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JanuÁr HaT, vaGY amiT a naPKeLeTi BÖLCseK 
ÁruLnaK eL neKÜnK 1

tut
dull Krisztina

adspira precor, alme deus, monstra nobis tuam hodie stellam, 
quam olim ostendisti magis, ut que quondam magos duxit ad Christum, 

eadem ad Christi mysteria nos perducat.
marsiglio ficino: de stella magorum

az aktualitásoknak nehéz ellenállni, különösen akkor, ha tálcán kínálják magu-
kat. én ezt meg sem kíséreltem, hiszen az egyik január hatodikához kötődő törté-
net hosszú ideje közel áll hozzám. a napkeleti bölcsek látogatása Jézusnál olyan 
komplex és rendkívül gazdagon rétegzett mítosz, amelynek igazán alapos vizs-
gálata a mélyrétegeibe hatolna a keresztyénség egy mára jobbára elfeledett vo-
nulatának. vallásunknak egészen más arcát mutatja ez be, mint a „mainstream” 
kereszténység, egy január hatodikai konferencia pedig jó apropó lehet arra, hogy 
szembesüljünk ezzel. a rendelkezésemre álló mindössze húsz percben 15. és 
16. századi firenzei háromkirályok ábrázolások alapján igyekszem felvillanta-
ni egy olyan világot, amely az elmúlt évszázadokban teljesen kívül esett úgy a 
protestáns, mint a katolikus teológia érdeklődési körén, amely azonban mégis 
meghatározó vonulata volt a történelem egy adott pontján a kereszténységnek. 

Teológia és festészet

megtehetjük-e ezt egyáltalán? Lehetséges-e képekből teológiai tartalmat és kö-
vetkeztetéseket levonni? mi köze a festészetnek a teológiához, firenzének Jeru-
zsálemhez?

a kérdés ritkán feltett, ám annál helytállóbb dilemmára utal. nem csupán 
lehetséges, szükséges is adott korok teológiájának vizsgálatakor a kor képzőmű-
vészeti alkotásait is figyelembe vennünk, hiszen bármely hangsúlyosan jelentkező 
művészettörténeti kérdés egyúttal mindig teológiai kérdés is. erősen általánosí-
tó kijelentésünket azonnal korlátoznunk kell. Csak mai modern korunk látja 
ennyire elkülönítve egymástól a vallást és a művészetet, a kettő közötti átjárás, 
határelmosódás nem csupán egyértelmű más korokban és más kultúrákban, de 

1 e tanulmány a TÁmoP-4.2.2/B-10/1-2010-0006 „A tehetséggondozás feltételeinek javítása a 
Károli Gáspár Református Egyetemen” című pályázat keretein belül készült.
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a kérdés sokszor elő sem kerül. utólag visszafejteni a kettő közötti kapcsolatot 
bármely korban nagyon nehezen végrehajtható művelet, már amennyiben egy-
általán lehetséges. szépen figyelmeztet erre Leo steinberg, amikor a reneszánsz 
művészet kapcsán hívja fel arra a figyelmet, hogy az bármennyire is a földi életet 
akarta megfesteni, szigorú kritériuma, sőt teológiai megalapozottsága kellett 
legyen annak a motívumnak, ami vászonra vagy freskókra került. attól, hogy 
valamit tapasztalunk a valóságban, még nem jelenti automatikusan azt, hogy 
vászonra vihető.2

mindemellett feltétlenül igaz a fenti állítás azokra a korokra, amikor a mű-
vészeti ábrázolások fő megrendelője és mecénása az egyház volt, a műalkotások 
témáját, formakincsét pedig szinte kizárólag a vallás adta. egyszerű hatásme-
chanizmus működik itt: aki fizet és rendeli a képet, az mondja meg, hogy mi 
legyen rajta, és az hogyan legyen ábrázolva.  érzékeny dinamizmus ez, de kissé 
hasonlít a szeizmográfhoz: a műalkotások követik és bár némi tompítással, de 
finoman jelzik a teológiai hangsúlyváltozásokat éppolyan érzékenységgel, ahogy 
a föld mozgását jelzi az érzékeny kis tű.3 

a reneszánsz az a kor, amikor mindez megváltozik. megjelennek a festészet-
ben a nem egyházi témák, a művészeket nem csupán papok és pápák bérelik fel, 
ezért sokkal nagyobb szabadságot is kapnak. a művészről alkotott kép teljesen 
átalakul: egyszerű mesteremberből sokkal inkább megbecsült szakmává válik,  
a művészek társadalmi megítélése – ha csak rövid időre is – de gyökeresen meg-
változik. ugyanezt a jelenséget az egyház oldaláról is megfogalmazva azt kell 
mondanunk, hogy az egyház megrendelői és mecénási státusza erősen megvál-
tozik. ez egy nehezen letapogatható folyamat, amelynek komplexitását szépen 
mutatja a mediciek és különösen a medici pápák művészetpártoló tevékenysége.

napkeleti bölcsek a reneszánszban

2 „What is involved here is a misunderstanding of a critical truth: that naturalistic motifs in 
religious renaissance art are never adequately accounted for by their prevalence in life situations. 
ordinary experience is no template for automatic transfer to art.” steinberg, Leo: The sexuality 
of Christ in renaissance art and modern oblivion. in: October, vol. 25, summer, 1983, 8.

