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Az időn kívüliség 
szálai között itt és most

A szövés ősi, egyetemes mesterség. Technikájának 
gazdagsága, kimeríthetetlen változatossága része az 
emberiség kulturális örökségének. Európa kultúr-
történetének az e technikát átértelmező és művé-
szetté nemesítő falikárpit emblematikus műfajává vált. 
A kárpitművészet a képző- és iparművészet határán 
egyszerre hordozza magában a képi ábrázolással történő 
üzenetközvetítés igényét éppúgy, mint a fonalak és a 
kézi szövés adta sajátos technikai lehetőségek végtelen 
tárházát. A kárpitszövés sajátos és szuverén, korokat 
átívelő, időtlen műfaj. napjainkban is él és változik, 
megújult formai és tartalmi értékeivel a 20. és 21. 
század művészetének különleges képviselője. A tech-
nikai jellegzetességek, a helyi sajátosságok egyedi szem-
lélete izgalmas dimenziókat nyit meg.

A magyar kárpitművészet a francia manufaktúrák 
hagyományait követve alakította ki saját arcát. A több 
mint száz évet átölelő, több műhelyt jegyző magyar 
kárpittörténet kiemelkedő egyéniségei, Ferenczy noémi, 
leo Belmonte, Kóródi György, és még sorolhatnánk e 
művészeti ág nagyjait, mindannyian Párizsban tanulták 
mesterségük meghatározó alapjait. Ferenczy noémi 
gyökereztette meg a magyar kárpitművészet mai napig 
élő szemléletét, példája nyomán a szellemi és kézműves 
munka sajátos egységben összefogható és művelhető 
önálló művészeti ággá fejlődött. Kijelölte az utat, melyet 
a saját műtermükben önállóan alkotó magyar kárpit-
művészek azóta is járnak. A hosszú, akár 1–2 évig tartó 
alkotói folyamat útját, melynek minden fázisa – a terve-
zéstől a kartonrajzoláson át a fonalak kiválasztásán 
keresztül a szövésig – egy tudatos alkotói összhang 
eredménye. A művész kezében a kárpit textúrájának 
gazdagsága szinte mindent képes kifejezni. A kárpit-
művészet időtlen műfajának ritka egyedisége, hogy 
korunk gyorsan változó és az azonnali eredményekre 
koncentráló világában a falikárpit megszületésének 
folyamata ma is őrzi több évszázados tradícióit.

A Magyar Kárpitművészek Egyesülete e művé-
szeti ág sokszálú örökségének szintézisére törekszik a 
tervező, a kartonrajzoló és a kivitelező-szövő egységben 
kezelt alkotói gyakorlatát folytatva. A nagyméretű 
kárpitok létrehozása lehetőséget teremt az együttalko-
tásra, az alkotói öntörvényűség és a közös munkából 
fakadó alázat egyesítésére. Az e művek megvalósítására 
és a műfaj akadémiai szintű oktatására is alkalmas, 
egyben művészettörténeti értéket jelentő, közel 100 
éves szövőszékek „örökbefogadása” sajátos hagyo-
mányőrző szerepet kínált a közösség számára. A repre-
zentatív, nemzeti ünnepeinkhez, sorskérdéseinkhez, 
történelmünk és kultúrtörténetünk meghatározó alak-

Here and now – among 
the Threads of Timelessness

Weaving is an ancient profession. The richness of 
its technique, its inexhaustible variety is part of the 
cultural heritage of mankind. Tapestry is a significant 
artistic genre in the cultural history of art, which 
redefined this technique and elevated it to an art form. 
Tapestry art on the border of fine arts and applied 
arts involves both the demand for message transfer by 
images and the endless repository of special technical 
possibilities of threads and weaving by hand. Tapestry 
is a unique and sovereign, timeless genre spanning 
over periods in the history of European art. It is still 
alive and it still changes; it is a unique representative of 
the art of the 20th and 21st centuries with its renewed 
values of forms and content. The technical characteris-
tics and the individual approach of local features open 
exciting dimensions. 

Hungarian Tapestry Art has formed its own char-
acter following the traditions of French manufacturers. 
Outstanding personalities of Hungarian tapestry art, 
spanning over more than a 100 years and involving 
several workshops, are noémi Ferenczy, leo Belmonte, 
György Kóródi; and we could go on listing the important 
names of this artistic genre for a long time. All of them 
learnt the determining basics of their profession in Paris. 

noémi Ferenczy planted the roots of the still living 
approach of Hungarian tapestry art; based on her 
example, this craft developed into a separate, autono-
mous artistic genre which, can be synthesized compre-
hensively. Her work marked the route which the 
Hungarian tapestry artists working in their own work-
shops have been following since then: the long, crea-
tive process, sometimes lasting for 1–2 years, whose 
phases – from planning, drawing through the selection 
of threads up to weaving – are the results of a conscious 
and harmonious creative process. The richness of the 
texture can express almost everything in the artist’s hand. 
The uniqueness of the timeless genre of tapestry art 
means that the process of the creation of tapestries still 
preserves the traditions of several hundred years in our 
fast-changing world concentrating on instant results. 

The Association of Hungarian Tapestry Artists 
aims at the synthesis of the many-threaded heritage of 
this art, continuing the creative practice of the unity 
of planning, drawing, manufacturing, and weaving. 
Making large tapestries gives the possibility to create 
something together, to merge the creators’ autonomy 
with the humility stemming from their joint work. 

The ‘adoption’ of the more than 100-year-old 
weaving chairs, which are suitable for realizing 
large tapestries and the teaching of this genre on an 

Here and now – among 
the Threads of Timelessness
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jaihoz kapcsolódó, mégis megújító szándékú, monu-
mentális, közösségben megvalósított falikárpitok alkotói 
szemlélete a Gödöllői Művésztelep, lakatos Artúr és 
az Iparrajziskola szellemiségéhez, a Greco műhely és a 
Hungária Gobelin műhely örökségéhez köthető, ugyan-
akkor az Egyesület művészközösségében – a tanítványi 
szálakon keresztül – a Ferenczy noémi- és Plesznivy 
Károly-iskola művészeti hagyománya is folytatódik.

A Magyar Kárpitművészek Egyesülete az évek során 
több mint nyolcvan taggal rendelkező művészeti szer-
vezetté bővült, mely megalakulása óta összefogja és 
képviseli a Magyarországon és határainkon túl élő 
magyar kárpitművészeket. Megalakulásához hosszú út 
vezetett. A magyar kárpittörténet első jelentős szakmai 
érdekképviselete az elkötelezett szakmaiság jegyében az 
1980-as években Fett Jolán által életre hívott Gobelin14 
csoport volt (Baráth Hajnal, Gyimesi Ildikó, Hauser 
Beáta, Katona Szabó Erzsébet, Kneisz Eszter, Kovács 
Péter Balázs, Kubinyi Anna, lencsés Ida, nyerges 
Éva, Oláh Tamás, Örsi zsuzsa, Pasqualetti Eleonóra, 
Penkala Éva, remsey Flóra, zelenák Katalin, 1987-től 
Balog Edit).

A rendszerváltás idején jelentősen hozzájárult a 
falikárpit műfajának újratematizálásához a Svájcból 
hazaköltözött Polgár rózsa, a Magyar Képző- és 
Iparművészek Szövetsége Textil Szakosztályának akkori 
vezetője. A nemzeti megújulás jegyében felkért nyolc 
alkotó (Hauser Beáta, Hegyi Ibolya, Kecskés ágnes, 
nagy Judit, Pápai lívia, Péreli zsuzsa, Polgár rózsa és 
Solti Gizella) Himnusz ihlette kárpitjai pedig új lendü-
letet adtak e művészeti ágnak.

A közös alkotómunka jegyében 1995–1996-ban közel 
félszáz alkotó saját műhelyében kivitelezett hetven-
nyolc kárpit-négyzetből hozta létre első közös, monu-
mentális művét Kárpit határok nélkül címmel, mely, 
Jóry Judit művészettörténészt idézve, „nem csupán a 
millecentenáriumi ünnepségekre elkészült nemes felajánlás, 
az 1100 éves kárpát-medencei magyar jelenlét előtt való 
meghajlás, hanem egy maroknyi magyar kárpitszövő 
művész közös millenniumi jeladása a » határok nélküli « 
Európában”. A mű elnyerte a 14. Szombathelyi Fal- és 
Tértextil Biennálé nagydíját. Alkotóinak szakmai elhi-
vatottsága és közös adakozása hívta életre 1996-ban a 
Magyar Kárpitművészek Egyesületét Dobrányi Ildikó 
elnök, lencsés Ida és Katona Szabó Erzsébet alelnökök 
vezetésével. Az Egyesület égisze alatt hamarosan létre-
jött a Budavári Kárpitműhely is. Az állami tulajdonú 
Iparművészeti Vállalat Gobelin Műhelye az 1990-es évek 
végére ellehetetlenedett. A felszámolt műhely nagy-
méretű szövőszékeit és hagyatékát Dobrányi Ildikó 
mentette meg az enyészettől az Egyesület Budavári 
Kárpitműhelye számára. A szakmai és emberi össze-
fogás e példája lehetővé tette a Millennium alkalmából 
1999–2000-ben létrejövő második közös kárpit, a 18 
m2-es Szent István és műve, majd a harmadik, a Országos 
Széchényi Könyvtár nemzeti Emlékhely Kiállítóterében 

academic level gave a unique tradition-preserving role 
for the community.

The creative approach of the jointly made, progres-
sive, and monumental tapestries about national holi-
days, prominent figures of our history and cultural 
history can be linked to the Artists’ Colony in Gödöllő, 
the spirit of Artúr lakatos and his drawing school, to 
the Greco workshop and the tradition of Hungarian 
Gobelin workshop. At the same time the artistic tradi-
tion of the noémi Ferenczy and Károly Plesznivy 
school continues – through their students – in the 
Association’s community of artists.

Through the years the Association of Hungarian 
Tapestry Artists has become an artistic association with 
more than 80 members, and it has united and repre-
sented tapestry artists living in Hungary and abroad since 
its foundation, which itself saw a long process of prepa-
ration. The first professional organization of the history 
of Hungarian tapestry, dedicated to professionalism, was 
the Gobelin14 Group founded by Jolán Fett in the 1980s. 
(Hajnal Baráth, Ildikó Gyimesi, Beáta Hauser, Erzsébet 
Katona Szabó, Eszter Kneisz, Péter Balázs Kovács, Anna 
Kubinyi, Ida lencsés, Éva nyerges, Tamás Oláh, zsuzsa 
Örsi, Eleonóra Pasqualetti, Éva Penkala, Flóra remsey, 
Katalin zelenák, and since 1987– Edit Balog).

During the time of transition rózsa Polgár, having 
moved back to Hungary from Switzerland, became the 
leader of the Textile Class of the Association of Hungarian 
Fine and Applied Artists. She significantly contributed to 
the new thematic concepts of the genre of tapestry. The 
tapestry inspired by the Hungarian national Anthem 
made by the eight artists commissioned in the spirit 
of national renewal (Beáta Hauser, Ibolya Hegyi, ágnes 
Kecskés, Judit nagy, lívia Pápai, zsuzsa Péreli, rózsa 
Polgár és Gizella Solti), gave a new impetus to this genre.

In the spirit of joint creative work in 1995–1996 
nearly 50 artists made their first joint monumental 
artwork entitled Tapestry without borders consisting of 
seventy-eight tapestry squares in their own workshop. 
Quoting art historian Judit Jóry, “it is not only a noble 
contribution to the celebrations of the millecentenary, a 
tribute to the 1100-year presence in the Carpathian Basin, 
but also a collective millennial message of a handful of 
Hungarian tapestry artists in Europe ‘without borders’”. 
The artwork received the grand prize of the 14th Textile 
Biennial in Szombathely. The professional devotion 
of the artists and their common donation formed the 
Association of Hungarian Tapestry Artists in 1996 
under the leadership of Ildikó Dobrányi as president, 
and Ida lencsés and Erzsébet Szabó as vice presidents. 
The Tapestry Workshop of Budavár was soon formed 
under the protection of the association. The Gobelin 
workshop of the state-owned Applied Arts Company 
got into a difficult situation by the end of the 1990s. The 
large weaving chairs and the heritage of the workshop 
were saved from demolition for the Budavár workshop 

elhelyezett, három részből álló, 20 m2-es Corvin kárpitok 
2003 és 2006 közötti megvalósítását.

A műfaj képzőművészeti vonatkozásait hangsú-
lyozó és átfogó bemutatását szolgáló kiállítás létre-
hozását kezdeményezte Dobrányi Ildikó és Kecskés 
ágnes, amikor a Szépművészeti Múzeum kiállítás-filo-
zófiájához igazodva nemzetközi kárpitkiállítás megva-
lósítását szorgalmazták. Dobrányi Ildikó tíz éves 
elnöki tevékenységének felbecsülhetetlen érdemei közé 
tartoznak a 2000-ben és 2005-ben Kárpit I. és Kárpit 
II. címmel a budapesti Szépművészeti Múzeummal 
közösen megrendezett nagyszabású nemzetközi 
kárpitkiállítások, melyeket a világ élvonalában jegy-
zett rendezvényekként tartanak számon. A szervezé-
sében kiemelkedő szerepe volt Hegyi Ibolyának, de 
létrejöttükhöz András Edit művészettörténész és Pápai 
lívia is hozzájárult.

A Magyar Kárpitművészek Egyesülete eddig közel 
száz nemzetközi és hazai kiállítás résztvevője és rende-
zője volt. 

A Kárpit I. című kiállításra nemzetközi és hazai 
szakemberekből álló pártatlan zsűri válogatott a világ 
minden tájáról érkező színvonalas anyagból. A kiál-
lítás anyagát a washingtoni Textil múzeumban is 
bemutatták. A Kárpit II. kiállításra a párizsi Mobilier 
national öt 17. századi kárpitot kölcsönzött a közel 
százötven pályázóból kiválasztott negyvenegy kortárs 
falikárpitművész munkái mellé. 

A Kárpit II. zsürorjai: Peter Horn kárpitművész, a 
European Tapestry Forum vezetőségi tagja, Elsie 
Janssen, az antwerpeni Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten főmuzeológusa, Bernard Schotter a 
Mobilier national et des Manufactures nationales des 
Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie főigazgatója, 
és rebecca A. T. Stevens, a washingtoni The Textile 
Museum kortárs anyagának kurátora. A kiállítást Marosi 
Ernő és Bernard Schotter nyitotta meg.

2002-ben Genfben az EnSz székházában rendezett 
kiállítást, ugyanebben az évben az olaszországi Ceriben 
a Magyar Kulturális Év alkalmából rendezett tárlatot, 
majd 2005-ben a kanadai Vancouverben, valamint 
2011-ben Strasbourgban az Európa Tanács székhá-
zában, 2013-ban pedig a fennállásának száz éves évfor-
dulóját ünneplő marosvásárhelyi Kultúrpalotában vala-
mint a római Magyar Akadémián rendezett kiállítást 
emelhetjük ki 

Az Egyesület 2011-ben a budapesti Iparművészeti 
Múzeumban Transzcendens térképek címmel rendezett 
tárlatot, melyen alapításának 15 éves jubileuma alkal-
mából hatvan művész által közösen készített művek 
kerültek bemutatásra. A közösen készített művekkel 
részt vett a Milánói Világkiállításon is 2015-ben és 
hosszan sorolhatnánk a közös műveket bemutató hazai 
csoportos kiállításokat is.

Dobrányi Ildikó elnök betegsége és 2007-ben 
bekövetkezett halála mély csapást jelentett a művészeti 

of the Association by Ildikó Dobrányi. This example of 
professional and human cooperation made it possible to 
create the second joint tapestry on the occasion of the 
millennium, the 18 sqm Saint Stephen and his work in 
1999–2000, and between 2003 and 2006 the third artwork, 
the 20 sqm Corvin Tapestries, which consists of three 
parts and is placed in the exhibition area of the national 
Széchényi library national Memorial Place. 

Ildikó Dobrányi and ágnes Kecskés prepared an 
exhibition to highlight the connections of the genre 
to fine arts and to give an overall picture about it 
when they proposed an international exhibition on 
tapestry complying with the exhibition philosophy of 
the Museum of Fine Arts. The international tapestry 
exhibitions entitled Tapestry I and Tapestry II in 2000 
and 2005, organized together with the Museum of Fine 
Arts, belong to Ildikó Dobrányi’s invaluable merits 
during her 10-year-long activities as a leader. Ibolya 
Hegyi had a significant role in the organization of the 
event, which belong to the top ones in the world, and to 
which lívia Pápai’s and Edit András’s contribution was 
also substantial.

The Association of Hungarian Tapestry Artists has 
already been the participant and the organizer of nearly 
one hundred international and national exhibitions. 

The material of the Tapestry I exhibition was also 
displayed in the Textile Museum in Washington DC. 
The visitors of the exhibition included the American 
President and his family. Five 17th century tapestries 
were lent by the Mobilier national in Paris to the 
Tapestry II exhibition, in addition to the works of 41 
contemporary tapestry artists chosen from almost 150 
applicants. 

The reviewer board of Tapestry II included Peter 
Horn tapestry artist, board member of European 
Tapestry Forum, Elsie Janssen, head of museologists 
at Antwerp’s Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, 
Bernard Schotter, director-general of Mobilier national 
et des Manufactures nationales des Gobelins, de 
Beauvais et de la Savonnerie, rebecca A. T. Stevens, 
curator of collection of contemporary textile art at 
The Textile Museum, Washington. The exhibition was 
opened by Ernő Marosi and Bernard Schotter.

The comprehensive exhibition of the Association 
celebrating its fifteenth anniversary was organized in 
2011 at the Museum of Applied Arts, Budapest, with 
the title Transcendental Maps presenting the common 
artworks created by sixty tapestry artists. Millions of 
visitors could see the new jointly-made tapestries at the 
World Expo in Milan.

Among the most important international exhibi-
tions one must mention the exhibition in the Textile 
Museum in Washington in 2001, the exhibition in the 
Un headquarters in Geneva in 2002, the exhibition in 
Ceri in Italy as part of the Hungarian Cultural Year 
in the same year, then in 2005 in Vancouver, and in 
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ág számára. A tagságra maradt súlyos anyagi terhek, 
valamint a székhely felszámolásából következő „honta-
lanság” megoldhatatlan feladatoknak látszottak, melyek 
komoly szervezeti válsághoz vezettek. Ebben a nehéz 
helyzetben lencsés Ida korábbi alelnök vette át az 
elnöki szerepet, Hegyi Ibolya alelnök pedig kilépve az 
Egyesületből tisztelete jeléül megalapította a Dobrányi 
Ildikó Alapítványt. Balog Edit alelnöknek 2008 őszén 
sikerült új székhelyet találnia a 11. kerületben. A tagság 
e kisebb méretű műhelyben 2010 – 2011-ben megszőtte 
negyedik közös művét Európa fényei címmel, az Európai 
Unió soros magyar elnökségének tiszteletére. 2010 és 
2011 között az Egyesület tiszteletbeli elnöke Polgár 
rózsa volt, az ügyvezető elnök feladatait lencsés Ida 
látta el, majd 2011-től Balog Edit elnök, lencsés Ida 
és Máder Indira alelnökletével működünk. 2011– 2012-
ben készült el a Duna-Limes című 9 m2-es kárpit, 
mely a keszthelyi Pelso 2013 – IX. Országos Kerámia 
és Gobelin Biennálé fődíját nyerte el. A tematikus 
kárpitok közül narratív megfogalmazás jellemzi a Petőfi 
életútját megidéző, 2013–2014-ben szőtt „Az egész töre-
déke, a töredékek egésze” című hatodik közös alkotást, és 
a hetediket, a Radnóti emlékkárpitot is, mely 2014 – 2015-
ben született.

A Magyar Kárpitművészek Egyesülete munkássá-
gának figyelemre méltó teljesítménye e közösen létre-
hozott hét nagyméretű alkotás. Példa nélküli, hogy 
szuverén alkotók közös, nagyméretű kárpitok megszö-
vésében egyesítsék stílusukat, mondanivalójukat, 
személyes „szövésnyelvezetüket”. Ezen közös művekben 
együtt alkottak a Svájcban, Franciaországban, 
Belgiumban, és romániában élő magyar szárma-
zású kárpitművészek is. Az Egyesület által létrehozott 
közös művek a monumentális történeti kárpitok műfa-
jához köthetők leginkább, olyan kincsként, mely, a 
ma még világviszonylatban különlegesen nagyszámú 
hazai művelőjének köszönhetően, megismételhetetlenül 
gazdag szövedéke a művészi önkifejezésnek.

A kárpittörténetben korokon átívelő tematika az 
Apokalipszis, mely egyéni és monumentális kárpitso-
rozatok ihletője. Az ezredforduló intő jelei sokasodnak, 

2011 in the headquarters of the European Council in 
Strasbourg, as well as the exhibition organized for the 
celebration of the 100-year-old Culture Palace in Târgu 
Mureş. The Association organized an exhibition enti-
tled Transcendental maps on its 15-year jubilee in the 
Museum of Applied Arts in 2011, where artworks made 
jointly by sixty artists were on display. The aim of the 
Weaving codes exhibition in 2013 at the French Institute 
in Budapest was to present a wide selection of indi-
vidual artworks. Renaissance spectacles, Years and Colors, 
Silver lights, Light celebration, 4th Tapestry Art Triennial, 
Limes should also be mentioned, and we could also 
list the collective exhibitions presenting jointly-made 
artworks. 

Ildikó Dobrányi’s illness and her death in 2007 
meant a significant loss for this genre. The serious 
financial burdens inherited by the members, the 
‘homelessness’ caused by the liquidation of the regis-
tered office seemed to be unsolvable problems which 
led to a serious crisis in the organization. In this diffi-
cult situation Ida lencsés, the former vice president 
took over the role of the president, Ibolya Hegyi, vice 
president left the Association and she founded the 
Ildikó Dobrányi foundation as a tribute to the first 
president. Edit Balog, vice president managed to find a 
new registered office in the 11th district in the autumn 
of 2008. The membership wove their fourth collec-
tive artwork entitled The Lights of Europe in honor of 
the Hungarian presidency of the European Union in 
this small workshop in 2010–2011. Between 2010 and 
2011 the honorary president of the Association was 
rózsa Polgár, and Ida lencsés worked as a managing 
president, since 2011 the Association has been working 
with Edit Balog as president and Ida lencsés and 
Indira Máder as vice presidents. In 2011–2012 the 9 
sqm tapestry, Duna-Limes was made. It won the grand 
prize of Pelso 2013 – 9th national Ceramic and Gobelin 
Biennial. Among thematic tapestries narrative composi-
tion is typical of the sixth joint artwork in 2013–2014 
evoking Petőfi’s life entitled ‘Fragments of the Whole, the 
Whole of the Fragments’. It is also typical of the seventh 
artwork, the radnóti memorial tapestry, which was 
made in 2014–2015.

A unique achievement of the Association of 
Hungarian Tapestry Artists are the seven jointly 
made large artworks. It is unprecedented that sover-
eign artists incorporate their styles, messages, their 
‘personal language of weaving’ in jointly-woven large 
tapestries. Hungarian artists living in Switzerland, 
France, Belgium and romania worked together on 
these artworks. The artworks jointly made by the 
Association can be linked to the genre of historical 
tapestries. They are great treasures which are unrepeat-
able rich compositions of artistic self-expression thanks 
to the extraordinarily great number (compared to the 
world) of Hungarian artists. 

Signs of the millennial crisis are abundant, and the 
artists of the Association are not only touched by the 
moments and motives of celebration, but are also sensi-
tive to the tensions of our technical civilizations, the 
tragedy of the artist submitted to history, and nature 
submitted to human civilization. Our conference and 
the planned international exhibition calling on contem-
porary tapestry artists deal with this critical challenge 
of the present, the issue of global sustainability versus 
the Apocalypse. 

Dr. Lázárné Edit Balog, president 
and Indira Máder, vice-president
on behalf of the Presidency of the Association of 
Hungarian Tapestry Artists

az egyesületet nemcsak a millennium ünnepi alkalmai 
mozgósították alkotásra, de technikai civilizációnk 
ellentmondásai, a történelembe vetett alkotó ember 
drámája és a történelemnek és a technológiának kiszol-
gáltatott természet tragédiája is foglalkoztatja. A jelen 
konferencia és az egyetemes kárpitművészet kortárs 
alkotóit megszólító felhívásunk, a tervezett nemzet-
közi kiállítás is e jegyben hivatott szembesíteni korunk 
meghatározó kérdésével: a globális fenntarthatóság és 
az apokalipszis dillemmájával. 

Dr. Lázárné Balog Edit elnök 
és Máder Indira alelnök
a Magyar Kárpitművészek Egyesülete 
Elnöksége nevében

Fotó: Vermes Tibor
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Tematika

Phyllis Ackermann 1933-ban a kárpitművészetről írt 
vaskos tanulmánykötetének címében a kárpitművé-
szetet a civilizáció „tükrének” nevezi. Ackermann 
címválasztása ma is hiteles és korunk dokumentatív 
anyagokban gondolkodó generációját is kötelezi. 
Ebben a műfajban a fotografikus gondolkodás térnye-
rése, majd az informatika technikai vívmányainak 
elterjedése a kompozíciótól a kész művekig vezető 
hosszú és bonyolult folyamatot lényegesen egyszerűbbé 
tette. A szövetesség, a rendszerelvűség és a képi 
gondolkodás digitális struktúrái együttesen irányí-
tották figyelmünket a témánkat meghatározó nagy 
európai kárpitsorozatokra.

A Magyar Kárpitművészek Egyesülete és a Vigadó 
Galéria együttműködve a Szépművészeti Múzeummal a 
kortárs kárpitművészet legfrissebb megközelítési módjait 
kívánja reprezentálni, amikor a nemzetközi Kárpit 3 
eseményeit „Apokalipszis vagy globális fenntarthatóság” 
címmel hirdeti meg. A kiállítást az egyesület fennállá-
sának 20. évfordulója alkalmából rendezzük meg.

Az Apokalipszis témájával a kárpitművészetnek 
arra az időszakára reflektálunk, amikor a kárpitok, 
az igazán monumentális középkori képsorozatok a 
korabeli névtelen miniátorok munkáit nagyították 
föl. Az Angers-i Apokalipszis és a magyar gyökerű 
Albrecht Dürer grafikai lapjainak feldolgozásával 
készült Pannemaker Apokalipszis paneljei Szent János 
Jelenések könyve című művének konkrét szöveghelyeire 
utalnak. Ezek a meghatározó gótikus és reneszánsz 
példák igazolják, hogy korunk képkultúrája jellegze-
tesen összefügg a műfaj európai fénykorában szüle-
tett hatalmas kárpitsorozatokkal. Ez az összefüggés 
részben technikai, részben azonban a műfaj határain 
túl is érvényes párhuzamokat takar: a szövet előbb 
kéziratokhoz készített illusztrációk, később famet-
szetek apropóján találkozott a képpel. Ezek a művek 
nem egyszerűen a szegények Bibliájáról, a szöveg nélkül 
olvasható képről, hanem annak sűrítő, átalakító lehető-
ségeiről, az értelmi és mentális képességek össze-
kapcsolt működéséről tanúskodnak. Az apokalipszis 
témáját olyan rendkívüli alkotók neve fémjelzi, mint 
Bosch, Grünewald, Bruegel, Blake, Masereel, Picasso 
vagy Botero, de idézhetnénk Deleuze, Virilio, Eliot, 
Saint-Saens, Godard, Coppola és Bergman műveit is. 

Jean lurcat a Világ éneke című kárpitsorozatában 
Szent János művét mint a korai kereszténység példáját 
állítja elénk egy olyan időszakból, amely nyilvánvaló 
összefüggéseket mutat kulturális integrációkkal küzdő 
korunk feszítő kérdéseivel. Ezzel párhuzamosan figyel-
meztet bennünket a természet és az alkotott környezet 
fenntarthatóságának aktualitására, a művészet és a 
technikai civilizáció egyetemes felelősségére.

Creative Concept

Ackermann Phyllis called tapestry art the mirror of 
civilization in the title of her great collection of studies 
written about tapestry art in 1933. Ackermann’s choice 
of title is still authentic and at the same time obliges the 
present generation who think in terms of documentary 
materials. The propagation of photographic thinking and 
then the spread of inventions of information technology 
made the long and complicated process from the compo-
sition to the work of art significantly easier. The coher-
ence in the digital structures of picture-based thinking 
and the systematic bases of texture focused our attention 
on the great European periods of this art form.

The Association of Hungarian Tapestry Artists and 
Vigadó Gallery in cooperation with The Museum of 
Fine Arts intend to represent the latest approaches by 
announcing the events of International Tapestry 2017 
under the title Apocalypse and Global Sustainability. The 
exhibition will be held on the occasion of the 20th 
anniversary of the association. 

With the theme of the Apocalypse we wish to reflect 
on an early period of tapestry art, when the tapestries, 
these truly monumental medieval galleries, enlarged the 
works of anonymous miniature artists of the age. The 
panels of the Angers Apocalypse and the Pannemaker 
Apocalypse (adapted from Albrecht Dürer’s graphic 
sheets – Dürer’s ancestry came from Hungary) refer to 
specific places in St. John’s Book of revelation. These 
Gothic and renaissance artworks verify that the image-
based culture of our age is in a specific connection with 
the grandiose tapestry series made in the European 
heyday of this art. This relation shows parallels which 
are partly technical but also valid beyond the border of 
this genre. In this significant period of tapestry art at first 
illustrations made for manuscripts then woodcuts were 
used from the graphic reproduction processes. looking 
at these works of art we can speak not simply about the 
Bible of the poor, the picture legible without text but also 
about their condensing, transforming potential, the inter-
mediary use of the connected operation of mental capac-
ities. Famous artists, e.g. Bosch, Grünewald, Brueghel, 
Blake, Masereel, Picasso or Botero, Deleuze, Virilio, Eliot, 
Saint-Saens, Godard, Coppola and Bergman, depicted 
this theme.

Jean lurcat in his tapestry series entitled The Song 
of the World highlights St. John’s work as an example 
of the civil movements of Christianity from a period 
which shows evident connections with the goals of civil 
movements in our time of struggle for cultural inte-
gration. In parallel, it warns us of the current issues 
regarding the sustainability of nature and the created 
environment, as well as the universal responsibility of 
art and technical civilization.

„Az elmúlt években egyre több elmélet és modell bukkant 
fel, amelyek válaszul a klasszikus tudományágak sikerte-
lenségére különböző szempontokból és különböző kontex-
tusokban kutatják a valóságot, hogy a komplexitással és a 
rendszerekkel, mint a fenntarthatóság kihívásaival foglal-
kozzanak. Annak ellenére, hogy létezik bizonytalanság 
a fenntarthatóság értelmezésében, jelenleg a megbontha-
tatlan holisztikus megközelítés a jellemző, ahol a gazdasági, 
társadalmi és környezeti problémák egymással összefüggő 
dimenziói egységesen kezelhetők. Ugyanakkor az egyes 
dimenziók értelmezése és értékelése a megközelítések sokféle-
ségét eredményezi. 

A nemzetközi fenntarthatósági irodalom egyes kiemelkedő 
témái segítenek megérteni és szélesebb körben elterjeszteni a 
fenntartható fejlődés elveit. Ezek közé tartozik például a jövő 
nemzedékek jóléte, az alapvető biofizikai életfenntartó rend-
szerek karbantartása, egyetemesebb részvétel a fejlesztési 
folyamatokban és a döntéshozatalban, vagy az elfogadható 
színvonalú emberi jólét kivívása.” 1 

Dr. Pápai Lívia
Kurátor
Ferenczy noémy-díjas

1 IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007 / 2.1.4 

The Sustainable Development concept.

“A growing body of concepts and models, which explores 
reality from different angles and in a variety of contexts, has 
emerged in recent years in response to the inability of normal 
disciplinary science to deal with complexity and systems – the 
challenges of sustainability. Despite the intrinsic ambiguity 
in the concept of sustainability, it is now perceived as an 
irreducible holistic concept where economic, social, and envi-
ronmental issues are interdependent dimensions that must 
be approached within a unified framework. The debate on 
sustainability has generated a great deal of research and 
policy discussion on the meaning, measurability and feasi-
bility of sustainable development. However, the interpretation 
and valuation of these dimensions have given rise to a diver-
sity of approaches. 

Some basic principles are therefore emerging from the 
international sustainability literature, which helps to estab-
lish commonly held principles of sustainable development. 
These include, for instance, the welfare of future generations, 
the maintenance of essential biophysical life support systems, 
more universal participation in development processes and 
decision-making, and the achievement of an acceptable 
standard of human well-being.” 1

Lívia Pápai DLA
Curator
Holder of the noémi Ferenczy Award 

1 IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007 / 2.1.4 

The Sustainable Development concept.
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A Magyar Kárpitművészek Egyesülete 
tisztelettel meghívja Önt az
 

Apokalipszis vagy 
globális fenntarthatóság 

című konferenciára. A rendezvény helye és időpontja: 
Magyar nemzeti Galéria B épület, 2015. április 15. 

