igényelte”… A rajzban pedig „kecses és lágy könnyedség szükségeltetett, amely áttetszik a látható és 

nem látható dolgok között, amint az az élő izmok és a testrészek között szokásos…”  (230. old. 

Egyetemes művészettörténet. Park Kiadó 1999.) 

         Ez a nagyfokú szellemi elmozdulás a középkor rendjétől a borkultuszban is megmutatkozott. 

        A polgár már nem a bornak az eucharisztiában betöltött szerepe után áhítozik, ahogy azt a 

husziták esteében láttuk, hanem a saját kényelmét és mámorérzetét tartja a legfőbb szempontnak. 

       Érdemes lenne ilyen szempontból összevetni  Giotto (14. sz. eleje), Gerard David, (16. század 

eleje) és Paolo Veronese (16. sz. közepe) a borhoz kötődő Kánai menyegző című alkotásait.  (Képek: 

108. 111. 113, ill. 114. old.  A bor a művészetben, Monserrat Miret I Nin, Officina 96 Kiadó Budapest 

2005) 

Giottónál a szereplők ikonszerű megjelenítését láthatjuk, és a kompozícióra még jellemző az 

izokefália. (Az alakok olyan elhelyezése, amelynek rendszerében az összes szereplőnek a feje azonos 

magasságon helyezkedik el.) (Gerard David 1460-1523, németalföldi festőművész és illusztrátor, a 

bruges-i festőcéh egyik meghatározó alakja. Képein még a gótika jegyei is jelen vannak, ám az ebben 

a stílusban megfestett drapériák és néha merevnek tűnő mozdulatok mellett briliáns színekkel 

megfestett részletes természetábrázolás figyelhető meg, ami általában jellemzőbb volt a németalföldi 

reneszánszra.)  



 

(Paolo Veronese 1528-1568, veronai festőművész, később a velencei reneszánsz reprezentáns 

alakja.) 

   Veronese Kánai menyegző című nagyméretű festménye véleményem szerint az egész reneszánsz 

törekvéseinek az összegzése egyetlen képben. 

   Gerard David, hasonló témájú képén az anatómiai és perspektívai pontosságok mellékesnek 

tűnnek, és alárendelt szerepet játszanak a mondanivaló szempontjából. Mindössze a háttérben látható 

természet (virágok, épített gótikus templom) részleteinek gazdagsága és a gazdagon díszített 

drapériákon festett színek alkalmazása mutat reneszánsz jegyeket. A kép maga teljes mértékben a bor 

szentségének a csodáját hivatott kifejezni. A szereplők jobbára már a reneszánsz divatja szerinti 

öltözetben láthatóak, ám szinte szavakba öntve jeleníti meg a bor kiöntésének szakrális „actus”-át, 

amelyről az előző fejezetekben már szó esett. Bár még itt is fellelhető némi izokefália, mégis az alakok 

komponált rendezetlensége az új stílus elemeit idézik a szemlélőben.  A kép központi alakja a vörös 

ruhás menyasszony, aki körül a többi figura, mintegy zárt kört alkot, és ezzel a reneszánsz 

aranymetszési pontjának megfelelő képi hangsúly szabályának eleget is tesz a művész, ám mégis 

olyan ügyesen és kiszámítottan helyezi el a többi figuráját a térben, hogy a körbejáró tekintet 

minduntalan az asztalfőn elhelyezkedő Jézusra irányul. Jelentésében így a kép még a szakralitás 

körében marad. 

   Ettől lényegesen eltér Veronese Kánai menyegzője.  

A briliáns technikával megfestett képen a kiöntés aktusa, és a bor csodája szinte másodlagos 

szerepet kap. Amolyan ürügy a nagyszerű festmény létrehozásának érdekében. Már nyoma sincs a 

Michelangelo Ádám-Teremtő szimbólumként megfestett párosának. 

   Krisztus, bár központi helyet foglal el a képen, és az előző évszázadok utolsó vacsora 

ábrázolásainak sztereotípiái fellelhetők még a kompozíció megoldásában, itt azonban a tekintetet a 

művész szándékosan a kép előterében muzsikáló nagy velencei festőtriászra irányítja. (Veronese, 

Titiano, Tintoretto) (Hivatkozás és kép: 113-114-115. old. A Bor a művészetben, Monserrat Miret I 

Nin.) 

     A bort kiöntő személy, bár az előtérben van, már korántsem mondható szakrális actust végző 

embernek.  A kép jobb oldalán helyezkedik el, és csupán amolyan kompozíciós kelléke az egész 

grandiózus műnek.  Jelentéktelenségét nemcsak a környező szereplőkkel szembeni egyszerű 

öltözetével hangsúlyozta ki Veronese, hanem a többi főszereplő finoman előkelő lábbelijével 

ellentétben a mezítlábassága által is nyomatékot ad. A kép bal oldalán vele ellentétes helyen szintén 

egy mezítlábas térdelő szolga zárja le az előtér látványát. Maga a kompozíció a tökéletesre csiszolt 

reneszánsz távlattani és rendezési elv szerint készült. Központi, háromszögbe épített vizuális 

információ rendről van szó, amely úgy a perspektíva szabályait, mint a színtani távlati összes technikai 

lehetőségeket bravúrosan felvonultatja. A kompozíció maga még a reneszánsz nyugodt harmóniáját és 

kiegyensúlyozott színvilágát tükrözi, ám néhány figura szenvedélyes mozdulata már előremutat a 

manierista és barokk megoldások irányába. 

Összességében a mű mintha egyáltalán nem valami szentséges csodát ábrázolna, hanem sokkal 

inkább valami nagyon előkelő társaság exkluzív szórakozását mutatná be, ahol a legkiválóbbak a 

legelőkelőbb megjelenési köntöseikben pompázhatnak. 

    Figyelemre méltó az asztalon megjelenített és a mulatozók kezében megfestett borospoharak 

mívessége. Ez a mívesség már egészen más, mint a szent áldozatra szánt kehely gondos 

megmunkáltsága. Ezek a tárgyak szintén a polgár jólétét hivatottak szolgálni. Kevés, vagy inkább 

semmi közük nincs a borral végbement csodához. Az asztalon sétáló öleb sem a szegény családdal 

véghezvitt csodát szimbolizálja. 

 Egon Friedell* Az újkori kultúra története II című tanulmányában a Reneszánsz és reformáció 

alfejezetében a korról találóan állapítja meg a filozofikus igazság és a művészet közti egyre mélyülő 

árok keletkezését, ami épp ennek az időszaknak a jellemzője. ( *A két pólus 9. old Az újkori kultúra 

története, Holnap Kiadó, Budapest 1990)  

 Más szóval: a művészet, ami a lélek telítettségét volt hivatott betölteni szakrális módon a 

reneszánszig, az mostantól elválik a bölcselettől, és nem a filozofikus, a transzcendens tartalmak 

szolgálatába áll, hanem az érzékiségébe, amit aztán a bölcselet művészet felettisége fog meghatározni. 

    A reneszánszban még a harmónia keresésének a szellemi módozata volt a meghatározó 

művészeti irányelv, épp az egyházzal való konfrontáció elkerülése végett. Bizonyos egyensúlyra 



 

törekvés volt az elsődleges szempont, úgy a gondolkodásban, mint az alkotási folyamatok céljának 

meghatározásában. 

    Az ókor legendáiban a spirituális töltetek a valósággal megélt rítusok részei voltak, amelyektől a 

művészet nem vált el, hanem annak szerves részét képezte. Nem volt ez másként a középkorban sem. 

   Ám a reneszánsz ezt a spiritualitást mellőzi, és főként a polgár, az ember fontosságának 

kihangsúlyozására törekszik. 

    Németh Lajos* Hegelt idézve annak „súlyos ítéletét” említi a kor művészetével kapcsolatban : 

”Az igazságnak csak egy bizonyos köre s foka alkalmas arra, hogy a műalkotás elemében ábrázoljuk, 

még saját meghatározásában kell rejlenie annak, hogy kiléphessen az érzékihez, abban önmagával 

adekvát lehessen, és így a művészet valódi tartalma legyen, mint ahogyan ez a helyzet például a görög 

isteneknél… S úgy látszik, mindenekelőtt mai világunknak, vagy pontosabban: vallásunknak és 

észműveltségünknek szelleme túljutott azon a fokon, amelyen a művészet az abszolútum 

tudatosításának a legfőbb módja… A gondolat és a reflexió túlszárnyalta a szépművészetet… a 

művészet már nem adja meg a szellemi szükségleteknek azt a kielégülést, amelyet régebbi korok és 

népek benne kerestek és csakis benne találtak meg, azt a kielégülést, amely   legalábbis a vallás 

oldaláról – a legbensőbb módon kapcsolódik a művészethez. A görög művészet szép napjai, csakúgy, 

mint a kései középkor aranykora elmúltak… Mindezen vonatkozásokban a művészet legmagasabb 

rendű meghatározása szemszögéből nézve számunkra a múlté, s az is marad”. (* Németh Lajos: A 

művészet sorsfordulója, Cicero Kiadó Budapest 1999) 

    Vagyis a művészet a „legmagasabb rendű” meghatározás szerint már a múlté. 

 Hegelt idézve Németh Lajos megállapítja, hogy a bekövetkezett változások oda vezettek, hogy a 

művészet és (ezzel együtt maga a művész is) a társadalom kapcsolata megbomlott.  Létrejött egy 

bizonyos kánon, ami csak az önmaga rendjében működött és ez az alkotás és az alkotó belterjes, csak 

önmagához való viszonyrendszerében létezett. 

  Németh Lajos találóan idézve Hegelt megállapítja, hogy ez az eltérés a későbbi korokra már olyan 

mértékűvé vált, ami magának a művészetnek a létét veszélyeztette. 

   Ez a szemlélet a reneszánsz maniera moderna értékítéletéből származtatható és filozofikus.  A 

reneszánsz szemlélet elutasított minden „primitív” és barbár eredetű művészetet, ugyanúgy az előző 

korokét is, és ebből a szempontból főként a gótika és a keresztény bizánci művészetet tartja szintén 

alacsonyrendűnek. 

    Az ókori görögöket eszményíti, anélkül, hogy a valóságban azoknak a hitvilágát élné, és 

világszemléletét vallaná. Azzal, hogy megkérdőjelez minden múltbeli értéket: kizárólag önmagára 

vonja a figyelmet.  Az ókori görögök szellemisége és művészeti megoldásai csak tartalmát vesztett és 

üressé vált formaismétlés, ami elkerülhetetlenül egy bizonyos formalizmushoz: a manierizmushoz 

vezetett. 

    Ennek függvényében a bor szerepe sem volt már társadalommegrengető transzcendens 

jelentőségű és fontosságú faktor a mindennapi életben és lelki gyakorlatban. 

 Tartalmát veszítette és kiürült már az a kérdés, hogy valóságosan van általa jelen Jézus egy 

szellemi közösségben, vagy sem.  Az eucharisztia visszavonult a társadalomformáló mindenható 

jelenlététől a templomok liturgiai gyakorlatába. A bor ugyanúgy áruvá vált, mint bármi más, csak 

azzal a különbséggel, hogy ismét előtérbe került a mámorszerző tulajdonsága. 

    A szent grál mítosza megszűnik lovaghadseregeket mozgató erőnek lenni. 

 Visszavonul és megmarad vélt és valós találgatások, titkos és szintén bizonytalan valódiságú 

társaságok néha napfényre kerülő, néha misztikával mesterségesen fenntartott legendáinak körében. 

    Mivel a művészet rokon természetű a szenvedéllyel, nem csoda, hogy a reneszánsz gyökerű 

manierista kortól egyre inkább ez az eksztatikus megjelenítési mód kezd teret hódítani az ábrázolásban 

és az egyéb művészeti ágakban is.  

A borral előidézhető szenvedély lesz a kedvenc témája a még mindig elég gyakran az ókori mítosz 

világhoz kanyarodó képzőművészeteknek (is).  

Ezt a kort azonban már barokknak nevezi a történetírás. 

  



 

8. A BOR A BAROKK KORBAN 

    A reneszánsz és a hozzá kapcsolódó szellemi mozgalmak igen erősen megtépázták a katolikus 

egyház tekintélyét. 

    Főként a reformáció hatott kegyelemdöfésként a már-már összeomlani látszó egyházi 

irányítással kialakult évszázados világszemléletre. 

    Az 1500-as évekre leginkább a katolikus egyház elleni támadások voltak jellemzőek. 

Ezekre a támadásokra válaszul fokozatosan kialakult egy programszerű stratégiai ellentámadás, 

amit a római egyház az ellenreformációt helyettesítő fogalommal egyszerűen csak katolikus 

megújulásnak nevezett. A cél mindenekelőtt az elvesztett területek és hívek visszaszerzése volt. 

    A reformáció a maga megújuló tanításaival felkavarta a mély álomba merült hitéletet. A 

humanizmus és a reneszánsz egy újabb megalázó döfést adott ennek a hitéletnek. A maga 

emberszemléletével és az Istentől való egyre bátrabb elfordulással a humanista ember világlátása 

általános szemléletté kezdett csontosodni, amit végül a magára talált katolicizmus nem nézhetett ölbe 

tett kézzel. 

     Ilyen körülmények között szinte természetesnek tűnhetett egy bizonyos fajta megújulás 

bekövetkezése. Nézetem szerint – amit a történelem és a művészettörténet is egyöntetűen alátámaszt – 

ez nem történhetett másként, csak a barokkba való előmenekülésként.    A reformáció puritanizmusa, a 

kálvini „solam scipturam”, „solam fidem”, „soli Deo gloria” elv, ami az „ora et labora” 

életszemlélettel társult, kedvező elv volt a feltörekvő új osztály számára. A polgárság, mivel léte a 

fejlődéstől és a gyakorlatias, állandó mozgásban lévő tevékenységtől függött, könnyen magáévá tette 

ezt az elvet. Ha fenn akart maradni, a katolikus egyháznak ki kellett találnia valamit, ennek a 

puritanizmusnak az ellenkezőjét, amivel megtarthatta a híveit.   

    Különböznek a nézőpontok abban a tekintetben, hogy miként is keletkezett a barokk. 

    Nem szerencsés egyértelműen a reformációban keresni a jelenség gyökerét. Az Egyetemes 

művészettörténet* csak érintőlegesen említi meg a protestantizmust mint kiinduló okot.      

(252. old. Park Kiadó Budapest, 1999.) 

    Az interneten is csak Johann Sebastian Bach zenéjét említi meg a Wikipedia, mint protestáns 

produktumot. 

      Más összefüggést a protestantizmussal nem találtam. 

     A helyzet sokkal bonyolultabb annál, mintsem hogy ilyen egyszerű szentenciákkal meg tudjuk 

közelíteni.   

    Az Egyetemes művészettörténet* mindössze néhány mondatban említi a reneszánsz kor végét 

jelző európai történelmi eseményeket. Említést tesz I. Ferenc francia király és V. Károly spanyol 

Habsburg-házi király és császár hadviseléséről, amelynek Róma is gyakran áldozatául esett, ám ennél 

többre nem vállalkozik. (* 244.-245. old. Park Kiadó, Budapest, 1999)  

     Kizárólag művészettörténeti példákon keresztül akarja szemléltetni a változásokat. Bemutatja az 

Escorial palotát és V. Károly Tiziano által festett lovas portréját. Hogy ne maradjon le II. Fülöp 

grandiózus palotájától, vagy I. Ferenc középkori várkastélyától, Fontainebleau-tól, a manierizmusra 

jellemző oszloprengeteggel és ablakok hozzáadásával egy új, a barokk előfutárának tekintett épületet 

hozott létre. Maga a barokk szó nem volt egyértelmű stílus- és történeti korszakjelölés. 

    A reneszánsz vívmányait egekig magasztaló későbbi korok ítészei, amolyan gúnynévnek 

szánták. Maga a szó nyakatekert, okoskodó stílust jelent, és a barocco olasz szóból származik. 

    Csak sokkal később, a 19. században használták önálló kifejezési stílusként. Korábban úgy 

tartották számon, mint valami megbélyegzendő és túldíszített, de a reneszánszhoz képest 

mindenképpen silány művészetet. 

     Ennek a művészetnek azonban konkrét célja volt, alapja pedig egy tudatosan felépített 

ideológia. 

     A kiinduló alaphelyzet az volt, hogy a reformáció teret nyert puritanizmusával,  reneszánsz az 

emberközpontúságával és tudatos, mindent kutató tudományos világszemléletével. Ám mindkét 

szemlélet sérülékeny és bizonytalan volt még ahhoz, hogy megváltoztassa az emberek tudatát. Időben 

túl közel volt még a középkor miszticizmusa, amikor hitték és vallották, hogy a bor liturgiai 

szentségében valóban jelen van Jézus. 



 

     De már nem lehetett visszatérni ahhoz a szemlélethez, hogy a Föld nem kerek, mert a gyakorlat 

mást igazolt, és a hűbéri termeléshez sem lehetett teljes mértékben visszakanyarodni.  

     A művészetben sem lehetett már eltekinteni a reneszánsz vívmányaitól, azonban előtérbe került 

valami, ami a bizánci vagy inkább a gótika művészetére volt jellemző. Ez pedig a mesteriskolák 

formalizmusa, ami főleg az előző korok alkotási módszereiben nyilvánul meg. 

Ennek keretében a mesterek nem önálló alkotásokban gondolkoznak, hanem az elődeiktől eltanult 

formavilágot és színszimbolikát alkalmazzák. 

     Bizonyos fajta elfordulás vehető észre az analitikus természetvizsgálattól is.  

     A művészeti ábrázolásmódnak már nem célja a környezet pontos megfigyelése.  

 Annál sokkal fontosabb a megmutatható, megjeleníthető, és hallható szenvedélyesség képpé, 

hanggá, zenévé való formálása. 

     Ez a gondolkodás azonban nem ennyire egyértelmű. 

Amennyire jellemző a szenvedélyesség a művészetben, legalább annyira jellemző a tudományos 

kutatói tevékenység fellendülésében is. 

     Valami furcsa kettősség alakult ki ezzel a helyzettel.  

Az abszolutisztikus, korlátolt hatalom nélküli, főként katolikus monarchiák megerősödésével élre 

tör a jezsuita mozgalom. Főként XIV. Lajos francia király (1643-1715) uralkodása idején erősödik 

meg az ellenreformációt képviselő jezsuita mozgalom, melyet aztán támogattak az ellenséges 

nagyhatalmak is (főként Ausztria, de Spanyolország is, ahonnan Loyola Ignác révén indult útjára az 

ezzel társuló eszme). 

    Magyarországra is eljut, és meglehetősen nagy hatású lesz ez a világlátás, mely tartósan meg is 

marad. A Habsburg-ház a saját uralkodási technikájának tekinti a vívmányait, és ugyanez a tendencia 

figyelhető meg Franciaországban, Olaszországban és Spanyolországban is.  

     Nem titkolt protestánsellenesség észlelhető a meglehetősen szétdarabolódott magyar 

királyságban, ahol integrációs törekvéseknek lehetünk tanúi mind a török hódoltságú területeken, mind 

a Habsburg fennhatóság alatt álló, valamint az erdélyi területeken. 

     A protestantizmus és a katolikus egyház közötti harc aztán a Rákóczi-féle szabadságharcban 

csúcsosodik ki, amelynek elbukásával a Habsburg-ház győztesen és hatalmában jelentősen 

megerősödve kerül ki. 

    A magas kultúrájú jezsuita neveltetésben részesült Rákóczi élete szinte illusztrációja lehetne a 

kornak: egész életét átszőtte a barokk kor szenvedélyességgel társítható tudásszemlélete.  

    Általánosságban elmondható, hogy a barokk a katolikus szellemiség, és azon belül is a jezsuita 

mozgalom művészete. 

     A manierista, illetve barokk művész, az előző történelmi korok művészéhez hasonlatosan 

továbbra is kiszolgálója az egyháznak, ám most már nem kizárólag a szakralitás a fő szempont az 

alkotói folyamatban, hanem azzal egyidejűleg és a klerikális körök kiszolgálása mellett a korszak 

alkotói a felfokozott érzelmekkel párhuzamosan már az értelemhez is szólnak. 

    A monarchiákat és az egyházat egyszerre kiszolgáló művészetre egyaránt a reprezentatív 

megjelenítések és a lenyűgöző szándékkal grandiózusra növelt méretek voltak a jellemzőek. 

    Erről a művészi formavilágról elmondható, hogy legfőbb ismertetőjegyei alapján nyilvánvalóvá 

válik, mennyire kedvelték a különleges megoldásokat, a színpadias elrendezéseket, a fokozott 

mozgalmasságot és drámaiságot. Kerülték az egyenes vonalvezetést és a geometrikus megoldásokat. 

     Legtöbbet mindenekelőtt a fény-árnyék drámai kontrasztjának kihangsúlyozására építettek. 

     Ezt nemcsak a festészetben igyekeztek érvényesíteni, hanem a szobrászatban is olyan 

megoldásokra törekedtek, hogy lehetőleg a fény jusson különösen hangsúlyozott szerephez és 

felfokozott transzcendens karaktert kölcsönözzön a szobornak.  

     Az építészetben újszerű térelemként használták a csigavonalat, a kiugró és ívesen hajlított 

erkélyeket, valamint az úgynevezett rizalitos* megoldásokat. (119. old. Művészettörténet vázlatokban, 

a kezdetektől napjainkig, Veritas Kiadó, Győr, 1996) (*Rizalit, többnyire a templomok, kastélyok 

középső része, amelyet az építész kiemel, és ezzel hangsúlyozza ki az épület karakterét, egyúttal 

látványosabbá téve az eredetileg gótikából és reneszánszból örökölt hagyatékot.) 

     A fény és árnyék hatáskeltő keresése azonban leginkább a festészetben talált alkalmazási 

lehetőséget a felfokozott érzelmek kifejezésére.  



 

     A sötét és a világos drámai ellentéte nagyon is kapóra jött a barokk kor művésze számára, 

egyrészt a megrendelők igényének kielégítésének céljából, másrészt az újszerű stílus kifejlesztésére 

tett törekvések megjelenítésére. 

    A két ellentett pólus, a jó és a rossz harca lett a formai rendszere a sarkosítva és drámaian 

ábrázolt átszellemült küzdelemnek.  

     Az előző évszázadok misztikus áhítata és felfokozott érzelmi, lelki élete mellett megjelenik egy 

új elem is a művészetben: a képzelet.*. (*Szabó Attila: Művészettörténet vázlatokban, a kezdetektől 

napjainkig, 116. old. Veritas Kiadó, Győr, 1996) 

     A festészetben a képzelet megjelenítéséhez nem minden esetben volt szükség a pontos 

térábrázolásra. 

    Illuzórikus térben valós és képzelt lényeket jelenítettek meg. Ez a térszemlélet csak fokozta a 

kívánt és elvárt hatást, ami néha groteszk helyzeteket eredményezett.  

Nem vállalkozunk irodalomtörténeti elemzésre, de a kor szellemiségéhez hozzátartozik a 

pikareszk* (*picar, kisstílű átlagos csirkefogót, kóbor lovagot, kalandort jelent, internet, idegen 

szavak szótára) írások megemlítése. Ezek az írások Nyugat-Európában széles körben elterjedtek. 

Jellemzőjük a 12-13. századi középkor lovagkorának trubadúrjai által megénekelt és azokból az 

énekekből átvett félelem és gáncs nélküli hérosz-lovag szinte mitikus alakja és a majdhogynem semmi 

kiemelkedő tulajdonsággal nem rendelkező pásztori karakter gúnyos szembeállítása.* (*Szabó Attila: 

Művészettörténet vázlatokban, a kezdetektől napjainkig, 116. old. Veritas Kiadó, Győr, 1996) 

     Cervantes* Don Quijote című ironikus lovagregénye talán a legreprezentatívabb alkotás, ami az 

egész barokk kor irodalmán keresztül szinte didaktikus szemléletességgel mutatja be ezt a kettősséget. 

(*Miguel de Cervantes Saavedra /1547-1616/ spanyol drámaíró, költő. A Don Quijote című regényét 

magának a regény műfajának megteremtőjének tartják. Kalandos életű ember, aki néha bíboros 

kegyence, néha üldözött bűnöző, néha állami hivatalnok, máskor pedig az arabok rabja, katona, 

hivatalnok, és többszörös bebörtönzött.  Főművében szinte epésen maró gúnnyal keverten mutatja be a 

kor illúziókeltő fellengzősségét, ám a földhözragadt realizmussal sem bánik kegyesebben. Jezsuita 

szellemű képzettsége így is szorosan a kor szellemi áramlatához kapcsolja a személyes élményekkel 

átszőtt regényt.)  

    Eltűnik a művészetből a harmonikus környezetábrázolás és átveszi a helyét a tragikusan 

misztikus kontrasztokra épülő hatásvadász megoldások sematizmusa, ami a képzőművészetben főként 

a fény- árnyék drámai használatában mutatkozik meg. 

    Ez nemcsak a festészetben megnyilvánuló jelenség. 

    Bár a manierizmus és a barokk amolyan lenézett irányzat volt a maga korában, épp az olykor a 

túlzásoktól sem mentes patetizmusa révén vált megkülönböztethetővé a reneszánsztól. 

 Ha Tiziano V. Károly lovas portréját* (*kép: Egyetemes művészettörténet, 245. old.) vesszük 

alapul, akkor saját korábbi alkotásaihoz viszonyítva is megállapítható, hogy itt sem a ló, sem a lovasa, 

de az ábrázolt környezet sem tűnik valósnak. Még a mitológiai témái is valóságosabbak ennél a műnél. 

Az Amor sacro e amor profano című mitikus kompozíciójának a figurái, bár mitikus tematikához 

kapcsolódik a festmény és allegóriákat igyekezett képileg megfogalmazni a Mester, mégis reálisabbak 

V. Károly valóságos figurájánál. 

 Az Amor sacro e amor profano* (*kép, Galleria Borghese.it honlapján) című alkotását 1514-ben 

festette, míg az V. Károly lovas portréját 1548-ban.  A két dátum abból a szempontból fontos, hogy 

egyik még a diadalmas reformáció és reneszánsz kora, a másik már a vallás és hatalmi háborúk, 

valamint kulturális szempontból már a manierista kor ideje, ami a barokk kezdetét jelentette. 

    Stiláris szempontból megállapítható, hogy igen markáns eltérés van a két mű között. Ez csupán 

annyit jelent, hogy ugyanannak az alkotónak az életében már más szempontok játszottak döntő 

szerepet a művek létrehozása közben. 

    Ez nem teljesen egyedülálló jelenség.  Vannak olyan művészettörténeti elgondolások, amelyek 

szerint ez a tartalmi és formai elváltozás leginkább Michelangelo életművében regisztrálható. Ha 

összevetjük a művész fiatalkori Dávid-szobrának nyugalmat sugárzó derűs erejét, valamint a Sixtus 

kápolna mennyezetén látható Ádámot ábrázoló festményének ugyanolyan derűt, és nyugalmat sugárzó 

megjelenítését a későbbi rabszolga szobrok szenvedélyes és gyötrelmes erőfeszítési ábrázolásaival, 

akkor ismét ezzel a szembeötlő megjelenítési különbséggel találkozunk. 

Ezeket a szobrokat Michelangelo* (*kép és szöveg, 243 old. Egyetemes művészettörténet, Park 

Kiadó, 1999, Budapest) II. Gyula pápa megrendelésére készítette, egy grandiózus emlékmű részeiként, 



 

ám az emlékművet sohasem fejezte be.  A félig elkészített szobrokon valami hatalmas és tragikus 

szenvedély ábrázolása nyer formát. Az alakok, mint valami rabszolgák, ki akarnak szabadulni az 

anyag (márvány) fogságából, de erőfeszítésük reménytelen. Ezek a művek az alkotóban tomboló 

drámai feszültségről tesznek tanúságot, ami később a barokk művészet egyik sajátos formajegyévé 

válik. 

     Az egész barokk kort átszövi ez a szenvedélyes, néha túlfűtött, és formalistává vált drámaiság, 

amit a reformáció és a reneszánsz művészetében hiába keresnénk. 

     Michelangelo szenvedélyes rabszolga szobrai végső sorozatának készítési évei nagyjából 

egybeesnek  II. Fülöp spanyol király grandiózus és a királyság megerősödését hirdetni kívánó Escorial 

palota építésének korszakával. 

     Ez a korszak meghatározó volt a következő kétszáz év szellemiségét illetően egész Európában, 

és bátran állítható, hogy ezt a szellemiséget exportálta Európa gyarmatosító törekvése mindenhová, 

ahová eljutottak hódító katonái. 

      Nem más ez, mint a katolikus egyház restaurációja, aminek egyik szellemi pillére  Loyolai 

Ignác (Inigo Lopez de Loyola)* alapította jezsuitizmus volt. (* a Jézus Társasága rend alapítója, szül. 

1491 Loyola - mh. 1556 Róma) 

       Inigo de Loyola kalandor természetű katona volt, aki fiatal korában harcolt a franciák ellen és 

nagy katonai karriert szeretett volna elérni, ám 1521-ben megsebesült és lábadozása közben a 

kórházban szent életű emberek életéről írt könyveket olvasott, aminek hatására megtért. Gyógyulása 

után hosszasan bolyongott a Szentföldtől Rómán át, egészen Spanyolországig. Végül Párizsba ment, 

ahol tanulni kezdett és a lelkigyakorlattal foglalkozott. Az egykor tehetős üzletember ebben az időben 

koldulásból tartotta fenn magát, és egybegyűjtött néhány társat, akikkel a Szentföldre akartak menni, 

de megváltoztatták a szándékukat, és Rómába mentek, ahol bejelentették rendalapítási szándékukat, 

amit a pápa 1538-ban el is fogadott.  

    Ettől kezdve a Jézus Társasága rend a katolikus egyház egyik vezető szellemi irányzatává nőtte 

ki magát és annak megújító erejévé vált, amelynek a szándéka a reneszánsz és reformáció 

szellemiségének utolérése és meghaladása lett. 

     Alapját a középkori miszticizmus újjáélesztése képezte, ami erős érzelmeken alapuló 

szenvedélyességével (passió) próbálta megértetni a keresztény hívekkel Jézus szenvedésének lényegét. 

      Ez a szenvedélyesség a nyugat-római birodalomban terjedt el.*  

Bizáncban, a középkorban és az ortodox egyházban mind a mai napig idegen maradt, mivel keleten 

inkább a megváltó és a világ ura (pantokrátor) tisztelete képezte a hitélet alapját. 

      A szenvedő és szenvedélyes emberéletű Jézus helyett Bizáncban inkább Krisztusnak mint a 

világ urának isteni eredetét kívánták hangsúlyozni a hitélet reprezentánsai. (*Egyetemes 

egyháztörténet kurzus 1970-es évek, Kolozsvári Protestáns Teológiai Egyetem, Internet.) 

       A két szemlélet már a 12. századtól lassan, de biztosan elválasztotta egymástól a két egyházat, 

és ez a művészet és építészet stílusbeli különbségeiben is megjelenik.  

A bizánci stílust a bazilikális központi kupolás megoldás jellemezte, míg a román stílust a szintén 

bazilikális, ám hosszított templomhajós, kupola nélküli építkezés határozta meg. 

       Ezzel még szembetűnőbbé vált a különbség a gótika és a bizánci építkezési stílus között.  

       Nyugat-Európában* a boltozat kifejlődésével és tökéletesedésével egyre magasabb és 

nyitottabb terű épületek és templomok épültek. Ezeken a templomokon, főleg a portálok homlokzata 

fölött és az oldalpilasztereken egyre inkább olyan szobrok jelennek meg ornamensként, amelyek 

szenvedélyes karaktereket ábrázolnak. Ez az irányzat akkor Észak-Franciaországból indult hódító 

útjára. (194. old. Egyetemes művészettörténet, Park Kiadó, Budapest, 1999) 

     A sok példa közül talán csak egyet emelnék ki. A naumburgi dómban található a 

templomalapító (11. sz eleje) Ekkehard és felesége, Uta szobra, amely az 1250-es években 

készülhetett, és valószínűleg a kivitelező tervező mester munkája lehet, aki nemcsak építész, de remek 

kőfaragó is volt. A szobor itt csak az Uta jellemébe megfaragott szomorú lelki vonás újdonsága miatt 

érdekes a témánk szempontjából. (kép: Sulinet Digitális Tudásbázis) 

      A két egymás mellett álló szobor ugyan még statikus, oszlopszerű, de Itáliában, a misztériumi 

játékok hatására, a szenvedélyesség már a középkorban megjelenik. 

       A legjobb példa erre Giovanni Pisano Keresztre feszítés* című domborműve, ami a pistoiai 

San Andrea templom szószékén található. (*kép: 200. old. Egyetemes művészettörténet, Park Kiadó, 

Budapest 1999) 



 

       A dombormű közepén a római kort idéző, zsúfolt stílusban megjelenő diadalívek és 

diadaloszlopok között a megfeszített, megroggyant Jézust láthatjuk. A corpus körül látható alakok 

egytől-egyig szenvedélyes pózban helyezkednek el. 

      Az Egyetemes művészettörténet* (* 246. old) olyan megállapítást tesz a reneszánsz diadalmas 

időszakáról, miszerint megindult egy kölcsönhatás Európa északnyugati része és Itália, valamint 

Spanyolország között.  Említést tesz arról, hogy II. Fülöp spanyol király csodálta Hieronymus Bosch 

(1450-1516) művészetét, ami teljesen mentes és idegen az itáliai klasszikus hatásoktól. 

     Ám nem mentes ezektől a hatásoktól Albrecht Dürer (1471-1528) művészete, aki megújult az 

olaszországi tanulmányútja után, s grafikai műveiben olyan megoldásokat alkalmazott, amelyek 

hatással voltak az egész korszak művészetére.  Az elemzés megemlíti a Nagy passió című ciklusát, 

amelynek részletei más nagy alkotók képein is megtalálhatóak. Itt főként a passió szót szeretném 

kiemelni, ami aztán a barokk meghatározó gondolat- és főleg érzelemvilágának a kulcsfogalma lett. 

     Az új stílus már nem sok elemet adott hozzá a felfokozott érzelemvilághoz. 

Ami a nemzeti és nemzetek feletti törekvéseket illeti, a monarchiák megerősödve kerültek ki a 

politikai és vallási küzdelmekből.  

Az így fölénybe került hatalmak a művészetben is igyekeztek reprezentatív módon megjeleníteni 

saját tekintélyüket, valamint a katolikus egyház újbóli győzelmét.  

Ami a megerősödött hatalmakat leginkább jellemezte ebből az időszakból, azt pompa keresésével 

lehet összegezni.  

      A megerősödött nagy európai monarchiák el is várták a művészektől, hogy minél 

grandiózusabb művekkel állítsanak emléket hatalmuknak.   

     A reneszánsz hagyományokon nyugvó realista ábrázolásmódok azonban nem tűntek el a barokk 

gondolatvilágából. 

      Egyfajta akadémizmus kezdett kialakulni, ami elsősorban pontos emberábrázolásra törekedett, 

ám a művészek többsége visszavonult a műtermekbe.   

     Az Egyetemes művészettörténet* már a címszóban említi, hogy a 16. századra kialakul egy 

stílus, amit manierizmusnak neveznek. Ez azt jelenti, hogy egyik mester a másik munkájából 

inspirálódik, és olyan manírban fogalmazza meg a mondandóját, mint már elfogadott, sőt divatos 

elődje. 

     E stílus képviselői a hatalom kiszolgálásán túl immár a szépségnek is hódolnak.   

 Alapvető ismertetőjegyei között megtalálható a klasszikus arányok módosítására való törekvés, a 

tér tágítása és szűkítése egyaránt. Olyan mesterségbeli tudásra törekedtek, amelyekkel az alkotások 

érzelmi felfokozását néha optikai csalással próbálták elérni. Ezeknek a célja mindenképp a 

szemlélőben történő feltétlen csodálat és a döbbenetkeltés lelki folyamatának előidézése volt. 

     Ezeknek a célja mindenképp a rendkívülitől, a mindennapitól való eltérés, a magasztosság és 

pátosz közvetítése.  

     Ennek érdekében a manír eszközeivel, a természeti elemek kihangsúlyozásával emeli ki 

mondanivalóját. Ezzel a folyamattal egyre tökéletesebb technikai megoldásokra sarkallja az alkotót. 

(*252. old. Egyetemes művészettörténet Park Kiadó 1999, Budapest, A 17. század, avagy a 

látványosságok kora) 

     Ennek egy remek, ám későbbi példáját láthatjuk (szerencsénkre) az Egri Eszterházy Károly 

Főiskola Lyceum* épülete dísztermének a falain.  Franz Sigrist bécsi festőművész a névadó 

megrendelésére több mint három évig dolgozott ezen a művén, melyet 1781-ben fejezett be.  

A kor illusztris tudósait olyan környezetben jeleníti meg, amelyben vegyesen fordulnak elő 

természeti és illúziókeltő elemek. A szemlélő néha csak hosszas szemlélés után tudja alulnézetből 

észlelni, hogy tulajdonképpen igazi, vagy csak festett építészeti elemeket lát. Csak hosszasabb 

nézelődés után lehet, de még akkor is nehéz megítélni, hogy valódi vagy csak festett boltozatot és 

oszlopokat lát-e. Ebben az egyébként is torzított perspektívában, amelyben a megfestett eminenciák 

kiemelkednek a hétköznapiságból, mégis megjelennek a valós elemek. Részleteit tekintve mindegyik 

alak valóságosnak tűnik. Ez a két stíluselem úgy keveredik egymással, hogy semmiképp nem oltják ki 

egymás hatását, sőt erősítik azt. (* Eszterházy Károly Főiskola honlapja, Internet és saját vélemény) 

     A festészetben a művész technikailag is kivitelezhető feladata egyre inkább a mondanivaló 

lényegének ábrázolására való törekvés lett.  

      Ezért lett a környezet és az ábrázolandó tér amolyan illúzió, ami a mondanivaló 

kihangsúlyozásának kelléke csupán. 



 

      Ez az illúziókeltés néha a végtelenbe nyitja a teret, és a képzeletet erre irányítja, s a művész 

néha teljesen zárt, amolyan szeánszszerű jelenetekben fejezi ki mondanivalóját. 

       Don Quijote mintha valami határtalan térben bolyongana, ahol a szélmalmok, a 

borbélyműhely, a birkanyáj puszta kellékek, bár leírásukban valósnak tűnnek, mégis mintha kizárólag 

a főhős emelkedetten kusza jellemének kollázsszerűen odaragasztott elemei lennének.  

      Ezt a koncepciót figyelhetjük meg a festészetben is. 

Tiziano V. Károlyt ábrázoló festményén a Habsburg császárt a világon, mint díszleten átugrató 

heroikus pózban láthatjuk, amelyben a hős lovag császár idealizált megjelenítése mellett a kitágult tér 

mintha csak mellékes és odaragasztott kellék lenne csupán. 

       A mondanivaló lényegi ábrázolása egy bizonyos szimbolizmus újjáéledését vonta maga után. 

A szenvedélyesség mellett az elvont, transzcendens fogalmak megjelenítése a barokk művészet egyik 

célkitűzésévé vált, amit a művészek igyekeztek a legmagasabb mesterségbeli tudással megfogalmazni, 

és amit bravúrosan meg is oldottak.   

       A bibliai jelenetek mellett az érdeklődés ismét az ókori pogány mítoszok felé fordult. 

       Az építészetre jellemző teatralitás, a környezet kápráztató díszletként való felfogása a 

festészetben is érvényesül, ám igen erős az a koncepció is, amellyel a fentebb említett lényegi 

ábrázolás érdekében a környezet átalakul valami megfoghatatlan transzcendens térré, vagy szinte el is 

tűnik.  Ez a közeg a kép háttereként jelenik meg. A barokk mesterek a mondanivaló kihangsúlyozása 

érdekében többnyire sötét színtónusokat használnak.  

       Míg a középkor és a reneszánsz művészetében a környezet jelezte az ábrázolt cselekmény 

történésének helyét, addig a barokk szemlélet szimbolikusan értelmezi a történés lokalizálását. Az 

alkotók olyan színtérbe helyezik a szereplőket, amely néha nélkülöz minden konkrét utalást a fizikai 

valóságra, és amely ezáltal allegorikusnak mondható.  Ha néha meg-megjelenik valami konkrét 

természeti elem a képen, ami nem a központi szereplők része vagy tartozéka, az többnyire nagy 

precizitással megfestett részletként van jelen az ábrázolásban, az összhatást erősítendő. Így 

tulajdonképpen nem egyéb, mint a mondanivaló kiemelésére szolgáló technikai megoldás. 

        Ebből a szempontból vizsgálva a barokkot, meg kell említenem a háttérnek, mint az 

illúziókeltésre használt elemnek a kihangsúlyozását is. 

         Ez főként a mennyezetekre festett nyitott tereket torzítással és perspektivikus túlzásokkal 

ábrázolt jeleneteknek volt a kedvelt eszköze.* 

         (*Villa Ludovisi Róma, Aurora c. freskó Guercino / Giovanni Francesco Barbieri 1591-1666 

/ alkotása, kép és leírás 261. old.  Egyetemes művészettörténet, Park Kiadó, Budapest, 1999.) 

         Ezeket a műveket gondosan kiszámítottan, tudatos torzítások alkalmazásával és a technikai 

eszközök fejlődési lehetőségeinek a felhasználásával készítették. 

         Az ilyen torzítások a nagyítólencsék tökéletesítése nyomán jöhettek létre. E technika 

alkalmazásának már a késő reneszánsz korban is tanúi lehettünk.    

           Magát a technikát és az azzal elérhető látványbeli eredményt anamorfózisnak nevezzük.  A 

művészettörténet Leonardo da Vincinek tulajdonítja az első kísérletezéseket, ami ennek a képi 

megoldásait illeti, ám a kifejezést a jezsuita szerzeteseknél tanult matematikus-fizikus Gaspar Schott* 

használta először. (*1608-1666 Magia Universalis c. művében a görög ana-vissza, morphosis-változás, 

szóból alkotta meg ezt az illuzionikus jelenséget. Magyar katolikus lexikon, internet Wikipédia.)   

        Ezt a jezsuita szellemiség egy újabb vívmányaként is értelmezhetjük. 

        Nem célunk ennek a jelenségnek az elemzése, ám meg kell említeni, mivel a barokk 

elengedhetetlen formajegyei közé tartozó ábrázolási tendenciának a része. 

A festők néha egyetlen képen belül különböző látószögű megoldásokat alkalmaznak a nagyobb 

hatás elérésének eszközeként. Egyazon képen ugyanúgy van jelen az alulnézeti megjelenítés és a 

frontális perspektíva.  Ez a látvány magának az anamorfikus szemléletnek az elterjedésével 

magyarázható.  