3 a művész azonban többnyire nem teológiai képzettségű ember, sőt, még talán írni-olvasni sem 
tud. ezért egyfelől beleépíti a szerződésben foglalt igényeket a kép kompozíciójába, másrészt, 
amit ő maga ad bele, az egy olyan elképzelés a témáról, ami nem a szűken vett egyházból jön. Így 
az is igaz, hogy sokkal életszerűbb, mint a tudós teológusok megfogalmazásai. Ha bennünket 
a keresztyénség érdekel, és nem csupán annak a „Hochtheologie-ja”, akkor a festészet az egyik 
legnagyobb cinkosunk lehet abban, hogy megtudjuk: hogyan is értették és magyarázták a bibliai 
történeteket.
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Ha rápillantunk a reneszánsz korának művészettörténetére, akkor először is 
szembesülnünk kell azzal a ténnyel, hogy a 15. század második felétől a napkeleti 
bölcsek ábrázolásának száma döbbenetesen megugrik, és a 16. század végéig 
tartja is ezt a helyét. az angyali üdvözlet jelenetének és a madonna gyermek-
kel témának ábrázolásán kívül valószínűleg egyetlen egyházi motívumot sem 
festenek meg ekkoriban ennyiszer. valamiért ez a történet középpontba kerül, 
sokkal több készül belőle, mint akár kereszthalálból, akár feltámadásból, vagy 
Jézus életének bármely másik jelenetéből. ez egészen biztosan azt jelenti, hogy ez 
a történet valamiért különös hangsúlyt kapott ekkor. ez a jelenség azonban első 
pillantásra erősen ambivalensnek tűnhet. m. H. shackford egyenesen így teszi fel 
a kérdést: „egy olyan korszak, amely az intellektuális szabadságot tekintette az 
egyik legnagyobb érdemnek, miért talált örömet annak az ábrázolásában, hogy 
a világi bölcsesség megalázkodik egy kisgyermek előtt?”4 a kérdés voltaképp tö-
kéletes. Tegyük mindjárt mellé az ebből következő dilemmát is: miről árulkodik 
mindez nekünk, akik teológusként közelítünk a jelenséghez?

Általános hangsúlyeltolódás: isteniről emberire

a kérdésre választ keresve először is szem előtt kell tartanunk, hogy a karácso-
nyi ünnepkör erősen előtérbe kerül ekkor. ennek legáltalánosabb oka az, hogy a 
hangsúly egyre inkább a megváltó ember voltára tevődött, szemben az istenivel. 
ma egyáltalán nem egyértelmű ez, de a karácsonyi ünnepkör viszonylag kései 
gyermeke a keresztyénségnek, a húsvétihez képest legalábbis mindenképp. Krisz-
tus megszületésének ünnepe nem volt azonnal kérdés még a teológia számára 
sem, ahogy azt az ünnep mai domináns jelenlétéből gondolnánk. de a karácsony 
üzenetén belül is a hangsúly inkább az inkarnáción volt, vagyis azon, hogy a 
világosság eljött a sötétségbe. ez pedig mikor máskor történhetett volna, mint 
a tavaszi napéjegyenlőség idején, vagyis márciusban?5 a decemberi és januári 
időpont ünnepként csak akkortól vált elfogadottá, hogy az inkarnációt a teoló-
gia a fogantatás pillanatában rögzítette, és ekkortól számították a kilenc hóna-
pot. a születést és keresztelést kezdetben együtt ünnepelték, később az ünnep 
egyre kifinomultabbá válásával különböztették meg, december 25-e pedig csak 
a 4. század második felétől terjedt el.6 végül az egyházi évben több eseményt 

4 shackford, m. H.: The magi in florence: an aspect of the renaissance. in: Studies in Philology, 
20/4, 1923, 377.

5 Hafenscher Károly: Liturgika, Budapest, Luther Kiadó, Liszt ferenc zeneművészeti egyetem 
egyházzene Tanszéke, 2010, 329.

6 a sol invictus ünnepének átvétele ez, erre épült rá a keresztyén ünnep.
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rögzítettek január hatodikára. ezek közül a leghangsúlyosabb a keresztelés: víz-
kereszt, amely az epifániát jelentette, vagyis amikor megjelent Krisztusban az 
isten. a nyugati keresztyénségben sokáig hangsúlyosabb volt ennél, hogy a nap-
keleti bölcsek ezen a napon jöttek el és hódoltak a megszületett gyermek előtt. 
a kánai menyegző történt továbbá ezen a napon és a kenyérszaporítás csodája: 
mintha végre-valahára lenne egy olyan keresztyén ünnepünk, amelyen csupa 
örömteli dolog történik!