PROGR A M

9.20 – 9.50   Regisztráció

9.50 – 10.00   Köszöntő
Dr. Horányi Attila, egyetemi adjunktus, 
Moholy-nagy Művészeti Egyetem 
Dr. Lázárné Balog Edit, elnök, 
Magyar Kárpitművészek Egyesülete

Levezető elnök
Dr. Horányi Attila, egyetemi adjunktus, 
Moholy-nagy Művészeti Egyetem

10.00 – 10.30 |
Dr. Hubbes László-Attila, egyetemi adjunktus, 
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, 
Csíkszereda
Párhuzamos apokaliptikus reprezentációs hagyományok 
szimbólumai és diskurzusai a keresztény alkotó képzeletben és 
azon is túl

10.30 – 11.00 |
Bodnár Szilvia, a Szépművészeti Múzeum 
Grafikai Gyűjteményének vezetője
Albrecht Dürer Apokalipszis fametszet-sorozata és a 
Jelenések könyvének 16. századi metszet- illusztrációi 

11.00 – 11.30 |
Dr. Concha Herrero Carretero, művészettörténész, 
Patrimonio nacional, Madrid
II. Fülöp Apokalipszise a spanyol királyi kárpit-
gyűjteményben

12.00 – 12.30 |
Vita

13.00 – 13.30 |
Dr. Pápai Lívia, szabadfoglalkozású művész
Kép és szövet ökológiája 

13.30 – 14.00 |
Barcza Dániel DLA, a Design Intézet vezetője, 
Moholy-nagy Művészeti Egyetem
Az Apollo-paradigma 

The Association of Hungarian Tapestry Artists 
cordially invites you to the conference
 

Apocalypse or 
Global Sustainability 

Venue and date: Hungarian National Gallery 
Building B, 15 April 2015.

PROGR A M

9.20 – 9.50   Registration

9.50 – 10.00   Welcome
Attila Horányi PhD, Assistant Professor, 
Moholy-nagy University of Art and Design, Budapest 
Dr. Lázárné, Edit Balog, President, 
Association of Hungarian Tapestry Artists, Budapest

Chairman
Attila Horányi PhD, Assistant Professor, 
Moholy-nagy University of Art and Design, Budapest

10.00 – 10.30 |
László-Attila Hubbes PhD, Assistant Professor, 
Sapientia Hungarian University of Transylvania, 
Technology and Social Sciences, Miercurea Ciuc, 
romania
The Symbols and Discourses of Parallel Apocalyptic
Representational Traditions in the Christian Creative
Imagination and Beyond

10.30 – 11.00 |
Szilvia Bodnár, Head of the Department of Prints 
and Drawings, Museum of Fine Arts, Budapest 
Albrecht Dürer’s Apocalypse woodcut series and the 16th 
century illustrations of the Book of Revelation

11.00 – 11.30 |
Concha Herrero Carretero PhD, Art Historian, 
Patrimonio nacional, Madrid
The Apocalypse of Philip II in the Royal Spanish Tapestry 
Collection 

12.00 – 12.30 |
Discussion

13.00 – 13.30 |
Lívia Pápai DLA, Freelance artist, Budapest
The Ecology of Image and Fabric

13.30 – 14.00 |
Dániel Barcza DLA, Head of the Design Institute, 
Moholy-nagy University of Art and Design, Budapest
The Apollo paradigm

14.00 – 14.30 | 
Dr. Csegzi Sándor, igazgató, Kulturális és 
Tudományegyetem, Marosvásárhely
Fenntartható-e a fenntartható fejlődés? 

14.30 –  15.00 |
Dr. Zsolnai László, igazgató, egyetemi tanár, 
Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságetikai Intézet 
Tanszék; elnök, Európai SPES Intézet, leuven, 
Belgium
Csak a művészet mentheti meg a világot 

15.00 – 15.30 |
Vita

15.30 – 16.20 |
Rodolphe Viémont, Franciaország 
Az Apokalipszis-kárpit című film vetítése

Köszönet

Köszönetünket fejezzük ki 

Antonio Pérez-Hernández Durán tanácsos úrnak, 

a budapesti Spanyol nagykövetség, Nász Adrienn úrhölgynek 

és Benyhe István úrnak, a madridi Magyar nagykövetség 

munkatársainak a spanyol kapcsolatok kialakításában nyújtott 

önzetlen segítségükért.  

Köszönetünket fejezzük ki 

Marie-Thumette Brichard kárpitművésznek a francia kapcso-

latok kialakításában nyújtott önzetlen segítségéért. 

A Magyar Kárpitművészek Egyesülete köszönetét fejezi ki 

Álvaro Soler de Campo úrnak, a Spanyol Királyi Gyűjtemény 

igazgatójának.

Megjegyzés

Az Apokalipszis vagy globális fenntarthatóság című konferencia 

a Creative Europe kulturális együttműködési program 

felhívására készülő pályázatunk része.

14.00 – 14.30 | 
Sándor Csegzi PhD, Director, Hungarian University of 
Culture and Science, Târgu Mureş, romania
Is Sustainable Development Sustainable?

14.30 – 15.00 |
László Zsolnai DSC, Professor and Director, 
Business Ethics Center, Corvinus University of 
Budapest; President, European SPES Institute leuven, 
Belgium
Only Art can Save the World

15.00 – 15.30 |
Discussion

15.30 – 16.20 |
Rodolphe Viémont, France
Screening of the film The Apocalypse Tapestry

Special Thanks

We express our thanks for selfless help 

in Spanish relationships to 

Mr. Antonio Pérez-Hernández Durán, 

Councilor of the Spanish Embassy in Budapest, 

Ms. Adrienn Nász and Mr. István Benyhe, 

staff of the Hungarian Embassy in Madrid.

We express our thanks for selfless help 

in French relationships to Marie-Thumette Brichard 

tapestry artist.

The Association of Hungarian Tapestry Artists extends special 

thanks to Alvaro Soler de Campo director of the Spanish 

royal Collection.

Notes

The Apocalypse or Global Sustainability conference is part 

of our application to Creative Europe cultural cooperation 

program.
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Apokalipszis vagy 
globális fenntarthatóság?

M O L N Á R  E S Z T E R

művészettörténész

Az Apokalipszis vagy globális fenntarthatóság című konfe-
rencia egy nagyobb projekt első felütéseként 2015. április 
15-én a Budavári Palota B épületében zajlott le. A művé-
szeti és tudományos területekről érkező szakembereket 
itthonról és külföldről egyaránt bevonó nemzetközi prog-
ramsorozatnak még számos állomása lesz, mint például az 
apokalipszis témájához kapcsolódó nagyszabású kárpit-
művészeti kiállítás is, melynek egyik fő résztvevője és 
szervezője a Magyar Kárpitművészek Egyesülete. 

A konferencia közönsége javarészt az említett egye-
sület tagjaiból és vizualitással foglalkozó szakmák képvi-
selőiből tevődött össze – akik a szervezők szándékának 
megfelelően – az egész napos programon inspirációt 
meríthettek az egyéni és közös gondolkozáshoz, cselek-
véshez. Vajon mit lehet tenni, milyen jellegű megoldás 
fogja megmenteni az erőforrásait több területen – mint 
például (eső)erdők, kőolaj, óceáni halállomány – lassan 
kimerítő, látszólag vesztébe rohanó világot? Egyáltalán 
lehetséges-e szembemenni a világszerte zajló folyama-
tokkal? Úgy tűnik, mindig vannak olyanok, akik nem 
érik be azzal, hogy cinikus vagy belenyugvó legyintéssel 
válaszoljanak erre a kérdésre. 

Az április 15-én megrendezett konferencia előadásai két 
szekcióba rendeződtek. A délelőtti szekció az apokalipszis 
művészeti vonatkozásaival foglalkozott egy szublimáltabb 
szempontrendszer felől közelítve a világvége-kérdéséhez. 

Dr. Bodnár Szilvia a Szépművészeti Múzeum Grafikai 
Gyűjteményének vezetője egy élvezetesen előadott és 
bőséges képanyaggal szemléltetett klasszikus művészet-
történeti előadást tartott Albrecht Dürer Apokalipszis-
fametszetsorozatáról és a Jelenések könyvének 16. századi 
metszetillusztrációiról. Az előadás részletesen mutatta be 
a Dürer-metszetek kialakulási körülményeit és analógiáit. 

Dr. Concha Herrero Carretero spanyol művészettör-
ténész Madridból érkezett a konferenciára, hogy a II. 
Fülöp spanyol király finanszírozta, Brüsszelben, Willem 
de Pannemaker műhelyében elkészítetett Apokalipszis-
kárpit hányattatott (tengeri hajószerencsétlenséget 
részben átvészelő) történetével ismertesse meg a hall-
gatóságot. Az előadó nemcsak a monumentális textil 
provenianciájára vonatkozó kérdéseket járta körül, 
hanem annak ikonográfiáját, stílusát is elemezte. 

A délutáni szekció Dr. Pápai lívia szabadfoglalkozású 
művész Kép és szövet ökológiája című, az előbbinél sokkal 
nagyobb történeti és elméleti távlatokat átfogó előadá-
sával vette kezdetét. A prekolumbiai szövőkultúra tízezer 
éves távlatáig visszatekintő, széles perspektívájú inter-

Apocalypse or 
Global Sustainability?

E S Z T E R  M O L N Á R

art historian

The Apocalypse or Global Sustainability conference took 
place as the first phase of a large project on 15 April 
2015 in building B of Buda Castle. The international 
series of programmes involving experts from the 
fields of arts and sciences will also have some more 
stages such as the large-scale exhibition on tapestry 
art whose main participant and organizer is the 
Association of Hungarian Tapestry Artists.

The participants of the conference were the 
members of this association and professionals dealing 
with visuality who – according to the organisers’ 
intentions – all received inspiration from individual 
and communal thinking and acting. What can be 
done, what solution will save the world which is 
slowly exhausting its resources – such as (rain)forests, 
oil, fish in the oceans –and is rushing towards its 
own destruction. Is it possible to go against such 
tendencies? It seems that there are always some people 
who are not satisfied with answering this question 
with some cynical or resigned gesture.

The presentations of the conference (held on 15 
April) were divided into two sections. The morning 
section dealt with artistic references to the apocalypse 
approaching the question of end of the world from its 
more sublime aspects.

Dr. Szilvia Bodnár, Head of the Graphics Department 
in the Museum of Fine Arts, had an interesting classical 
art history presentation illustrated with plenty of images 
about Albrecht Dürer’s Apocalypse woodcut series and 
the 16th century engravings to the Book of revelation. 
The circumstances of the creation of Dürer’s woodcuts 
and their analogies were presented in detail.

Spanish art historian Dr. Concha Herrero 
Carretero arrived at the conference from Madrid to 
tell the audience the story of the Apocalypse tapestry 
(which partially survived a maritime disaster) made 
in Willem de Pannemaker’s workshop in Brussels and 
financed by the Spanish king Philip II. The presenter 
analyzed not only the questions relating to the origins 
of the monumental textile, but also its iconography 
and style.

The afternoon section started with Dr. lívia Pápai’s 
(freelance artist) comprehensive presentation entitled 
The Ecology of Image and Fabric opening much wider 
historic and theoretical perspectives than previous 
talks. The wide-ranging interdisciplinary presentation 
outlined the use of materials and the philosophical 

diszciplináris szellemiségű előadás egészen a Bauhaus 
textillel kapcsolatos elgondolásokig rajzolta meg az embe-
riséggel egyidős textilművészeti műfaj anyaghasználati 
kérdéseinek és filozófiai hátterének vázlatos képét. 
A művésznő azon textilelméleti kutatásaiba engedett 
betekintést, melyekről már DlA dolgozatában is érteke-
zett, s mely gondolatokat saját művészi pályáján is folya-
matosan újragondol, átértelmez. (Mint például 2005-ben 
megjelent Élő szövet című kiállítási katalógusában.) 

Barcza Dániel a Moholy-nagy Művészeti Egyetem 
Design Intézetének vezetője bravúros retorikájú 
előadást tartott Apollo-paradigma címmel. Habár 
bölcsészként arra számítottam, hogy Friedrich 
nietzsche A tragédia születése című könyvének esztétikai 
fogalmairól (dionüszoszi és apollóni művészet) hallunk 
majd új megközelítésben, egészen más történt. Barcza 
gondolatmenetének kiindulópontja a huszadik század 
derekának egyik legizgalmasabb technikai kihívása, a 
holdutazás volt, amely szerinte szimbolikusan megje-
leníti azt a folyamatosan gyorsuló versengést, amelyet 
a „homo technicus” saját világhódítási ösztöneivel vív. Az 
előadás rámutatott, hogy mára a globális szintű prob-
lémák száznyolcvan-fokos fordulatirányt vettek. A tech-
nikai fejlődés fenntarthatóságának feltételét napja-
inkban már nem a Hold vagy a Mars meghódíthatósá-
gának kérdése, hanem a puszta túlélés, azaz szimboli-
kusan a Földre való biztonságos visszatérés jelenti. Azaz 
a fő kérdés a jelenben az, hogy a néhány évtized múlva 
kimerülő energiaforrásokat hogyan tudjuk majd pótolni 
és az emberiség fennmaradásához szükséges anyagi 
javakat hogyan leszünk képesek alternatív módszerekkel 
előteremteni. Az előadás a környezettudatos design és 
formatervezés válaszaiból mutatott be néhányat. 

Dr. Csegzi Sándor marosvásárhelyi alpolgármester és 
az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság maros-
vásárhelyi fiókszervezetének elnöke gyakorlati megközelí-
tésben, sok tényt és grafikont felvonultatva mutatta be azt 
a tevékenységet, amelyet a környezettudatos gazdálkodás 
jegyében végeznek az erdélyi városban. Külön kitért arra, 
hogy politikusként, műszaki szakemberként hogyan áll a 
kérdéshez és mit gondol a művészet szerepéről, amely 
szerinte kívül áll apokalipszisen vagy krízisen. Csegzi 
néhány példát is bemutatott a művészi törekvések támo-
gatására Marosvásárhelyen.

Dr. Hubbes lászló marosvásárhelyi adjunktus két 
egymással párhuzamosan futó apokaliptikus repre-
zentációs hagyomány szimbólumairól beszélt a keresz-
tény művészet és az egyetemes művészettörténet vonat-
kozásában. Az előadás komoly elméleti apparátust és 
művészettörténeti példaanyagot vonultatott fel John 
J. Collinstól Pogány Károlyon és norhtrop Frye-on át 
egészen a kortárs Armageddon-filmekig. 

Dr. zsolnai lászló közgazdász igen provokatív 
Egyedül a művészet mentheti meg a világot című előadása 
zárta a délutáni szekciót. zsolnai egy híres Heidegger-
szállóigével („Bennünket csak egy isten menthet meg”) 

background of textile art, which is as old as mankind, 
from the 10,000-year-old preColumbian weaving 
culture to Bauhaus concepts about textile. The artist 
gave insight into her textile theory which she had 
already discussed in her DlA thesis and the ideas of 
which she is continuously redefining in her art. (For 
example in The Living Fabric exhibition catalogue 
published in 2005.)

Dániel Barcza, the Head of the Design Institute of 
Moholy-nagy University of Art and Design Budapest, 
gave a rhetorically outstanding presentation with 
the title Apollo paradigm. Although as a philologist 
I expected to hear about the aesthetic concepts 
of Friedrich nietzsche’s book, The Birth of Tragedy 
(Dionysian and Apollonian art), in new perspective, 
something different happened. The starting point 
of Barcza’s train of thought was the most exciting 
technical challenge of the mid-twentieth century, 
the Moon landing, which – he thinks – symbolically 
presents the continuously accelerating struggle 
of the ‘homo technicus’ with his own instincts to 
conquer the world. The presentation highlighted 
how the global problems have completely changed 
by now. The conditions of the sustainability of 
technical development can be expressed today not 
by conquering the Moon or Mars but, symbolically, 
by the safe return to the Earth. The main question 
is how we can substitute the energy sources, which 
are about to be drained, by alternative methods 
and how we can produce the resources essential 
for the survival of mankind. Some answers of 
environmentally friendly design were shown in the 
presentation.

Dr. Sándor Csegzi, vice mayor of Târgu Mureş 
and President of the Târgu Mureş Branch of the 
Hungarian Technical Sciences Society of Transylvania, 
gave a pragmatic presentation featuring charts and 
facts about the activities of environmentally friendly 
management in the Transylvanian town. He also 
explained how as a politician and a technical expert 
he thought about this question and what he thought 
about the role of art which – he said – is outside of 
Apocalypse and crisis. He highlighted some examples 
of supporting the presented artistic activities. 

Dr. lászló Hubbes, Assistant Professor in Târgu 
Mureş spoke about the symbols of two parallel 
representative traditions in Christian art and universal 
art history. The theoretical background and examples 
from the history of art were shown from John J. 
Collins through Károly Pogány and northrop Frye to 
contemporary Armageddon films.

The afternoon section came to end with economist 
Dr. lászló zsolnai’s provocative presentation entitled 
Only Art can Save the World. zsolnai started with a 
famous Heidegger quote (‘Only a god can save us.’) and 
continued with the great philosopher’s thoughts about 
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indított, és a filozófus technikai civilizációra vonatkozó 
fejtegetéseivel folytatta. Eszerint nem maga a technológia 
veszélyes, hanem amikor a technológia egy kizárólagos 
üzleti szemlélettel kereszteződik. Az összefoglaló jellegű 
előadás kitért arra a fenyegetésre, amely a világban 
létező összes objektumra és szubjektumra vonatkozik, 
amennyiben azoknak egyedül termelő szempontból 
van jelentőségük. zsolnai kifejtette, hogy bár a számító 
gondolkodás (calculative thinking) okozta fenyegetés 
nagyon erősnek, már-már túlerőben lévő ellenségnek 
tűnik, mégis van okunk reményre. Hiszen léteznek 
olyan adekvát válaszok ezekre a problémákra, mint 
például Joseph Beuys művészeti- vagy a Duna-kör 
közéleti tevékenysége, sőt, minden kézzel készített, 
vagy természetbe besimuló, ahhoz nem ellenségesen 
viszonyuló emberi alkotás. 

A konferenciát Dr. Horányi Attila a MOME adjunk-
tusa vezette le, aki néhol kritikus megjegyzéseivel, 
néhol kérdéseivel élénkítette a közönség és az előadók 
között létrejövő vitákat, párbeszédeket. Az előadások 
után rodolphe Viémont majdnem egyórás filmjének 
levetítésére került sor, amely részletesen bemutatta az 
Angers-i Apokalipszis-kárpitot. 

A humán és egzakt szempontú megközelítések 
egymásra vetítésének izgalmas szellemi keresztmetsze-
téből létrejött konferencia előadásainak anyagát hama-
rosan katalógusban is megjelentetik a szervezők. 

technical civilization: stating that technology itself 
is not dangerous, it becomes dangerous only when 
combined with an approach concentrating exclusively 
on business. This comprehensive presentation dealt 
with the threat that all objects and subjects of our 
world have to face if they are defined only from 
the perspective of industrial production. zsolnai 
explained: although the threat caused by calculative 
thinking seems to be very strong, maybe even a 
superior enemy, we still have reasons for hope. There 
are adequate answers to these problems, such as, 
for example, Joseph Beuys’s artistic activity, or the 
Duna Circle’s public activities, as well as all human 
creations made by hand or created in harmony with 
nature.

The conference was chaired by Dr. Attila Horányi, 
Assistant Professor of Moholy-nagy University of 
Art and Design Budapest, who contributed to the 
discussions and the dialogues between the audience 
and the presenters with critical remarks and questions. 
After the presentation rodolphe Viémont’s almost 
one-hour-long film about the Angers Apocalypse 
Tapestry was shown.

The presentations of the conference bringing 
together an exciting array of interpretations from 
social as well as scientific approaches will soon be 
published in a catalogue by the organizers. 

Az Apokalipszis bibliai 
könyv – az Egyház könyve

D R .  PÁ K O Z D I  I S T VÁ N

rk. egyetemi lelkész, főiskolai tanár,
a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 
tanszékvezető tanára, pápai káplán

Sokféle értelmezése, továbbgondolása, magyarázata, 
művészeti kötődése van az újszövetségi Szentírás utolsó 
könyvének, amely műfaját tekintve és nevéből adódóan 
is felkelti minden kor embere kíváncsiságát. Izgalmas 
látomások a túlvilágról? Tudnunk kell azonban, hogy 
ez a könyv – a Biblia részeként – elsősorban az Egyház 
könyve, az isteni kinyilatkoztatás része, azaz az Egyház 
értelmezi, magyarázza hitelesen, olvassa fel a liturgiá-
jában, ajánlja egyéni bibliaolvasásra.

Az egyik legfrissebb e könyvhöz írt magyarázat 
szerint az Apokalipszis (Szent János titkos jelenése-
inek könyve – ez volt a régebbi elnevezése) „a jelen-
lévő odaát”, ahogy Simon T. lászló bencés saját fordí-
tása bevezetőjében a költő Pilinszky Jánosra utal: a 
kulcsot ez a szó adja hozzá: „valóságvágy”. Vágyakozunk 
a végítéleten túl már itt a földön tudni valamit Isten 
színről színre látásáról, a mögöttünk maradó történel-
münk értelméről, az üdvözülésről és annak meghiúsu-
lásáról. Érdekes a könyvben szereplő boldogság és sírás 
kettőssége, amit a szerző János átél, és amit átsugároz a 
mindenkori olvasóra is.1

E könyv helyes használatához és megértéséhez nem az 
közelít igazán, aki elvont képeket rajzol róla vagy félelmet 
keltő részeit kiemelve mint egy mesét inter pretálja, 
hanem az, aki a keresztény apokaliptika műfaja szerint 
értelmezi2 mint „beavatást”, mint egy mennyei utazást 
János látomása nyomán. Tudnunk kell, hogy a mű az első 
század végén keletkezett, amikor már üldözik a kereszté-
nyeket (Domiciánusz – a „második néró” – császár idején, 
Kr. u. 81–96), akiknek azonban addigra már kialakult 
a közösségi liturgiájuk, istentiszteletük, bizonyos érte-
lemben ünneplési szokásaik.3 „János a már megtapasz-
talt és a még hátralévő üldöztetésben a hit legnagyobb 
és legutolsó fenyegetését látja…” A felől a végleges jövő 
felől közelít, amelyet Isten meg fog valósítani.4 

A zsidó apokaliptikus iratok a prófétai művek egyik 
válfajaként az Ószövetségben is ismertek voltak (Ezekiel, 

1 Újszövetség, ford. Simon T. l., Pannonhalma 2014, 777–786.

2 Magyar Katolikus Lexikon, 5. kötet, Budapest 2000, 723.

3 Bevezetés a Jelenések könyvéhez, in Biblia, Budapest 2005, 

1773–1775.

4 János jelenései, in Ó- és Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta 

alapján, Budapest 1997, 1366.

The Apocalypse – 
the Book of the Church 

P R O F.  M O N S .  I S T VÁ N  PÁ K O Z D I

roman Catholic university chaplain,
college professor, head of department at 
Sapientia College of Divinity for the Consecrated, 
Chaplain of His Holiness

There are a lot of interpretations, explanations, and 
artistic connections of the last book of the new Testament, 
which, concerning its genre and name, arises interest in 
people of all periods. Exciting visions from the other 
world? But we have to be aware of the fact that this book 
– as a part of the Bible – is principally the book of the 
Church, part of the divine revelations, that is, the Church 
interprets, credibly explains, reads it in its liturgy and 
recommends it for individual Bible reading. 

According to one of its latest interpretations, the 
Apocalypse (or Saint John’s Secret Book of revelation – 
as it used to be called) is “the other world present” – as 
the Benedictine lászló Simon T. in the introduction to 
his translation characterizes it with the words of the 
poet, János Pilinszky: the clue for this book is given by 
the expression: “the desire for reality”. Here on Earth, 
even before the last Judgement, we are aspiring to know 
something about how to see God face to face after the 
last Judgement, the significance of history left behind 
us, salvation and its failure. The duality of happiness and 
weeping, which John, the author experiences and which 
is transmitted to the readers, is interesting.1

Anyone who approaches this book drawing abstract 
pictures or interpreting it as a tale highlighting its horrifying 
parts cannot use or understand it properly, but those who 
interpret it according to the Christian genre of apocaliptica2, 
as initiation, a heavenly journey based on John’s vision 
are on the right path. We have to know that this work was 
written at the end of the 1st century, when Christians were 
already persecuted (in the time of the Emperor Domitian, 

“the second nero”, 81 –  96 A.D.) although by that time their 
communal liturgy, their church service, and in a sense their 
festive ceremonies were developed.3 “John sees the greatest 
and last threat to faith in the experienced and upcoming 
persecution…” He approaches from the ultimate future 
which God will realize.4 

1 Újszövetség (new Testament), trans. T. l. Simon, Pannonhalma 

2014, 777–786.

2 Magyar Katolikus Lexikon (Hungarian Catholic lexicon), vol. 5., 

Budapest 2000, 723.

3 Bevezetés a Jelenések könyvéhez (Introduction to the Book of 

revelation), in Biblia, Budapest 2005, 1773–1775.

4 János jelenései (The revelation to John), in Ó- és Újszövetségi 
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Dániel, másutt Hénok stb.) – általában a titokzatos jövő, 
a végső idők történései felé fordultak, amit szimboli-
kusan tártak az olvasók elé. Vannak bennük történelmi 
adatok, mégsem az adott kor eseményeinek leírásával 
foglalkoznak, noha azokból indulnak ki. Éppen ezért 
szorulnak értelmezésre, magyarázatra.5

A Jelenések könyve nagy kapcsolatot mutat az első 
keresztény század végére kialakult liturgiával, istentisz-
telettel. Felolvasásra szánták, a szerző vasárnap, az Úr 
(feltámadása) napján kapja a látomását, amit azután leírt. 
Foglalkozik a mennyei liturgiával, amelynek a földi csak 
mása, olvasunk benne oltárról, áldozatról, imádatról, 
trombitaszóról, énekszóról, főpapról, trónusról, gyertyatar-
tóról, könyvről, rejtett mannáról, leborulásról, Bárányról.6

Igen jelentős a könyv számmisztikája. A 7-es szám mint 
a teljesség jelképe, a 12-es szám Izrael törzseire és az 
apostolok számára való utalással, vagy a 144 ezer (mint a 
12 × 12) kerek száma megint csak a teljesség szimbóluma.7 
Különösen is érdekes a vadállat száma: 666 (a 13,18-ban). 
Ez egy rejtvény-szám, amely „azon a tényen alapul, hogy 
a görög és héber szavaknak számértéket lehet adni, 

5 Vö. Karner K., Apokalipszis, Bécs 1974, 5–33.

6 Ibid., 32–33.

7 Ibid., 34.

The Hebrew apocalyptic writings as genres of 
prophetical works were already known in the Old 
Testament (Ezekiel, Daniel, at other places Henoch, etc.) 
– in general they turned to the mysterious future, the 
events of the final times which were shown symbolically 
to the readers. They contained historical data but they 
did not deal with the description of the events of the 
given period, although they had started from them. 
Hence they need interpretation, explanation.5

The Book of revelation has a significant connection 
with the liturgy, the church service that gained its form 
by the end of the first Christian century. It was intended 
for loud reading, the author receives and writes down 
his visions on Sunday, the lord’s day (also the day of 
resurrection). He writes about the heavenly liturgy which 
the earthly one merely copies; we can read about altar, 
sacrifice, adoration, trumpet, singing, high priest, throne, 
candlestick, book, hidden manna, bowing, the lamb.6

The numerology in the book is quite significant. 
number 7 is the symbol of wholeness, number 12 refers 
to the tribes of Israel and the number of the apostles, 
while the round number of 144 thousand (12 × 12) is also 
a symbol of completeness.7 The number of the beast, 666 
(13,18) is particularly interesting. This is an enigmatic 

Szentírás a Neovulgáta alapján (Old and new Testament Scripture 

on the Basis of the neovulgata), Budapest 1997, 1366.

5 Cf. K. Karner, Apokalipszis (Apocalypse), Bécs 1974, 5–33.

6 Ibid., 32–33.

7 Ibid., 34.

mivel minden betű számként is használatos. Az összeg 
itt valószínűleg néróra utal”.8

A Jelenések könyve belső összeállítása tudatos szer-
kesztésre utal, ugyanakkor nem teljesen logikus felépí-
tésű, mégis áttekinthető:

Előszó (1,1–3)
Bevezető látomás és levelek a 7 egyháznak (1,4–3,22)
A látomások első sorozata (univerzum, teremtés: 
4,1–11,19)
mennyei liturgia, az első 6 pecsét, a kiválasztottak 144 
ezre, a 7. pecsét, az első 6 trombitaszó, a 7. trombitaszó
A látomások második sora (a történelem: 12,1–22,5)
asszony, fiú, sárkány, a vadállatok, a Bárány és a megvál-
tottak, az ítélet, 7 angyal 7 csésze, Babilon elítélése, a 
Messiás győzelme, új teremtés
Epilógus (22,6–21)9

A Jelenések könyve kétségtelenül bemutatja a „nagy 
szorongatást” (7,14), a hit és a hitetlenség harcát, a 
csapássorozatot, amelyek kozmikus jellegűek, elénk 
tárja a kereszténység mártírtapasztalatának dokumen-
tumát, de nem úgy, ahogy a mártírakták, hanem a 
történelemre adott reflektív válaszként, nagyobb össze-
függésekben láttatva azt, hogyan győz a Bárány, aki 
velünk van, aki a „jelenlévő túlvilág” reményét erősíti 
bennünk.10

Az Apokalipszis a vigasztalások könyve is, ugyan 
„előtérbe helyezi a szenvedést, a világ szenvedését, az 
átkot, amelyet a világ visel a boldogságtól való elszakí-
tottságban… miközben a mű egy pillanatra sem engedi 
elfeledni, hogy ez az Egyház egységben, unióban van a 
boldog Istennel”.11 A Hét levélben az Emberfia diktál, 
bátorít, fedd és győzelmet ígér. Elhangzanak benne 
ilyen mondatok: „a győztest oszloppá teszem Istenem 
szentélyében” (3,12); „ne sírj! Íme, győzött az oroszlán 
Júda törzséből, Dávid sarja” (5,5); „mindegyikük fehér 
ruhát kapott” (6,11); „Isten letöröl a szemükről minden 
könnyet” (7,17); „íme, újjá teremtek mindent!” (21,5); 

„íme, hamarosan eljövök” (22,7). Mindezek a szavak 
biztatóak, bátorítóak nemcsak az első keresztény 
nemzedék számára, de az idők végezetéig.

A könyvben említett városnevek szimbolikusak. 
A „Babilon” burkolt célzás rómára, mondhatjuk így is, 
a „fedőneve”, a fényűzés és a hanyatlás jelképe. 
Ugyanakkor szerepel még „Egyiptom”, „Kittim” és 

8 A. Yarbro Collins, Jelenések könyve, in Jeromos 

Bibliakommentár II, Az Újszövetség könyveinek magyarázata, 

Budapest 2003, 650.

9 Vö. Újszövetség, ford. Simon T. l., 787–788; valamint A. 

Yarbro Collins 2003, 636–637.

10 Takács Gy., A jelenlévő odaát (A túlvilág a Jelenések 

könyvében), Pannonhalmi Szemle 22, no. 3 (2014), 6–7.

11 Takács Gy., Az üldözött egyház szenvedése a Jelenések 

könyvében, Vigilia 79, no. 6 (2014), 457.

number which “is based on the fact that numerical value 
can be given to Greek and Hebrew words, since each letter 
is used as number. The amount probably refers to nero.”8

The inner construction of the Book of revelation 
implies conscious editing; its structure is not 
completely logical, but it is still comprehensible. 

Prologue (1,1–3)
Introductory vision and letters to the seven Churches 
(1,4–3,22)
The first series of visions (universe, creation: 4,1–11,19) 
heavenly liturgy, the first six seals, the 144 000 chosen, 
the seventh seal, the first six trumpets, the seventh 
trumpet
The second series of visions (history: 12,1 – 22,5)
woman, son, dragon, beasts, the lamb and the redeemed, 
judgement, seven angels, seven bowls, the condemnation 
of Babylon, the Messiah’s victory, the new creation
Epilogue (22,6–21)9

The Book of revelation undoubtedly presents the 
“great tribulation” (7,14), the battle of faith and disbelief, 
the blows which are of cosmic nature, and it shows a 
document of the martyr experience of Christianity not 
in the way the martyr documents do, but as a reflective 
answer to history presenting it in the larger context 
of how the lamb, who is with us and strengthens the 
hope for “the other world present”, is victorious.10

The Apocalypse is also the book of consolations, 
although “it focuses on suffering, the suffering of the 
world, the curse that the world must bear isolated from 
happiness … while it does not let us forget that the 
Church is in union with the happy God.”11 The Son of 
God dictates, encourages, scolds and promises victory 
in the seven letters. There are sentences like this: “He 
who conquers I will make him a pillar in the temple of 
my God.” (3,12); “Weep not! lo, the lion of the tribe of 
Judah, the root of David, has conquered.” (5,5); “Then 
they were each given a white robe” (6,11); “And God will 
wipe away every tear from their eyes.” (7,17); “I make all 
things new” (21,5); “Behold, I am coming soon!” (22,7). 
All these words are encouraging not only for the first 
Christian generation but until the end of time. 

8 A. Yarbro Collins, Jelenések könyve (The Book of revelation), in 

Jeromos Bibliakommentár II, Az Újszövetség könyveinek magyarázata 

(Jerome’s Commentary on the Bible II, Interpretation of new 

Testament Books), Budapest 2003, 650.

9 Cf. Újszövetség (new Testament), ford. Simon T. l., 

787–788; and A. Yarbro Collins 2003, 636–637.