       A korai anamorfózis ábrázolásnak egyik igen érdekes és szimbolikus megjelenítése Hans 

Holbein* Követek című festménye, amelyen a kettős portré előterében egy furcsa tárgy látható. Ez a 

tárgy szinte belesimul a képbe és csak alig észrevehető, ám koncentráltabb odafigyeléssel és megfelelő 

szögből egy halálfej vehető ki a fura ábrán. A képet 1533-ban festette, és a londoni National 

Galleryben őrzik. (*1497-1543, német késő reneszánsz festő a VIII. Henrik és más híres portrék 

megfestője, kép: Wikipedia) 



 

       Az egymásnak feszülő formák és a különböző látószögből megjelenített képszerkesztés egy 

igen szép, mondhatni iskolapéldája Caravaggio* Szent Péter keresztre feszítése című képe, ami a 

római Santa Maria del Popolo templomban látható. Az itt megjelenített négy alak mintha más térben 

mozdulna, és más szemszögből lenne látható, ugyanakkor eltűnik a valós tér, amelyben a cselekmény 

történik.  A kép előterében megjelennek a realitásra utaló elemek, ám a középső mezőben és a kép 

felső részén ez teljesen eltűnik és csak egy sötét, ám bravúrosan megfestett tónus látható, amit a 

művész a figurák mesterséges fénnyel való megvilágítására használ. Ezzel a fényhatással mintegy ki is 

emeli és misztikussá teszi az amúgy igen markánsan realista megjelenítésű, hús-vér embereket. 

(*Michelangelo Merisi, művésznevén Caravaggio, 1571-1610, olasz festő, első realista korszaka után 

egyre inkább a fény-árnyék hatásokat kutatja, amellyel különleges hangulatokat tud ébreszteni.  

Hányatott, olykor tragikusan botrányos életű művész, akinek nem volt műhelye, sem tanítványai, ám a 

hatása egész Európában érezhető volt. 262-263 old. Egyetemes művészettörténet, Park Kiadó, 1999. 

kép, 262. old.) 

        Caravaggio hatása később a spanyol barokk festészetben, de Németalföldön és 

Franciaországban is érezhető. 

        Mint a barokk mesterek általában, ő is szívesen nyúl a mitológiai témákhoz. A borral 

kapcsolatban az Uffizi Képtárban őrzött (Firenze) Kamasz Bacchus* portré képe igen jellemző barokk 

alkotás.  A képen látható fiatal istenség egy nagyon is valóságos ifjúnak tűnik.  (Kép: 81. old. A bor a 

művészetben, Monserrat Miret I Nin, Officina 96 Kiadó, Budapest, 2005, Galleria Ufizzi Firenze) 

        A kép előterében a már ismert realista módon megjelenített csendélet a hajában szőlőfürtökkel 

ékesített fiúra irányítja a figyelmet, aki egy borral telt kristályserleget tart a kezében. 

        Maga a portré és a csendélet szinte tökéletes finomsággal kidolgozott remekmű, amelynek a 

részletességéhez képest a háttér semmilyen felismerhető mozzanattal sem szolgál. 

Mintha a művész a megfestett alak és a világos drapéria fénnyel telített hatását kívánná 

hangsúlyozni ezzel.  

        Ez a megoldás aztán az egész barokk portréfestészetre jellemzővé vált. 

        Itt már nyoma sincs az ókori mítosz rituális rendjének. A barokk alkotások többnyire valós és 

mitikussá tett élethű elemek keveredéséből születtek.  Ezeket egészen más céllal festették, mint az 

ókori elődök képeit, és már nem volt céljuk az antik legendák vizuális dokumentációinak látszani. 

Hasonló megoldást láthatunk Guido Reni* olasz festő Gyermek Bacchus című festményén.  

A boroskancsó és a kagylószerű, átlátszó serleg itt is remekül van megfestve, sőt a bevezetőben 

taglalt korsó is megjelenik mint szimbolikus tárgy, ám a vizuális hangsúly közel sem ezeken a 

tárgyakon van. 

         A lényeget a festő a fontosabbnak tartott Bacchus portré megfestésében domborította ki, 

mégpedig úgy, hogy az ifjú istenség fejét övező szőlőfürtkoszorú valóságos dokumentumot képez a 

korabeli gyümölcs fajtájáról.  Ehhez képest a kép összes többi részlete visszafogott és szándékosan 

homályosan, fátyolos módon van megfestve. 

A háttérben ugyan fölsejlik némi természeti elem és, bár bizonyos realista részletek felfedezhetőek 

bennük, ugyanazt a díszletjelleget sugallják, amit már Tiziano V. Károly képén is láthattunk. 

        Meghatározhatatlan a tér, amelyben a kettős portrét ábrázolta a művész. (*Guido Reni olasz 

festőművész 1575-1642, leírás és kép: 80. old. A bor a művészetben, Monserrat Miret I Nin, Officina 

96 Kiadó, Budapest, 2005) 

        Szinte öncélúnak mondható az a mesterségbeli tökély, amire a művészek az ábrázolás során 

törekedtek. Ez bravúros szakmabeli tudást igényelt, ami a káprázatkeltés és a csodálat kivívásának 

fontos elemévé vált.  

        A barokk hatás nem kerülte el Magyarországot sem. Jóllehet ez sem tartozik szorosan a 

témához, meg kell említenem Mányoki Ádám* európai szintű portréfestőt, aki alig néhány évtizeddel 

Caravaggio munkássága után kiemelkedőt alkotott, és ezt Európa-szerte nagy érdeklődés kísérte. 

(*festőművész, 1673-1757, II. Rákóczi Ferenc portréja, valamint a Szépművészeti Múzeumban őrzött 

Önarcképe, jelentős barokk alkotások. Kép: internet, Artline Galéria) 

        Tintoretto* (*Jacopo Robusti 1518-1594, velencei festő, Tiziano műhelyében is dolgozott, 

270.old. Egyetemes művészettörténet, Park Kiadó, Budapest, 1999) Utolsó vacsora című képén egy 

érdekes megoldás látható. Az előtérben egy bacchusi figura római pózban, félig meztelenül ül a terített 

asztalnál, míg a háttérben egy igen mozgalmas jelenetben, zaklatott komponálási módban megjelenik 



 

Jézus és a tanítványok, akik inkább térdelnek, mintsem ülnek az asztalnál. A kép előterében egy kutya 

látható. 

Hasonló megoldást láthatunk Veronese* Utolsó vacsoráján is, ám ezúttal Jézus teljesen kiszorulva, 

a kép jobb sarkában található és középen a viszonylag üresen hagyott kompozíciós fő helyen egy fehér 

kutya van megfestve. (*270.old. Egyetemes művészettörténet, Park Kiadó, Budapest, 1999)  

        Ám kettejük közül leginkább Tintoretto gyakorolhatott nagyobb hatást Caravaggióra, sőt a 

spanyol festészet gyakori tér és fény-árnyék megoldásait is inkább fel lehet fedezni ezen a képen. 

        Ez az akadémikus szemlélet, mely szerint olyant kell alkotni, ami egyszer már elfogadottá 

vált, a barokk művészet egyik jellemzője lett. 

        Így aztán a művészek nem egyszer messzi földre elvándoroltak, hogy elsajátítsák a már 

ismertté vált technikai megoldásokat.  

       A legkézenfekvőbb caravaggiói hatást Jusepe de Ribera, művésznevén Spagnoletto* Részeg 

Silenus című képén fedezhetjük fel.  A kép előterében szinte gúnyosan realista megjelenítésben egy 

kövér, szőrös figuraként ábrázolt profán mitológiai istenséget látunk. Silenus Dionüszosz nevelőapja, 

vagy Bacchushoz tartozó jelentéktelen istenség, akit Midász király részegített meg, hogy kicsikarjon 

belőle bizonyos jóslatokat. A bölcsesség titkainak tudója, a szatírok rokona és atyja, aki úgy vesz részt 

az isteneknek a gigászok elleni küzdelmében, hogy szamarának bőgésével megrémíti és megfutamítja 

az ellenséget. 

        Spagnoletto* képén az olasz mester hatása elsősorban a színpadias beállításban és a háttér 

sötétjéből mesterségesen megvilágított realista figurák különböző látószögű ábrázolásában nyilvánul 

meg. 

         A festő itt is az előtérben néhány élethűen megfestett tárggyal érzékelteti a valóságot. 

Azonban a teknősbéka és a kígyó, valamint az eltépett pergamen mind szimbólumokként vannak 

jelen a képen.  Ez a barokk egyik sajátossága. 

        A háttér megjelenítése fokozatosan a már említett sötét és megnevezhetetlen térbe megy át, 

amelynek bal oldalán mintegy anamorfikus megnyitásként a valótlanságot kihangsúlyozandó egy 

nagyon is valós ordító szamár pofája látható. Silenust egy tömlőből borral kínálja egy szintén valós 

szereplő. A részeg istenség egy kagylószerű kelyhet tart a kezében, miközben a jelenetet két oldalról 

az istenség részegségén derülő szatírok zárják közre. (*Jusepe de Ribera, gúnynevén Spagnoletto, azaz 

a kis spanyol, 1591-1652, spanyol festő, Caravaggio követője, aki Olaszországba ment és Nápolyban, 

majd Rómában nagy tekintélyre tett szert. Netlexikon, Egyetemes művészettörténet, 264. old. A bor a 

művészetben: Monserrat Miret I Nin, Officina ’96 Kiadó, 2005, Budapest, kép 89. 90. old. ) 

       Spagnoletto művészetében jelen van a Cervantest is jellemző spanyol szemléletmód.  

A Silenus részegsége című festményen egyszerre látható a realista látásmód, sőt a már 

groteszkséget sugalló valódiság, valamint a mitikus elemekkel társított profán legenda. 

       Ez a szemlélet mutatkozik meg a kor spanyol festészetében is, amelyet a spanyol festészet 

fénykorának nevez. Ebben a korban élénk művészeti tevékenységnek lehetünk tanúi, elsősorban a 

királyi udvar tartózkodási helyéül szolgáló sevillai, majd később madridi központtal.  E mellett egész 

Spanyolországban nagy udvari és egyházi megrendeléseknek lehetünk tanúi. 

       A 17. században a naturalista festési módszer elfogadottá és általánossá vált az Ibériai-

félszigeten is. A képek megfestését gondos előtanulmányok és műtermi beállítások előzték meg. A 

művészek a legtökéletesebb részletezésig menő realista megjelenítésre törekedtek, ugyanakkor néha 

heroikus pátosszal elevenítik meg mitikus figuráikat, akiket Caravaggióhoz hasonlóan élő modellek 

után formáznak meg. 

Ez történt a spanyol barokk esetében is. Egy eszme elindult, és Olaszországban kedvező talajra 

talált, ahonnan megtermékenyítette az egész akkori nyugati világot. 

Ha arra gondolunk, hogy ma az internet korában is évtizedeknek kell eltelnie, amíg Kelet-

Európában tért hódít egy-egy építészeti, képzőművészeti vagy zenei irányzat, arról nem is beszélve, 

hogy a meghonosodáshoz talán nem is elég ez az idő, akkor azt kell mondanunk, hogy a barokk stílus 

hihetetlen erővel és gyorsasággal hatott és terjedt szerte a világban.  

Az igazi nagy barokk művészet második hazája maga Spanyolország.  Ott minden feltétel adott 

volt ennek a művészetnek a virágzásához.  

A gazdasági és politikai körülmények itt egyértelműbbek voltak, mint Itáliában, és a központi 

hatalmat nem veszélyeztette a szétdarabolódás, továbbá a reformáció sem hódított teret magának. 



 

Spanyolország a kor legnagyobb hatalma volt, és az Amerikából beözönlő anyagi javak soha nem 

látott fellendülést eredményeztek.   

A spanyol festészet aranykora is erre a periódusra tehető.  

Kezdetben élénk művészeti élet jellemzi főleg Sevillát, amely az ország szellemi központja volt a 

korszakban, de aztán ez a tevékenység fokozatosan áttevődik a fővárosba, Madridba. 

Ez egybeesik az európai monarchiák központosító törekvéseivel. Caravaggio szellemi hatása 

nagyon gyorsan elterjedt az Ibériai-félszigeten is, ahol a minél természethűbb és precízebb 

ábrázolásmód lett a domináns irányzat.  

A sevillai nagy nemzedék szinte töretlenül folytatja a nagy olasz előd által kijelölt utat, és 

alkotásaiban egyrészt a valósághoz való hűség, másrészt a háttér egyszerűsítése és a figurák 

szimbolikus tartalommal való telítettsége a jellemzően domináns stilisztikai elem. 

Emellett az itteni mesterek munkáira is a fény-árnyék jelenséggel való hatáskeltés volt a 

legjellemzőbb.  

 

       A spanyol barokk festészet jelentősebb képviselői: Francisco de Zurbarán* (*1598-1664. 

284.old. Egyetemes művészettörténet, Park Kiadó, Budapest, 1999), Diego Velasquez.* (*Diego 

Rodriguez de Silva y Velasquez, spanyol festő, aki eljut a spanyol királyi udvarba, majd hosszú itáliai 

tanulmányútján megismerkedik Caravaggio művészetével. Művészetére jellemző a hibátlan és 

kiegyensúlyozott kolorit és a lendületes ecsetkezelés, 1599-1660. 284.old. Egyetemes 

művészettörténet, Park  Kiadó,  Budapest, 1999)  A képeiken megjelenített szentek egészen reálisnak 

látszanak, és csak a barokkra jellemző fény-árnyék hatás érvényesítésével tűnnek másabbnak a 

köznapi embereknél.)  

        Francesco de Zurbarán* festészetét inkább a sötét hátterű caravaggiói megoldás jellemezte. 

(*kép: 286.old. Szent Bonaventura halála, 1629. Párizs, Louvre, Egyetemes művészettörténet, Park 

Kiadó, 1999.)  Kezdetben ugyanazon az úton halad Velasquez is  itáliai útját követően, főleg Tiziano 

és Rubens hatására, szabadabb, oldottabb festési módszert sajátított el. Egyszerre barokk és realista, és 

a királyi család által megrendelt képei szinte tobzódnak a színektől. Ezek a képek a valóság és az 

illúziókeltés legmagasabb szintre emelt remekművei, amelyek mindmáig valami csodálattal határos 

lenyűgöző erővel hatnak a nézőre. Ilyenek az Infánsnő, vagy más néven Az udvarhölgyek című 

festmény, valamint a Szövőnők című monumentális alkotás. Mindkettőn jól megfigyelhető a barokkra 

jellemző többszörösen megosztott illúziókeltő térhatás és a koloritot kihangsúlyozó műtermi 

megvilágítás. (Kép és szöveg: 284. old. Egyetemes művészettörténet, Park Kiadó, Budapest, 1999) 

      Mindkét nagy mestert megihlette a bor szellemisége és ezzel kapcsolatos gondolataikat a 

kornak megfelelően ábrázolták is. 

Diego Velasquez, Bacchus diadala*, vagy Ivók, más néven Részegek című remekműve a spanyol, 

sőt az egész európai művészettörténet egyik legkiemelkedőbb alkotása. 

Csodálatos könnyedséggel jeleníti meg a képen szereplő karaktereket. 

Figurái között az ifjú Bacchus és félmeztelen (szatír) kísérője a realista ábrázolás ellenére 

szimbolikus alakok, a ceremóniával egybekötött ivászat többi résztvevője egytől-egyig valós, akár 

kocsmai figuráknak is mondhatóak. 

A mester oly módon festette meg ezeket, hogy akár napjainkban az utcán, vagy a kocsmákban 

fellelhető részeg és lecsúszott emberekre is ismerhetünk bennük. 

Remek jellemábrázolással mutatja be mindegyik szereplőjét, ez alól a térdeplő, megkoszorúzott 

fiatal alak képez kivételt, akinek ruházatáról és fegyvertartó szíjáról gyaníthatjuk, hogy előkelőbb a 

cimboráinál. 

A szőlő és babérkoszorúk alkalmazása szimbolikus. A földön heverő kancsó és felborult üvegkorsó 

szegényes és dísztelen jellegüknél fogva igen markánsan a realizmus stílusjegyeit mutatják. 

Az egész mulató és gúnyosan mosolygó társaság a Cervantes által érzékeltetett, emelkedett, 

ugyanakkor alantas, ezáltal pikareszk hangulatot sugallja. (*Madridi Prado Múzeum, Kép: 88. old. 

Monserrat Miret I Nin, Officina ’96 Kiadó, 2005, Budapest) 

 

          Végül meg kell említeni Domenico Theotocopuli, ismert nevén El Greco* művészetét, aki 

Kréta szigetén született (ami akkor Velencéhez tartozott) és felnőttként érkezett Velencébe, ahol 

megismerkedett Tiziano és Tintoretto művészetével, akikkel egy ideig dolgozott is. Később Rómába 

ment, ahol megismerkedik Michelangelo és Raffaello freskóival, ám Tintoretto jobban vonzza és 



 

visszatér Velencébe, ahonnan Spanyolországba megy, és egy ideig Madridban, majd haláláig 

Toledóban dolgozik. (*271. old. Egyetemes művészettörténet, Park Kiadó, Budapest, 1999) 

Utolsó Vacsora című festményén, amit egészen fiatalon festett, még láthatóak az ortodox 

ikonművészet dekorativitásra törekvő, főleg a sötét színeket alkalmazó megoldása, ám az asztalra 

helyezett boros serlegek formailag már Veronesével mutatnak rokon vonást, másrészt a szinte fénylő 

asztalterítő már a barokk előjele. A szereplők szenvedélyt sugalló teátrális testtartása is a barokk egyik 

jellegzetessége.  Csak érdekességként jegyzem meg, hogy az asztalon két kés is mintha épp leesni 

készülne. Talán az agresszivitás végét jelentő eljövendő béke szimbólumai lehetnek ezek.(*1568 Kép: 

Pinacoteca Nationale Bologna Wikipedia) 

 

          Néhány mondatban említést kell tennünk a francia barokkról is. A 17. században nagyszerű 

manierista iskola jön létre Párizsban és egész Franciaországban. Témánkat illetően Frans Pourbust* 

kell megemlítenünk, aki szintén Itáliában tökéletesítette mesterségbeli tudását.  

A korra jellemző volt, hogy a festők Olaszországban képezték magukat. Proubust udvari festő lett 

Párizsban, aki jelentős arcképfestészete mellett vallásos kompozíciókat, továbbá egy remek Utolsó 

vacsora című festményt is alkotott (Párizs, Louvre), amelyen a színek ragyogása mellett a barokkra 

jellemző fény-árnyék hatás is csodálatraméltó. (*1569-1622 (*271. old. Egyetemes művészettörténet, 

Park Kiadó, Budapest, 1999) Középen a már ismert, szinte világító fehér asztalterítőről mintha 

szétáradna a fény, és betöltené az egyébként sötét képet. Magán az asztalon csak a szimbolikus tál, 

kenyér (?) és boros kehely található, ami inkább a keresztény borospoharakra hasonlít, mint az itáliai 

barokkban látott jóléti, polgári elegáns kupákra. (kép: internet 

http://www.flickr.com/photos/12152206@N03/3237915586/)   

A francia festészet a korszakban igen erőteljesen magán hordja a caravaggiói stílusjegyeket, ám 

lassanként kialakul egy önálló, főként az ókori mintákra visszatekintő egyszerű klasszicizálóbb 

formavilág. A fény-árnyék jelenség drámai visszaadása és Tiziano hatása érződik az itteni festészeten 

is, ám meglátásom szerint a kiérlelődő stílus valahol középúton, a flamand és az olasz barokk között 

helyezkedik el.  

Mindenképp meg kell említenem Georges de La Tour* festészetét, amelyet leegyszerűsített formai 

tisztaság jellemez. Szigorú forma- és színhasználattal továbblépett a caravaggiói hagyományoktól. 

Képeit bensőséges egyszerűség jellemzi. Többnyire egyetlen fényforrást (gyertya, fáklya) alkalmaz, és 

mindenütt a meleg színvilág dominál. Különösen a vörös szín fénnyel való derítése teszi azonnal 

felismerhetővé az összes képeit. (*francia festő, 1593-1652, 272, 274. old. Egyetemes 

művészettörténet, Park Kiadó, Budapest, 1999)  

A francia festészet elegáns, dekoratív és klasszicizáló tendenciái mellett egy markánsan realista 

szemlélet is kibontakozik ebben az időszakban. E szemlélet több jelentős reprezentánsa  igen nagy 

elismerésre tett szert a korszakban, ám csak a Le Nain* testvéreket említem meg, akik együtt 

dolgoztak, és bár mitológiai témákat is festenek, legjellemzőbb alkotásaik témáját a paraszti életből 

merítik.  A Parasztok étkezése című festményen egy világító fényhatású fehér abrosszal leterített asztal 

körül elhelyezkedő parasztokat láthatunk, akik nem túl nagy derűt és eleganciát sugallnak, ám a 

valóság megfigyelésével és pontos visszaadásával a festő fivérek képesek voltak elénk tárni az 

egyszerű emberek méltóságát. A kép jobb oldalán ülő mezítlábas ember üres és reménytelenül a 

semmibe meredő tekintetével ellentétben a vele szemben ülő férfialak derűsen emeli borospoharát. 

(*Antoine 1588 körül-1648, Louis 1593 körül- 1648, Mathieu 1607-1677, francia festők, szöveg és 

kép (*francia festő, 1593-1652, kép és szöveg, 275. old. Egyetemes művészettörténet, Park Kiadó, 

Budapest, 1999) 

         Van a barokknak egy különálló ága, amely bár tartalmazta a barokk formajegyeinek bizonyos 

részeit, mégsem mondható róla, hogy ugyanolyan céllal jött létre, mint az itáliai, ibériai, francia vagy 

akár ausztriai rokona. 

         Ez a németalföldi barokk. Stílusában sokkal visszafogottabb, realistább, mint az előbbiek. 

         A németalföldi barokkban is megtalálható ugyanaz a realizmusra, sőt majdhogynem a 

gúnyoló groteszk realizmusra való hajlandóság, amit a spanyol kortársaknál tapasztalhattunk, ám 

teljességgel hiányzik belőle az ibériaiak patetizmusa és extatikusan misztikus átszellemültsége.  

        Talán Rubens* (Peter Pauwel Rubens flamand festő 1577-1640, 123. old, Művészettörténet 

vázlatokban, Győr, 1996) festészete kivétel ez alól, akinek itáliai útjai meghatározóak voltak. Jezsuita 

nevelésben részesült Antwerpenben. Magas nívójú szellemi alapozottságra tett szert, és tudásánakl, 

http://www.flickr.com/photos/12152206@N03/3237915586/


 

valamint elegáns, csiszolt modorának köszönhetően a kor egyik legbefolyásosabb diplomatájává vált. 

Európa minden jelentős királyi udvarában megfordult, és több helyen is tartott fenn műtermeket.  

         Nem restellte másolni az itáliai nagymestereket, főként Tizianót, és ez később  művészetének 

egyik fontos ismertető jegyévé vált. Szinte alig találunk eltérést az említett olasz mester és Rubens 

Európa elrablása című alkotásai között. Ugyanezt a hasonlóságot fedezhetjük fel a két alkotó 

Bacchanália* című festményein is.  A különbség csak annyi, hogy Tiziano színei mélyebbek, 

testesebbek, míg a Rubens által használtak légneműbbek, könnyedebbek. Még a Tiziano Bacchusának 

kancsójában vöröslő bor is mintha egy sötétebb árnyalatú fajtából lenne, míg Rubens koszorús 

istensége egy rosé italt tart a kezében. (*A bor a művészetben: Monserrat Miret I Nin, Officina ’96 

Kiadó 2005, Budapest, kép 94, 95, 96, 97. old.) Amint említettem, a két alkotónál már nyomát sem 

találjuk a bor liturgikus szemléletű, az ókorra és középkorra oly jellemző ábrázolásmódjának. Helyette 

a dúskáló-dőzsölő jólétben élő polgár önmagát istenségi magasságokba emelő és a földi javak között 

ünneplő pátoszos pózolását láthatjuk. 

        A többi flamand festőre korántsem jellemző a rubensi dagályosság, a pompa és mitológiai 

jelenetek ábrázolására való törekvés.  

         A németalföldi művészek hagyatékában sokkal inkább az egyszerű témák feldolgozásával 

találkozhatunk, amelyet néha az egyszerűség, néha pedig a groteszk látásmód jellemez. A bor és 

művészet megközelítése és összefüggése szempontjából igen jelentős az idősebb Pieter Brueghel* 

Parasztlakodalom c. műve. (*Németalföldi művész, 1525-1569, 111. old. Művészettörténet 

vázlatokban, Szabó Attila, Győr, 1996) 

        Ezen a művön a ragyogó színekkel megfestett, és a fény-árnyék barokkos hatása ellenére nincs 

nyoma a korra jellemző pátosznak. A kép előterében megfestett mulatozó parasztok szinte kivétel 

nélkül háttal állnak, vagy a nézővel szemben ülnek és az a néhány alak, amelynek látszik az arca, a 

legjobb indulattal sem a szépsége miatt került a festményre. 

        A korsóból való kiöntés actus-ában semmi nyoma nincs a rituálénak. A művész az össze-

vissza borogatott korsókkal is azt jelzi, hogy itt pusztán egy duhaj és földhözragadt mulatozásról van 

szó. Minden egyszerű és rusztikus. A fehér terítő ugyan megvillan az asztalon, de a fából tákolt 

ételhordón cipelt kásaszerű étel közel nem egy elegáns külsőségekről és jólétről tanúskodó lagziról 

tájékoztatja az utókort. 

A flamand festészet mindvégig külön úton haladt a spanyol, a francia és az olasz művészethez 

képest. 

        A portréfestészet teljesen új jelenség az addigi művészettörténetben, ám lényegében 

reneszánsz eredetű. Már Tizianónál is teljesen önálló műfajként jelenik meg az ábrázolt és a 

hatalmának tudatában lévő polgár arcmása. Míg a reneszánszban a portré valamilyen kontextusban 

jelenik meg, a barokk portréábrázolásban eltűnik vagy redukálódik a környezet, és a művész kizárólag 

a megfestendő személy tökéletes ábrázolására törekszik. 

Itt-ott ugyan megjelenik néhány allegorikus jelentőségű üzenetközvetítő tárgy, de a környezet nem 

tartalmaz a megjelenített személy részleteivel egyenértékű vizuális információkat. 

Ez leginkább a Caravaggio hagyományán és nyomdokaiban kibontakozó olasz és francia barokkra 

jellemző, de hatása az egész európai művészetben jelen volt. 

 Ennek egyik ismertetőjegye, hogy a művészek az allegorikus megjelenítések mellett a modelljeik 

lehetőleg legtermészethűbb megfestésére is törekedtek. Ez azt jelenti, hogy az ábrázolt személyt nem 

látták el antik módon idealizált arányokkal, hanem valósághűen visszaadták modellek jellemvonásait, 

életkorát és lehetőleg a lelkiállapotát is.  Ugyanezeket a kritériumokat próbálták érvényesíteni a kettős 

vagy csoportportrékon is. Az egyik legjellemzőbb ilyen kettős portré talán Tiziano Adógaras* című 

festménye, amelyet két változatban is megfestett. Az egyik a drezdai Zwingerben látható, amelyet 

valószínűleg 1516-ban vagy 1517-ben festett. (*kép: The Old Masters Picture Gallery in Dresden, 

Deutschler Kiadó, Münich, Berlin, 1999, Harald Marx, Gregor, JM Weber, 24. old.)   Ennek hatása 

aztán elterjedt, és a későbbiekben számos más nagy és kis mester is követte ezt a modellt. Ilyen többek 

között Caravaggio Jósnő* című kompozíciós portréfestménye. (*Buona Ventura 1594-ben festette. 

Párizs, Louvre, Caravaggio a Roma, Uficcio Turismo kiadás, Róma, 2007) 

      Ezeknek a festményeknek ugyan nincs kapcsolatuk a borral és annak a barokk korban kialakult 

fogyasztási szokásaival, ám előzményként és mintegy modellként szolgáltak számos ilyen alkotás 

létrejöttének mintájaként. 



 

       Rembrandt* (*Rembrandt Harmensz van Rijn az egyik leghíresebb holland festő. 1606 

Leiden-1669 Amszterdam) ennek a kettős portrénak a hatására festett néhány ilyen képet. Az egyiken 

önmaga és Saskia* (*Saskia van Uylenburg, Rembrandt felesége) látható. Ennek a festménynek a 

címe a Tékozló Fiú*, amelyen Saskiával való mulatozás közben örökítette meg magát a festő, amint 

épp egy nagy boros (?) serleget emel a magasba. (Feltehetően 1599-ben festette.) Bár a barokkra 

jellemző sötét tónusokkal telített, amit csak fokoznak a nehéz drapériák és veretesen súlyos kelmék 

bravúros festői megoldásai, mégis csupa vidámság és derű sugárzik a portrékról. (*szöveg és kép 91.- 

92. old. The Old Masters Picture Gallery in Dresden, Deutschler Kiadó, Münich, Berlin. 1999. Harald 

Marx, Gregor JM Weber.)  Elterjedté vált az ilyen megoldásokkal készült csoportportré.     

      Rembrandt hatása érezhető Gabriel Metsu* holland festő kettős portréján is, amelyen saját 

magát ábrázolja, amint a feleségével mulatozik a borozóban. Ezt a képet Metsu két évvel később, 

1661-ben festette.(*Gabriel Metsu, németalföldi festő, 1629-1667) Itt szinte az ellenkezőjét láthatjuk, 

mint Rembrandt kettős portréján.  Míg Saskia Rembrandt ölében ül mulatozás közben, itt a festő egy 

magas széken, mintha a felesége ölében ülne, és magasba emeli borospoharát.  

Míg Rembrandt háttal ábrázolja önmagát és nejét, amint visszafordulnak a nézőre, addig Gabriel 

Metsu kissé szemből láttatja önmagukat, és a feleség korántsem olyan derűs, mint Saskia. Nemcsak 

Rembrandt, hanem a nála néhány évvel fiatalabb Vermeer is hatással volt Gabriel Metsu festészetére. 

Elsősorban a műtermi és egyszerű megoldásokkal készült képek mutatnak rokonságot a két festő 

életműve között. 

Ezeket a műveket főként az egyszerűség jellemzi. Metsu munkái között találunk egy remek portrét, 

ami egy borospincében ivó embert ábrázol. A mű címe az Öreg részeg. Remek technikával megfestett 

kép, ami akár a későbbi realista kor előfutára is lehetne. Barokk korban készült ez a mű, de ezen sem 

találjuk nyomát a jezsuita szellemiségű pátosznak, sem a borral kapcsolatos bármilyen mítosznak. 

Egyszerű és természethű. 

Ha összehasonlítom Caravaggio realista, ám szenvedélyes pózban bemutatott Ifjú beteg 

Bacchusával, akkor a sötét-világos kontrasztra épülő kolorittól eltekintve ez a kép szinte semmi 

barokkos elemet nem tartalmaz. (1593-1594-ben festett olajkép, amelyet fára festett a művész, kép: 

Galleria Borghese, Róma, Caravaggio a Roma, Uficcio Turismo kiadás, Róma, 2007, és  internet: 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Bacchino_malato_%28Caravaggio%29.jpg) 

Caravaggio Beteg Bacchusa is realista képnek mondható, mivel élethűen ábrázolja a beteges arcú 

fiút, ám a beállítás, a szenvedő, mégis érzéki póz, valamint az ifjú kezében a szőlő mind-mind barokk 

elemek.  Nem is beszélve a fény-árnyék szentimentális hatásáról.  

 Metsu Öreg részege* igencsak messze esik ettől a szenvedélyességtől. Ez is barokk, ám 

németalföldi barokk mű. ( Rijksmuseum, Amsterdam, kép: http://www.gabrielmetsu.org/The-Old-

Drinker.html  ) 

Ez a barokk, ha lehet ezt a kifejezést használni: a protestantizmus egyszerű és pragmatikus 

barokkja. 

 

Ebben a tekintetben a flamand festészetre nagy hatást gyakorló egyik nagy mester eltér az olasz 

hagyománytól. Ugyan hasonló fény-árnyék hatás megoldására alapozta újszerűségét, de ez mind 

megoldásában, mind céljában lényegesen különbözött az itáliaitól. 

A flamand mesterek műveiből hiányzik a jezsuita szellemiség. Csak stíluselemeiben hasonlítanak a 

nagy keresztény-katolikus restaurált monarchiák hivatalos festészetéhez. A németalföldieket többnyire 

a sokkal egyszerűbb és természethűbb polgári szemléletű megoldások jellemzik. 

Bár korban nem Jan Vermeer* előzi meg a németalföldi festőket, ebben a tekintetben mégis őt 

emelném ki, mivel a németalföldi festészet egyszerűségének és pátoszmentességének a 

legreprezentánsabb alkotója. Műveinek szereplői a barokkra jellemző fény-árnyék hatások 

stílusjegyeit mutatják, ám Vermeer festészetéből hiányzik az olasz, spanyol barokk 

szentimentalizmusa. Az ő egyszerű, polgári hősei egy ablak előtt állnak, és egészen hétköznapi 

dolgokat csinálnak.  Levelet olvasnak, tejet öntenek egy bögrébe, vagy épp varrnak, esetleg a mester is 

feltűnik, aki épp fest.  

Rubens, Frans Hals és Rembrandt esetében még fellelhetők az olasz barokk erőteljesebb hatásai, 

Vermeer műveiben mindez egészen letisztul. Művészetében a barokktól idegen tájábrázolásig megy el.  

      Mint már említettük, Tiziano művészetében a különböző mitológiai jeleneteknél a táj jelen van 

a vásznakon, ám nem önálló és egyenrangú részletként, hanem egyfajta díszletként, még akkor is, ha 

http://www.gabrielmetsu.org/The-Old-Drinker.html
http://www.gabrielmetsu.org/The-Old-Drinker.html


 

nagyon precíz és aprólékos megfogalmazásban és szimbolikus megjelenítésben mutatkozik meg. 

Szabó Attila a Művészettörténet vázlatokban* című tankönyvében a barokkra jellemző új műfajok 

megteremtése között említi az önálló tájkép és a csendélet létrejöttét és elterjedését. (*122. old. Veritas 

Kiadó, Győr, 1996) 

         A németalföldi festészetben, és különösen Vermeer művészetében, a táj sokszor nem egyéb, 

mint maga a táj. Nincs benne semmi pátoszos vagy misztikusan szimbolikus elem.   

        Nagyjából ugyanez az egyszerűség jellemzi a borral kapcsolatos művészetet is.  

A festők pontosan úgy festik meg a borivókat, ahogy látják őket. Ha egyszerű emberek egyszerű 

környezetben, akkor a képen ugyanígy látjuk viszont őket.  

Érdekes azonban megjegyezni, hogy a barokk kor festményei mégis a barokk formajegyeit 

hordozzák magukon.  

Megemlíteném Vermeer egy ilyen korai, borozással kapcsolatos, Caravaggio hatását idéző chiar-

oscuro megoldással készült művét, melyen egy igen profán és egyszerű jelenetet ábrázol. Egy 

borozgató társaságban egy prostituáltnak épp pénzérmét ad a háta mögül őt átölelő ember. A lány arca 

a fogdosás vagy talán a bor miatt természetes színben vöröslik  pompásan megfestett sárgán világító 

inge fölött. A képen szereplő többi alak arca elmosódott, és a homályban marad a fiatal 

örömhölgyéhez képest. Az egész kompozíció úgy van megfestve, hogy a néző tekintete a kép közepén 

elhelyezkedő pénzt fizető kezekre irányuljon, amit a két oldalon elhelyezkedő két borospoharat tartó 

kéz foglal keretbe. A háttér homályából a fiatal prostituáltat átölelő férfialak kalapja és ragyogó vörös 

felöltője mintha fontosabb lenne, mint maga a félhomályban megbúvó arca. Szinte lényegtelen, hogy 

ki tartja a két poharat, ám minden egyes szereplőben markánsan szimbolikus karaktereket látunk.  Az 

előtérben lévő asztal briliáns technikával megfestett terítője ismét csak olasz hagyományra utal. A lány 

poharat tartó keze mellett látható boroskorsó sem kevésbé bravúros. (*Kép és szövegforrás angol 

nyelven: 101. old. The Old Masters Picture Gallery in Dresden, Deutschler Kiadó, Münich, Berlin, 

1999, Harald Marx, Gregor JM Weber)   

         Ugyanebben a tanulmányban látható Caesar Boettius van Everdingen* a Fiatal Bacchus 

Ariadnéval és Cupidóval című festménye, amit 1657-ben festett az utrechti Haarlemben.   Everdingen 

nem tartozott Rembrandt iskolájához, inkább Caravaggio követőjének mondható. A fiatal Bacchust 

ábrázoló festmény ugyan mind komponáltságában, mind a fény-árnyék hatások tekintetében az olasz 

mester hatását mutatja, ám szereplőinek megválasztásában inkább vélünk felfedezni észak-európai 

embertípusokat, mint a mediterrán mítoszt magukon viselő karaktereket. Ettől kissé másabb, mint az 

olasz barokk, amelynek hatását kétségkívül mutatja ez a remekmű. Ugyanezt a befolyást érezhetjük a 

mesterien megfestett drapériák és a boroskorsó, valamint a Cupido kezében lévő serleg és a főhősnek a 

szájához emelt pohár megfestésében. 

        A művész olyan precízen festette meg a tárgyak és a drapériák anyagszerűségét, hogy szinte 

érezni lehet a tapintásukat. Ha nem lenne jellemző a képre a színpadias beállítás és a háttérben a 

homályban felsejlő szatír feje, akár egy korabeli holland szerelmi zsánerképnek is tekinthetnénk a 

művet. (*Caesar Boettius van Everdingen holland festőművész, 1617-1678, kép: 100. old. The Old 

Masters Picture Gallery in Dresden, Deutschler Kiadó, Münich, Berlin, 1999, Harald Marx, Gregor 

JM Weber) (A kép megtekinthető még az interneten a 

http://www.liveinternet.ru/community/solnechnolunnaya/post84395015/ orosz nyelvű honlapon. 

Ugyanott a holland mester egy hasonló témájú festménye is látható, amelyen leginkább klasszicizáló 

stílusjegyeket lehet felfedezni.  Ezen a művön elsősorban Tiziano hatásának nyomait láthatjuk.  Itt már 

nyilvánvalóan megválogatottabb és mediterrán karakterű szereplők, mitológiai pózban, a késő 

reneszánsz komponáltságában, az aranymetszési kompozíciónak megfelelően helyezkednek el a kép 

síkjának felületén. Az összes szereplő tekintete az előtérben látható kecses mozdulatú nimfa által 

felkínált boros serleg felé irányul. Ez a kép inkább a barokk által kedvelt szimbólumokban bővelkedik. 

Bacchus istenség szőlőfürtös botjától a földön heverő, s a szertartásokon kötelező módon jelen lévő 

maszkon keresztül a szőlőt tartalmazó gyümölcsfüzérig Dionüszosz misztériumának minden kelléke 

megtalálható rajta. Természetesen nem hiányzik a bor kiöntési actusának a szimbóluma, a korsó. A 

bevezetőben MartinHeidegger* „A dolog” és „A nyelv” kettős tanulmányában így fejezi ki a platóni 

Ideát a látszat elleni tartalommal:„A korsó nem marad egy közönséges tárgy, hanem egy olyan, 

amelyet valaki, mint készítő megkérdezésünk nélkül elénk tett…” (*Sylvester János Könyvtár 

Kiadó Sárvár 1998. 12-14. oldal.) 

http://www.liveinternet.ru/community/solnechnolunnaya/post84395015/


 

Vagyis a korsó ebben az esetben is, ezen a festményen is több, mint egy közönséges tárgy vagy 

kellék. Ilyen szempontból szemlélve és vizsgálva a képet, és a szereplők beállított mozdulatait is szem 

előtt tartva, el lehet mondani, hogy a bevezető rész zárógondolata tökéletesen alkalmazható erre a 

műre. Ezt így igyekeztem megfogalmazni: Végül a bor az a valami, amivel a szimbolikus gondolkodás 

a későbbi korokban is ki tudta tölteni a bevezetőben említett logost, vagyis azt a megfoghatatlan 

SEMMI-t, ami a tiszta szellemet „testesíti” meg. Ez a kép mintha csak illusztrációja lenne a fentebb 

említett gondolatoknak.  

 

        Amiben a barokk ábrázolásmód eltér az összes addigi megjelenítésektől, az nem egyéb, mint a 

csendélet egyre markánsabb és szuverénebb jelenléte a művészi gondolkodásban. 

         Az Egyetemes művészettörténet szerint ez a műfaj holland eredetű. 

 Nem értek teljes mértékben egyet ezzel a megállapítással, mivel az ilyen jellegű képeket 

Caravaggio művészetében is megtaláljuk, sőt egy igen különleges és mindmáig szinte egyedülálló 

olasz barokk művész az antropomorf jellegű portrénak látszó festészetét megkonstruált csendéletekből 

állította össze.  Giuseppe Arcimboldo* művészetéről van szó, akinek groteszk, portré hatású 

festményeinek leggyakoribb szereplője a szőlő. Ilyen az ősz című csendélete, ami első látásra egy 

nagy orrú, fura ember arcmásának benyomását kelti a szemlélőben, ám csupa zöldség és gyümölcs 

olyan összerakásáról van szó, amely összhatásában egy emberi fejet enged a szemlélőnek látni. Nota 

bene: a megfestett termések az őszi betakarítás bőségére utalnak, amit a dús szőlőfürtök koronáznak 

meg.  

Monserrat Miret I Nin a fent idézett tanulmányában azt írja, hogy Arcimboldo művei hajlanak az 

extravaganciára, amelyben a forma fontosabb, mint a tartalom. (*Giuseppe Arcimboldo olasz 

festőművész, 1527-1593, A bor a művészetben, 162.old. kép: Az ősz, Párizs, Louvre, 160. old. 

Monserrat Miret I Nin, Officina 96 Kiadó, Budapest, 2005) 

A jezsuita restauráció győzelme után ez a megállapítás általános érvényűvé vált a katolikus 

fennhatóságú országokban. A művészetnek szinte kánonszerű elvárásoknak kellett megfelelnie, ami 

egy bizonyos fajta manírhoz vezetett. Innen a kor másik megnevezése: manierizmus. 