eddig tehát azon volt a hangsúly, hogy az a kisgyermek, aki megszületett, vagy 
az a férfi, akit megfeszítettek, egyúttal isten is volt. most az válik fontossá, hogy 
ez az isten egyúttal ember is volt, gyermek is volt. szemléletes bármely középkori 
ikon és reneszánsz Krisztus-ábrázolás összehasonlítása. ugyanaz a téma, mégis 
gyökeresen más a kép. a Hagia sophia 9. századi apszismozaikjának Kisjézusa 
uralkodó, aki trónon ül anyja ölében és igazi pantokrátorként emeli fel kezét, 
hogy áldást osszon a világra. Giovanni Boltraffio festménye cca. 1500-ból7 szin-
tén az anyát ábrázolja gyermekkel, egészen más érzést kelt azonban bennünk.  
a trón már nem fontos motívum, semmi királyi nincs a jelenetben, még kevésbé 
érezzük az istent a gyermekben. ez a gyermek egy egyszerű kis bambino, akit 
szívesen ölbe kapnánk, hogy játsszunk vele, a képet látva nincs olyan készteté-
sünk, hogy letérdeljünk előtte. Ő maga sincs tudatában annak, hogy kicsoda is 
valójában, egy egyszerű gyermek ő, akinek valami megragadta a figyelmét, és 
azonnal öntudatlanul már nyúl is utána. a kép szép szimbolikája csak annak tá-
rul fel, aki tudja, hogy a festmény befejezetlen. a gyermek egy tő rózsa felé nyúl, 
amely későbbi szenvedéseire utal: így lesz még szebb máriának az a mozdulata, 
amellyel mégsem engedi, hogy a gyermek hozzáérjen a tövisekhez. Boltraffio 
valamilyen általunk nem ismert ok miatt nem fejezte be a képet, a vázát még 
megfestette, a rózsát azonban már nem, a kép azonban így is közvetíti számunkra 
azt, hogy ez a gyermek nem a világ mindenható ura, hanem egy hús-vér kisbaba. 
a karácsonyi ünnepkör és ezzel együtt az, hogy a megváltó ember voltára került 
a hangsúly egy olyan közeget ad ennek a kornak, amely nagyban elősegíthette a 
háromkirályok történetének előtérbe kerülését.

sokkal profánabb indokokat is meg kell azonban néznünk, éppen ennek a je-
lenségnek, vagyis hogy a földi kerül előtérbe az égivel szemben, a másik oldalát. 
a keresztyén mitológia nem kínált sok lehetőséget arra, hogy a földi jólétet és a 
hatalmat képekben is megjelenítsék. a háromkirályok történetében felismerték, 
hogy tökéletes keretet ad arra, hogy a bölcsek ruhájának és kíséretüknek díszes 

7 azért különösen fontos számunkra ez a kép, mert a Leonardo műhelyében készült festmény 
(amely valószínűleg tartalmaz néhány ecsetvonást magától a mestertől is) raffaello esterházy 
madonnája mellett a legjelentősebb reneszánsz festmény, ami magyarországon található, mind-
kettő a szépművészeti múzeumban.
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megfestésével megjelenítsék a világi luxust, amelynek addig nem volt helye val-
lásos témájú képeken. színes, drága kelmék, egzotikus ékszerek, tevék, dromedá-
rok, csodaparipák mellett díszes kardok, aranyból készült ajándékok kis területre 
sűrített kavalkádja gyönyörködteti ezeknek a festményeknek a nézőjét.

emellett a 15-16. században elemi erővel tör fel az igény a tehetősebb erre 
az időszakra kialakult társadalmi osztályok tagjaiban, hogy önmagukat is meg-
örökíttessék. ezt mutatja a portré műfajának szintén robbanásszerű megugrá-
sa is. erre természetesen mindig megvolt az igény, ezt láthatjuk pl. középkori 
oltárképeken a donátorok alakjában, akik ugyan alázattal térdelve valamelyik 
szent vagy Krisztus előtt, de azért felkerültek a képre. a napkeleti bölcsek és 
kompániájuk alakjaiban a megrendelők saját magukat is megfestethették – bot-
ránkoztatás vagy szerénytelenség nélkül. sandro Botticelli firenzei festő 1475-
ben készült képén például a gyermek és mária előtt térdelő legidősebb királyban 
Cosimo de’ medicit ismerhetjük fel, a két fiatalabban pedig fiait, Piero de’ medicit  
(a vörös köpenyben elöl térdelő alak) és Giovanni de’ medicit (a harmadik király). 
a festményen Cosimo unokái éppúgy jelen vannak, mint a mediciek köréhez 
tartozó festő maga, aki a kép előterében sárga köpenyben gőgösnek tűnő hánya-
vetiséggel néz ki ránk.8

firenze és a mediciek

Botticelli példája is mutatja, hogy bár egész európában nagyon elterjedt ek-
kor a háromkirályok témája, ez egészen biztosan firenzéből indult ki, innen 
jutott el itálián belül mindenhova, és az alpoktól északra is leginkább ott jelenik 
meg, ahol közvetlen kapcsolat volt firenzével. minél távolabbiak vagy közve-
tettebbek a kapcsolatok a várossal, annál elmosódottabban jelennek meg azok 
az ábrázolásbeli sajátosságok, amelyek firenzére annyira jellemzőek.9  nincs 

