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A műalkotások értelmezése 
 

Erwin Panofsky a képértelmezés három szintjét különböztette meg. 

                              

1. Elsődleges vagy természetes jelentések: preikonografikus leírás 
 

    Sajátos vonal- vagy szín együtteseket természeti tárgyak ábrázolásaként  

    tekintünk. Észleljük az olyan kifejezésbeli jellegzetességeket is, mint egy  

    testtartás szomorú jellege. A tiszta formák világát a művészi motívumok  

    világának nevezhetjük. Ezek felsorolása a művészi alkotás preikonografikus     

    leírását jelenti. 
 

2. Másodlagos vagy konvencionális képtárgy: ikonográfiai elemzés 
  

    Jellegzetes ábrázolásokban meglátjuk, amire utalnak. A kompozíciókat  

    témákhoz, fogalmakhoz kapcsoljuk.  

              A konvencionális jelentések hordozójaként felismert motívumokat  

                ábrázolásoknak nevezhetjük. Ezt régen „invenzione” névvel jelölték; manapság 

                történetnek vagy allegóriának hívjuk. Ezek azonosítása az ikonográfia.  

 Ha a képtárgyról beszélünk, szemben a formával, akkor általában a konvencioná- 

 lis képtárgyakra gondolunk, az allegóriákban megjelenő témák és fogalmak 

 világára.  

 Formai elemzés: Wölffin felfogásában a kompozíciók (motívumok és azok  

 kombinációinak az) elemzése.  

     A helyes ikonográfiai elemzés a motívumok helyes azonosításán alapul. 



3. Belső jelentés vagy tartalom: ikonológiai értelmezés 
 

    Megállapítjuk az alapjellegzetességeket, melyekben egy nemzet, korszak, osztály,     

    vallásos vagy filozófiai meggyőződés magatartása jelenítődik meg a  

    műalkotásban. Ezeket a kompozíciós módszerek és az ikonográfiai jelentések  

    jelenítik meg. 

 Példa: a 14-15. sz. előtt Krisztus születését úgy ábrázolták, hogy Szűz  

 Mária ágyban fekszik. Ekkortájt kezdték el úgy ábrázolni, hogy Mária  

 Jézus előtt térdepel. Ez a kompozíció szempontjából a négyszögű sémáról 

 a háromszögletűre való váltást jelentené, de ikonográfiai szempontból egy 

 új téma bevezetését jelenti (Pszeudo-Bonaventura és Szent Brigitta  

 hatása.) Ezen felül egy új érzelmi magatartást is jelöl. 

 

   A belső jelentés elemzése megmutathatná, hogy egy adott korra jellemző 

   technikai eljárások maguk is jellemzik azt az alapvető magatartást, amely a stílus 

   egyéb jellegzetességeiből kiolvasható.  

              Ha pl. az Utolsó vacsorát úgy nézzük, mint ami Leonardo személyiségének, 

              az itáliai érett reneszánsznak, vagy egy vallásos felfogásnak a dokumen- 

              tuma, a műalkotást úgy tekintjük, mint valaminek a közvetítőjét. 

  

   Ezeknek a szimbolikus értékeknek a feltárása és értelmezése az IKONOLÓGIA. 



Giotto: Jézus születése, 1304-1306 

Robert Campin: Jézus születése, 1426-1430 



Az ikonográfia szóban a görög graphein azt jelenti, hogy „írni”. Ennek alapján az 

ikonográfia az ábrázolások leírása és osztályozása. Eszerint az ikonográfia 

feladata, hogy feljegyezze, hogy az egyes témákat mikor, hol, hogyan öntötték 

látható kifejezésbe. Ez nagyban segít a dátumok, eredet és a valódiság megálla-

pításában; ezek az alapok teszik lehetővé a további értelmezést.  

Az ikonográfia nem próbálkozik értelmezéssel – csak adatokat gyűjt.  
 