      Arcimboldo munkái allegorikusak, ám Caravaggio ilyen jellegű csendélete semmi különöset 

nem tartalmaz. A Gyümölcskosár* című festménye egy bravúrosan megfestett csendélet, amelyen a 

természethűséggel ábrázolt gyümölcsök tökéletes megjelenítésén kívül hiába keresnénk a barokk 

szenvedélyességét. Ezen a vásznon semmi ilyesmit nem találnunk. Egy egyszerű okkersárga háttér 

előtt egy kosár gyümölcs – mindössze ennyi a kép tartalma és egyúttal ebben rejlik az összes 

mondanivalója is.  A barokkra jellemző fény-árnyék kontraszt itt csak annyira érvényesül, amennyire a 

gyümölcsök természethű megjelenítése ezt megengedi.  Véleményem szerint még csak a művésznek a 

gyümölcsök iránti szenvedélyes hódolata sem olvasható le erről a képről, hiszen a mester egy kukacos 

almát helyezett a többi gyümölcs közé, ezt választotta megfestendő témájául. Más kérdés, hogy a 

szőlőgerezdeket olyan bravúrral jeleníti meg, hogy a néző legszívesebben máris elfogyasztaná 

őket.(*kép: Gyümölcskosár, 1595-1596, Pinacoteca Ambrosiana Milano, 163. old. Monserrat Miret I 

Nin, Officina 96 Kiadó, Budapest, 2005) 

A fentebb említett művek abból a szempontból lehetnek fontosak, hogy esetükben az egyházi 

művészet jelentős mértékben elkülönül a világitól. Georg Flegel *(1566-1638): Csendélet című 

munkája a Szépművészeti Múzeumban található a német és osztrák festményeket bemutató 

gyűjteményben. A gyűjtemény a barokk, rokokó és klasszicizmus legkiemelkedőbb festőegyéniségei 

munkái révén mutatja be az itt található festészeti remekműveket. Ez a munka a Caravaggióéhoz 

hasonlóan a tökéletesség igényével mutatja be a terített asztalra helyezett kenyeret és bort, ám itt sem a 

szimbolika érvényesül.  A művész célja szemmel láthatólag az anyagszerűség és a látvány tökéletes 

precizitással történő visszaadása volt.  

A porcelánváza és a többi tárgyak is rendkívüli igényességgel megfestett együttese szinte kézzel 

tapinthatóan teszik láthatóvá a megjelenített dolgok anyagszerűségét. 

Olyan mesterségbeli tudással adja vissza a sajt és a citrom valóságát, hogy szinte érezni lehet az 

ízüket. 

(*kép: http://www.museum.hu/museum/permanent_hu.php?IDP=1979&ID=77) 

 A 17. században a csendélet Németalföldön teljesedik ki. E festészet egyik legjelentősebb 

képviselője Pieter Claesz.* (*flamand festő, Antwerpen, 1597-1561, 284. old. Egyetemes 

művészettörténet, Park Kiadó, Budapest, 1999) 

http://www.museum.hu/museum/permanent_hu.php?IDP=1979&ID=77


 

Bár az Egyetemes művészettörténetben közzétett egyik csendélete sörrel kapcsolatos, a boros 

csendéletei is számottevőek. Több képén is megjelenik szimbólumként a Heidegger által emlegetett 

korsó. 

Több csendéletén is látható egy boros serleg, melyet oly igényesen festett meg, hogy bármelyik 

ötvösműhelyben el lehetne készíteni.  

Az ecsetkezeléssel a gondosan beállított tárgyak legkisebb részleteit is már-már tapintható 

anyagszerűséggel eleveníti meg. 

Csendéleteivel allegorikus mondanivalót jelenít meg a flamand mester. Amikor a feldőlt boros 

serleg mellé halálfejet, vagyis koponyát fest, a túlzott alkoholfogyasztás veszélyeire utal.  

Talán itt még található utalás a bor nem megfelelő és nem rituális fogyasztására, ám a barokk kor 

művészete után ez fokozatosan a háttérbe szorul. A bor leginkább a világi művészet tartozéka lesz, és 

a bőség és mámor jelképévé válik.  

Pieter Claesz az a művész, aki a barokk fénykorában, a csendéletein keresztül még visszanyúl az 

allegorikus megjelenítések tartalmi kérdésköréhez, ám tökéletes ábrázolásmódjának köszönhetően 

életműve mindenképp a barokk világához sorolható.  

Érdemes megjegyezni a nagyon gyakran előforduló kés motívumot az asztalok szélén. Lehetséges, 

hogy ez sokaknak nem tűnt fel, de igen gyakori eleme mind a kompozícióknak, mind a 

csendéleteknek.  

Egyik ilyen műve a Kasseli Kunstsammlungen Múzeumban őrzött festménye, a már említett 

sorozat egyik darabja, amelyen szinte ugyanazok a tárgyak fedezhetőek fel, mint a hozzá hasonló 

méretű és kivitelezésű alkotásain. 

 A szóban forgó csendéletet  

 (*kép: http://www.passionforpaintings.com/art-gallery/pieter-claesz-painter/still-life-1633-xx-

staatliche-kunstsammlungen-kassel-oil-painting-reproduction) 

A kép egységes színvilága, továbbá a megjelenített tárgyak erőteljes árnyékban való elhelyezése és 

erős fényforrással való megvilágítása egyrészt caravaggiói hatást mutat, másrészt – esztétikai 

eleganciájában és egyszerűségében – eltér ettől a hatástól. 

Több hasonló képén megtaláljuk ugyanezt a boros serleget és félbevágott citromot. Jelen van a 

kenyér is, amit szintén szimbólumként lehet értékelni. A bor a művészetben* című tanulmány egy 

másik megjelenített tárgyat kis korsóként említ, ami a csendélet hátsó részén van elhelyezve. Én 

inkább valamilyen egységesítő mérőkorsócskát vagy mérőeszközt vélek felfedezni ebben a tárgyban. 

A festmény monokróm jellege mit sem von le az ábrázolt tárgyak anyaghű pontossággal megjelenített 

mesteri értékéből.  (*162. old. Monserrat Miret I Nin, Officina 96 Kiadó, Budapest, 2005) 

Egy másik, ugyanilyen jelentőségű flamand művész Willem Claesz Heda,* aki finom 

ecsetvonásaival tovább tökéletesítette a flamand barokk csendélet világát. (*németalföldi festő 1594 

körül -1682, 284. old. Egyetemes művészettörténet, Park Kiadó, Budapest, 1999) 

 

Figyelemre méltó tény, hogy ugyanazokat a tárgyakat használja, mint Pieter Claesz. A kés a terített 

asztalon ugyanolyan helyzetben található, mint az előzőnél, sőt ugyanebben a helyzetben láttuk El 

Greco Utolsó vacsoráján is. 

Willem Claesz Heda ecsetvonásai annyira kifinomultak, hogy észre sem lehet venni őket. Az 1631-

ben festett Csendélet szedertortával* című művén (Gemailde Gallerie Dresden) a földszínek elegánsan 

monokróm hangulata ellenére a művész olyan tökéletes anyagszerűség utánzatot ért el, amilyent ma a 

legjobb minőségű optikával rendelkező fényképezőgéppel és egy nagyon jó számítógépes programmal 

is nehéz lenne ilyen precizitással megjeleníteni. (*kép: 166. old. Monserrat Miret I Nin, Officina 96 

Kiadó, Budapest, 2005) 

Másik jelentős műve, a párizsi Louvre-ban található Csendélete*, amely kissé más kromatikában 

megjelenített, de szintén monokróm színekkel megfestett terített asztal kompozíció.  

Itt is látható a kés, valamint a feldőlt, igen míves üvegpohár is. A képen szereplő, ezüstösen 

csillogó, szürke tárgyak és serlegek hidegen megcsillanó fényekkel megfestett eleganciáját igen jól 

kiemelik a szintén szürkés, egyszerű és semleges háttérből a rajtuk megcsillanó fények. 

(*kép: http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Willem_Claesz._Heda_002.jpg) 

Monserrat Miret I Nin az említett tanulmányában említést tesz egy másik Willem Claesz Heda 

alkotásról, amelynek a címe Reggeli rákkal*. Ez a mű a szentpétervári Ermitázs gyűjteményében 

található. Sajnos, a szerző kép helyett csak leírást közöl a mű nagyszerűségéről. 

http://www.passionforpaintings.com/art-gallery/pieter-claesz-painter/still-life-1633-xx-staatliche-kunstsammlungen-kassel-oil-painting-reproduction
http://www.passionforpaintings.com/art-gallery/pieter-claesz-painter/still-life-1633-xx-staatliche-kunstsammlungen-kassel-oil-painting-reproduction
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Willem_Claesz._Heda_002.jpg


 

Megemlíti, hogy a művész kissé felülnézetből mutatja be a különböző tárgyakat, amelyeknek 

látszólag laza komponáltsága azonban egy átlós, növekvő rendszerbe van foglalva. 

Észrevételem szerint a tárgyak jelentőségük hangsúlyának megfelelően növekvő sorrendben 

vannak elhelyezve, amit a korsó (vagy kancsó) a boros serleg és a kenyér zár le. A kép elején látható a 

kettévágott citrom és a kés is, nagyjából ugyanolyan helyzetben, mint a már említett csendéleteken, 

azaz kissé az asztal széléről kilógva. A laza rendezettségű fehér abrosz-drapéria is rokonítható a többi 

korabeli csendéletekkel, ugyanis ezek a terítők szinte minden flamand mesternél csak az asztal felét, 

vagy egy bizonyos részét foglalják el. Az Egyetemes művészettörténet úgy említi a holland 

csendéletek eredőjét, mint amivel olyasmit akartak kifejezni az alkotók, amivel a hiúság 

hiábavalóságát és a lét végességét akarták kifejezni. Ezért alkalmazzák az összegyűrt abroszt, és a 

csendéletek nem egyszer a bőséges étkezéseknek az asztalokon látható maradványairól szólnak. 

A Reggeli rákkal című mű nem ilyen maradékokat jelenít meg, de az összegyűrt abrosz utal erre, és 

a felborult serleget, akár a borfogyasztás szakrális rendjének a felborulásaként is lehet értelmezni. A 

mű ugyanakkor a holland polgári család puritán, ám javakban nem szűkölködő világát is elénk tárja. A 

sötét háttérből nagyon kontrasztosan előtűnő fehér drapéria, valamint a tárgyakon megvillanó fények 

erőteljessé teszik a képet. A tér ábrázolását nemcsak a fény-árnyék hatással éri el a művész, hanem a 

kissé felülnézetben ábrázolt és különböző képsíkban elhelyezett tárgyak megjelenítésével is.  

(* kép: http://www.hermitagemuseum.org/html_En/03/hm3_3_1_4c.html) 

 Monserrat Miret I Nin megjegyzi, hogy a holland festők valósággal vetélkedtek a csendéletek 

megfestésének tökéletességében, ezért is keletkezett ilyen sok kiemelkedően fontos mű. Az Egyetemes 

művészettörténet szerint ehhez a hollandok természet iránti vonzalma is hozzájárult, ami kedvezett a 

műfaj népszerűségének. 

Az említett festők alkotásain kívül szép számban maradtak ránk egyéb művek is, de ezeknek a 

felsorolása csak mennyiségileg növelné a borral kapcsolatos csendéletek adattárát. 

 

A barokk kor csendéleteinek és európai szellemiségének terjedése azonban nem ér véget a 

németalföldi alkotók tevékenységével.  

Caravaggio hatása az Ibériai-félszigeten is érezhető volt. A Loyola Ignác szülőföldjéről terjedő 

jezsuita tanítás szellemiségében fogant olasz barokk alig néhány évtized alatt úgy terjedt szét egész 

Európában, akár a boszorkánykör gombák micéliumai.  Az egyik ilyen 17. századi spanyol 

csendéletfestő barokk művész Felipe Ramirez*, akinek az életéről annyit tudunk, hogy szinte 

kizárólag csendéleteket festett. Egyik ilyen kiemelkedő alkotását a madridi Prado múzeumban őrzik, 

amelynek címe: Csendélet madárral, szőlővel és nőszirommal.  Az igen érdekes és rendhagyó módon 

komponált csendéletben mintha minden egyes tárgy önálló életet élne. A kép alsó mezejébe 

megszokott módon komponált tárgyak helyett a művész mintegy belógatja a kép előterébe a 

szőlőfürtöket és a felakasztott madarat. Középen helyezkedik el a szimbolikus kehely a nőszirmokkal, 

majd egy igen szokatlan megoldással a kép bal felét lezárja egy rebarbaraszárakból álló világos folttal, 

meg egy szinte indokolatlan fallal, amire rávetül ennek a növénynek az árnyéka. Ezzel olyan hatást ér 

el az alkotó, mintha az egész csendélet valahol a semmiben libegne. Ezzel a caravaggiói chiar-oscuro 

hatással csak tovább fokozza mondanivalóját.   

Az interneten nem található több adat az életéről, és bár Monserrat Miret I Nin említést tesz a sok 

csendéletéről, ami ismeretes, erről sincs más információ. Rendhagyó megoldása révén a szerző által 

közölt csendélet érdekesnek és rendkívülinek tűnik. (*kép: 167. old. Monserrat Miret I Nin,  A bor a 

művészetben, Officina 96 Kiadó, Budapest, 2005) 

Ramirez csak egy a sok spanyol barokk festő közül, akik életművükkel olyan rangra emelték az 

ibériai művészetet, hogy méltán váltak a kor meghatározó jellegű iskolájává. 

Igen mély tartalmú és már-már a szigorúság határát súroló realizmusának köszönhetően ez a 

művészet főként kvalitásaiban nagyon különbözik a többi hasonló európai tendenciától.  

Valóságos iskolává nőtte ki magát, amely leginkább az amerikai hódítások utáni gazdasági 

felvirágzást követően leginkább IV. Fülöp (1621-1665) uralkodása idején érte el a virágkorát. Ezt a 

művészettörténet a spanyol festészet aranykoraként szokta értelmezni. 

Jelesebb képviselői Francesco Zurbarán (1598-1664) és Diego Rodriguez de Sylva y Velasquez. 

(1599-1660)  Természetesen egy sor nagy mester is tevékenykedett mellettük és velük párhuzamosan, 

akik szintén remekműveket alkottak, ám itt kizárólag a csendéletek, és főként a boros csendéletek 

szempontjából vizsgáljuk ezt a hatalmas művészetet. Mindössze egyetlen szegmense mentén 

http://www.hermitagemuseum.org/html_En/03/hm3_3_1_4c.html


 

igyekszünk vállalkozni arra a nem könnyű feladatra, hogy bemutassuk a bor szerepét ebben az 

évszázadokon át feltartóztathatatlanul duzzadó és hömpölygő, hol realista, hol érzéki, hol extatikus, 

hol pikareszk művészetben, amit egységesen mégiscsak barokknak nevezünk. 

Megemlítjük még Juan de Espinosa* (1610-1659) és Luis Eugenio Melendez* (1716-1780) (*165. 

old. Monserrat Miret I Nin,  A bor a művészetben, Officina 96 Kiadó, Budapest, 2005) nevét és 

szőlővel, borral kapcsolatos csendéleteit. 

Monserrat Miret I Nin   A bor a művészetben című munkájában említést tesz Zurbarán egyik 

csendéletéről, sőt a festmény mesterségbeli megoldásain keresztül egy rövid elemzésben kitér  a többi 

stilisztikai jegyre és ezek későbbi, más művészekre gyakorolt  hatására is. 

Mindezek mellett, a szigorú és egyszerű kompozíciós és színbeli megoldáson túl, inkább a 

megjelenített tárgyak kapcsán tennék egy megjegyzést az ókori görög művészetben is ábrázolt kiöntési 

aktusra. Ez abban állt, hogy a bort rituális használatkor nem egyszerű, minél gyorsabban mámorító 

italként fogyasztották, hanem a szertartásos öntögetéssel egy különös szerepet tulajdonítottak neki.  

Ez abból állt, hogy egy nagyobb edényből egy keverő edénybe öntötték, és minden szakrális 

alkalommal kizárólag csak vízzel keverve használták. Ebből a keverőedényből átöntötték a korsóba, 

majd onnan a kancsóba, aztán a kehelybe, amelyből végül megitták. 

Francesco de Zurbarán festményén kristálytisztán követhetjük a Heidegger* által oly szemléletesen 

emlegetett korsó és a kiöntési aktus ceremóniáját. 

A Francesco de Zurbarán csendéleten jobbról balra haladva látható ez a ceremónia, amely a barokk 

korban valószínűen még létezett a különböző társadalmi rétegek gyakorlatában. (MartinHeidegger* A 

dolog és A nyelv, kettős tanulmány, Sylvester János Könyvtár Kiadó, Sárvár 1998. 12-14. oldal.)   

A továbbiakban Monserrat Miret I Nin megemlíti, hogy a csendélet szigorú kompozíciója és 

egyszerű, áttekinthető formavilága, valamint visszafogott színhasználata a 20. század elején a kubisták 

kedvelt festményévé emelték ezt az alkotást.  A munka címe is egyszerű: Csendélet edényekkel*, ám a 

leírások arról tanúskodnak, hogy az egyszerűsége mögött igen nagy és precíz munka rejlik, hiszen a 

mester öt éven keresztül festette ezt a képet. (1635-1640-ig, megtalálható a Museo Pradóban, 

Madridban. *kép: 168. old. Monserrat Miret I Nin,  A bor a művészetben, Officina 96 Kiadó, 

Budapest, 2005) 

Ezt az egyszerűséget követte a festészetben Francesco Zurbarán fia, Juan de Zurbarán* (1620-

1649), aki fiatalon meghalt, de így is remekműveket hagyott maga után. 

Egyik magántulajdonban lévő szőlőfürtös csendélete a végtelenségig leegyszerűsített 

kompozícióval, ám olyan bravúros technikával megfestett kép, amely méltán vívta ki a helyét a 

különböző művészettörténeti tanulmányokban. A művész igen fiatalon, mindössze tizenkilenc évesen 

festette meg ezt a kis remekművet. 

Szinte a fizikai étvágykeltésig menő realitással adta vissza az érett szőlőfürtöket, és a réztányér, 

melyen ezek a gerezdek elhelyezkednek, olyan reálisan van megfestve, hogy már-már a kézzel 

tapinthatóság illúzióját kelti a nézőben.  

(*kép: 164. old. Monserrat Miret I Nin,  A bor a művészetben, Officina 96 Kiadó, Budapest, 2005) 

Diego Rodriguez De Silva y Velasquezt nem véletlenül nevezik a spanyol festészet egyik 

legnagyobb óriásának. A részleteiben csendéletnek is beillő kettős portréjával a Tojást sütő 

öregasszony* című remekművével, a kezében boros (?) korsót tartó fiatal gyerekkel és a további 

tárgyakkal utánozhatatlan magasságokba emelte a realista ábrázolás technikai mércéjét. 

A caravaggiói visszafogottság itt olyan tárgyszimbolikával, valamint életképszerűséggel is 

kiegészül, ami sajátosan spanyol munkává teszi ezt a remekművet.  

A festmény a skóciai edinburgh-i Nemzeti Múzeumban található, a mester 1616 és 1617 között 

festette. 

A képen a lelkiállapotot tükröző realista portréábrázoláson túl oly magas színvonalon megjelenített 

tárgyak és anyagszerű drapériák figyelhetők meg, amelyek a megfestésük módjának köszönhetően 

szinte kilépnek hétköznapiságukból, és a csodálat tárgyaivá lényegülnek. Ez a mű az egész barokk 

művészet egyik legjellemzőbb és legkiemelkedőbb darabja. 

A spanyol barokk festészet másik nagy mestere Juan de Espinosa (1610-1659), aki csendéleteket 

festett, és ragyogó színekkel ábrázolja a gyümölcsök, különösen a szőlő áttetszőségét.  

Gyakran Felipe Ramirezhez hasonlóan, szinte szürreális lebegésben komponálja meg a 

megjelenítendő gyümölcsöket, mintegy belógatva őket a képsíkba, és idilli mondanivalóját egzotikus 

madarakkal tetézi. Egy igen reprezentáns példája ennek a párizsi Louvre-ban őrzött Csendélet 



 

szőlőfürttel* c. festménye, amelyen kagylók is láthatók. (*kép: 171. old. Monserrat Miret I Nin,  A bor 

a művészetben, Officina 96 Kiadó, Budapest, 2005) 

Luis Eugenio Melendez* (1716-1780) Nápolyban született és ott sajátította el a festészet fortélyait, 

ám spanyol származású lévén Spanyolországba költözik, és ott fejti ki művészetét. 

A spanyol finomságra törekszik, ami Monserrat Miret I Nin szerint már túlmutat a 17. századon, és 

ezáltal a rokokó előhírnökévé válik. A madridi Pradóban számos művét őrzik, és néhány munkája az 

aranjeuzi királyi palotában is megtalálható.  

Főként csendéleteket festett, amelyek közül A bor a művészetben kiadvány egy kisméretű 

remekművének a reprodukciójával ismerteti meg az olvasót és nézőt. A festmény címe: Csendélet 

szőlővel és más gyümölcsökkel.* 

Erről a műről is elmondható, ami általában a többi spanyol mester munkáit jellemzi. Szinte a 

megszólalásig való szemléletességre törekvő realista és precíz ábrázolásmód, a szőlő és naspolya (?) 

tökéletes visszaadása, továbbá szembetűnő az edények és az asztallap pontosan ábrázolt 

anyagszerűsége. Ez utóbbiak domináns stilisztikai elemet képeznek.  

A munkát a madridi Museo del Pradóban őrzik. (*kép: 164. old. Monserrat Miret I Nin,  A bor a 

művészetben, Officina 96 Kiadó, Budapest, 2005) 

Összességében elmondható a barokk csendéletekről, hogy a művészek ennek az új műfajnak a 

megteremtésével is gyakorta igyekeztek minél erőteljesebben kihangsúlyozni a szőlő és a bor 

fontosságát, ami már egyáltalán nem jellemezte a következő művészettörténeti korszakokat. 

 

Rokokó művészet 

Nem áll szándékunkban különálló fejezetként foglalkozni a rokokó művészettel, annál is inkább, 

mivel számos művészettörténeti értekezés a barokk kor folytatásaként, egyfajta továbbéléseként, vagy 

a következő történelmi korokba való átnyúlásaként tartja számon. 

Ennek kétségkívül van is valós alapja, ám a rokokó mégis számtalan új fordulatot eredményezett a 

művészetbeli megnyilvánulásában, amelyek természetesen a kornak, elsősorban a társadalmi, 

gazdasági változásainak és eredményeinek megjelenítései voltak.  

A társadalmi változások szereplői egyébiránt bizonyos nosztalgiával tekintettek vissza a megelőző 

korokra. Ez leginkább az arisztokráciára volt jellemző.  

„Aki nem élt az ancien régime idején, nem tudja, milyen édes lehet az élet”, mondta Talleyrand az 

1789 előtti korszakról. Az élet „édességéhez” természetesen hozzátartozott az építészet és a 

képzőművészet is: az épületek előkelő megjelenése, a luxussal berendezett belső terek rafinált 

kényelme, a festmények, szobrok gazdag együttese, az iparművészeti alkotások drága anyagainak 

tarkasága, a tárgyak végtelenülül könnyed formái. A kortársak és az utódok egyaránt felismerték, hogy 

a 18. század elején a művészet új utakra lépett és egyéni hangja, újszerű felfogása, sajátos 

díszítésmódja alapvető változást jelentett a barokkhoz képest. Később J. L. David műtermében 

született meg az új, gúnyos stílusmegjelölés, a máig használt „rokokó” szó. Az elnevezés alapja a 

rocaille (kagylódísz), jelentése tehát „kagylódíszes stílus”. A névadó így akarta jelezni, hogy az előző 

generáció művészetét – nemesebb célok követése helyett – a súlytalanság, a furcsaság, a 

komolytalanság jellemezte. 

A szakirodalomban vitatott kérdés, hogy a rokokó önálló, a barokktól elkülönülő stíluskorszak-e, vagy 

csupán annak végső fázisa, törekvéseinek kiteljesedése. E helyen nem foglalkozunk a sokféle 

problémával, az értelmezés nehézségeivel; a továbbiakban a rokokó művészetét a barokkon belüli, de 

meglehetősen egyéni, sok önálló vonást mutató fázisként tárgyaljuk. 

A rokokó kibontakozását megkönnyítette, hogy XIV. Lajos halála után Orléans-i Fülöp 

személyében olyan régens került az állam élére (1715-23), aki mind gazdasági, mind társadalmi téren 

alapvető változásokat kívánt meghonosítani. Tudatosan szembefordult a Napkirály eszményeivel, a 

korlátlan uralkodói hatalom számos megnyilvánulásával, az élet minden területére kiterjedő központi 

irányítás gondolatával, a királyi tekintély bűvkörében kialakult fényes udvarral. Már XIV. Lajos 

uralmának utolsó évtizedében kezdett felbomlani az egykor népes udvartartás, s az arisztokrácia a 

bigottá vált, komor királyi környezetből, az örömtelen Versailles-ból átköltözött párizsi 

magánpalotáiba. Orléans-i Fülöp meggyorsította e folyamatot, és udvarát nem Versailles-ban, hanem a 

párizsi Palais Royalban rendezte be, ahol díszes fogadások helyett a magánéletet, a kisebb társaságokat 

részesítette előnyben, támogatta a kötöttségek fellazulását, a társasági élet új formáit és a szalonok 

kialakulását. 



 

A művészi tevékenység már nem egyetlen központban összpontosult, mint korábban, amikor a király 

volt a legjelentősebb megrendelő. Megnövekedett a magánmegbízások száma, és az uralkodó helyett 

egyre inkább az arisztokrácia és a polgárság igénye, ízlése határozta meg az új képzőművészet képét. 

Ez mindenekelőtt az udvari barokk háttérbe szorításában mutatkozott meg: végérvényesen a múlté lett 

az a művészet, amely a reprezentáció, az abszolút hatalom eszméire épült, s ünnepélyes, patetikus, 

monumentális hatásra törekedett. 

A régensség idején megszűnt az arisztokrácia műveltségi monopóliuma: a „harmadik rend” 

megbízóként, műélvezőként, gyűjtőként egyaránt „felnőtt” a kiváltságosok színvonalára. Orléans-i 

Fülöp – noha elődjénél nagyobb mértékben támaszkodott a nemességre – a szabadabb gazdasági 

rendszer bevezetésével, az egyéni vállalkozások támogatásával utat nyitott a polgárság 

meggazdagodásának és felemelkedésének. A képzőművészet szelleme természetesen nem változott 

meg egy csapásra; a festészet csak a század második felében követett igazi polgári célokat, csak a 

felvilágosodás idején kezdte népszerűsíteni a középosztály morálját és életvitelét. A rokokó fontos 

közbeeső fázis a fejlődésben: jelentősége a reprezentáció, a „grande maniére”, az akadémikus 

klasszicizáló barokk megtagadásában, az evilági, az emberi, az egyedi igenlésében nyilvánult meg. 

A rokokó művészet alaphangját az adta, hogy a jelenhez szólt, a magánéletet kívánta keretezni, az 

egyén örömére szolgált. A tetszeni vágyás szándéka, az epikureizmus és a szenzualizmus áthatotta az 

egész kort, s ez magyarázta a műalkotások gyakran frivol tartalmát, az érzelmeket – mindenekelőtt a 

szerelmet – dicsőítő témákat. Az Olümposz istenei közül Vénusz került a fő helyre; a szerelemnek, a 

női szépségnek valóságos kultusza alakult ki. A könnyedség, a virtuozitás, a szép forma, a tetszetős 

színezés mindennél fontosabb volt. 

Túlságosan egyoldalú lenne azonban a rokokóról kialakított elképzelésünk, ha csak az értékeket, a 

könnyed ábrázolások magával ragadó frissességét vennénk észre. A dekorativitás, a formaszépség, a 

könnyedség hajszolása, a nem valóságos élethelyzetek megfestése sokszor keresettséget, 

mesterkéltséget eredményezett. Másrészt az is igaz, hogy a frivol, gondtalan, könnyelmű, de 

„elbűvölően bájos” kor képe csak fikció, a késői utódok nosztalgikus visszatekintése egy 

„aranykorra”, az „édes” élet időszakára. A 18. század sokkal bonyolultabb, sokrétűbb volt ennél; 

átmeneti jellege, belső ellentmondásai okozták komplexitását. A művész a modern ember 

nyugtalanságával kereste helyét, vizsgálta a művészet célját, eszközeit. Sokféle „nyitottság” 

jellemezte: a társadalom, a személyiség, a megismerés alapelveit kutatta. Az élvezetek hajszolása is az 

útkeresést jelzi; a szabadosság, a szabadság megteremtésének egyik lehetőségeként mutatkozott. Az 

önvizsgálat, az érzelmek megfigyelése, az empíria hangsúlyozása, a szellem mozgékonysága a század 

komolyságát jelzik. 

A rokokó jelentőségét közvetve az is bizonyítja, hogy mit rombolt le a késő barokk abszolutizmus 

építményéből, és hogyan készítette elő a felvilágosodás korának művészetét. 

A borral kapcsolatban nem találtam olyan műtárgyakat, amelyek reprezentálták volna a kor 

könnyedségét és a mámorra való állandó nyitottságát, ám figyelemre méltó, hogy mégis a legtöbbet 

ábrázolt szerelmi jelenetben, mintha mámorban fürdenének a megjelenített szereplők. Fragonard* 

egyik biblikus történelmi kompozícióján a Sinai hegyről visszatérő Mózes ott találja az aranyborjút, 

aminek épp áldozatot mutattak be az írás tanúsága szerint a bortól megmámorosodott emberek. Bár a 

kép nem konkrétan a borról szól, mégis az előtérben  szétszórt boroskancsók  és néhány fetrengő 

figura látványa a bor mértéktelen fogyasztásának utóhatásáról tesz tanúbizonyságot. (Jean-Honoré 

Fragonard francia festőművész, 1732-1806 Egyetemes művészettörténet, Park  Kiadó  Budapest, 

1999).  A mű címe: Jeroboám áldozatbemutatása és a párizsi Ecole Nationale  Superieure de Beaux 

Arts-ban található; a művész 1752-ben festette. (kép: 

http://www.terminartors.com/artworkprofile/Fragonard_Jean-Honore-

Jeroboam_Offering_Sacrifice_for_the_Idol ) 

Úgy vélem, a tény, hogy a borral kapcsolatos képek ritkábbakká váltak ebben a korban, elsősorban 

a túlfinomult, szinte finnyás ízlés alakulásának a következménye, amely idegenkedett mindentől, ami 

nem negédes és finomkodóan érzéki. A festészet egyfajta érzéki, díszítő funkciót töltött be az 

aranyozott stukkókkal és porcelán nippecskékkel zsúfolásig díszített szalonokban. A porcelán ipari 

termelésének köszönhetően ez nagymértékben elterjedt, másrészt az arisztokrácia túlhaladott 

történelmi szerepe is közrejátszott az ízlés ilyetén alakulásában, ugyanis a budoárok szerelmes 

cselszövésein kívül nem sok szerep jutott már ennek az osztálynak. A polgárság egyre inkább 

magához ragadja az összes társadalom- és történelemformáló lehetőséget, így a nemességnek nem 

http://www.terminartors.com/artworkprofile/Fragonard_Jean-Honore-Jeroboam_Offering_Sacrifice_for_the_Idol
http://www.terminartors.com/artworkprofile/Fragonard_Jean-Honore-Jeroboam_Offering_Sacrifice_for_the_Idol


 

maradt más, mint a finomkodó felsőbbrendűséggel és az ennek megfelelő stílussal bizonygatni 

kiváltságos létét. 

Ennek az osztálynak nem sok ideje és lehetősége maradt kiélvezni ezt az idilli állapotot, mert a 18. 

század végén a francia forradalom lesöpörte a történelem színpadáról. 

A polgárság pedig egy új világalakító eszmerendszerrel és az annak megfelelő művészeti igénnyel 

és stílussal lépett az új korszak küszöbére, és más távlatokat nyitott az ember történetébe. 

8.1 A BOR A BAROKK KORBAN – TESZTEK 

 

1.) Ki az a protestáns zeneszerző, aki jelentőset alkotott a barokk zenében?  

 

a.) Antonio Vivaldi 

b.) Johann Sebastian Bach……………………….. X 

c.) Liszt Ferenc 

 

2.) Mik a barokk művészet legfőbb ismertető formajegyei?  

 

a.) egyszerű vonalvezetés 

b.) szigorú komponálási rend 

c.) különleges megoldások, színpadias elrendezések, mozgalmasság, 

drámaiság………………………………………X 

 

3.) Mi a rizalit?  

 

a.) oszlopfő típus  

b.) különleges borfajta 

c.) jelentős épületek középső kiemelt része, amellyel látványossá teszi azt a barokk építész 

……………………………………………….X 

 

4.) Mi a barokk festészet leginkább feltűnő ismertetőjegye?  

 

a.) szigorú komponálás 

b.) tiszta színek használata 

c.) a drámai hatáskeltő fény-árnyék alkalmazása …………………………X 

 

5.) Ki írta a híres barokk pikareszk lovagregényt?  

 

a.) Miguel de Cervantes …………………………………X 

b.) Molière  

c.) Boccaccio  

 

6.) Kinek a megrendelésére készítette Michelangelo a Sixtus-kápolna mennyezetén látható 

freskókat?  

 

a.) Cezare Borgia 

b.) Lorenzo de’ Medici 

c.) II. Gyula pápa ……………………………………….X 

 

7.) Ki alapította meg a jezsuitizmust? 

 

a.) Francesco della Rovere 

b.) Loyolai Ignác ………………………………………….X 

c.) XIV. Lajos francia király 

 



 

 

8.) Hol alakult ki a szenvedélyes barokk ábrázolási mód és stílus?  

 

a.) Bizáncban 

b.) Nyugat-Európában ……………………………………X 

c.) Kappadókiában   

 

9.) Ki festette az egri Eszterházy Károly Főiskola Lyceum épülete dísztermének a freskóját?  

 

a.) Lotz Károly  

b.) El Greco 

c.) Franz Sigrist………………………………………………X 

 

10. Ki festette a Kamasz Bacchus portréját, amelyet a firenzei Uffizi képtárban őriznek?  

 

a.) Sandro Botticelli  

b.) Caravaggio ……………………………………………..X 

c.) Tintoretto  

 

11.) Ki volt az a híres magyar barokk festő, aki II. Rákóczi Ferenc portréját is megfestette?  

 

a.) Munkácsy Mihály 

b.) Csontváry-Kosztka Tivadar 

c.) Mányoki Ádám……………………………………….X 

 

12. Ki festette a Részeg Szilénusz c. festményt?  

 

a.) Miguel de Cervantes 

b.) Leonardo da Vinci 

c.) Spagnoletto………………………………………X 

 

13.) Ki festette a Bacchus diadala, más néven a Részegek c. festményt?  

 

a.) Tiziano 

b.) Diego Velázquez ……………………………………..X 

c.) Sandro Botticelli 

 

 

14.) A francia barokk jelentős képviselői, akik borozó parasztokat festettek meg:  

 

a.) idősebb és fiatalabb Brueghel  

b.) Le Nain fivérek …………………………………………..X 

c.) El Greco és társai 

 

 

15.) Ki az   flamand festő, aki újra megfestette Tiziano Bacchanália c. festményét?  

 

a.) Pieter Brueghel  

b.) Diego Velázquez  

c.) Rubens ………………………………………X 

 

16.) Ki az a festő, aki a Tékozló fiú c. képén feleségével, Saskiával, mulatozás közben festette 

meg magát?  

 

a.) Rembrandt …………………………………..X 



 

b.) Tintoretto 

c.) Rubens 

 

17.) Ki az a flamand művész, akire hatott Caravaggio realista ábrázolásmódja, és aki az Öreg 

részeg c. festményt festette?  

 

a.) Vermeer 

b.) Gabriel Metsu…………………………………………………X 

c.) Rembrandt  

 

18.) Ki az a holland festő, aki egy olyan képet festett, amelyen egy borozó társaságban egy 

prostituáltnak pénzt fizet egy ember?  

 

a.) Rubens 

b.) Rembrandt 

c.) Vermeer…………………………………………………………….X 

 

19.) Ki az a barokk festőművész, aki növényekből összeállított allegorikus portrékat festett?  

 

a.) Tiziano 

b.) Giuseppe Arcimboldo …………………………………X 

c.) Caravaggio 

 

 

 

 

20.) Jelentős németalföldi festőművész, aki főleg csendéleteivel tette ismertté a nevét:  

 

a.) Vermeer 

b.) Pieter Claesz……………………………………….X 

c.) Rubens 

 

21.) Jelentős spanyol barokk festő, aki csendéleteivel az egyszerű és realista ábrázolásmóddal a 

későbbi korokra hatott:  

 

a.) Caravaggio 

b.) El Greco 

c.) Francesco de Zurbarán………………………………X 

 

22.) Kit neveznek a spanyol festészet egyik legnagyobb óriásának a barokk korban?  

 

a.) Leonardo da Vincit 

b.) Diego Rodríguez de Silva y Velázquezt ……………………………X 

c.) Felipe Ramirezt 

 

23.) Hol őrzik Juan de Espinosa spanyol festő csendéletét, amelynek képsíkjába madarakat 

lógatott be a művész, és az előtérben kagylókat láthatunk?  

 

a.) a madridi Pradóban 

b.) a párizsi Louvre-ban ……………………………….X 

c.) a Drezdai Képtárban 

 

24. Kinek a műtermében született meg a „kagylódíszes” vagyis „rocaille” gúnyos stílusnak, a  

rokokónak a megnevezése?  

 



 

a.) Domenicos Theotocopoulos  

b.) Jean Louis David……………………………………………..X 

c.) Rembrandt  

 

Megjegyzés: Az X-szel jelölt válaszok a helyesek! 

 



 

9. BOR A MŰVÉSZETBEN A KLASSZICISTA KORTÓL KEZDVE A 

19. ÉS 20. SZÁZADBAN 

A 18. században olyan folyamatoknak lehettünk tanúi, amelyek alapjaiban rendezték át az addigi 

gazdasági, politikai, társadalmi rendszereket. 

Ez elsősorban abban nyilvánul meg, hogy egyrészt megerősödik a polgárság, és ez a tény egyre 

élesebb konfliktushelyzetet alakít ki a régi royalista arisztokrácia és az új osztály között. Ez abból 

adódik, hogy a régi osztály ragaszkodik az őt megillető privilégiumokhoz, amelyek kivételes és 

előnyös helyzetet teremtenek számára.  Az évszázadok óta rögzített törvények előnyt biztosítottak a 

nemességnek, ugyanakkor hátrányos helyzetbe hozták és igyekeztek is abban tartani a polgárságot.  

Ezzel a féltve őrzött privilégiumával a nemesség a fejlődés kerékkötője lett. 

A 18. század társadalmi változásai azonban olyan termelési újításokkal jártak, amelyek 

változásokat eredményeztek a termelésben is. Ez a termelési változás elsősorban a gépek, különösen a 

gőzgép felfedezésével valósulhatott meg. A 18. században ugyan még nem teljesedett ki az ipari 

forradalom, de a gépek megjelenése fölgyorsította és ezzel befolyásolta a termelési módot, ami a 

természettudományos felfedezések fejlődésével nagyban hozzájárult az egész társadalom 

gondolkodásmódjának a megváltoztatásához. Az egész társadalom gondolkodásmódja azonban nem 

egyik pillanatról a másikra változott meg. Egy folyamat részeként jött létre, amely folyamatban a 

polgárság az önálló gazdasági tevékenység mellett, saját ideológiára is szert tett. Ezt a jelenséget 

felvilágosodásnak nevezi a kultúrtörténet. A 18. században Angliából kiinduló kezdeti időszak után a 

polgárság világnézete, amely szerint a világ megismerhető és átalakítható, lassan átterjedt 

Németalföldre és onnan aztán feltartóztathatatlan erővel terjedt tovább, és végül ez lett a francia 

gondolkodás egyik igen erős és meghatározó faktora. 

Európa-szerte megerősödnek a nemzetállam megvalósítására tett törekvések. 

Épp ott tör erőteljesen a felszínre ez a tendencia, ahol a legerősebb a royalista központosított állam 

szerepe a társadalmi és gazdasági életben. Az arisztokrácia erős kiváltságokon alapuló pozícióival 

szemben a polgárság egyre türelmetlenebbül lép fel, és végül a konfliktushelyzet a francia 

forradalomban tetéződik. 

A forradalom és a napóleoni háborúk döntően befolyásolták egész Európa gondolkodásának az 

alakulását és ezzel együtt természetesen a művészetet is. 

A 18. század végén, kezdetben egy mindent elsöprő optimizmus jellemezte ezt a gondolkodást. A 

technika fejlődése és ezzel együtt a kutatási lehetőségek kiszélesedése olyan hitet eredményeztek, 

amely azt vallotta, hogy a világ korlátlanul megismerhető. Ez a megismerés elsősorban a méréseken 

alapuló és eredményekkel alátámasztott kutatásokra támaszkodott, és mint ilyen, mindenekelőtt a 

racionalitás volt a legjellemzőbb ismertető jegye. 

Ennek az ideológiának a művészeti megnyilvánulását a kultúrtörténet klasszicista kornak nevezi. 

A klasszicista kortól kezdve lényegében a polgári ízlés egyre markánsabb térhódításának lehetünk 

tanúi.  

Fel-felbukkannak még ugyan a középkorhoz kapcsolódó mítoszok és legendák – különösen a 

francia forradalom bukását követő császári időkben –, amit főként a valósággal szembenézni nem 

tudó, az eszményi múlt romantikus utópiájába való menekülés jellemzett, de a társadalmi és a 

művészeti fejlődés már ekkor is a polgárság egyre erősebb dominanciája mellett történt. 

A klasszicista kor eszméi már az előző évszázadban kezdenek kibontakozni az úgynevezett európai 

felvilágosodás hatásának nyomán. 

A felvilágosodás lényege, hogy mindenben az ésszerűséget (racionalizmus) keresi. Előtérbe kerül 

az egyén szerepe az összes felvetődő kérdések megítélésében. Ekkor jelenik meg a 

gazdaságelméletekben a liberalizmus, a szabad ipart és szabad kereskedelmet hirdető eszme is, amely 

aztán később fokozatosan átterjed a kultúra összes területeire is. 

A racionalizmus a latin ratio (értelem, racionális-értelemszerű szóból származik), az emberi ész 

mindenhatóságát hirdető irányzat. Születésétől, létrejöttétől szembe helyezkedik a kizárólagosan 

tapasztalatokon szerzett ismeretszerzés elméletével, amely az empíriát (görög – jelentése: tapasztalat, 

megismerés), az emberi tudás egyetlen biztos alapját jelöli meg. 



 

A két nagy irányzat új gazdasági és jogi rendszerek felállításával egyetemben képezte a 

felvilágosodás alapját. 