8 „e király modellje az öreg Cosimo de’ medici volt, akinek a mai napig fennmaradt portréi közül 
ez a legelevenebb és legtermészetesebb. a másik napkeleti bölcs, aki Giuliano de’ medicinek, 
vii. Kelemen pápa apjának vonásait viseli, szemmel láthatóan figyelmes lélekkel, áhítatosan 
hódol a Kisded előtt, és átadja neki ajándékát. a harmadik király térdel, és szintén úgy tetszik, 
mintha hálát adna a kisdednek, és igazi messiásnak vallaná; ennek Giovanni, Cosimo fia volt a 
mintája.” vasari, G.: A legkiválóbb festők, szobrászok és építészek élete, vol. 2., Budapest, európa, 
1983, 13.

9 Kivéve azt a két várost, amelynek saját „kiépített” háromkirályok kultusza volt. az egyik mi-
lánó. a történet szerint nagy Konstantin édesanyja, Heléna szentföldi körútján megtalálta a 
háromkirályok eltemetett csontjait is, amelyeket először Konstantinápolyba vitt, majd innen 
kerültek milánóba. a maradványokat Barbarossa frigyes vitte magával Kölnbe 1164-ben, ahol 
nem kisebb személy, mind nicolas de verdun készített nekik ereklyetartót. milánóban és Köln-
ben így érthető módon a három mágusnak önálló kultusza alakult ki.
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ezen semmi csodálkoznivaló: firenze kulturális értelemben olyannyira európa 
középpontja ekkor, hogy ami itt történik, az terjed el másutt is. a kérdés csupán 
az lehet számunkra, hogy van-e a fent említett általánosan érvényes érveken túl 
valamilyen specifikus érvünk is, hogy éppen firenzében miért válik hirtelen 
ennyire fontossá ez a történet?

Természetesen van, és ennek a város vezetéséhez van inkább köze, mintsem 
az egyházhoz. a kor firenzéjében a szellemi élet laikus testvériségeken keresztül 
szerveződött. r. Hatfield számlálja elő a kordokumentumokat, amelyek szerint 
az 15. század derekán egyszerre 38 ilyen közösség működött firenzében. ezek a 
testvériségek a nem egyházi személyek számára biztosítottak keretet a vallás és 
úgy általában a társadalmi élet megélésére, úgy gazdagoknak mint szegények-
nek.10 ezek között volt egy a Compagnia de’ Magi, amely erősen intellektuális 
jellegű volt, ezeken a testvériségeken belül a compagnie de disciplina fajtájúhoz 
tartozott.11 ez a testvériség az, amelyhez a medici család tagjai csatlakoztak, 
és a család egyre erőteljesebb politikai hatalmával először patronálni kezdték a 
Compagnia de’ Magit, területhez segítették építkezéshez, majd mindezzel a test-
vériség politikai jelentősége is hirtelen megnőtt. Január hatodika egy időszakra 
kiemelkedő fontosságú dátuma lett firenzének, hiszen ezen a napon rendezték 
meg a festa de’ Magit, egy az egész várost érintő rendezvényt, amelyen eljátszot-
ták a háromkirályok történetét. Gazdag felvonulásokkal járták be a háromkirá-
lyok útját, a város különböző pontjait nevezve ki Jeruzsálemnek, Betlehemnek 
és a misztikus keletnek. a felvonulás a Compagnia de’ Magi éves rendezvénye 
volt azóta, hogy tudunk annak létezéséről, vagyis 1390-től,12 azonban csak azu-
tán vált ez városi méretű rendezvénnyé (sőt a város legjelentősebb éves rendez-
vényévé),13 hogy Cosimo de’ medici 1434-től láthatóan patronálása alá vette 
a közösséget.14 a körmeneteken díszes ruhában és kiemelkedő szerepekben a 
mediciek is részt vettek, maga Cosimo valószínűleg több évben is eljátszotta 
a legidősebb király szerepét, ahogy azt Botticelli képén látjuk, és a Compagnia 
de’ Magi biztos politikai háttérré is vált a mediciek számára. nem csoda tehát, 
hogy a napkeleti bölcsek története ennyire központivá vált a 15. század firenzé-
jében, és az is maradt a 16. század alatt: a történet szorosan összekapcsolódik a 
mediciek uralmával.