AZ IKONOGRÁFIA A MŰALKOTÁS BELSŐ TARTALMÁT ALKOTÓ 

MOZZANATOKNAK CSUPÁN AZZAL A RÉSZÉVEL FOGLALKOZIK, 

AMELYET MINDENKÉPPEN KIFEJEZETTÉ KELL TENNÜNK, HA AZT 

AKARJUK, HOGY A MŰ TARTALMÁT TAGOLTAN ÉS KÖZÖLHETŐ 

MÓDON RAGADJUK MEG. 
 

Amikor az ikonográfia túllép ebből az elszigeteltségből, akkor az ikonológia 

kifejezést alkalmazzuk inkább. 

Az ikonográfia leírást jelent, ám az ikonológia valami értelmező jellegű 

 dolgot (gráfia = leírás; lógia (logosz) = gondolat, eszme) 

Az ikonológia értelmező jellegűvé változtatott ikonográfia: szerves része 

a művészet tanulmányozásának, nem csak anyaggyűjtés.  
 

Az ikonológia interpretációs módszer, amely szintézisből táplálkozik (nem 

analízisből). Az ikonográfia legfontosabb része a motívumok helyes azonosí- 

tása, de a történetek, allegóriák, ábrázolások beazonosítása ugyanilyen 

fontos alap az ikonológiai elemzésben is.  



Ez csak akkor áll fenn, ha a másodlagos képtárgyak szférája megvan; tájképeknél, 

zsánerfestészetnél és csendéleteknél egyenesen a tartalomhoz jutunk a motívu-

mokból. 
 

A helyes eljárás a preikonografikus leírás, az ikonográfiai elemzés és az 

ikonológiai értelmezés három szintje. 
 

Preikonografikus leírás: 

Belül marad a puszta motívumok világán. A vonalakkal, színekkel és 

tömegekkel ábrázolt tárgyakat és eseményeket (amelyek a motívumok világát 

alkotják) gyakorlati tapasztalatainkkal azonosíthatjuk. Pl.: felismerjük és 

megkülönböztetjük a nyájas és a haragos arcot. Ebbe a szakirodalom / 

tanácskérés felhasználása is belefér, hiszen találkozhatunk ismeretlen 

dolgokkal is. A tapasztalat alapján tudjuk, hol nézzünk utána.  

Gyakorlati tapasztalataink fontos alapot nyújtanak, de nem elégségesek a 

leírás helyességéhez. 

Pl: Van der Weyden: Háromkirályok c. képe preikonografikus leírásakor nem 

alkalmazhatjuk a „királyok” vagy a „gyermek Jézus” kifejezéseket, de meg kell 

említenünk, hogy egy kisgyerek jelenésszerű képe látható az égen. Azt, hogy 

jelenésről van szó, onnan tudjuk, hogy lebeg. De ilyesmit láthatunk akkor is, 

amikor nem jelenést ábrázolnak: pl. egy 1000 környékéről származó miniatú-

rán az üres tér nem tekinthető háromdimenziós közegnek. A különbség a 

korban és az ábrázolásban van – meg kell állapítanunk a történeti helyet.  

A korrekciós elv: a stílustörténet. 



Rogier van der Weyden: Kolumban-oltár, 1475 



Ikonográfiai elemzés 

Több kell hozzá, mint a mindennapi tapasztalat – irodalmi források 

ismeretére is szükségünk van. (Ilyen a Biblia is.) Ha olyan ábrázolással 

találkozunk, amit nem ismerünk, ugyanannyit látunk, mint egy urdu néger. 

Ilyenkor utána kell néznünk, hogy mit olvashattak vagy tudhattak azok, akik 

készítették.  

Ha így is teszünk, akkor sem biztos, hogy helyes lesz az elemzésünk. Nem 

hagyatkozhatunk csak a műveltségünkre, nem húzhatjuk rá a mostani 

tudásunkat mindenre.  

Pl.: Francesco Maffei képe (17. sz., Velence): nő levágott fejjel, tálcán, 

kezében kard. Keresztelő Szent János és Salomé képeként mutatták be – de 

Salomé nem saját kezűleg fejezte le a szentet! Judit viszont sajátkezűleg 

fejezte le Holofernészt, viszont hozzá nem illik a tálca. Nem tudjuk eldönteni, 

hogy melyik forrást alkalmazzuk a képre, ha csak az irodalmi forrásokra 

támaszkodunk.  