A racionalizmus azonban korábbi eredetű. Már egy évszázaddal hamarabb megjelentek azok az 

eszmék, amelyek aztán a 18. században nyernek különös teret a társadalom életében.  Fő képviselői 

René Descartes* (1569-1650) francia természetkutató, filozófus, matematikus, aki minden emberi 

cselekedetet az ész ítélőszéke előtt mért meg, ami nem másból, mint az emberrel vele született 

gondolkodás tiszta elveiből ered. Ezzel az elvével gyakorlatilag az ő munkásságával kezdődik az 

újkori filozófia antropológiai fordulata, vagyis az ember gondolatai a döntőek a cselekedetek 

meghatározásában. A világ megismerhető, és ebben a megismerési folyamatban az ész és az ebből 

eredő gondolkodás a fontos.  Híres mondása a Cogito ergo sum (latin: Gondolkodom, tehát vagyok).  

Ez a gondolkodás mindenekelőtt a kételkedés tételei előtt megálló ésszerűség alapján ismerhető fel.  

Cogito et dubito, vagyis: gondolkozz és kételkedj. Descartes szembefordul az egyház addigi 

tanításaival és az addigi skolasztikus világnézettel, valamint a dogmákon nyugvó hit előítéleteivel, és 

az összes addigi igaznak elfogadott tanítás lerombolását, majd a világ racionális érvelések útján való 

újjáépítését tűzte ki fő feladatának.  

Baruch de Spinoza* (*portugál anyanyelvű holland-zsidó filozófus, 1633-1677) tanulmányt ír az 

ember boldogulásáról és a Tanulmány az Értelem megjavításáról, amelyben Descartes eszméit 

vizsgálja, és egy későbbi művében, az Etikában vallási kérdéseket is feszeget. Kikiáltják ateistának és 

minden felekezet elégeti a könyveit. Az ateizmus főbenjáró bűnnek számított a korban, és emiatt 

állandó üldöztetésnek volt kitéve élete során.  Mivel Descartes-hoz hasonlóan matematikus is volt, így 

fő művében a matematikából kölcsönzött tételekből és azok bizonyításából álló racionális 

fejezetekként tárgyalja a mondanivalóját. 

Az empirizmus főként az angol közgazdász szemléletű gondolkodók tevékenysége nyomán 

bontakozott ki. Legfőbb képviselője John Locke* (angol filozófus, orvos, 1632-1704), aki 

kijelentette, hogy a vallás magánügy. Ez mindenképp a descartes-i antropológiai elvekkel egyező 

fogalom, de azt is kijelenti, hogy az empíriával (tapasztalat) csak a jelenségeket, de nem azok lényegét 

ismerjük meg. Az empirizmus és a racionalizmus együtt alkotják a szenzualizmust (latin: senzus-

érzékelés), amely a megismerés egyetlen forrása lehet. 

Ezek az elvek, amelyeket kezdetben üldöztek, még a legnagyobb abszolutista monarchiák 

uralkodóira is döntő hatással voltak. 

Ilyenek voltak többek között a porosz Nagy Frigyes* (porosz király, 1712-1786, aki megteremtette 

a katonailag erős Poroszország alapjait), az orosz „Nagy” Katalin cárnő* (1729-1796 felvilágosult, 

porosz származású uralkodó, aki kapcsolatban állt Voltaire-el is, és akinek az uralkodása alatt 

Oroszország igazi nagyhatalommá vált), az osztrák Mária Terézia* (1713-1780, Ausztria és 

Magyarország uralkodója), aki uralkodása során fiát, II. Józsefet tette meg társuralkodóvá. 

Nem feladatunk itt a társadalmi és politikai szemléletmód alakulásának mélyebb elemzése. Csak 

azért vettük röviden számba a 18 - 19. század örökségét és az azt követő felgyorsuló eseményeket , 

hogy megvizsgáljuk a művészetre gyakorolt hatásuk, hatásaik eredőit.  

Olyan tényezők ezek, amelyek bizonyítják, hogy ebben az időben  a polgári gondolkodás már  nem 

csak a polgárság köreiben, hanem  az élet szinte minden területén jelen volt. (*126-127. old. Szabó 

Attila, Művészettörténet vázlatokban, Veritas Kiadó, Győr, 1996, internet.) 

 A 18. század végén a francia forradalom megváltoztatta az európai emberek gondolkodását azzal 

kapcsolatban, hogy a világ megváltoztatható. 

A mindent megismerni szándékozó tudás és kutatásvágy generálta változásokkal egy időben 

történtek a pompeji ásatások, amelyek ismét csak nagy hatással voltak a kor európai gondolkodóira. 

Itáliából hamarosan átterjed a klasszikus ókor iránti érdeklődés az egész kontinensre. 

A klasszicizmus megnevezés a latin classis (osztály) szóból ered, ami azt jelenti, hogy valami a 

legmagasabb osztályba tartozik.  A művészetben a klasszicista alkotás a tökéletes mondanivaló 

tökéletes formában való megjelenítését jelenti.  

Mivel az elpuhult és túldíszítetten finomkodó barokk és rokokó formáját avíttnak és túlhaladottnak 

tartották, az ásatások nyomán felszínre került antik példák hatására a magasztos egyszerűséget 

tartották követendő jellegűnek. 

Ily módon az egész Európában elterjedt klasszicizmus az ókori stílusjegyekre építve új rendszert 

épített ki, amely jellegzetes formaeszközeivel egyrészt elkülönült a rokokótól, másrészt azonnal 

felismerhetővé vált, épp ezek által a jegyek által. 



 

 Maga a stílus nem egyik napról a másikra született. A formanyelv elemeinek összecsiszolódása 

hosszabb folyamatnak az eredménye, ahogy a szellemi előzmények is a 17. századból datálhatóak. 

Valójában úgy jött létre a klasszicista stílus, hogy a rokokó elemei közé kezdetben beiktatta a 

szimmetriát, majd egyre egyszerűsödött az ábrázolásmód formavilága, hogy aztán az ásatások 

eredményei végleg kikristályosítsák azt. 

Az 1730-ban megjelent Le temple du goût (Az ízlés temploma) című munkájában Voltaire* 

(*1694-1778, szatirikus hangvételéről híres francia esszé- és drámaíró, filozófus, aki a jezsuitáknál 

tanult, majd szembehelyezkedett tanításaikkal és kigúnyolta azokat, amiért bebörtönözték a Bastille-

ba.) már szembehelyezi az ókori ízlést a rokokó finomkodó stílusával , és a sikamlós és lágy stílussal 

ellentétben kiemeli az antik művészet nemességét és egyszerűségét.  

A korra jellemző tudáshalmozás enciklopédista szelleme hatott a művészet racionalista 

újrafogalmazására is.  

Az enciklopédista és felvilágosodást hirdető elméleti emberek hittek a művészet pedagógiai 

küldetésében és ezzel együtt társadalmi tudatformáló hatásában is. Ilyen módon a művész társadalmi 

felelősségtudata arra kell, hogy ösztökélje az alkotót, hogy törekedjen műveivel a közösség jóra való 

nevelésére.   

Ennek az elérése érdekében a létrehozott műnek a jóság és az erény serkentése céljából kell 

megfogalmazódnia, aminek nevetségessé kell tennie a kicsinyességet és a bűnt, és ezzel egy időben 

emelkedetté kell tenni az alkotást, aminek a célja nem lehet más, mint az erény lehető legésszerűbb 

módon megfogalmazott felmagasztalása.  

Vagyis a jezsuita tanítás helyett most egy újabb, ezúttal polgári doktrína terjed el, aminek az egyik 

legmarkánsabb képviselője Voltaire mellett Denis Diderot,* francia író és filozófus az Encyclopédie 

létrehozója, a felvilágosodás és az európai gondolkodás egyik legmeghatározóbb alakja. (*1713-1784) 

Ez a doktrína az ókori Római Köztársaság korabeli erényeit idézi, és emblematikus festményeként 

a Jacques-Louis David* 1784-ben festett Horatiusok esküje képét tekinthetjük. 

David (*1748-1825), aki polgári származású művész volt, nemcsak a festészetével harcolt az 

emelkedett eszmék megvalósításáért, hanem tevőlegesen is részt vett a forradalomban és a Konvent 

tagjaként megszavazta a király kivégzését, majd Robespierre-el vállvetve számos más kivégzést is 

aláírt a nemzet felemelkedésének megvalósítása céljából. Az ő nevéhez fűződik a Louvre, mint 

nemzeti eszmék tárolójának a létrehozása. Robespierre bukása után bebörtönzik, de megússza a 

kivégzést, és később Napóleon festője lesz, majd ennek bukása után Belgiumba száműzik. 

Munkássága az egész európai klasszicista mozgalomra nagy hatással volt. (*360-363. old. Egyetemes 

művészettörténet, Park Kiadó, Budapest 1999, Szabó Attila, Művészettörténet vázlatokban, Veritas 

Kiadó, Győr, 1996, internet) 

Bár borral kapcsolatos festményét nem ismerem, ezt mégis a számos mitológiai téma feldolgozása 

mellett úgy értelmezem, mint a kor szellemének a doktrínás leképezését. Ebben a küldetéstudatos 

fennköltségben nem kaptak helyet sem a mámorító itallal járó bacchanáliák, sem az egyház 

eucharisztia tanításai, sem pedig a bőséggel kérkedő csendéletek. 

A klasszicista kor legfigyelemreméltóbb hozadéka tulajdonképpen az építészet megváltozásában 

nyilvánult meg.  

A barokk és rokokó kor is jellegzetes stílust teremtett, ám a klasszicizmus igen markáns újítást 

hozott az építészetével, elsősorban az urbanisztikába. 

A barokk és rokokó díszítéseivel ellentétben mellőzte a  túlburjánzó ornamentikát és átlátható, tág 

terű, egyszerűségében pátoszos épületeket hozott létre, amelyeknek megépítésében nemcsak a látvány, 

hanem elsősorban az ésszerű funkcionalitás dominált.  

Egyik szembetűnő jellemzője az antik formavilág alkalmazása mellett a szimmetria szeretete.  

Főként a francia klasszicizmus törekedett az átlátható és tágas terek létrehozására. 

A klasszicista építészek már nemcsak az egyes épületek megtervezésével, hanem az egész városkép 

rendezésével kísérleteztek.  Ez az építészet a várost harmonikus és vizuális szempontból is 

kiegyensúlyozott környezetnek fogja fel. (367. old. Egyetemes művészettörténet, Park Kiadó, 

Budapest, 1999.) 

A felvilágosodás kora és a francia forradalom hatása utáni változások ellenére, a szőlőnek és a 

bornak megmaradt a helye a művészetben. 

Természetesen, mint minden más jellegű műalkotás, a szőlővel kapcsolatos szokások 

megváltozásával, a vele rokonítható művészet is más jelleget ölt. 



 

Néhány esetben a művészek, akik a felvilágosodás után általában, mint szuverén és független 

alkotók élnek úgy, ahogy tudnak, a bornak nagyobb fontosságot tulajdonítanak, más esetben pedig 

csak a hétköznapi események egyik kellékének tekintik. 

 A tudomány és technika fejlődésének felgyorsulásával az életritmus is egyre gyorsabb tempót 

diktál. Az ideológiai háttér is állandó mozgásba lendül, és ezzel párhuzamosan a művészeti irányzatok 

már többé nem évszázadokat magába foglaló tartalmi és stílusbeli állandóságok, hanem néha akár alig 

néhány évtizedet felölelő tevékenység után át is adják a helyüket az újabbaknak. 

Nem ritka, hogy egyetlen művész különböző korszakaiban készült művei más és más stílusjegyeket 

mutatnak. 

Általánosságban elmondhatjuk, hogy a klasszicista és romantikus művészetet a nagy és heroikus 

témák keresése jellemezte, és bár jelen van a zsánerkép és a portréfestés, ezekre inkább az 

emelkedettség és az egyensúly didaktikus módon való ábrázolása a jellemző. Ebben a világban 

kevésbé kapott helyet a negédes, idilli állapotot idéző borozgatás, mint a derűs mámor keresésének a 

megjelenítése. 

Azonban a bor és szőlő ábrázolása a különböző korokban nem szűnik meg, és az adott periódus 

stílusának hű hordozójaként jelen marad az alkotók által létrehozott művekben. 

Goya* (Francesco, de Goya y Lucientes, spanyol festőművész, 1746-1828) a kor egyik legnagyobb 

festőóriása több esetben is megfesti ezt a témát. 

Egyik ilyen festménye az 1786-1787 között festett Szüret, vagy más néven az Ősz című festménye, 

amely még inkább a rokokó finomkodó stílusában készült festmény.  Monserrat Miret I Nin úgy említi 

ezt a festményt, mint, amelyben Goya szakít a klasszicizmussal is és a romantika előhírnökeként 

tarthatjuk számon a művet.  Én inkább a rokokó visszatérését látom benne. A bájos pozitúrában 

megjelenített figurákat háromszög alakban a kép előterébe komponálja. Az alkotást a Madridi Museo 

de Prado őrzi. Inkább mondható idilli zsánerképnek, mint realista műnek. ( Szöveg: 173. old. A bor a 

művészetben, Monserrat Miret i Nin, Officina ’96 Kiadó, Budapest, 2005.) (kép: 

http://www.iberianature.com/spainblog/2008/06/the-wine-harvest-by-goya/) 

 A klasszicista kort követő időszakban a szőlő és bor ismét megjelenik a művészek érdeklődési 

körében. Előbb az olasz puristák, majd az angol preraffaeliták szegülnek szembe a még nem is teljesen 

diadalmaskodó klasszicista stílusból megszületett akadémizmussal. 

Ez elsősorban a felgyorsult ipari forradalom eredményeként megszülető felduzzadt nagyvárosok 

nyomornegyedeiben tapasztalt szegénység és a gyárak nyomasztó jelenléte elleni szellemi 

tiltakozásformaként jött létre. A preraffaeliták nézete szerint a művészetnek vissza kell térnie a tiszta 

reneszánsz és ezen belül is Raffaello technikájához és kifejezési eszközeihez.  Legjelentősebb 

képviselőjük John Everett Millais* (1829-1896), aki egy lakoma zsánerképet festett Lorenzo és 

Izabella címmel. A Boccaccio által inspirált műben Lorenzo és Izabella épp együtt múlatják az időt, 

miközben a lány testvérei borozgatnak. A kép a mozdulatok, és bizonyos részletek kivételével valóban 

a reneszánsz hangulatát tükrözi. Puritán, tiszta színekkel festi a művész jelmezekbe bújtatott alakjait, 

akik mintha néhány száz évvel azelőttről érkeztek volna abba a korba, amelyben a gőzgépek 

használata tette egyre kegyetlenebbül lüktetővé az életet. Bár a művész egy kegyetlen gyilkosság 

előestéjét mutatja be, a stílusjegyek által a kép derűsen borozgató és falatozó, visszafogottan egyszerű, 

mégis jólétet sugárzó asztaltársaságot ábrázol. 

Ezt a hatást főként a drapériák nemes anyagának megfestésével és a tárgyak anyagszerűségének 

visszaadásával éri el a festő. (kép: 397 old. Egyetemes művészettörténet, Park Kiadó, Budapest, 1999.) 

A 19. század egyik irányzatát hivatalos művészetnek nevezi a művészettörténet. Ez egészen 

pontosan nem meghatározott jellegű irányzat, de mindenképp a megerősödött polgárság világát és 

teljesítményeit, ezzel együtt az ízlését is hivatott volt kifejezni. Különböző akadémiák alakultak meg 

ebben az időben, és a polgárság immár az egyházzal is szövetségre lépett és ezzel, mintegy 

kiegyezésszerűen a történelmi témák kerültek előtérbe.  

Ám ezek a történelmi témák és a polgári lét egyáltalán nem zárják ki a bor jelenlétét a 

művészetben. 

Az angol William Powell Frith* (1819-1909) egyik zsánerképe a Májusfa ünnepély egy 

mulatozást mutat be, amelyen a vigadozó fiatalok egy faluszéli borpince mellett múlatják az időt. A 

viselet, amelyben ezek a vidám emberek fel vannak öltözve, egyáltalán nem valami hagyományos 

népviseletre emlékeztet, hanem a kor polgári viseletével azonos, mondhatni; elegáns. Különösen a kép 

középpontjában álló fiatalember és ennek az udvarlását szemérmesen fogadó lány tűnnek ki elegáns 

http://www.iberianature.com/spainblog/2008/06/the-wine-harvest-by-goya/


 

ruházatukkal. Az előtérben gyümölcsárus lányt láthatunk, míg a fiatal pár háta mögött a borosgazda 

kínálja a borát a pince bejáratánál. Stílusát ítélve a kép kissé a rokokó hagyományú zsánerhez 

hasonlítható festmény. (kép: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:William_Powell_Frith_A_May_Day_Celebration.jpg) 

A nagypolgárság társasági életét örökíti meg Henri Gerveux* az Estély a Pré-Catelanban című 

festménye, amely alig néhány évtizeddel Frith majálist ábrázoló képének megfestése után egy egészen 

más világ zsánerét festi a vásznára.  Az ő képe már a polgárság modern világának a dicsőítése.  A 

pezsgőző nagypolgárság már egészen más környezetben mulatozik. Ez már az új típusú öltönyeiben 

díszelegve és elegánsan szórakozó győzedelmes polgári miliő. Itt már a technika vívmányai szórják 

addig soha nem látott fényüket, amelyet a művész természetesen a legnagyobb mesterségbeli tudásával 

igyekezett visszaadni a kép megrendelője számára.  

(*400. old. Egyetemes művészettörténet, Park Kiadó, Budapest, 1999.) (kép: 

http://www.google.hu/imgres?q=Henry+Gerveux+Soir+in+Pre-

Catelan&num=10&um=1&hl=hu&biw=1024&bih=552&tbm=isch&tbnid=OstNQ5BsCyLtxM:&imgr

efurl=http://bagnoud.blogg.org/date-2007-02-offset-

5.html&docid=7JHPMIr8RwnvVM&w=600&h=436&ei=cYJ4TtYkot3hBN7P_d4L&zoom=1&iact=h

c&vpx=125&vpy=138&dur=1233&hovh=191&hovw=263&tx=120&ty=106&sqi=2&page=1&tbnh=

109&tbnw=145&start=0&ndsp=2&ved=1t:429,r:0,s:0 ) 

A bor és mulatozás ismét teret nyer a művészetben, főként a történelmi és a realista ábrázolásmód 

előtérbe kerülése után. 

Jean Beraud* (1849-1935) francia festő egyik bisztrójelenete egészen hétköznapi helyzetet mutat 

be. Egy borozó és egy söröző férfi a mellettük ülő, szemmel láthatóan az unalomtól teljesen passzív 

testtartásban üldögélő fiatal nő társaságában beszélgetnek. A festmény híven dokumentálja a helyiség 

berendezését, a szereplők öltözetét, valamint a háttér polcán sorakozó borospalackokat. Szinte semmi 

szépítgetésnek nincs nyoma. Ilyen módon, a festmény hű korképnek is nevezhető, hiszen alkotója a 

legprecízebb megjelenítésre törekszik.  

(kép: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Jean_B%C3%A9raud_Au_Bistro.jpg) 

A képen a háttérben már a 20. század elejének jól definiálható kellékei láthatóak. Ezek az öntöttvas 

ornamentika és a márványlapos asztal és kárpitozott szék mellett az elektromos árammal működtetett 

art nouveau hatást mutató villanylámpa. 

A kép még a 19. századi realizmus stílusjegyeit viseli magán de, amit megjelenít ezzel a 

valóságábrázolási technikával, az már a 20. század elejének a realitása.  

Mint azt a korszak bevezető részében is láthattuk, a francia forradalom nem maradt hatástalan   a 

kultúrára, és azon belül a képzőművészetre. 

Mivel a bortermeléshez a kitűnő földrajzi fekvés mellett remek geológiai adottságok és a római 

korig visszanyúló hagyományok álltak rendelkezésre, a 19. században a bor és a festészet talán sehol 

máshol nem találhatott volna magának megfelelőbb utat, mint épp ebben az országban, amelyet a 

festészet és a bor fellegvárának tartanak.  Hamvas Béla  úgy idézi meg „A bor filozófiája” című 

művében Franciaországot, mint egy olyan helyet, amelynek a neve: „bor-ország”. Részletek. 

http://hamvasbela.org/szavak/bor.html) 

A Bordeaux, Champagne vagy Bourgogne nevek hallatán senkinek nem jut eszébe, hogy valami 

mást társítson első hallásra ezekhez a földrajzi nevekhez, mint a bort.  Nincs ez másként a pinot noir, 

chardonnay és sauvignon fogalmakkal sem. 

Ezekben az esetekben is egyből a francia bor és borkultúra ötlik az eszünkbe. 

Ráadásul az igen kedvező mediterrán vidék Bordeaux kikötője révén a szállítás és kereskedelem 

szempontjából is a lehető legjobb feltételeket biztosította a bortermelőknek. 

Minden adott volt tehát, hogy a legújabb kori technológiákkal és szállítási lehetőségekkel 

felvértezve a francia borok meghódítsák a világot.  

(kép: http://www.mystudios.com/manet/1870/manet_bordeaux.html ) 

Így tettek szert páratlan előnyre a forradalom utáni időszakban  és a 19-20. században a francia 

borok, és így vívták ki maguknak  az európai köztudatban a legelőkelőbb helyet, s váltak szinte már 

kultikus fogalommá. Hasonlóan történt ez a francia festészet alakulásával is. 

Igazából a francia festészet világelső megítélése egybeesik a 19. századi fellendüléssel és a francia 

bor nem kevésbé klasszikus hírnevével.  Mindehhez a boriváshoz nélkülözhetetlen kulináris örömök 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:William_Powell_Frith_A_May_Day_Celebration.jpg
http://www.google.hu/imgres?q=Henry+Gerveux+Soir+in+Pre-Catelan&num=10&um=1&hl=hu&biw=1024&bih=552&tbm=isch&tbnid=OstNQ5BsCyLtxM:&imgrefurl=http://bagnoud.blogg.org/date-2007-02-offset-5.html&docid=7JHPMIr8RwnvVM&w=600&h=436&ei=cYJ4TtYkot3hBN7P_d4L&zoom=1&iact=hc&vpx=125&vpy=138&dur=1233&hovh=191&hovw=263&tx=120&ty=106&sqi=2&page=1&tbnh=109&tbnw=145&start=0&ndsp=2&ved=1t:429,r:0,s:0
http://www.google.hu/imgres?q=Henry+Gerveux+Soir+in+Pre-Catelan&num=10&um=1&hl=hu&biw=1024&bih=552&tbm=isch&tbnid=OstNQ5BsCyLtxM:&imgrefurl=http://bagnoud.blogg.org/date-2007-02-offset-5.html&docid=7JHPMIr8RwnvVM&w=600&h=436&ei=cYJ4TtYkot3hBN7P_d4L&zoom=1&iact=hc&vpx=125&vpy=138&dur=1233&hovh=191&hovw=263&tx=120&ty=106&sqi=2&page=1&tbnh=109&tbnw=145&start=0&ndsp=2&ved=1t:429,r:0,s:0
http://www.google.hu/imgres?q=Henry+Gerveux+Soir+in+Pre-Catelan&num=10&um=1&hl=hu&biw=1024&bih=552&tbm=isch&tbnid=OstNQ5BsCyLtxM:&imgrefurl=http://bagnoud.blogg.org/date-2007-02-offset-5.html&docid=7JHPMIr8RwnvVM&w=600&h=436&ei=cYJ4TtYkot3hBN7P_d4L&zoom=1&iact=hc&vpx=125&vpy=138&dur=1233&hovh=191&hovw=263&tx=120&ty=106&sqi=2&page=1&tbnh=109&tbnw=145&start=0&ndsp=2&ved=1t:429,r:0,s:0
http://www.google.hu/imgres?q=Henry+Gerveux+Soir+in+Pre-Catelan&num=10&um=1&hl=hu&biw=1024&bih=552&tbm=isch&tbnid=OstNQ5BsCyLtxM:&imgrefurl=http://bagnoud.blogg.org/date-2007-02-offset-5.html&docid=7JHPMIr8RwnvVM&w=600&h=436&ei=cYJ4TtYkot3hBN7P_d4L&zoom=1&iact=hc&vpx=125&vpy=138&dur=1233&hovh=191&hovw=263&tx=120&ty=106&sqi=2&page=1&tbnh=109&tbnw=145&start=0&ndsp=2&ved=1t:429,r:0,s:0
http://www.google.hu/imgres?q=Henry+Gerveux+Soir+in+Pre-Catelan&num=10&um=1&hl=hu&biw=1024&bih=552&tbm=isch&tbnid=OstNQ5BsCyLtxM:&imgrefurl=http://bagnoud.blogg.org/date-2007-02-offset-5.html&docid=7JHPMIr8RwnvVM&w=600&h=436&ei=cYJ4TtYkot3hBN7P_d4L&zoom=1&iact=hc&vpx=125&vpy=138&dur=1233&hovh=191&hovw=263&tx=120&ty=106&sqi=2&page=1&tbnh=109&tbnw=145&start=0&ndsp=2&ved=1t:429,r:0,s:0
http://www.google.hu/imgres?q=Henry+Gerveux+Soir+in+Pre-Catelan&num=10&um=1&hl=hu&biw=1024&bih=552&tbm=isch&tbnid=OstNQ5BsCyLtxM:&imgrefurl=http://bagnoud.blogg.org/date-2007-02-offset-5.html&docid=7JHPMIr8RwnvVM&w=600&h=436&ei=cYJ4TtYkot3hBN7P_d4L&zoom=1&iact=hc&vpx=125&vpy=138&dur=1233&hovh=191&hovw=263&tx=120&ty=106&sqi=2&page=1&tbnh=109&tbnw=145&start=0&ndsp=2&ved=1t:429,r:0,s:0
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Jean_B%C3%A9raud_Au_Bistro.jpg
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frankhoni, szinte szertartásos eleganciája is hozzájárult. Ez a jelenség nem maradt idegen a 

művészetektől sem, és számos festőt megihletett.  

A francia bor és gasztronómia világhírűvé válásával egy időben, szinte robbanásszerűen lett a 

hódította meg a világot az ott megszületett művészeti irányzat: az impresszionizmus.   

Amint azonban már az előző korban is láthattuk, a 19. századi impresszionista festők remekművei 

sem precedens nélküliek.  Legalábbis az újabb korokban a borosüveg és a borospohár oly módon 

lelhetőek fel műveiken, mint a korábbi korok szakrális jellegű kompozícióiban.  

„Minden gondolkozást az érzékekkel kell kezdeni, mondja Baader.” (Hamvas Béla: A bor 

filozófiája. Részletek.  http://hamvasbela.org/szavak/bor.html) 

De vajon meg lehet-e ragadni pusztán érzékekkel a látványt? Hogyan lehetne a természet valóságát 

analitikus módon művészi valósággá alakítani? 

 Ez a kérdés izgatta a 19. század második felében a főként Franciaországba tömörülő festők új 

nemzedékét. Így jutottak el odáig a század közepe felé, hogy a nemzeti-történeti stílusok múltba 

mutató heroikus pátosza helyett a természet valóságának közvetlen analitikus és a benyomásokra 

alapozott képi megfogalmazására törekedjenek. 

A tudat forradalma azonban lassabban ment végbe, mint a társadalmi értelemben vett konkrét 

forradalom. 

J. L. David ugyan megfestette a zsarnokölő (Horatiusok esküje) képét, ami a maga egyszerűsített 

szín- és komponálási módjával forradalminak számított a túlfinomult rokokó stílushoz képest, ám az 

ókorba való visszatekintés és az akadémizmus mégis az ismert formavilághoz és megoldásokhoz 

kanyarodott vissza. Az igazi nagy forradalom, aminek a gondolatiságához és stílusbeli formavilágához 

semmi addigi nem volt hasonlítható (az csak a 19. század közepe után kezdődött),  impresszionizmus 

néven vált ismertté, majd épült be fokozatosan a köztudatba. 

Ez a formavilág a korszakban egyre inkább megjelenő nagyvárosi civilizációs és a vele járó pezsgő 

kulturális jelenségben gyökerezett. 

Ekkor jelenik meg a modern város az utakkal, a közvilágítással, a csatornahálózattal, a bérházaival 

stb. 

Megjelennek a polgári bérházak és a nagyméretű, impozáns üzletek, valamint a középületek, a 

tervezett terek a sajátos urbánus parkokkal, állomásépületek, kényelmes járdák, hidak, amelyek a kor 

polgára számára kényelmet és esztétikai élményt is nyújtanak. 

Az ipari fejlődésen túl, a maguk sajátságos módján a tudományok is hozzájárulnak az urbánus élet 

jobb minőségéhez.  

A gyakorlati jellegű tudást elsőként az építészet alkalmazza.  

Mivel az emberek tömegei a falvakból egyre inkább a városok felé tódulnak, szükségessé válik a 

tervszerű városrendezés. 

A területi fejlesztés kényszere maga után vonta az urbanisztika tudományának a fejlődését is, 

amely tervszerűen szabályozza a városok gyarapodását. 

Nem célunk itt a különböző épületek, hidak, szállók, paloták, sugárutak vég nélküli építészeti és 

művészettörténeti szempontból fontosnak mondható felsorolása, ám mindenképp meg kell említeni 

ezeket, mint a művészi látás- és gondolkodásmódra visszaható tényezőket.  

Ezen a téren Párizs világviszonylatban is az elsők között említhető.  

Nem véletlen tehát, hogy a művészek természetbe való kivonulásával párhuzamosan az urbánus 

benyomásokkal kapcsolatos témakör is kiszélesedett. 

Szinte iskolapéldája ennek Camille Pissarro* (francia festőművész, 1830-1903) Avenue de Opera 

Párizsban* című festménye. Az Opera sugárút a párizsi elit nyüzsgő életének szimbólumává vált, ami 

természetesen a művészekre is hatással volt. 

Pissarro* amolyan korabeli hangulati tudósításként az impresszionisták oldottan lágy ecsetkezelési 

módjával tökéletesen meg tudta oldani e sugárút pezsgő életének a megjelenítését. (Megjegyzés: a 

képet a művész 1898-ban festette, amikor egyébként  Budapesten a hasonló jellegű polgári sugárút, az 

Andrássy út, mely mai napig is fővárosunk büszkesége, már ugyanúgy teljes díszben pompázott.)  

(*kép és szöveg: 409. old. Egyetemes művészettörténet, Park Könyvkiadó, Budapest, 1999.)  

Pissarro nem az egyetlen, aki a nagyváros látványainak benyomásától indíttatva az 

impresszionistákra jellemző érzelemdús megjelenítési móddal ábrázolt valamilyen urbánus témakörből 

merített látványt. 

http://hamvasbela.org/szavak/bor.html


 

Claude Monet* is több ilyen érzelmi dokumentumként is felfogható festménnyel ajándékozta meg 

az utókort. (*francia festőművész 1840-1926)   

Egyik ilyen festménye a Roches Noires Szálloda képe a híres üdülőhelyen Trouville-ben, amelyet a 

művész 1870-ben festett. A kép a szálloda épületének megfestési módozatával még realista jegyeket 

tartalmaz, ám az úttesten szétterülő hideg tónusú árnyékok és a lobogó zászlók, valamint a járókelő 

hölgyek ruháinak oldottabb ábrázolása már előrevetíti az impresszionista ábrázolás lehetőségeit. (kép: 

Egyetemes művészettörténet, Park Könyvkiadó, Budapest, 1999. és http://www.musee-

orsay.fr/en/collections/works-in-

focus/painting.html?no_cache=1&zoom=1&tx_damzoom_pi1[showUid]=1802) 

Természetesen, ahogy a legtöbb forradalmi újítással az lenni szokott: a befogadó közeg először 

értetlenül állt az új stílussal szemben. A konszolidált polgári rétegek már sajátjuknak, ezáltal 

magukénak és elfogadottnak tudták a klasszicista és a történelmi realista szemléletet és 

ábrázolásmódot. Ilyen körülmények között szinte sokkoló hatású volt az új szemlélet, ami a kezdeti 

merev elutasítás után ellenállhatatlanul tört magának utat a világ kulturális életébe, és azt soha nem 

látott pezsgő tartalommal telítette meg. 

Ez az efemer művészeti tevékenység megszülte a maga igazi nagy francia óriásait.    

Manet, Monet, Pissarro, Sisley, Seurat, Signac, majd Toulouse-Lautrec és Cézanne... Szinte a kor 

egész művészeti élcsapata mind a bor akkori és jelenkori hazájának óriásai. Színrelépésüket azzal 

kezdték, hogy fellázadtak saját koruk elfogadott valóságészlelési formái, és főként annak 

ábrázolásmódjai ellen.  Valósággal hadat üzentek az akkor regnáló művészetnek. Már Courbet és 

Corot realizmusa is különbözött az akadémista ábrázolás addigi módjától, de az új szemlélet 

homlokegyenest szembe helyezkedett a szerkesztett tájképek, a képzelt jelenetek, a finomkodóan 

anyagszerű pompa, a színpadiasan vetített fény és minden olyan festői hagyomány ellen, ami az 

alkotásokban az optikai elemeken kívül helyet bitorolhatott volna.  

A világ szellemi fővárosa Párizs lett. Ennek a nagyvárosnak a környékén és a normandiai 

tengerparton fogalmazódott meg az új szemléletmód, ami az impresszionizmus nevet kapta, és nem 

meglepő, hogy ezt a stílust alapjában véve mindig Franciaországhoz köti az egyetemes kultúrtörténet.  

A francia impresszionista festészet két legendásan kiemelkedő képviselőjének munkássága szinte 

didaktikusan példázza azt a törekvést, amellyel Manet arra mutat rá, hogy a piktúrában a fény és 

árnyék között szükségtelen az átmenet alkalmazása, hiszen az – nézeteik szerint – a természetben sincs 

is olyan formában jelen. Manet* (Edouard Manet francia festőművész, 1832-1883) és a valamivel 

fiatalabb Claude Monet* (francia festőművész, 1840-1926) kettős meghatározó alakjai az új 

törekvéseknek. 

Manet festményén a Folie Berger bárja címűn már kitűnően érzékelhető az új felfogás. 

(kép: http://en.wikipedia.org/wiki/A_Bar_at_the_Folies-Berg%C3%A8re) 

Megjegyzendő, hogy amint a klasszicizmus, úgy az impresszionizmus sem minden előzmény 

nélkül és a semmiből nőtt ki.  

Mielőtt ez az irányzat meghódította volna a világot mintegy fontos előzményeként a plein air 

festészetet említhetjük meg. 

Az igazi forradalmat tulajdonképpen ez az irányzat készítette elő. A plein air jelentése a szabad 

levegő. A művészek megelégelték a műtermek zárt és akadémista közegét, és azokból kivonulva igazi 

forradalmat hajtottak végre. 

Kezdetben a természetben készült vázlatok után festették meg a műtermekben a képeiket, de 

később kivonultak a szabadba és ott dolgoztak. 

A Párizs melletti Barbizonba vonultak ki, és festőiskolát alapítottak, amelyből maga az 

impresszionizmus eredt. 

Gyakorlatilag korai impresszionistáknak is nevezhetjük őket. 

Az impresszionizmus olyan gyorsan terjedt el, amilyenhez hasonlót csak a barokk kor eszméjének 

és azzal együtt a stílusnak magának az elterjedése kapcsán tapasztalhattunk. 

Claude Monet 1872-ben festette meg A felkelő Nap impressziója című művét ( kép: 

http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/ttkuj/25het/muvtori/monetimp.jpg ), amely az egész irányzat 

névadója lett és a plein air festészet kiinduló kánonjává vált, ám Szinyei Merse Pál*(*magyar 

festőművész 1845 -1920) 1869-ben festette a Ruhaszárítás című képet, (kép: 

http://www.magyarvagyok.com/galeria/hiressegek/469-Szinyei-Merse-Pal/424-Ruhaszaritas-

Teregetes-Mosonok-Tensurfi.htm), ami már tartalmazza ugyanazokat a formajegyeket.  

http://www.musee-orsay.fr/en/collections/works-in-focus/painting.html?no_cache=1&zoom=1&tx_damzoom_pi1%5bshowUid%5d=1802
http://www.musee-orsay.fr/en/collections/works-in-focus/painting.html?no_cache=1&zoom=1&tx_damzoom_pi1%5bshowUid%5d=1802
http://www.musee-orsay.fr/en/collections/works-in-focus/painting.html?no_cache=1&zoom=1&tx_damzoom_pi1%5bshowUid%5d=1802
http://en.wikipedia.org/wiki/A_Bar_at_the_Folies-Bergère


 

Azt gondolom, a tények ismeretében, hogy ebben a tekintetben Szinyei megelőzte a korát.  

 A Majális című képe, amelyet 1873-ban festett, véleményem szerint az egyik legizgalmasabb 

impresszionista kép, amit valaha is láttam. (kép: http://mek.niif.hu/01300/01315/html/nagykep.jpg) 

Ezen a képen egy szabadban idejét múlató társaságot festett meg a művész, amint a zöld fűben épp 

beszélgetve, szemmel láthatóan jól érzik magukat. 

A festményen az impresszionista jegyeket leginkább a két hölgy fehér és rózsaszín ruhájának puha 

anyagának, festői-technikai megoldásaiban láthatjuk.  Ezeket a jegyeket a kép többi részéhez képest a 

festő lágyabb, oldottabb ecsetkezelése nyomán fedezhetjük fel. 

Csodálatosak a plein air fény-árnyék megoldások is a képen. Bár a művész nem ábrázolja, mégis a 

vetett árnyékain keresztül érezhetjük, hogy a közelben van egy fa, amelynek az árnyékában mulatozik 

a társaság. 

A kép előterében egy fehér kalapos férfi épp egy boros üveget vesz ki a forrás hűs vizéből. 

Az egész körkörös kompozíció szinte anamorfózis-szerűen terül szét a kép közepén álló borosüveg 

körül. 

Magának az anamorfózisnak az egyik technikai esszenciája abban áll, hogy a mű középpontjában 

egy tükröző hengerben a köréje szerveződő kompozíciónak a lényege csak a hengeren látható. 

Néha a kompozíció titkos és észrevehetetlen jeleket tartalmaz, amelyek szintén nem láthatóak a 

henger nélkül. 

Szinyei a borosüveg köré szervezi mondanivalójának a kifejtését, ezzel is jelezve a bornak a 

magyar tudatban betöltött szerepét. 

A kép összes eleme körbeöleli ezt a lényeges pontot.  

A háttérben a dombtető íve, a fa árnyéka, a félkörben elhelyezkedő bokrok és még a felhők is az 

égen, valamint a forrásból az üveget kivevő férfi erővonalai és a távolban csak egészen halványan 

látható hölgyek sziluettje; mind-mind a középen álló lényegre irányítják a kép síkján ide-oda 

szaladgáló tekintetet. 

A centrális kompozíció fókuszpontjában elhelyezkedő borosüveg mellett más élelem is látható, ám 

a színek megválogatása és az erővonalak irányítása mind arra a szimbolikus tárgyra terelgetik a 

figyelmet, mert a művész ezzel akarta kihangsúlyozni a bornak a társaságot egybetartó rendkívüli 

voltát.  

Úgy gondolom, hogy ez a kép egyszerre impresszionista és ugyanakkor szimbolista is. 

Véleményem szerint érthetetlen, hogy meg sem említi néhány művészettörténész ezt a festőt és a 

műveit a kortársai között, hisz azokkal egy időben, sőt néha megelőzve őket, ugyanolyan stílusú és 

kvalitású műveket alkotott. 

Az interneten is megtalálható „A magyarországi művészet története”, Corvina Kiadó 1970-es 

kiadása szerint a 436-439. oldalon így ír a szerző a Majális című képről: „Arról beszél, hogyan 

szabadítja fel a városból kiránduló fiatalság életkedvét az árnyékos domboldalon uzsonnázás 

közben a természet harmóniája, tavaszi pezsdülése. Az ember és a természet ezen a képen 

fokozottabban egyet jelent: nemcsak hangulatilag, hanem a motívumok jelentőségét illetően is. 

Csak annyit mutat meg, amennyi egyetlen pillanat alatt ebből a kis jelenetből felfogható, ennek 

értelmében az emberi és a természeti elemet nem választja szét egymástól…” 
Továbbá a tanulmány azt is megemlíti, hogy Szinyei a francia kortársai előtt már elért olyan 

eredményeket, amelyekre azok törekedtek. Ám a kortársak értetlenül álltak ez előtt a művészet előtt és 

ez nagyban elvette a kedvét a további ilyen jellegű művek létrehozásától. 

A Majális című festményét évekkel azelőtt megelőző előtanulmányok után nagy műgonddal 

festette meg. 

Egyedül jutott olyan következtetésekre, amilyenekre a francia kortársai. 

Így írnak erről: ”Szinyei azonban nem ismerte a francia impresszionistákat, sőt műve az 

impresszionisták kiállítása előtt készült. De ha egyes megoldásbeli rokonságokban egyezik is velük, 

festészete mégsem tekinthető impresszionistának, mert alapvető elvi különbségek állnak köztük. 

Szinyei nem mond le az emberi tartalomról, sőt a természetet is az emberi érzelem körébe vonja, 

nemcsak az embereket, hanem a természet legkisebb részletét is realista módon ábrázolja. 

Művészetében az élet szépségeit szívósan igenlő fiatalos optimizmus, a valóság szépségének 

ünnepélyes költészete, a derű és a lélek békéje nyilvánul meg…” A továbbiakban a szerző arról szól, 

hogy a kortársai a Majálist nem értették meg, és francia kortársaihoz hasonlóan Magyarországon és 

külföldön is támadások érték, ami Szinyeit nagyon elkedvetlenítette, de Van Gogh és Gauguin 

http://mek.niif.hu/01300/01315/html/nagykep.jpg


 

elvonulása és heves alkotóhullámban kitörő tevékenysége helyett a csendesebb visszavonulást 

választotta és közel állt ahhoz, hogy teljesen föladja a művészetet. 

 

 

A Ruhaszárítás című festmény mozgalmasabb iskolapéldája annak, amit Monet az impresszionista 

festészetről megfogalmazott. 

Amikor leírom ezeket, igyekszem nem valami szubjektív véleményként, hanem történeti tényként 

és a stílusjegyek konkrét ismeretének tényeként a legelfogulatlanabbul megfogalmazni a 

véleményemet.  

Ráadásul a szabadban való festés egyik iskolapéldája is ez a kis remekmű. 

(Plein air festészet, Szabó Attila: Művészettörténet vázlatokban, 146. 147. oldal) 

 

Nota bene: a művészettörténet mintha néha tudatkiesésesen minősítené önmagát.  Vagyis: amiről 

valahogy szándékosan, vagy szándék nélkül megfeledkeznek, az el is van felejtve. 

(Itt jegyzem meg, hogy a magyar boroknak hasonlóan elhallgatott sorsuk lett 40-50 évi szándékolt, 

vagy a nélkül történt tudatkiesésnek az eredményeképpen.) 