10 Gy. Takács, A jelenlévő odaát (A túlvilág a Jelenések 

könyvében) (The other world present (The other world in the 

Book of revelation)), Pannonhalmi Szemle 22, no. 3 (2014), 6–7.

11 Gy. Takács, Az üldözött egyház szenvedése a Jelenések 

könyvében (The Persecuted Church in the Book of revelation), 

Vigilia 79, no. 6 (2014), 457.

II. Fülöp Apokalipszise 7. kárpit, A bárány esküvője, részlet.

The Apocalypse of Philip II, The Wedding of the lamb, detail.
(photo: l. Pápai)
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„Edom” neve is róma típusaként.12 Az egész mű alap-
hangulata előre látja, megjövendöli a római Birodalom 
romlását és közelgő végét, ami összefüggésben van 
Jeruzsálem pusztulásával.

A sok negatív kép mellett mindenképpen ki kell 
emelni a Jelenések könyve 12. fejezetét, amelyből a kato-
likus liturgia is gyakran idéz (pl. a nagyboldogasszony 
ünnepi olvasmányban). Az asszony nagy jele és a vele 
szemben álló sárkány (arra várva, hogy megszületett 
fiúgyermekét felfalja, ám ezt nem teheti meg), a pusz-
tába menekülő édesanya és a harc a mennyben Mihály 
valamint angyalai és a sárkány között – a mindenkori 
Egyház képe, szimbóluma. A fejezet végén az is megfo-
galmazást nyer, hogy a sárkány haragja, harca az asszony 

„többi gyermekével, akik megtartják Isten parancsait és 
kitartanak Jézus tanúsága mellett” (12,17) – folytatódik 
az idők végezetéig. „Megállt a tenger fövenyén” azaz 
jelen van az idők sodrában… Ehhez a részhez kötődik 
a 19. fejezet is: a mennyben felhangzó allelujás ének, a 
felszálló tömjénfüst, „a Bárány menyegzőjének napja… 
amelyre boldogok, akik meghívást kaptak” (19,7–9). Ez 
utalás a keresztények földi Eucharisztia-ünneplésére 
(szentmise), de minden bizonnyal szabad a beteljesült 
mennyei közösség jelképének is tekinteni. A felfelé ívelő 
látnoki prófécia csúcsa az új ég és az új föld látványa, 
a mennyei Jeruzsálemé, ahol a trónon ülő ezt mondja: 

„Íme, újjáteremtek mindent!” (21,5). Felfogható ez a kép 
a Biblia első könyvének teremtéstörténete és a megváltás 
újszövetségi könyveinek utolsó(előtti) fejezetének egybe-
csengéseként.

A Magyarországon nevelő, térítő, majd csanádi püspöki 
szolgálatáról és brutális vértanúhaláláról híressé vált 
Szent Gellért tanította: „a Szentírás a múltat változtatás 
nélkül írja le, a jelent meg jobban megmutatja, mint 
ahogy azt látni lehet, a jövőt pedig már mintegy megtör-
téntet mondja el.” 13 Ez nagyon is igaz az Apokalipszisre. 
Benne a bizonytalan jövő már biztosan eldöntött, 
megtörtént valósággá válik, úgy azonban, hogy annak 
kimenetele mégis csak tőlünk, a főszereplő emberektől 
is függ. Arra szólít, térjünk meg, induljunk el a Bárány, 
a megváltó Krisztus irányába; „akinek füle van, hallja 
meg, mit mond a lélek az egyházaknak…” (Jel 2,7). 

A Jelenések könyve egyes motívumainak ábrázolása 
már az ókeresztény időktől ismert. Olyan korokban, 
amikor a politikai vagy vallási élet zavarossá vált, vagy 
félelmetes természeti jelenségek törtek ki, s ezért 
előtérbe került a világvége hangulat, ezek a megjelení-
tések megszaporodtak (pl. Dürer sorozata, a Van Eyck 
testvérek genti oltárképe, stb.).14 Mindennek alapján 
állíthatjuk, hogy a Biblia utolsó könyve alkalmas arra, 

12 ld. A. Yarbro Collins 2003, 634.

13 A három ifjú himnuszáról szóló elmélkedés (ld. Az Imaórák 

liturgiája: szept. 24. Olvasmányos imaóra).

14 Vö. A keresztény művészet lexikona, szerk. J. Seibert, 

Budapest 1986, 29.

The names of the towns mentioned in the book are 
symbolic. “Babylon” is an intimation of rome, or we can 
say, it is rome’s “assumed name”, the symbol of luxury 
and decline. However, “Egypt”, “Kittim” and “Edom” 
also appear as types of rome.12 The atmosphere of the 
whole work predicts the decay and the coming fall of 
the roman Empire, which is in connection with the 
destruction of Jerusalem. 

Beside the many negative pictures we have to 
highlight the 12th chapter of the Book of revelation 
from which the Catholic liturgy often quotes (e.g. in 
the readings at the feast of the Assumption). The 
great sign of the woman and the dragon standing 
opposite her (waiting to swallow her newborn son, 
which it cannot do), the mother fleeing to the desert, 
and the battle in heaven between Michael, his angels, 
and the dragon – are all symbols of the Church. It 
is said at the end of the chapter that the anger and 
battle of the dragon with “the rest of her offspring … 
those who keep the commandments of God and bear 
testimony to Jesus.” (12,17) – will last until the end of 
time. “He stood on the sand of the sea” means he is 
present in time. Chapter 19 is also linked to this: the 
hallelujah in heaven, the incense “the marriage of the 
lamb” to which “blessed are those who are invited” 
(19,7–9). This is a reference to the Christians’ earthly 
celebration of the Eucharist (the Mass), but it can also 
be regarded to be the symbol of the realised heavenly 
community. The peak of the upward going prophetic 
vision is the spectacle of the new heaven and new 
earth, the heavenly Jerusalem, where He who is sitting 
on the throne says: “I make all things new” (21,5). 
This picture can be interpreted as the final harmony 
of the story of creation in the first book of the Bible 
and the last (the last but one) chapter of the books of 
redemption in the new Testament.

Saint Gerardo Sagredo, who taught and evangelized 
in Hungary and became famous for his service as the 
bishop of Csanád and his brutal martyr’s death, said: 

“Holy Scripture tells history without any changes, 
shows our present better than we can see it, and tells 
about the future as if it had already happened.”13 This is 
exactly true for the Apocalypse. The insecure future 
becomes a securely determined reality which has 
already happened, but its result depends on us, the 
main characters, people. It calls on us to be converted, 
to set out in the direction of the lamb, Christ, the 
redeemer; “He who has an ear, let him hear what the 
Spirit says to the churches…” (rev 2,7)

The imagery of certain motifs in the Book of 
revelation has been known since the time of ancient 
Christianity. In the times when political and religious 

12 See A. Yarbro Collins 2003, 634.

13 Meditation on the three young men’s hymn (see the liturgy 

of prayer: 24 September, prayer with readings).

life became disturbed, terrifying natural phenomena 
appeared and therefore the end of the world got in 
strong focus, the number of these depictions increased 
(e.g. Dürer’s series, the altarpiece of the Van Eyck 
brothers, etc.)14 Based on this we can say that the last 
book of the Bible is capable of giving inspiration to 
and influencing fine arts, painting, tapestry, music, 
literature even today and in the coming centuries in 
the history of mankind. If these works of art insist on 
the basic, authentic text and its church interpretation 
and do not simply select something with unbridled 
imagination, then the divine revelation will find newer 
and newer channels to address people even today, to 
make them think and lead them to faith.

Introitus 

Who, now, shall open the closed book?
Who shall make the first cut in unbroken
time? Turning from dawn to dawn,
lifting the pages and letting them fall.

Which of us shall dare reach into
the flames of the Hidden? Who shall dare grope
among the dense leaves of the sealed book?
And how shall he dare, with his bare hand?

Which of us is without fear? Who would not fear
when even God’s eyes shut
and all the angels fall flat
and every creature darkens?

Among us, only the lamb has no fear.
Him alone, the lamb who was killed.
And he is jogging along on the sea of glass.
He climbs up on to the throne. He opens the book.

(János Pilinszky)15

(Translated by Ted Hughes and János Csokits)

14 Cf. A keresztény művészet lexikona (The lexicon of Christian 

Art), ed. J. Seibert, Budapest 1986, 29.

15 The poem was written in 1961, see the Nagyvárosi ikonok (city 

icons) groups of poems, in J. Pilinszky, Összegyűjtött versei (col-

lected poems), Budapest 1992, 60.

hogy a képzőművészet, a festészet, a falikárpit, a zene, 
az irodalom továbbgondolásában sugározzon, hasson, 
ihlessen tovább napjainkban és az emberiség történel-
mének előttünk álló századaiban. Amennyiben ezek az 
alkotások ragaszkodnak a hiteles alapszöveghez, annak 
egyházi interpretációjához és nem pusztán a képzelet 
parttalanságával ragadnak ki valamit belőle, akkor 
maga az isteni kinyilatkoztatás talál újabb és újabb 
csatornákat ahhoz, hogy a ma élő embert megszólítsa, 
gondolkodásra késztesse és hitre vezesse.

Introitusz

Ki nyitja meg a betett könyvet?  
Ki szegi meg a töretlen időt?  
lapozza fel hajnaltól-hajnalig  
emelve és ledöntve lapjait?  
 
Az ismeretlen tűzvészébe nyúlni  
ki merészel közülünk? S ki merészel  
a csukott könyv leveles sürüjében,  
ki mer kutatni? S hogy mer puszta kézzel?  
 
És ki nem fél közülünk? Ki ne félne,  
midőn szemét az Isten is lehúnyja,  
és leborúlnak minden angyalok,  
és elsötétűl minden kreatúra?  
 
A bárány az, ki nem fél közülünk,  
egyedül ő, a bárány, kit megöltek.  
Végigkocog az üvegtengeren  
és trónra száll. És megnyitja a könyvet.

(Pilinszky János)15

15 A verset 1961-ben írta, ld. Nagyvárosi ikonok ciklus, in 

Pilinszky J., Összegyűjtött versei, Budapest 1992, 60.
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A Harag napja 
és a Fenevad haragja

Az apokaliptikum két párhuzamos 
reprezentációs hagyományának szimbólumai és 
diskurzusai a keresztény alkotó képzeletben1

D R .  H u B B E S  L Á S Z L ó - A T T I L A

egyetemi adjunktus
Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem,
Csíkszeredai Kar

„És lőn az égben viaskodás” (Jel 12,7)

Szinopszis: A keresztény Európa az apokalipszis jegyé-
ben bontakozott ki és nőtt fel: teológiájára, irodal-
mára, művészetére századokon át rányomta pecsét-
jét, de forrongó, felfedező és hódító láza, de még akár a 
vallást elvető, jövőre-irányult tudománya és utópia-idéző 
politikai gondolkodása sem volt soha mentes a végső 
dolgok bűvöletétől. Annál különösebb, hogy ennek 
az imaginációt és az életvilágot egyaránt meghatározó 
apokaliptikumnak a vizsgálatával a teológián kívül a közel-
múltig alig foglalkoztak a különböző embertudományok. 
Ebben a tanulmányban e kérdéskör művészeti, irodalmi, 
esztétikai vonatkozásaira összpontosítok: milyen az 
apokaliptikus művészet? nemcsak egy önálló kategória, az 
apokaliptikum érvényesüléséről lehet érvelni a művészet-
történetben, de ennek a Jelenések könyvében gyökerező 
sajátos műfajiságnak egymástól jól elkülönülő párhuza-
mos hagyományai is kialakultak a különböző irodalmi, 
művészeti ágakban. Az apokaliptikum kettős természe-
téből adódóan eleve kínálkozott a lehetőség e párhuza-
mosságok kialakulására, így ikonográfiai és narratológiai 
szempontból beszélhetünk egy statikusabb „utolsó ítélet” 
hagyományról és egy dramatikusabb „apokatasztázis” 
hagyományról. A tanulmány e kettős reprezentációs 
hagyományt mutatja be a középkori-kora újkori művé-
szeti alkotások tükrében, azok jellegzetes szimbólumkész-
leteit és meggyőzési céljait figyelembe véve.

1 Jelen tanulmány fő gondolatmenetét egy korábbi angol 

nyelvű tanulmányom (Hubbes l. A. Apocalyptic Motifs in 

the Early Christian literature and Art, in Imagery in the Book 

of Revelation. Contributions to Biblical Exegesis and Theology 60, 

eds. M. labahn and O. lehtipuu, leuven 2011, 55–78) anyaga 

képezi, kiegészítve további, már megjelent vagy előkészületben 

álló magyar és angol (a kellő helyen hivatkozott) publikációim 

néhány fontosabb gondolatával.

The Day of Wrath and 
the Wrath of the Beast

Symbols and discourses of the two parallel 
traditions of representing the Apocalypse in the 
creative imagination of Christianity1

L Á S Z L ó - A T T I L A  H u B B E S  P H D

assistant professor
Sapientia – Hungarian University of Sciences 
in Transylvania, Faculty of Economics, 
Socio-Human Sciences and Engineering, 
Csíkszereda (Miercurea Ciuc)

“Then war broke out in heaven.”(Revelation 12,7–9)

Synopsis: Christian Europe has evolved and developed 
in terms of the Apocalypse: it had an impact on its 
theology, literature, and art for centuries, but not even 
its appetite for discovery and conquest, its sciences 
casting off religion and focusing on the future, or its 
political thinking evoking utopias have ever been devoid 
of the spell of final things. This is even more peculiar 
since until recently, apart from theology, the different 
human sciences have hardly dealt with the subject of 
apocalipticum (the apocalyptic) that has determined both 
imagination and the living world. In this study I focus 
on the artistic, literary and aesthetic aspects of this 
subject: What is apocalyptic art like? One can not only 
argue for the emergence of apocalipticum as a distinct 
category in art history, but also suggest that this special 
genre rooted in the Book of revelation has had separate 
parallel traditions in the different literary and art genres. 
The dual nature of the apocalipticum determined the 
opportunity for the development of parallelisms, so from 
the point of view of iconography and narration we can 
speak about a more static “last Judgment tradition” and 
about a more dramatic “apocatastasis” tradition. The 
study demonstrates this dual tradition of representation 
in the context of Medieval and early renaissance pieces 
of art, with their characteristic symbols and purposes of 
persuasion.

1 The main ideas of this study are from my earlier study 

in English (Hubbes l. A. Apocalyptic Motifs in the Early 

Christian literature and Art, in Imagery in the Book of 

Revelation. Contributions to Biblical Exegesis and Theology 60, eds. 

M. labahn and O. lehtipuu, leuven 2011, 55–78) completed 

with important thoughts from some of my published 

or unpublished studies in Hungarian and English (see 

references).

Apokaliptikus művészet?
A Jelenések könyvének vitathatatlanul mindig nagy hatá-
sa volt a szakrális művészetre. Az elmúlt századok során 
az Utolsó Ítélet freskók, az Antikrisztus-drámák, a Dies Irae 
motívumok, vagy utóbb az Armageddon-filmek révén 
egyenesen meghatározta egy sajátos apokaliptikus művé-
szet kialakulását, önállósulását. Mégis, adjunk hangot 
mindjárt az elején a kételyeinknek: van értelme egyálta-
lán „apokaliptikus művészetről” beszélni? lehet egyálta-
lán bármi apokaliptikus a művészetben? northrop Frye 
szerint, (mivel) az apokalipszis kinyilatkoztatást, felfedést 
jelent, amikor a művészet apokaliptikussá válik, akkor 
kinyilatkoztat, felfed,2 értve ezen magának a művészi alko-
tóerőnek a felfedő jellegét. De ugyancsak Frye az, aki az 
archetípusok kritikájában kidolgozza az apokaliptikus 
képvilág koncepcióját.3 némileg ellentmondva a művészet 
gyakran implicit kinyilatkoztató jellegének, itt azt fejti ki, 
hogy az apokaliptikus képvilág az embernek egy para-
dicsomi világ iránti vágyakozását fejezi ki, pontosabban 
nyilatkoztatja ki. Azt állítja, hogy a bibliai Apokalipszis, 
a Jelenések könyve nyújtja ennek az archetipikus para-
dicsomi-apokaliptikus képvilágnak a nyelvtanát.4 Vitatni 
szeretném Frye e meglátását az apokaliptikusnak a vágy-
álomszerű aspektusra való szűkítése vonatkozásában. 
Mindenekelőtt Evangelosz Moutszopoulosz modern 
görög filozófusra hivatkozom, aki ezzel ellenkezőleg érvel: 

„az „Apokalipszis” nyilvánvalóan prófétai szerkezete dacá-
ra azt mondhatjuk, hogy az általa ihletett művészi alko-
tásokat semmiképp sem lehet egyszerűen „biblikusként” 
jellemezni, annál is kevésbé, mivelhogy az erre vonatko-
zó különleges esztétikai kategória, az apokaliptikus álta-
li jellemzésük épp csak vonzó és megnyugtató rendnek 
nem nevezhető”.5 Moutszopoulosznak az apokaliptikus 

2 n. Frye, A kritika anatómiája, ford. Szili J., Budapest 1998. 

A magyar fordításban a „kinyilatkoztatás” értelem egy kicsit 

elvész: „Az apokalipszis megvilágosodást jelent, s amikor a művé-

szet apokaliptikus, akkor megvilágosodás.” p. 109.

3 Frye 1998, pp. 61–90.

4 Pontos idézettel: „Az apokaliptikus világ, a vallás menny-

országa, elsősorban az emberi vágy formáiban határozza meg a 

valóság kategóriáit, mégpedig az emberi civilizáció által kialakított 

formákban. Például a növényi világra az emberi munka és a vágy 

a kert, a mezőgazdaság, a liget vagy park formában vetül rá. Az 

állatvilág emberi formája a háziasított állatok világa, s közülük a 

bárány hagyományos előnyt élvez mind klasszikus, mind keresztény 

metaforaként. Az ásványvilág emberi formája az, amivé az emberi 

munka változtatja a követ: a város. A város, a kert, a nyáj a Biblia 

és a keresztény szimbolika nagyobb részének szervező metaforái, s 

teljes metaforikus azonosságra hozva találhatók az Apokalipszisben, 

azaz a Jelenések könyvében. Ezt, gondosan kimunkálva, az egész 

Biblia nem átvitt értelmű mitikus összegzésének szánták. Számunkra 

ebből az következik, hogy a bibliai Apokalipszis a mi apokaliptikus 

képvilágunk nyelvtana.” Ibid. 134–135.

5 E. Moutsopoulos, Categoriile estetice (The Aesthetic 

Categories), Bucureşti 1976, 76–80.

Apocalyptic art?
The Book of revelation has always had a great 
impact on art. Throughout the centuries, with its 
Last Judgment frescoes, its Antichrist-dramas, its Dies 
Irae-motifs, or lately its Armageddon-movies it has 
even helped the formation of an apocalyptic art. But 
let us raise some doubts from the very beginning: is 
there any reason at all to speak about an “apocalyptic 
art”? Could there ever be anything apocalyptic in 
art? According to northrop Frye, as “apocalypse 
means revelation, when art becomes apocalyptic, it 
reveals,”2 meaning also that creative power has a 
revealing nature. But it is also he who elaborates in 
his archetypal criticism the idea of an apocalyptic 
imagery in art.3 Somewhat opposed to the generally 
meant revealing character of art, here he argues that 
the apocalyptic imagery expresses, or rather: reveals 
the ultimate desires of man for a world of Paradise. 
He states that the biblical Book of revelation provides 
the basic grammar for this imagery of Paradise and 
of the apocalypse.4 I would like to argue with his 
position on the Apocalypse, which he seems to narrow 
down to an aspect of wishful thinking. I refer here 
first of all to the contemporary Greek philosopher 
Evangelos Moutsopoulos who reasons on the contrary: 
“in spite of the obvious prophetic structure of the 
‘revelation’, we may say that the artworks inspired 
by it are not to be described as ‘biblical’ all the 
less so, since the special aesthetic category: the 
apocalyptic offers itself for characterizing them as 
anything but attractive and soothing order.”5 His 
brief observation regarding the fearsome and dark 
aspect of ‘apocalyptic’ is backed by such thinkers as 

2 n. Frye, Anatomy of Criticism. Four Essays, Princeton 1973, 

1st edition, 3rd print, p. 129.

3 Frye 1973, pp. 141–146.

4 Precise quotation: “The apocalyptic world, the heaven of 

religion, presents, in the first place, the categories of reality in 

the forms of human desire, as indicated by the forms they assume 

under the work of human civilization. The form imposed by human 

work and desire on the vegetable world, for instance, is that of the 

garden, the farm, the grove, or the park. The human form of the 

animal world is a world of domesticated animals, of which the 

sheep has a traditional priority in both Classical and Christian 

metaphor. The human form of the mineral world, the form into 

which human work transforms stone, is the city. The city, the 

garden, and the sheepfold are the organizing metaphors of the 

Bible and of most Christian symbolism, and they are brought into 

complete metaphorical identification in the book explicitly called 

the Apocalypse or Revelation, which has been carefully designed to 

form an undisplaced mythical conclusion for the Bible as a whole. 

From our point of view this means that the Biblical Apocalypse is our 

grammar of apocalyptic imagery.” Ibid., 141.

5 E. Moutsopoulos, Categoriile estetice (The Aesthetic 

Categories), Bucureşti 1976, 76–80.
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e félelmetes és sötét vonatkozásáról tett szűkszavú kije-
lentését olyan gondolkodók is alátámasztják, mint Albert 
Caraco,6 Morton D. Paley,7 Frank Kermode,8 vagy akár 
magyar vonatkozásban Hamvas Béla.9 Ezt az értelmezést 
támasztja alá a köztudat és a mindennapi nyelvhasználat, 
ahol az apokaliptikus ugyancsak nem valamiféle paradi-
csomi rendezettségre utal, hanem – ahogy Paula Clifford 
találóan megjegyzi: „(az) ’apokaliptikus’ szót ma már min-
den drámai világvége-megjelenítésre használják, és (külö-
nösképpen) bármi olyan eseményre, ami siettetheti a 
véget, valamint egy bizonyos fajta irodalom megjelölésére, 
amely a világ végére vonatkozó témákkal foglalkozik.”10 

Szeretnék itt egy rövid kitérőt tenni annak szellemé-
ben, ahogyan egy korábbi cikkemben összefoglaltam:11 
amikor mintegy huszonegynéhány esztendővel ezelőtt 
Henoch apokalypsisét olvastam Hamvas Béla fordításában,12 
nagyon erős élményt jelentett számomra a szöveg idegen-
szerű, látomásszerű és borzongató mássága. Akkor nem 
tudtam még világosan megfogalmazni, hogy miben is áll 
ez a „másság”, annyi jutott csupán eszembe róla, hogy 
apokaliptikus, mint ahogy azután megannyi művészeti 
alkotást is ezzel a jelzővel véltem leírhatónak. Különösnek 
tűnt először, hogy bár az apokalipszis, a Jelenések köny-
ve, a végpusztulás mindig ajzotta az emberi képzeletet, 
és számtalan mű született az idők során a vég kérdései-
nek igézetében, a szaktudományok láthatóan nem tudtak 
mihez kezdeni velük. A hasonló kérdésekre különösen 
érzékeny esztétika és rokontudományai, amelyek az alko-

6 A. Caraco, Desirable et le sublime: phenomenologie de 

l’apocalypse, Boudry-neuchatel 1953.

7 M. D. Paley, Apocalypse & Millennium in English Romantic 

Poetry, Oxford 1999.

8 F. Kermode, The Sense of an Ending: Studies in the Theory of 

Fiction, Oxford 1967.

9 Hamvas B., Modern Apokalipszis (A világkrízis 

irodalma), Társadalomtudomány 15, no. 2–3 (1935), 113–127. 

(Megjegyzendő, hogy Hamvas Béla későbbi értelmezésében az 

apokalipszis fogalmának egy másik jelentése kerül előtérbe, 

amely egy mondatban így összefoglalható: „Az aranykor utáni 

emberiségnek apokaliptikus jellege az, hogy: ítélet alatt áll.” 

Hamvas B., Scientia Sacra I. rész, Az őskori emberiség szellemi 

hagyománya, 1 – 2. kötet /1943 – 1944/, Szentendre–Budapest 

1995, 1. köt. 27 – 29. Ennek az értelmezésnek a részletesebb 

elemzéséhez lásd: Hubbes l. A. restoring a Broken Creation 

during Times of Apocalypse: An Essay on the Analogical 

Symbolism of Fall and Integrity in the Metaphysics of Béla 

Hamvas, in Hidden Truths from Eden: Esoteric Readings of Genesis 

1–3, SBL Studies. Semeia 76, eds. C. Vander Stichele and S. 

Scholz, Atlanta 2014, 197–218.)

10 P. Clifford, O istorie a sfârşitului lumii, trad: A. Bezerian, 

Bucureşti 1999, 14.

11 Hubbes l. Az apokaliptikum fogalmának szükségességéről 

I-II, Keresztény Szó 19, 3 (2008), 3, 30-33 – 4 (2008), 17-19.

12 Henoch Apokalypsise, ford. és bev. Hamvas B., 2. kiadás, 

Budapest 1989.

Albert Caraco,6 Morton D. Paley,7 Frank Kermode,8 or 
the Hungarian Béla Hamvas.9 This interpretation is also 
justified by common sense and by everyday language 
where ‘apocalyptic’ does not refer to a paradisiac state 
either – as Paula Clifford observes: “the word ‘apocalyptic’ 
is used today for every dramatic depiction of the End of 
the World, and especially for any event that could hasten 
the End – especially for a certain kind of literature that 
deals with subjects concerning the End-Times.”10 

let me include here a short digression in the spirit 
of my summary of the problem in an earlier article:11 
more than twenty years ago, while reading Béla Hamvas’s 
translation of the Apocalypse of Enoch,12 the strange, 
disturbing vision-like “otherness” of the text was a great 
experience for me. However – as to the question of what 
this “otherness” was – I could not exactly answer it then. It 
only came to my mind that it was apocalyptic as well as so 
many other artworks that I could describe with this term. 
First I found it curious that although the apocalypse, the 
Book of revelation, the end-time destruction has been 
always inciting the human imagination, and countless 
works have been created under the spell of the end, yet 
the related sciences were evidently unable to handle them. 
In the course of my initial research I felt that aesthetics 
and its related disciplines dealing with artistic creation, the 
arts, the world of values apparently closed their eyes over 

6 A. Caraco, Desirable et le sublime: phenomenologie de 

l’apocalypse, Boudry-neuchatel 1953.

7 M. D. Paley, Apocalypse & Millennium in English Romantic 

Poetry, Oxford 1999.

8 F. Kermode, The Sense of an Ending: Studies in the Theory of 

Fiction, Oxford 1967.

9 Hamvas B., Modern Apokalipszis (A világkrízis irodalma) 

(Modern Apocalypse /The literature of world crisis), Társada lom-

tudomány (Social science) 15, no. 2–3 (1935), 113–127. (It has to be 

noted that another meaning of the Apocalypse comes to the fore 

in a later interpretation of Béla Hamvas, that can be summarized 

as follows: “After the Golden Age, the Apocalyptic character of 

mankind is that they are under judgment.” Hamvas B., Scientia 

Sacra I. part, Az őskori emberiség szellemi hagyománya, (The 

spiritual tradition of ancient mankind) 1 – 2. volumes /1943 – 1944/, 

Szentendre–Budapest 1995, 1. vol. 27 – 29. See a more detailed 

analysis of this interpretation in: l. A. Hubbes, restoring a 

Broken Creation during Times of Apocalypse: An Essay on the 

Analogical Symbolism of Fall and Integrity in the Metaphysics 

of Béla Hamvas, in Hidden Truths from Eden: Esoteric Readings of 

Genesis 1–3, SBL Studies. Semeia 76, eds. C. Vander Stichele and S. 

Scholz, Atlanta 2014, 197–218.)

10 P. Clifford, O istorie a sfârşitului lumii, trad: A. Bezerian, 

Bucureşti 1999, 14.

11 l. Hubbes Az apokaliptikum fogalmának szükségességéről 

I-II (On the necessity of the concept of apocalypticum), Keresz-

tény Szó (Christian word) 19, 3 (2008), 3, 30-33 – 4 (2008), 17-19.

12 Henoch Apokalypsise, transl.introd. Hamvas B., 2nd. edition, 

Budapest 1989.

tással, a művészetekkel, az értékek világával foglalkoznak, 
első tájékozódásaim nyomán úgy érzékeltem, hogy látszó-
lag szemet hunytak az apokaliptikus ihletésű művek sora 
fölött. Természetesen a jelenség szakszerű tanulmányozá-
sa során kiderült számomra, hogy a fogalom igenis léte-
zett és használják is – amint láthattuk, Moutszopoulosz 
önálló esztétikai kategóriaként kezelte, Frye – ha egyolda-
lúan is – önálló képvilágnak, Kermode pedig írásmódnak, 
mi több: sajátos paradigmának tekintette.13 

A kérdés tehát nem az, hogy vannak-e apokaliptikus 
motívumok a művészetben, az sem kérdéses, hogy van-e 
kinyilatkoztató-apokaliptikus jellege a művészi alkotásnak, 
mint ahogy egy apokaliptikus esztétikai kategória megléte 
sem kétséges – a fő probléma ennek az apokaliptikumnak 
a természete, és ennek a viszonya (legfőbb) forrásával, a 
Jelenések könyvével, azaz az Apokalipszissel. 

Apokaliptikum – az apokaliptikus paradigma 
Melyek azok a fogalmak, amelyek a szakirodalomban gyak-
rabban felmerültek, és amelyek döntően meghatározhatják 
egy vonatkozó kutatás menetét (és eredményét)? leginkább 
három terminusról és ezek különböző alakváltozatairól van 
szó: apokaliptikus, eszkatologikus és messianisztikus. A három 
fogalom jelentésmezője nagymértékben átfedi egymást, 
mégsem esnek egybe – ugyanakkor szorosan egymáshoz 
kötődő jelentésekről van szó. A legfőbb közös vonásuk az 
idők végezetének várása, amelynek eljöttével Isten ítéletet 
tart az emberek, a népek, a világ fölött, és teljesen újrate-
remti a világot, amelyben immár csak az igazak, a kiválasz-
tottak jutnak örök üdvösségre. 

Vizsgálódásaim során arra kerestem a választ, hogy 
milyen névvel illethetnénk azt a fogalmat, amely 
magában foglalja az apokalipszist, az eszkatológiát és a 
messianizmust egyaránt? A Jelenések könyve mindhárom 
említett jellemzőt magában hordozza, mintegy a műfaj 
prototípusaként. E könyv az Apokalipszis – szó szerint 
kinyilatkoztatás – megnevezést tartalmi sajátosságainál 
fogva és közismertsége folytán jelentésátvitellel kiter-
jesztette minden olyan jelenségre, amely a végítélettel, a 
világ pusztulásával, és más benne szereplő tartalmi, sőt, 
formai elemekkel kapcsolatos. Ugyanakkor a hasonló 
értelmű eszkatológia, eszkatologikus – inkább a végső 
dolgokra, túlvilágra vonatkozó – fogalmakat a legújabb 
időkig a teológia, a filológia és esetlegesen az antropo-
lógia körein kívül alig ismerte valaki. A messianizmus, 
messianisztikus fogalmai ellenben túlságosan leszűkítő 
jellegűek: csupán a jelenségkör egy sajátos – még ha 
bármilyen központi – elemére, a szabadítóként érkező/
visszatérő felkent király, megváltó, üdvözítő személyé-
ben, küldetésében való hitre vonatkoznak. Első elméleti 

13 lásd Kermode 1967, 3–31, 93–124 – magyar fordításban 

két helyen is: Kermode, F. A vég, ford. novák Gy., in A herme-

neutika elmélete, vál. és szerk. Fabiny T., Szeged 1998, 371–389, 

valamint Kermode F., A modern apokalipszis, ford. Sándor B., 

Café Bábel 10, 1/35 (2000), 31–43.

the long series of works of apocalyptic inspiration. naturally, 
while studying the phenomenon, I found that such a term 
did exist – as we could see, Moutsopoulos dealt with it as a 
self-sufficient aesthetical category and, even if from a one-
sided perspective, Frye also admitted that ‘apocalyptic’ is an 
independent type of imagery and Kermode considered it as 
a way of writing, or even as a specific paradigm.13 

So, the question is not whether there are apocalyptic 
motifs in art or not, and it is not questionable either 
whether artistic creation has a certain revelatory-apocalyptic 
power, nor can the existence and validity of a definite 
apocalyptic category in aesthetics be doubted; the main 
problem lies in the nature of this apocalyptic, and of course, 
its relation to the Book of revelation: The Apocalypse.

Apocalipticum – the apocalyptic paradigm
What are the concepts that appeared frequently in the 
professional literature and that may determine the course 
(and the outcome) of research on the subject? At least 
three terms and their variations are involved: apocalyptic, 
eschatological and messianistic. The meanings of the three 
concepts largely overlap, but they do not completely 
coincide. Their most important common feature is waiting 
for the end of times, when God judges people, nations, 
and the whole world, and recreates the world where only 
the true and the selected ones reach eternal salvation. 