10 Hatfield, r.: The Compagnia de’magi. in: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 33, 
1970, 126.

11 uo.
12 Hatfield 1970, 108.
13 egyedül a város védőszentjének, Keresztelő Jánosnak az ünnepe lehetett még hasonló jelentő-

ségű.
14 Hatfield 1970, 135.
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Árulkodó ikonográfia

a reneszánsz művészeti alkotásainak elemzéséhez a leginkább klasszikus mód-
szer erwin Panofskyé. meghatározása szerint „az ikonográfia a művészettör-
ténetnek az az ága, amely a műalkotások tárgyával vagy jelentésével foglalko-
zik, szemben a formájukkal.”15 Panofsky háromlépcsős módszert dolgozott ki 
az alkotások jelentésének felfejtésére. azóta, hogy módszere dominánssá vált 
a művészettörténetben az 1930-as évektől, több kritikát is megfogalmaztak ez-
zel kapcsolatban. ezek között a legjelentősebb az, hogy ezzel a módszerrel az 
itáliai reneszánsz alkotásaihoz érdemes közelíteni. a kritika valószínűleg igaz, 
ez teszi azonban annyira hasznossá számunkra ezt a módszert: határozottan a 
reneszánsz műveire alkották meg. Panofsky a kép jelentésének felfedésére három 
szintet különít el: a preikonografikus szintet, amelyen az ember azonosítja, hogy 
mit lát a képen (a mi esetünkben pl. egy kisgyermeket, egy nőt, három férfit, tevé-
ket stb.), az ikonográfia szintjét, amikor a jelenetet beazonosítjuk (tehát hogy ez 
a háromkirályok imádása, így már tudjuk, hogy a gyermek nem más mint Jézus, 
a nő mária, etc.), és végül az ikonológia szintjét, ahol a képet tágabb kulturális 
összefüggésben is elhelyezzük.16 az ikonográfiai jegyek az ikonografikus leírás 
jellegzetes motívumai, amelyek alapján beazonosítható egy ábrázolt jelenet. 

a napkeleti bölcsek tipikus ikonográfiai jegyei – ahogyan minden más témára 
igaz ez – hosszú idő alatt alakultak ki, és folyamatosan változtak az évszázad-
ok során. nehéz rendet tennünk a nagyon kevés (voltaképp kettő vagy három) 
lexikon szócikkei között, akik több évszázados eltéréssel datálnak jelenségeket. 
Például azt, hogy mikor lett a három mágusból király. ennek magyarázatát ab-
ban találjuk, hogy ószövetségi textusokkal olvasták össze, mindenekelőtt a 72. 
zsoltárral: 

„isten, add törvényedet a királynak! …
uralkodjék tengertől tengerig,
és a folyamtól a föld széléig. …

Tarsisnak és a szigeteknek királyai
hozzanak ajándékot,

sába és szeba királyai fizessenek adót!
Boruljon le előtte minden király,

minden nép őt szolgálja!”17

15 Panofsky, erwin: ikonológia és ikonográfia. in: uő: A jelentés a vizuális művészetekben. Tanul-
mányok, Budapest, Gondolat, 1984, 284.

16 Panofsky 1984, 193.
17 zsolt 72,1a.8.10-11.
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a napkeleti bölcsek tipikusan hárman vannak, és ezt is nehéz megállapíta-
nunk, hogy a számuk mikor rögzült, hiszen az Újszövetségben nem szerepel, 
hányan jöttek el meglátogatni a kisdedet. Biztos azonban, hogy az ajándékok 
miatt alakult ez így: arany, tömjén és mirha: három ajándék, három ajándékozó. 
a hármas szám ezután többféle szimbolikus jelentést felvett. egyrészt három 
különböző életkornak feleltették meg: Boldizsár általában idős, menyhért kö-
zépkorú, míg Gáspár fiatal, és ezzel a bölcsek az emberi élet teljességét fejezték 
ki. a három különböző életkorú férfi egy képen mindig felidézte a három királyt 
a korabeli nézőben. a három mágus egyúttal három különböző földrészről is 
jött, hogy hódoljon a megszületett megváltó előtt, ezért válhattak később a vi-
lágmisszió védőszentjévé is.18

a hosszú történetből túlnyomó többségében az imádás jelenetét ábrázolják, 
bár előfordul az utazás is (a legfontosabb erről a témáról Benozzo Gozzoli ká-
polnája), a történet más részleteit elvétve találjuk meg (pl. a pécsi altemplom kő 
domborművein a napkeleti bölcsek Heródes előtt jelennek meg).19 

a keleti eredetet kezdetektől fogva a fríg bonnet, vagyis a csúcsos sapka jelzi 
már a legelső ábrázolásokon is.20 ez a reneszánszban egészül ki egzotikus, keleti 
állatokkal, kelmékkel, ruhákkal és ajándékokkal.

a 15. század során azonban tetten érhetünk néhány tipikus ikonográfiai je-
gyet, amely ekkor változik meg, és ezért rengeteget elárul nekünk kiinduló kér-
désünkről, vagyis hogy miért vált ennyire központi témává a háromkirályok 
imádása a reneszánszban.

