
  

Az ókeresztény művészet szimbólumai



  

● Katakomba
● Jel, kép, tartalom
● rejtőzködés



  



  

● katakomba



  



  

4 apostol

● Angyal - Máté
● Szárnyas oroszlán - Márk
● Ökör - Lukács
● Sas - János

Galla Placidia-mauzóleum kupolája



  
● JánosMark



   Mausoleum Galla Placidia, Ravenna (világörökség), 3 
szarkofág, egyik G. P-é, Theodosius lánya



  



  



  

Mária típusok

● Maria Regina
● Ölében az 

Istenfiú 

Santa Maria Maggiore



  

● Genetric

(Theotokosz,

Istenszülő)

Theotokos from Hagia Sophia



  

● Nikopoia = győzedelmes



  

● Theotokosz hodégétria,

egyenes tartású



  

● Blakhernissza

mennybemenetel

orante

A Blakhernai Istenszülő ikonja



  

● Deészisz

közbenjáró

Icon of the Deesis (Monastery St. Catherine, Sinai, 12th century)

Virgin Mary, icon of a Deesis tier from Ubisi. 14th century.



  Mosaic of the Deesis, 13th century, Hagia Sophia



  

templom

● Keresztények Krisztus teste
● Krisztus testének tagjai
● Egyház a Szentlélek temploma
● Egyház (ecclesia) ott, ahol összegyűlnek
● Jézus saját testét templomnak nevezte (naos)
● Élő-test-közösség



  

pálma

● Halhatatlanság, feltámadás
● Élet, győzelem (pálmaág)
● Életfa
● megdicsőülés

 A pálmafából készült bot az óriás Szt. Kristóf jelvénye, aki a hagyomány szerint tövestül 
kitépett egy pálmát, hogy rátámaszkodjék, midőn Krisztust átvitte a folyón. Átérve a földbe 
nyomta a pálmát, amely gyökeret eresztett és gyümölcsöt hozott.



  

Rolland Luke Dingman



  

koszorú

● Romlatlan élet
● Elnyerni az “élet koronáját”
● dicsőség, a győzelem, a felszentelés és a 

szentség szimbóluma
●  corona convivialis: megszentelt vagy tisztelt 

tárgyra helyezve boldog sors és jó szerencse
● corona funebris, a halált és a temetést jelzi, s a 

halott fejére



  

koszorú

● sírokra tett koszorú a halhatatlanság
● menyasszonyi koszorú szüzesség
● versenyjátékok győztesek koszorúja: olaj, 

fenyő, babér
● Tövis: „tövisből font koszorút tettek a fejére és 

így köszöntötték: Üdvözlégy, zsidók királya!” 
(Mk 15,17–18), vértanúság

● apácák mirtuszkoszorúja szüzesség, tisztaság



  

Szőlő, életfa

● A Bibliában a szőlőtő Izráelt jelképezi, amelyet az 
Úr Egyiptomból telepített →Kánaánba, hogy ott 
gyökeret eresszen, és terebélyesedjék (Zsolt 
80,9–12).

● szőlőfürt Krisztus-szimbólum: „Én vagyok a 
szőlőtő, Atyám a szőlőműves. Minden 
szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt, lemetsz 
rólam, azt pedig, amely terem, megtisztítja, hogy 
még többet teremjen” (15,1–11).



  

Élő víz

● Folyó víz, keresztvíz
● Élet forrása, Szentlélek
● Tisztítás, tisztulás



  

hal

● görögül ICHTYS, Iesos Christos Theon Yios Soter 
(Jézus Krisztus Isten Fia Megváltó). 

● Krisztus szimbólum, újjászületés, titkos jel
● Kenyérrel együtt tányéron eucharisztia (Jézus teste) 

szimbólum. A kenyér az önfeláldozás és a tisztaság 
jelképe, általában véve áldozati tárgy számos 
népnél. Jézus csodálatos kenyérszaporításai (Mt 14, 
13-21; Mt 15, 32-39; Mk 6, 30-44) az oltáriszentség 
kinyilatkoztatásának előképei.