During my research I was trying to find a concept 
that includes apocalypse, eschatology and messianism. The 
Book of revelation includes all the above mentioned 
characteristics as the prototype of the genre. This 
book due to its contextual characteristics and its 
popularity, extended the term Apocalypse – literally 
revelation – to all the phenomena related to the final 
judgement, the destruction of the world and all 
its contextual and formal elements, by means of a 
transfer of meaning. At the same time, the similar 
terms eschatology, eschatological – regarding rather 
the final events, the other world – have until recently 
been hardly known by anyone apart from theologians, 
philologists and perhaps anthropologists. The terms 
messianism, messianistic are too narrow: they are 
only related to a specific and central element of the 
phenomena concerned, to the belief in the consecrated 
king, the saviour, returning as a deliverer, and to 
his mission. Therefore, in my first theoretical work14 
I argued that the adjective „apocalyptic” and its 
abstraction „apocalypticum” deriving from the common 

13 See Kermode 1967, 3–31, 93–124. 

14 l. Hubbes, Látomások a végső dolgok bűvöletében. 

Az apokalipszis a vallásos irodalmi műfajtól a művészeti 

kifejezésmódig(Visions under the spell of the end. Apocalypse 

from a genre of religious literature to a way of artistic 

expression; Marosvásárhely 2008. Based on the PhD Thesis 

bearing the same title and defended in 2006 (Hereinafter 

Hubbes 2006/2008)).
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munkámban14 így amellett érveltem, hogy az apokalip-
szis szónak a közértelmezésben meghonosodott értel-
méből származtatott „apokaliptikus” jelzőt, és a belőlük 
elvont „apokaliptikum” absztrakciót indokoltan lehet 
használni a művészet, az esztétika, a filozófia, a kultú-
ratudomány terén is. Utóbb, a szakirodalmi ismereteim 
szélesedésével, az apokaliptikum esztétikai-művészettör-
téneti fogalmát egy sajátos világalakító szemléletmód, az 
apokaliptikus paradigma társadalomtudományok terén is 
jól alkalmazható koncepciója irányába terjesztettem ki.15

Ebben az értelemben, az apokaliptikus paradigma 
olyan (vallási) világnézetet jelöl, amely egymásra ható élet- 
és világmodell gyanánt működik. Ez a világnézet egy rend 
olyan alaphiedelemre épül, mint a világ és az emberi 
történelem lineáris menete – amelynek egy közelgő isteni 
beavatkozás vet véget –, és a világ teodicea-elvű elutasí-
tása, amely elválaszthatatlan egyrészt a világvége-félel-
mektől, másrészt a kiválasztottak szabadulásának és 
üdvözülésének reményétől. Az apokaliptikus paradigma 
ezen elemei többnyire apokaliptikus művekben és 
mozgalmakban, messianisztikus, millenarista és utópikus 
eszmékben fejeződnek ki, nyilvánulnak meg; gyakran 
járnak együtt olyan jelenségekkel, mint kognitív disszo-
nancia, szubverzivitás, ideológiai fanatizmus, rajongó 
szélsőségesség, fundamentalizmus, dualisztikus kizáróla-
gosság, paranoia, bűnbak-keresés vagy démonizálás. 
Olyan konglomerátum ez, amelynek elemei szervesen 
összetartoznak, együtthatásban működnek, és nagyon 
nagyarányú, radikális, hosszú távú változásokat kiváltó 
eseményekhez vezetnek egy-egy adott társadalomban, 
kultúrában, vagy akár egész kultúrkörben.16 

Az apokaliptikum természete
Ha elfogadjuk, hogy létezik apokaliptikus művészet, 
mindenekelőtt azt kell megvizsgálnunk, hogy ezt a 
teológiából kölcsönvett esztétikai minőséget hogyan 
lehet jellemezni. Számtalan bibliai jelenet, cselekmény, 
szereplő művészi megjelenítése a Jelenések könyvének 
képvilágát idézi. Ezek a műalkotások – amelyeket a 
művészettörténetben gyakran olyan kifejezésekkel 
írnak le, mint: „apokalipszis-ábrázolások”, „Utolsó Ítélet- 
ábrázolások” – nemcsak témájuk révén sajátosak, hanem 
más lényeges, ugyancsak jellemző sajátosságaik is 
vannak.17 Az összetéveszthetetlen tartalmi elemeken kívül 

14 Hubbes l., Látomások a végső dolgok bűvöletében. Az apoka-

lipszis a vallásos irodalmi műfajtól a művészeti kifejezésmódig; 

Marosvásárhely 2008. Az azonos című, 2006-ban megvédett 

doktori disszertáció alapján (a továbbiakban Hubbes 2006/2008).

15 Különösen Hubbes l., Apocalyptic as a new Mental 

Paradigm of the Middle Ages, in A Companion to the Premodern 

Apocalypse, edited by Michael A. ryan, leiden: Brill, 2016, 

143–175. (A továbbiakban Hubbes l. 2016a)

16 Hubbes 2016a, 147–148.

17 Korábban így érveltem: „Ellenvethetné valaki, hogy mi 

szükség van ugyan egy új fogalomra a művészet-történetben 

interpretation of the term apocalypse, can be used on 
good grounds in the areas of art, aesthetics, philosophy 
and cultural sciences. later on, as my knowledge of 
the professional literature was growing, I extended 
the aesthetic- art historical concept of apocalipticum in 
the direction of a special world changing apocalyptic 
paradigm that can be well applied in the area of social 
sciences as well.15

In this sense, the apocalyptic paradigm indicates a 
(religious) world view that works both as an interrelated 
model for life and model of the world. This world view is 
based on a fundamental belief that the history of the world 
and of mankind are linear, and that it will all end by an 
upcoming divine intervention; the rejection of the world 
based on the theodicy-principle; which is inseparable on 
the one hand from fears from the end of the world, and 
on the other hand from the hope of the liberation and 
salvation of the selected. These elements of the apocalyptic 
paradigm are expressed by and manifested in apocalyptic 
works and movements, messianistic, millenarian and 
utopistic ideas; they are often accompanied by phenomena 
like cognitive dissonance, subversiveness, ideological 
fanatism, enthusiastic extremism, fundamentalism, 
dualistic exclusivity, paranoia, search for a scapegoat or 
demonizing. This is a conglomerate whose elements belong 
and work organically together and lead to events resulting 
in large-scale, radical, long-term changes in a given society, 
culture or in a whole area of culture.16 

The nature of the apocalyptic
If we accept that there is such thing as apocalyptic art 
we should first consider the issue of how this aesthetic 
quality – obviously imported from the sphere of theology 
– might be characterized. Several Biblical scenes, events, 
characters represented in certain artworks evoke the 
imagery of the revelation. These artworks – described 
in art history often with such terms as: ‘depictions of the 
Apocalypse’, ‘representations of the Last Judgment’ – are 
unique not only by their subject, but also by their other 
essential characteristics.17 Alongside the unmistakable 

15 Especially l. Hubbes, Apocalyptic as a new Mental 

Paradigm of the Middle Ages, in A Companion to the Premodern 

Apocalypse, edited by Michael A. ryan, leiden 2016, 143-175. 

(hereafter Hubbes l. 2016a.) 

16 Hubbes 2016a, 147-148.

17 As I argued earlier: “Someone might object why a new 

concept is necessary in art history or in aesthetics or in any 

philological system. The concept and the phenomenon itself 

are not new. But the description of the phenomenon was 

very difficult. If you open a work on art history or an album: 

you mostly find the terms Apocalypse representation, Last 

Judgment Iconography, representation of the Second Coming, the 

subject of the judging Christ, the Resurrection scene, representa-

tion of Heaven or Hell; in music Dies Irae-motives, Oratorium of 

the Book of Revelation are mentioned; ‘apocalyptic’ is perhaps 

más jellemzők is szervesen hozzátartoznak e művekhez: 
különleges nyelvezet és formavilág, jellegzetes ikonográfia, 
jól azonosítható kompozíciós szerkezet, meghatározott 
egyedi eszmei háttér, és mindenekfölött: egy különleges – 
sajátosan apokaliptikus – katarzis.

Korábbi és kiadás előtt álló munkáimban18 részletesen 
leírtam, hogy az apokaliptikus műalkotásokat jól megha-
tározott közös sajátosságok és állandók jellemzik, itt most 
csak vázlatszerű összefoglalást nyújtok. E világkép főbb 
tényezői közé archetipikus történet-minták, hiedelem-ele-
mek tartoznak. Ilyen az, hogy a világ / egy világ borzalmas 
módon elpusztul a közeljövőben, vagy eleve már pokoli / 
lepusztult állapotban van, többnyire bűnössége vagy rom-
lottsága miatt. Fontos elem az, hogy a világ pusztulását 
csupán egy maroknyi igaz vagy kiválasztott éli túl, vagy 
támad fel új életre fizikai vagy erkölcsi értelemben a meg-
tisztított, újrateremtett paradicsomi világban, vagy meny-
nyei túlvilágon. Etikai vonatkozásban az alaptörténet a Jó 
és a Gonosz egyetemes harca, amelyben megérkezik vagy 
visszatér a rég várt, megígért/megjövendölt nagyhatalmú, 
isteni Szabadító (Messiás), és győzedelmeskedik a gonosz 
seregei fölött, vagy előrevetíti a végső győzelem remé-
nyét, a gonosz pedig véglegesen elpusztul, és a bűnösök 
(a romlottak, a hitetlenek, a Mások) örökre elkárhoznak. 
A leghőbb remény a világ megtisztulása a bűntől, a rom-
lottságtól, a gonosztól és a haláltól, és abban az ígéretben 
való bizalom, hogy eredeti, eszményi, aranykori tökéletes-
ségében újjászületve kezdődik újra. 

Ez után a sommás és felületes áttekintés után szeret-
nék javasolni egy pontosabb, ugyanakkor általánosabb 

vagy az esztétikában vagy bármi bölcseleti rendszerben. 

A fogalom nem új, és nem az maga a jelenség sem. Csakhogy a 

jelenség leírását nagyon nehézkesen, körülményesen művelték. 

lapozzon fel akárki egy művészettörténeti munkát, albumot: 

többnyire az Apokalipszis-ábrázolás, Utolsó Ítélet-ikonográfia, 

Második Eljövetel-ábrázolás, az Ítélkező Krisztus téma, feltá-

madás-jelenet, menny- vagy pokolábrázolás kifejezéseket találjuk; 

a zenében Dies Irae-motívumokat, Jelenések könyve-oratóriumot 

emlegetnek; talán egyedül az irodalomtörténetben említ-

tetik az apokaliptikus, de ott sem következetesen, a messia-

nizmus, eszkatologikus fogalmával és jelentésével váltva és 

keverve; míg a végítélet vagy az Antikrisztus drámáját megje-

lenítő középkori, kora-újkori misztériumdrámák és mora-

litás-játékok tárgyalásakor Antikrisztus-drámákról, Végítélet-

játékról beszélnek. A (töredékesen) felsorolt jelzőkkel volta-

képpen mind olyan műveket illetnek, amelyek többé-kevésbé 

a Jelenések könyvének megjelenítői, megidézői, ihletései.” 

Hubbes 2006, 72.

18 Hubbes 2006/2008; Hubbes 2008, Az apokaliptikum…, 

Hubbes 2011, 55–78; (a továbbiakban: Apocalyptic Motifs); 

továbbá: Hubbes 2016a; valamint Hubbes l., Elements 

of Online Apocalypticism. An Overview of Some recent 

Investigations, in The Apocalyptic Complex. Origins, Histories, 

Permanence, eds. n. Al-Bagdadi, M. riedl, D. Marno, Budapest 

2016, n.p. (a továbbiakban Hubbes l. 2016b)

characteristics of content, other features include the use 
of a special language and forms, a proper iconography, 
a well-defined compositional structure, a determining 
unique ideological background, and above all: a special, 
particularly apocalyptic catharsis.

In my earlier and unpublished works18 I described 
in detail that apocalyptic works of art have specific 
common features and constants; here I only provide 
a schematic summary. The most important factors 
of this world view are archetypal story patterns and 
faith elements. For example, the gruesome destruction 
of a/the World, or its already infernal/decayed state, 
mostly because of its sins or corruption. An important 
element is that only a handful chosen are physically or 
morally saved; or they resurrect to a new life physically 
or morally in the purified or reconstructed world of 
Paradise or in the heaven of another world. From the 
ethical perspective one should mention the universal 
war of Good and Evil, generally with the coming or 
returning of a liberator (Messiah), leading to the 
final triumph or at least a glimpse of the possibility of 
glory with the definitive consummation or the eternal 
perdition of sinners (the unbelievers, the Others). The 
most desired hope is that of the world’s purification 
of sins and evil, and its recreation and resumption in 
its original and ideal perfection of the golden age. 

After this summary and superficial overview, I would 
like to propose a concise but more exact – and at the 
same time more general – definition that would be 
helpful in adequately describing apocalyptic artworks. 
I have elaborated this tentative definition during my 
recent studies19 in accordance with the principles of 
genre typology, constructed on the form – content – 
function triad.

I based my structural analysis on both the classic 
SBl-definitions concluded by John J. Collins,20 and 
the observations derived by David Hellholm from 

only mentioned in literary history, but not in a consistent 

way. It is interchanged with concepts of eschatology and 

messianism, while in the discussions of the medieval and early 

renaissance mystery and morality plays representing the final 

judgement or the drama of the Antichrist they speak about 

Antichrist dramas and final judgement plays. The listed adjec-

tives inspire works that more or less represent the Book of 

revelation.” Hubbes 2006, 72.

18 Hubbes 2006/2008; Hubbes 2008 Az apokaliptikum…, 

Hubbes 2011, 55–78; (Apocalyptic Motifs); as well as Hubbes 

2016a and Hubbes l., Elements of Online Apocalypticism. An 

Overview of Some recent Investigations, in The Apocalyptic 

Complex. Origins, Histories, Permanence, eds. n. Al-Bagdadi et al., 

Budapest 2016 (forthcoming), n.p. (hereafter Hubbes l. 2016b.)

19 Hubbes 2006/2008, 47–62; Hubbes 2011, 58–60.

20 J.J. Collins, Introduction: Towards the Morphology of 

a Genre, Semeia 14 (1979), 1–20. (SBl – a Society for Biblical 

Literature abbreviation)
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rövid összefoglaló jellemzést, amely hasznosnak bizo-
nyulhat az apokaliptikus művek megfelelő leírásakor, 
elemzésekor. Ezt a meghatározási kísérletet régebbi és 
újabb elméleti munkáim során dolgoztam ki,19 a műfaj-
tipológia elvei mentén, a forma–tartalom–funkció hár-
masságára építve.

Strukturális leírásomat az apokalipszis-műfaj két 
klasszikus meghatározásra építettem: egyrészt a John J. 
Collins által összegzett SBl-modellre,20 másrészt David 
Hellholmnak az Uppsalai Kollokvium műhelymunkája 
nyomán leszűrt mintájára.21 A különböző későbbi értel-
mezési fejlemények22 figyelembe vételével ezt a modellt 
aztán kiterjesztettem az irodalmi műfajiság keretein túlra 
oly módon, hogy más művészetek hasonló jellegű alko-
tásaira is alkalmazható legyen.23 Ennek most egy nagyon 
leszűkített változatát ismertetem.

„Formai szempontból az apokaliptikus művek erő-
teljes jelképiséggel és drámai jelleggel bíró, fokozásra és 
ellentétezésre épülő spirális vagy keretes szerkezetű kinyi-
latkoztató-látomásos műalkotások. Tartalmi tekintetben 
egy krízishelyzetből fakadó, szélsőséges dualizmus által 
jellemzett eszkatologikus mítosz kivetülései, amelyben 
sajátos módon fordított és torzított kettősség jelenik meg, és 
amely szabályos szerkezetű, bár különleges drámában bon-
takozik ki a krízis (szorongattatás) – katasztrófa (utolsó 
ítélet) – apokatasztázis (új ég, új föld) minta szerint, és két 
szinten: egyetemes (makrokozmikus), valamint személyes 
(mikrokozmikus) szinten játszódik le. Funkció és működés 
szerint a következő jellemzők a meghatározók: valamely 
közösség válságára egy felsőbbrendű tekintéllyel kinyi-
latkoztatott válasz, amely egy sajátos transzcendens pers-
pektíva-váltás, valamint egy feltáró-elrejtő re-aktualizá-

19 Hubbes 2006/2008, 47 – 62; Hubbes 2011, 58–60.

20 J.J. Collins, Introduction: Towards the Morphology of 

a Genre, Semeia 14 (1979), 1 – 20. (SBl – a Society for Biblical 

Literature rövidítése)

21 D. Hellholm, Introduction, in Apocalypticism in the 

Mediterranean World and the Near East: Proceedings of the 

International Colloquium on Apocalypticism, Uppsala, August 

12–17, 1979, ed. D. Hellholm, Tübingen 1983, 1–8; és 

D. Hellholm, The Problem of Apocalyptic Genre and the 

Apocalypse of John, in Semeia 36 (1986), 13–64, 

különösen: 22–23.

22 Például, D. Aune, The Apocalypse of John and the 

Problem of Genre, in Semeia 36 (1986), 65–96, különösen 

86–87; J. De Young, The Woman, the lamb and the 

Dragon: Toward a Hermeneutic for Interpreting Apocalypse 

in Apocalyptic Times, előadás az Evangelical Theological 

Society ülésén, Orlando, Florida, 1998. nov. 19-én; D. Barr, 

Transforming the Imagination: John’s Apocalypse as Story, 

előadás a Wright állami Egyetemen, 2000. jan. 28-án; 

A. Yarbro Collins, Apocalypticism and new Testament 

Theology, előadás a new England region of the Society of 

Biblical literature ülésén, newton, MA, 2005. márc. 22-én.

23 Hubbes 2006/2008, 62; Hubbes 2011, 59–60.

the Uppsala Colloquium.21 Considering various later 
developments in the subject,22 I extended the basic 
guidelines beyond literature to the whole field of 
artistic creation.23 Here I present its very short version.

“From the perspective of form, apocalyptic artworks 
are revelatory-visionary creations possessing a powerful 
symbolism and dramatism with a spiral or framework 
structure constructed on gradation and contrast. From 
the viewpoint of content, they are expressions of an 
eschatological myth originating in critical situation, a myth 
characterized by an inverted and distorted extreme dualism; 
developing in a special kind of drama re-enacting 
the ancient combat myth, structured according to 
the following pattern: crisis (tribulations) – catastrophe 
(last judgment) – apokatastasis (new heaven, new earth), 
unfolding on a dual level: both universal (macrocosmic) 
and individual / personal (microcosmic). According to 
function and reception, the following aspects may be 
determining: since an apocalypse is a response revealed 
for a community in crisis by a superior, heavenly authority, 
the artistic creations expressing or inspired from it involve 
their public to actually partake in the drama by a particular 
transcendental change of perspective, and initiate them 
into the mystery through a revealing-concealing process of 
re-actualization. At the same time, with the alternate over-
intensifying of such feelings as fear, anger, or joy, these works 
produce an elementary shock resulting in a  powerful catharsis 
that snatches the public from their everyday reality, inducing 
deep, long lasting consciousness- and behavioural changes.”24

As a last, but very important complement I have to 
add that apocalyptic artworks generally reflect a unique 
worldview with a strange axiology. The apocalyptic 
‘Weltanschauung’ reverses the original Chaos – Cosmos 
situation into a paradoxical eschatological dualism: here 
it is not the Creation that stands as cosmos against a 

21 D. Hellholm, Introduction, in Apocalypticism in the 

Mediterranean World and the Near East: Proceedings of the 

International Colloquium on Apocalypticism, Uppsala, August 

12–17, 1979, ed. D. Hellholm, Tübingen 1983, 1–8; and 

D. Hellholm, The Problem of Apocalyptic Genre and 

the Apocalypse of John, in Semeia 36 (1986), 13–64, 

especially: 22–23.

22 For example, D. Aune, The Apocalypse of John and 

the Problem of Genre, in Semeia 36 (1986), 65–96, espe-

cially 86–87; J. De Young, The Woman, the lamb and the 

Dragon: Toward a Hermeneutic for Interpreting Apocalypse 

in Apocalyptic Times, lecture at the Evangelical Theological 

Society meeting, Orlando, Florida, 1998. nov. 19; D. Barr, 

Transforming the Imagination: John’s Apocalypse as Story, 

lecture at the Wright State University, 2000. Jan. 28; 

A. Yarbro Collins, Apocalypticism and new Testament 

Theology, lecture at the new England region of the Society of 

Biblical literature meeting, newton, MA, 2005. March 22

23 Hubbes 2006/2008, 62; Hubbes 2011, 59–60.

24 Hubbes 2006/2008, 62.

lási folyamat révén a közönségét a történet résztvevőjévé vonja 
be, és beavatja egy misztériumba, ugyanakkor a félelem- és 
öröm-érzetek váltakozó túlfokozásával olyan elemi megráz-
kódtatást idéz elő, amelynek az eredményeképp támadó erő-
teljes katarzis kiragadja megszokott valóságából a befogadót, 
és mélyreható, hosszantartó viselkedési és öntudati változá-
sokat idéz elő benne.”24

Utolsó, de lényeges kiegészítésként érdemes 
megjegyeznünk, hogy a (vallási ihletésű) apokaliptikus 
műalkotások általában különös értékrendű sajátos 
világképet tükröznek. „Az apokaliptika az eszkatologikus 
dualizmus ellentmondásosságába fordítja a káosz-
kozmosz eredeti alaphelyzetét: nem a teremtett világ 
áll kozmoszként az őseredeti káosszal szemben, hanem 
a (bűnbeesés által) megrontott teremtés áll fenyegető 
káoszként egy elveszített, de remélt és megígért végső 
utópikus paradicsomi kozmosszal szemben!”25 Éppen 
a fordítottja az általános mitikus káosz-kozmosz 
dualizmusnak, és ez az eszkatologikus perspektívába 
emelt manicheisztikus kettősség a világnak bizonyos 
tekintetben fordított tükörképét mutatja.26 

A Jelenések könyve és az apokaliptikus művészet
Miután megismertük az apokaliptikum természetét, 
térjünk vissza annak a kérdésnek a megválaszolá-
sához, hogy miért is éppen apokaliptikusnak nevez-
tetik. Különösnek tűnik, és gyakran fel is teszik a kérdést, 
hogy az eredetileg „kinyilatkoztatás, felfedés, lelep-
lezés” értelmű görög szó miért és hogyan tett szert a 
ma ismeretes és a köznyelvben használatos vészjósló, 
komor jelentésére. A válasz a Jelenések könyvének kezdő 
szavaiban áll: „Apokalypsis Iésou Khristou, hén edóken autó 
ho Theos”, amelyeket az utókor az írás címének értel-
mezett – ugyanúgy, ahogy majd ebből fakadóan az apoka-
lipszis szó a kinyilatkoztató-látomásos vallási iratok egész 
műfajának megnevezéséül kezdett szolgálni – a címadó 
szó fokozatosan egy egész világképet és annak mindenféle, 
többek közt művészeti, megnyilatkozásait kezdte jelölni.

Mivel a Jelenések könyve az egyetlen teljes ilyen 
jellegű, műfajú kanonizált irat az Újszövetségben, a „címe” 

24 Hubbes 2006/2008, 62.

25 Ibid., 53.

26 Hasonlóan a bahtyini karneváli groteszk perspektíva-

váltásához (vö. M. Bahtyin, Francois Rabelais művészete, a 

középkor és a reneszánsz népi kultúrája, Budapest 2002), csak 

éppen ellenkező előjellel. A karneválival szemben itt az a 

különbség, hogy míg a groteszk torzítása a világ fenyegetéseit, 

félelmetességét úgy ártalmatlanítja, hogy a nevetségesség 

szemszögébe „rántja le”, addig az apokaliptikus szemléletmód 

felnagyító torzításai – a radikális dualizmussal együtthatva, és 

annak mindkét oldalán – ellenkezőleg, a numinózus fenségébe 

emelik azokat, és a rémségessé növelt negatívumokat az eleve 

elrendelt (és alkalmanként nem kevésbé rémséges erők segít-

ségével elért) végső isteni győzelem semmisíti meg. Hubbes 

2006/2008, 55.

primordial chaos, on the contrary, the corrupt creation 
(corrupted by the original sin) “stands as threatening 
chaos against a lost, but hoped-for and promised 
cosmos!”25 This idea is actually quite the opposite of 
the general Chaos – Cosmos mythical dualism, and the 
apocalyptic spirit may be understood only through the 
prism of this inverted, Manichean-like dualism.26 

Revelation and apocalyptic art
After having defined the nature of the apocalyptic, let 
us return to the question of why exactly it is named 
apocalyptic. I do not wish to spend too much time over 
this issue, but it is worth mentioning that it seems 
curious how this Greek word, originally meaning 
‘revealing, lifting of the veil’ has come to denote such a 
grim subject. The answer is offered by the introductory 
words of this writing, later perceived as its title: 
‘Apokalypsis Iesou Khristou hen edoken auto ho theos’. In 
the same manner as the word apocalypse grew to name a 
whole series literary-revelatory writings, focusing in itself 
the essence of the whole genre, so it also came gradually 
to denote a special worldview and all of its expressions – 
be they artistic or any other type. 

Since the revelation is the only such complete book 
canonized among new Testament writings, its ‘title’ came 
to mean its characteristic content. During the centuries, 
through the different depictions of subjects, scenes, plots 
taken from the Book of revelation, a unique tradition 
has been slowly forming in arts. For example, the 
Throne-visions of the 4th, 7th, 11th, or 20th chapters 
have led to the great last Judgments in mosaic, painting 
or sculpture. On the other hand, the seals and trumpets 
and chalices, together with the episodes of the two 
Witnesses, the Woman and the Dragon, Gog and Magog, 
the Great Whore Babylon, and the episode of the two 
Beasts gave birth to the Antichrist-legends in miniature 
painting, literature and drama, not only in the Middle 
Ages but up until today’s movies and computer games. 

All these artworks, drawn directly from the Book of 
revelation or inspired indirectly by the spirit of it may 

25 Hubbes 2006/2008, 53.

26 Similarly to the carnival grotesque perspective change, 

(see. M. Bahtyin, François Rabelais művészete, a középkor és a 

reneszánsz népi kultúrája, Budapest 2002 – English edition: 

M. Bakhtin. Rabelais and His World, Indiana University Press, 

1984), but with a contrary sense. As opposed to the carniva-

lesque, the difference here is that while the distortion of the 

grotesque neutralizes the threats and grimness of the world 

by dragging them down to the aspect of the ridiculous, the 

enlarging distortions of the apocalyptic approach, together 

with the radical dualism on both of its sides, elevates them 

to numinous grandiosity and the negativities increased to 

be fearsome are annihilated by the predestined final divine 

victory (which is sometimes achieved with no less fearsome 

forces). Hubbes 2006/2008, 55.
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magára öltötte a jellegzetes tartalmát. A századok során 
a Jelenések könyvéből vett különböző szüzsék, alakok, 
jelenetek, cselekmények ábrázolásai során lassan egy 
sajátos reprezentációs hagyomány kezdett kialakulni 
a művészetekben. Ilyennek tekinthetők a negyedik, a 
hetedik, a tizenegyedik vagy huszadik fejezetek trón-láto-
másai, amelyek a mozaikokban, freskókban, dombormű-
vekben megalkotott Utolsó Ítéleteket ihlették. Másrészt, a 
pecsétek és harsonák és kelyhek, a két Tanú, az Asszony 
és a Sárkány, Góg és Magóg, a nagy Parázna Babilon, a 
két Fenevad epizódjai adtak életet a miniatúra-festészet, 
az irodalom és a drámajátékok Antikrisztus-történeteinek 
nemcsak a középkorban, de egészen napjaink játékfilmje-
inek, vagy számítógépes játékainak világáig.

Mindezek a műalkotások, amelyek közvetlenül a 
Jelenések könyvéből származnak, vagy közvetett módon 
annak szellemi ihletéséből születtek, együttesen apokalip-
tikus műveknek nevezhetők a Jelenések könyve közismer-
tebb neve, az Apokalipszis nyomán. Szeretném azonban 
felhívni a figyelmet arra, hogy az apokaliptikus művészet 
nem egyszerűen a Jelenések könyvének illusztrálása.

A szóban forgó műalkotások, és egyáltalán, az egész 
apokaliptikus műnem nem kizárólag a Jelenések 
könyvéből fakad. A patmoszi János látomásai az egyedüli 
kanonizált újszövetségi példáját jelentik egy nagyon 
gazdag – zsidó, keresztény, muszlim, sőt, akár pogány 
vagy gnosztikus – vallásirodalmi műfajnak. Olyan apokrif 
vagy pszeudo-epigrafikus iratok, mint a Hénoch könyvek, 
a Jubileumok könyve, Ezdrás IV, Péter, Pál, Bertalan 
apokalipszisei, a Tizenkét Pátriárka Testamentuma, 
Hermász Pásztora vagy a Szibüllinák – hogy csupán a 
fontosabbakat említsük – mind rajta hagyták a nyomukat 
különböző mértékben az apokaliptikus művészet 
számtalan alkotásán. De nem is kell túlságosan messzire 
távolodnunk a Szentírástól – az Ó- és Újszövetségben 
egyaránt találunk olyan részeket, fejezeteket, verseket, 
amelyek fontos szerepet játszottak az apokaliptikum 
kialakulásában. Mindenekelőtt Dániel hetedik és 
Ezékiel első könyve az Ótestamentumban (amelyek 
magára a Jelenések könyvére is hatottak), majd a 
szinoptikus vagy kis-apokalipszis Máté, Márk és lukács 
evangéliumában, valamint a két Thesszalo ni kiakhoz írt 
levél mind erőteljesen hozzájárultak az apokaliptikus 
műalkotásoknak úgy a képvilágához, mint a narratíváihoz.

Mégis, szeretném hangsúlyozni, hogy a számos töre-
dékes (vagy éppen teljes) apokaliptikus szövegforrás 
ellenére, a keresztény hagyományban a Jelenések köny-
ve volt a legismertebb és leghasználatosabb – ha nem 
is az egyetlen – közvetítője az apokaliptikus képze-
letvilágnak a művészetben. (zárójelben megjegyzem, 
hogy az apokaliptikus gondolkodás fenntartója is egy-
ben… Gondoljunk csak a görögkeleti egyházra, ahol a 
Jelenések könyvének nagyon sokáig kétes megítélése 
volt, és ahol az apokaliptikus képvilág gyakran más for-
rásokból táplálkozik.) Azt is el kell ismernünk azonban, 
hogy magából a Jelenések könyvéből is csak bizonyos, 

be called together apocalyptic creations after the more 
common name of the revelation. However, I would like 
to emphasize that apocalyptic art is simply not the same 
as just illustrations to the Book of revelation!

The artworks under discussion and the whole 
mode of the apocalyptic do not originate exclusively in 
revelation. John of Patmos’s visions are but a single 
canonized representative of a rich genre of religious 
literature – Christian, Jewish, Gnostic, even Pagan. Such 
apocrypha or pseudo epigrapha as the Enochian Books, 
the Jubilees or 4 Ezra, the Apocalypses of Peter, Paul, 
Bartholomew, the Testaments of the Twelve Patriarchs, 
the Pastor of Hermas, or the Sibyllines – to name only a 
few examples – have all left their footprints to a certain 
extent on apocalyptic art. But we don’t have to go too 
far away from Scripture – there are other parts, chapters, 
and verses in both the Old and the new Testaments 
that played an important role in the formation of this 
apocalyptic mode. First of all Daniel 7 and Ezekiel 
1 of the Old Testament, then the Synoptic or little 
Apocalypse in Matthew, Mark and luke, and the two 
epistles to the Thessalonians contributed greatly to both 
the imagery and the scenario of such creations.

I would like to emphasize that in spite of the many 
fragmentary (or even integral) apocalyptic sources, 
in actual fact the Book of revelation was the most 
known and used – though not the only – mediator of 
apocalyptic imagery in art (In parentheses, I have to 
add: the maintainer of such a mentality too. Just think of 
the Eastern Church, where the Book of revelation has 
had quite an ambiguous situation for a long time, and 
where the apocalyptic imagery comes often from other 
sources than the revelation itself – we will later return 
to this note). However, at the same time we also have to 
admit, that from the revelation only certain chapters and 
scenes such as the ones I mentioned earlier have formed 
a very strong tradition.

After the uncertainty of Christianity regarding images, 
when the traditions of icon representations started to 
evolve, apocalyptic imagery worked as a catalyst in this 
process and made easier the use of illustrations in the 
work of evangelization. This preaching role became 
even more important in the 5th and 6th centuries, when 
some important scenes of the Book of revelation were 
integrated in the theological language of mural paintings 
and then became independent on the last Judgments 
evolving on church walls, and tympanums.

Sacral art represented the images of the apocalypse 
in alignment to the eternal purposes and teachings 
of the Church; the different periods in the imagery 
of evangelization in the course of the changes of the 
centuries can be separated based on certain aspects. 
Montague rhodes James divides apocalyptic arts in 
three periods first of all according to formal and stylistic 
features: the first one is the period from the beginning 
to the 11th–12th centuries and it is characterized by 

leginkább a fentebb felsorolt fejezetek és jelenetek ala-
kítottak ki erőteljes művészettörténeti hagyományokat.