az első jelentősebb változás, hogy Gáspár fekete lett. azért is különös, hogy ez 
ilyen sokára következett be, mert a teológia számára már az egyházatyák korától 
egyértelmű, hogy a három király azt jelképezi, hogy a teljes földkerekségről, tehát 
mindhárom akkor ismert földrészről jöttek: Ázsia, európa és afrika. Ha ez így 
volt, akkor az afrikai Gáspár bizonnyal fekete volt. az ábrázolásokon azonban 
nyoma sincs ennek. daniel arasse szerint 1460-ban találkozunk az első fekete 
Gáspárral, előtte nem sokkal jelennek meg a fekete szolgák a kíséret tagjai kö-
zött. miért ekkor? a válasz a francia művészettörténész számára kézenfekvő: 
1453-ban a törökök beveszik Konstantinápolyt, európából arrafelé lezárul az 
út a szentföld felé. ez szükségszerűen hozza magával, hogy új utakat kerestek, 
amely magával hozta az egyre gyakoribb kitérőket is afrika felé. megélénkül a 
kereskedelem is afrikával, sőt fogalmazhatunk úgy, hogy európa újra felfedezi 

18 ez csak a 17. században történik meg, egyébként leginkább az utazók védőszentjei voltak. Lsd. 
Kirschbaum, e. szerk.: Lexikon der Christlichen Ikonographie, Band. 1., (LCi) Herder, rom-
freiburg-Basel-Wien, 1968, 540.

19 seibert 1986, 119.
20 Hall, J.: Dictionary of Subjects and Symbols in Art, London, John murray Publishers Ltd., 1986, 

145.
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magának a kontinenst. Kutatni kezdenek egy dicső királyság után, hiszen fel-
sejlik a kor képzeletében, hogy afrikában valahol létezik a tökéletes keresztény 
királyság, amelyet az etióp kincstárnok alapított,21 és amely azóta – európától 
elzártan – virágzik. a nagy felfedezések korának egy lenyomata ez, amelynek 
kedves szimbóluma lehet, hogy Brueghel Gáspárja egy gyönyörűen megmunkált 
és kimívelt hajót tart a kezében.22 arasse gondolatmenete ha részleteiben nem 
is, a fő irányvonalat tekintve mindenképpen igaz. Az, hogy Gáspár fekete lett, 
festményeken megjelenő lenyomata ez annak, hogy hogyan szélesedik a keresztyén 
Európa látóköre arról, amit a világról és a világnak gondol. a napkeleti bölcsek 
ábrázolásain megfesthették azokat a képzeletüket felcsigázó információkat, ame-
lyeket távoli helyekről, a kincses keletről és a titokzatos délről szereztek. ebben 
a történetben egyfajta szublimált módon európa kiélhette az egzotikum utáni 
vágyait.

a következő látványos változás a helyszín, hiszen egyszerre antik romok közé 
helyezik a történetet. a korábbi ábrázolások először barlangban mutatják má-
riát a gyermekkel, a középkor vége felé már előfordul az istálló és a kunyhó is. 
„a barlangról az apokrifek beszélnek, s az ikonokon és a legősibb festményeken 
ábrázolt jeleneten hangsúlyozzák az ellentétet a sötétség és a fény között: a bar-
lang a pokol szimbóluma, amelyet Krisztus legyőz, az anyaméh képmása, ahol 
végbemegy a fogantatás, és ahol a születendő gyermek titkai vannak elrejtve: a 
keleti hagyományban a misztikus kultuszok környezete volt, ahol a beavatottakat 
vezették be az újjászületésbe. … a kunyhó sajátos jelentést kap: mivel a nomád 
életre utal, jól ábrázolja izrael népének és a keresztény embernek az állapotát, aki 
a földi létezés útját járja, várva, hogy beléphessen az örök életbe.”23  ekkor azon-
ban hirtelen megjelennek az antik romok. ez az idézett olasz művészettörténész, 
G. santambrogio magyarázata szerint a Legenda aurea egy történetére vezet-
hető vissza. a 13. századi domonkos leírása szerint az augustusi Pax romana 
alatt építettek egy templomot, amelyben megkérdezték apollot, hogy meddig fog 
tartani a római Birodalom békéje.24 a válasz az volt, hogy addig, amíg egy szűz 
gyermeket nem szül. Így a templomot az örök béke templomának nevezték el, 
homlokzatára pedig azt írták fel, hogy „Íme az örök béke temploma, amely soha 
nem fog véget érni.” a templom azonban összeomlott azon az éjszakán, amikor 

21 apostolok Cselekedetei 8: 26-40.
22 arasse, d.: Festménytalányok, Budapest, Typotex, 2010, 55-90, különösen 68-71.
23 santambrogio, G.: Jézus születése a legszebb művészi ábrázolások tükrében, Budapest, mérték 