Ilyenkor a stílustörténet rokona, a típustörténet segít. 

      Típustörténet= annak vizsgálata, hogy különböző történeti feltételek közt a 

      különböző témákat milyen dolgokkal és eseményekkel fejezték ki. 

Kérdések:  Voltak-e azelőtt olyan biztosan Juditot ábrázoló képek, 

amelyeken ott van a tálca? Vagy voltak-e Salomét karddal ábrázoló 

képek?   

Ez utóbbiról nem tudunk, viszont Juditot ábrázolták tálcával (16. sz., No., É-

Itália).Tehát létezett a Judit tálcával-típus is. Valószínűleg Maffei is Juditot 

ábrázolja.  



Francesco Maffei: Judith, XVII. szd. 



Caravaggio: Salomé Keresztelő Szent János fejével, 1607 



Id. Lucas Cranach: Judit, 1530 

Botticelli: Judit Holofernész fejével, 15. 

szd. utolsó harmada 



Giorgione: Judit, 1505 

Judit - Judit könyve 

az Ószövetségben: 

 

A fiatal özvegyasszony 

megmenti Izrael népét 

az asszírok pusztításá-

tól. Szolgálójával együtt 

ki-megy Holofernész 

táborá-ba. Szépségével 

elvakítja Holofernészt, 

Nabukad-nezár király 

hadvezérét, aki ostrom 

alatt tartja a várost. Az 

ünnepi lakoma után az 

ittasan alvó had-vezér 

fejét levágja egy kard-

dal. A vezér nélkül ma-

radt asszírokat a zsidók 

elkergetik. 

Judit történetét a 

korai középkortól 

ábrázolták. A Holofer-

nész fölött győztesen 

álló Judit az erény 

(alázat, tisztaság) 

győzelmét jelenti, 

tettét Krisztus megvá-

tásával is párhuzam-

ba állították, míg 

Holofernész a bűn 

(gőg, érzékiség) 

szimbóluma. 

A chartresi székes-

egyház Északi kapu-

ján Judit úgy jelenik 

meg, mint Krisztus 

egyházának, Eccles-

iának, illetve Máriá-

nak az ószövetségi 

előképe. 



Cristofano Allori: Judith Holofernész fejével 



De miért vitték át a tálca motívumát Salométól Judithoz? Miért nem fordítva?  

típustörténeti kutatások: 

Kard: Judit elismert és megtisztelő attribútuma, valamint sok mártíré is. Az 

Igazságot és az Erőt is szimbolizálja. Nem illik egy buja nő kezében ábrázolni. 

Keresztelő Szent János feje a 14 – 15. sz-ban elkülönült szentképpé vált; kivált 

a kép többi részéből, és ehhez eleve valami tálcaszerűségre helyezték.  
 

Ikonológiai értelmezés 
 

Újabb lépcsőfok: több kell, mint a témák és fogalmak ismerete. 

„Szintetikus intuíció” kell, amely hasonló egy diagnosztizáló orvos érzékéhez. 

Ezzel tudjuk megragadni azokat az elveket, amelyek a motívumok kiválasztásában 

és bemutatásában, valamint az ábrázolások, történetek és allegóriák létrehozásá-

ban és értelmezésében működnek. Ezek még a formaelrendezéseket és a techni-

kát is jelentéssel telítik. 

De: itt is szükség van ellenőrzésre: minél szubjektívabb és irracionálisabb az 

értelmezés forrása – a befogadó pszichológiai adottsága, beállítottsága stb -, 

annál inkább.  
 

Az intuíciónkat annak a módnak az ismeretével kell helyesbítenünk, ahogyan a 

különböző történelmi körülmények között az emberi elme általános és alapvető 

törekvéseit meghatározott témák és fogalmak segítségével kifejezték. Ez általá-

nosságban a kulturális jelenségek vagy szimbólumok története (Cassirer).  