A kereszténység kezdeti időszakának képekkel szem-
beni bizonytalansága elmúltával kezdtek kialakulni 
az ikonikus ábrázolás hagyományai: az apokaliptikus 
képvilág katalizátorként működött ebben a folyamat-
ban, és megkönnyítette az illusztrációk felhasználását az 
evangelizáció munkájában. Ez az igehirdető szerep még 
jelentősebbé vált az 5–6. századokban, amikor a Jelenések 
könyvének néhány fontos jelenete bekerült a falképek 
teológiájának nyelvébe, majd önállósulva a templomok 
falain, timpanonjain kibontakozó Utolsó Ítéletekben.

A szakrális művészet a mindenkori egyházi célokhoz 
és tanításokhoz igazodva jelenítette meg az apokalipszis 
képeit, ennek megfelelően az évszázadok változásai során 
a Kinyilatkoztatás igehirdető-nevelő képvilágában adott 
szempontok szerint különböző korszakokat lehet élesen 
elválasztani. Montague rhodes James elsősorban formai-
stilisztikai jegyeket figyelembe véve három korszakra 
osztja fel az apokaliptikus képzőművészetet: az első, a 
kezdetektől a 11–12. századig tartó időszakot szerinte a 
tapogatózás, stíluskeresés, próbálkozás jellemzi; az 1200-as 
évektől a 15. század végéig érő másodikra a standardizá-
lás, az egyneműsödés jellemző; míg a máig tartó harmadik 
korszak képvilágát az eklekticizmus hatja át.27 

Számunkra azonban egy másik, egyszerűbb – és tartalmi 
vonatkozásban élesebben szétváló – felosztás releván-
sabbnak tűnik. A korai keresztény művészet például nem 
ismert klasszikus értelemben vett Utolsó Ítéleteket – ahogy 
ezt már Pogány Kálmán is írta több mint száz évvel 
ezelőtt,28 csak az ókor végén következett be éles fordulat. 
Az üldöztetések idején az ősi egyház megkímélte híveit a 
harag napja borzalmaitól, és inkább csak felemelő, vigasz-
taló képeket láttatott velük.29 Meg kell jegyezni viszont, 
hogy az apokalipticizmus különleges hajtóerejét adó 
Antikrisztus-történetek már ekkor széles körben terjedtek.30 
A népvándorlások korától kezdve, a közélet és a moralitás 
szétzüllésével, az élet eldurvulásával „természetes, hogy a 
szilaj, fékezhetetlen tettvágyú tömegekkel szemben a térítő 
egyház pedagógiája jelentékenyen megváltozik: a szeretet 
igéivel, a földöntúli boldogság hirdetésével való megnye-
rés helyébe az örök kárhozat ecsetelésével ható megfé-
lemlítés lép. A Megváltó tanait prédikáló konfesszorokat 
– mint még annyiszor a történelem folyamán – megszállja 
az ótestamentom bosszúálló Jehovájának szelleme (…) 
A pastor bonus örökét a kérlelhetetlen igazsággal mérő 
rex gloriae foglalja el.” 31 Mindenképpen egyetérthetünk 
vele abban a tekintetben, hogy a korai kereszténységben 

27 M. r. James, The Apocalypse in Art, london 1931, 9.

28 Pogány K. Az Utolsó Ítélet középkori ábrázolása a keleti és a 

nyugati művészetben, Budapest 1907.

29 Pogány 1907, 9.

30 B. McGinn, Antikrisztus – az emberiség kétezer éve a gonosz 

bűvöletében, ford. Kőrös lászló, Budapest 1995.

31 Ibid., 9–10. (Kiemelések az eredetiben.)

exploration, experimenting and searching for style; 
the second period between the 13th and the end of 
the 15th century is characterized by standardizing and 
homogeneity, and the third period lasting until modern 
times is permeated by eclecticism.27 

For me, however, another, more simple and 
contextually more crisply separated division seems to 
be more relevant. Early Christian art, for example, did 
not know any last judgments in the classical sense, as 
Kálmán Pogány wrote more than 100 years ago,28 and a 
sharp change happened at the end of the ancient times. 
At the time of the persecutions, the ancient Church 
spared its followers from the horrors of the day of wrath 
and showed them only uplifting and consoling images.29 
It has to be noted however, that the Antichrist stories 
providing special propelling force to apocalypticism were 
widespread already in those days.30 From the beginning 
of the age of migrations, when public life and morality 
disintegrated, and life became harder, it was “natural 
that the pedagogy of the Church changed significantly 
with respect to the masses with an untameable desire 
to act: the teachings of love and unearthly happiness to 
captivate people were replaced by paintings of eternal 
perdition and intimidation. Confessors preaching the 
teachings of the Saviour become possessed with the 
spirit of the revenging Jehova of the Old Testament, 
like so many other times in history, (…) and the pastor 
bonus is replaced by the unrelenting rex gloriae.”31 We 
can agree with Pogány that in early Christianity Jesus 
really appears as the Good Shepherd, in friendly 
and intimate images, or as a king or a judge, with the 
properties of imperial iconography, to emphasize his 
dominance in glorious and victorious scenes. The same 
interpretation is confirmed by Peter Klein, applying a 
different explanation. While making an inventory of 
the ancient prefigurations of the elements of the last 
Judgment compositions, he draws the attention to the 
fact that at the Constantinian turn of Christianity, as the 
elite was baptized, the Good Shepherd of the early hiding 
Church was gradually replaced by the iconography of 
the rather legitimating, omnipotent, dominating imperial 
Pantokrator.32 In later centuries, when Barbaric kingdoms 
in the West and the Persian Empire in the East (and 

27 M. r. James, The Apocalypse in Art, london 1931, 9.

28 Pogány K. Az Utolsó Ítélet középkori ábrázolása a keleti és a 

nyugati művészetben, (Medieval representation of the last judg-

ment in Eastern and Western art) Budapest 1907.

29 Pogány 1907, 9.

30 B. McGinn, Antikrisztus – az emberiség kétezer éve a gonosz bűvö-

letében, (Antichrist – mankind under the evil’s spell for two thou-

sand years) Hungarian tranlslation. lászló Kőrös, Budapest 1995.

31 Ibid., 9–10. (Highlights in the original.)

32 P. Klein, Introduction: The Apocalypse in Medieval Art, in 

The Apocalypse in the Middle Ages, ed. r. K. Emmerson and B. 

McGinn, Ithaca, 1992, 159–199, 161.
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Krisztus valóban vagy jó pásztorként jelenik meg, benső-
séges, barátságos hangulatú képeken, vagy királyként és 
ítélőbíróként, a császári ikonográfia kellékeivel uralma 
hangsúlyozására, győzedelmes, dicsőséges, örömteli jelene-
tekben. Más magyarázattal ugyan, de ezt az értelmezést 
erősíti meg Peter Klein is, aki – miközben leltárba veszi 
az Utolsó Ítélet kompozíciók elemeinek ókori előképeit – 
felhívja rá a figyelmet, hogy a korai, rejtőzködő egyház Jó 
pásztora a kereszténység constantinusi fordulatával és az 
elitek megkeresztelkedésével fokozatosan átadja a helyét a 
mindenható uralkodó, a világbíró Pantokrátor legitimálóbb 
császári ikonográfiájának.32 A későbbi századokban, amikor 
a nyugatot az erőre kapó barbár királyságok, a Keletet 
pedig a Perzsa Birodalom, majd a felemelkedő iszlám 
hatalmak fenyegették – és onnantól kezdve végig a közép-
koron át – hangsúlyosabb a megtérésre való felszólítás. 
Következésképpen az Utolsó Ítélet megjelenítései harcia-
sabb, büntetéssel fenyegetőbb, komorabb jelleget öltenek. 

Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy észlelhető egy 
Kelet–nyugat megoszlás is az apokaliptikus műalkotások 
világában. Keleten a Jelenések könyvétől némileg lazáb-
ban függő és a korai kereszténység dicsőséges, örömte-
li modelljéhez közelebb álló Parúszia-típus terjedt el – és 
maradt uralkodó napjainkig az egyházi festészetben, míg 
nyugaton az apokaliptikus művészet komorabb hangulatú 
úgy az Utolsó Ítélet megjelenítéseiben, mint a János láto-
másaira épülő ciklusokban.

Párhuzamos apokaliptikus hagyományok
Hasonló kettősségnek a jegyében a Jelenések könyvé-
ből két jól elkülönülő, bár egymásra ható hagyomány 
bontakozott ki az apokaliptikus művészetben. Az első egy 
plasztikus-figuratív vonal, amely leginkább monumentá-
lis Utolsó Ítéletekben, kódex-illuminációkban, és érdekes 
módon a zenei Dies Irae motívumokban, költői Harag 
napja himnuszokban öltött szemléletes formát. Másrészt, 
egy dramatikus-narratív vonal, amely elsősorban irodalmi 
művekben, polemikus levelekben, középkori miszté-
rium- és moralitás-játékokban, apokalipszis-kommentá-
rok miniatúráiban, ősnyomtatványok metszetein – vagy 
éppen míves falikárpitokon, zenei apokalipszis-oratóriu-
mokban nyert kifejezést; korunkban pedig a filmvásznon, 
a képernyőn is: Antikrisztus-, Armageddon- vagy elragad-
tatás-33 filmekben, vagy a populáris kultúrában akár 

32 P. Klein, Introduction: The Apocalypse in Medieval Art, in 

The Apocalypse in the Middle Ages, ed. r. K. Emmerson and B. 

McGinn, Ithaca, 1992, 159–199, 161.

33 Az elragadtatás – angolul rapture – az újabbkori (pre- vagy 

poszt-)millennialista vagy diszpenzacionalista apokalipti-

cizmus sajátos fejleménye (lényege szerint az igazak az utolsó 

időkben az egyházra váró megpróbáltatások és katasztrófák 

előtt/után élve a mennybe ragadtatnak), amely a Jelenések 

könyvén kívüli forrásokból ered (1 Tessz 4, Mt 24), és 

különösen az angolszász neoprotestáns egyházak körében 

terjedt el. 

later on the threat of the rising Islamic powers) became 
powerful, the call for conversion was more emphasized. 
Consequently, the last judgement representations 
became more threatening, more bellicose and gloomy. 

At the same time it has to be noted that there exists 
an East-West division in the world of apocalyptic 
art. In the East the Parousia type spread, which was 
more loosely connected to the Book of revelation and 
which was closer to the glorious, joyful model of early 
Christianity remaining dominant in Church paintings 
until today, while apocalyptic art is more gloomy in the 
West regarding both the representations of the last 
Judgement and the cycles based on John’s visions. 

Parallel Apocalyptic Traditions
In the name of similar dualities, two separate traditions 
influencing each other have evolved in apocalyptic 
art from the Book of revelation. The first one is a 
plastic figurative line of depictions materializing in last 
Judgments, illuminations – and interestingly, in the 
Dies Irae movements in music, Day of Wrath poems 
in literature and so on; while, on the other hand, a 
dramatic-narrative line – overwhelmingly present in 
literature, medieval drama, manuscript illuminations, in 
music by the Oratories built on the revelation, and – in 
recent times: movies – Antichrist / Armageddon stories, 
rapture stories33, and the popular culture or video games 
built on them. These two apocalyptic traditions in art can 
be clearly separated on the basis of their characteristics. 
This separation is justified by the French art historian 
Yves Christe and it is clearly suggested by titles like: 
Apocalypse and Last Judgment around the Year 1000.34 Below 
I shortly summarize the most important subjects and 
characteristics of the two traditions.

33 Rapture – is the special development of the more modern 

(pre- or post-)millennialist or dispensationlist apocalypticism 

(according to its main idea, in the final times, before/after the 

tribulations and disasters waiting for the Church, the faithful 

will be transported/rapt to heaven alive), which derives from 

sources outside the Book of revelation (1 Thess 4, Mt 24), and 

spread especially in Anglo-Saxon neo-Protestant churches.

34 Y. Christe, Apocalypse and last Judgment around the Year 

1000, in The Apocalyptic Year 1000. Religious Expectation and 

Social Change, 950–1050, eds. r. landes, A. Gow and D. C. Van 

Meter, new York 2003, 139–154. Christe stresses the distinc-

tion between Apocalypse illustrations and eschatological end 

of the world representations and supposes that there was a 

conscious ecclesiastic policy behind it. (2003, 150–151) His divi-

sion corresponds to the two traditions distinguished by us in 

the sense that Apocalypse illustrations can be considered as a 

series of narrative scenes, while the last Judgement proves to 

be an implicit, independent composition; on the other hand, in 

his contention in the 11–12th centuries the iconography of the 

disaster of the end of the world was conspicuously avoided both 

in monumental art and in the codex miniatures.

ilyenekre épülő videojátékokban. Sajátosságaik mentén 
világosan el lehet különíteni egymástól a két apokalipti-
kus hagyományt a művészetben. Ezt a kettéosztást Yves 
Christe francia művészettörténész maga is alátámasztja, 
sőt kimondottan sugallja olyan címadásával is, mint: 
Apokalipszis és Utolsó Ítélet az ezredik év körül.34 Az alábbi-
akban röviden összefoglalom a két hagyomány legfőbb 
témáit és jellegzetességeit.

Ha szorosan követjük a Jelenések könyve szerkezetét, 
könnyen felismerhetjük, mely részek ajánlkoznak egyik 
vagy másik művészeti megvalósítási hagyomány számá-
ra. Azok, amelyek nagyobb dinamizmussal rendelkeznek, 
természetesen a drámai és narratív feldolgozásra kínál-
koznak, míg azok a részek, amelyek inkább statikusak, a 
festői megjelenítésre alkalmasabbak. Értelemszerűen 
vannak kivételek mindkét csoportban, és olyanok is, 
amelyek mindkét vonalban érvényesülnek.

Az utolsó Ítélet hagyománya
Az első, plasztikus vonalat nevezhetjük Utolsó Ítélet–
hagyománynak. Ez a szüzsé-vonal mindenekelőtt a 
Jelenések könyve egyetlen fejezetében gyökerezik, éspe-
dig különösen a Jel 20,11–15 versekben, amelyek a 
végítéletet írják le. Habár ez csupán egy jelenet, az 
Apokalipszis egyetlen más fejezete sem mutatott vala-
ha ilyen koherens és erőteljes reprezentatív hagyo-
mányt az apokaliptikus művészetben – Judith Kovacs 
és Christopher rowland azt írják: képei elözönlik a 
középkori művészet ikonográfiáját.35 Egyetlen átfogó 
hatalmas összképben ábrázolja a keresztény (és talán 
majd minden) eszkatológia lényegét: a holtak föltá-
madását és a lelkek végső megítélését, olyan képkom-
pozícióban, amely áttekinti az eszkatológikus dráma 
egészét. Természetesen, szintetizáló36 jellegénél fogva 
más elemek is belekerültek állandó komponens gyanánt, 
már a legkorábbi megjelenítésektől kezdve. Ilyenek a 
merkaba-látomások (amelyek eredete Ezékiel négy lelkes 

34 Y. Christe, Apocalypse and last Judgment around the 
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35 J. Kovacs and C. rowland, Revelation: The Apocalypse of 

Jesus Christ, Oxford 2004, 216.

36 ld. P. Klein 1992, 169.

If we closely follow the structure of the Book of 
revelation, we can easily recognize which parts offer 
themselves for the different artistic traditions. The 
more dynamic ones obviously offer themselves for a 
dramatic and narrative elaboration, while the more 
static parts are more suitable for picturesque represen-
tations. Obviously, there are exceptions in both groups 
and there are elements that can be represented in both 
ways.

The Last Judgment tradition
We may call the first, plastic one the “last Judgment”-
tradition – this line starts from only one chapter of the 
whole Book of revelation, namely 20,11–15 – depicting 
the final judgment.

Although it is only a scene, still no other chapter 
of revelation has ever shown such a coherent and 
representative tradition in apocalyptic arts; as Judith 
Kovacs and Christopher rowland state:35 its images 
pervade the iconography of medieval art. In a single, 
comprehensive grand tableau it depicts and expresses 
the very essence of Christian (and maybe all) eschatology: 
the resurrection of the dead, the final judgment of 
the soul, but in such scenery that actually gives an 
overview of the whole eschatological drama. There 
are of course other significant building elements 
that have been included as stable components quite 
from the earliest representations because of their 
synthetizing character 36. These are the Merkabah-visions 
(originating from Ezekiel’s visionary throne-chariot of 
fire, surrounded by the four living creatures) of or the 
Worship-scenes in the Heavenly Court of 4,1–11 and 11,15–
19 (repeating or varying in 7; 14,1–5; 19,1–9), together 
with the Tetramorph-, the Lamb- and Scroll-visions in 
5,1–14, or the Angel(s)sounding the Tumpet(s) of 8,6 and 
11,15, or the frequently appearing scene of Michael 
casting down or chaining the Dragon from 12,7–9 or 20,1–
3 and finally, the ever-emphasized horrors of eternal 
damnation unfolded from the brief mention of the Lake 
of Fire and Brimstone in 20,14–15 and 21,8. 

And we should still count to this cycle the sometimes 
prominent representations, sometimes almost hidden 
references to the New Heaven and New Earth, or even 
more to the Heavenly Jerusalem from chapters 21 and 
22. This ensemble forms the tableau that we call “last 
Judgment” (or “Parousia”, “Second Coming” in the East) 
with an almost unchanged and unchangeable structure 
over the centuries. It has to be noted that beside 
the Book of revelation the iconography of the last 
judgement was greatly influenced – according to Yves 
Christe,37 it was even partly superseded – by the “small 

35 J. Kovacs and C. rowland, Revelation: The Apocalypse of 

Jesus Christ, Oxford 2004, 216.

36 see P. Klein 1992, 169.

37 see Christe 2003, 139–140.
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állattól körülvett tűztrónusáig nyúlik vissza: Ezék. 1), vagy 
az imádás-jelenetek a mennyei trónteremben (Jel 4,1–11 és 
11,15–19, változatokban ismétlődve: 7; 14,1–5; 19,1–9); 
kiegészülve a Tetramorphosz-, a Bárány- és a Tekercs-
látomásokkal (Jel 5,1–14), a harsonát megfújó angyalok-
kal (Jel 8,6 és 11,15) vagy a gyakran megjelenő győzelmi 
jelenettel, amelyben Mihály arkangyal aláveti és meglán-
colja a Sárkányt (Jel 12,7), és végül az örök kárhozatnak 
a szűkszavúan megemlített kénköves, tüzes tó (20,14–15 
majd 21,8) képéből kibontott, mindig erőteljesen megje-
lenített borzalmaival. Ide kell számítanunk az Új Ég és 
Új Föld, vagy a Mennyei Jeruzsálem néha feltűnően rész-
letes, néha majdnem láthatatlanul rejtett ábrázolásait a 
huszadik és huszonegyedik fejezetekből. Ezen jelenetek 
kompozíciója alkotja azt a tablót, amelyet Utolsó Ítéletnek 
nevezünk (vagy keleten Parúsziának, Második Eljövetelnek), 
és századokon át majdnem változatlanul megtartotta szer-
kezetét. Megjegyzendő, hogy a Jelenések könyve mellett 
az Utolsó Ítélet ikonográfiáját jelentős módon alakította 
– sőt, Yves Christe meglátása szerint nyugaton a középkor 
derekáig, és még később is, részben ki is szorította – 
a Máté evangéliuma 24–25 fejezetének kisapokalipszise, 
kiegészülve a Mt 19,28 trónlátomásával.37

Az alábbiakban egy jellemző példán szeretném bemu-
tatni ennek a hagyománynak a struktúráját. A jellem-
zéshez egy 12. századi bizánci mozaikot választottam, a 
velencei Torcello szigetének Santa Maria Assunta székes-
egyházában látható Utolsó Ítéletet, amelyet azért tekin-
tettem megfelelő példának, mert amellett, hogy tipi-
kus a strukturális felépítése, egyike a legkorábbi ismert 
ilyen monumentális kompozícióknak, amely még magán 
viseli a keleti stílusjegyeket és elemeket, ugyanakkor már 
felmutatja a későbbi nyugati fejlemények csíráit is. 
A mozaikról készült fényképfelvétel (1a. ábra)38 mellett az 
Yves Christe és munkatársai által kiadott művészettör-
téneti munkában a kompozícióról közölt vázlatrajzot39 is 
bemutatom, amelyet kiegészítettem a saját vonalaimmal 
(1b. ábra) – ezen a fentebb jelzett elemeket betűkkel jelöl-
tem, az alábbiakban olvasható magyarázatok könnyebb 
azonosítása érdekében.

Ha tüzetesebben megvizsgáljuk ezt a kompozíciót, 
megfigyelhetjük, hogy a képszerkezet egyes elemei rend-
szeresen ugyanazon a helyen fordulnak elő – legalábbis a 
nagy klasszikus Utolsó Ítélet képeken, egészen a múlt szá-
zadig. A felső középső (a) térben Jézus Krisztus jelenik 
meg, aki az Ember Fiával és a Megölt Báránnyal azonos, 
mint Pantokrátor és (Világ-)Bíró, tojásdad mandorla dics-
fényben, szivárványon (máshol felhőkön, glóbuszon, 
vagy különösen a későbbi nyugati ikonográfiában: trón-
széken) ülve. Körülötte, vagy két oldalát őrizve a Jel 4,6–9 

37 ld. Christe 2003, 139–140.

38 A kép forrása: http://en.wikipedia.org/wiki/

Image:Torcellomosaic.jpg – Wikimedia Commons.

39 Y. Christe; H. losowska; r. recht und T. Velmans, 

Christentum, Köln 1994, 172, fig. 132.

apocalypse” of the chapters 24–25 of Matthew’s Gospel, 
completed with the throne vision of Mt 19,28 in the 
West till the height of the middle ages or even later.

I would like to present the structure of this tradition 
on a characteristic example below. I have selected a 
12th century Byzantine mosaic, the last Judgment of 
the Santa Maria Assunta Cathedral of the island of 
Torcello, Venice, that I considered as a suitable example, 
because apart from having a typical structure, it is one 
of the earliest monumental compositions known of this 
kind, and in some places it still has the Eastern stylistic 
features and elements and at the same time shows the 
germs of Western developments.

Beside the photo of the mosaic (Figure 1a.)38. I also 
present the scheme of the composition published in an 
art historical study by Yves Christe and his colleagues39 
that I completed with my own graphics (Figure 1b.) – 
indicating the above mentioned elements with letters for 
an easier identification of the explanations below.

If we look at this composition, we may notice that 
certain elements of the structure occur regularly in the 
same place – at least in the great classical depictions 
up to the last century. In the upper-central sector (a) 
Jesus Christ – identified with the Son of Man, and the 
Slain Lamb – appears as Pantokrator and (world) Judge 
in mandorla-glory, sitting on a rainbow (or on a globe, 
on clouds or especially in later Western iconography on 
a throne). He is surrounded either by the Tetramorph 
of 4,6–9 or/and by two (arch)angels or by the later and 
dogmatically added two main intercessors the Virgin 
Mary and St. John the Baptist. Above this sector, or even 
in this same row, angels may sometimes appear in 
variable numbers, representing the heavenly hosts, either 
blowing the trumpets of the last Days (chapters 8 and 
11) or rolling up the scroll of heaven (6,14). The heavenly 
hosts can be represented not only by the choir of angels, 
but by rows of saints, as on the mosaic of Torcello 
as well. Under the enthroned Pantokrator frequently 
appears another typical motive of revelation, the 
throne itself: an empty throne: this is the scene of the 
Hetoimasia40 (c), which represents the second coming 
of Christ (in the Byzantine tradition this is the name of 
the composition itself: /Deutera/ Parousia). This empty 
throne awaiting Christ is usually surrounded by the four 
living Creatures (in some cases even by duplicating the 
tetramorph-motive), or guarded by cherubs like on the 
Torcello example. The two sides of the throne are flanked 

38 Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Torcellomosaic.

jpg – Wikimedia Commons.

39 Y. Christe; H. losowska; r. recht und T. Velmans, 

Christentum, Köln 1994, 172: fig. 132.

40 See l. Hubbes, Hétoimaszia: az üres trónus üzenete, 

(Etimasia: the message of the empty throne) in The Chair: 

Visual Encounters with Power. Székek: Vizuális találkozások a 

hatalommal, ed. Bakó r.K., Kolozsvár 2011, 51–64.

négy lelkes állata, a Tetramorphosz és/vagy a képteoló-
giai okokból hozzáadott két közbenjáró: Szűz Mária és 
Keresztelő Szent János. Efölött, vagy akár ugyanebben a 
körzetben, ritkábban alatta a mennyei seregek megjele-
nítéseképpen – változó számban – angyalok sorakoznak, 
amint éppen az Utolsó napok harsonáit fújják (Jel 8 és 
11), vagy az égbolt tekercsét felcsavarják (Jel 6,14). A meny-
nyei seregeket nemcsak az angyalok kara, hanem – mint 
éppen a torcellói mozaikon is – a szentek sorai is meg-
jeleníthetik. A trónon ülő Pantokrátor alatt gyakran 
megjelenik a Jelenések egy másik jellemző motívuma: 
maga a trónus. Egy üres trónszék bíbor lepellel lete-
rítve, rajta a hétpecsétes könyvtekercs (Jel 6) – ez a 
Hétoimaszia jelenete40 (c), amely a Krisztus Második 
Eljövetelét képviseli (a bizánci hagyományban ez adja 
magának a kompozíciónak a nevét is: /Deutera/ Parouszia). 
A Krisztusra váró (és Őt jelképező) üres trónust álta-
lában a négy lelkes állat veszi körül (nemritkán megdup-
lázva a Tetramorphosz-motívumot), vagy kerubok őrzik, 
mint a torcellói példánkon is. A trónus két oldalán egy-
egy szent (néha ádám és Éva), vagy egy-egy angyal áll, 
előtte pedig a példánkon a narratív (Antikrisztus-)cik-
lusokból kölcsönvett két kulcsfigura térdel hódolattal: a 
prófétáló és vértanúságot szenvedő két tanú (Ezékiel és 
Illés – Jel 11). Gyakran látható ebben a sávban (B) a 12 
apostol, vagy a 12 pátriárka, de leginkább a 24 Vén – ez 
a sor (vagy néha félkör) a Jelenések könyve 4., 6., 7., 19. 
és 20. fejezeteiben meghatározóan ismétlődő mennyei 
udvar- és trónlátomás (a trónon ülő Pantokrátor körül 

40 Ehhez lásd Hubbes l., Hétoimaszia: az üres trónus 

üzenete, in The Chair: Visual Encounters with Power. Székek: 

Vizuális találkozások a hatalommal, ed. Bakó r.K., Kolozsvár 

2011, 51–64.

by standing holy figures (sometimes by Adam and Eve), 
or an angel and in front of it in our example the two key 
figures taken from the narrative (Antichrist) cycles are 
kneeling adoringly: the two witnesses, the prophet and the 
martyr (Ezekiel and Elias – rev. 11). The apostles and/or 
the 12 patriarchs (sometimes exceeding even the number 
of the 24 Elders) can often be seen in the same band 
(B) – a set that forms the scene of Heavenly Court and the 
throne vision repeating many times through revelation (4; 
6; 7; 19; 20) (the most characteristic independent type of 
the gathering of saints around the Pantokrator sitting on 
the throne is the Veneration of the Lamb).

In the lower registers – either in two different rows or 
in a single band, depending on the space available – the 
scenes of the resurrection (D), with well recognizable 
references to the key verse of 20,13, people raised from 
the dead flocking and parting according to their deeds, 
gathering and dancing and chanting in praise of God or 
falling into the abyss. These groups of resurrected, saints 
and damned are usually separated by the central figure 
of Michael (e), the archangel shown in one of his two 
hypostases: either weighing the souls of the rising dead 
with a scale in one hand and holding a sword in the 
other hand to drive down the damned into Hades, the 
Tartaros. Or he might be depicted in the middle of the 
cosmic battle as the great victor casting down or chaining 
the Dragon from 12 or 20,1–3 – while he is frequently 
surrounded by the celestial hosts (angels) fighting the 
evil forces (devils), saving the souls of the righteous from 
them and pushing the sinners into their claws.

From under Christ’s feet a flaming river streams down 
into the lowest right corner of the composition through 
the huge open mouth of a monster (Satan himself or the 
Beast cast down into Hades), where the most horrible 

1a. ábra | Utolsó Ítélet, 12. századi bizánci mozaik a Torcellói 
Santa Maria Assunta Székesegyházban, Velencében

Figure 1a | last Judgment, 12th century Byzantine mosaic of 
the Santa Maria Assunta Cathedral of Torcello, Venice

1b. ábra | Christe et al., 1994, 172: fig. 132. – A torcellói Utolsó 
Ítélet mozaik vázlatrajza (a vörös vonalak a saját betoldásaim).

Figure 1b | Christe et al., 1994, 172: fig. 132 – scheme of last 
Judgment mosaic, Torcello (the red inserts are mine, lH)
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sereglő szentek gyülekezetének e legjellemzőbb önálló 
típusa a Bárány imádása).

Az alsóbb regiszterekben – akár két külön sorban, akár 
egyetlen sávban, a rendelkezésre álló hely függvényé-
ben – látható a feltámadás jelenete (D), jól felismerhető 
utalásokkal a Jel 20,13 kulcsfontosságú versére: a sírjaik-
ból, a tenger hullámaiból feléledő holtak életük és tetteik 
szerint sorakoznak és válnak szét Isten dicsőségére öröm-
ben táncoló, éneklő, vagy rémülten mélységbe hulló 
csoportokra. A feltámadottak üdvözült és kárhozott sere-
geit általában Szent Mihály arkangyal központi alakja (e) 
választja el, akit két megjelenése egyikében szoktak ábrá-
zolni. Az ítélkező hiposztázisában bal kezében mérleget 
tart, hogy a feltámadottak lelkét megmérje, és/vagy jobb-
jában kardot, amellyel a kárhozottakat űzi alá a pokol 
tűztavába (a Hadészba, a Tartaroszba). Máskor a Jelenések 
12. és 20,1–3 fejezeteiben leírt mennyei háború hatalmas 
győztes angyalaként láncolja le vagy veti alá a poklokra 
az ős Sárkányt – ez utóbbi változatban gyakran kavarog-
nak körülötte a gonosz lelkek hadával harcoló mennyei, 
angyali seregek, akik azon igyekeznek, hogy az igaz lelke-
ket kimentsék az ördögök karmai közül, míg a bűnösöket 
éppen oda taszítják prédájukra. 

Krisztus lábától, a trónszék alól egy lángoló folyó 
ömlik alá a kompozíció jobb alsó sarkába egy szörnyeteg 
tátongó száján keresztül (aki maga a Hadészbe vetett 
Sátán, vagy a Fenevad) – a pokol legborzalmasabb 
látványa tárul itt elénk, ahol a bűnösök a lángoló 
kénköves tóban égnek, és démonok hordái gyötrik őket 
örökkön-örökké (F). 
A bal alsó sarok (az Ítélkező Krisztus jobbja felől) 
általában a Paradicsom megjelenítésének van 
fenntartva, itt sorakoznak a tizenkét törzsből megpe-
csételt 144 000 igazai, a szentek és vértanúk seregei 
áldást, hálaéneket zengve az Úrnak a Mennyekben 
(G). Az üdvözültek seregeit gyakran kiegészíti, vagy 
éppen allegorikusan helyettesítve tömöríti az Ábrahám 
kebele nagyon régi, őskeresztény eredetű kompozíciója 
(H), amit később (a Mária-kultusz szélesebb elterjedé-
sével) a nyugati hagyományban fokozatosan kiszorít 
a hasonló üzenetű, de inkább kegyelem-központú, 
oltalmazó Köpönyeges Mária önállósuló ikonográfiája. 
Hasonlóképpen kiegészítő szerepe van, amennyiben 
ritkán megjelenik, a bal felső sarokban, vagy a balol-
dali háttérben az Égi Jeruzsálem képének, amelyet néha 
csupán néhány jelképes torony és várfal képvisel. 
A fentebb leírt Utolsó Ítélet program a közel-keleti 
hagyományban gyökerezik, és ez azért különös, mert 
noha a Jelenések könyvét a Bizánci Egyház hivatalos 
klérusa hosszú ideig elutasította, mégis éppen Kis-ázsia 
és a levante az, ahol az apokaliptikus motívumok 
sajátos, szövevényesen összefüggő teológiája és ikonog-
ráfiája kialakul.41 

41 Vö. Pogány 1907, 28 – ő egyenesen azt feltételezi, hogy a 

szíriai Pszeudo-Efrém prédikációja állítja fel a bizánci Utolsó 

view of Hell is revealed, burning the sinners Vasnetsov 
who are also tormented eternally by hordes of devils in 
lakes of fire and brimstone (F). The left lower corner (to 
the right of the Judging Christ) is reserved usually for a 
picture of paradise, or the army of the 144.000 sealed for 
God, saints and martyrs praising the lord in Heaven (G) 
– often completed or symbolized by Abraham’s bosom 
(H), just as the upper left corner or the whole upper 
background gives place (not so often) to a representation 
of the Heavenly Jerusalem, symbolized sometimes only 
by some towers and walls.

The last Judgment programme described above 
originates from a Middle-Eastern tradition: although 
the Book of revelation had for a long time been 
rejected in the Byzantine Church by the official clergy, 
still it is exactly Asia Minor and the levant, where both 
a theology and a special iconography of interdependent 
apocalyptic motives are produced.41 The earlier 
depictions of the Second Advent (Parousia) are much 
simpler in their structure, following more closely the 
revelation-motifs, containing only the Pantokrator-
scene, the row of saints and/or angels, Michael 
archangel and, very prominently, the Tartaros with 
the damned falling into it, organized into two or three 
registers. By contrast, the East maintains the larger 
composition prescribed by its icon-theology,42 even in 
the larger and more complex Parousias. Especially from 
the renaissance on, the West tends to return to this 
more or less “simplified” set of motifs, using rather only 
the Maiestas Domini-composition with the angelic hosts 
and the interceding Virgin and John the Baptist, the 
figure of Michael archangel, the general resurrection 
and finally the souls going either to Heaven or 
to Hell, but unlike their Eastern counterparts, 
these Last Judgments are not divided in stripes and 
sectors any more, while the classic left-right, up-down 
spatial division is further maintained.