Jellemző módon talán elmondható ezekről a dolgokról, hogy ha egyszer ilyen méltatlan 

mellőzésben részesülnek, akkor általában sajnos a következő generációk már nem is, vagy csak 

nagyon nehezen és fáradságos munka árán ismerik meg azokat.  

 

Térjünk vissza Franciaországba, az impresszionizmus hazájának mondott és tudott országába. 

A Folies Bergère bárja című festményen nagyszerűen lehet érzékeltetni fény és árnyék ellentéteit 

pusztán a tisztán alkalmazott színek fokozataival is. Így válnak a bárban látható boros, sörös és 

abszintos üvegek, vagy a háttér páholyában ülők, csupán színfolttá. A különálló ecsetvonások 

színfoltok együttesévé alakulnak, és ezzel  sokkal jobban megfelelnek annak a hangulatnak, amelynek 

a tárgya maga a bor és az alkohol fogyasztása. A látvány és lehetséges fogyasztás érzékelését, 

impresszióját a festészet nyelvén bravúros tudással fogalmazza meg a művész ebben a remekműben.  

A tökéletes piktúra szinte hibátlan szépségét mégis kiérlelt kompozíció adja, amely látszólag 

szemben áll az ekkor még kibontakozófélben lévő impresszionista spontaneitással.  Eltekintve a 

háttérben ábrázolt alakok vázlatosságától, a remekmű szinte minden apró részlete egyenértékű. 

Az előtérben lévő boros, pezsgős és egyéb üvegek anyagszerűsége, a pohárban lévő virágok meg az 

üvegtál érett gyümölcsei még a realizmus jegyeit tartalmazzák, ám az abroszon megjelenő hideg 

fények és árnyékok az impresszionista ecsetkezelés szempontjait és stílusjegyeit jelzik. Nem is 

beszélve a háttérben beszélgető nő- és férfialakról, akiknek a laza megfestési módja mintegy a 

bárpultnál álló lány realisztikusan megjelenített látványára irányítja a figyelmet. 

A festmény még abból a szempontból is érdekes, hogy ez a Manet-főmű egy ideig magyar 

tulajdonban volt. Az interneten is megtalálható, miszerint Hatvany Ferenc 1916-ban, vagy 1917-ben 

megvásárolta Berlinben egy műkereskedőtől, akiről nem tudta, hogy csaló. A háború végén ugyan 

lelepleződött a berlini műkereskedő, de Hatvanynak meg kellett válnia Manet festményétől. 

Kratochwill Mimi művészettörténész az interneten is megjelentetett Artmagazin 2008/5-ös 

számában a 32-45. oldalig terjedő cikkében tesz említést erről a furcsa sorsú csodálatos képről 
1
http://artmagazin.hu/artmagazin_hirek/hatvany_ferenc__fest337i_fantaziajat_els337sorban_az 

asszonyi_test_izgatja....428.html 

 

Az impresszionista művészet, akár a szőlőgerezdek, egyazon szőlőtőről fakadnak.  

                                                      
 

 

1 Hatvany Ferenc Berlinben megvásárolta a képet 60.000 márkáért Cassirernél. A háború után, Párizsban egy 

Bernheim nevű műkereskedőnél elmesélte Hatvany, hogy megvásárolta Manet Bár című festményét. Ekkor Bernheim 

rátámadt Hatvanyra, mivel a párizsi kereskedő csak bizományba adta a háború kitörésekor Cassirer-nek a festményt, és azóta 

már az egész világon kerestette az eltűntnek hitt képet. Hatvany hiába bizonygatta, hogy ő becsülettel megfizette a kép árát, a 

kereskedő visszakövetelte azt. Hatvany ezek után nem adta vissza a festményt, hanem 50.000 fontért túladott rajta 

Münchenben. 

http://artmagazin.hu/artmagazin_hirek/hatvany_ferenc__fest337i_fantaziajat_els337sorban_az%20asszonyi_test_izgatja....428.html
http://artmagazin.hu/artmagazin_hirek/hatvany_ferenc__fest337i_fantaziajat_els337sorban_az%20asszonyi_test_izgatja....428.html


 

Minden alkotó az újabb és újabb évjárásnak és tájegységeknek megfelelően új ízekkel gazdagítja a 

sokszínűséget. Nagyszerű párhuzam lehet ez a bor és a művészet között, és különösen a festészetben 

egyazon stílusra is érvényes lehet ez a hasonlat.  

Példának rögtön itt van Monet, akinek neve szinte egyet jelent magával az impresszionizmussal. 

Barátságával és hatásával Manet festészetének inkább magányos forrongásúnak mondható látens 

voltát is kitörésre késztette. Kettejük együttműködésének vonzereje csakhamar összetartó kis csoporttá 

alakította a rájuk csodálkozó fiatalabb festő kollégákat.  Azonban, amint már említettük, a 

fogadtatásuk nem volt felhőtlenül derűs. Monet ugyan egymás után festi a csodálatos, újszerű 

impresszionista festményeit, azonban mindez hiábavalónak bizonyul, mert néha nem arat egyebet a 

kiállításai nyomán, mint gúnyos hangú kritikákat. Ezek a kritikák elkísérik az első festői periódusában 

és mivel valamiből élnie kellett, hát nekilátott a csendéletek festésének. 

Ennek a tevékenységének köszönhető néhány borral kapcsolatos csendélete is.  

Ilyen Monet festmény a Boros csendélet című is. (kép: http://www.paintingall.com/oscar-claude-

monet-still-life-with-bottle-carafe-bread-and-wine.html) 

Az ehhez hasonló csendélet-témák nem játszanak fontos szerepet Monet művészetében és csak 

kevéssé érvényesül bennük az a szín- és fényhatás, amely egyébként az egész életműnek és különösen 

a tájképeinek jellemző sajátosságai.  

Néha a grafikáin nemcsak rajztudását, de humorérzékét is felvillantja, és leginkább az 

akadémizmushoz való közelségét ismerjük meg. Ezek közül megemlíthetjük  az 1857-ben készült 

karikatúráját, amely  A bordeaux-i bor címet kapta.  

Az ábrán egy hordón álló palack szájából egy bor által vörösre vált mosolygós emberfej szivárog 

mintegy felhőszerűen a légtérbe. 

Talán ennek a kis rajznak jelképes tartalmat is lehetne tulajdonítani, ám összességében elmondható, 

hogy az a tartalom, ami még jelen volt a barokkban, az impresszionista festészetben és ezen belül is a 

csendéletek megjelenítésében már eltűnik, és a bornak nincs szimbolikus értelme, mint a megelőző 

korokban. Bátran állítható, hogy a polgári ízlésnek megfelelően a borral kapcsolatos képzetek inkább 

csak az érzékszerveinknek szólnak: ízei által elsősorban a szájnak. Mivel ez a művészetben nem 

ábrázolható, sem az orrnak szóló ínyencség, így hát a látvány részéről közelíthető meg a téma, amit 

elsősorban a szemre gyakorolt hatással lehet leghamarabb észlelni, akárcsak a jó bort. 

 

(kép: http://www.art.com/products/p12970153-sa-i2203896/claude-monet-bordeaux-wine-

caricature-1857-drawing.htm)  

 

A jó bor nélkül pedig úgy tűnik, hogy a franciák még a művészetüket sem tudják elképzelni, 

hiszen, amint azt Renoir: Evezősök reggelijecímű festményén is láthatjuk, már reggel is ennek a 

társaságában múlatják az időt és ezt fogyasztják. (kép:http://www.kunst-fuer-

alle.de/english/art/artist/image/pierre-auguste-renoir/6437/22/152397/fruehstueck-der-

ruderer/index.htm) 

 Olyan ennek a Renoir* (Pierre Auguste Renoir francia festőművész 1841-1919, Szabó Attila: 

művészettörténet vázlatokban, 146. 147. oldal) képnek a hangulata, mint ez a Hamvas idézet: „Az ivás 

a szerelem legközelebbi rokona. A bor olyan volt, mint a cseppfolyós csók.”  

(http://hamvasbela.org/szavak/bor.html internet) 

A képen a fournaise-i ház látható, ami azóta halhatatlanná vált, és amelynek a vendéglőjében 

Renoir és barátai abban az időben törzsvendégek voltak: még ma is működik. 

Nem ez az egyetlen ilyen mulató, ami egy híres festőnek a munkássága révén maga is híres hellyé 

vált.  

 A festmény oldott hangulata, leginkább a körvonal nélküli foltfestésnek, az élénk, világos 

nyugtalan, vibrálva remegő színeknek, a puha, gyöngyházszerű fények alkalmazásának köszönhető. 

Valami csodás kor sejtelmességét tükrözi, egy belsőséges és mozgalmas, ugyanakkor a polgári 

kényelem nyújtotta elégedett, harmonikus világot tár elénk.  A fel nem bontott színekkel a művész 

bizonyos fajta esszenciáját nyújtja ezzel a képpel az impresszionistákat érintő életérzésnek és ez által 

ennek a festészetnek. 

Ez a hangulat, és a piknikező polgár életélvező attitűdje köszön vissza más hasonló képekről is. 

A következő Renoir festménynek is hasonló a hangulata Az evezősök reggelije című munkáéhoz. 

Ennek a címe a Reggeli vége, és ez is egy hasonló idilli zsánerkép, amelyet a festő megörökített az 

http://www.paintingall.com/oscar-claude-monet-still-life-with-bottle-carafe-bread-and-wine.html
http://www.paintingall.com/oscar-claude-monet-still-life-with-bottle-carafe-bread-and-wine.html
http://www.art.com/products/p12970153-sa-i2203896/claude-monet-bordeaux-wine-caricature-1857-drawing.htm
http://www.art.com/products/p12970153-sa-i2203896/claude-monet-bordeaux-wine-caricature-1857-drawing.htm
http://www.kunst-fuer-alle.de/english/art/artist/image/pierre-auguste-renoir/6437/22/152397/fruehstueck-der-ruderer/index.htm
http://www.kunst-fuer-alle.de/english/art/artist/image/pierre-auguste-renoir/6437/22/152397/fruehstueck-der-ruderer/index.htm
http://www.kunst-fuer-alle.de/english/art/artist/image/pierre-auguste-renoir/6437/22/152397/fruehstueck-der-ruderer/index.htm
http://hamvasbela.org/szavak/bor.html


 

utókor számára, és ami arról szól, hogy a polgár jól érzi magát a világban, és ezen belül is a kényelmet 

és ínycsiklandó ízeket és illatokat biztosító kialakított környezetében a szabadban. 

 A terített asztalon a megelégedettséget sugalló tárgyak realista módon és anyagszerűen vannak 

megfestve, mintegy hitelesítve  jó minőségi márkájukat és eredetüket.  

A két női szereplő és a háttérben ábrázolt virágos fák már sokkal impresszionisztikusabban, és 

lágyabb ecsetkezeléssel vannak megoldva. A festő a lényegest ragadta meg ezekkel a portrékkal, 

jelesül az elégedett és negédes boldogság látszatát keltő fiatal hölgyek problémamentes és könnyeden 

légies létezési formáját abban a világban, amely kényelmének, ízeinek, illatainak és zamatainak a 

haszonélvezői. Kicsit másabb a cigarettára gyújtó férfi arcáról leolvasható életérzés.  

Mintha cinkosan elfogadná a hölgyek idilli társaságát, de közben valami máson is gondolkodik, 

amikor épp a cigarettájára gyújt rá.  Cinikus mosollyal jelzi, hogy annak ellenére, hogy a nők 

társaságában tartózkodva jól érzi magát, azért más gondolatai is vannak.  

Remekül megoldott jellemképekként is kitűnő ez a festmény.   Ráadásul a bor élvezete mellett a 

dohányzás élvezete is megörökítésre került ezen a vásznon. A bor híressé vált fogyasztási rítusai 

mellett a dohányzásnak, másképpen a nikotin európai elterjedésének is köze van a franciákhoz. Akkor 

még nem ismerték azt a mostani álláspontot, amit a francia sommelier-k hirdetnek, miszerint sem a 

fűszeres étel, sem a dohány nem kedvez a borivászatnak. Erről valószínűleg mit sem sejtett akkor sem  

Renoir, sem A reggeli vége (kép:   http://www.awesome-

art.biz/awesome/shop/item.aspx?itemid=1243)  című festmény férfi szereplője. 

Sajnos, ezekkel a képekkel a borral kapcsolatos művészeti megközelítésű tanulmányokban 

egyáltalán nem találkoztam. 

Adatokat keresgélve az interneten a kép történetéről rábukkantam a dohányzó férfi 

elemzésének a kapcsán magának a cigarettázás szokásának az elterjedésére, ami szintén 

francia eredetre mutat.*(*szöveg: Portugáliából Jean Nikot francia diplomata terjesztette el 

a dohányzást, az ő nevére utal a nikotin kifejezés. Forrás:  
 http://hu.wikipedia.org/wiki/Nikotin) 

 

A festőgenerációnak azonban voltak más kiemelkedő alkotói is. Ilyenek a legismertebbek közül: 

Signac* (Paul Signac francia festőművész 1863-1935), Seurat* (Georges Seurat francia festőművész, 

1859-1891) és Pissarro* (Camille Pisarro francia festőművész 1831-1903). (Szabó Attila: 

Művészettörténet vázlatokban, 146. 147. 148. oldal) Seurat volt közöttük a legeredetibbnek mondható 

művészjellem, aki sajnos nagyon fiatalon meghalt. Ez a csoportosulás, vagyis Seurat-ék a tudomány 

eredményeit felhasználva kerestek valami olyan alapot művészetük számára, amellyel jobban ki tudják 

fejezni a mondanivalójukat.  Eredményeik sokáig amolyan érthetetlen kuriózumnak számítottak, ám a 

mai korban a digitális alapú színbontás épp az ő kutatásaikat veszi alapul. Elsősorban a szín és a fény 

együttes viselkedésének a fizikai törvényeit és természetét kutatták, valamint ezek kölcsönhatását a 

festészetben. 

Felfedezik, hogy az apró ecsetvonások, vagy épp keveretlen színű pontok, ha egymás mellett 

bizonyos sorrendben vannak elhelyezve, akkor a szem által válnak új színekként érzékelhetővé. 

Kísérletező művészek voltak, akik a gyakorlatban szisztematikusan használták színtani kutatásaik 

eredményeit.  

Ezeket az eredményeket felhasználva következtetéseket vontak le a színek viselkedéseivel 

kapcsolatban, és ezek alapján teremtették meg különleges festésmódjukat. Képeiken addig soha nem 

látott felületi hatást értek el a szorosan egymás mellé zsúfolt, tiszta színekből álló pontok halmazával.  

A point (pont) mint festészeti elem alkalmazása nyomán pointilistáknak nevezték saját magukat. 

Úgy tűnik azonban, hogy bármennyire kísérletező művészek voltak is, akiknek a tudatosság 

vezérelte az alkotó tevékenységeit, a francia hagyományok – és ezen belül a már említett, más 

impresszionisták által is megfestett reggeli borfogyasztás – a pontfestőkre is hatottak. 

 Signac Reggeli című festményén az asztalon hangsúlyos motívumként a bor kiöntésére használt, 

hasas karaffát látunk az egyébként puritán terítésű asztalon. Önmagában is szép ennek az áttetsző, a 

festményen talán roséval, vagy vörösborral megtöltött üvegkorsónak a formája, a festményen viszont 

kompozíciós szempontból is fontos szerepe van.  A festő úgy festi meg a képet, hogy végigvezeti a 

kép felső részétől az aljáig, a széthúzott függöny mentén egészen az üvegkorsóig. Azzal, ahogy a 

http://www.awesome-art.biz/awesome/shop/item.aspx?itemid=1243
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függöny formájával megismétli a karaffa formáját, mintegy arra irányítja a figyelmet, majd tovább 

vezet az asztal lapján tükröződő árnyékig, ami kiemeli a színben is legerősebben ragyogó borosflaskót.  

A Renoir reggelizőinek arckifejezése itt mintha fölösleges lenne a szereplők ábrázolása során, és 

inkább a porcelántárgyak finom, hideg színein és a boroskaraffán nyer leginkább értelmezést a művész 

pointilista ábrázolási szándéka. 

Signac: A reggeli(kép: http://www.abcgallery.com/S/signac/signac17.html) 

A képet a művész 1886-87-ben festette, és az otterlói Köller-Müller Múzeumban őrzik. 

Egy másik pointilista festő borral kapcsolatba hozható képe Pissarro Csendélet című festménye. 

Ez a festmény nem kifejezetten a kísérletező kedvű művész egyik pointilista stációja.  

Sokkal inkább egy fegyelmezetten egyszerű és akadémista stílusúnak mondható alkotás. Egy 

konyhaasztalon néhány gyümölcs, egy tál, egy félbe vágott kenyér, fehér abrosz és semmi több. Ám 

nem hiányozhat a csendéletből a boroskancsó és a borospohár. A vízszintes komponálású kép egyik 

oldalában a sötétvörös bort tartalmazó függőlegesen álló kancsó kompozíciós elemét a művész 

felakasztott merítőkanállal ellensúlyozza, és így a kép statikus nyugalmat sugall. 

Pissarro: Csendélet. (kép:http://www.awesome-art.biz/awesome/shop/item.aspx?itemid=5007) 

 

A pointilizmust* más néven tudományos impresszionizmusnak vagy neoimpresszionizmusnak is 

nevezték. Mivel az irányzatot képviselő művészek tevékenységét igen erőteljesen jellemezte a 

racionális szerkesztés is, épp a képfelület tudatos felosztású komponálása miatt nevezték ezen kívül 

ezt a törekvést még divizionizmusnak is (divizion= felosztás).  

Pissarro fentebb említett csendélete ennek az utóbbi megnevezésnek tökéletesen megfelel, bár 

technikájáról kevésbé lehet elmondani, hogy pointilista. 

Időben nincs olyan nagy távolság az őket megelőző impresszionizmus és az általuk hirdetett 

művészeti koncepció és annak megvalósításai között. 

Néha csak alig néhány év választja el a létrejövő impresszionista és pointilista műveket egymástól. 

A 19. század vége felé a technikai fejlődéssel együtt és főként annak hatására, egy addig soha nem 

tapasztalt, szinte robbanásszerű művészeti irányzatokban bővelkedő pezsgés vette kezdetét. 

 (149. old. Művészettörténet vázlatokban, Szabó Attila, Veritas Kiadó, Győr, 1996.) 

9.1 POSZTIMPRESSZIONIZMUS 

Ez annak a művészeti irányzatnak nevezett folyamatnak a gyűjtőneve, amely az impresszionizmust 

követő időszakban jött létre. Többnyire szembe is helyezkedett az előd szemléletével, de annak 

eredményeit beépítette a saját világába. 

Ezzel a 20. század művészetének legfontosabb forrása és kiinduló pontja lett az 

impresszionizmussal együtt, mint a 19. század második felének domináns stílusa. 

Ha összehasonlítjuk az első modern kor, a reneszánsz, majd később a barokk kor akár évszázadokat 

is átölelő történetével, akkor elmondható, hogy a posztimpresszionizmus időben és térben csak egy 

nagyon rövid, mondhatni röpke fejezete a művészettörténetnek. Ám hatása annál jelentősebb a későbbi 

festőgenerációk számára.  

Azok, akiket posztimpresszionistaként tart számon az utókor, főként abban különböztek az 

elődeiktől, hogy műveik létrehozásában már nem az elsődleges érzelmi benyomások játszották a fő 

szerepet, hanem tudatosan törekedtek a műalkotás tartalmi és formai egyensúlyának a keresésére. 

A természet ábrázolásának önmagáért, benyomásokként való és a benyomásokon alapuló művészi 

felfogása már nem elégíti ki az aspirációikat. 

Főként a vonalperspektíva alkalmazása választja el őket elég markánsan a megjelenítési stílusban 

az impresszionistáktól. 

 Erre leginkább a japán művészet és főleg a japán grafika felfedezése és divatja adott jó szellemi 

táptalajt. 

Legerősebben Hokusai* (*Kacusika Hokuszai, japán képzőművész, grafikus 1760-1849 internet) 

grafikái hatottak termékenyítőleg a kibontakozó új stílusra, ami a pezsgő párizsi élet festői 

gazdagságának a felfedezése felé irányítja ezeknek a művészeknek az érdeklődését.  

A nagyváros forgatagában, a modernség befogadására szellemileg még éretlen közönség miatt, 

néha ezek az alkotók az értetlenségen túl a legkegyetlenebb gúnyolódásoknak voltak kitéve.  

http://www.awesome-art.biz/awesome/shop/item.aspx?itemid=5007


 

A posztimpresszionista művészek, dacára annak, hogy néha élesen szembekerültek az 

impresszionizmussal, mégis felhasználták annak az értékeit; technikai megoldásaikat alkalmazták és 

így mentették át a jövő számára.
2
 

Ebből a történelmi pillanatból visszatekintve óriásoknak tűnnek, ám a saját korukban, 

legtöbbjüknek igen keserves sorsot szánt az élet.  Szánalmasan magukra hagyatva, a társadalomból 

sokszor számkivetetten, sok esetben egymást is megvetve, mégis könyörtelenül egymáshoz láncolva a 

19. század végének legszebb alkotásait hozták létre. 

Itt jegyezném meg, hogy Monserrat Miret I Nin A bor a művészetben című könyvében igen 

szűkszavúan bánik a 19. és 20. század művészetének bemutatásával. És ez nincs másként a borral 

kapcsolatos művészet ismertetésével sem. 

Olyan művészeket is megemlít, sőt egészen nagyméretű reprodukciót is közöl ilyenektől, akikkel 

nem hiszem, hogy valaha is találkozik az egyszerű néző. 

Talán érthető is ez, ha az okát vizsgálgatjuk, hisz spanyol művészekről van szó, akiket a spanyol 

szerző valószínűleg közvetlenül vagy közvetve ismerhetett, ám nézetem szerint azon kívül, hogy 

szőlővel és borral függenek össze ezek a festmények, semmi nem indokolja az egyébként igen 

színvonalas és reprezentatív könyvben való szerepeltetésüket. 

Henri  de Toulouse Lautrec* ( francia festőművész 1864-1901 149. old. Művészettörténet 

vázlatokban, Szabó Attila, Veritas Kiadó Győr 1996.) művészete például meg sincs említve.  Nézetem 

szerint egyébként is az egész korszak nagyon rövidre sikeredett, tanulmány jellegű részében. 

Csak igen jó indulattal lehet még bevezetőnek is nevezni egy ilyen forrongó és állandó 

átalakulásban lévő kor történelmi és ezzel együtt művészettörténeti ismertetéséhez. 

Nem tisztem, sem célom ezzel kritikát gyakorolni, az egyébként egyedüli és ezzel a legjobb ilyen 

kiadvány fölött, hisz nincs is viszonyítási alapom ehhez, ám nem tudom mellőzni az olyan művészeti 

korok bemutatását, amelyek mára szellemi közkincseivé váltak az egész emberiségek, sem az olyan 

művészóriásokat, mint Lautrec. 

Ez a tragikusan rövid életű festő közelről ismerte az impresszionista festőket, sőt csodálattal 

tekintett rájuk, művészete mégis új utat képvisel a későbbi korok, a posztimpresszionizmus és 

expresszionizmus felé. Ha Lautrecről van szó, egy pillanatra mindenkinek a festő suta kis alakja jut 

eszébe, és a róla keringő mendemondák, amelyeket kiszínezve hagytak az utókorra a jobb és kevésbé 

jó firkászok, holott a századvég egyik legnagyszerűbb festőzsenije volt. 

Lautrec mindent megrajzolt, amit az elmaradhatatlan cvikkere mögül megfigyelt. Egyforma 

kíváncsisággal leste meg a Montmartre-on a lebujok és lokálok hősnőit, vagy az épp divatba jött 

pajzán tánc, a kánkán táncosnőit. Közöttük is halhatatlanná tette e tánc verhetetlen bajnoknőjét, 

Goulue-t. De ugyanilyen kíváncsisággal és az iróniáig menő részvéttel festette meg a vendég nélkül 

ásítozó szajhákat is, akik a sokasodó és színesedő Párizs nélkülözhetetlen kellékei, mondhatni élő 

díszletei voltak a korban.  Megfesti a társasági életben botrányt keltett Chimay hercegnőt, aki épp a 

páholyból figyeli az előadást újdonsült magyar férjével, a Rigó Jancsi magyar hegedűvirtuóz 

cigányprímással. Nem válogatott finnyásan a műtermi témák között, hanem a párizsi élet emberei 

érdekelték, és minden, ami ezekhez az emberekhez kapcsolódott. Mindenkit amolyan kísérleti 

alanyként figyelt meg, és kísérletező kedvét a litográfiai technika tökéletes elsajátításával 

kamatoztatja. A párizsi élet számos figurája mellett néhány litográfiáján, mint elmaradhatatlan 

szereplő, a bor is feltűnik.  

Ez természetes számára, mert minden festményéről, litográfiájáról valósággal áradnak a néző felé a 

felfokozott érzelmek és hangulatok. 

A másnaposság fura és nem épp kellemes érzése sem marad el a megfigyeléseiből, így aztán azt is 

megfesti, ami néha a túlzott borfogyasztás velejárója. Ezt, amit ilyen formában Lautrec rajzán látunk, 

elég elenyésző számban ábrázoltak a festők, mintha a kor polgári szemérmessége ezt a témát kerülte 

volna.  Nem így viszonyul a témához a művész, aki: Másnaposság című festményén meglesi és meg is 

örökíti ennek a jelenségnek egy szereplőjét. (kép: http://www.wikipaintings.org/en/henri-de-toulouse-

lautrec/hangover-1889) A nedűnek jócskán behódolt nő az asztalra könyökölve, üres tekintettel bámul 

a semmibe. Az 1889-ben festett képen a kavargó érzést ábrázolandó, a művész az impresszionisták 

zaklatott szín- és formakezelési technikájához nyúl vissza, mert ezzel tudja jobban kifejezni azt az 

                                                      
2 Forrás: Genthon István. A posztimpresszionizmus. Gondolat Kiadó, Bp. 1960. 

http://www.wikipaintings.org/en/henri-de-toulouse-lautrec/hangover-1889
http://www.wikipaintings.org/en/henri-de-toulouse-lautrec/hangover-1889


 

érzést, amit ilyen esetekben érez a túlzott alkoholfogyasztó, aki a mámor édes pillanatai után nem a 

legkellemesebb érzések hatalmába kerül. 

Vannak bizonyos borfajták, amelyekhez fel kell tudni nőni, amelyekhez hozzá kell nemesedni,  és 

amelyek nem vedelésre valók. Meg kell adni a módját, hogy a nemes borok olajos ízét értékelni 

tudjuk, de ahogyan azt ezen a képen is láthatjuk, akadhat olyan élethelyzet is, amikor már  teljesen 

mindegy, hogy mit iszunk. Nem tudjuk, csak érezzük, hogy Lautrec képén ez a magányosan ülő, 

távolba merengő nő nem a másnaposság ellenszereként issza a poharába töltött bort. A borivás társas 

cselekvés, míg a másnaposság nem az. Valami félelmetes elhagyatottság, kilátástalanság van ennek a 

nőnek minden rezdülésében, akinek egyetlen társa a borospohara.  

Az elmagányosodás nemcsak e képre igaz, hanem mindazokra a festőkre is, akikre ma félistenként 

tekintünk, de akik egész életüket egyedül, a meg nem értettségből fakadóan súlyos lelki problémákkal 

küzdve élték le.  

Most azokról a festőkről lesz szó, akik ilyen elhagyatottan, néha megalázóan mostoha körülmények 

között hozták létre azokat az életműveiket, amelyek nélkül az emberiség ma sokkal szegényebb lenne. 

A művészettörténet egyik ilyen nagyon különös szereplője, mondhatni: jelensége Cézanne*, 

(*Paul Cézanne francia festő 1839-1906, Művészettörténet vázlatokban, Szabó Attila, Veritas Kiadó, 

Győr, 1996.) akiről ma már tudjuk, hogy szinte egymaga felülkerekedett a különböző 19. századi 

mozgalmakon, és óriási erjedést indított el a művészetben, amelynek igazi hatását a 20. században 

érzékeljük majd. 

A meg nem értett , sőt sokak által kigúnyolt Cézanne 1879-től szülővárosába, Aix-ba vonult vissza, 

s építette fel óriási életművét. Az impresszionisták formai, színbeli, optikai gazdagságával szemben a 

kompozíció kiegyensúlyozottságát, a szervezett rendet, a helyi színek fontosságát hirdette. Egy 1904-

ben írt leveléből idézzük azt a mondatát, amely egész életművét meghatározta, és amit a 20. század 

jelentős irányzata, a kubizmus is magáénak vall majd: „...A természetet hengerrel, kúppal, és gömbbel 

kell alakítani, mindent távolba állítani úgy, hogy a tárgynak vagy a vázlatnak valamennyi oldala egy 

centrális pont fele mutasson.”
3
 Mindez arra utalt, hogy a természetet az absztrakt lényegig le kell 

mezteleníteni, a tárgyakban rejlő mértani formákat ki kell szabadítani. Talán kevés művész mondhatja 

el magáról azt, amit ez a zsörtölődő mágus megtehetett, hogy sikerült elméletét maradéktalanul 

megoldania.  

Vegyünk egy borral kapcsolatos csendéletet példának. 

Valószínűnek tartom, hogy a művész ez esetben nem követte annyira szigorúan a saját elméletét, 

ami azzal magyarázható, hogy a bort, mint különleges italt, annyira tisztelte, hogy kivételnek tartotta 

ez alól a fegyelmezett komponálási és rendszerezési elv alól. ( Ez csak saját megjegyzés) 

Paul Cézanne: Csendélet hagymával és üveggel 

(Kép:http://www.artchive.com/artchive/C/cezanne/onions.jpg.html)  

Egyszerű és hétköznapi dolgok csendélete ez, mindenféle pátosz nélkül, ám ha jobban odafigyelve 

vizsgáljuk meg a festményen a borosüveget, vagy akár a hagymákat, a tárgyak mintha elvesztenék 

olcsó jelentéktelenségüket, és mintha az anyagiságuktól független szellemi térrel töltődnének fel. 

Gyengéden és mégis titokzatos erővel alakítja formáit, a torlódó hagymadarabokat, háttérben a 

borosüveggel és a barokkos színvilággal és az asztallal.  

Amit még megjegyzendőnek tartok, az az, hogy az asztalon a fehér terítő sok barokk festő 

csendéleteihez hasonlóan csak az asztal egyik részén látható és a szinte véletlenszerűen ottfelejtett kés 

szintén ugyanúgy áll, mint azt más barokk festők esetében láttuk. 

Ez a festmény nem a legjellegzetesebb Cézanne-i stílusjegyeket viseli magán, ám, ha jobban 

szemügyre vesszük, akkor ezen a művön is észrevehető a tárgyak között egy furcsának tűnő viszony, 

ami valami olyan hangulatot kölcsönöz nekik, mintha nem egyazon térben lennének. 

(Forrás: Genthon István. A posztimpresszionizmus. Gondolat Kiadó, Bp. 1960.) 

Cézanne talán legismertebb képei közé tartozik A kártyázók* című festménye. (*teljes kép: 185. 

old. részlet: 172. old. Monserrat Miret I Nin, Officina’96 Kiadó Budapest 2005.) 

Ezen két alak egymással szemben a kártyalapjaikba mélyülve szintén valami nagyon konkrét, 

ugyanakkor az össze-visszaforgatott perspektíva miatt, mégis mintha valami libegően lehetetlen térben 

lennének. 
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Az egésznek az ilyenszerű hatása abból adódik, hogy az alakok kabátjának megfestésével mintha 

síkba préselné vissza őket az alkotó. Ebből a síkszerű ábrázolásból szinte valótlanul és aránytalanul nő 

ki a kezük és a fejük, ugyanakkor az egész kép realista jegyeket tartalmaz. 

Bár az asztal terítője az egyik legélénkebb színfolt a képen, mégis úgy tűnik, mintha ez az 

egyébként térben ábrázolt tárgy benyomódna magába a térbe és a síkban ábrázolt alakoknál beljebb 

lenne. 

Az egészet tetézi a két kártyázó asztalán lévő borosüveg, ami szinte ugyanúgy benyomul a háttér 

síkjába, mégis a flaskán előforduló realista részletek miatt ez a tárgy olyan, mintha ugyanabban az 

időben leginkább az előtérben is lenne. 

Az összes jelenlévő részlet, mintha vasalóval lenne a síkba préselve, ám a boros üveg és talán az 

egyik alak pipájának fehér színe és a másik ember kalapja, mégis mintha kilépne ebből a síkból.  

 

Már, alig néhány évtized távlatából is úgy tűnhetett, hogy Cézanne mellett vagy inkább rajta kívül, 

még két ilyen kaliberű hatalmas művészegyéniség állt a világgal szemben szintén ugyanolyan 

magányosan, a társadalomból kirekesztve. Egyikük Vincent Van Gogh, a másikuk Gauguin volt. 

Van Gogh (holland származású festőművész, a szenvedélyes vad vonalak és színek festője,1853-

1890, 511.old. Egyetemes művészettörténet, Park Kiadó, Budapest, 1999.) művészete elválaszthatatlan 

volt azoktól a társadalmi problémaköröktől, amelyek a század kirajzolódó nehézségeiből adódtak. A 

győztes kapitalizmus nagyon hamar megmutatta negatív oldalait és ezek a társadalmi nehézségek az 

érzékeny lelkű művész munkáit és személyes motivációit egész életében befolyásolták. 

 A társadalmi igazságtalanságokra és visszásságokra reagálva, ő az egyik olyan művész a 19. sz. 

végén, aki megérezte, hogy a művészeknek már nem az a feladata, hogy kapcsolódjanak ahhoz a 

társadalomhoz, amelyben élnek, és amely körülveszi őket. Ez részint a betegségéből származó nehéz 

és érzékeny természetéből adódott, másrészt szembe kellett néznie azzal a számára kegyetlen és 

elviselhetetlen ténnyel, hogy a kirekesztő társadalom nem fogja elfogadni művészetét.  

Korának társadalmi tudatformája még nem volt felkészülve a zseni művészetének a befogadására 

és a világ, amelyben élt, szemben állt vele. Nem ő volt az egyetlen, aki kitaszítottnak  érezte magát 

ebben a világban.  E miatt egyre inkább önmarcangolásba fordul az élete, aminek egyik oka épp a 

realitások felismeréséből fakadó kitaszítottság érzés.  

Túlfűtött természetéből származó emberszeretete soha nem talált viszonzásra, és így néha a valós 

tárgyakra árasztja az érzéseit. Szinte kiragadja ezeket a tárgyakat, és szimbolikussá emeli azokat. 

Felfűtött érzelmeivel ruházza fel a valóságot, az embereket, a tájat, amelyet ábrázol és a tárgyakat is. 

Művészetében olyan megoldásokat keresett, amely nem a dolgok megjelenésének látszati igazságát, 

hanem lényegük legmélyét kutatta és ezt igyekezett meg fogalmazni. 

Szinte kiáltásszerű fájdalmas társkeresés az egész élete, amelyben az egyedüllét és a magány ellen 

küzdött, végül mégis egyedül maradt. Ez a fájdalmas társtalanság mind az életét, mind a művészetét 

teljes mértékben áthatotta.  

Sokáig fontolgatta az öngyilkosságot, amelyre valójában már néhány éve úgy gondolt, mint a 

társadalom elleni tiltakozás és védekezés egyetlen eszközére. 1890 júliusában ez meg is történt – 

magányosan, reményvesztetten, tele csalódással véget vetett elviselhetetlen életének, amely sem 

megértést, sem szeretetet, sem sikert nem hozott számára.  

Van Gogh munkáiban öntörvényűen bánik a színekkel, amely színkezelésre talán ez a szó, hogy 

öntörvényű, nem is a legmegfelelőbb kifejezés. Sokkal inkább egy új stílus, a szimbolizmus 

születésének első állomása ez. A színekről így ír a művész: 

„A szín önmaga által kifejez valamit. Két szerető szerelmét két komplementer szín egybekelésével, 

keverésükkel és kiegészítésükkel, és a rokon tónusok titokzatos vibrálásával kell kifejezni; egy 

homlok mögötti gondolatot egy sötétben levő homlokon felfénylő világos tónus sugárzásával; a 

reményt egy csillag által; egy lény izzását a lemenő nap sugaraival. Ez kétségtelenül nem holmi 

realista szemkápráztatás, de nem ez a lényegibb?” (Werner Hofman: A modern művészet alapjai, 

Corvina, 1974, 171. o.) 

És éppen ez az önkényes színhasználat, a színek lélektani használata válik majd a 20. század 

művészeinek egyik kiinduló pontjának tekinthető szellemi előzményévé. 

Azt tudjuk, hogy az impresszionisták is hasonlóan bántak a színekkel, de ők nem hatoltak a dolgok 

lényegéig, mivel a legfontosabb dolognak a látvány által nyújtott benyomást tartották, aminek 

eredményeként a felületen maradtak, és nem hatoltak mélyebbre. Van Gogh lázas elmével – ami a 



 

művészetének lényegét is adta – sokkal mélyebb dolgok után kutatott, mint az impresszionisták 

naturalisztikus színtörvénye.  Számára a színnek már erős metaforikus értelme van, önálló ereje, akkor 

is, ha a mű általános ihletésétől ő még nem szakad el.  

Ezt majd később, az őt elődjüknek tartó 20. századi absztrakt művészek teszik meg.  

Az éjszakai kávéház című művénél a kávéházat egy bűntanyának állítja be. Szerinte a kávéház 

perverz bűnök, tönkrement, megalázott emberek színtere. Ezért a festményen a sárgászöld és a 

kékeszöld szín szembeállításával a pokol képzetét akarja felkelteni, egy olyan alvilági birodalmat, ahol 

szerinte elsősorban a kénszín lehet a domináns. Van Gogh az ezen a festményen használt színekkel a 

gonoszság, aljasság érzetét festi meg. 

A későbbi művész fiatal korában papnak készült és ezt hivatásszerűen gyakorolta is. Brabant 

vidékén, egy faluban telepedett le és itt dolgozott rövid ideig lelkészként. Bár mélyen vallásos ember 

volt, az eucharisztiára utaló vallásos jellegű borral kapcsolatos festmény tőle mégsem ismert.  Csak 

egy olyan festményéről tudunk, amely a figurák mozdulatát, a kép hangulatát tekintve talán 

párhuzamba állítható bármely utolsó vacsorát ábrázoló festménnyel ám, ha egy kis összehasonlítást 

teszünk például Leonardo Da Vinci Utolsó vacsorájával, akkor megállapítható, hogy annak minden 

titokzatossága és utólag történt belemagyarázásai ellenére Van Gogh festménye sokkal drámaibb, és 

minden egyes ember, akit ábrázol, valami mély fájdalmas és szegénységében is emelkedettebben 

expresszívebb az olasz mester szereplőinél. Ez a kép A krumplievők című festmény, a komoran 

visszafogott színeivel mutatja be a nincstelen emberek szegényes vacsoráját. 

A családfő megfáradt, semmibe meredő tekintettel mutat a krumplis tálra. A kép túloldalán egy 

asszony megtört tekintettel önt valamit az asztalra tett csészékbe, miközben a mellette lévő ember 

krumplival kínálja. 

A családfőre szinte kétségbeesetten kérlelően néz a mellette ülő fiatal lány, mintha nem akarná 

elhinni annak az üres, semmi jóról nem árulkodó tekintetét. 

A kompozíciót egy, a nézőnek háttal ülő kislány zárja le. 

A szegényes padlásteret egyetlen pislákoló lámpa világítja meg gyengén, ezzel is fokozva a család 

komor hangulatát. 

Az egész kép realista jegyeket tartalmaz és mégis, mintha egyetlen nagy szimbólumban sűrítené a 

győzedelmes kapitalizmus kitaszítottjainak életét. 

(kép: http://www.vangoghgallery.com/painting/potatoindex.html ) 

 

Fontosnak tartottam ennek a képnek a megemlítését, mert mérföldkő lehet az expresszionista és 

szimbolista művészet értelmezése szempontjából.  

Visszatérve a bor témához vegyük előbb a holland festőzseni fentebb említett tárgyábrázolását, és 

vessük össze a cézanne-i hagymás csendélettel. 

Míg Cézanne-nál a hasonló témájú csendéletnél szinte a racionális festési mód a jellemző, Van 

Gogh hagymái mintha valami hagymán kívüli szimbólummá átlényegülve jelennének meg. 

Az egyik hagyma szinte semmi más, mint szín, és ezzel a színnel mintegy beleolvad a könyvbe, 

amelyre azt a művész helyezte. 

Minden tárgy, ami a festményen látható, külön életet él. Egy pipa, a hagymák, a könyv, a háttérben 

a zöld bokály és a fal zaklatott kékje, valamint a gyufásdoboz is mind valami lélekkel rendelkező 

szimbólumoknak tűnnek. 

Az előtérben a boros üveg uralja a képteret, amit aztán a háttérben, az aranymetszési pontban, egy 

kék gyertyatartó egyensúlyozza ki az egész kompozíciót.  

A borosüveg és az átlós irányban elhelyezkedő égő gyertyával megfestett kép mintha az élet két 

pólusa: a mámor és a szellem pislákolása között az egész életet akarná átölelni egyetlen asztallapon. 

Ennek a csípősségét, a tudás könyvét, a hírhozó levél fontosságát, a tűz forrását,  és a pipázás nyújtotta 

meditáció magányát vonultatná fel és sűrítené egyetlen sík felületre.   

Van Gogh: Csendélet hagymával (kép:http://www.museumsyndicate.com/item.php?item=13559) 

 

A borral kapcsolatos munkái közül talán a legismertebb munkája az Éjszakai kávéház című 

festménye. (kép: http://www.artchive.com/artchive/V/van_gogh/night_cafe.jpg.html) 

Ezen a festményén a kávéházat bűntanyaként mutatja be a művész. Szerinte a kávéház perverz 

bűnök, tönkrement, megalázott emberek színtere. Ezért a festményen a beteges sárgászöld színű 

http://www.vangoghgallery.com/painting/potatoindex.html
http://www.museumsyndicate.com/item.php?item=13559
http://www.artchive.com/artchive/V/van_gogh/night_cafe.jpg.html


 

padlón mintha minden csúszna lefelé valami alvilági semmi felé, amellyel talán a pokol képzetét 

akarja felkelteni a szemlélőben a festő. 

A festményt egy felfokozott vörös színű fal öleli körbe, mint egy olyan alvilági birodalmat, ahol 

szerinte elsősorban csak a cinóber lehet a domináns.  

Zsebre tett kézzel semmit nem váró kilátástalan figura áll a középen, egy mintha lefelé csúszni 

akaró biliárdasztal mellett. A kép szélén lévő asztalnál már a tehetetlen könyöklés állapotában lévő 

részeg borozókat látunk.  