A művészettörténész és a képet pontosan érteni akaró személy kénytelen 

azt, ami a figyelme középpontjába került, amit a mű belső tartalmának vél, 

összevetni azzal, amit a műalkotással történeti és kulturális kapcsolatban 

lévő egyéb dokumentumok belső tartalmáról tudni vél.  

 

Ez utóbbiak a vizsgált személyiség, kor, korszak, ország politikai, irodalmi, 

vallási, filozófiai vagy társadalmi törekvéseit fejezik ki. 

 

Következésképpen: 

 

A képtárgynak vagy jelentésnek a Panofsky által vázolt három szintjét ki 

kell egészíteni a történeti folyamatok stb. ismeretével, vagyis a 

hagyománnyal.  

 

A három szint az egészként felfogott műalkotás különböző aspektusait 

jelenti.  

 

A műelemző munkában ezek a megközelítési módok egyetlen szerves és 

megbonthatatlan folyamatot képeznek. 

 



A műelemzés- és értelmezés hármas fázisa 
 

A kultúra 

szimbólumainak, 

jelenségeinek 

története 

Annak a módnak az 

ismerete, ahogy az 

emberi elme 

törekvéseit 

koronként 

meghatározott 

témákkal és 

fogalmakkal 

kifejezik 

Szintetikus intuíció 

– az emberi elme 

alaptörekvéseinek 

ismerete, melyet 

eleve meghatároz a 

személyiség 

Ikonológiai 

elemzés 

Belső jelentés vagy 

tartalom 

-A szimbolikus 

értékek világa 

A típustörténet 

Annak a módnak az 

ismerete, ahogyan 

koronként a 

témákat és 

tárgyakat 

tárgyakkal és 

eseményekkel 

kifejezik 

Irodalmi források 

ismerete – 

tájékozottság az 

adott témák és 

fogalmak körében 

Ikonográfiai 

elemzés 

Másodlagos vagy 

konvencionális 

képtárgy 

-Az ábrázolások, 

történetek és 

allegóriák világa 

A stílustörténet 

Annak a módnak az 

ismerete, ahogyan 

koronként a 

tárgyakat és 

történéseket 

formákkal kifejezik 

Mindennapi 

tapasztalat – a 

tárgyak és 

események 

ismerete 

Preikonografikus 

leírás és 

pszeudoformális 

elemzés 

Elsődleges vagy 

természetes 

képtárgy 

-Tárgyi 

-Kifejezésbeli 

Együtt: a művészi 

motívumok világa 

A helyesbítés 

eszköze – a 

hagyományok 

Az értelmezéshez 

szükséges 

felkészültség 

Az értelmezés 

aktusa 

Az értelmezés 

tárgya 



IKONIKA 
 

Giotto: Jézus elfogatása 

A preikonográfikus leírás szerint: sisakokat, lándzsákat, fáklyákat és dorongokat 

vivő alakok gyülekezete látható a képen, mely két csoportra oszlik; középen 

kiemelkedik egy férfi, aki átölel egy másikat, hogy megcsókolja, és szinte teljesen 

beteríti a köpenyével; jobbra egy férfi az átölelt férfira mutat; balra egy másik férfi 

egy lazán lelógó ruhát tart; egy fénykoszorús férfi pedig levágja egy ember fülét. 

Giotto: Jézus elfogatása, Scrovegni-kápolna, Padova, 1904-1306 



Ikonográfiai értelmezés szinten:  

- az átölelő férfi =Júdás 

- az átölelt alak = Jézus, lásd: Máté és Lukács evangéliuma 

- a kép baloldalán a ruháját lelógató férfiról Márk azt írja: aki 

Krisztus követője lett és elfogták, ...„De ő otthagyva az ingét, 

meztelenül elszalada tőlük. (Márk 14,52). 

- Jézus és Júdás határozottan kiemelt alakjának alapja: 

Lukács 22,48:   „Júdás, csókkal árulod el az embernek Fiát?” 

DE: itt nincs csók, a csók előtti pillanatot látjuk. 