To this tradition belong the so-called “Dies Irae” 
movements – the Day of Wrath is a musical expression of 
the same Judgment scene, based primarily on 20,11–15. 
This theme is named after a Gregorian hymn composed 
on the verse of Tommaso di Celano (1200–1255) from 
the late 11th century, voicing the soul’s fear of judgment 
and condemnation: “Dies irae, dies illa, // Solvet saeclum in 
favilla: // Teste David cum Sibylla. // Quantus tremor estfuturus, 
// Quando judex est venturus, // Cuncta stricte discussurus! 43 

41 Cf. Pogány 1907, 28. – where he assumes that the sermon 

of the Syrian Pseudo-Ephrem set up the entire image compo-

sition of the last Judgment.

42 see Dionisie din Furna 2000, [1979] Erminia picturii bizan-

tine, trad. Smaranda Bratu Stati şi Şerban Stati; Editura Sophia, 

Bucureşti (Dionysius of Fourna /1729–1733/ Hermeneia).

43 The day of wrath, that day, // Will dissolve the world in ashes: 

// As foretold by David and the Sibyl. // How much tremor there will 

be // when the Judge will come,// investigating everything strictly! – 

A korai Második Eljövetel (Parúszia) képek sokkal 
egyszerűbb szerkezetűek és szorosabban követik a 
Jelenések könyve motívumait: a központi Pantokrátor 
körő sereglő szentek és/vagy angyalok során kívül 
csupán Mihály arkangyal és a Tartaroszba hulló kárho-
zottak képére szorítkozik – két, legföljebb három regisz-
terbe igazítva. Keleten mindmáig megmarad ez az 
ikon-teológia által előírt,42 viszonylag merev szerkezet 
a nagyobb és komplexebb Parousziákon is. nyugaton, 
különösen a reneszánsz óta több-kevesebb variációval 
visszatérnek az eredeti, „egyszerűsített” képi eszköz-
tárhoz: a Maiestas Domini kompozíciókon az angyali 
seregek és a közbenjáró Szűz Mária és Keresztelő Szent 
János, valamint Mihály arkangyal alakjai mellett a végső 
feltámadáskor a Paradicsomba gyűlő üdvözülők és a 

Ítélet teljes képkompozícióját.

42 ld. Dionisie din Furna 2000, [1979] Erminia picturii bizan-

tine, trad. Smaranda Bratu Stati şi Şerban Stati; Editura 

Sophia, Bucureşti (Dionüsziosz ek Fournész /1729–1733/ 

Herméneia).

The long verse expressing repentance and describing 
in vivid pictures the horrors of Judgment for the sinners 
the otherworldly fate of the pious and the wicked, 
bears the same iconography as the motifs of the well 
known  Last Judgments on the church-walls. The hymn 
has less well-known, much earlier Byzantian counterparts, 
like Saint Theodor the Studite’s canon, the “ten hemeran 
ten phrikten” (that horrible day), or the 6th century 
kontakion of rhomanos Melodos, the “Hotan elthes, ho 
theos” (when you come my lord), both depict the anxiety 
of the sinful soul before the divine judgment in similar 
images to those of Thomas of Celano, based on the motifs 
of the 20th chapter of the Book of revelation. The Dies 
Irae is not only included as a sequence in the roman 
Catholic requiem Mass, but it has enriched the long 
sequence of Requiems from the 18th century till today.

The Antichrist-story tradition
To describe the more dynamic and dramatic second 
apocalyptic tradition44 it is advisable to make an 
inventory of the elements of the apocalypse and at the 
same time to draw the eschatological (salvation) story 
presented in the Book of revelation, with illustrations 
where it is possible.

First of all, we must observe that John of Patmos 
very consciously built his plot on the mystical number 
of seven: his seven seals, trumpets and vials, even his 
seven letters written to the seven churches of Minor Asia, 
provide a good grid not only for interpreters, but assure 
a stable structure for all creative, artistic approaches. 
After  John’s inaugural vision and commission (1,7–20) and 
the introductory seven letters – the scenes of Heavenly 
Worship (4,1–5,14) follow (reserved already for the first 
tradition as seen above).

The whole eschatological drama is opened by the 
lamb and the book with seven seals, and the scene is 
introduced with a strongly emotional rhetoric question: 

“Who is worthy to open the [a]book and to break its seals?” 
(rev. 5,2). When the seals are broken one by one, the 
avalanche of events start: the first four seals unbound 
the four riders (later interpreted as the allegorical figures 
for pestilence, war, hunger and death) (rev. 6,1–8). All-time 
art history loves this first wave of strikes, starting from 
the Beatus-manuscripts (Fig. 2.)45, through the works 
of Dürer, Blake, Doré or Vasnetsov to the contemporary 
digital images of Pat Marvenko Smith and Ted larson. 
The fifth seal reveals the multitude of saints and martyrs 

Thomas of Celano: Song about the last Judgment.

44 The study entitled Antichrist in Medieval Art by richard 

Kenneth Emmerson from his monumental Antichrist monog-

raphy can be recommended as one of the best overviews of 

the Antichrist tradition of medieval art. (r. K. Antichrist in the 

Middle Ages: A Study of Medieval Apocalypticism, Art, and Literature, 

Seattle: University of Washington Press. 1981, 108–145.)

45 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:B_Facundus_135.jpg 

2. ábra | A négy apokaliptikus lovas (Jel 6,1–8) – miniatúra 
Beatus de liébana apokalipszis kommentárjából, 1047, Facundus 
Beatus, f °135. Biblioteca de San lorenzo.

Figure 2 | The four apocalyptic riders (rev. 6,1–8) – miniature 
from the apocalypse commentary of Beatus de liébana, 1047, 
Facundus Beatus, f °135. Biblioteca de San lorenzo.
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Pokolba hulló kárhozottak jelenetei láthatók – ezek az 
Utolsó Ítéletek azonban, a keleti változatokkal ellen-
tétben nincsenek már sávokra felosztva, csupán a klasz-
szikus jobb-bal, fent-lent szerkezeti tájolást őrzik meg.

Ehhez a hagyományhoz lehet sorolni a zenében kiala-
kult Dies Irae tételeket – a Harag napja motívuma az 
Utolsó Ítélet ugyancsak a Jelenések könyve 20,11–15 ver-
sein alapuló jelenetnek a kifejeződése. Ezt a témát a 
Tommaso di Celano (1200–1255) versére szerzett késő 
12. századi gregorián himnuszról nevezték el, amely a 
lélek rettegését fejezi ki a végső ítélet előtt: “Dies irae, dies 
illa, // Solvet saeclum in favilla: // Teste David cum Sibylla. // 
Quantus tremor est futurus, // Quando judex est venturus, // 
Cuncta stricte discussurus!”43 A bűnbánó lélek szorongá-
sát kifejező vers ugyanazokban az élénk képekben festi 
le az Utolsó Ítélet félelmeit, a kárhozat borzalmait, mint 
a templomfalak monumentális ikonográfiájának motí-
vumai. A himnusznak kevésbé közismert – jóval koráb-
bi – bizánci megfelelői is vannak, ilyen a Sztudita Szent 
Theodórosz kanónja, a “tén hémeran tén phriktén” (Ama 
rettenetes nap), vagy rhómanosz Melódosz 6. századi 
kontakionja, “Hotan elthész, ho theós” (Amikor eljössz, Uram) 
– mindkettő a Celanói Tamáséhoz hasonló képekben festi 
le a bűnös léleknek az isteni Ítélet előtti szorongását a 
Jelenések könyve 20. fejezetének motívumaira építve. 
A Dies Irae – túl azon – és részben éppen annak köszön-
hetően –, hogy részét képezi a római katolikus gyászmise 
liturgiájának, a klasszikus zene repertoárját is gazdagítja a 
Requiemek hosszú sorával a 18. századtól napjainkig.

Az Antikrisztus-történet hagyománya
A dinamikusabb, drámaibb második apokaliptikus 
művészeti hagyomány jellemzéséhez44 ajánlatos egy lel-
tárt felvázolni az apokalipszis elemekből, ugyanakkor 
párhuzamosan felrajzolni a Jelenések könyvében bemu-
tatott eszkatológikus (üdv)történet történetívét – ahol 
lehet, illusztrációkkal megjelenítve.

Mindenekelőtt érdemes megfigyelni, hogy a patmoszi 
János nagyon tudatosan építkezett a misztikus hetes 
számra: a hét pecsét, a hét harsona, a hét kehely, sőt 
még a hét levél amelyeket a hét kisázsiai egyházhoz 
írt bevezetőül, nemcsak az írásmagyarázóknak és filo-
lógusoknak nyújt kitűnő értelmezési rácsot, hanem 
egy stabil struktúrát biztosított minden kreatív, alkotó 
művészi megközelítésnek. János bevezető látomása

43 Ama nap, a harag napja, // e világot lángba dobja: // Dávid és 

Szibilla mondja. // Mily irtózat fog az lenni, //

ha a Bíró el fog jönni // mindent híven számbavenni. – Celanói 

Tamás: Éneke az utolsó ítéletről, Babits Mihály fordítása.

44 A középkori művészeti antikrisztus-hagyomány egyik 

legjobb áttekintéseként javasolható r. Kenneth Emmerson 

Antichrist in Medieval Art című tanulmánya nagyszabású 

Antikrisztus monográfiájából. (Antichrist in the Middle Ages: 

A Study of Medieval Apocalypticism, Art, and Literature, Seattle: 

University of Washington Press. 1981, 108–145.)

crying for truth (revenge), there was given to each of them 
a white robe; and they were told that they should rest a 
little while longer in front of the altar, while the sixth 
seal that brought further plagues to the world (there was 
a great earthquake; and the sun became black as sackcloth 
made of hair, and the whole moon became like blood; and the 
stars of the sky fell to the earth, The sky was split apart like a 
scroll when it is rolled up) (6,12–16), as well as the seventh 
seal (8,1–5), that introduces the following sequence of 
seven, that of the trumpets. The breaking of the last two 
seals is interrupted by the appearance of the four angels 
holding back the four winds of the earth and the 144,000 
marked ones are selected (7,1–17), these scenes often 
appear in the last Judgment tradition as well.

Then seven angels sound seven trumpets one after the 
other (Fig. 3) 46 introducing new signs of the end. Among 
the plagues and tribulations introduced by the trumpets 
some very characteristic elements of the second tradition 
can be found: the great star falling from heaven, the three 
woes, the fiendish locust invasion led by Abaddon, the great 
army arriving on lion headed horses pouring in from beyond 
the Euphrates (rev. 8–9) bringing destruction to the 
world. These are indispensable, constant elements of 
the end of the world scenario. The tenth chapter with 
the interlude of the mighty angel with the scroll is not 
very important dramaturgically, but it often appears in 
illustrations. This is, however, followed by a very often 
depicted dramatic scene: the deeds of two witnesses in the 
sinful city: they preach, they perform miracles, they get 
killed, they resurrect and rise into heaven. (rev. 11).

The central plot however starts from the Woman and 
the Dragon of the 12th chapter (Fig. 4) 47 – while the 
earlier plagues represented tribulations of the world, 
the persecutions here are explicitly the tribulations 
of the Church, the star-crowned Woman clothed in the 
sun and her Seed.48 The birth and rise of the Child with 
their flight to the place prepared for them in the wilderness–
while being a description of the coming Messiah, 
served likely as a model for the counter-story of the 
Deceiver, the False Messiah as it is shown by several 
medieval legendaria. The interwoven simultaneous 
outburst of the Cosmic War, with Michael fighting and 

46 “Angers-Apocalypse (6)” Photo taken by remi Jouan. 

licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons 

– https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Angers-_

Apocalypse_(6).JPG#/media/File:Angers-_Apocalypse_(6).

JPG 

47 www.superstock.com/stock-photography/Seven-Headed/

Dragon 

48 These interpretations may often be combined with the 

image of the protecting Virgin Mary in a robe in the mural 

images of the medieval, renaissance or later last Judgment 

representations, constituting part of the first tradition, as a 

late development, or rather, the substitution of the topos of 

“Abraham’s bosom”.

 és kiküldetése (Jel 1,7–20) és a bevezető hét levél után 
a Mennyei imádás jelenetei következnek (Jel 4,1–5,14 
– amelyeket részben lefoglal magának az első típusú 
hagyomány, amint fentebb láttuk).

A teljes eszkatológiai drámát a Bárány nyitja meg, aki 
a hétpecsétes könyvet is – a jelenetet egy erősen érzelmi 
retorikai kérdés vezeti be: „Ki méltó rá, hogy kibontsa a 
tekercset, feltörje pecsétjeit?” (Jel 5,2). A pecsétek egyenkénti 
feltörésekor megindul az események lavinája: az első négy 
pecsét elszabadítja a négy lovast (akiket a későbbiekben 
a pestis, a háború, az éhínség és a halál allegorikus alakjai-
ként értelmeztek) (Jel 6,1–8). A csapások eme első hullá-
mát nagyon kedveli a mindenkori képzőművészet, kezdve 
a Beatus-kéziratoktól (2. ábra)45, Dürer, Blake, Doré vagy 
Vasznyecov munkáin át egészen a Pat Marvenko Smith és 
Ted larson kortárs digitális képeiig. Az ötödik pecsét az 
igazságért (bosszúért) kiáltó szentek és vértanúk nagy soka-
ságát mutatja be, akik fehér ruhát kapnak és türelemre 
intik őket az oltár előtt, míg a hatodik pecsét újra csapá-
sokat szabadít rá a világra (földrengést, kozmikus katakliz-
mákat: a nap elfeketülését, a hold vérvörössé válik, a csillagok 
lehullnak, az égbolt összegöngyölődik, mint egy könyvtekercs) 
(6,12–16), akárcsak a hetedik pecsét is (8,1–5), amely beve-
zeti a következő hetes sorozatot: a harsonákét. A két utolsó 
pecsét feltörését a világszeleket feltartóztató négy kardinális 
angyal megjelenése és a 144.000 kiválasztott megpecsételése 
szakítja meg (7,1–17), amely jelenetek gyakran szerepelnek 
az Utolsó Ítélet hagyományban is.

Ezután hét angyal fúj meg egymás után hét harsonát, 
amelyek mindegyike a Vég egy-egy újabb jelét vezeti be 
(3. ábra)46. A harsonák által bekürtölt megpróbáltatások és 
csapások között megtalálhatjuk a második tradíció néhány 
nagyon jellegzetes elemét: az égből aláhulló hatalmas csil-
lagot, a három jajt, az Abaddon által vezetett pokoli sáskajá-
rást, az Eufrátesz folyón túlról beözönlő, oroszlánfejű lovakon 
érkező nagy sereget, (Jel 8–9) amelyek mind pusztulást 
hoznak a világra – ezek elengedhetetlen, állandó összetevői 
a Világvége-szcenárióknak. A tizedik fejezet a hatalmas 
könyves angyal közjátékával, bár nem játszik dramaturgia-
ilag nagyon fontos szerepet, mégis gyakran megjelenik az 
illusztrációkban. Ezt viszont egy nagyon gyakran megele-
venített drámai jelenet követi: a két tanú tettei a gonosz 
városban – prédikálnak, csodákat művelnek, megölik őket, 
feltámadnak, majd a mennybe mennek (Jel 11).

A fő cselekmény viszont a szerkezetileg is a közép-
pontban álló 12. fejezettől, az Asszony és a Sárkány tör-
ténetével kezdődik (4. ábra)47. Míg a korábbi csapások a 
világ megpróbáltatásait írták le, az itteni üldöztetések 

45 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:B_Facundus_135.jpg 

46 „Angers-Apocalypse (6)” remi Jouan felvétele. licensed 

under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons – https://

commons.wikimedia.org/wiki/File:Angers-_Apocalypse_(6).JPG#/

media/File:Angers-_Apocalypse_(6).JPG 

47 www.superstock.com/stock-photography/Seven-Headed/

Dragon 

casting down the ancient Dragon (into this world!) – an 
element included as central scene in the last Judgment 
tradition too – gives the main reason and motivation for 
all apocalyptic thinking: the upturned mythical model 
of Chaos-Cosmos, where this world, spoiled by the 
downcast Dragon, and thus far from being the ordered 
Cosmos is worthy to be destroyed in order to give place 
for the new Creation.

The heavenly war thus continues here on earth, with 
the Dragon persecuting and seeking to annihilate the Woman 
and (the remnant of) her Seed  (12,13–17,) – a story very 
much beloved by apocalyptic writers, artists, musicians 
alike. It is only the prelude for the things to come 
described in the chapter of the Two Beasts (13,1–18). The 

4. ábra | id. lucas Cranach (1472–1553): A sárkány és az asszony 
(Jel 12,1–4)

Figure 4 | lucas Cranach the elder: the dragon and the 
woman (1472–1553) (rev. 12,1–4)

3. ábra | A második harsona, a tenger vérré válik (Jel 8,8–9) 
Angers-i falikárpit, 1377–1382, I. lajos, Anjou grófja rendelésére, 
Jean Bondol tervei alapján.

Figure 3 | The second trumpet: the sea becomes blood (rev. 
8,8–9) Angers Tapestry, 1377–1382, louis I, To the order 
of the Count of Anjou, based on the design of Jean Bondol, 
Chateau d’Angers “Angers- Apocalypse (6)”
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az Egyház megpróbáltatásait képviselik, mert a csillag-
koronás, napba öltözött Asszonyt és az ő Gyermekét min-
dig kettős jelentésben értelmezték: egyrészt a Megváltót 
szülő Szűzanyaként, másrészt az Anyaszentegyház és 
az ő szentjei értelmében.48 A Gyermek születése és felne-
velkedése, a pusztába való meneküléssel, amellett, hogy 
a Messiás eljövetelének előképe, modellként szol-
gált a Megtévesztő, a Hamis Messiás ellentörténeté-
nek is, amint számos középkori legendárium mutatja. 
Az Egyetemes Háború közbeszőtt története, amelyben 
Mihály arkangyal legyőzi és aláveti az ősi Sárkányt (a mi 
világunkba) olyan jelenet, amely az Utolsó Ítélet hagyo-
mányában is gyakran központi szerepet tölt be. Ez az 
a jelenet, amely fő mintáját és mozgatórugóját adja a 
mindenkori apokaliptikus gondolkodásnak: a Káosz–
Kozmosz mitikus modelljének megfordítása, ahol a földi 
világ, az evilág, amit a letaszított Sárkány megrontott – 
tehát távol áll attól, hogy rendezett világ, azaz Kozmosz 
legyen –, romlottságában megérett arra, hogy elpusz-
títtasson, és helyet adjon egy szebb, új világnak, az új 
Teremtésnek.

A mennyei háború tehát itt folytatódik a földön, a 
Sárkány üldözi és megkísérli elpusztítani az Asszonyt és 
Gyermekét (a maradékot) (Jel 12,13–17) – olyan történet, 
amelyet különösen kedvelnek az apokaliptikus írók, 
művészek, zeneszerzők. Ez csupán előjátéka a tizen-
harmadik fejezet eseményeinek, amelyben megje-
lenik az apokalipszis két Fenevadja. (13,1–18) A művészet 
által olyannyira kedvelt parodisztikus „Szentségtelen” 

48 Ezek az értelmezések gyakran kombinálódhatnak is, és 

a palástos vagy oltalmazó Szűz Mária képében jelennek meg a 

középkori és reneszánsz vagy későbbi Utolsó Ítélet falképeken, 

az első hagyomány részét képezve, az Ábrahám kebele topo-

szának kései fejleményeként, vagy inkább helyettesítéseként.

characters appearing in this act: the Beast of the Land, and 
the Beast of the Sea bearing the ominous number “six 
hundred and sixty- six” offer the point where two extra-
revelation traditions enter our second apocalyptic line, 
namely the Book of  Daniel and the Antichrist-legendary. 
These archetypes are often prefigurations or get melted 
into one mighty extra-Apocalyptic Antichrist figure.

After the announcement of the  fall of Babylon49 (14,6–
8) are followed by the terrifying images of  Godly Harvest 
and Vintage with the sharp sickle and the winepress spilling 
blood  (14,14–20) both scenes being anticipatory images 
of the “real purification and judgement yet to come”.

In the next set of seven – the Vials of Wrath (15–16) the 
tribulations continue for the world, with the already well-
known disasters of  blood-flood, hail, darkness, earthquakes 
and fire. Again, the sixth bowl unleashes the kings from 
the “outer world” over the river Euphrates gathering for 
the  final war of Armageddon (Megiddo)– a scene mentioned 
only in a few lines of five verses (16,12–16), but unfolded 
and developed with a weird pleasure by many apocalyptic 
creators, especially because similarly to the Antichrist 
triad it offers a good opportunity to make the apocalyptic 
story topical by blaming the enemies in religious, political 
and ideological contexts (today the war in the Middle-East 
provides the context and it is exploited several times). 

Chapters 17–18 bring Babylon and the Beast  (Fig. 
6)50 into the spotlight anew with their significant and 
topical images, making it possible not only for artists 
but especially rebel theologians, reformers and faith-
renewing revolutionaries to identify (the Pagan and then 
the Catholic) rome again and again with the abominable 
Whore or with the land of the Antichrist in the stormy 
centuries of Church history.

The solution is brought by the heavenly armies led 
by the Rider on the white horse (19,11–18, 21) and the 
Beast and the false Prophet are cast alive into the lake 
of fire and brimstone. The angel standing in the sun is like 
Michael archangel appearing in the 12th chapter and the 
battle is also the repetition of the cosmic war, but these 
representations are often united in art. The chaining of 
the dragon and the peaceful thousand-year reign of the saints 
(20,4–6) ends again with the resurrection of the Beast, with 
the destruction of the hordes of Gog and Magog and with 
the persecution of the Church (at this point the idea of the 
premillennial or postmillennial rapture created in the 
neo-Evangelical environments joins the apocalyptic 
thinking and as a result the arts). The second advent of 
Christ ends the final war and persecution and the dragon 
is cast in eternal fire.

The final resurrection follows and the grand scene of 
the Last Judgment before the Great White Throne – a 

49 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:la_chute_de_

Babylone.jpg – Wikimedia Commons

50 http://www.apocalyptic-theories.com/gallery-/

whoreofbabylon/blakebabyl.html 

5. ábra | Babilon eleste (Jel 14,6–8) Angers-i falikárpit, 
1377–1382, I lajos, Anjou grófja rendelésére, Jean Bondol tervei 
alapján, Chateau d’Angers

Figure 5 | The fall of Babylon (rev. 14,6–8) The Tapestry of 
Angers, 1377–82, At the order of luis I, Count of Anjou, 
based on the designs of Jean Bondol, Chateau d’Angers

Hármasságot49 alkotó Sárkány, a szárazföldi kétszarvú 
Fenevad és az ominózus hatszázhatvanhatos számot viselő, 
tízszarvú tengeri Fenevad együttese olyan toposz, ahol a 
különböző, Jelenések könyvén kívüli forrás-hagyományok, 
főként a Dániel könyve és az Antikrisztus-legendáriumok 
erőteljesen hatnak e második apokaliptikus hagyomány 
képvilágára. Ezek az archetipikus alakok gyakran adják 
előképét, vagy olvadnak össze az Antikrisztus apokalip-
szisen-kívüli alakjában.

A Babilon elestét50 (14,6–8) az isteni szüret és aratás és 
a vértől csorduló borprés (14,14–20) elborzasztó képei köve-
tik – mindkettő előképeként szolgál az ezután következő 

„igazi” megtisztítás és utolsó ítélet jeleneteinek. 
A következő hetes sorozat a poharaké, (Jel 15–16) 

amelyek a Harag Kelyhei, és újabb csapásokat, pusztu-
lást hoznak a világra: vérözönt, jégesőt, sötétséget, földren-
gést és tűzözönt.

A hatodik kehely kiöntése elszabadítja a külső világ 
királyait, akik az Eufráteszen túl gyülekeznek a végső 
háborúra, az armageddoni (megiddói) csatára – ezt a 
mindössze néhány sorban (16,12–16) említett jelene-
tet különös élvezettel és műgonddal elevenítik meg az 
apokaliptikus művészek, annál is inkább, mert az anti-
krisztusi hármassághoz hasonlóan rendkívül jó ürügyet 
nyújtanak az apokaliptikus történet aktualizálására a 
vallási, politikai, ideológiai kontextusban emelkedő 
ellenfelek ellen (ma éppen a Közel-keleti háború adja 
ezt a kontextust, és ki is használják számtalanszor). 

A 17. és 18. fejezetek újra a nagy parázna Babilont és a 
Fenevadat (6. ábra)51 állítják előtérbe, ugyancsak jelentős 
aktualizáló erejű képeikkel, ezek adtak alkalmat arra, 
hogy (a pogány, majd katolikus) rómát a keresztény egy-
háztörténet viharos századaiban újra meg újra a romlott 
paráznával vagy az Antikrisztus országával azonosítsák, 
nemcsak művészek, de különösen lázongó teológusok, 
reformátorok, hitújító forradalmárok.

A megoldást, a megszabadítást a Fehér lovas által 
vezetett égi seregek hozzák (19,11–18, 21), a Fenevadat 
pedig és a hamis prófétát a pokol kénköves tüzébe 
vetik. A napban álló fényes angyal mintha a 12. fejezet-
ben megjelenő Mihály arkangyal lenne, és a csata is a 
mennyei háborúnak a megismétlése, de ezek az ábrá-
zolások a művészetben gyakran egybefolynak, egye-
sülnek. A sárkány leláncoltatása, és a szentek ezer-
éves békeuralma (20,4–6) újra véget ér a Fenevad fel-
támadásával, Góg és Magóg seregeinek pusztításával és 
az egyház üldöztetésével (itt csatlakozik az apokalipti-
kus gondolkodásba, és annak mentén a művészetbe az 
újprotestáns környezetben kialakult premillenniális 
vagy posztmillenniális „elragadtatás”-eszme). Krisztus 

49 B. McGinn 1995, 67–68.

50 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:la_chute_de_

Babylone.jpg – Wikimedia Commons

51 http://www.apocalyptic-theories.com/gallery-/whoreofba-

bylon/blakebabyl.html 

sequence curiously omitted from many pieces of the 
second, narrative type of apocalyptic tradition. The 
change occurs at the border of the twentieth and 
twenty first chapter: “And whosoever was not found 
written in the book of life was cast into the lake of fire” along 
with Death and Hell. And the world thus being cleaned 
of all evil gives way to the New Heaven and New Earth 
and the New Jerusalem. This latter, more cheerful 
and brighter image is unfortunately left out from, or 
provided only sketchily in many apocalyptic works of 
the second type.

Overview and Conclusion
The two traditions building from the motifs of John’s 
revelation have always coexisted in Western arts 
and culture, although at times one or the other has 
temporarily prevailed. (At present the works belonging 
to the Antichrist tradition prevail). The earliest mural 
paintings were long preceded by illustrated apocalypse 
manuscripts and commentaries that continued in 
parallel with the tradition of the large frescoes. The 
middle ages worked out both traditions in detail on 
huge mural frescoes, on the carved tympanums with 
the Maiestas Domini representations; in literature in 
the epistles about the signs of the end of times, the 
deeds of the Antichrist and the last emperor; or in 
music, by means of the Dies Irae and Totentanz motifs; 
or in dramatic art, with the Antichrist mystery plays. 
However, since from the beginning of the reformation 
the static, programmatic large last judgments did 
not meet the requirements of religious education any 
more, the Book of revelation gained new power in 
drifting towards religious wars, and turned to the 
more expressive, more powerful, dramatic and dynamic 
apocalyptic traditions. After the renaissance, last 
Judgments almost disappeared, there were a few short 
periods of revival during the Baroque and romanticism, 
but then they seem to have disappeared altogether. On 
the other hand, Protestantism and especially the neo-
Protestant ideology have been frequently using the 
dramatic Antichrist stories. 

It should not be neglected that these apocalyptic 
traditions, especially the characteristics belonging 
to the second, dramatic type, have been inherited by 
modern and contemporary art, surviving in literary and 
musical works, films and plays, even in scientific works 
about cosmic cataclisms, nuclear or environmental 
disasters, dark, anti-utopian worlds or post-apocalyptic 
deserts. These works are full of anxiety and are often 
highly critical of society. Apocalyptic traditions in 
general, and especially the Book of revelation, still 
have inspiring and fertilizing power and their motifs 
will always shape our view of the future, our world view 
and our images about our fellow creatures.
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második eljövetele véget vet a végső háborúnak és az 
üldöztetésnek, és a sárkány az örök tűzre vettetik.

Ezt követi a végső feltámadás és az Utolsó Ítélet hatalmas 
jelenete a Nagy Fehér Trónszék előtt, ami fura módon rit-
kábban szerepel e második művészeti hagyományban. 
A huszadik és huszonegyedik fejezet határán történik a 
váltás: „Aki nem volt beírva az élet könyvébe, azt a tüzes tóba 
vetették” – a halállal és az alvilággal együtt. A világ pedig 
emígy megtisztulva minden gonosztól átadja helyét az 
Új Égnek és Új Földnek, valamint az Új Jeruzsálemnek. Ez 
utóbbi derűsebb és ragyogóbb kép sajnos kevesebbszer 
jelenik meg, vagy csak sommásan, vázlatosan felrajzolva a 
második típusú hagyomány műalkotásaiban.

Összefoglalás és kitekintés
A két, Jelenések könyvéből építkező művészeti hagyo-
mány mindig együtt létezett a nyugati művészetben, noha 
időnként egyik vagy másik típus uralkodóbbá vált. (Most 
éppen az Antikrisztus-hagyomány típusú alkotások vannak 
túlsúlyban.) A legkorábbi falfestményeket hosszú száza-
dokkal megelőzték az illusztrált apokalipszis-kéziratok 
és kommentárok, amelyek azután párhuzamosan folyta-
tódtak a nagy freskók hagyományával. A középkor már 
mindkét hagyományt részletesen kidolgozta nagy falfres-
kóin, faragott timpanonjain látható Maiestas Domini 
ábrázolásokkal, az irodalomban a Végidők jeleiről és az 
Antikrisztus cselekedeteiről vagy az Utolsó Császárról 
szóló levelekkel, Dies Irae és Totentanz motívumokkal 
a zenében, vagy az Antikrisztus misztériumjátékokkal a 
drámában. A reformáció kezdetétől azonban a statikus, 
programszerű nagy Utolsó Ítéletek nem elégítették már ki 
a vallási nevelés igényeit, a vallási háborúk felé való átsod-
ródással a Jelenések könyve új erőre kapott, és inkább a 
kifejezőbb, erőteljesebb dramatikus, dinamikus apokalip-
tikus tradíció felé fordult újra. A reneszánsz után a nagy 
Utolsó Ítéletek vonala majdnem kiapadt, egy-egy rövidebb 
újra-felbukkanással a barokk és a romantika idején, de 
aztán, úgy tűnik, végképp elsorvadt. Másrészt, a protes-
tantizmus, különösen a neoprotestáns szellemiség napja-
inkig széleskörűen használja (és kihasználja) a drámai 
Antikrisztus-történeteket. 

nem elhanyagolható tény az sem, hogy ezek az apoka-
liptikus hagyományok, különösen a második, drámai 
típushoz tartozó jellegzetességek átöröklődtek a modern 
és kortárs világi művészetbe, olyan irodalmi, zenei, film-
művészeti vagy játékművészeti alkotásokban, sőt tudo-
mányos ismeretterjesztő művekben élve tovább, amelyek 
kozmikus kataklizmákról, nukleáris vagy környezeti 
katasztrófákról, sötét antiutópikus világokról vagy éppen 
poszt-apokaliptikus pusztaságokról szólnak, szorongással 
telítettek és gyakran éles társadalomkritikát fogalmaznak 
meg történeteikben. Az apokaliptikus hagyományok álta-
lában, és különösen a Jelenések könyve ma sem fogyott 
ki sugalmazó, megtermékenyítő erejéből, és motívumai 
mindörökké alakítani fogják jövőképeinket, világlátásun-
kat és embertársainkról alkotott képeinket. 