Kiadó, 2007, 11.
24 Később ezt a templomot a forumon álló maxentius Bazilikával azonosították (amely csak a 

negyedik század elején épült meg, éppen nagy Konstantin fejezte be).
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Krisztus megszületett.25 az antik romokat érthetjük utalásként a keresztyénség 
diadalára a római kultúra felett, ekkor azonban erősen félreértenénk. Ha csak 
egy pillantást vetünk domenico Ghirlandaio mágusok imádására, rögtön szem-
betűnik, hogy olyan látható élvezettel emeli témává és festi meg az antikvitás 
boltíveit és oszlopfőit, hogy ez világosan a csodálatot jelzi: itáliában megnyílik 
a festők szeme a római építészet értékeire. ebben Ghirlandaio egyáltalán nincs 
egyedül, bármelyik kortársára igaz ez, aki romok közé festette az adorációt.  
Ez a változó részlet tehát az antikvitás iránti érdeklődés fellobbanását mutatja: 
immár nem barlangba, se nem istállóba, hanem római romok közé helyezik a 
történetet. erre kiváló lehetőséget nyújtott a napkeleti bölcsek története.26

nem csupán az egzotikum és az antikvitás görög-római hagyományának újra-
felfedezéséről árulkodik az, hogy ennyire előtérbe kerül a napkeleti bölcsek törté-
nete. a csillag központi motívuma a mítosznak, és erre különösen felfigyel a kor, 
hiszen az asztrológiának mint tudománynak a virágzása ez. elkészítik például 
Krisztus horoszkópját és nagy erőfeszítéseket tesznek arra, hogy meghatározzák, 
mi lehetett az a csillag, amely odavezette a bölcseket a jászolhoz. az égitest ko-
rábban is szerepelt az ábrázolásokon, ekkoriban azonban erősen átértelmeződik, 
jelentősebbé lesz, cizellálódik: meghatározott formát vesz fel, amelyet egysége-
sen festenek meg, szemben a korábbi esetleges csillagformákkal. ennek tipikus 
példáját látjuk Ghirlandaionak ugyanazon a firenzei árvaház kápolnája számára 
készült festményén. marsiglio ficino, akit mi humanista filozófusként, kevésbé 
teológusként tartunk számon, a textusról27 szóló prédikációjában leginkább azt 
bizonygatja, hogy ez miért is nem csillag volt, sokkal inkább üstökös (comet) a 
szóban forgó égitest – ebből a történetből gyakorlatilag csupáncsak az érdek-
li, ami a csillagászat szempontjából érdekes.28 ficinotól egyáltalán nem meg-
lepő, hogy felkelti érdeklődését egy asztrológiával kapcsolatba hozható utalás.  
A csillagászat iránti hirtelen felfokozott érdeklődés is ennek a kornak az újdonsága, 
amelynek kifejezéséhez szintén megtalálták a formát a háromkirályok történetében.

ezt a jelenetet korán, valószínűleg az egyházatyák összekötötték az ószö-
vetség egy jelenetével: Bálám próféta történetével, aki a három mágus előképévé 
vált. már az egyik római katakombából maradt ránk olyan ábrázolás, ahol Bá-
lám áll a három mágus mögött, és az őket vezető csillagra mutat. a teológiai 

25 voragine, J.: Legenda Aurea, http://www.fordham.edu/halsall/basis/goldenlegend/GL-vol1-
nativity.asp, (2012.03.25.)

26 érdemes megjegyezni, hogy ugyanezen a változáson ugyanúgy átesett a testvértörténet, a pász-
torok imádása is.

27 mt 2,1-12.
28 nincs rá konkrét bizonyíték, de meggyőző érvek szólnak amellett, hogy ez a prédikáció a 

Compagnia de’ magi egyik miséjén hangzott el. Buhler, s. m.: ficino’s stella magorum and 
renaissance views of the magi. in: Renaissance Quaterly, 43/2, 1990, 350-351.
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kapcsolat az, hogy ő is pogány volt, aki azonban megjósolta, hogy „Csillag jön 
fel Jákóbból.”29 az nem a 15-16. század újítása, hogy a bölcsek nem kereszté-
nyek voltak (bármennyire is ambivalens Krisztus születésekor kereszténységről 
beszélni), hanem egészen más kultúrkörből érkeztek. Így értik legalábbis azt, 
hogy mágusok voltak: többnyire mithrász papjaiként említik őket, máskor za-
rathusztra követőiként, de az bizonyos, hogy ismerték a csillagok járását és a 
mágiában jártasok voltak. a reneszánszban azonban mindez újra hangsúlyt kap, 
elgondolkodnak rajta és felfedezik. ahogyan azt is úgy gondolták korábban, hogy 
Gáspár fekete volt, de nem jutott eszükbe így is ábrázolni, így kap újra hangsúlyt 
a három király pogány volta, akikkel nem csupán az asztrológia iránti érdeklő-
dést szelídítették egyházilag elfogadhatóvá, de a hirtelen feltámadt érdeklődést is 
a keleti vallások iránt. megnyílt a szemük olyan tradíciókra, amelytől európa 
keresztyénsége nem csupán eltávolodott, de tudomást sem vett az ezt megelőző 
évszázadokban, ezért ezek újrafelfedezéséhez szükség volt bibliai és egyházi ala-
pokat keresni hozzá. erre pedig az Újszövetségben egyedül a napkeleti bölcsek 
története alkalmas.30 m. Buhler ficinoról szóló tanulmányában így fogalmazza 
ezt meg: „again, the fact that God had spoken to the magi in astrological terms 
had two important consequences for ficino: first, it was another indication that 
pagan learning could be a path toward faith and could provide corroboration 
of Christian beliefs; second it seemed to be a divine validation of the study and 
practice of the pagan mysteries.”31 

a napkeleti bölcsek, mint szimbolikus történet

néhány olyan ikonográfiai jegy felsorolásával, amelyek a reneszánszban vál-
toztak meg a napkeleti bölcsek ábrázolásán, láthatjuk, hogy miért volt ennyire 
népszerű téma ez a 15-16. században, elsősorban firenzében. ez a kor közel 
érezhette magát a bölcsekhez, akik úttalan utakon messzi országokból követték 