Baloldalt egy szintén asztalra borult mámoros állapotban lévő ember bóbiskol, míg a hátsó 

asztalnál egy kalapos férfi egy nőnek talán épp ajánlatot tesz. 

A hátsó ajtó felhúzott függönye mögül valami feszültséget keltő fény ömlik ki a terembe, amelynek 

a mennyezetén három lámpa okádja fényét a semmi jóval nem kecsegtető teremre. 

A festmény cinóbervörös színe rokonná teszi azt a pompeji Bacchusi beavatási szertartási 

falfestmény hangulatával, ám míg amaz egy beavatási szertartás mitológiai elemeit tartalmazza, addig 

Van Gogh munkája egy sehova nem vezető és semmibe be nem avató lecsúszó világ szimbóluma, 

amelynek hátsó bejáratánál a boros üvegektől tele asztal helyezkedik el. 

 (pompeji kép: 77. old. Monserrat Miret I Nin, A bor a művészetben, Officina ’96 Kiadó, Budapest, 

2005.)  

Van Gogh ezen a festményen tulajdonképpen a mámorral rokonítható gonoszság és a 

magatehetetlen lealacsonyodó lealjasodás érzetét festi meg úgy, hogy nem direkt módon, hanem 

elsősorban a használt színek szimbolikájával mondja ki ezeket. 

Az egyetlen olyan szimbólum, ami a vészjelzést mutatja, a beteg fényt okádó ajtónyílás fölötti óra, 

amely az éjfél utáni időpontot mutatja. 

A színek kifejező erejéhez kapcsolható a legmegfelelőbb a drámaiságot jól kifejező zöld-vörös 

kontraszt színpárja. 

A művész főként a színek adta lehetőségekkel igyekszik a hangulatot megfesteni. Felhasználja 

ugyan az impresszionisták szín- és ecsetkezelési módját, de továbbfejleszti azt, és mint minden képén, 

itt is a színek mélyebb tartalmát keresi. 

Van Gogh egy másik, borral kapcsolatos képén szinte izzik a festővászon.  

Az 1888-ban festett arles-i vörös szőlők című festményén egy szüreti jelenet látható, amelyen a 

vörös-zöld és kék színek a narancsos égbolttal és a fehéren izzó Nappal valósággal égetik a néző 

tekintetét. 

A vad ecsetkezelés csak jelzi a szőlőben végzett munkálatok értelmi és érzelmi felfokozottságát. 

Nem lehet látni egyetlen konkrét szőlőtőkét sem a képen, nem lehet látni azt, hogy tulajdonképpen 

mit is csinálnak a résztvevők a vászon síkján, talán az egyetlen kosár fölé hajló asszony (?) 

kivételével. 

Egy zöldeskék szamár egy kék kerekű kordéval és a bakon ülő szinte csak színből alkotott 

figurával még talán felismerhető részletei a festménynek, de a többi részletről elmondható, hogy csak 

tiszta színszimbólum.   

Az egész festmény a felismerhető zöldeskék fákkal együtt nem más, mint izzó színek kavalkádja. 

(kép: 186. old.  Monserrat Miret I Nin, A bor a művészetben, Officina ’96 Kiadó, Budapest, 2005.) A 

képet a moszkvai Puskin Múzeumban őrzik.  

Van Gogh megfestette a témát a szőlőérés előtti zöld változatában is. 

A kavargó messzeség kék egére válaszolva a föld termékenyen kavargó zöld színben pompázó zöld 

szőlőse a legmegfelelőbb válasz, amit a természet az ember segítségével az isteni ajándékra válaszolva 

adhat. 

Az 1888-ban festett képen ott láthatjuk egészen más tartalommal, mintegy a termést ígérő zöld 

szimbólumként megjelenni azokat a fákat, amelyeket a vörösen izzó 1889-ben festett vörös szüreti 

képen is látunk. 

Minden csupa felfokozott érzéssel és az annak megfelelő ecsetkezeléssel vászonra vitt önálló életet 

élő színek olyan kavalkádja, ami a mondanivalót a puszta technikai megoldással is képes kifejezni. 

(mindkét kép: http://www.nicks.com.au/Index.aspx?link_id=76.1257)  

 

Művészete tehát a szín és a tartalom egysége, amely a 20. század első felének egyik izmusának, az 

expresszionizmusnak alapkövévé válik majd.  

 



 

9.2 SZIMBOLIZMUS 

A szimbolikus festészet egyik legmarkánsabb alakja Paul Gauguin* francia festő. (*1848-1903, 

Szabó Attila: Művészettörténet vázlatokban, 149. old.) 

Kezdetben polgári jólétben élő műkedvelő festő, aki végül megcsömörlik a párizsi élettől és 

kivonul Bretagne-ba, majd Van Gogh-gal együtt Arles-ban fest. 

Később Tahitira megy, ahol „sutba vetve minden írott és íratlan szabályt, végre szabadon fejezheti 

ki magát, ihletet merítve a titokzatos ősi kultúrák szellemi kincseiből, hiszen már csak ez az archaikus 

világ nyújthat hiteles élményeket és érzelmeket…” (*512. old. Egyetemes művészettörténet, Park 

Kiadó, Budapest, 1999.) 

Tahitin találja meg a már Párizsban és Arles-ban megkezdett életművéhez szükséges ősi 

szimbólumokat és festi az ottani jelképekkel bővelkedő hitvilág mély tartalmait, egyszersmind 

egyetemes érvényűvé emelve azokat. Gauguinnak is vannak borral kapcsolatos festményei, ám ezek 

inkább a kezdeti korszakára datálhatók. 

Ilyen az Osztrigás csendélet boros karaffával és gyümölcsökkel, amelyek között a tálon a szőlő is 

jelen van. 

Majdhogynem barokkos színvilágra emlékeztető ez a kép. Csak megjegyzésként fűzöm hozzá, 

hogy a kés az asztal szélén, a fehér abroszon ugyanúgy jelen van, mint azt számos más elődje esetében 

láttuk (Cézanne, barokk festők). 

(kép: http://a1reproductions.com/still-life-with-oysters-by-paul-gauguin.jpg) 

 

Az itt látható festmény még bizonyos értelemben klasszikus csendéleti felfogást tükröz, és annak 

ellenére, hogy viszonylag egyszerű a kép kompozíciója, mégis egyfajta polgári jólétet sejtünk az 

ábrázolt tárgyak felsorakoztatása mögött. A tekintet úgy siklik a felületen, hogy az középpontjába a 

boros karaffa és a gyümölcsöstál kerül. 

 Gauguin később elutasította a hagyományos polgári világot, a társadalmi szokásokat, és ezzel 

együtt ezt a festési módot is, sőt még ennél többet tesz, elutasítja az egész civilizált világot, és 

elmenekül előle; először Bretagne-ba, Franciaország legelmaradottabbnak számító vidékére, ahol a 

vad és primitív kifejezést a kézművesek és parasztok munkáiban fedezte fel. Kissé később, miután itt 

sem volt lehetősége teljesen elzárkózni a civilizációtól, elutazott Tahitiba, ahonnan egy párizsi 

kiállításán kívül az1903-ban bekövetkező haláláig nem is tért vissza. Ott élt egy szigeten, ahol, a 

katolikus misszionáriusokkal szinte állandó vitát folytatott, mivel szerintük obszcén rajzokat és 

metszeteket készített róluk, és ezeket a bennszülötteknek mutogatta. Azzal is vádolták, hogy a maori 

gyermekeket arra biztatta, hogy ne járjanak iskolába, mert arra nincs szükség, hisz maga a természet 

az iskola. 

Ezért és az akkori korban megbotránkoztatónak minősített magatartásáért gyakran konfliktusba 

került a francia társadalommal és a művészi ítészekkel, ám Gauguint nem érdekelte, hogy milyen 

jelzőket aggatnak rá. Többek között hívták őt szintetikusnak, máskor szimbolistának is, amire ő 

ironikusan, vagy cinikusan válaszolt vagy egyszerűen csak megvonta a vállát, és válaszra sem méltatta 

az ilyesmit. 

Az volt az elképzelése, hogy a vadakat a civilizációtól meg kell védeni. Életében ezért nem sok 

elismerésben részesült, ám a későbbi korokban a hatására, főként a 20. Században, sok művész az ő 

nyomdokain hasonló módon próbálta megtalálni művészi kifejezésében a boldogulását. Ilyen volt 

például Kandinszkij*, aki Észak-Afrikába ment, (*1866-1944, orosz származású képzőművész, aki 

továbbgondolva ezt az utat, eljut odáig, hogy a térnek, a formának és a színnek főként önmaguk 

tisztaságában kell megjelenniük, és teljesen el kell vonatkoztatniuk a világ látható jelenségeitől. Első 

absztrakt képét 1910-ben festette meg, amely időponttól számítják az absztrakt művészet kezdetét. 

175-176. old. Művészettörténet vázlatokban, Szabó Attila, Veritas Kiadó Győr 1996, Egyetemes 

művészettörténet), vagy Emil Nolde*, aki szintén állandóan kivonult a társadalomból és Japánba 

utazott, hogy a szigetország hagyományos fametszeteit tanulmányozza.  (Róla a későbbiekben még 

szó lesz.) Ezek a metszetek nemcsak formai tisztaságukkal, de ősi szimbolikus kifejező erejükkel is 

hatottak Van Goghra és Gauguinra. Főként a Nyugat-Európában meghonosodott pragmatista szellemű 

hazugságokon és korrupción alapuló társadalmi berendezkedéstől fordultak el.  Ezeknek a korán 

észlelt társadalmi igazságtalanságoknak a konvencióin kívül igyekeztek megtalálni az egyéni 

boldogulás és a művészi kiteljesedés útját. 



 

 Vonzódtak a vadsághoz, a primitívséghez. Olyan társadalomra vágytak, ahol ez a vonzalom 

számukra egyben a boldogság, az emberi természet kutatását is jelentette.  

Gauguin, ugyanúgy, mint Van Gogh, arra törekedett, hogy a dolgok belső lényegét tárja fel. 

„Tekintetünk túlságosan a dolgok külső megjelenésére tapad, és nem tudjuk, hogy ami megindít 

bennünket, tulajdonképpen belsejükben rejtezik.” (Werner Hoffman: A modern művészet alapjai. 

Corvina. 1974. 161.o) 

Nem épp a borral kapcsolatos képe Gauguinnak a Két tahiti asszony című műve. Ezen a képen két 

fiatal nő a romlatlan és tiszta paradicsomi állapotban valami gyümölcsöstálat és virágokat tartanak a 

kezükben. 

Tiszta, egyszerű színekkel festi meg ezeket a nőket. 

Nyoma sincs itt már az európai klasszikus festészeti iskoláknak. Talán a gyümölcsöt és virágot 

tartó kézfejek megfestési módjában találunk némi europoid megoldást, de a kép egésze már a tiszta és 

vad szimbolizmus jegyeit hordozza magán. 

Gauguin: Deux Tahitiennes (kép: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paul_Gauguin_-

_Two_Tahitian_Women.jpg ) 

A képet Gauguin 1899-ben festette és a New York-i Metropolitan Múzeumban őrzik. 

Gauguin egy másik érdekes festménye  ugyanaz a kávéház, amelyet Van Gogh is megfestett. 

Egészen másként kezeli a felületet. Van Gogh kavargó színeivel és érzelmeivel ellentétben itt 

szinte minden tárgy és szereplő tiszta, egyszerű és ugyanakkor mélyen szimbolikus értelmezésű. Az 

előtérben egy asztalhoz odafesti Madame Ginoux-t, aki egy boros pohár és szódásüveg társaságában 

sokatmondó cinikus tekintettel könyökölve néz a világra. Később Van Gogh erről a nőről több portrét 

is készít. Előbb rajzban egy másolatot, majd különböző festményeket, amelyen a töprengő hölgy elől 

eltűnik a borospohár és helyét könyvek váltják fel. 

Gauguin festményének hátterében is szintén az asztalra borult mámorosan alvó részeget láthatunk, 

míg a másik asztalnál az ismert biliárdasztalon túl egy társaság borozgat. 

A háttér vörös fala egészen másként hat, mint Van Gogh képén, és a kép egészében már sugallja 

azt a hangulatot, amelyet festői megoldásként a vadak igen kedveltek.  

(kép: 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Paul_Gauguin_072.jpg&filetimestamp=20050

519115903 ) 

Alig néhány esztendő elteltével, az új évszázaddal együtt egy újabb generáció lép a színre, akik 

nyíltan vállalják a vadságukat és önmagukat vadaknak nevezik. 

A szimbolikus mélységeket és a bennünk szunnyadó vad értékeket kutatják és hozzák a felszínre, 

ahogy a bor képes feloldani olyan érzelmeket, amelyek néha olyan tisztán ragyognak, mint a 

drágakövek. 

Ehhez a művészeti koncepcióhoz igen közel álló Hamvas Béla idézetet találtam: „A szőlők és a 

borok olyanok, mint a drágakövek. Az egyetlen Egy jelenései. De mindegyik az Egynek más és más 

spirituális esszenciája. Elkezdtem összehasonlítani a smaragdot, a rubint, a topázt, az ametisztet, a 

karneolt, a gyémántot a neki megfelelő borral. Nem tagadom, hogy ebben a tevékenységemben 

rendkívüli segítségemre volt a nő. Mint mindig és mindenben, amikor a spirituális esszenciák 

határtalan változatosságáról tűnődtem. A drágakövek sem egyebek, mint asszonyok és leányok, 

inkognitójelenések, szépségüknek csak ezt az egyetlenegy tulajdonságát, a ragyogó bűvöletet tartották 

meg. Ez a varázslatuk. De a varázslatot nem szabad szemfényvesztés értelmében venni, hanem mint 

természetes mágiát. Ez bennük a valóságos lény Ez az esszencia. Ha tehetném, például megtenném, 

hogy egy szép leányból spirituális lényét kivonnám, és egészen addig tisztítanám, sűríteném, 

desztillálnám, szűrném, kristályosítanám, amíg elmúlhatatlan és tömény esszenciáját megkapnám. 

Minden szép nőből végül is drágakövet lehetne készíteni. Vagy bort. De akkor nem kristályosítani 

kellene, hanem feloldani. A drágakövet úgy használnám, hogy aranyba foglalnám és esszenciáját a 

szememen keresztül magamba szívnám. A bort természetesen úgy, hogy meginnám. A Zsoltár azt 

mondja: Kóstoljátok meg és lássatok. – Persze, az lenne a legjobb, ha a drágakövet, amikor akarom, 

átváltoztathatnám nővé, kigyönyörködném magam benne, aztán újra átváltoztatnám és meginnám, 

végül ismét drágakő lenne, és sose fogyna el. Volna zafír és ametiszt és gyöngy és gyémánt és 

smaragd és topáz asszonyom és borom. 

Mámoranatómiám főtétele: minden mámor gyökere a szerelem. A bor folyékony szerelem, a 

drágakő kristályosodott szerelem, a nő az élő szerelemlény. Ha még hozzáteszem a virágot és a 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paul_Gauguin_-_Two_Tahitian_Women.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paul_Gauguin_-_Two_Tahitian_Women.jpg
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Paul_Gauguin_072.jpg&filetimestamp=20050519115903
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Paul_Gauguin_072.jpg&filetimestamp=20050519115903


 

muzsikát, akkor tudom, hogy ez a szerelem színekben ragyog és énekel és illatozik és él és megehetem 

és megihatom.” (Hamvas B. uo.) 

Gauguin francia, és ha már róla beszéltünk, térjünk vissza egy kicsit ebben a borvidék 

szempontjából a mai napig a borkultúrában világszinten is fontos, mondhatni vezető szerepet játszó 

országba.  

Gauguin is visszatért ugyan Párizsba, de művészetét nem fogadták örömmel, így aztán 

visszafordult Tahitira. 

Néhány év után képzeletben átléptünk egy évszázadot, beléptünk a történelem talán legizgalmasabb 

és ugyanakkor legborzalmasabb évszázadába, a 20. századba. 

De egy pillanatra még visszatérhetünk a művészetben Tahitiból Párizsba. Itt állított ki ugyanis 

Gauguin 1903-ban, amely kiállítás ugyan számára nem hozta meg a sikert, ám a hatása annál nagyobb 

volt a még ki nem bontakozott és épp csak születőfélben lévő avantgárd művésznemzedékre. 

A leghamarabb elsősorban a fauve-ok* reagáltak erre a megrázó erejű művészetre.                                                                     

A 19. század végén Párizsban pezsgő művészeti élet közegébe az új generáció valósággal belenőtt.  

Ebben a szellemi-művészeti közegben, amelyben Seurat, Van Gogh, Gauguin, Cézanne életműve mint 

a közelmúlt élő hagyománya, egészen eleven módon élt még, és olyan volt, mint valami 

megkerülhetetlen jelzés, aminek hatása elől nem tudott kitérni többé az új nemzedék. 

Ez a párizsi környezet mindenképp termékeny közelséget jelentett a folyamatosan 

egymásra épülő generációk számára, amely folytonos jelenlévő forrongó hangulatával, 

elmélkedésre, továbbgondolásra, formateremtő elkötelezettségre serkentette az egymás 

utáni művésznemzedékeket. Hagyatékként állandó zuhatagként ontották az elődök az 

újakra azt a festői nyelvet, amely a művészi szabadság önállósulását mozdította elő. Előbb 

ez a szabadság épp Seurat-nak a szigorúan vett divizionizmusában nyilvánult meg, majd 

Van Gogh ecsetkezelésének expresszív, mély lelki tartalmakat hordozó vibráló 

felfokozásában. Gauguin primitivizmusa, majd Cézanne új térértelmezése és 

faktúrakezelése a következő nemzedékek számára, amolyan példaértékű követendő művészi 

attitűdnek bizonyult, vagy épp ennek az ellenkezőjét eredményezte: a teljes ábrázolási 

funkció elhomályosulásához vezetett.   Mindehhez hozzájárult még az afrikai művészet 

értékeinek felfedezése is. 

 

 A vadak alkotásaira a felfokozott színvilág jellemző.  Tiszta színeket, vad 

színellentéteken alapuló, főként a sík adta lehetőségeket kihasználó, nagy színfoltokat 

alkalmaztak mondanivalóik kihangsúlyozása céljából. Ennek érdekében többnyire 

lemondtak a perspektíva alkalmazásáról, a harmadik dimenzió látszatáról, és főként a 

színek térhatást keltő tulajdonságait kutatták. A képfelületen kiterülő, kétdimenziós, tiszta 

színfoltokra bízták, hogy együttes hatásuk a nézőben a térbeliség élményét váltsa ki. Ezt a 

törekvést már láthattuk Gauguin esetében is. A fauve* (163.old. Szabó Attila, 

Művészettörténet vázlatokban, Veritas Kiadó Győr, 1996.) nevet tulajdonképpen 

gúnynévként kapták első párizsi kiállításuk alkalmából 1905-ben, tehát alig 2 évvel 

Gauguin kiállítása és korai halála után. Felfokozott színvilágukkal még kötődnek Gauguin, 

Van Gogh és Lautrec művészetéhez, és főként az egységes színfelületek és a tiszta színek 

használata révén a kép síkjának tüzes ragyogására törekedtek. Lautrectől és Gauguintól a 

vonal alkalmazását is átvették a tiszta színek mellett, hogy a képeik minél nagyobb 

feszültséget és kifejezőerőt közvetítsenek. Dekoratív és harsogó a művészetük. Matisse volt a 

vezéralakjuk, a Vörös harmónia című képére is igaz, ami általában minden fauve 

festményre.  Képeiken a főforma legtöbb esetben túlharsogta a részleteket, mert, ahogy 

Matisse is mondta: „a kifejezés ereje a színes felszín egészéből ered”. Ennek a főformának 

rendelik alá a tér látszatát és a perspektíva használatát, sőt az emberi arányokat is oly 

módon alakítják, hogy a látvány fokozott színhatását erősítsék.  Ebből ered tehát a 

térviszony redukálása vagy túlfokozása, valamint ugyanebből a megfontolásból használják 

a testrészek dekoratív vagy expresszív eltorzítását is a festői mondanivaló lényegének 

megfogalmazása érdekében. Három alapszín használata volt a legjellemzőbb, a pirosé, kéké 



 

és a sárgáé, ahol a piros és a sárga a melegség, a boldogság, és a szenvedély érzéki 

metaforája volt. A fény-árnyék ellentéteket kiküszöbölték, így egyenlő erősségű fény hatja át 

az egész képet. Leginkább a színkontrasztokat használták.  
Matisse: Vörös harmónia (Matisse: Harmony in Red. Kép: http://www.henry-

matisse.com/harmony.html) 

Matisse: Csendélet vázával, üveggel és gyümölccsel. 

(http://www.abcgallery.com/M/matisse/matisse134.html) 

Matisse ezen a képen még nem használ vad és főként vörös színeket. Ezen a képen még 

fölfedezhetőek tört színek, ám a kékek tiszta ragyogása és főként az előtérben való 

alkalmazása egy bizonyos fajta térnélküliséget kölcsönöz az egész csendéletnek. A sárgának 

és a vörösnek az a természete, hogy szeret az előtérbe nyomulni a látás pszichikai 

folyamatában. Azzal, hogy egy ilyen ragyogóan tiszta kék abroszt fest Matisse a kép 

előterébe, mintegy vadul felborítja ezt a színlátással kapcsolatos lelki folyamatot, és furcsa 

érzést teremt a nézőben. Itt is fellelhető a síkban történő ábrázolási mód. A művész szinte 

nem is modulálja a megfestett tárgyakat, gyümölcsöket, hanem inkább csak a színekkel jelzi 

azokat. A kancsó még elég jól megformázott, ám a boros üveg csak egy színfolt és a 

gyümölcsöstál tetején lévő mélykék színről csak gyanítjuk, hogy talán szőlő lehet. Minden 

vadsága és a színek nyers tisztasága ellenére is csodálatosan szép ez a kép. 

Nemcsak a franciákról mondható, hogy a boros népek közé tartoznak, hiszen tudott 

dolog, hogy a magyarok, bár kisebb területen termesztenek szőlőt, ugyanezt elmondhatják 

önmagukról. 

Monserrat Miret i Nin nemcsak a 19. és 20. század művészetével bánik szűkmarkúan a 

tanulmányában, de a magyar borral kapcsolatos művészet kapcsán az összes lehetséges 

művészek és művek közül mindössze egyet talál reprodukcióra érdemesnek. Ez Ganzi Ágost 

1859-ben festett képe, amely a Szüret Vác vidékén címet viseli, és a Magyar Nemzeti 

Galériában található. (A festőről semmi más információt nem sikerült beszereznem.) 

A kép egy szőlőhegyi szüreti mulatozást ábrázol, zászlókkal, cigányzenészekkel, 

táncosokkal. A nem túl nagyszámú tagokból álló vidám szüretelő mulatozókhoz gyerekek is 

csatlakoztak.  Némelyek táncolnak, mások nemzeti színű zászlót lobogtatnak, ismét mások 

egyéb zászlókat.  

A háttér tájábrázolásától és a korhű öltözetek realista ábrázolási szándékától eltekintve 

azonban erről a műről elmondható, hogy nem a legreprezentatívabb alkotások közé 

tartozik, mégis a szerző dupla oldalas reprodukciós helyet szánt neki a könyvében, anélkül, 

hogy ezt bármilyen szöveggel megindokolná. 
Stílusjegyeit tekintve leginkább valamilyen historizáló realizmus lenne a legmegfelelőbb kifejezés 

a kép értékeit keresendő, ám sem a klasszicista, sem pedig a történelmi realizmus formai 

követelményeinek nem felel meg teljes mértékben a festmény. Az ábrázolt figurák aránytalanságai és 

a mozgások ügyetlen megoldatlansága nem gazdagítják a látványt.  Leginkább némely 

jelentéktelennek mondható részlet az, ami figyelemre méltó.  Ilyen például a kép bal alsó sarkában 

látható szőlőskosár és a puttonyok, valamint a jobb alsó sarokban látható és igen nagy gonddal 

megfestett kis növényi bokor, amely a legnagyobb elismerést megérdemli. 

Mindettől eltekintve az egész kép egy derűs, mondhatni idilli hangulatot árasztó 

festmény, amelyen az egymással szerelmesen incselkedő fiatal pártól a magát 

borospohárral a kezében tánccal múlató kurucos emberig meg a gyerekekig szemmel 

láthatóan mindenki a lehető legjobban érzi magát. 

Egy igazi hajdanvolt borszüret örökbe merevedett dínom-dánoma ez a festmény. (kép: 

178-179. old. Monserrat Miret I Nin, A bor a művészetben, Officina 96 Kiadó, Budapest, 

2005.) 

Magyar vidéken magyar borozók életkedve és derűs életösztöne olvasható le a műről az 

alig tíz éve elbukott forradalom és szabadságharc után. 

http://www.henry-matisse.com/harmony.html
http://www.henry-matisse.com/harmony.html
http://www.abcgallery.com/M/matisse/matisse134.html


 

A bizakodó magyar ember jövőlátása, amely mindig is kifejeződött abban a szólásban, 

hogy: LESZ MÉG SZŐLŐ… 

Talán helyénvaló, ha ismét Hamvas Bélát idézzük a mondandó alátámasztására: „A bor-

országok és a borvidékek mind idillikusak. Ez a magatartás a bor egyik leglényegesebb 

alkotóelemének, az idillolajnak következménye. Sétálj az arácsi és a csopaki szőlőkben, menj 

fel a Badacsonyra vagy a Szent György-hegyre, a Somlóról nem is szólva, barangolj a 

kiskőrösi vagy a csengődi kertek között, és minderről kétségtelen tapasztalatot fogsz tudni 

szerezni. A szőlőtáblák között lágy füves utak, mint csendes patakok folydogálnak. A pincék 

bejárata előtt hatalmas diófa, még a legforróbb nyárban is hűs. Olyan helyek, hogy az ember 

bárhol megállna, leülne, letelepedne, s azt mondaná: itt maradok. S esetleg anélkül, hogy 

észrevenné, ott érné el a halál.” (Hamvas Béla, uo.) 
Mintha ehhez a képhez csatolta volna a magyar gondolkodó ezt az idézetét. 

A magyar művészetnek igen komoly és mély hagyománya van tehát a borhoz és a hozzá 

kapcsolódó gondolkodáshoz, még akkor is, ha Monserrat Miret I Nin nem a legreprezentatívabb művet 

találta meg, amit ehhez a gondolathoz társítani tudott volna. 

Hamvas Béla idézete is azt sugallja, hogy még a halál rémisztő tényénél is erősebb a magyar 

borvidékek csodálatos szépségének vonzereje. 

Mielőtt a magyar vonatkozású művészettel kapcsolatban néhány fontos tényezőt megemlítenénk, 

egy rendkívül fontos és mértékadó irányzatot kell még röviden bemutatnunk : a szecessziót. 

Maga a szó egy latin eredetű szóból a secare, azaz leválni, levágni, elkülönülni szóból ered. 

A téma elején néhány mondatban már említést tettünk erről az irányzatról a 19. század nagyváros 

képének kialakulása kapcsán. 

A nagyvárosokat az ipari termelés felgyorsulása hozta létre, ami az új technológiák megjelenésével 

először az építészetben eredményezett látványos fejlődést, ám ez nem hagyta érintetlenül a 

képzőművészetet sem. 

Ez a jelenség azonban egy új társadalmi problémához is elvezetett. Ez pedig a falusi tömegek 

városba való özönlése révén kialakult olcsó munkaerő kizsákmányolása révén keletkezett szociális 

igazságtalanságok és egyenlőtlenségek problémája volt. 

Alig néhány évtizede erősödött meg és konszolidálódott a polgári társadalmi rend, és ezek mentén 

máris megjelentek azok a törések, amelyek mindmáig kísérik. 

A technológiai vívmányok így egyszerre eredményezték a fejlődést, másrészt közvetve 

hozzájárultak a társadalmi feszültség keletkezéséhez is.  

Nem tisztünk itt most mélyebb szociológiai elemzésbe bocsátkozni, ám az megállapítható, hogy a 

19. század végére elindult egy olyan folyamat, ami azt eredményezte, hogy a művészek hátat 

fordítottak a társadalomnak, és egyre másra születtek meg az olyan irányzatok, amelyeknek a lényege 

a kivonulás ebből a szociális és kultúrkörnyezetből. 

Az egyik ilyen, és talán egyben az utolsó olyan irányzat, amelynek sikerült az egész akkori modern 

világot átölelő szemléletté kinőnie magát, az a szecesszió. 

Az irányzat a nevét a bécsi Sezession kiállítási épületről kapta, amelyet Joseph Olbrich tervezett. 

Több neve is ismeretes a stílusnak. Francia nyelvterületen pl. art nouveau-nak, német nyelvterületen 

Jugendstilnek nevezték.  

A szecesszió művészei a tiszta formai megoldásokat keresték. Egyik legkiemelkedőbb képviselője 

a belga Henri Van de Velde* (1863-1957, belga festő, építész, bútortervező belsőépítész, elméleti 

ember, 530-531. old. Egyetemes művészettörténet, Park Kiadó, Budapest, 1999.), aki azt a gondolatot 

támogatja, hogy a művészetnek és az iparnak találkoznia kell. Ennek lényege, hogy minden művet 

gondos tervezésnek kell létrehoznia, aminek következtében a hasznos azonosul a formával és a 

széppel. 

Ez egy új formanyelvet eredményez, amelyben a vonal gyakorlatilag a mű erővonala, ami egyúttal 

megőrzi a művész energiáját, amellyel azt létrehozta. 

Ez a stílus szembefordul az akkori művészet minden akadémista és historikus szemléletével és a 

modern élet lendületében keresi a megoldási formákat. Kedveli a szabadon áramló formákat, és a 

markáns vonalvezetésű, felfokozott stilizáltságban találja meg sokszor elvont és szimbolikus jellegű 

megoldásait. 



 

Saját óriás művészegyéniségeket is produkált maga a törekvés, de más művészeti irányzatokra is 

döntő hatással volt.  

Ilyen művészegyéniségek főként Közép-Európában tevékenykedtek. Itt elsősorban Gustav Klimt* 

(1862-1918) osztrák festőművészt kell megemlítenünk, akinek hatása mind a mai napig érezhető 

bizonyos fel-felbukkanó szecessziószerű művészi törekvésekben. Mestere volt az elvont és szinte 

naturalista részletek ábrázolásának, valamint az illuzionista és dekoratív elemeknek egyetlen képen 

való feltüntetésének, amelyeket úgy tudott ötvözni, hogy a kép maga mégis egységes maradt. (*533. 

old. Egyetemes művészettörténet, Park Kiadó, Budapest, 1999.) 

A norvég származású Edvard Munch* (1863-1944, 537. old. Egyetemes művészettörténet, Park 

Kiadó, Budapest, 1999.) 

Nem a forma eleganciájában találja meg sajátos formanyelvét, hanem inkább a polgári civilizáció 

korai válságjeleit erőteljesen megjelenítő vad expresszionizmussal ötvözi a szecessziós eredményeket 

és törekvéseket. Művei közt találtam borral kapcsolatosat is az interneten. Az ő alkotásaira is 

jellemzőek a szecesszió markáns és megszakítás nélküli vonalhasználatai, ám az ő esetében inkább az 

igen erőteljes kifejezést segítik elő ezek a vonalak. 

Egy magányosan üldögélő embert láthatunk a meglehetősen üres terítékű vendéglőben. Önarckép 

ez a festmény. Magányosan ül a művész egy üveg bor, egy borospohár és üres tányér társaságában. 

Ez a kép is találóan kifejezi a perspektíva hiányának az érzetét a korán válságba került és üressé 

vált polgári társadalomban. 

(kép: http://www.google.hu/imgres?q=edvard+munch&um=1&hl=hu&client=firefox-

a&sa=N&rls=org.mozilla:hu:official&channel=s&biw=1280&bih=610&tbm=isch&tbnid=TYuCgJ-

b8xKigM:&imgrefurl=http://moogit.com/tipos-edvard-munch-separation-print/&docid=_Wz-

cD2unJ2jLM&imgurl=http://www.art-reproductions.net/images/Artists/Edvard-Munch/Self-portrait-

with-bottle-of-

wine.jpg&w=650&h=591&ei=pXqtTuDVAcT74QTAp7n0Dg&zoom=1&iact=hc&vpx=739&vpy=29

7&dur=1012&hovh=214&hovw=235&tx=136&ty=191&sig=107050233796356565828&page=3&tbn

h=108&tbnw=117&start=50&ndsp=25&ved=1t:429,r:22,s:50 ) 

A többi Munch képhez hasonlóan ennek a képnek az ecsetkezelése is zaklatott, és úgy tűnik, hogy a 

kifejezés erejének visszaadásán kívül semmilyen más részlet nem is érdekelte az alkotót a mű 

létrehozásakor. 

Munch egy másik borral kapcsolatos képe szintén a nem épp boldogító mámorkeltésről szól.  

Hasonló témájú képet Lautrec is festett. 

A mértéktelen borfogyasztás másnapos hatását mutatja be a Másnap című festménye, amely egy 

meglehetősen visszafogott színekben megfestett elterülő nőt ábrázol. Az előtérben egy asztalrészlet 

borosüvegekkel és félig telt pohárral.  Az ágyon magatehetetlenül heverő nő karja élettelenül lóg be a 

kép bal oldali előterébe. A nő haja szétterülve, arca kifejezéstelen, szemei lecsukva.  Minden 

valószínűséggel a művész ebben a műben nem szándékozott az expresszionista színkezelésre és gyors 

vonalvezetésre törekedni. Inkább realista módon akarta megjeleníteni a nem túl kellemes másnaposság 

érzést. Mi sem bizonyítja jobban ezt, mint az a tény, hogy hosszú időn keresztül festette a képet.  

(1894-1895) amely az oslói Nemzeti Múzeumban található. (198-199. old Monserrat Miret I Nin, A 

bor a művészetben, Officina Kiadó, Budapest, 2005.) 

A Park Kiadó által megjelentetett Egyetemes művészettörténet a továbbiakban a katalán és olasz 

szecessziónak szentel több oldalon keresztül teret. A morva származású Alphonse Mucha* (*cseh 

festőművész, 1860-1939) neve a közép-európai plakátművészek között kerül említésre, ám két 

plakátjának reprodukcióját mégis közlik a szerzők. (543. old. Egyetemes művészettörténet, Park 

Kiadó, Budapest, 1999.) 

Én főként egy borral, vagyis inkább szőlővel kapcsolatos munkáját említeném meg. 

(kép: http://www.google.hu/imgres?q=alphonse+mucha&start=440&um=1&hl=hu&client=firefox-

a&sa=X&rls=org.mozilla:hu:official&channel=s&biw=1280&bih=610&tbm=isch&tbnid=i37BVLqR
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Mucha plakátjai egészen más világot mutatnak be, mint amit a Munch festményein lévő 

elidegenedett és a magánytól a kétségbeesett sikolyba menekülő figurákon keresztül ismerünk meg a 

20. század elejéről. 

Mucha és a többi szecessziós reklámművész a mindent eladhatóvá tenni szándékozó megrendelőket 

és az ipart szolgálták ki azzal, hogy a szépséget a tömegekre mosolyogtatták az utcákon, és ezzel 

„néhanapján egy kis mennyország illúzióját” nyújtották a füstös nagyvárosok lakóinak. (idézet: 543. 

old. Egyetemes művészettörténet, Park Kiadó, Budapest, 1999.) 

A felsorolt művészeti törekvések sokszor egymás mellett haladva, máskor meg egymásnak feszülve 

bontakoztak ki. 

 

Az eddigiekben tárgyalt művészek közül főként Gauguin, Lautrec és Matisse művészetére 

gyakorolt befolyást ez az új világszemlélet, ám nem voltak mentesek a hatása alól a magyar művészek 

sem.  

Főként a magyar építészetre volt különös hatással a szecesszió. Nem szeretném itt most felsorolni 

szecessziós remekműveinket, de Brassótól Pozsonyig, Szabadkától és Pécstől Kassáig, vagy 

Munkácstól Zalaegerszegig lépten-nyomon találhatóak kiválóbbnál kiválóbb építészeti alkotások. 

Inkább a festészettel foglalkozunk, mert a borral és szőlővel kapcsolatos tematika ezt a műfajt 

jobban érintette. 

Legelőször is Rippl-Rónai Józsefet* (*magyar festőművész, 1861-1927, 1884-től a Müncheni 

Művészeti Akadémián tanul majd Párizsban Munkácsy Mihály mellett dolgozott, szöveg: 

http://www.bibl.u-szeged.hu/inf/szakdoli/2003/puskas/rippl.html) említeném meg, aki Szinyeihez 

hasonlóan a kortárs nyugati művészekkel egyidejűleg fejtette ki tevékenységét. 

 

Párizsban, Munkácsy munkatársaként a Vadak kiállítását látta, sőt személyesen is jól ismerte a 

fauve-okat.  

Életrajzi adatait nem kívánom részletezni, inkább kitérnék egy közismert képének rövid 

elemzésére. 

Rippl-Rónai József: Apám és Piacsek bácsi vörösbor mellett 

(kép:http://www.mng.hu/kiallitasok/allando/178/166) 

 Ez a kép polgári zsánerkép is lehetne, de a megjelenített figurákon keresztül annál sokkal többet 

mondó alkotásról van szó. Mondhatnánk azt is, hogy Piacsek bácsi pipázó alakja, és a művész apjának 

elmerengő tekintete mintha csendet, békét, nyugalmat árasztana. Talán így is elképzelhető lehet a 20. 

század elejének polgári idillje, ahol a férfiak ebéd után egy pohár jó magyar bor mellett, lehet, hogy a 

világ dolgairól beszélgetve, a jövőről töprengve folytattak csendes elmélyüléssel eszmecserét. A 

művész apja nem épp derűt árasztó pózban a fejét fogja, lehetséges, hogy épp amiatt, amit a másik 

mondott, aztán a bor zamatát élvezve, talán együtt hallgattak tovább.  Talán. Ez a festmény egy 

remekmű, amelynek minden részlete aprólékosan kidolgozott, megszerkesztett és ugyanakkor 

lendületes festési módról tanúskodik. Rippl-Rónai, bár jól ismerte a francia Vadakat, azok csak 

részben hatottak a festészetére. Ez a kép is úgy van megszerkesztve, hogy a sík ábrázolás és a tiszta, 

dekoratív hatás csak részben érvényesül rajta. Főként a háttér és Piacsek bácsi megfestése emlékeztet 

erre, ám az asztal és a rajta álló boroskaraffa a poharakkal egészen realista jegyeket mutatnak. Csak 

részben érvényesülnek a Vadak által használt harsogó színek a képen. Főként a háttér sárga színe, 

amely bearanyozza a két ember emlékét.  Mint több más Rippl-Rónai képen a formák itt sem a 

dekoratív hatás érdekében kerültek a vászonra, hanem inkább a jól átgondolt szigorú kompozíciós 

szemlélet alapján. Úgy vélem, a szimbolista elvnek alárendelve kerültek itt (is) a színek és formák 

egymás mellé. Különösen érdekesnek tartom ebből a szempontból az asztal és terítőjének nagy 

műgonddal történt megfestését. Lehet, hogy csak belemagyarázásnak tűnhet, de összehasonlítva a 

Munch által megfestett boros asztallal, nekem úgy tűnik, hogy Rippl-Rónai számára a bor és a 

szertartásos borivás sokkal fontosabb aktus, mint északi kortársának. (A kép a Magyar Nemzeti 

Galériában található, és 1907-ben festette a művész.) 

Ezt talán a borral kapcsolatos magyar mentalitással és a tradíciókhoz kötődő érzelemvilággal 

tudnám magyarázni. 

Nincs ezzel egyedül Rippl-Rónai.  

Előzménye is volt a boros képeknek a magyar hagyományok tekintetében. Ilyen lehet Hollósy 

Simon egyik képe, amelynek címe a Jó bor. 

http://www.mng.hu/kiallitasok/allando/178/166


 

Hollósy Simon: Jó bor. (Kép: http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl: 

Simon_Holl%C3%B3sy_(1857-1918)_The_Good_Wine._1884.jpg) 

Első ránézésre ez a kép is úgy tűnik, mintha valami idilli hangulatú zsánerképen borozgatás mellett 

a fiatal legények cigányzenét hallgatnának. Ám a remek emberi karaktereket megfestő művész az idilli 

helyzetkép rögzítésénél itt sokkal többre vállalkozik. A szabadságra hazaérkezett katona szemmel 

láthatóan nagyon boldog, hogy a barátja társaságában múlathatja az időt, ám ugyanez nem mondható 

el a kalapját mélyen a szemébe húzó fiatal pajtásáról. A szeme nem is látszik, mégis annyira 

beszédesen kifejező a kép. Talán mintha azt mondaná, hogy ő nem derűlátóan néz az előtte álló 

katonakötelezettség közeljövőbeli teljesítése elé.  A fiatal cigány hegedűs azonban csodálattal tekint a 

katonára.  Az egész kép lélekkel telítettséget sugall. Hollósy ars poeticája az volt, hogy „nem ecsettel, 

hanem lélekkel kell festeni”.  Minden részletet kiemel és fontosnak tart. Szinte leíró jellegű 

realizmusa, érzelmekkel telített, lírai hatást kölcsönöz ennek a festménynek. 

Egészen más a hangulata a néhány évvel később festett Rákóczi-induló című képének. Ez a mű a 

lehető legexpresszívebb, sőt expresszionista alkotásnak mondható.   Szinte ezzel párhuzamosan 

megfest két másik kocsmában készült borozgatós képet, amelyek viszont ismét csak realista stílusban 

készültek el. (kép: http://www.nol.hu/kep/136631 ) 

Réti István ezt írta Hollósyról: "Személyes varázsa több bámulót szerzett neki, mint művészete... 

Pedig mint művész is ama kevesek között áll Pantheonunkban, akiknek művészetük a 

világviszonylatban előkelő helyét köszönheti. Nem olyan lobogó őstűz, mint Munkácsy zsenije, nem 

oly mélyszándékú és nagy koncepciójú, mint Székely; nincs benne Szinyei belcantója s pogányos 

szépségereje, sem Ferenczy magas intellektusa és céltudatossága, de kedélyének és szemének 

érzékenységét, részletekbe elmerülő érzését, melegét illetőleg különleges helyet foglal el 

művészetünkben….” (Réti István: Hollósy Simon. Nyugat, 1918. 11. szám. 

http://www.epa.hu/00000/00022/00247/07419.htm, internet) 

 

A 19. század végén divat volt a fiatal magyar festők között Münchenben, az akadémikus történelmi 

festészet központjában tanulni. Hollósy Simon is közéjük tartozott, ám a müncheni évek után évekig 

dédelgette magában azt az álmot, hogy egyszer majd létesíthet Magyarországon egy a természeti 

tanulmányokra épülő magán művészeti akadémiát. Ez az álma 1896-ban valóra is vált. Szerencséjére 

Máramaros vármegye megrendelte tőle a történelmi jelentőségű Huszt várának megfestését. A festő 

Magyarországra utazott, hogy szemügyre vehesse a várat, és ott megismerkedett Thorma Jánossal, aki 

nagybányai volt és Réti Istvánt is bevonva megszervezték a nagybányai festőiskolát. Thorma János a 

nagybányaiak vendégszeretetét meghálálandó egy a kezében borospoharat köszöntésre emelő embert 

fest meg ebből az alkalomból. 