6. ábra | William Blake: Babilon, a nagy Parázna, toll és akvarell 
ceruzarajzon, 1809. (Jel 17–18)

Figure 6 | William Blake: The Whore of Babylon, pen and 
watercolour over pencil, 1809. (rev. 17–18)
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Albrecht Dürer 
Apokalipszis fametszet-
sorozata és a Jelenések 
könyvének 16. századi 
metszet-illusztrációi

B O D N Á R  S Z I LV I A
A Szépművészeti Múzeum, Budapest
Grafikai Gyűjteményének vezetője

Albrecht Dürer tizenöt lapos fametszet-sorozata a művé-
szettörténet máig legismertebb és legnagyobb hatású 
Apokalipszis ábrázolása. A művész huszonhét évesen, 
1498-ban könyv alakban jelentette meg; nagy formátu-
mú, egész oldalt betöltő fametszetekkel, külön német és 
latin nyelvű kiadásban, majd 1511-ben csak latinul, új 
címlappal.1 A kompozíciók az Újszövetség utolsó könyve, 
a János jelenései illusztrációi. A János evangélistának 
tulajdonított szöveg mély értelmű látomásokban jöven-
döli meg a világvége eseményeit az Utolsó ítélettől Isten 
országának eljöveteléig. A szöveg az 1. században, nero 
vagy Domitianus császár uralma idején, a nagy zsidó- és 
keresztényüldözések korában, a római Birodalom-
szerte tomboló vérontások és lázadások időszakában 
keletkezett. Max Dvořák szavaival: „…nehéz követni az 
elbeszélés menetét; inkább összefüggéstelen lázálom a 
mű, mint világosan előrehaladó elbeszélés. A téma 
azonban világos és egyszerű: az emberiség iszonyú meg-
rázkódtatásokkal teli súlyos megpróbáltatása és a sze-
rencsétlenség okának, a bűnös, rothadó rómának a 
megsemmisülése.”2 

A ma már a grafikai gyűjtemények többségében 
önálló lapokként őrzött – így korábbi kontextusuk-
ból kiemelt –, 39 × 28 cm méretű fametszetek az eredeti 
kiadásban a könyv jobb oldalán vannak, a szöveg pedig 

1 Dürer Apokalipszis sorozatának könyvtárnyi irodalma 

van. Az elmúlt bő negyedszázad tanulmányaiból például a 

következőket érdemes kiemelni: zentai, l., Dürer: Apokalipszis. 

Budapest 1988; T. Döring, Dürers Apokalypse und ihre 

Wirkung, kiáll. kat. Braunschweig, Herzog-Anton-Ulrich-

Museum 1994; D. Price, Albrecht Dürer’s representations 

of Faith: The Church, lay Devotion and Veneration in the 

‘Apocalypse’(1498). Zeitschrift für Kunstgeschichte 57 (1994), 

688–696; P. Krüger, Dürers „Apokalypse“: zur poetischen Struktur 

einer Bilderzählung der Renaissance. Wiesbaden 1996; 

G. Messling, Albrecht Dürer – Die Apokalypse. kiáll. kat. 

Stuttgart 2003.

2 M. Dvořák, Dürer Apokalipszisa in: id., A művészet szemlélete, 

Budapest 1980, 212–213.

Albrecht Dürer’s 
Apocalypse Woodcut 
series and the 16th 
century illustrations of 
the Book of Revelation

S Z I LV I A  B O D N Á R
Head of the Department of Prints and Drawings, 
Museum of Fine Arts, Budapest

Albrecht Dürer’s fifteen-page woodcut series has been 
the best known and most influential depiction of the 
Apocalypse in art history. The artist published it at the 
age of twenty-seven in book format with woodcuts 
of whole pages, separately in German and latin 
publications in 1498, and then in 1511 only in latin 
with a new cover.1 The compositions are the illustrations 
of the last book of the new Testament, St. John’s 
revelations. The text attributed to the evangelist John 
predicts the events of the end of the world from the last 
Judgement to the Coming of the Heavenly Kingdom 
in vivid visions. The text was written in the 1st century, 
under the reign of emperors nero or Domitian, in the 
era of the great persecutions of Jews and Christians, 
the age of great bloodsheds and riots in the roman 
Empire. As Max Dvořák says: “it is hard to follow the 
storyline, it is rather a series of unconnected visions than 
a clear, linear story. But the topic is clear and simple: 
the tribulation of mankind full of shocking sufferings 
and the destruction of the cause of the disaster, the 
destruction of the guilty, decaying rome.”2

The 39 × 28 cm woodcuts now often taken from 
their former context and treasured as individual pages 
in graphic collections were on the recto pages of the 
original publication, while the text could be found on 

1 Dürer’s Apocalypse has a whole library of criticism. We 

should highlight the following works from the studies of the 

past three decades: l. zentai, Dürer: Apokalipszis, Budapest 

1988; T. Döring, Dürers Apokalypse und ihre Wirkung, exh. cat. 

Braunschweig 1994; D. Price, “Albrecht Dürer’s representa-

tions of Faith: The Church, lay Devotion and Veneration 

in the ‘Apocalypse’(1498)”, Zeitschrift fur Kunstgeschichte 57 

(1994), 688–696; P. Krüger, Dürers „Apokalypse”: zur poetischen 

Struktur einer Bilderzählung der Renaissance, Wiesbaden 1996; 

G. Messling, Albrecht Dürer – Die Apokalypse, exh. cat. Staats-

galerie, Stuttgart 2003.

2 M. Dvořák, “„Dürer Apokalipszisa”„ (Dürer’s Apocalypse), 

in: id., A művészet szemlélete (The Observation of Art), Budapest 

1980, 212–213.
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1. ábra | János evangélista mártíromsága

Figure 1 | The martyrdom of St. John

2. ábra | János látomása a hét arany gyertyatartóról

Figure 2 | St. John’s vision of the seven candlesticks

balra látható. Dürer a teljes Jelenések könyvét hűen 
lenyomtatta, és mivel nem minden egyes leírt esemény-
hez készített illusztrációt, az egymás mellé került szö-
veg és kép nem mindenhol felel meg egymásnak. 
A művész szöveg nélkül is nyomtatott lapokat, amelye-
ket nem kötöttek egybe. 

Az Apokalipszisben megfogalmazott látomások a 
történelem során a kerek számú évfordulók közeledtével 
számos alkalommal kerültek az érdeklődés középpont-
jába.3 Kerek évfordulóhoz kötődik Dürer műve is: az 
1500-ra jövendölt világvége elképzelésekhez. Súlyos, a 
reformáció térnyerését közvetlenül megelőző hitviták, 
a parasztháborúkhoz vezető lázongások és pusztító 
pestisjárványok időszaka ez. Amikor Dürer a vándor-
évei után nürnbergbe visszatérve hozzálátott a famet-
szet-sorozat elkészítéséhez, két nemrégiben nyomtatásra 
került Bibliára is támaszkodott forrásként: egyrészt 
a keresztapja, Anton Koberger által 1483-ban nürn-
bergben kiadott német nyelvű Biblia nyolc Apokalipszis-
illusztrációjára,4 amelyeket Koberger az 1479-ben 

3 A legutóbbi ezredforduló jeles eseménye volt a British 

Museumban megrendezett Apokalipszis témájú kiállítás: 

The Apocalypse and the Shape of Things to Come, kiáll. kat. 

The British Museum, szerk. F. Carey, london 1999/2000.

4 Ibid., 4. kat. sz.

megjelent kölni Quentell Bibliából vett át, másrészt 
felhasználta az 1485-ös ún. Grüninger Bibliát is.5 Ezek 
az előképek az előző fél évszázadban megjelent nyom-
tatott könyvek illusztrációinak szellemében készültek: a 
szövegnek alárendelt, körvonalrajzra szorítkozó, több-
ségükben síkszerű kompozíciók. Dürer a mintaképe-
ket, amelyekből számos motívumot átvett, a látomásos 
szöveghez méltó, azzal egyenrangú víziókká alakította 
át. A lapok többségén elkülönül az égi és a madártáv-
latból láttatott földi szféra, előbbi a mű látomásos jelle-
gét hangsúlyozza, utóbbi pedig Dürer tágabb otthona, 
a délnémet táj jellegzetességeit mutatja. A kortárs 
környezet szerepeltetése arra utal, hogy témaválasztá-
sával a művész saját korának kritikáját is kifejezi és utal 
a társadalmi és vallási feszültségekre. A nagy formá-
tum mellett újdonság volt, hogy Dürer új, minden 
korábbinál gazdagabb és kifejezőbb fametszet-stílust 
alakított ki. A fametszet technikát ő alkalmazta első-
ként a plasztikus formák és a térmélység kifejezésére.

Anton Kobergerhez nem csupán az előképként 
szolgált nürnbergi Biblia köti az Apokalipszis ciklust. 
Az impresszumban Dürer szerepel a fametszet-
sorozat szerzőjeként, kiadójaként és nyomtatójaként, 
de feltehetően Koberger nyomdájában készült a 
mű, a német és a latin szöveg betűtípusa ugyanis 
megegyezik az ott megjelent korábbi kiadványokéval.6 
Feltételezhető, hogy Dürer saját maga faragta ki a 
fadúcokat, jóllehet ebben az időben általánossá vált, 
hogy a tervező művészek rajzolták a kompozíciót a 
fadúcra, amelyet azután erre szakosodott mesterek, az 
ún. Formschneiderek faragtak ki.7 

A címlapot követő első fametszet János evangélista 
mártíromságát ábrázolja. (1. ábra) legendája szerint 
János Kisázsiában nem áldozott a pogány isteneknek, 
ezért Domitianus császár parancsára rómába vitték 
és ott forró olajba ültették. A kínzást csodálatos 
módon sértetlenül túlélte. Ezután Patmosz szigetére 
száműzték, ahol megírta a Jelenések könyvét. Dürer 
prológusként helyezte ezt a kompozíciót a látomások 
sorozata elé. Szent János megkínzásának epizódját 
kortárs környezetbe helyezte: a nézők serege előkelő 

5 H. F Schmidt, Die Straßburger Bibel von 1485. Zeitschrift 

des Deutschen Vereins für Kunstwissenschaft 6 (1939), 261–266.

6 A latin nyelvű változat, amely a Vulgata szövegét követi, 

Rotunda betűtípussal készült. Ugyanilyen betűvel nyom-

tatta ki Koberger 1493-ban Hartmann Schedel Liber 

Chronicarum című munkáját. Dürer a német szöveget Koberger 

1483-as Bibliájából vette át és az e szöveget megjelenítő ún. 

Schwabacher betűtípus azonos a Schedel Krónika német 

nyelvű kiadásának betűivel. Vö. P. Krüger, Die Apokalypse, in: 

rainer Schoch et al., Albrecht Dürer. Das druckgraphische Werk. 

II, Holzschnitte und Holzschnittfolgen, München 2002, 59–64.

7 Dürer sajátkezű faragására utal egy későbbi megjegyzése a 

faragás hosszadalmasságáról, illetve az is, hogy korábban még 

nem készült ilyen kiemelkedő kvalitású fametszet. Ibid., 59–60.

versos. Dürer printed the whole text of the Book of 
revelation. Since he did not make illustrations to each 
event in the book, the texts and pictures do not match 
in each case. The artist also printed woodcuts without 
text – these were not bound together.

The visions depicted in the Apocalypse have come 
to the forefront of public attention in millennial and 
centennial years.3 Dürer’s work is also connected 
to a centennial year, more precisely to the theories 
about Doomsday predicted by 1500. It was the period 
of serious religious polemics right before the spread 
of reformation, riots leading to peasants’ wars and 
devastating plagues. After his wandering years Dürer 
returned to nurenberg and began to make his series 
of woodcuts. He used formerly published Bibles 
as sources: on the one hand the eight Apocalypse 
illustrations4 in the German Bible published in 1483 in 
nuremberg by his godfather, Anton Koberger, which 
Koberger took from the Quentell Bible published 
in Cologne in 1479; on the other hand, he also used 
the so called Grüninger Bible from 1485.5 These 
images were made in line with the illustrations of 
the books published in the previous half-century: 
the compositions were in majority non-spatial, only 
contours supporting the text. Dürer took several motifs 
from the models and transformed them into visions 
on a par with the visionary text. In most compositions 
the earthly domain represented from bird’s eye view 
and the heavenly sphere are differentiated. The 
former emphasizes the visionary characteristics of 
the work, while the latter presents the features of 
Dürer’s homeland, the South German landscape. The 
appearance of the environment of the artist’s era 
makes it clear that choosing this topic Dürer expressed 
criticism towards his age and referred to the social and 
religious tensions. In addition to the large format it was 
a novelty that Dürer created a new, richer and more 
expressive woodcut style. He was the first to use the 
woodcut technique to express three-dimensional forms 
and spatiality.

The Apocalypse cycle is connected to Anton 
Koberger not only by the Bible of nurenberg which 
served as a model. Dürer’s name appeared as the 
author, publisher and printer of the series of woodcuts 
in the impressum, but it was probably made in 
Koberger’s printing house, because the letter types of 
the German and latin texts were the same as in the 

3 The exhibition about the Apocalypse organized in the 

British Museum was a significant event of the last millenium. 

The Apocalypse and the Shape of Things to Come, exh. cat. 

The British Museum, ed. F. Carey, london 1999/2000.

4 Ibid., cat. no. 4. 

5 H. F. Schmidt, “Die Straßburger Bibel von 1485.” Zeitschrift 

des Deutschen Vereins für Kunstwissenschaft 6 (1939), 261–266.

former publications published there.6 It can be assumed 
that Dürer himself carved the woodblocks, although 
in this era it became general that the designer artists 
drew the composition on the woodblock which was 
then carved by the so called Formschneider, craftsmen 
specialized in this.7

The first woodcut after the frontispiece depicts the 
martyrdom of John the evangelist. (Fig. 1) According 
to his legend, John did not perform a sacrifice to the 
pagan gods in Asia Minor, therefore, by the order of 
the Emperor Domitian he was taken to rome and 
was put into boiling oil. He miraculously survived the 

6 The latin version, which follows the text of Vulgata, was 

written in Rotunda font. Koberger printed Hartmann Schedel’s 

Liber Chronicarum in 1493 in the same font. Dürer took the 

German text from Koberger’s Bible from 1483 and the font 

of the text, the so called Schwabacher type is the same as the 

font of the German version of the Schedel Chronicle. Cf. 

“Die Apokalypse”, in: r. Schoch et al., Albrecht Dürer. Das 

druckgraphische Werk. II, Holzschnitte und Holzschnittfolgen, 

Munich 2002, 59–64.

7 Dürer’s later remark about the wearisome nature of carving 

as well as the fact that no woodcut of similar quality had been 

made before indicate that he carved with his own hands. Ibid., 

59–60.
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ruhájú polgár vagy páncélos katona, a fényes kárpittal 
díszített trónon ülő császár pedig turbános keleti 
uralkodóként jelenik meg. Dürer könyvének további 
lapjain a látomásokból kiragadott jelenetek láthatók 
tizennégy kompozíción. A fametszetek némelyike több 
eseményt is megörökít, egyetlen kompozícióba sűrítve. 
A mű két részre oszlik: az első lapok témája a bűnös 
emberiség megkínoztatása és megbüntetése, a sorozat 
második fele pedig az égiek harcát ábrázolja a Sátánnal 
és annak követőivel. 

A prológust követő lap a víziók nyitánya: János 
látomása a hét arany gyertyatartóról (Jel. 1,10–16). (2. ábra)
A János előtt megjelenő, szivárványon trónoló 
Emberfia jobbjában hét csillagot, baljában könyvet tart. 
A kompozíció szerkezete a kölni Biblia jelenetét követi, 
az ott ábrázolt egyszerű – a hét kisázsiai gyülekezetet 
szimbolizáló – gyertyatartók helyébe azonban Dürer 
változatos, míves ötvöstárgyakat helyezett. A János
látomása a trónon ülő Istenről, a huszonnégy vénről és a 
négy élőlényről (Jel. 4,1–11) az első lap, amelyen az égi 
és a földi szféra világosan elkülönül. Itt még mindkét 
szféra békés, csak a következő kompozíción jelennek 
meg az emberiségre váró szörnyű csapások. Az Apoka-
lipszis négy lovasa (Jel. 6,1–8) a fametszet-sorozat legis-
mertebb, legnagyobb hatású darabja. (3. ábra) Azt 
az eseménysort jeleníti meg, amikor a hétszarvú és 
hétszemű Bárány átvéve Krisztustól a hét pecséttel 
lezárt könyvet, feltöri az első négy pecsétet: az első 
feltörésekor fehér paripán ülő lovas tűnik fel, kezében 
íjjal, aki hódításra indul. A második pecsét feltörése 
vörös lovon vágtató, kardot emelő lovast hív elő, aki 
háborút hoz az emberiségre. A harmadik fekete lovon 
tör előre, mérleget tartva, ő drágulást és éhínséget 
okoz. A negyedik lovas, maga a Halál, fakó lovon köze-
ledik, és magával hozza az alvilágot.8 Dürer az egymás 
után bekövetkező történéseket egyetlen, sodró lendü-
letű kompozícióba sűrítette. A rohamra induló lovasokat 
bizonytalan térben, szinte lebegve láttatja.9 A földre 
tiport emberek nem menekülhetnek a pokol torkából. 
A következő kép Az ötödik és a hatodik pecsét feltörése (Jel. 
6,9–17). Az égi szférában megjelennek a vértanúságot 
szenvedett mártírok lelkei, akik az oltár előtt, fehér 
ruhába öltözve várják a feloldozást. lent, a hatodik 
pecsét feltörésekor a nap elsötétül és földrengés okoz 
pusztító csillaghullást. 

8 Vö. A. Cunningham–O. P. Grell. The four horsemen of the 

Apocalypse: Religion, war, famine and death in Reformation Europe. 

Cambridge/new York 2000.

9 A vágta fázisait érzékeltető ritmikus mozgás ábrázolása 

számos mélyreható elemzést ihletett. Vö. pl. E. Panofsky, 

Albrecht Dürers rhythmische Kunst, in Jahrbuch des deutschen 

vereins für Kunstwissenschaft 1926, 136–192; Krüger 1996 (fent 

1. j.), 30–41; id., „Albrecht Dürer und lucas Cranach – Bilder 

zur Apokalypse” in Kunst – Politik – Religion, szerk. F. Matsche 

et al., Petersberg 2000, 27–35. 

A szeleket feltartóztató négy angyal és az igazak megjelö-
lése (Jel. 7,1–8) a témája a soron következő fametszetnek. 
négy, egymásnak háttal álló angyal karddal a kezében 
szelídíti meg a arcokkal megjelenített négy szelet, 
miközben jobbra egy ötödik angyal megjelöli azt a 144 
ezer embert, Izrael 12 törzséből 12–12 ezer igazat, akik 
megmenekülnek majd az emberiséget sújtó katasztró-
fáktól. Pusztító események egész sora következik be 
A hetedik pecsét feltörésével, amikor a hét angyal 
megfújja harsonáját (Jel. 8,1–13; 9,1–12). (4. ábra) Az 
égi szférában az Atyaistent körülvevő harsonázó angya-
lokat látjuk, akiknek a további események kezdetét kell 
a harsonaszóval bejelenteniük. A nyolcadik angyal egy 
füstölőből parazsat szór a földre, mire mennydörgés, 
villámlás és földrengés keletkezik. lent nagy távla-
tokkal ábrázolt tengeri tájban zajlanak a katasztrófák: 
középen a felhőkből kinyúló kézpár égő hegyet taszít 
a tengerbe, balra lángoló csillag hull alá egy kútba, 
megmérgezi a folyók és kutak vizét és ezzel sok ember 
halálát okozza. A hajótöröttek között a távolban néhány 
ép vitorlájú hajó is úszik, mert a szöveg szerint az élők 
és a hajók egyharmada ítéltetett pusztulásra. 
Az öldöklő büntetés folytatódik Dürer következő lapján, 
amely A hatodik harsonaszó (Jel. 9,13–19) felhangzá-
sakor történteket beszéli el. A Eufrátesz folyónál megkö-
tözött négy angyal, a feloldozásukat követően készen 

torture. Then he was exiled to Patmos where he wrote 
the Book of revelation. Dürer put this composition 
before the series of visions as a prologue. He placed the 
episode of Saint Johns’s torture into his own time in 
the 16th century: the crowd of spectators are citizens in 
elegant clothes or soldiers in armour and the emperor 
appears as an Eastern ruler with turban on his head 
sitting on a precious throne. Fourteen visionary scenes 
follow on the next pages of Dürer’s book. Some of 
the woodcuts show several events in one composition. 
The work can be divided into two parts: the theme of 
the first woodcuts is the torture and punishment of 
guilty mankind, while the second part shows the battle 
between heaven and Satan and his followers.

The print following the prologue is the overture to 
the visions: St John’s vision of the seven candlesticks. (rev 
1,10–16) (Fig. 2 ) The Son of Man appearing in front of 
John sitting on a rainbow is holding seven stars in his 
right hand and a book in his left hand. The structure 
of the composition follows the scene in the Cologne 
Bible, but Dürer supplied various elaborate goldsmiths’ 
works instead of the simple candlesticks symbolizing 
the seven churches in Asia Minor. St. John before God 
and the elders (rev 4,1–11) is the first print where the 
heavenly and earthly spheres are clearly separated. 
Here both spheres are peaceful, the terrifying 

disasters waiting for mankind appear only on the next 
compositions. The four horsemen of the Apocalypse (rev 
6,1–8) is the most famous and influential piece of the 
series. (Fig. 3) It shows the series of events when the 
seven-horned and seven-eyed lamb took the book 
closed with seven seals from Christ and opens the first 
four seals: opening the first seal a rider on a white 
horse appears holding a bow in his hand setting out for 
conquest. The opening of the second seal calls forth a 
horseman riding on a red horse lifting a sword in his 
hand: he will bring war to mankind. The third rider is 
coming on a black horse holding scales in his hand. He 
will bring increase in prices and starvation. The fourth 
rider is Death on his pale horse and he is bringing the 
underworld with himself.8

Dürer put the sequence of events into one dynamic 
composition. The riders setting out for an attack can 
be seen in an ambiguous space, almost drifting.9 The 
people pushed to the ground cannot escape from hell. 
The next picture is The opening of the fifth and sixth 
seals (rev 6,9–17). The souls of martyrs who suffered 
martyrdom appear in the heavenly sphere dressed in 
white clothes waiting in front of the altar for absolution. 
Below, opening the sixth seal the sun turns black and an 
earthquake causes a devastating fall of stars. Four angels 
staying the winds, and signing the chosen (rev 7,1–8) is the 
theme of the next woodcut. Four angels standing with 
their backs to each other holding swords in their hands 
are taming the four winds depicted with faces, while on 
the right the fifth angel marks the 144 thousand people 
from the twelve tribes of Israel, the 12 ×12 thousand 
true ones who can escape from the disasters threatening 
mankind. Destructive events come with The opening of the 
seventh seal when the seven angels blow their trumpets 
(rev 8,1–13; 9,1–12). (Fig. 4) We can see the angels 
sounding their trumpets next to God in the heavenly 
sphere. They are the ones who have to announce the 
beginning of further events on their trumpets. The 
eighth angel throws embers to the ground from a censer, 
which causes thunder, lightning and earthquake. Below 
on the woodcut, the disasters are depicted on the sea, in 
the middle a pair of hands is reaching out from a cloud 
pushing a burning mountain to the sea, on the left a 
burning star falls down to a well and poisons the water 
of the rivers and wells and so brings death to a lot of 

8 Cf. A. Cunningham and O. P. Grell, The four horsemen of the 

Apocalypse: Religion, war, famine and death in Reformation Europe, 

Cambridge/new York 2000.

9 The depiction of the rhythmical motion of the gallop inspired 

several thorough analyses. Cf. e.g. E. Panofsky, “Albrecht 

Dürers rhytmische Kunst”, Jahrbuch des deutschen vereins für 

Kunstwissenschaft, 1926, 136–192; Krüger 1996, 30–41; id. 

„Albrecht Dürer und lucas Cranach – Bilder zur Apokalypse” in 

Kunst – Politik – Religion, ed. F. Matsche et al., Petersberg 2000, 

27–35.

4. ábra | A hetedik pecsét feltörése

Figure 4 | The opening of the seventh seal

3. ábra | Az Apokalipszis négy lovasa

Figure 3 | The four horsemen of the Apocalypse
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áll arra, hogy megölje az emberek egyharmadát. lovas 
seregük húszezerszer tízezer katonából áll. A bűnös 
emberiséget sújtó katasztrófáknak ez az utolsó ábrázo-
lása a sorozatban. A János lenyeli a könyvet (Jel. 10,8–10) 
jeleneten, amely híven követi a szöveget, János 
különös víziót lát: egy felhőbe burkolt angyal, tűzosz-
lophoz hasonlatos lábakkal, félig a tengeren, félig a 
földön állva, napként sugárzó arccal és szivárvány-
nyal a feje fölött könyvet nyújt át Jánosnak, aki azt 
lenyeli, így újabb látomásokat él át. (5. ábra) Ezután 
sorakoznak azok a lapok, amelyek az égiek harcát 
jelenítik meg a Sátánnal. Az égi asszony és a sárkány 
(Jel. 12,1–4) a hetedik harsonaszót követő eseményeket 
ábrázolja (6. ábra): „Az égen nagy jel tűnt fel: egy 
asszony; öltözete a nap, lába alatt a Hold, fején tizenkét 
csillagból korona. áldott állapotban volt, gyötrelmében 
és szülési fájdalmában kiáltozott. Most egy másik 
jel tűnt fel az égen: egy nagy vörös sárkány, hét feje 
volt és tíz szarva, s mindegyik fején korona. Farkával 
lesöpörte az ég csillagainak egyharmadát, és a földre 
szórta.” Az asszony Mária szimbóluma, a gyermek 
pedig a Megváltó, akit a sárkány, a Gonosz megtestesí-
tője, elragadni készül. A gyermeket azonban két angyal 
a mennybe menekíti. Az égi asszony sasszárnyaival 
ugyancsak elmenekül. A Szent Mihály legyőzi a sárkányt 
(Jel. 12,7–9) című lapon az égi dráma idilli tóparti táj 

fölött zajlik: Mihály arkangyal megtámadja és diadal-
masan legyőzi a sárkányt. (7. ábra) Dürer itt Martin 
Schongauer két rézmetszetéből, Szent Mihály ábrázo-
lásából és a Szent Antal megkísértését megjelenítő 
műből merített ihletet. Két fejezetet sűrít egybe 
A tengeri és a szárazföldi vadállat (Jel. 13,1–18; 14,14–18) 
jelenete. A látomás szerint a tengerből egy hétfejű, 
tízszarvú vadállat bukkant fel, szarvain tíz koronával, 
fején istenkáromló névvel. A vadállat hasonlított a 
párduchoz, lába mint a medvéé, szája mint az oroszlán 
szája. Az emberek csodálattal borultak le előtte. 
A másik, kétszarvú és sárkányként beszélő vadállat a 
földből emelkedett ki. Ezek a szörnyek az égiek ősellen-
ségét, az Antikrisztust testesítik meg. Az égi szférában 
Dürer a következő fejezetben elbeszélt látomást, az ítélet 
végrehajtását ábrázolta: Krisztus trónon ül, a fején arany-
koronával, a kezében éles sarlóval. Ezután idilli látomás 
van soron: Az igazak hódolata a bárány előtt (Jel. 14,1–5). 
A Messiás közelgő eljövetelét és ezzel a Gonosz feletti égi 
győzelmet dicsőítő jeleneten középen fent szivárvány-
íven áll a hétszarvú, hétszemű Bárány. Az evangélistákat 
szimbolizáló négy élőlény és a vértanúk veszik körül, 
akik mártíromságuk jelképeként pálmaágat tartanak a 
kezükben. János egészen közel az égiekhez, egy magas 
hegyen térdel. Kissé feljebb még egyszer látható, amint a 
megváltottak seregéhez csatlakozik.

people. There are some ships with undamaged sails 
floating in the distance among the shipwrecked because, 
according to the text, one third of the living and the 
ships are sentenced to death. 

The murderous punishment continues on Dürer’s 
next print which tells the events at the sound of The 
sixth trumpet (rev 9,13–19). The four bound angels at 
the river Euphrates are untied and are ready to kill one 
third of the people. Their mounted troop consists of 
twenty thousand by ten thousand soldiers. It is the last 
depiction of the disasters hitting guilty mankind. In the 
scene St. John devouring the book (rev 10,8–10), which 
strictly follows the text, John sees an unusual vision: 
an angel covered in a cloud with legs similar to flames 
standing partly on the ground partly on the sea, with a 
face like the sun and rainbow over his head gives a book 
to John who swallows it and sees new visions. (Fig. 5) 
Then come the scenes where the battle of the heaven 
with Satan is shown. The woman of the Apocalypse (rev 
12,1–4) relates the events after the seventh trumpet 
(Fig. 6): “A great and wondrous sign appeared in heaven: 
a woman clothed with the sun, with the moon under 
her feet and a crown of twelve stars on her head. She 
was pregnant and cried out in pain as she was about to 
give birth. Then another sign appeared in heaven: an 
enormous red dragon with seven heads and ten horns 
and seven crowns on his heads. His tail swept a third 
of the stars out of the sky and flung them to the earth” 
(rev 12,1–4). The woman is the symbol of Mary, the 
child is the symbol of the redeemer whom the dragon, 
the representation of Evil wants to swoop. The child is 
rescued to heaven by two angels. The heavenly woman 
also escapes on eagle wings. In the composition Saint 
Michael fighting the dragon (rev 12,7–9) the heavenly 
drama goes on above the idyllic landscape at the shore 
of a lake: the archangel Michael attacks and triumphantly 
defeats the dragon. (Fig. 7) Dürer received his inspiration 
from Martin Schongauer’s two engravings: the depiction 
of Saint Michael and the Temptation of Saint Anthony. 
The scene of The beast with two horns like a lamb (rev 
13,1–18; 14,14–18) shows two chapters in one picture. 
According to the vision a seven-headed, ten-horned 
beast emerged from the sea with ten crowns and a 
blasphemous name on its heads. The beast resembled 
a leopard, its feet were as the feet of a bear, its mouth 
was as a mouth of a lion, and people fell prostrate in 
front of it with admiration. The other two-horned beast 
speaking as a dragon emerged from the ground. These 
beasts symbolize the Antichrist, the ancient enemy of the 
Heavenly Ones. Dürer depicted the vision of judgment 
narrated in the next chapter: Christ is sitting on a throne 
with a golden crown on his head and a sharp sickle in 
his hand. Then an idyllic vision comes: The adoration of 
the Lamb (rev 14,1–5).

The seven-horned, seven-eyed lamb is standing 
in the middle on the top of a rainbow in the scene 

glorifying the heavenly triumph over Evil by the 
approaching coming of the Messiah. He is surrounded 
by four living creatures symbolizing the evangelists 
and martyrs holding a palm leaf in their hands as a 
symbol of their martyrdom. John is kneeling on a high 
mountain very close to the Heavenly One. He can be 
seen again a little bit upwards as he is joining the crowd 
of the redeemed. Dürer received inspiration from the 
events of three chapters for the scene evoking The 
whore of Babylon (rev 17; 18; 19) (Fig. 8). The dominant 
theme, the beautiful woman dressed in elegant clothes, 
adorned with pearls is the symbol of iniquity and lust 
sitting on the seven-headed, ten-horned beast which 
symbolizes the seven deadly sins with the golden cup 

“filled with abominable things and the filth of her 
adulteries” whom with God’s inspiration finally can be 
defeated. The town on the waterfront, Babylon, can be 
seen in the background, the artist illustrated its fall 
told in the 18th chapter of the Book of revelation with 
flames rising to the sky. Babylon fell because “She has 
become a home for demons and a haunt for every evil 
spirit, a haunt for every unclean and detestable bird. For 
all the nations have drunk the maddening wine of her 
adulteries. The kings of the earth committed adultery 
with her, and the merchants of the earth grew rich from 
her excessive luxuries” (rev 18,2–4) An angel from the 

6. ábra | Az égi asszony és a sárkány

Figure 6 | The woman of the Apocalypse

7. ábra | Szent Mihály legyőzi a sárkányt

Figure 7 | St. Michael fighting the dragon

5. ábra | János lenyeli a könyvet

Figure 5 | St. John devouring the book
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A babiloni paráznát (Jel. 17; 18; 19) megidéző lapon Dürer 
három fejezet eseményeiből merített. (8. ábra)  A domi-
náns téma az elegáns ruhába öltözött, gyöngyökkel ékesí-
tett szépséges nőalak, a romlottság és bujaság megtestesí-
tője, aki a hét halálos bűnt szimbolizáló hétfejű, tízszarvú 
szörny hátán ül, kezében „undoksággal és tisztátalan 
kéjjel telt” arany kehellyel, és akit Isten sugallatára végül 
sikerül legyőzni. A hát térben vízparton álló város látszik, 
Babilon, amelynek a Jelenések könyvének 18. fejezetében 
elbeszélt bukását égig felcsapó lángnyelvekkel ábrázolta a 
művész. Elesett Babilon, mert „Ördögök tanyája lett, 
minden tisztátalan szellem hajléka, minden tisztátalan 
madár fészke, minden tisztátalan és gyűlöletes állat odúja, 
mert erkölcstelensége tüzes borából minden nemzet ivott, 
vele paráználkodtak a föld királyai, és a föld kereskedői 
meggazdagodtak határtalan fényűzéséből” (Jel. 18,2–3) 
Az égből egy angyal egy malomkövet készül a tengerbe 
dobni, e szavakkal: „Ilyen lendülettel vetik majd el 
Babilont, a nagyvárost, és többé nyomát sem találni” (Jel. 
18,21). A büntetéseknek ezzel vége szakad és beköszönt 
Isten uralma. A kompozíció bal felső sarkában győze-
delmes égi seregek élén egy fehér ló tűnik elő, rajta a 
Hűségesnek és Igaznak nevezett lovaggal, akinek szeme 
olyan, mint a lobogó tűz. A sorozat utolsó fametszete az 
előtérben A sárkány láncra verését, (Jel. 20,1–2) a háttérben 
pedig a látomást ábrázolja az új Jeruzsá lemről (Jel. 21,9–14). 