  

 Catacombe di San Callisto



  

hal



  

Mátrai Erik: Csodálatos kenyérszaporítás, 2011



  

hajó

● Remény
● Út
● Halott életútja, (öröklét kikötője)



  

Mágikus négyszög

● Latin palindrom
● Aquincum, Pompei
● A = alfa, O = omega
● Sator = magvető
● Sator arator aret =

a vető földműves szánt

Cirencester.



  

 Oppède, France



  



  

Tau, kereszt

Görög kereszt

Latin kereszt Antalkereszt

Harántkereszt

Ágaskereszt 

Az Antal Rend címere



  

Konstantin-kereszt
(en: baptismal cross,
de: Doppelkreuz)

Jóta-chí szimbólum
(en: Iota-Chi cross)

Taranisz-kerék (en: Taranis wheel),
régi druida szimbólum, nem kereszt



  

Egyiptomi kereszt, ankh. Eredeti jelentése nem ismert, Óegyiptom egyik legfontosabb 
jelképe, Ozirisz és Ízisz szimbólumát egyesíti, a Föld és az Ég egységét jelképezi, kulcsként 
nyitja az élet és halál kapuját, a halállal szemben védelmet jelentő jelkép; számos istenség 
kezében a hatalom, a halhatatlanság, az életadó víz és a levegő jelképe.

Kopt ankh

A kopt egyház által használt kereszt



  

Füleshorgony, az ankh egyik
változatának tekinthető;
a hitbeli állhatatosság,
a remény jelképe Jézus monogramja,

a staurogramnak nevezett ligatúra
(a görög tau és ró betűk egyesítése),
Konstantin császár előtti szdban tűnik 
fel

Misztikus (valószínűleg rózsakeresztes) jelkép,
tau keresztre feszített kígyó rózsák között,
Thomas Portau, kálvinista nyomdász művéből (1620 k.)

Liliomvégű tau kereszt



  



  

Jákob csillaga

● katakombafreskók némelyikén a betlehemi 
csillag Krisztus-monogram formájában jelenik 
meg.

● epiphania-csillagot „hitcsillag”-nak vagy a 
„kegyelem szavá”-nak is nevezik.

● A tizenkét csillag szimbolizálhatja Izráel tizenkét 
törzsét és a tizenkét apostolt.



  

zodiákus

● állatöv jegyeit más tizenkettes csoportoknak 
feleltették meg (pl. tizenkét apostol, tizenkét 
kispróféta, tizenkét hónap), amelyek az 
ábrázolásokon Istent, a mindenség 
középpontját veszik körül.



  

zodiákus

Az állatöv és a hónapok együttes ábrázolása az 
idő teljességét, a mindenséget szimbolizálja, 
amelyben az üdvösség terve megvalósul

(pl. Utolsó ítélet-dombormű, 1120 k., Autun, St. 
Lazare-templom; Chartres; Amiens; Párizs; 
Strasbourg székesegyházának nyugati kapuja).



  



  



  
Otranto, 1088 



  

Jó pásztor



  

 "Christ as OIrpheus as Good shepherd"



  

Catacomb of St. Callisto, Rome

Catacombs of Priscilla



  



  

orante



  

An early Christian painting of Noah in the gesture of orant



  

Figure in the gesture of orant, Catacombs of Domitilla, Rome



  



  

pelikán

● elhagyatottság és magány képe: „Hasonlítok a 
pusztában lakó pelikánhoz” (Zsolt 102,7)

● önfeláldozás, a szeretet, ill. Krisztus és az eucharisztia 
jelképe ( ευχαριστία = hálaadás)

● pelikán fészkét kígyó környékezi meg a szülők 
távollétében, megmérgezi a fiókákat, a hím visszatérve 
saját vérével kelti életre a kicsinyeket (Szt. Euszébiosz)

● Pelikán = Krisztus, fiókák = Ádám, Éva, fészek = 
Paradicsom elpusztítja a kígyót (Gonosz szimbóluma)



  

 St. Bonaventure's Lignum vitae



  
 Orvieto-i dóm, 1500-as évek



  
Klosters 
Lüne, 1505



  

főnix

● Egyiptom: benu, szürkegém
● pálmafán ül, örök megújulás, Ozirisz



  

● tűzben elégő, hamvaiból, poraiból megújuló 
lény, idő és újjászületés

● Szoláris madár; halála és újjászületése a Nap 
halálának és feltámadásának képe (görög-római 
mitológia, Nap városa, egyiptomi Héliupolisz)

● az időszakos megjelenés és a korszakos 
újjászületés, az örök élet és feltámadás jelképe. 
Krisztus-szimbólum, az „igazságosság Napja”.