Thorma János: A nagybányai köszöntő ember (kép: http://thorma-janos.hung-

art.com/adatlap/index/festmeny/15195) 

Kezdetben csak nyáron dolgoztak ott együtt a festők, akiket a nagybányaiak szeretettel fogadtak. 

Egy idő után állandósult a nagybányai festőkolónia, és a falusiak ezután is sokszor kisegítették őket 

élelemmel, borral. Az első időkben a nagybányai művészek nemzedéke nem törekedett arra, hogy 

tudatos program szerint dolgozzanak.  Az első években készült alkotásokat így épp a 

természetszemlélet jellemzi. Nem igyekeztek tudatos rendszereket kidolgozni, hanem az eléjük terülő 

látványt, és az őket érő benyomásokat és élményeket saját, szubjektív érzelmi beállítottságuknak 

megfelelően alakították művészetté a festészetükben. Stílusát tekintve ez a festészet inkább az 

impresszionizmushoz és egy fajta színes fauve-hoz hasonlítható, ám ezzel együtt a természethű 

ábrázolástól mégsem elrugaszkodó jelenségnek nevezhető.   Ezt az érdekes külön utat aztán elnevezték 

naturalizmusnak. Egy bizonyos természetfelfogás állt a szemléletük középpontjában, ami aztán 

évtizedekre meghatározta a magyar képzőművészeti köznyelvet, és annak alapvető kategóriájává vált.  

A természetszereteten kívül a vallásos érzület is áthatotta az ott dolgozó művészeket. 

Maga a szakrális témakeresés nem kizárólag egy bizonyos vallási érzületet jelentett, hanem a 

művészcsoport összetartozásának a szimbólumává is vált. 

 A vezéregyéniségnek, Hollósy Simonnak az arcát, Ferenczy például a keresztény tárgyú alkotásain 

többször is megfestette Krisztus-arcként. Ez szimbolikus gesztus volt, ami arra utalt, hogy Hollósy 

szinte mitikus szerepet játszott a nagybányai festőakadémia létrehozásában. Ez már egy bizonyos fajta 

ideológiai program jelentett. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:%20Simon_Holl%C3%B3sy_(1857-1918)_The_Good_Wine._1884.jpg
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:%20Simon_Holl%C3%B3sy_(1857-1918)_The_Good_Wine._1884.jpg
http://www.nol.hu/kep/136631
http://www.epa.hu/00000/00022/00247/07419.htm
http://thorma-janos.hung-art.com/adatlap/index/festmeny/15195
http://thorma-janos.hung-art.com/adatlap/index/festmeny/15195


 

Ennek a programnak a hangulata tükröződik vissza Csók István képén, amelynek címe: Ezt 

tegyétek az én nevemben, ahol egy úrvacsorai jelenetet festett meg.  (Kép: 

http://mek.oszk.hu/03200/03290/html/erdekes.htm) 

Csók Istvánnak egyébként van egy festménye, amely hasonló Renoir: Reggeli vége című 

festményhez. Itt mindössze egyetlen szereplő élvezi a polgári jólét javait egy szabadban elköltött jóízű 

reggeli mellett, amelyhez természetesen bor is dukál. Az elegánsan pipázgató férfi derűsen néz ránk a 

Keresztpapa reggelije című képről, mintha soha el nem akarna mozdulni onnan, és az idilli környezet 

is kizárólag az ő kényelmét szolgálja. (kép: http://mek.niif.hu/03200/03281/html/nagykep.jpg) 

A természettel együtt létező és együtt lélegző művész tehát otthonra lelt Nagybányán. 

Ez a tendencia azonban rövid életűnek bizonyult, mert a 20. század elő évtizedei a maga 

felgyorsuló eseményeivel felforgatták nemcsak a társadalmi életet, hanem a művészetit is.       

A Párizsból kiinduló, egymást gyorsan váltó szemléletek hamar eljutottak Nagybányára is                                     

Czóbel Béla: Csendélet üveggel (képek: 

http://www.google.hu/imgres?q=cz%C3%B3bel+b%C3%A9la+csend%C3%A9let+%C3%BCveggel+

www.+mu-

terem.hu&um=1&hl=hu&sa=N&biw=1024&bih=579&tbm=isch&tbnid=Mlg0MCd_TMJs1M:&imgr

efurl=http://www.mu) 

A nagybányai művésztelepen megjelent Czóbel Béla, aminek az ott dolgozók első nemzedéke nem 

örült, mert a Párizsban, Matisse-szal és a fauve-okkal kiállító fiatal művész már az övékétől eltérő 

szemlélettel érkezett a vidéki kis településre 1906-ban, és ez felbolygatta az épp csak kialakult társaság 

szellemiségét. Tartottak az új szemlélettől, mert azt gondolták, hogy nem tudják megvalósítani az épp 

csak csírájában lévő, alakuló programjukat. Félelmük beigazolódni látszott, mert Czóbel valóságos 

esztétikai forradalmat robbantott ki, amikor Párizsból hazatért, és ez úgy vonzotta maga köré a 

fiatalokat, mint mágnes a vasreszeléket. Az ő megjelenése a nagybányai művésztelepen kicsit olyanná 

tette a vidéki kolóniát, mint a párizsi művészeti élet egyik árnyjelenségét. Ettől kezdve a társaság 

megosztottá vált az új stílustörekvések és a kialakult nagybányai naturalizmus között. Czóbel 

művészetére leginkább Cézanne és Matisse hatott a kezdeti párizsi években. A művészetük hatására 

festett az akkor készült vásznain és kartonjain dekoratív, síkszerű megoldásokkal és tiszta élénk 

színekkel. Rajtuk kívül jól ismerte a Párizsban élő Braque-ot, Picassót, valamint Modiglianit is. 

Főként ez utóbbi hatott rá a bohém és kicsapongó párizsi művészélettel és szemléletformával. Ezt az 

életformát követték a későbbi Nyolcak csoport tagjai is, akik közül ekkor Czóbelen kívül ugyanezt az 

utat járta Márffy Ödön, Czigány Dezső, Berény Róbert, Orbán Dezső is. 

Mintha természetesnek tűnt volna, hogy a magyar szellemi élet egy elit kis élcsapata Párizsban 

éljen.  Ady Endre is ezek közé tartozott, aki kapcsolatban is volt a nagybányaiakkal is 

összeköttetésben lévő Czóbelékkel. 

Igen szép munkának tartom a Fauve csendélet című festményt, amelyről nem vagyok 

meggyőződve, hogy boros korsót ábrázolt Czóbel a terített asztalon és növényekkel egy vázában, ám 

mindenképp korsó az ábrázolt tárgy, és ez szimbólumértékű. A képen a ragyogó színek mellett az erős 

kontúr a domináns elem, ami a fauve-okra oly jellemző vizuális megoldás volt.  

(kép: 

http://www.google.hu/imgres?q=cz%C3%B3bel+b%C3%A9la+csend%C3%A9let+%C3%BCveggel

&um=1&hl=hu&client=firefox-

a&rls=org.mozilla:hu:official&channel=s&biw=1280&bih=610&tbm=isch&tbnid=stNvmKmIQ1Y2l

M:&imgrefurl=http://artportal.hu/aktualis/hirek/szekely_miklos_hanyan_voltak_a_nyolcak&docid=Tf

xrC8puBSPouM&imgurl=http://artportal.hu/files/imagecache/ill_big/files/hirkepek/Nyolcak1_0.jpg&

w=514&h=650&ei=swKvTtXxNKiQ4gS8rpn0Dg&zoom=1&iact=hc&vpx=1039&vpy=243&dur=99

6&hovh=253&hovw=200&tx=145&ty=155&sig=107050233796356565828&page=1&tbnh=124&tbn

w=98&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:16,s:0)  

„Ady Párizsban még két képet is vett Czóbeltől – Bölöni György makacs rábeszélésére, mert 

eredetileg sem neki, sem Lédának nem tetszett ez a szokatlan, harsány festészet. Csoda-e, ha ez az új 

piktúra a napsütötte Nagybányán is végletesen felzaklatta a kedélyeket? „A mintegy tucatnyi kép, amit 

legelőször Bányán mutatott meg festőtársainak – emlékezik vissza Réti István a Nagybánya-

monográfiában – arcképek, csendéletek és aktos kompozíciók sorozata volt – plakátszerű festmények, 

vastag, színes körvonalak közé határolt élénk, pointilizált színfoltokkal, a figurális részek rajzában sok 

jellemző erővel. A természettanulmánnyal beidegzett valóságszemlélet kényszerű nyomait még nem 
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http://www.google.hu/imgres?q=czóbel+béla+csendélet+üveggel+www.+mu-terem.hu&um=1&hl=hu&sa=N&biw=1024&bih=579&tbm=isch&tbnid=Mlg0MCd_TMJs1M:&imgrefurl=http://www.mu-terem.hu/Czobelkiall_2010,11.php&docid=RuKMFXZxZ4faAM&w=538&h=800&ei=YsaMTsuPJoTLswaL4tmsAg&zoom=1&iact=rc&dur=1134&page=1&tbnh=125&tbnw=91&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=53&ty=43
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irtotta ki belőlük egészen a stilizálás."  (forrás: Réti István: Hollósy Simon. Nyugat, 1918. 11. szám. 

internet) 

Czóbel másik remekműve a Nature morte au flacon című, magángyűjteményben lévő csendélete, 

amelyet 1962-ben festett.  Ezen a képen is tiszta színeket használ, a fauve-okra jellemző, elég erőteljes 

és lendületes fekete kontúrokkal.  Az asztallap síkja szinte észrevétlenül olvad be a háttér függőleges 

síkjába, és a kép bal oldalán valami zöld tárgy lehetett, amit nem lehet azonosítani. Nyilván nem is ez 

volt a szándéka Czóbelnak, hanem csak a zöld szín használata, amely komplementere az asztalon lévő 

vöröses-narancs színű szintén meghatározhatatlan eredetű gyümölcsöknek és az ugyanolyan kolorittal 

rendelkező virágoknak. Az asztalon lévő sárga terítő is észrevétlenül megy át a vízszintes állapotból a 

lelógó függőlegesbe. A kép jobb oldalán a vizuális egyensúlyt a karcsú borosüveggel teremti meg a 

művész. Mellette az előtérben egy poharat látunk, amely úgy tűnik, mintha szinte jelentéktelen része 

lenne a képnek, ám ha kitakarjuk, akkor az egész felület egyensúlya felbomlik. Ez is bizonyíthatja, 

hogy bármennyire is fauve hatás érte a művészt, a tudatos komponálás azért még sajátja maradt. (kép: 

115. old.  Czóbel, Institut Hongrois à Paris, responsables pour le catalogue: HUNGAROFEST KHT, 

Budapest 2001) 

Kernstok Károly magyar festőművész a Nyolcak csoport tagja 1873-1940-ig élt. Kezdetben 

természethű ábrázolásmódban festett, ám később Párizsban művészetét áthatotta a kubizmus és egyéb 

avantgárd törekvések formanyelve, és ezeknek hatására alakította ki saját festészetét. Kernstok 

baloldali érzelmű festőművész volt, aki a Tanácsköztársaság idején funkciókat vállalt.  

Még a Tanácsköztársaság ideje előtt festette az Agitátor a gyárban című festményét, amelyen egy 

Lenin-szerű figura beszél a munkásokhoz egy asztalnál, amelyen borosüveg és poharak vannak. A 

képen indulatos mozdulattal beszél az agitátor az asztal köré gyűlt munkásembereknek. Nagyszerű 

technikával megfestett realista kép, amely előképe lehetett a később kibontakozott szocialista 

realizmusnak. (Kép: http://mek.niif.hu/01800/01868/html/agitator.jpg) 

Később az Úrvacsora című képén már nyoma sincs ennek a realizmusnak. A festészetét a vadak 

által használt színvilág és ecsetkezelés jellemzi. 

Jézust körbeülik a tanítványok, és a különös megvilágítás erőteljes kifejezést kölcsönöz a képen 

szereplőknek. 

Kernstok Károly:  

http://www.google.hu/imgres?q=kernstok+k%C3%A1roly+utols%C3%B3+vacsora+unnep.mentha

.hu&um=1&hl=hu&sa=N&biw=1024&bih=579&tbm=isch&tbnid=5YSxBb63Enn5TM:&imgrefurl=h

ttp://www.unnep.mentha.hu/husvet.htm&docid=Zs0purHkdrKJIM&w=250&h=160&ei=TcmMTpyR

AsfLswam073ZCg&zoom=1) 

Czigány Dezső szintén a magyar Nyolcak művészcsoport tagja. (1883-1937)   

A nézetem szerint a legmélyebb tartalmú csendéleteket ő festette a csoportból. Ezekben a 

csendéletekben elég gyakori a borospohár vagy boros kancsó.  A vadaktól és Cézanne-tól elsajátított 

technikát ötvözte a sajátos nagybányai látásmóddal és a legkontrasztosabb fény-árnyék megoldásokkal 

ötvözve a ragyogó vöröseket, sárgákat, olyan mély zöldekkel és kékekkel társította, amelyek 

együttesen egy igen sajátos és csak rá jellemző csodálatos színvilágot eredményeztek. 

Czigány Dezső: Csendélet  

(http://www.google.hu/imgres?q=Czig%C3%A1ny+Dezs%C5%91:+Csend%C3%A9let&um=1&h

l=hu&biw=1024&bih=579&tbm=isch&tbnid=H8v5269jRW8NHM:&imgrefurl=http://www.btm.hu/--

ARCHIV--

/szazados/szazados2.htm&docid=KgnhHWBqFlm8JM&w=1280&h=981&ei=_smMTuEEkcezBua3_J

YC&zoom=1) 

A magyar festészet tulajdonképpen a nagybányai iskola és a Nyolcak tevékenysége révén vált az 

európai és ezzel a világ művészeti kortárs irányzatainak aktív részévé. A Nyolcak az első olyan 

művészcsoport, amely bekapcsolódott a világ akkori szellemi keringésébe, és a párizsi pezsgő 

művészeti életben ugyanolyan félként vett részt, mint a világ többi részéről odasereglett más művészek 

csapata. Törekvéseik kezdetben a szecesszióval és Cézanne művészetével mutattak rokon vonásokat, 

de hatott rájuk a kibontakozó kubizmus és főként az expresszionizmus is. Anélkül, hogy kitérnék 

mindegyikük életének a bemutatására mindenképp fel kell sorolni a tagok nevét. Ezek: Czóbel, 

Berény, Czigány, Kernstok, Márffy, Orbán, Pór, Tihanyi. Mára már fogalommá váltak, és az ő 

nagyszabású reprezentatív kiállításuk volt Pécsett az Európa Kulturális Fővárosának programjában az 

egyik legjelentősebb esemény, amelyre az egész világ képzőművészeti szakmai része reagált. A 

http://mek.niif.hu/01800/01868/html/agitator.jpg
http://www.google.hu/imgres?q=kernstok+károly+utolsó+vacsora+unnep.mentha.hu&um=1&hl=hu&sa=N&biw=1024&bih=579&tbm=isch&tbnid=5YSxBb63Enn5TM:&imgrefurl=http://www.unnep.mentha.hu/husvet.htm&docid=Zs0purHkdrKJIM&w=250&h=160&ei=TcmMTpyRAsfLswam073ZCg&zoom=1
http://www.google.hu/imgres?q=kernstok+károly+utolsó+vacsora+unnep.mentha.hu&um=1&hl=hu&sa=N&biw=1024&bih=579&tbm=isch&tbnid=5YSxBb63Enn5TM:&imgrefurl=http://www.unnep.mentha.hu/husvet.htm&docid=Zs0purHkdrKJIM&w=250&h=160&ei=TcmMTpyRAsfLswam073ZCg&zoom=1
http://www.google.hu/imgres?q=kernstok+károly+utolsó+vacsora+unnep.mentha.hu&um=1&hl=hu&sa=N&biw=1024&bih=579&tbm=isch&tbnid=5YSxBb63Enn5TM:&imgrefurl=http://www.unnep.mentha.hu/husvet.htm&docid=Zs0purHkdrKJIM&w=250&h=160&ei=TcmMTpyRAsfLswam073ZCg&zoom=1
http://www.google.hu/imgres?q=kernstok+károly+utolsó+vacsora+unnep.mentha.hu&um=1&hl=hu&sa=N&biw=1024&bih=579&tbm=isch&tbnid=5YSxBb63Enn5TM:&imgrefurl=http://www.unnep.mentha.hu/husvet.htm&docid=Zs0purHkdrKJIM&w=250&h=160&ei=TcmMTpyRAsfLswam073ZCg&zoom=1
http://www.google.hu/imgres?q=Czigány+Dezső:+Csendélet&um=1&hl=hu&biw=1024&bih=579&tbm=isch&tbnid=H8v5269jRW8NHM:&imgrefurl=http://www.btm.hu/--ARCHIV--/szazados/szazados2.htm&docid=KgnhHWBqFlm8JM&w=1280&h=981&ei=_smMTuEEkcezBua3_JYC&zoom=1
http://www.google.hu/imgres?q=Czigány+Dezső:+Csendélet&um=1&hl=hu&biw=1024&bih=579&tbm=isch&tbnid=H8v5269jRW8NHM:&imgrefurl=http://www.btm.hu/--ARCHIV--/szazados/szazados2.htm&docid=KgnhHWBqFlm8JM&w=1280&h=981&ei=_smMTuEEkcezBua3_JYC&zoom=1
http://www.google.hu/imgres?q=Czigány+Dezső:+Csendélet&um=1&hl=hu&biw=1024&bih=579&tbm=isch&tbnid=H8v5269jRW8NHM:&imgrefurl=http://www.btm.hu/--ARCHIV--/szazados/szazados2.htm&docid=KgnhHWBqFlm8JM&w=1280&h=981&ei=_smMTuEEkcezBua3_JYC&zoom=1
http://www.google.hu/imgres?q=Czigány+Dezső:+Csendélet&um=1&hl=hu&biw=1024&bih=579&tbm=isch&tbnid=H8v5269jRW8NHM:&imgrefurl=http://www.btm.hu/--ARCHIV--/szazados/szazados2.htm&docid=KgnhHWBqFlm8JM&w=1280&h=981&ei=_smMTuEEkcezBua3_JYC&zoom=1
http://www.google.hu/imgres?q=Czigány+Dezső:+Csendélet&um=1&hl=hu&biw=1024&bih=579&tbm=isch&tbnid=H8v5269jRW8NHM:&imgrefurl=http://www.btm.hu/--ARCHIV--/szazados/szazados2.htm&docid=KgnhHWBqFlm8JM&w=1280&h=981&ei=_smMTuEEkcezBua3_JYC&zoom=1


 

rendezvény nagy közönségsikernek örvendett.  Egy időben éltek a világ szellemi elitjével, és 

ugyanúgy hátat fordítottak a korábbi művészi eredményeknek, új utakat jártak és kerestek, mint a 

többi párizsi művész. Ugyanekkor tűnt fel Ady az irodalomban, a zenében pedig Bartók merész 

akkordjai csendülnek fel a korabeli hangversenytermekben. Ez a nyolc tagból álló csoport látszatra 

szinte megvalósíthatatlannak tűnő faladatot tűzött ki maga elé.  

Céljuk nem kevesebb volt, mint az, hogy bekapcsolják a magyar képzőművészetet az európai 

művészet vérkeringésébe, és radikálisan megújítsák a magyar festészetet. Közös az volt a csoport 

tagjainak a törekvésében, hogy a monumentalitást, mint megvalósítandó művészeti célt igyekeztek a 

képeiken megvalósítani. Ez többé-kevésbé sikerült is nekik. Mindenképpen el lehet mondani róluk, 

hogy a Nyolcak tevékenysége megkerülhetetlen a magyar művészet fejlődését tekintve, hiszen ezekkel 

a művészi kezdeményezésekkel a magyar festészet egy rövid ideig valóban be tudott kerülni a nyugat- 

európai festészet vérkeringésébe. Picasso, Matisse, Braque és a kor más vezető avantgárd 

festőóriásaival egyenrangú félként tekinthetünk a Nyolcak tagjaira. Sajnos, azt a programot, amit 

Bartók a népművészet mélységeit kutatva megvalósított, ők nem vették figyelembe, és inkább arra 

törekedtek, hogy integrálni tudják azt a sokféle stílust, ami ekkor Nyugat-Európára jellemző volt. 

Azonban a magyar festészet szempontjából vitathatatlanul ez lett a legnagyobb érdemük. A magyar 

festészet radikális megújítása így csak részben köthető hozzájuk. Témaválasztásaikban megtalálhatók 

a csoportos kompozíciók mellett a csendéletek és arcképek, amelyek számos esetben borral is 

kapcsolatosak. 

Természetesen a teljesség igénye nélkül, de meg kellett említenem ezt a törekvést, és a 

nagybányaiak, valamint az onnan szerteágazó magyar csoportosulások közül legalább a Nyolcakat, 

mivel a művészettörténeti tényen kívül a Czóbellel* (*magyar festőművész, 1883-1976. Kezdetben 

Münchenben tanult, majd Nagybányán tevékenykedett, később Párizsban, majd visszatért 

Magyarországra. 1975-ben Szentendrén múzeuma nyílott. 168. old. Művészettörténet vázlatokban, 

Szabó Attila, Veritas Kiadó, Győr, 1996. internet) való egyetlen találkozásom révén egy beszélgetés 

erejéig személyes kapcsolatba kerülhettem e kiváló művészen kívül ezzel a csapattal, amelynek a 

tagjai a két világháború között akkora tekintélynek örvendtek Párizsban, mint maga Picasso. 

9.3 KÜLÖNBÖZŐ MŰVÉSZETI AVANTGÁRD IRÁNYZATOK. (A MAGYAR KÖZTUDATBAN ÉS 

HELYESÍRÁSBAN AVANTGÁRD.) 

Nem szándékom itt terjedelmesen bemutatni a 20. század rendkívül bonyolult és szerteágazó 

művészeti irányzatainak az átfogó elemzését, ám nem hagyhatok figyelmen kívül néhány fontos 

irányzatot, annál is inkább, mivel ezek közül némelyek a borhoz, mint kortárs módon megjeleníthető 

tematikához sokszor visszatértek. 

Monserrat Miret I Nin könyvének (A bor a művészetben) épp ez az egyik hiányossága, hogy szinte 

figyelmen kívül hagyja a 20. század művészetét, holott ebben az évszázadban több és többféle dolog 

történt, mint összességében az egész addigi művészettörténet során. Ezért nem is vállalkozhatunk itt 

nemhogy a teljes bemutatásra, hanem még a leglényegesebb irányzatok vázlatos említésére sem, hisz 

az maga is egy teljes könyv kellene, hogy legyen.  

Talán leginkább a kubizmus jelentette meg a maga sajátos csendéleteiben a borral kapcsolatos 

témát. 

A kubizmust leginkább Picasso* (*Pablo Picasso, 1881-1973, spanyol származású francia 

festőművész, a párizsi avantgárd egyik legkiemelkedőbb alakja, 166. old. Művészettörténet 

vázlatokban, Szabó Attila, Veritas Kiadó, Győr, 1996, internet: Wikipedia)  

Braque* (Georges Braque, francia képzőművész, 1882-1963, 166. old. Művészettörténet 

vázlatokban, Szabó Attila, Veritas Kiadó, Győr, 1996. internet: Wikipedia) Juan Gris* (*1887-1927 

spanyol származású párizsi művész, 166. old. Művészettörténet vázlatokban, Szabó Attila, Veritas 

Kiadó, Győr, 1996. internet: Wikipedia) és Fernand Léger* (*1881-1955, francia festő, 166. old. 

Művészettörténet vázlatokban, Szabó Attila, Veritas Kiadó, Győr, 1996. internet: Wikipedia) nevével 

szokták azonosítani. 

Maga a kubizmus megnevezés a latin cubus (kocka) szóból származik. Lényege, hogy úgy kell a 

látványt ábrázolni, mintha egy kockát a belső szerkezetével együtt jelenítenénk meg. A művészi 

igazság csak a belső lényeggel együtt ábrázolható, aminek az egyetlen járható útja a geometrikus 

absztrakció nyelve. Minden redukálható négyszögekké és háromszögekké, és a művészi lényeget az 



 

ezen alapuló rend képviseli. El akartak kerülni minden véletlenszerűséget, és mellőzték a klasszikus 

perspektívát. 

A térben megjelenített tárgyaiknak egyszerre kellett felfedniük minden valós részletüket. Ezért 

módszerüket a szimultaneizmus jellemzi. 

Elképzeléseik megvalósítására Cézanne művészete volt hatással, valamint a primitívnek mondott 

afrikai maszkok is döntően befolyásolták stílusuk alakulását. 

Kedvenc témáik közé tartozott a boros csendéletek megjelenítése. 

Hatással volt munkásságukra az afrikai népek művészete is. 

Az úgynevezett primitív népek művészete, a mágikus szertartásokra készült képek és maszkok nem 

öncélú alkotások voltak. Elsődleges céljuk nem a szépítgetés volt, és a gyönyörkeltés illúziójába sem 

akartak ringatni senkit az alkotásaikkal, hanem az ottani emberek mindennapi tevékenységeinek a 

gyakorlati eszközei voltak. 

Minden népcsoport saját hitvilággal és értékrenddel rendelkezett, és ennek megfelelően alakította a 

maga művészetét is. Létezett egy hivatalos „udvari” művészet, amelyben a törzsi uralkodó 

elvárásainak megfelelően alakították a „kánonokat”, és egy demokratikusabb, amelyben az alkotók 

szabadon hozták létre a szertartásaikhoz szükséges mágikus-vallási művészetüket. A kiindulási pont 

mindkét esetben a valóságos ember- és állatábrázolás, amelyben reális élethelyzeteket helyettesítettek, 

és ezáltal átruházták ezeket a funkciókat a különféle feladatok teljesítésében a szobrokra, maszkokra, 

stb. Maszkjaikban épp az a lényeges, hogy meg tudták jeleníteni az alkotóikat érő vagy az általuk 

gyakorolt hatást.  Ezzel az aktussal különféle információt továbbítottak, és ugyanakkor különféle 

mágikus ráhatást is gyakoroltak a szertartás helyszínétől távol lévő lényekre, szellemekre, emberekre, 

állatokra és akár élettelen dolgokra is. Vagyis a mindennapi életben is használták a maszkokat. Így 

aztán a szépítgetés helyett néha az igen ijesztő kifejezési forma lett a maszkok leginkább elvárt 

hatásosságának a kritériuma. (Szöveg és képek: 550-560. old. Egyetemes művészettörténet, Park 

Kiadó. Budapest. 1999.)  

Nem volt tehát véletlen a néger faragványokhoz való vonzódása oly sok 20. századi művésznek és 

köztük is leginkább a kubisták mutattak erre nagy hajlandóságot. A fekete kontinens fafaragói nem 

használták a valós látványból kölcsönzött elemeket abban az értelemben, ahogy az európai ember 

főként a reneszánsz és barokk kor után elfogadottá és elvárhatóvá tette azokat. Ezeknél a „primitív” 

művészeknél az emberi test visszaadásához, nem az analitikus módon vett hasonlatosság a lényeg, hisz 

bizonyos testrészek groteszknek tűnő elnagyoltsága a világról szóló sajátságos elképzelésüket mutatta. 

Hozzájuk hasonlóan és a formavilágukból merítve a mágikus értelemben vett, megjeleníteni kívánt 

lények bemutatásánál az absztrakt művészet sem akarja a dolgokat fizikai mivoltukban reprodukálni, 

hanem a legtisztább lényeg közvetlen és élményszerű vagy épp racionális megközelítésű, ám 

mindenképp a régi beidegződésektől mentes ábrázolására vállalkozik. (Nem véletlen, hogy erre az 

időre tehető az afro-amerikai jazz zene iránti érdeklődés, hiszen, ha a zenére gondolunk, mint egy 

olyan művészi ágra, amely teljes mértékben absztrakt, akkor az elvonatkoztatás művészete már csak 

egyetlen lépésre van a képzőművészetben is. Bartók Béla 1911-ben komponálta az Allegro barbaro 

című zeneművét, amely rendkívül egyszerű motívumokra épül és ez nem csak Bartók életművében 

korszakos jelentőségű, hanem az egész magyar zene és az akkor ismert koncerttermek repertoárjának 

történetében is alapművé vált. Ugyanaz az egyszerű és primitív őselem hatja át a rövid kis zeneművet, 

amellyel az afrikai maszkkészítők munkáiban is találkozunk. Ez a zene olyan őserővel tör be az 

európai műzenébe, amelyhez hasonlóra addig nem volt példa. Azok között a körülmények között, 

amelyben a Bartóki zene és az absztrakt művészet született, szinte természetes, hogy az elutasítás nem 

sokáig váratott magára. (forrás: internet) 

Az épp megerősödött polgári elit most már a maga szépítgető világát kereste, és nem fogadta be a 

barbár és nyers kultúrát, amely nem a sajátja volt. 

Feltehetjük a kérdést, hogy mi köze mindehhez a bornak?  

A válasz látszólag elég egyszerű: semmi. Ám ez csak a látszat. Épp ebben a korban kezdi meg a 

tevékenységét az a Kós Károly is, aki az ősi népi motívumokat keresi úgy az építészetben, mint a 

könyvnyomtatásban, a grafikai megjelenítésben.  Ugyanabban az évben, amikor Bartók az Allegro 

barbarót komponálta, Kós Károly a bor ősi és vélhetően keresztény mítoszának adózva 

Sátoraljaújhelyen felépíti a Bor templomát, amely mind ez ideig világviszonylatban az egyetlen ilyen 

templom. 



 

A polgári lét hozadékaiból kiábránduló gondolkodók és művészek nem véletlenül keresték oly 

lázasan a 20. század elején a kiutat. Lehetséges, hogy épp ezek között a körülmények között fedezik 

fel a borban, ebben a különleges italban rejlő ősi szellemi kultúrhozadékot is. 

Ezek a forrongó és lázas pezsgésben telt évek örökre meghatározták a későbbi korok gondolkodás-  

és látásmódját. A zenében pedig teljesen új korszak kezdődött. Nekem eszembe sem jut azt gondolni, 

hogy Bartók Allegro barbaro zeneműve nem szép.  

Talán még egy évszázada sincs, hogy Cézanne és Renoir képeit elutasították szokatlan stílusuk és 

bántó valószerűtlenségük miatt. Ma már szelídnek neveznénk ezeket a műveket.  Mi és az utánunk 

következő generációk már sosem fogunk ezeken a műveken csupán összefüggéstelen festékfoltokat 

látni, ahogyan azt elődeink tették, például a saját szüleim, ismerőseim, vagy akár tanáraim is, hiszen 

nemcsak az ízlésünk és értékítéletünk idomult az eltelt idő során, hanem az észlelésünk módja is. 

Ebben nagy szerepet kapott előbb a mozgókép hordozhatósága, majd a televíziózás szokása, és végül 

az internet. A művészet kvalitását tekintve a 20. század művészetét megérteni és főleg megszeretni 

csak igazán nagy alkotások és az eredeti alkotók műveinek segítségével sikerülhet.  

Talán nem túl merész dolog kijelenteni, hogy az igazi 20. század művészetének elfogadtatásában és 

szimbolikus erejűvé emelkedésében igen nagy, mondhatni a legnagyobb szerepe Pablo Picassónak 

volt. 

Akár polgári, akár baloldali szocialista szemléletű emberek, sőt tömegek szemléletére is tudott 

hatni bravúros szakmai tudásával és zseniális megoldásaival. 

Az egész szocialista táborban a gyerekek május elsején Picasso hurkapálcára tűzött fehér 

békegalambjával ünnepelték a munkásosztály legnagyobb napját, ám ugyanilyen szeretettel vásárolták 

a nagypolgári szalonokba és gyűjteményekbe is drága képeit, amelyek között igen gyakran 

előfordultak boros csendéletek is. 

Picasso: Le vin (Picasso: A bor. kép: 

http://www.google.hu/imgres?q=picasso+le+vine&um=1&hl=hu&biw=1024&bih=579&tbm=isch

&tbnid=XPbV_C37KJqNaM:&imgrefurl=http://en.wahooart.com/A55A04/w.nsf/Opra/BRUE-

8EWNR5&docid=0O9d5u_yKKFLWM&w=800&h=629&ei=Xs-

MTqHcN4f2sgbG1I2eAg&zoom=1)  

A művészet, amint azt Picasso esetében is láttuk: soha nem választható el attól a kortól, amelyben a 

kérdései megfogalmazódnak. Sok egybehangzó tényező vezetett el ahhoz a művészeti formanyelvhez, 

ami teljes mértékben szakított a korábbi hagyományokkal, és elindított egy olyan folyamatot, amely 

elvezetett az absztrakt művek sorozatának születéséhez.  Erre a jelenségre sokféle válasz adható.  

A megváltozott társadalmi körülmények lehet az egyik megközelítési szempont, ám a tudományok 

expanziószerű fejlődése és terjedése is ilyen faktor lehet.  Továbbá nem elhanyagolható a terjesztési 

technikák fejlődése sem, aminek következtében az ismeretek szélesebb körben való értelmezése 

alapvetően megváltoztatta a 20. század gondolkodását. Einstein relativitáselmélete, Bergson új 

időszemlélete, vagy Freud mélylélektani kutatásai szinte egy időben történnek az avantgárd irányzatok 

kibontakozásával.  A tudományok ilyen kibontakozása, és a társadalmi mozgalmak kialakulásának 

gyökerei ott húzódnak az avantgárd festők műveinek lényegi mondanivalójának a mélyén. 

Már nem elégednek meg a gauguini kivonulással. Érteni és átalakítani is akarják a világot. Ilyen 

céllal jön létre a kubisták nagy vállalkozása is, amely a klasszikus perspektíva és akadémista 

megoldások helyett új képszerkesztésre törekedett. Ez a felfogás túlmegy a festészet szemléletén: a 

megvalósítható konstruktív tervet tartja elsődlegesnek egy festmény létrehozása során. 

Az Egyetemes művészettörténet szerzői szerint a művészet történetének épp a kubizmus a 

legnagyobb fordulata, ami a reneszánsz óta soha nem látott erővel rombolta le a festészet addigi 

kompozíciós elveit és perspektíva elméletét. Ezt a fordulatot Picasso Az avignoni kisasszonyok című 

festménye jelzi, amelyet 1907-ben festett. Általában ettől az időponttól számítják azt a jelenséget, 

amely tulajdonképpen a radikális fordulatot eredményezte. 

(képek és szöveg: A művészet forradalma, 580-581. old. Egyetemes művészettörténet, Park Kiadó 

Budapest, 1999.) 

Ettől a pillanattól kezdett megváltozni a forradalmat képviselő szellemi elit élcsapatnak a 

művészetről való felfogása és szemlélete, majd ez az új szemlélet lassanként eljutott Európa és 

Amerika szalonjaiba is. Nem volt ez olyan könnyű dolog, hisz előbb számolniuk kellett a polgári elit 

megállapodott konvencióival, amely ellenségesen tekintett a bomlasztó szemléletre. Ezen kívül az 

emberek közönyével is szembesülnie kellett az új szemléletnek. 

http://www.google.hu/imgres?q=picasso+le+vine&um=1&hl=hu&biw=1024&bih=579&tbm=isch&tbnid=XPbV_C37KJqNaM:&imgrefurl=http://en.wahooart.com/A55A04/w.nsf/Opra/BRUE-8EWNR5&docid=0O9d5u_yKKFLWM&w=800&h=629&ei=Xs-MTqHcN4f2sgbG1I2eAg&zoom=1
http://www.google.hu/imgres?q=picasso+le+vine&um=1&hl=hu&biw=1024&bih=579&tbm=isch&tbnid=XPbV_C37KJqNaM:&imgrefurl=http://en.wahooart.com/A55A04/w.nsf/Opra/BRUE-8EWNR5&docid=0O9d5u_yKKFLWM&w=800&h=629&ei=Xs-MTqHcN4f2sgbG1I2eAg&zoom=1
http://www.google.hu/imgres?q=picasso+le+vine&um=1&hl=hu&biw=1024&bih=579&tbm=isch&tbnid=XPbV_C37KJqNaM:&imgrefurl=http://en.wahooart.com/A55A04/w.nsf/Opra/BRUE-8EWNR5&docid=0O9d5u_yKKFLWM&w=800&h=629&ei=Xs-MTqHcN4f2sgbG1I2eAg&zoom=1
http://www.google.hu/imgres?q=picasso+le+vine&um=1&hl=hu&biw=1024&bih=579&tbm=isch&tbnid=XPbV_C37KJqNaM:&imgrefurl=http://en.wahooart.com/A55A04/w.nsf/Opra/BRUE-8EWNR5&docid=0O9d5u_yKKFLWM&w=800&h=629&ei=Xs-MTqHcN4f2sgbG1I2eAg&zoom=1


 

Ma már azt hiszem, senki nem tekintene ellenségesen Picasso művészetére, ám emlékszem olyan 

beszélgetésre, amelyen Bordi András* (*1905-1989 Marosvásárhelyen élt és tevékenykedett; 

festőművész, múzeumigazgató) festőművészt faggattuk fiatal művészként a párizsi élményeiről és a 

Picassóval való ismeretségéről, és meglehetősen ellenséges hangnemben viszonyult a kérdéshez.  

Az avantgárd művészek közül sokan kedvelt témáiknak tekintették a borral kapcsolatos 

gondolataik megjelenítését. Fontos volt számukra ez az ital. Ilyen festő Juan Gris is, aki egy 

különleges borfajta megfestésére, a banylusra vállalkozott. Ez egy francia desszertbor, amit igen 

hosszú időn keresztül érlelnek és különleges ízt és gyümölcs zamatot kap ez által. Mivel a bor 

különleges, hát eleve adva volt a téma lehetősége: különlegeset festeni. 

Juan Gris: Banylus  

(http://www.google.hu/imgres?q=Juan+Gris:Banylus&um=1&hl=hu&biw=1024&bih=579&tbm=i

sch&tbnid=zAcNa1Gz3rVPaM:&imgrefurl=http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/gris/sl/banyuls/&do

cid=OghmGN35BISEbM&w=799&h=1082&ei=t8-MTpeeIcP1sgb4k7S6Ag&zoom=1) 

Gris a festményén nem tud ízeket vagy illatokat ábrázolni és megidézni, és természetszerűen a 

művésznek nem is lehet az a célja, ám a borhoz kapcsolható hangulatot, amely esetleg a borfogyasztók 

magatartásán látszik, azt már rögzíteni tudja a festő. Juan Grisnek más szándéka volt a kép 

megfestésével. Mint többi kubista társa, ő is a tér új, lehetséges kiterjedéseinek bemutatását kutatja, 

amelyet ők negyedik dimenziónak neveztek. Ez az új dimenzió, amelyet láttatni igyekeztek, 

képzőművészeti szempontból leginkább az emberi értelemre szándékozik hatni, amellyel feltárulhat 

az, ami a három ismert dimenzió következtetéséből negyedikként ábrázolható.  A tér végtelenségét 

akarták megjeleníteni, egy adott pillanatban szimultán módon, ezért igyekeztek olyan műveket alkotni, 

amelyek inkább az értelemre hatnak, mintsem az érzékeken alapulnak. A reneszánsz optikai illúzió 

alkalmazása már nem cél többé, és tudatosan igyekeznek távol tartani magukat a beidegződött térbeli 

méretek és arányok szabályaitól. Ezt helyettesítendő a mondanivaló kifejezése érdekében inkább a 

természeti látvány részleteit is magába foglaló, metafizikussá átalakított formák nagyszerűségének a 

kifejezése vált az aspirációikká.  A kubisták a valós látvány túlhaladását tűzték ki maguk elé feladatul, 

mégpedig szubjektív módon. Ez a szubjektivizmus azonban nem érzelmi és pszichológiai eredetű, 

hanem inkább értelmi jellegű.  

Igen szép példája ennek Pablo Picasso csendéletre emlékeztető festménye, amely a Hegedű és 

szőlő címet kapta. A monokróm képen (ami egyébként jellemzője a kubista festészetnek) 

felfedezhetjük a hegedű részeit és a szőlő is megjelenik, ám szinte a valós téren kívül van az egész 

kép, és a művész egyszerre láttatja velünk az összes részletet, ami csakugyan metafizikus jelleget 

kölcsönöz a műnek.   Szinte feldarabolja a kép terét, hogy egyszerre tárja elénk annak minden 

részletét. Picasso ezt a festményt 1912-ben festette, és a New York-i Modern Művészeti Múzeumban 

őrzik. (kép: 200. old. Monserrat Miret I Nin, A bor a művészetben, Officina ’96 Kiadó, Budapest, 

2005.)  

Juan Gris: Borosüveg pohárral és gyümölcsöstál című képe, amelyet a kubizmus egy kései 

időszakában festett 1921-ben, sokkal letisztultabb és egyszerűbb, mint Picasso csendélete. Erre a képre 

is jellemző a kevés szín használata. A művész mindent síkban ábrázol, ám a síkok mintha ténylegesen 

négy dimenzióba lennének kiteregetve. A festményen érzékelhető a lent és fent kiterjedése, ám ennél 

többet nem hagy befogadni az alkotó. Az egész kép olyan, akár egy kubista kiáltvány, pedig 

felfedezhető rajta a szőlőlevél, a pohár, az üveg a gyümölcsöstál, sőt az abrosz is, mégis mintha azt 

mondaná: gondolkozz. A művet a Bázeli Nemzeti Múzeumban őrzik. (kép: 201. old. Monserrat Miret 

I Nin, A bor a művészetben, Officina ’96 Kiadó, Budapest, 2005.) 