Ikonológiai értelmezési szinten: 

Giotto képe nyitva áll a szemlélő közvetlen átélése előtt. Ez új 

vonás a korabeli művészetben - az ábrázolás megnyitása a 

néző közvetlen átélése számára. Olyan ábrázolási stílussal 

függ össze, amely az alakokat, a történést és a teret a saját 

empírikus adottságára vonatkoztatja.  



Giotto: Júdás csókja - részlet a Krisztus elfogatása-jelenetből 



Dvorak, Panofsky és D. Frey Giottónak ezt a sajátosságát más-más módon 

értelmezte: 

Dvorak: kiemelte Giotto művészetében a világi tényszerűséghez való fordulást és 

a látható világ művészi megformálását. 

Panofsky: felhívta a figyelmet az anyagi festőfelület meghaladására, egy térbeli 

átláthatóság javára, a külvilág kibővítésére, rendszerezésére és az Én-szféra 

kibővítésére. 

Frey: a vallásos érzület szubjektiválásáról, a nézőnek a cselekmény hordozóiba 

való lehetséges belehelyezkedéséről beszél. 

 

Mindezek az alapvető érzelmi beállítódás mozzanatai, melyekben Giotto padovai 

ábrázolása különbözik pl. Cimabue körének az assisi Szt. Ferenc felső templom-

ban látható ábrázolásától. 

A néző érzelmi átélésére irányuló ábrázolás megfelel a ferences üdvtannak, pl. a 

Pszeudo-Bonaventura Meditációiban leírtaknak, melyben arra szólítja fel a 

szerző az olvasót, hogy tudatosítsa magában Jézus hatalomnélküliségét a 

szenvedéstörténetből: -„Szánd meg őt, és csodáld mély alázattal”; az elfogatásból 

pedig, hogy éljük át Jézus tehetetlenségét: -”Milyen türelemmel engedi, hogy 

elfogják, megkötözzék, megüssék és bántalmazzák, mintha gonosztevő volna, s 

képtelen arra, hogy megvédje magát.” 



Cimabue: Júdás csókja, 

Assziszi Szt. Ferenc felső 

templom, Assisi, 1280-83 

A festő Jézust nem vonja be 

a történésbe, Jézus uralkodói 

parancsoló gesztusa félre-

ismerhetetlen. 

János 18,11: „Tedd hüvelyé-

be a te szablyádat.” 

 

Ezt Cimabue is így fogta fel 

és ekként ábrázolta. 



Giotto: Jézus elfogatása. Scrovegni-kápolna, Padova, 1904-1306 



Giotto általános, különös ábrázolása 

– mint érzelem - máshol is elő-

fordul, pl. A 12 éves Jézus bemuta-

tása a templomban-jeleneten. 

Lásd: világos érzelmi tendencia 

Jézus és Mária vágyakozó 

viszonyában. 

Vagy a Kálvária-jelenetnél, amikor 

a keresztet cipelő Jézus Máriát 

keresi, és tekintetük összetalálkozik. 

Egyikük sem tud megszólalni. 

Pszeudo-Bonaventura szerint az 

olvasónak át kell éreznie Jézus 

szenvedését, ahogy a kereszt alatt 

meggörnyedve halad. Arról tudósít, 

hogy Mária a tömeg miatt nem 

jutott Jézus közelébe, ezért megke-

rülte a tömeget, és a városkapu felől 

érkezett. 

Az alakok 

menetének 

mozgásába  

a rendkívüli 

aktualitás 

pillanata, az 

éppen-most-

időképzet 

erősödik fel a 

menet 

folytonosságán 

belül. 



Panofsky szerint az ilyen beleélést és átélést keltő, a bibliai szövegen 

túlmenő ábrázolás ikonológiai értelmi dimenziót kap, azaz a történés 

szellemtörténetileg feltételezett felfogását. A humanizálás általános 

tendenciája nemcsak a képen, hanem Pszeudo-Bonaventúra szövegében is 

jelen van. Egy vallási-politikai alapállást tükröz. 

Giotto képe azáltal lesz az ikonológia tárgya, hogy az őt megalapozó 

történelmi elv jeleként, szimbólumként vált láthatóvá. 