  

● Ábrázolása  emblémaszerű
● vértanúk sora mögött pálmafán ül

(Kr. u. 6. sz., Ravenna,

San Apollinare Nuovo)

a vértanúk tanúságtétel

általi újjászületésének

szimbóluma



  



  

bárány

● áldozat
● Agnus Dei (Isten báránya) a legkorábbi 

Krisztus-szimbólum, amelynek bibliai 
megalapozását Keresztelő Szt. Jánostól 
eredeztetik: „Nézzétek, az Isten Báránya! Ő 
veszi el a világ bűneit” (Jn 1,29).

● Hívek sokasága,

nyáj



  

Lamb of God, Ravenna (6th Century)



  

Francisco de Zurbaran (1598-1664), "Agnus Dei" (1635-40) ,Canvas 38 x 62 cm.



  

Albrecht Dürer (1471-1528), 
Adoration of the Lamb (1496-98)
woodcut in Apocalypse of
St. John series, each 39 x 28cm



  Ecce agnus Dei 
12.4.2009: from Matthias Grunewald, Isenheim altarpiece, 1512-1516



  



  



  

galamb

● Az ókeresztény művészetben a temetkezési urnákon 
szereplő, edény szélén álló, abból ivó galambok az élet 
forrásából ivó lelkekre utalnak. Keresztény ikonográfiában 
a Szentlélek megjelenítője: „Akkor megnyílt az ég, és látta, 
hogy az Isten lelke mint galamb leszállt és fölébe 
ereszkedett” (Mt 3,16) (Piero della Francesca: Jézus 
megkeresztelése, 1448–1450, London, National Gallery; 
Jan és Hubert van Eyck genti oltárának A bárány imádása 
c. táblaképén a Bárány fölött látható, 1426–1434, Szt. 
Bavo). A Szentháromságot megjelenítő ún. Kegyelem 
trónusa-képtípuson szintén galamb jelképezi a Szentlelket.



  
cemetery of Priscilla



  
Szarkofágról: Saint Sebastian, 
1st third of 4th c



  

 San Callisto Catacomb, Rome



  

Ostia

Graffiti from the catacomb of Domitilla in Rome



  

● Szentlélek
● Kibékülés, béke, alázat, mértékletesség, 

szelídség, szüzesség, egyetértés
● Mellette még: fa, olajág, pálma, kereszt

SIKYON, 1st Century BC Ancient Silver Coin

Catacombs of St. Callixtus



  



  

Catacombs of Domitilla
Catacombs of San Lorenzo, Rome



  

● oroszlán ("a Júda nemzetségéből való 
oroszlán" maga Krisztus; Jel 5,5)

● sas mint a hiedelem szerint újjászületni képes 
állat

● szamár a pogány népeket jelképezi
● sárkány az ördög jelképe
● párduc Krisztus feltámadásáé
● páva a lélekre utal, de romolhatatlannak tartott 

húsa miatt a halhatatlanságé
● szarvas az Úr után áhítozó lélek jelképe



  

Növény ornamentika

● egyház, mint kert
● Pál: "új növények" (neophytoi) friss kereszteltek



  

Santa Pudenziana
Szentélykörüljárójának
boltozata



  

irodalom

● Szimbólumszótár: 
http://www.balassikiado.hu/BB/netre/Net_szim
bolum/szimbolumszotar.htm

● Vanyó László: Az ókeresztény művészet 
szimbólumai, Az Apostoli Szentszék 
Könyvkiadója, Bp, 1988

● A keresztény művészet lexikona, Corvona 
Kiadó, Bp, 1986

http://www.balassikiado.hu/BB/netre/Net_szimbolum/szimbolumszotar.htm
http://www.balassikiado.hu/BB/netre/Net_szimbolum/szimbolumszotar.htm
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