A 20. század művészeti életének egyik különc és kedvelt figurája volt Amedeo Modigliani, olasz 

festő és szobrász, aki 1906-ban érkezett Párizsba, ahol az ifjú művészek bohém életét élte.  Egy 

pezsgő, ám még kiforratlan kulturális közegbe érkezik Párizsba. Modigliani az első ott töltött éveiben 

a reneszánsz olasz mesterek hatása alatt állt, és ezt a szemléletet megtartotta, és be is építette a saját 

művészetébe. Nem volt mentes a kor hatásaitól sem, de bizonyos technikai sajátosságokat megtartott, 

ezáltal az ő tevékenysége a történelem nagy korszakainak is a szintézisévé vált.  Bár a 

művészettörténet leginkább az expresszionisták közé sorolja, az alkotásain néha az impresszionista 

jegyektől, a posztimpresszionista motívumokon keresztül fellelhetők a kubista, valamint az, 

expresszionista újdonságok is, de sosem titkolta, hogy nem fordult szembe a reneszánsz vívmányaival 

és rajongva szerette az itáliai festőket, különösen Sandro Botticellit. Hatottak rá a szecesszió hullámzó 

és határozott vonalai, de legalább annyira hatottak a kibontakozására a barátja, Brâncuşi román 



 

szobrászművész által megismert „primitív” művészet tömör expresszív formái is. Nem felejti el a 

Cézanne-tól tanult ecsetkezelést és szellemiséget sem. Mindezt a tudást szerencsésen ötvözte egy 

sajátos és senki másra nem jellemző ízig-vérig egyéni stílusban, ami olyan közvetlenséget kölcsönöz a 

művészetének, amilyennel az egész egyetemes művészettörténetben igen ritkán találkozhatunk. 

Természetesen a borral kapcsolatos téma az ő kedvencei között is megtalálható. Erre példa a Férfi 

borral és pohárral című festménye. A képen egy a Cézanne borozóihoz hasonló bajuszos férfi ül 

kalapban egy terítetlen asztal mellett. A színvilág és az ecsetkezelés emlékeztet Cézanne-ra, ám a 

figura megnyúlt alakja jellegzetesen Modigliani formavilágát képviseli. Az asztalon egy megkezdett 

flaska bor látható két pohárral. Az egyik pohárból valaki kiitta már a bort, a másikban még ott van a 

félig telt nedű. A férfi talán vár valakit, vagy valamit. Az asztal lapja is a Cézanne borozói 

asztallapjához hasonlóan, mintha a semmibe billenne. 

(kép: 

http://www.google.hu/imgres?q=Modigliani:+man+with+glass&um=1&hl=hu&biw=1024&bih=579&

tbm=isch&tbnid=XdDAKc9JJVF24M:&imgrefurl=http://www.paintingall.com/amedeo-modigliani-

man-with-a-glass-of-

wine.html&docid=mYBS_swQQtBEvM&w=342&h=591&ei=FdCMTpizD8XYsgb7vbmcAg&zoom

=1) 

Expresszionizmus: Nem szándékom az egész 20. századi művészettörténet bemutatása, főként 

azért nem, mert ez a tananyag a bor és szőlő megjelenítésének szándékával íródott.  Azonban néhány 

alapvetően fontos irányzatot a teljesség igénye nélkül mindenképp meg kell említenem.  

Még így is hatalmas, együttesen még ismeretlen anyagot ölelne fel a vállalkozás.  

Az expresszionizmus tulajdonképpen Németországban alakult ki. 

Ez az irányzat sem társadalmi előzmények nélküli légüres térben született. A polgári idilli és 

pozitivista világszemlélet csődje, a nyomasztó szociális helyzet, a tudomány gyors fejlődése, valamint 

a növekvő politikai feszültség nagyfokú nyugtalansághoz vezetnek, amely természetszerűen a 

művészetben is lecsapódik. Matisse, aki tulajdonképpen az életöröm kifejezésére törekedett, ennek 

ellenére kifejezi azt az álláspontját, hogy a régi művészeti eszközök úgy megkoptak, hogy kifejező 

erejük teljesen kimerült és, ha közvetlenül és tiszta színekkel szólítjuk meg az embereket, akkor a 

képek megtelnek tartalmakkal, és megérintik az emberi lélek mélységeit. Ennek függvényében az 

expresszionizmus a valóság látszatának szokott módon történő ábrázolása helyett a valóság mélyebb 

tartalmairól felfejtett érzéseket, és gondolatokat igyekezett kifejezni.  A művész megszabadul a 

természethű ábrázolás szolgai kényszerétől; nem mesélni, hanem kifejezni akar, s ezért az összes 

fölösleges kelléket száműzi a művészetből. Nem a művészeti anatómiai egyéniség az ábrázolás célja, 

és nem a részletek árnyalati finomságai, nem a szubjektív látszat, hanem a színek tiszta hatásán 

alapuló kifejező erő. 

Miután Párizsban a vadak csak gúnynévként kapták a jelzőt, de nem alakítottak a művészetükhöz 

semmilyen programot, 1906-ban Drezdában Die Brücke néven alakítottak csoportot. Ernst Ludwig 

Khirner* (*1880-1938 német építészhallgató, aki festeni kezd ,és a Híd nevű mozgalom alapítója 

lesz, 1911-től a berlini Kék Lovas csoport tagja lesz; Egyetemes művészettörténet, 573. old. Park 

Kiadó, Budapest 1999.) fába vésve alkotta meg a programjukat, amelynek lényegét a haladásban hívő 

művészet gondolatában lehet összefoglalni. Harcba szólítja az egész ifjú generációt, amelynek 

programot is ad.  Programjukat már a nevük is szimbolikusan tartalmazza: Die Brücke = Híd: A híd 

elnevezés egy bizonyos fajta haladó szellemiségű összeköttetés a társadalom, a valóság és a művészet 

küldetése között. 

Ernst Ludwig Kirchner: Borospohár 

http://www.google.hu/imgres?q=Erns+Ludwig+Kirchner+glass&um=1&hl=hu&biw=1024&bih=579

&tbm=isch&tbnid=TVpBwJLVVmzJIM:&imgrefurl=http://www.artnet.com/artwork/426144225/wei

nglas-wine-

glass.html&docid=8brkDlNS_GK7hM&itg=1&w=640&h=427&ei=X9CMTruJIdHMtAai9dycAg&zo

om=1 

A német expresszionizmus egyik kimagasló alakja volt Emile Nolde* (*német festőművész, 1867-

1956, 573-574. old. Egyetemes művészettörténet, Park Kiadó, Budapest, 1999.), akit 1906-ban 

meghívnak a Die Brücke csoportba, mert bemutatott képeinek „színviharát” a csoport tagjai a 

sajátukéval rokonnak éreznek. Nolde, bár gyakran fest biblikus témájú képeket,  a festményeiről mégis 

elmondható, hogy vadak és erőszakosak, és tisztán képviselik saját korát, amelyben a II. Vilmos kori 

http://www.google.hu/imgres?q=Modigliani:+man+with+glass&um=1&hl=hu&biw=1024&bih=579&tbm=isch&tbnid=XdDAKc9JJVF24M:&imgrefurl=http://www.paintingall.com/amedeo-modigliani-man-with-a-glass-of-wine.html&docid=mYBS_swQQtBEvM&w=342&h=591&ei=FdCMTpizD8XYsgb7vbmcAg&zoom=1
http://www.google.hu/imgres?q=Modigliani:+man+with+glass&um=1&hl=hu&biw=1024&bih=579&tbm=isch&tbnid=XdDAKc9JJVF24M:&imgrefurl=http://www.paintingall.com/amedeo-modigliani-man-with-a-glass-of-wine.html&docid=mYBS_swQQtBEvM&w=342&h=591&ei=FdCMTpizD8XYsgb7vbmcAg&zoom=1
http://www.google.hu/imgres?q=Modigliani:+man+with+glass&um=1&hl=hu&biw=1024&bih=579&tbm=isch&tbnid=XdDAKc9JJVF24M:&imgrefurl=http://www.paintingall.com/amedeo-modigliani-man-with-a-glass-of-wine.html&docid=mYBS_swQQtBEvM&w=342&h=591&ei=FdCMTpizD8XYsgb7vbmcAg&zoom=1
http://www.google.hu/imgres?q=Modigliani:+man+with+glass&um=1&hl=hu&biw=1024&bih=579&tbm=isch&tbnid=XdDAKc9JJVF24M:&imgrefurl=http://www.paintingall.com/amedeo-modigliani-man-with-a-glass-of-wine.html&docid=mYBS_swQQtBEvM&w=342&h=591&ei=FdCMTpizD8XYsgb7vbmcAg&zoom=1
http://www.google.hu/imgres?q=Modigliani:+man+with+glass&um=1&hl=hu&biw=1024&bih=579&tbm=isch&tbnid=XdDAKc9JJVF24M:&imgrefurl=http://www.paintingall.com/amedeo-modigliani-man-with-a-glass-of-wine.html&docid=mYBS_swQQtBEvM&w=342&h=591&ei=FdCMTpizD8XYsgb7vbmcAg&zoom=1
http://www.google.hu/imgres?q=Erns+Ludwig+Kirchner+glass&um=1&hl=hu&biw=1024&bih=579&tbm=isch&tbnid=TVpBwJLVVmzJIM:&imgrefurl=http://www.artnet.com/artwork/426144225/weinglas-wine-glass.html&docid=8brkDlNS_GK7hM&itg=1&w=640&h=427&ei=X9CMTruJIdHMtAai9dycAg&zoom=1
http://www.google.hu/imgres?q=Erns+Ludwig+Kirchner+glass&um=1&hl=hu&biw=1024&bih=579&tbm=isch&tbnid=TVpBwJLVVmzJIM:&imgrefurl=http://www.artnet.com/artwork/426144225/weinglas-wine-glass.html&docid=8brkDlNS_GK7hM&itg=1&w=640&h=427&ei=X9CMTruJIdHMtAai9dycAg&zoom=1
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Németország társadalmi feszültségei miatt könyörtelenül sodródik az I. világháború felé. A Híd 

csoport, és általában a német expresszionisták képei, abban különböznek a francia vadaktól, hogy 

képeiken nincsenek lágy kontúrok, és harmonikus színek, és nem is keresik az esztétizáló 

megoldásokat.  Inkább Munch felkavaró munkáihoz igazodtak, szokatlan és agresszív képkivágásokat 

alkalmazva. Míg a francia vadakra Bergson derűlátó világképe hatott, addig a németeket inkább 

Nietzsche lidérces valóságlátása befolyásolta. Sokszor alkalmazzák a fametszetet, ami keményebb 

kontúrt eredményez, és ezáltal befolyásolja a festészetüket is, ami így csikorgó, könyörtelen alkotások 

zuhatagában nyilvánul meg. Ezzel sokszor hátborzongató hatást akarnak elérni, pont olyant, mint 

maga a valóság, amely körülveszi őket, és amelyben élniük adatott. 

Nolde festményeit akkor sem jellemzi a derűs nyugalom és a meghitt érzések, ha történetesen  

munkái témája biblikus eredetű. Ilyen az utolsó vacsora című festménye is. (kép: Nolde: Utolsó 

vacsora  

http://www.google.hu/imgres?q=nolde&um=1&hl=hu&biw=1024&bih=579&tbm=isch&tbnid=ur

5bDYLsLq9M8M:&imgrefurl=http://www.artexpertswebsite.com/pages/artists/nolde.php&docid=pR

AzN_4277yGrM&w=600&h=455&ei=q9GMTsb2J8PHswbNhv2VAg&zoom=1 

A képen középen a Mester áll fehér ingben. Minden figura maszkszerű megjelenítésű, erőteljes 

arcélű és egyetlen pillanatig sem gondolna a néző egyetlen reneszánsz kép szépségére vagy a téma 

sugallta nyugodt kompozícióra sem, amikor ezt a képet meglátja. Az egésznek a hangulata felkavaró, 

szenvedélyes. A maszkszerű arcélű tanítványok inkább hasonlítanak valami alvilági bűnözőkhöz, 

mintsem apostolokhoz. Az egyetlen meggyötört és fájdalmas arckifejezésű ember Jézus, aki úgy tartja 

kezében a poharat, mintha inkább féltené a körülötte lévőktől, ám tudja, hogy halála után azok 

mégiscsak marakodni fognak annak a megszerzése miatt. 

A borral kapcsolatos festmények tárának és egyúttal a német expresszionizmusnak egyik igen 

jelentős és kifejező alkotása ez a mű. 

 

9.4 FUTURIZMUS 

Szinte ugyanabban az időben, amikor a német expresszionizmus kibontakozott, délen, Itáliában az 

egész társadalom ugyanúgy alapjaiban rendül meg, és mozgásba lendül.  

A futurizmust az különbözteti meg a 20. század többi művészeti irányzatától, hogy a társadalmat és 

egyúttal az egész világot programszerűen a saját elképzelései szerint akarta átalakítani.  Már a nevében 

is benne van a future = jövő, amelynek filozófiai alapját a jövőbe, a technikai haladásba vetett hitre 

építi.  Mindent elvet, ami nem felel meg kulcsszavainak, amelyek a következők: mozgás, dinamizmus, 

urbanizáció, militarizmus, nacionalizmus. 

Mindenbe bele akartak avatkozni. Nemcsak az irodalmat, a képzőművészetet, zenét és filmet 

akarták radikálisan megváltoztatni, hanem gyökeres politikai változásokat is akartak, amelyek 

meghatározzák majd a mindennapi élet szokásait a konyhától a nők viselkedéséig, stb.   

Elveik lényege a modern élet kultusza, és ennek érdekében botrányos esteket, tüntetéseket 

szerveztek, és számos kiáltványt tettek közzé. Fontos volt az együttes fellépés, a figyelemfelkeltés, 

amelyben teret kap az új esztétika, ami felveszi a harcot mindennel, amit általában klasszikus 

hagyománynak titulálnak. 

Abban is különbözött Olaszország elsősorban kulturális területen Franciaországtól és 

Németországtól, hogy ott a művészeteknek különös társadalmi pozíciója volt, ugyanis lépten-nyomon 

valami nagyszabású műremekkel találkozhatott az itáliai lakos és az oda látogató turista is. A 

mozgalom mégis áthelyezte első bemutatkozását Párizsba, épp azért, mert ott a szellemi légkört 

dinamikusabbnak találták, mint Olaszországban, amelyet megbéklyózott a ránehezedő művészeti 

hagyományok hatalmas terhe. Stanley Mitchell* egy tanulmányában így ír erről a franciaországi 

kiállításról és az olasz futuristák kiáltványairól: ”Mert az ország a gazdasági szempontból „parazita” 

turisták által látogatott múzeummá vált. Ebből fakad Marinetti* (*Filippo Tomassi Marinetti olasz 

író, költő a futurizmus teoretikusa 1909-ben a Le Figaróban jelentette meg a Futurista manifesztumot) 

elsődleges politikai célkitűzése, hogy semmisüljön meg a múlt művészete; Firenze, Velence, Róma 

pedig alakuljon át szupermodern ipari várossá. Innen ered az egyedülálló kapocs is, mellyel az olasz 

futuristák összefűzték a politikát és a művészetet. A romok és múzeumok régi művészetével szemben 

http://www.google.hu/imgres?q=nolde&um=1&hl=hu&biw=1024&bih=579&tbm=isch&tbnid=ur5bDYLsLq9M8M:&imgrefurl=http://www.artexpertswebsite.com/pages/artists/nolde.php&docid=pRAzN_4277yGrM&w=600&h=455&ei=q9GMTsb2J8PHswbNhv2VAg&zoom=1
http://www.google.hu/imgres?q=nolde&um=1&hl=hu&biw=1024&bih=579&tbm=isch&tbnid=ur5bDYLsLq9M8M:&imgrefurl=http://www.artexpertswebsite.com/pages/artists/nolde.php&docid=pRAzN_4277yGrM&w=600&h=455&ei=q9GMTsb2J8PHswbNhv2VAg&zoom=1
http://www.google.hu/imgres?q=nolde&um=1&hl=hu&biw=1024&bih=579&tbm=isch&tbnid=ur5bDYLsLq9M8M:&imgrefurl=http://www.artexpertswebsite.com/pages/artists/nolde.php&docid=pRAzN_4277yGrM&w=600&h=455&ei=q9GMTsb2J8PHswbNhv2VAg&zoom=1


 

Marinetti új, a technikán alapuló művészetet hirdetett meg.” (szöveg: 

http://emc.elte.hu/~metropolis/9704/mit1.html) 

Az olasz „Epoca moderna”, ahogy a reneszánsz önmagát nevezte, még képes volt a társadalmi 

fejlődés és a művészet alapkérdéseit harmonikus mederben terelgetni, ám a 20. századra ez megszűnt. 

Ez a korszak már a sebesség és a mindent elsöprő erő, sőt erőszak kultuszát hirdeti.  Ugyanakkor az 

élet velejárójának nyilvánítja a merészséget, a veszélyt, a lázadást, a lendülettel együtt járó zörejt és a 

technika vívmányait is. „Az élet lényege a mozgás”, vallották. 

Erőszak teóriájuk végül is a Mussolini-féle fasizmus kiszolgálóivá tette őket. (Szöveg: 168. old. 

Szabó Attila, Művészettörténet vázlatokban, Veritas Kiadó, Győr, 1995. és Egyetemes 

művészettörténet, 585-586. old. Park Kiadó, Budapest, 1999.) 

Boccioni* (Umberto Boccioni, képzett olasz festőművész, esztéta, 1882-1916) az olasz futurizmus 

jelentős képviselője, aki a mozgást, a dinamizmus lényegét akarta megfesteni, és igényes, változatos 

formai kísérleteket hoz létre.  Főként a mozgás folytonosságának a térben való megjelenítésére 

törekszik. Igen szemléletes példa a következő szobra is. Nem vagyok bizonyos abban, hogy ez a mű a 

borral lenne kapcsolatban, ám mégis megemlítem. 

 Boccioni: Egy üveg kiterjedése a térben 

(http://www.google.hu/imgres?q=Boccioni:.+Development+of+a+bottle+in+Space&um=1&hl=hu

&biw=1024&bih=579&tbm=isch&tbnid=fxG6hKuCIhtNDM:&imgrefurl=http://www.artchive.com/ar

tchive/B/boccioni/boccioni_bottle.jpg.html&docid=1xGKWcYBUKLK6M&w=811&h=646&ei=BN

OMTuTUA4Xl4QSKqKGtCQ&zoom=1) 

 

Metafizikus festészet: Talán az egyik leginkább olasz irányzat, amely az olasz tradíciókat úgy 

tudta ötvözni az avantgarde törekvésekkel, hogy kibontakozásában az itáliai hagyományokat nem 

lerombolni, hanem felhasználni akarta.  

Legjelentősebb képviselője Giorgio De Chirico* (*1888-1978) olasz festőművész, aki 

Görögországban született, majd a Müncheni Akadémián tanult. Többször járt Párizsban is, ahol a 

futuristákkal is megismerkedett, ám hamarosan hátat fordított nekik. Az Egyetemes művészettörténet 

tanúsága szerint Párizsban csak a „világ minden részéről összesereglett modern festők gyülevész 

hadának” tartotta az avantgarde művészeket és a futuristákról csakhamar nyílt megvetéssel beszélt. 

Hazament Olaszországba és a klasszikus művészeti hagyományokra építette építészeti elemekkel 

ékesített egyéni stílusát, amelynek a metafizikus festészet nevet adta. 

Érdekes módon mégis inkább Párizsban figyelnek fel rá hamarabb. Annak ellenére, hogy ott vált 

ismertté, mégis ragaszkodik olasz hagyományaihoz, és kezdetben mindössze a testvérével kettesben 

képezik a metafizikus mozgalmat. A testvére (Andrea de Chirico, költő és zenekritikus) hatására 

bukkannak föl először a titokzatos próbabábuk, amelyek a festményeiben azután benépesítik a 

művészetét.  Majd megismerkednek Carlo Carra festőművésszel is, aki csatlakozik hozzájuk. 

Így aztán kialakul egy sajátosan olasz festészeti és elmélettel is alátámasztott formavilág, ami igen 

markánsan ágyazódik a hagyományokba, ugyanakkor a modern világ vívmányait is magába tudja 

olvasztani. 

Chirico festészete nem tartozik hozzá közvetlenül a bor témához, ám úgy vélem, hogy nélküle nem 

érthető meg a metafizikus festészet, amely aztán a szürrealizmusnak is kiinduló alapja lett. 

Néha visszafogott színekkel, néha a legélénkebb színszimbolikát alkalmazva különös hatású 

képeket tudtak alkotni a festészetükkel. 

Mi sem bizonyítja jobban az olasz hagyományokhoz való erős kötődését, mint az a tény, hogy a 

Vatikánban őrzött Születés című festménye az expresszív stílusjegyeken kívül a barokk szín- és 

formavilágát is magán viseli.  A képet 1945-1946-ban festette. A szent családot a gyermek születése 

pillanatában ábrázolja, a pásztorok hódolata közben.  A kép jobb oldalán térdeplő alak lába előtt ott 

láthatjuk a boros korsót, mint olyan szimbolikus tárgyat, amelyre a bevezetőben utaltam Heidegger 

értelmezése kapcsán. A korsóból való kiöntés lehetséges actusa megszemélyesíti az eljövendő áldozati 

rítust.  

(kép: http://www.30giorni.it/articoli_id_9993_l3.htm) 

Természetesen erre a rítusra csak a bor lehet alkalmas ital. 

A kép komponálási módja és színvilága is idézi a korai reneszánsz szimbolikáját, ám a sötét-

világos színkontraszt alkalmazása a barokk szenvedélyességét idézi. 

http://www.google.hu/imgres?q=Boccioni:.+Development+of+a+bottle+in+Space&um=1&hl=hu&biw=1024&bih=579&tbm=isch&tbnid=fxG6hKuCIhtNDM:&imgrefurl=http://www.artchive.com/artchive/B/boccioni/boccioni_bottle.jpg.html&docid=1xGKWcYBUKLK6M&w=811&h=646&ei=BNOMTuTUA4Xl4QSKqKGtCQ&zoom=1
http://www.google.hu/imgres?q=Boccioni:.+Development+of+a+bottle+in+Space&um=1&hl=hu&biw=1024&bih=579&tbm=isch&tbnid=fxG6hKuCIhtNDM:&imgrefurl=http://www.artchive.com/artchive/B/boccioni/boccioni_bottle.jpg.html&docid=1xGKWcYBUKLK6M&w=811&h=646&ei=BNOMTuTUA4Xl4QSKqKGtCQ&zoom=1
http://www.google.hu/imgres?q=Boccioni:.+Development+of+a+bottle+in+Space&um=1&hl=hu&biw=1024&bih=579&tbm=isch&tbnid=fxG6hKuCIhtNDM:&imgrefurl=http://www.artchive.com/artchive/B/boccioni/boccioni_bottle.jpg.html&docid=1xGKWcYBUKLK6M&w=811&h=646&ei=BNOMTuTUA4Xl4QSKqKGtCQ&zoom=1
http://www.google.hu/imgres?q=Boccioni:.+Development+of+a+bottle+in+Space&um=1&hl=hu&biw=1024&bih=579&tbm=isch&tbnid=fxG6hKuCIhtNDM:&imgrefurl=http://www.artchive.com/artchive/B/boccioni/boccioni_bottle.jpg.html&docid=1xGKWcYBUKLK6M&w=811&h=646&ei=BNOMTuTUA4Xl4QSKqKGtCQ&zoom=1
http://www.30giorni.it/articoli_id_9993_l3.htm


 

Morandi Chirico egyik alkotótársa, aki szintén visszanyúl az olasz reneszánsz és barokk 

hagyományaihoz. Az egyik festményen a caravaggiói ismert gyümölcsös csendélet visszafogott 

színvilágával találkozhatunk, amelynek egyszerű címe mindössze ennyi: Metafizikus csendélet. Ezen 

a képen egy építészeti elem a háttérben szinte keretbe foglalja a látnivalót, amelyen az előtérben egy a 

fentebb említett bábu által takart kubus, egy eldőlt henger merőleges erővonalat képez egy 

függőlegesen álló fehér borosüveggel. A képen mindössze három szín van jelen: a fehér, az okker és a 

barna. A fehér és a barna hangsúlyozza ki a kép két mondanivalóját: a bábut és a boros üveget. 

Mint említettük: előbb Carlo Carra* (*olasz festőművész, 1881-1966), majd ezt követően, 1917 

után Giorgio Morandi* (*olasz festőművész, 1890-1964) is csatlakozik a metafizikus festészethez.  

Kezdetben Cézanne művészete hatott Morandira, majd részt vett a futuristák kísérleteiben is, de 

visszahúzódó és tartózkodó természete miatt inkább a metafizikusokhoz közeledett. Őt is az olasz 

korai reneszánsz érdekelte. Festményeit az elődökhöz hasonlóan mértani szabályok szerint elhelyezett 

tárgyakkal töltötte meg. 

Ő is az egyszerű és visszafogott színvilág híve, amellyel néha Chirico művein is találkoztunk. Ez a 

csendélet nemcsak Caravaggio csendéletének színvilágával mutat rokonságot, hanem a barokk 

művészet és a bor összefüggésében említett Francesco De Zurbarán Csendélet edényekkel című 

művének egyszerűsége is visszaköszön a mesteri munkán. Francesco De Zurbarán így hatott 

visszafogott eleganciájával évszázadok után is a kortárs képzőművészetre. 

Nemcsak a visszafogott színvilág, hanem a tematika megválasztásában is igen nagy, ám igényes 

egyszerűséget mutat Morandi egész művészete. 

 

Mindössze néhány, ám gondosan megválogatott tárgy képezi festészetének metafizikus 

csendéletekbe foglalt életművét.  

Ugyanilyen szűkre szabott, ám annál gondosabban megválogatott kolorittal dolgozik ez a mester. 

A domináns szín nála a tört fehér, amelyet nála mesteribben soha senkinél nem láttam használni 

(szubjektív véleményem). A leggyakrabban előforduló motívumok között ott találjuk a boros üveget, a 

gyümölcsös tálat, és a különböző flaskákat. 

Erre a legjobb példát csendéleteinek egész sorozata szolgálja, amelyek közül csak egyet emelnék 

ki. Ez az Egyetemes művészettörténet könyvben megjelentetett Csendélet lila tárgyakkal címet viseli, 

amelyet a művész 1937-ben festett, és amely a könyv szerint Firenzében található egy 

magángyűjteményben. (Kép: 601. old. Egyetemes művészettörténet, Park Kiadó, Budapest, 1999.) 

A tanulmány ugyan lila tárgyakat említ, ám a munkán nyoma sem látható a lila színnek. Itt is a 

fehér, a tört fehér és a barnának néhány árnyalata látható csupán. 

Ez a kevés szín és a furcsa borosüvegek és korsó, valamint a művész által készített ismeretlen 

rendeltetésű egyszerű tárgyak, mégis olyan légkört kölcsönöznek a műnek, amelyek méltán valami 

fizikai világon túli tartalommal telítik a festményt. 

Az interneten a nevére kattintva számos ugyanilyen jellegű művével találkozhat a szemlélő.  

Ezeken a munkákon szintén megjelenik a művész visszafogott eleganciája, a fehér szín és 

mindenek előtt a számtalan furábbnál furább és végtelen forma-fantáziájú, fehérre festett 

borosüvegekből és egyéb tárgyakból képezett metafizikus hatású világa.  

 

9.5 SZÜRREALIZMUS 

A legkésőbbi és leghosszabb kort megért avantgarde művészeti irányzat. Bár számos kiemelkedő 

alakja magával a borral is foglalkozott, Monserrat Miret I Nin mégis alig szentel néhány sort a 

bemutatására. André Breton* (*Francia író, a szürrealizmus irányzatának megalapítója, 1896-1966) 

1924-ben közzétett kiáltványa szerint a szürrealizmus nem más, mint az önműködő lelki folyamatok 

felszínre kerülésének megfogalmazása. A mozgalom lényegét a szakmai megalapozottság mellett az 

automatizmusok szabad felszínre törése képezi. Elődeiket főként az olasz metafizikus festőkben 

(Chirico, Morandi) látják, de Breton egészen Dantéig megy vissza az ősök keresésében.  

Mozgalmának egyik pillére a romantikában és az abból kinövő szimbolizmusban ugyanúgy 

megtalálható. A szürrealizmus igen sok elemét készen találhatta a romantika műveiben. Ezekből 

fejlesztette tovább a polgár megbotránkoztatásának vágyát is, a köznapi élet meghaladásának igényét, 

a képzelet, az intuíció, az érzelem felértékelését, a fokozott érdeklődést a folklór, a mágia, a csodás 



 

elemek és a fantasztikum iránt, valamint olyan korszakok dicsőítését, amiben még nem az értelem 

uralkodott. Breton az első szürrealista kiáltványban felszólította embertársait álmaik elbeszélésére és 

az automatikus írás gyakorlására. A cél nem irodalmi művek létrehozása, hanem az öntudatlan 

tudattartalmak autentikus kifejezése, a belső világ, az ember rejtett belső világának feltárása, 

megismerése volt. Módszerével a tudat alattit, a tudattalan ösztönök felszínre kerülését hirdeti. Mivel 

elméleti szerzőjük Breton a dadaizmus elméleti megfogalmazásában is részt vett, néhány elemét az ott 

használt automatizmusnak a szürrealizmus módszereibe is átültette, ám a dada nihilista közönyét 

mellőzve.  A szürrealisták úgy vélték, hogy az emberek és tárgyak között föl nem fedezett kapcsolatok 

léteznek, amelyeknek a felszínre hozatala az irodalom, a művészet dolga. Továbbá abban is hittek, 

hogy a véletlen fontos szerepet játszhat az alkotási folyamatban. Azt vallották, hogy a véletlen 

tulajdonképpen nem is véletlen, vagyis a véletlent nem fogadták el ilyen formájában. E helyett olyan 

törvényszerűségnek nevezték, amelynek rendszerét még nem ismerjük. A szürrealista módon 

megfestett tárgyak – a ready-made, az egymáshoz nem illő jelenetekben alkalmazott ironikus tárgyak, 

az eredeti használatuktól megfosztott szimbolikus funkciójú tárgyak; mind arra valók, hogy 

megzavarják annak a világnak a látványát, melyet a gyakorlati használat során értelmünk alakít ki és 

rámutassanak arra, hogy mennyire szegényes a kizárólag objektivitásra törő intellektuális tevékenység.  

Néha vonzóan ismert figuratív köntösbe öltözteti az álom, a valóság és az őrület közt fel-felvillanó 

képi világot. (Ennek mestere Max Ernst, német festőművész /1891-1976/, akinek csak a nevét tudom 

megemlíteni, mert konkrétan a borral kapcsolatos munkáját nem találtam.) 

Szerinte is hagyni kell, hogy a tudattalan vágyak kibontakozzanak. 

Erre talán a legjobb lehetőség az egy pohár bor mellett átélt önfeledt mámor is lehet. 

 

Végül Monserrat Miret I Nin majdnem egy teljes bekezdésnyi részt szentel Joan Miró* (1893-

1983) katalán festőművésznek, amelyben leírja, hogy stílusát sokféle mögöttes tartalommal bíró 

szimbolikája teszi összetéveszthetetlenné.  A borosüveg című, 1924-ben festett képén mesterien 

megfestve találja meg a lényeg misztériumának keresése közben irreális térben reális elemeket 

elhelyezve a szín és írásrendszer látszólagos gyermeteg megjelenítésével, és így oldja meg a 

„feladatot”. 

A szintén katalán szerző úgy idézi a honi mestert, mint, aki a művészetével azt akarja elérni, hogy 

az ötletek amolyan kiindulópontok legyenek a festészetben, ne pedig végcélok.  

A bemutatott mű talán meg is felel ennek a sajátos elvárásnak.  

Amolyan rendezetlen és álomszerű összevisszaságban helyezkednek el a felületen a megfestett 

elemek. Egy boros flaska, egy szúnyogszerű bogár, egy hal, vagy kígyófej, amely egy elmosódó 

hullámos testben végződik és valami hullámszerűségek, amelyek horizontálisan kettészelik a képet. A 

festmény monokróm, barna, szürke, okker világát csak a kígyó szeme helyén kivillanó geometrikus 

cinóberkör bolygatja meg, amire alig sejthetően válaszol a szúnyog szemén és szárnyán megjelenő 

icipici vörös és sárga szín. A domináns elem mindenképp a boros üveg, amelynek üresnek tűnő 

belsejében mintha szabad szemmel alig látható nagyon vékony sárga és vörös vonalak szabadulnának 

a palack belsejébe. Az egész kép a nézőre bízza a szabad képzettársítást. Ettől igazán szürrealista. 

(Miró 1924-ben készült festményét a barcelonai Miró Alapítványban őrzik.) 

Nagyjából ugyanennyi terjedelmet szán (négy mondatot) másik nagy honfitársának, Salvador 

Dalinak* (*spanyol festőművész, 1904-1989). 

Ebben a fejezetben a szerző mellőzi a Dalira jellemző viszkózus, nyúlós, ragacsos álomszerű 

vízióképeket (amelyek között boros témájú is akad), és inkább egy korai tanulmányát emeli ki, 

amelyet lelkesen méltat, ám méltatásában mindössze annyit jegyez meg, hogy ezen a képen a 

mesterségbeli tudása messze felülmúlja a számára világhírt hozó szürrealista képeinek színvonalát. A 

következő mondatban felsorolja a képen látható kenyeret, a fehér asztalterítőt, a lila szőlőt, almát és a 

néhány gesztenyét.  

Egyebet semmit. (Dali 1926-ban készült festménye a Montserrati Apátsági Múzeumban található.) 

A könyv másik fejezetében egy Dali által festett Utolsó vacsorát látunk, amely inkább ebbe a fejezetbe 

kívánkozott volna, mint a vallási részbe. Semmi olyan jel nem található a képen, amely a korhű 

megközelítést juttatná a néző eszébe. Valami kopár táj előtt egy űrállomásra emlékeztető építményben 

az asztalt körbeülő és szemmel láthatóan alvó tanítványokon kívül csak a szőke filmszínészre 

emlékeztető figura személyesíti meg Jézust. Előtte egy pohár bor, és az asztal szélére sodródva egy 

darab kenyér. A teste mintha áttetsző lenne, amiből egy kis csónak ringatózna elő. Az űrépítmény-



 

szerű helyiség fölött, vagy benne egy kitárt karú torzó libeg. Az egész kép valami spiritiszta szeánszra 

emlékeztet, mintsem az utolsó vacsorára. Formajegyei alapján inkább a szürrealista képek között lenne 

a helye, ám a szerző mégis a szakrális jellegűek közé sorolta.  A mű 1955-ben készült, és a 

Washingtoni Nemzeti Galériában található. (Kép: 130-131. old. Monserrat Miret I Nin, a Bor a 

művészetben) 

Míg a Miró képnek nagyobb felületet szentel, a Dali szürrealisták között említett csendéletének 

mindössze fél oldalt. (Kép máshol: Miró: Borosüveg (MiróBottle of Wine. Kép: 

http://www.google.hu/imgres?q=Miro:Bottle+of+Wine&num=10&um=1&hl=hu&biw=1024&bih=57

9&tbm=isch&tbnid=6dKnazobWcQsZM:&imgrefurl=http://www.thesqueeze.net/Slideshow/(categori

e)/407/(diaporama)/1796&docid=3j6XMxBjjILU7M&w=363&h=406&ei=EdSMTsb-

D430sgbB5InKCg&zoom=1) 

 

(Képek: Monserrat Miret I Nin, a Bor a művészetben, 202. és 203. old.) 

Ezzel a két képpel be is fejezi a szerző a bor történetének művészeti vonatkozású feldolgozását. 

 

Az Egyetemes művészettörténet azonban sem a művészet, de még a szürrealizmus tárgyalását sem 

fejezi be itt. Én sem tehetem ezt,  annál is inkább, mivel egy kiemelkedő szürrealista festő több borral 

kapcsolatos képet is festett, és ráadásul oly módon, olyan modern felfogásban, hogy ezzel még nem is 

tért el a bornak a tradicionális szakralitással összeköthető megjelenítési formájától.  

Ez a festő Marc Chagall*. (*orosz származású francia festőművész 1889-1985, Egyetemes 

művészettörténet, 603. old. Park Kiadó, Budapest, 1999.) 

Kezdetben Szentpétervárott, majd Párizsban élt, majd az első világháború utána hazatért és 

akadémiát indított, ahova a konstruktivista és szuprematista avantgarde művészeket hívta meg, ám 

csakhamar vissza kellett térnie Párizsba, ahol szürrealisztikusan sajátos módon ötvözi a francia 

hatásokat az orosz népi és zsidó vallásos hagyományokkal.  

Képein az állatok és az emberek békésen élnek egymás mellett, akár az Eiffel torony tövében, vagy 

annak épp a tetején. 

A legvészjóslóbb időkben sem veszíti el töretlen optimizmusát, és víziószerű képeket fest, 

amelyeken menyasszonyok békésen és boldogan menetelnek egy képzeletbeli táj egén, vagy színes 

angyal röppen a menekülő zsidók feje fölött. 

Egyik borral kapcsolatos képe liturgiai szempontból is igen hiteles. Egy családot ábrázol, amint a 

szombati ünnepi vacsora előtt a családfő a borral a kezében az imakönyvet maga előtt tartva elmondja 

az asztali áldást. Az egész képet beragyogja a fény, amelyet a mennyezeten lévő színes lámpa szór a 

család minden egyes tagjára. Az asztalon boros üveg és a háttérben mintha egy nyitott ajtón keresztül 

épp egy vendég lépne be. 

A festmény nem olajkép, hanem tempera és akvarell keverékkel létrehozott mű, ám talán épp ennek 

köszönheti színei élénk frissességét. A képet 1925-ben festette a művész. (Kép: 30. old. képi rész.  

Chagall Landscapes of Memory, Hungarian Jewish Museum and Archives, Budapest French Institute, 

Nice Musee National, Message Biblique Marc Chagall, 2001.) 

 

Chagall egy másik borral kapcsolatos képe egy biblikus témájú festmény, amelynek címe: A három 

angyal meglátogatja Ábrahámot. Ezen a képen ott látjuk Ábrahám asztalán a zsidó vendégszeretetre 

utaló bort, amit a kép szemlélőjének háttal helyet foglaló angyalok ülnek körbe, akiknek kilétéről a 

Szentírás tanúsága szerint a házigazda a látogatás elején mit sem tudott. Számára ez is egy próbatétel 

volt, amelynek tökéletesen megfelelt, és a jövevények is vígan és elégedetten iszogatnak, küldetésük 

teljesítésének tudatában. Kép: 

http://www.google.hu/imgres?q=chagall+three+angels&um=1&hl=hu&biw=1024&bih=579&tbm=isc

h&tbnid=iBWLTsO6TPeNFM:&imgrefurl=http://www.wikipaintings.org/en/Tag/Abraham&docid=av

jv__bIBP12MM&w=300&h=240&ei=WtSMTrz6KdTT4QTX2v3PDA&zoom=1)  

Chagall valóságon átívelő víziói, szokatlan képzettársításai, mondákba és népmesék ködébe 

burkolózó alakjai, a valódi világ megszépített hősei, festményeinek költői nyelvezete révén szimultán 

víziószerűek, ugyanakkor nagyon is valóságosak.  Ezek a mesehősök a mester romlatlan gyermeki 

fantáziájával egyszerre repítenek bennünket is valamilyen meseszerűen tiszta világba, ahol béke honol, 

és az igaz emberek a legnagyobb békében élnek a hitük szerint.  

http://www.google.hu/imgres?q=Miro:Bottle+of+Wine&num=10&um=1&hl=hu&biw=1024&bih=579&tbm=isch&tbnid=6dKnazobWcQsZM:&imgrefurl=http://www.thesqueeze.net/Slideshow/(categorie)/407/(diaporama)/1796&docid=3j6XMxBjjILU7M&w=363&h=406&ei=EdSMTsb-D430sgbB5InKCg&zoom=1
http://www.google.hu/imgres?q=Miro:Bottle+of+Wine&num=10&um=1&hl=hu&biw=1024&bih=579&tbm=isch&tbnid=6dKnazobWcQsZM:&imgrefurl=http://www.thesqueeze.net/Slideshow/(categorie)/407/(diaporama)/1796&docid=3j6XMxBjjILU7M&w=363&h=406&ei=EdSMTsb-D430sgbB5InKCg&zoom=1
http://www.google.hu/imgres?q=Miro:Bottle+of+Wine&num=10&um=1&hl=hu&biw=1024&bih=579&tbm=isch&tbnid=6dKnazobWcQsZM:&imgrefurl=http://www.thesqueeze.net/Slideshow/(categorie)/407/(diaporama)/1796&docid=3j6XMxBjjILU7M&w=363&h=406&ei=EdSMTsb-D430sgbB5InKCg&zoom=1
http://www.google.hu/imgres?q=Miro:Bottle+of+Wine&num=10&um=1&hl=hu&biw=1024&bih=579&tbm=isch&tbnid=6dKnazobWcQsZM:&imgrefurl=http://www.thesqueeze.net/Slideshow/(categorie)/407/(diaporama)/1796&docid=3j6XMxBjjILU7M&w=363&h=406&ei=EdSMTsb-D430sgbB5InKCg&zoom=1
http://www.google.hu/imgres?q=chagall+three+angels&um=1&hl=hu&biw=1024&bih=579&tbm=isch&tbnid=iBWLTsO6TPeNFM:&imgrefurl=http://www.wikipaintings.org/en/Tag/Abraham&docid=avjv__bIBP12MM&w=300&h=240&ei=WtSMTrz6KdTT4QTX2v3PDA&zoom=1
http://www.google.hu/imgres?q=chagall+three+angels&um=1&hl=hu&biw=1024&bih=579&tbm=isch&tbnid=iBWLTsO6TPeNFM:&imgrefurl=http://www.wikipaintings.org/en/Tag/Abraham&docid=avjv__bIBP12MM&w=300&h=240&ei=WtSMTrz6KdTT4QTX2v3PDA&zoom=1
http://www.google.hu/imgres?q=chagall+three+angels&um=1&hl=hu&biw=1024&bih=579&tbm=isch&tbnid=iBWLTsO6TPeNFM:&imgrefurl=http://www.wikipaintings.org/en/Tag/Abraham&docid=avjv__bIBP12MM&w=300&h=240&ei=WtSMTrz6KdTT4QTX2v3PDA&zoom=1


 

„Soha nem törődött bele az ember boldogtalanságába és megcsúfolásába, és soha, a 

legrettenetesebb években sem feledkezett el az emberségről, a lét méltóságáról”.* (*Dávid Katalin: 

Chagall, Corvina, 1966. 28. oldal) 

A chagalli világ talán örökre letűnt a 20. század végére, és a 21. század már csak a 

művészettörténet révén ismerheti meg azt. 

Lehet, hogy a bor szellemében rejlő ősi erő nem hagyja kiveszni teljesen az emberekből a 

vonzódást ehhez a tiszta világhoz, és ez a történelem fölött átívelő eszmeiség úgy öleli át a legrégibb 

koroktól az egész emberi történelmet, mint ahogy Chagall egyik képe fölött, átível az alant kavargó 

embertömeg fölött Noé szivárványa.  