Az érett középkorban a szemlélő akkor értékelte a klasszikus stílusú, szép 

nőalakot, ha úgy állították elé, mint Szűz Máriát. A görög és római 

művészet szépségformulái és a lélek szenvedésének ábrázolásai csak akkor 

voltak elfogadhatók, ha bibliai vagy teológiai témák szolgálatába állították.  

 

Vagyis Giotto és a klasszikus test szépségeit bibliai személlyé átértelmező 

elődei, illetve Giotto kortársainak a képei ugyanannak a klasszikussal 

szembeni dichotómiának a dokumentumai, egy alapvető történelmi 

beállítódás kifejezései. Pl. Giottó padovai és assisi Lázár feltámasztása-

jelenete: mindegyik a világ ténylegessége felé fordul, és a szemtanú 

helyzetébe helyezi a nézőt. 



Ennél az érvelésnél érezhető azonban, hogy az ikonológiai módszer nem tökéletes, 

mert figyelmen kívül hagyja a mindenkori konvenciókat és elvárásokat 

felülmúló szemléletesség nyilvánvalóságában a művészi képzelőerőt, s a 

konvenciót, az elvárást mutatja fel helyette. 



Panofsky mindenben az általánosat keresi, Konrad Friedler 

viszont éppen azt kéri számon a műalkotásokon, hogy az 

általánosságban vett művészi képiséget múlják felül. Számára 

az anyagi tartalom a képi értelem akadálya. „Az ember ne 

csak a fogalom, hanem a szemlélet által is a világ feletti 

szellemi uralomra jusson.” 

Max Imdahl tárgylátást és „látó látást” különböztet meg: az 

előbbi felismeri a szüzsét, azaz megkülönbözteti a tárgyakat 

(témákat), az utóbbi önmagában és önmaga által, önálló 

szemléletet kifejező értéket keres a képen. 
 

Az ikonika az újra-felismerhető alaki és dologi képi értékekben 

is képes formális relációkat, értelmen túli, tiszta vonalakat és 

irányokat észlelni. Az ikonika számára a gyakorlati tapasztala-

tot is magába foglaló, és azt meghaladó rend és értelmi totali-

tás szemlélete a fontos, vagyis az ikonikus értelemsűrítésben 

az értelmi összetettség. 



Ikonika 
 

Az ikonika a képet értelmi egészként ragadja meg, vagyis a látható jelentésen túl a 

mai jelentését is figyelembe véve megmutatja, hogy a kép a benne lévő tudás-

tartalmakat milyen vizuális művészeti eszközökkel múlja felül.  

A mű esztétikai sajátosságainak a feltárásával értelmezi a kép tárgyát és jelentését, 

a hagyományokkal való összefüggését, vagy az azoktól való eltérését. A látó és 

újra-felismerő látás szintézisével, és a képpel mint önálló műalkotással foglalko-

zik. 

Innen nézve Giotto Krisztus elfogatása-jelenetének értelme: 
 

Az alá-és fölérendelésből, valamint a lándzsák, dorongok, botok jelenlétéből kiderül, 

hogy drámai jelenetről van szó, mely Jézus ellen irányul, amelynek a csúcs-

pontja Júdás csókja.  

A csók azonban nem csattan el, Júdás egy pillanatra megtorpan. A Jézus ellen 

forduló agresszív túlerőt hangsúlyozó kompozícióban a Jézus körüli dicsfény és a 

szereplők elhelyezése Jézus elszigeteltségét és elvi hatalomnélküliségét sugallja, 

de az itt-és-most időképzettel, valamint a Jézus-követő alak jelenetbe helyezésével 

a festő átalakítja az uralkodó legyőzhetetlenségét jelentő jelenetté: Jézus pillantása 

megakadályozza Júdás cselekedetét, akinek az aktivitása egy pillanatra valóban 

passzivitásba megy át.  

Egy történeti, azaz átélhető pillanat van előttünk: a Jézus által előre tudott sors 

beteljesedése előtti, feszült csend, melynek érzékeltetésével túlszárnyalja a látási 

tapasztalatból kikövetkeztethető jelentést - Jézust elfogják, de nem győzik le.   