29 num 24.
30 a fent felsoroltaknál természetesen sokkal több ikonográfiai jegy és burkoltan vagy nyíltan jel-

zett mondanivaló van elrejtve a 15-16. századi adorációkon. a legérdekesebb példa, amelyre Leo 
steinberg hívja fel a figyelmet The Sexuality of Christ című könyvében, hogy a legidősebb király 
nem leborul a gyermek előtt, hanem a nemi szervét akarja megnézni, amelyet mária készséggel 
meg is mutat neki. Bár úgy steinberg, mint a közelmúlt másik művészettörténész-óriása, daniel 
arasse is ad egy-egy értelmezést a jelenségre, egyik sem maradéktalanul meggyőző, a kérdés 
továbbra is magyarázatot igényel.

31 „…az a tény, hogy isten asztrológiai jelekkel beszélt a mágusokhoz, ficino számára két követ-
keztetést engedett meg: először ez annak volt a jele, hogy a pogány megtapasztalás lehet út a 
hit felé és lehet a keresztyén meggyőződés megerősítője, másodszor a pogány misztériumok 
gyakorlásának és tanulmányozásának isteni alátámasztását látta benne.” Buhler 1990, 359.
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a csillagot. a válaszok után annyira sóvárgó korszak számára szimbolikus alak-
ká, példaképpé vált a három messziről jött mágus, akik által kifejezték saját 
tudásszomjukat, a vágyukat arra, hogy megismerjék a világot és azt, ami azon 
is túl van. ebben a gondolkodásmódban fel sem merült a kereszténységből való 
kilépés, ám felfedeztek maguknak más, addigra elfeledett tradíciókat is. Teoló-
giai értelemben mindez az ún. prisca theologiában kulminálódott. szélesre tárt 
kapujú kereszténység képét mutatja ez a kor, ahol a háromkirályok története bibliai 
megalapozását jelentette korábban elsikkadt vagy éppen negatívan megjelölt vallási 
hagyományoknak, és ahol a három mágus alakja voltaképpen a kereszténységtől 
eltérő tradíciók és a keresztyénség közötti mediátorokként értelmezhetők.

módszertan és annak korlátai

Konferenciánk a módszertan kérdése köré szerveződött, ami különös módon 
bukkan elő, ha tudományágak köztes terein mozgunk, hiszen ez mindig kijelöli 
egyúttal a határainkat is. Hiszek a következetes módszertanban, abban például, 
hogy a reneszánsz festmények ikonográfiai elemzésével sokat fel lehet fejteni a 
képek jelentéstartalmából. még jobban hiszek azonban mindezek a tudomá-
nyos módszerek korlátozottságában. az ikonográfiával nehezen vagy egyáltalán 
nem juthatunk el egy festmény teológiai jelentésrétegeiig. megfogalmaztuk vi-
szont ennek a módszernek a segítségével a reneszánsz teológia olyan jelenségeit, 
amelyek vaskos dogmatikákkal nagyon nehezen válnak elérhetővé számunkra.  
a humántudományok területén – módszer ide vagy oda – semmi nem pótolhatja 
az olvasottságot és a műveltséget, a széles világképet. Különösen a felvilágosodás 
előtti korszakokban, amikor még nem váltak szét élesen azok a tudományterü-
letek, amelyeket ma akadémikus szigorral elkülönítünk egymástól, minél több 
területen mozgunk otthonosan, annál több esélyünk van megérteni bármit is 
a témánkból. egy tudományterület választott módszertanának következetes és 
precíz használata nagyon fontos, de egy általánosabb értelemben vett kultúra 
megszelídítését saját magunk számára semmi nem pótolhatja. ezért hiszem azt, 
saját korlátaimat jól ismerve, hogy a napkeleti bölcsek története mögött olyan 
rétegek várnak még megfejtésre, amelyekre sok ezer óra olvasás és képnézegetés 
után nyílik majd meg a szemem – és ez még mindig töredéke lesz csupán annak, 
amit ezek a festmények üzenhetnek számunkra.
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Képek jegyzéke

domenico Ghirlandaio: mágusok imádása 
1488, Tempera fatáblán, 285 × 240 cm
ospedale degli innocneti, firenze
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sandro Botticelli: mágusok imádása
1475, tempera fatáblán, 111 × 134 cm
Galleria degli uffizi, firenze