(9. ábra) Egy angyal a mélység kulcsával a kezében megra-
gadja a sátánt jelképező sárkányt és ezer évre bezárja, 
amivel megkezdődik Isten ezeréves birodalma. A kompo-
zíció középterében magas hegyen egy angyal megmutatja 
Jánosnak a háttérben elterülő égi Jeruzsálemet, a drága-
kőként,  kristálytiszta jáspisként ragyogó várost magas 
fallal és tizenkét kapuval. A leírt, drágakövektől és szín-
aranytól fénylő égi város helyett Dürer egy kortárs késő 
középkori, kőfallal övezett képzeletbeli várost ábrázolt, 
gótikus tornyú városkapuval. A fametszet-sorozat ezzel a 
dicsőséges győzelmet ábrázoló lappal zárul. 

Az Apokalipszis sorozat röviddel az első kiadás után 
jelentős hírnevet szerzett Dürernek. Példányai gyorsan 
eljutottak a német fejedelemségek határain túlra is. 
Hamarosan hű másolatok és az Apokalipszis kompozí-
cióin alapuló változatok készültek.  Hieronymus Greff 
(1460 k.–1507 után) például 1502-ben lemásolta és a saját 
monogramjával ellátva árulta a fametszeteket, és még az 
impresszumban sem utalt a düreri forrásra.10 A következő 
időszakban Dürer fametszetei akkor is döntő hatással 
voltak az Apokalipszis illusztrációkra, ha azok nem 
pontos másolatokként jöttek létre. Martin luther 1522-
ben megjelent Szeptemberi testamentumában a Jelenések 
könyvét lucas Cranach és műhelye illusztrálta. A refor-
máció általános képellenességével szemben luther 
az illusztrációkat didaktikai szempontból védte, de a 
képeknek a szöveghez képest mindig alárendeltnek kellett 
lenniük. A Szeptemberi testamentum fametszetei részben 
Dürer lapjainak átdolgozott változatai. luther fontosnak 
tartotta a szöveghűséget, ezért ott, ahol Dürer ettől eltért, 
a Cranach-féle illusztrációk szorosabban kapcsolódnak 
a szöveghez, illetve a művész és műhelye hat képpel 
ki is egészítette a sorozatot. A szöveghűség érdekében 
történt változtatások jó példája az első vízió:János láto-
mása a hét arany gyertyatartóról. (10. ábra) A díszes gyer-
tyatartók Düreréhez hasonlatosak, de az Emberfiát állva 
látjuk, mert a szöveg szerint „a hét arany gyertyatartó közt 
jár” (Jel.2,1), öve a derék fölötti, hiszen „Bokáig érő ruhát 
viselt, aranyöv övezte mellét.” (Jel.1,13) kezét János felé 
nyújtja, aki nem térdel, ahogy Dürer lapján, hanem fekve 
imádkozik a szerző következő mondatához híven: „mint 
egy halott a lába elé rogytam” (Jel. 1,17).11  

luther 1530-ban átdolgozta az Újszövetséget és egy, 
csak AW monogramjáról ismert művészt bízott meg 
az Apokalipszis szövegrész illusztrálásával. luther 
első teljes német nyelvű Biblia-fordításában, amely 
1534-be jelent meg, megint újabb fametszetek díszítik a 

10 A. Grebe, Dürer. Die Geschichte seines Ruhms, Petersberg 

2013, 180, 101. kép.

11 P. Parshall,  The Vision of the Apocalypse in the Sixteenth 

and the Seventeenth Centuries, in london 1999/2000 (fent 3. j.), 

105. Vö. továbbá: D. A. Hartmann, The Apocalypse and religious 

Propaganda: Illustrations by Albrecht Dürer and lucas Cranach 

The Elder, Marginalia, 11 (2010), 1–10, http://merg.soc.srcf.net/

journal/10apocalypse/2010_Apocalypse_Duerer.pdf.

sky is going to throw a millstone into the sea saying: 
“With such violence the great city of Babylon will be 
thrown down, never to be found again” (rev 18,21). And 
the punishments stop and God’s reign starts. 

A white horse leading the triumphant heavenly armies 
appears in the top left corner of the composition; the 
knight whose eyes are like blazing fire and is called loyal 
and True is riding on it. The last woodcut of the series 
illustrates The chaining of the dragon (rev 20,1 – 2) in the 
foreground, and The vision of the New Jerusalem (rev. 
21,9–14) in the background. (Fig. 9) An angel with the key 
to the Abyss seizes the dragon symbolizing Satan and 
locks it for thousand years, by this God’s thousand-year 
reign starts. In the middle of the compositions an angel 
on a high mountain shows John the heavenly Jerusalem 
spreading in the background glowing as a precious 
stone, a crystal clear jade with high walls and twelve 
gates. Instead of this heavenly town of precious stones 
and gold Dürer depicted an imaginary late medieval 
town surrounded by stone walls and with a town gate 
featuring a Gothic tower. The woodcut series end with 
this page depicting this glorious victory.

The Apocalypse series gained fame for Dürer shortly 
after its publication. Its copies quickly got beyond the 
borders of German principalities. Soon copies and varia-
tions based on the Apocalypse compositions were made. 
For example, in 1502 Hieronymus Greff (circa 1460–1507) 
copied and sold the woodcuts marked with his own 
initials, although he did not refer to Dürer as his source, 
not even in the impressum.10 During the next period 
Dürer’s woodcuts had a great influence on Apocalypse 
illustrations even if they were not exact copies. The Book 
of revelation in Martin luther’s Septembertestament 
published in 1522 was illustrated by lucas Cranach. 
luther defended the use of illustrations from a didactic 
point of view against the general hostility to images but 
insisted they always had to be subordinate to texts. 

The woodcuts of Septembertestament are partly 
adapted variations of Dürer’s compositions. The texts 
were very important for luther, therefore, at the points 
where Dürer deviated from it the illustrations by 
Cranach have closer connections, and the artist and his 
workshop completed the series with six more pictures. 
A good example of the alterations to bring the images 
closer to the text is the first vision: St. John’ s vision of the 
seven candlesticks (Fig. 10). The ornamented candlesticks 
are similar to Dürer’s ones, but we can see the Son of 
Man standing because, according to the text, he “walks 
among the seven golden lampstands” (rev. 2,1), his belt 
over his waist as he was “dressed in a robe reaching 
down to his feet and with a golden sash around his 
chest” (rev.1,13), he is reaching out his hand towards 
John, who is not kneeling as on Dürer’s print but lies 

10 A. Grebe, Dürer. Die Geschichte seines Ruhms, Petersberg 

2013, 180, fig. 101.

on the ground according to the text: “I fell at his feet as 
though dead”. (rev. 1,17)11

In 1530 luther revised the new Testament and 
entrusted an artist known from his initials as AW 
with the illustration of the texts of Apocalypse. new 
woodcuts made by the Monogrammist MS illustrate 
the Book of revelation in luther’s first complete 
German translation of the Bible published in 1534.12 
The prints of both AW and MS received inspira-
tion from the already mentioned illustrations of the 
Septembertestament by Cranach, but there were four 
more pictures in both publications in 1530 and 1534. 

The additions affected the 8th chapter of John’s 
revelations. On luther’s suggestion this chapter was 
illustrated by five woodcuts instead of one (as in the 
majority of former Bibles or Dürer’s series) to make it 
more comprehensible. 1. The distribution of the trum-
pets (rev. 8, 1–5); 2 The first trumpet when hail and 

11 P. Parshall, “The Vision of the Apocalypse in the Sixteenth 

and the Seventeenth Centuries”, in london 1999/2000 (above 

3. n.), 105. Cf. furthermore “The Apocalypse and religious 

Propaganda: Illustrations by Albrecht Dürer and lucas Cranach 

The Elder”, Marginalia, 11 (2010), 1–10, http://merg.soc.srcf.net/

journal/10apocalypse/2010_Apocalypse_Duerer.pdf.

12 Cf. J. Bartrum in london 1999/2000 (above n. 3), cat. no. 57.

9. ábra | A sárkány láncra verése és látomás az Új Jeruzsálemről

Figure 9 | The chaining of the dragon, vision of the New Jerusalem

8. ábra | A babiloni parázna

Figure 8 | The whore of Babylon
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fire mixed with blood came and hurled down upon the 
earth. “A third of the earth was burned up, a third of 
the trees were burned up, and all the green grass was 
burned up.” (rev. 8, 6–7); 3. When the second trumpet 
is sounded “a huge mountain, all ablaze, was thrown 
into the sea. A third of the sea turned into blood, a 
third of the living creatures in the sea died, and a third 
of the ships were destroyed.” (rev. 8,8–9); 4. When 
the third trumpet is sounded a star, blazing like a 
torch falls from the sky to a well and poisons the water 
of wells and rivers, causing the death of many people. 
(rev. 8, 10–11); 5. Finally when the fourth angel sounded 
his trumpet “a third of the sun was struck, a third of 
the moon, and a third of the stars, so that a third of 
them turned dark.” and another angel appears calling 
out loudly: “Woe! Woe! Woe!” (rev. 8,12–13). luther 
wrote a new prologue – among others – also to the 
Apocalypse in the revised Bible.

He gave a more detailed explanation to the inter-
pretation of the text (which he already started in the 
Septembertestament), according to which the Book of 
revelation is a prophecy referring not to the suffer-
ings awaiting mankind in general, but to the suffer-
ings awaiting Christianity. In the 8th chapter he saw 
the prediction of the devastating activities of heresy, 
which became true:13 according to luther the first 
angel sounding the trumpet symbolizes Tatianus who 
lived in Mesopotamia in the 2nd century as well as 
the ascetic sect of encratics, while the second symbol-
izes several sects from the 2nd and 3rd centuries: 
the Cataphrygians, the Manicheans, the Monists and 
Marcion’s misconceptions. The third angel symbol-
izes Origen († 254), the fourth symbolizes novatus, 
the Cathars and the Donatists, the followers of the 
African bishop Donatus who lived in the 4th century. 
According to luther’s interpretations, the fifth angel 
sounding the trumpet symbolizes Arius († 336) and his 
followers, the Arians.14 Martin luther asked for the 
addition of pictures in the 8th chapter with a didactic 
purpose so that his interpretation of the Bible could 
become clearer for readers. Contratry to Dürer’s 
visionary compositions, which were on a par with the 
text, most of the Bible illustrations in the 16th century 
returned to the former function, subordinate to the 
text, aiding understanding. But Dürer’s woodcuts still 
served as the source for illustrations.

13 In 1329 nicolaus von lyra also interpreted the seven 

trumpet as the period of heresy in his Apocalypse commentary 

which luther used as a source. P. Martin, Martin Luther und die 

Bilder zur Apkalypse. Die Ikonographie der Illustrationen zur Of-

fenbarung des Johannes in der Lutherbibel 1522 bis 1546, Hamburg 

1983, 151, 359n.

14 D. M. luther, Die gantze Heilige Schrift Deudsch 1545/ Auffs 

new zugericht, Unter Mitarbeit von Heinz Blanke, ed. H. Volz, 

Munich 1972, II, 2467–2468.

10. ábra | lucas Cranach és műhelye, János látomása 
a hét arany gyertyatartóról

Figure 10 | lucas Cranach and workshop, St. John’s vision of 
the seven candlesticks

Jelenések könyvét, amelyeket az MS monogramista készí-
tett.12 Mind az AW, mind az MS monogramista lapjai a 
Szeptemberi testamentum említett Cranach-féle illusztrá-
cióiból indulnak ki, de az abban találhatókhoz képest az 
1530-as, valamint az 1534-es kiadásban is néggyel több 
kép van. A bővítés János jelenéseinek 8. részét érintette: 
luther javaslatára a világosabb érthetőség kedvéért ezt 
a fejezetet a korábbi Bibliák többségében, illetve Dürer 
sorozatában található egyetlen kép helyett öt fametszet 
illusztrálta: 1. A harsonák szétosztása (Jel. 8, 1-5); 
2. Az első harsonaszó, amikor vérrel vegyes jégeső és tűz 
záporozik a földre. A föld harmada elég, a fák harmada 
pernyévé lesz, és a zöldellő fű mind elhamvad (Jel. 8, 6-7); 
3. A második harsonaszóra égő hegy zuhan a tengerbe és 
a tenger egyharmada vérré válik, a tengerben élő állatok 
egyharmada elpusztul, és a hajók egyharmada elsüly-
lyed (Jel. 8, 8-9); 4. A harmadik harsonaszóra lángoló 
csillag hull alá egy kútba, megmérgezi a folyók és kutak 
vizét és ezzel sok ember halálát okozza. (Jel. 8, 10-11); 
5. Végül a negyedik angyal harsonájának megszóla-
lásakor a nap, a hold és a csillagok fényének harmada 

12 Vö. J. Bartrum in london 1999/2000 (fent 3. j.), 57. kat. sz.

kihuny, és feltűnik egy másik angyal, aki háromszoros 
jajt kiált (Jel. 8, 12-13). luther az átdolgozott Bibliában 
többek között az Apokalipszis elé is új előszót írt. Ebben 
a korábbinál részletesebb magyarázatot adott a szövegnek 
már a Szeptemberi testamen tum ban felvetett értelmezé-
séről, amely szerint a Jelenések könyve nem általában az 
egész emberiségre, hanem a kereszténységre váró szen-
vedéseket felsorakoztató jövendölés. A nyolcadik részben 
az eretnekség pusztító tevékenységének – immár beigazo-
lódott – jóslatát látta:13 az első harsonázó angyal luther 
szerint a 2. században Mezopotámiában élt Tatianust és 
az enkratiták aszketikus szektáját jelképezi, a második 
különféle 2. és 3. századi szektákat: a kataphrygeusokat, 
a manicheusokat, montanistákat és Markion tévesz-
méit. A harmadik angyal Origenést († 254) jeleníti meg, 
a negyedik pedig novatust, a katharokat és a dona tis-
tákat, Donatus 4. században élt afrikai püspök híveit. 
Az ötödik harsonázó angyal luther értelmezése szerint 
Ariust († 336) és híveit, az ariánusokat szimbolizálja.14  

Martin luther tehát didaktikai céllal kérte a 8. rész képe-
inek bővítését, hogy Biblia-értelmezését világosabbá 
tegye az olvasók számára. Dürer látomásos, a szöveggel 
egyenrangú kompozícióival szemben a 16. századi 
Biblia-illusztrációk legtöbbje visszatért a korábbi, értel-
mezést segítő, a szövegnek alárendelt funkcióhoz, de a 
képi forrást továbbra is Dürer fametszetei jelentették.

Abrecht Dürer nagyszabású fametszet-sorozata 
meghatározta a következő évszázadok Apokalipszis 
ábrázolásait, és nem egyedül a fametszet illusztráció-
kat.15 Hatása falfreskók, domborművek, üvegablakok 
és kárpitok ikonográfiájában egyaránt érvényesült. 
1529-ben, a franciaországi Saint Florentin-ben készült 
például egy tíz kompozícióból álló üvegablak-együttes, 
amelyhez Dürer fametszetei szolgáltak előképül.16 
A spanyolországi San Ildefonsóban őrzött, Wilhelm 
Pannemaker brüsszeli műhelyében az 1560-as években 
szőtt kárpitciklust, amely nyolc nagy méretű kompo-
zícióban foglalja össze Dürer vízióit, e kötet lapjain 
Concha Herrero Carretero tanulmánya mutatja be.

13 nicolaus von lyra 1329-ben írt Apokalipszis-kommentárjában,

 amelyet luther forrásul használt, ugyancsak az eretnekek 

időszakaként értelmezte a hét harsonaszót. P. Martin, Martin 

Luther und die Bilder zur Apkalypse: Die Ikonographie der 

Illustrationen zur Offenbarung des Johannes in der Lutherbibel 1522 

bis 1546, Hamburg 1983, 151, 359. j.

14 D. M. luther, Die gantze Heilige Schrift Deudsch 1545 / Auffs 

new zugericht, Unter Mitarbeit von Heinz Blanke, szerk. 

H. Volz, München 1972, II., 2467–2468.

15 Dürer sorozatának hatásáról a francia soszorosított grafi-

kára vö.: A. Karlowska-Kamazowa, „Die rezeption von 

Dürers ‚Apokalypse‘ in der französischen Druckgraphik des 

16. Jahrhunderts”, Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte, 26–27 

(1993–94), 267–273.

16 F. van der Meer, Apokalypse. Die Visionen des Johannes in der 

europäischen Kunst, Freiburg/Basel/Wien 1978, 352–361.

Albrecht Dürer’s large series of woodcuts exerted a 
great influence on depictions of the Apocalypse in the 
next centuries and not only in woodcuts.15 His influence 
could be seen in the compositions of frescoes, reliefs, 
glass windows and tapestries. E. g. in 1529 in Saint 
Florentin,France a series consisting of ten glass 
windows were made to which Dürer’s woodcuts were 
used as models.16 The series of tapestries woven in 
Wilhelm Pannemaker’s workshop in Brussels in the 
1560s and treasured in San Ildefonsó in Spain showed 
Dürer’s visions in eight large compositions. They are 
interpreted on the pages of this publication in Concha 
Herrero Carretero’s study.

15 About Dürer’s influence on French printmaking 

cf. A. Karlowska-Kamazowa, “Die rezeption von Dürers 

“Apokalypse” in der französischen Druckgraphik des 16. 

Jahrhunderts”, Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte 26–27 

(1993–1994), 267–273.

16 F. van der Meer, Apokalypse. Die Visionen des Johannes in der 

europäischen Kunst, Freiburg/Basel/Vienna 1978, 352–361.
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II. Fülöp Apokalipszise

D R .  C O N C H A  H E R R E R O  C A R R E T E R O
A nemzet Kulturális Örökség 
alá tartozó kárpitok konzervátora
Madridi Királyi Palota, Spanyolország

A nyolc lenyűgöző, arany-, ezüst-, selyem- és gyapjúszá-
lakból szőtt kárpitból álló Apokalipszis sorozat megszer-
zésére II. Fülöp (1556–1598) uralkodása alatt kerül sor. 
1553-ból származik az apokaliptikus sorozat megvá-
sárlására utaló első dokumentum, az Elbeszélés a János 
jelenéseinek történetét ábrázoló nyolc falikárpitról, amelyet 
Őfelsége parancsára vásároltak meg Diric de Madenar és 
Gaspar van Utreque flamand kereskedőktől.1 Az e doku-
mentumban említett falikárpitok az 1538-tól 1548-ban 
bekövetkezett haláláig Brüsszelben működő kereskedő 
és kárpitszövő, Willem Dermoyen, I. Ferenc francia 
király (1494–1547) és Habsburg Mária magyar királyné 
és németalföldi kormányzó (1528–1603) udvari szállító-
jának műhelyében készültek.2 Tekintettel arra, hogy a 
minták és a kartonok kidolgozása nagy valószínűséggel 
Bernard van Orley-nak, Habsburg Margit, V. Károly
gyámjának és udvari festőjének tulajdonítható, ezeket 
a falikárpitokat feltételezhetően a brabanti udvar, 
maga a császár, vagy nővére, Habsburg Mária rendel-
hette meg, aki meghatározó szerepet játszott a császári 
kárpitgyűjtemény kialakításában, hiszen 1531 és 1555 
között, németalföldi kormányzósága idején személyesen 
felügyelte a császári megrendeléseket. Habár erre vonat-
kozóan nem állnak rendelkezésünkre pontos doku-
mentumok, az Apokalipszist Jan Cornelisz Vermeyen 
kartonjai alapján, Willem de Pannemaker készítette 
Brüsszelben, 1548 és 1555 között, a Tunisz bevételét ábrá-
zoló tizenkét híres faliszőnyeggel egy időben, amelynek 
létrejöttében jelentős szerepet játszott Magyarország 
királynéja.

1 Elbeszélés a János jelenéseinek történetét ábrázoló nyolc falikárpit-

ról, amelyet Őfelsége parancsára vásároltak meg Diric de Madenartól 

és Gaspar van Utreque-től (Gaspar von Utrecht), a Simancasi le-

véltárban őrzött dokumentum, állami részleg, 98. kötet, 48. A do-

kumentumról említést tett, Pedro de Madrazo, az „Apocalypsisről 

elnevezett falikárpit (a spanyol korona tulajdona), tizenhatodik 

századi flamand munka”, Régiségek Múzeuma, Madrid, 10. (1880), 

283–419., majd r. Beer is lajstromba vette, „Acten, regesten 

und Inventare aus dem Archivo General zu Simancas”, Jahrbuch 

der Kunsthistorisches Sammlungen des Alllerhöchsten Kaiserhauses, 

Wien, 1891 II Theil, XCI–CCIV. lásd még: J. K. Steppe, 

Vlaams tapijtwerk van de 16e eeuw in Spaans Komimklikj Bezit, 

Miscellanea Jozef Duverger, II; Gent 1968, 634–748. o.

2 Dermoyen-ről lásd G. Delmarcel, „Tissage”, Les Chasses de 

Maximilien. Párizs, 1983, 38–45.

The Apocalypse of Philip II

C O N C H A  H E R R E R O  C A R R E T E R O  P H D
Conservator of tapestries of 
Patrimonio nacional 
royal Palace, Madrid, Spain

The spectacular tapestries of the Apocalypse consisting 
of a set of eight pieces woven with gold, silver, silk, and 
wool threads were acquired during the reign of King 
Philip II of Spain (1556–1598). The first document 
relating to the purchase of the apocalyptic set dates 
from 1553, according to the Relation of the eight tapestries 
of the history of Saint John’s Apocalypse, which His Majesty 
commanded to take from Flemish traders Diric of Madenar 
and Gaspar van Utreque.1 The tapestries referred to in 
this document were woven in the factory of Willem 
Dermoyen, trader and tapestry maker active in Brussels 
between 1538 and his death in 1548, and also supplier 
of the courts of Francis I of France (1494–1547) and 
Mary of Austria, Queen of Hungary and governor of 
the netherlands (1505–1558).2 Given the quality of the 
designs and cartoons attributed to Bernard van Orley, 
court painter of Margaret of Austria – guardian and 
aunt of Charles V – these tapestries were probably 
commissioned by the Court of Brabant, either by the 
emperor himself or by his sister Mary of Austria, who 
participated in a decisive way in the formation of the 
imperial collection of tapestries by supervising the 
purchases of the emperor while acting as governor 
of the netherlands from 1531 to 1555. Although no 
accurate documents have been found in this regard, the 
Apocalypse must have been woven in Brussels by Willem 
de Pannemaker between 1548 and 1555, at the same 
time as the twelve tapestries of the famous Conquest 

1 Relation of the eight tapestries of the history of Apocalypse by Saint 

John, that His Majesty commanded to take from Diric of Madenar and 

Gaspar van Utreque (Gaspar von Utrecht), document stored in the 

Archivo General de Simancas, sección Estado, leg. 98, fol. 48. The 

document was labelled by Pedro de Madrazo “Tapicería llamada 

del Apocalypsi (propiedad de la Corona real de España), obra 

flamenca del siglo XVI” [Tapestry named the Apocalypse (prop-

erty of the Spanish Crown), Flemish work from the 16th century], 

Museo Español de Antigüedades, vol. 10, Madrid 1880, 283–419 and 

registered again by r. Beer, Acten, regesten und Inventare aus 

dem Archivo General zu Simancas, Jahrbuch der Kunsthistorisches 

Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, Wien 1891, II Theil, 

XCI-CCIV. See also J. K. Steppe, Vlaams tapijtwerk van de 16e 

eeuw in Spaans Kominklikj Bezit, in Miscellanea Jozef Duverger, 

II, Ghent 1968, 634–748.

2 On Dermoyen see G. Delmarcel, Tissage, in Les Chasses de 

Maximilien, Paris 1983, 38–45. 

V. Károly 1555-ös brüsszeli lemondása után az 
Apokalipszis sorozatot alkotó nyolc falikárpitot fia, 
II. Fülöp kincstárának részeként tengeren szállí-
tották Spanyolországba, amikor az 1554–1559 közötti 
öt éves németalföldi tartózkodását követően hazauta-
zott, hogy atyjától átvegye németalföld, a spanyol király-
ságok és a nyugat-indiai tartományok kormányzását 
(1. ábra). zeelandban egy közel hetven vitorlást szám-
láló flottát szereltek fel, ahonnan a Spanyolországba 
való visszatérést sürgető uralkodó, miután elintézte fland-
riai ügyes-bajos dolgait, 1559. augusztus 20-án indult 
útnak. 1559. szeptember 9-én, nem sokkal az után, hogy 
a király laredóban partra szállt (Santander), a hirtelen 
feltámadó szélvihar elsüllyesztett számos, az utóvédhez 
tartozó hajót, köztük azokat is, amelyek a kárpitokat szál-
lították.3 Az uralkodó, 1568. március 8-án, Madridból írt 
levelében említi meg az eseményt, amelynek során az 
Apokalipszis sorozathoz tartozó hat falikárpit megsem-
misült, „mivel a tengeren azokból az országokból velem 
utazó eredeti kárpitok a tengerbe vesztek egy hajón, 
amely elsüllyedt”4. A falikárpitok tragikus sorsát vetítik 
előre Albrecht Dürernek a láthatár szélén felboruló és 
elsüllyedő hajókat bemutató tengeri jeleneteket ábrá-
zoló metszetei (2. ábra). Az 1559-es katasztrófára utaló 
intő jelnek tekinthetjük a sorozat második darab-
jának, Az Apokalipszis lovasai című kárpitnak afeliratát 
is, amely így szól: nvllvs et a recto tramite tvrbo trahat, 
azaz „semminő vihar le ne térítse őket a helyes útról”, 
amely a Jelenések könyvének második nagy látomását, a 
könyvtekercset lezáró első öt pecsét feltörését mutatja 
be, amikor fehér, vörös, fekete és fakó lován megjelenik 

3 l. Cabrera de Córdoba, II. Fülöp, Spanyolország királya, 

Madrid 1619., V. könyv, III. fejezet.

4 II. Fülöp 1568. március 8-án, Madridban kelt levele titkárához 

Pedro de Aguilónhoz, a Spanyolország történetéhez kapcsolódó ki-

adatlan dokumentumok gyűjteménye, XXXVII, Madrid 1860., 179.

of Tunisia, based on the cartoons of Jan Cornelisz 
Vermeyen, an artwork in the creation of which the 
Queen of Hungary played a decisive role. 

After the abdication of Charles V in Brussels in 1555, 
the eight tapestries of the Apocalypse were sent to Spain 
by sea as part of the royal bedroom treasury of his son 
Philip II, accompanying the monarch in his return 
journey after five years spent in the netherlands between 
1554 and 1559. Philip was to take the reign of the Flemish 
states, the kingdoms of Spain and all the West Indies 
from the hands of his father (Fig. 1). An armada of nearly 
seventy ships got prepared in zealand, from where the 
monarch, anxious to return to Spain after having finished 
his business in the netherlands, embarked on 20 August 
1559. A sudden strong northeast wind unleashed on 9 
September 1559, when the king had already disembarked 
in laredo (Santander), and destroyed several vessels 
of the fleet’s rear guard among which the tapestries 
travelled.3 In a letter dated from Madrid, 8 March 1568, 
the sovereign recorded the event stating “because the 
originals were lost at sea when coming with me from 
those States in a ship that sank”; among them six of the 

3 l. Cabrera de Córdoba, Felipe segundo rey de España, [Philip II, 

King of Spain] Madrid 1619, 5.3.

1. ábra | V. Károly császár lemondása, François Hogenberg, 1556 D

Figure 1 | Abdication of emperor Charles V by François 
Hogenberg, 1556 D

2. ábra | TA-11-3 részlet: A titokzatos bárány imádása. Szt. János 
könyvvel és hajóroncs a horizonton

Figure 2 | Detail: TA-11-3 Adoration of the mystic lamb. 
St. John with book and shipwreck on horizon
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az Apokalipszis Hódítást, Háborút, Éhínséget és a Halált 
megtestesítő négy lovasa.5

Számos fizetési dokumentum az 1535–1578 között 
alkotó Willem de Pannemakerre utal a sorozat negyedik 
és ötödik darabjának, a Szent János felméri a templomot 
(3. ábra) és a Szent Mihály legyőzi a sárkányt (4. ábra) 
készítőjeként. E darabok megmenekültek az 1559-es 
hajótöréstől, rajtuk, Willem Dermoyen monogramja 
szerepel.6 E két kárpit 1589 és 1788 között, a II. Fülöp-
féle leltártól egészen III. Károly hagyatékáig Elsüllyedtek 
címen, a később elkészített hat faliszőnyegtől külön 
tételként szerepelt a Királyi Kárpitjegyzékben.7

Az első változat váratlan és sajnálatos megsemmisülését 
követően II. Fülöp úgy döntött, ismét elkészítteti a soro-
zatot és utasította a kárpitszövő Willem de Pannemakert, 
hogy az eredeti kartonok alapján – amelyeket, királyi 
megrendelésről lévén szó, vélhetőleg a brüsszeli palotában 
őriztek – készítse el ismét a hat elpusztult falikárpitot. 
A király távollétében a munkálatokat Antoine Perrenot 
de Granvelle bíboros (1517–1586), a kárpitművészet 
elkötelezett rajongója, a cinquecento egyik legjelentő-
sebb műgyűjtője felügyelte. A prelátus és Magyarországi 
Mária egyaránt kiemelkedő szerepet játszottak a herceg 
művészeti nevelésében, a falikárpitok iránti vonzal-
mának kialakulásában. Valószínű, hogy a bíboros és 
apja, nicholas Perrenot, V. Károly kancellárja, teológiai 
ismereteiknek köszönhetően részt vettek a faliszőnyegek 
szegélyeit keretező latin nyelvű feliratok kiválasztásában 
és megfogalmazásában. E munkához, csakúgy, mint a 
Tunisz elfoglalásán szereplő kártusok megszövegezéséhez 
és elkészítéséhez, szerteágazó tudásra, kiemelkedő éles-
látásra és pontosságra volt szükség. Pannemaker egyi-

5 C. Herrero Carretero, Az Apokalipszis négy lovasa, II. Fülöp, az 

uralkodó és kora: Egy reneszánsz herceg, Prado Múzeum, 1998. ok-

tóber 13. és 1999. január 10. között. Az V. Károly és II. Fülöp 

centáriumának megemlékezésére életre hívott állami társaság, 

Madrid 1998, 347–350.

6 A dokumentumok I. Buchanan publikációjában feltünte-

tett keltezése – 1556. augusztus 26. – megelőzi a hajótörést, ami 

nyilvánvaló kételyeket vet fel Pannemaker és Dermoyen esetle-

ges együttműködését illetően az eredeti és újraszőtt sorozat el-

készítésében, amely 1559 után vette kezdetét; I. Buchanan, The 

Tapestries acquired by King Philip II in the netherlands in 

1549–50 and 1555–59. new documentation, Gazette des Beaux Arts, 

134 (1999 október), 131–152.: 134–137., I. és II. függelék.

7 P. Junquera de Vega–C. Herrero Carretero, A Nemzeti Kulturálisi 

Örökség alá tartozó gobelinek katalógusa I. kötet: XVI. sz. Madrid 

1996., 54–62., és C. Herrero Carretero, renaissance Tapestries 

from the Patrimonio nacional, in Resplendence of the Spanish 

Monarchy. Renaissance Tapestries and Armor from the Patrimonio 

Nacional. new York 1991, 40–53. II. Fülöp inventáriumával össze-

függésben lásd G. Delmarcel, le roi Philippe II d’Espagne et la 

tapisserie. l’Inventarie de Madrid de 1598, Gazette des Beaux Arts, 

134 (1999. október), 153–178.: III. Károly hagyatéki leltárával ösz-

szefüggésben lásd a F. Fernández-Miranda féle kiadást.

tapestries of the Apocalypse perished.4 An anticipation 
of the tragic fate of the tapestries may be found in the 
ample marine landscapes with ships that capsize and 
shipwreck on the horizon on the woodcuts of Albrecht 
Dürer (Fig. 2). We can also consider as a premonition of 
the disaster of 1559 the phrase nvllvs et a recto tramite 
tvrbo trahat (no tempest may drive them from the right 
path) contained in the inscription of The Four Horsemen of 
the Apocalypse, the second tapestry of the series that sums 
up the second great vision of the Book of revelation: the 
opening of the first five stamps of the closed book and 
the emergence of the four horsemen of the Apocalypse 
– Conquest, War, Famine and Death on their white, red, 
black and pale horses.5

Different payment documents refer to Willem de 
Pannemaker (active between 1535–1578) as the tapestry 
maker that took charge of St. John is Commanded to Measure 
the Temple and Saint Michael Overcoming Satan (Fig. 3), 
the fourth and fifth tapestries in the series, saved from 
the shipwreck of 1559, but both holding the monogram 
of Willem Dermoyen (Fig. 4).6 These two tapestries were 

4 letter of King Philip II to his secretary Pedro de Aguilón, 

Madrid, 8 March 1568, in Colección de documentos inéditos para 

la Historia de España, [Collection of unpublished documents for the 

history of Spain] XXXVII, Madrid 1860, 179.

5 C. Herrero Carretero, los cuatro jinetes del Apocalipsis, in 

Felipe II. Un monarca y su época. Un príncipe de Renacimiento, [“The 

Four Horsemen of the Apocalypse”, Philip II. A monarch and his 

epoch. A Renaissance prince.] Museo nacional del Prado, 13 de 

octubre de 1998 – 10 de enero de 1999. Sociedad Estatal para la 

Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, [13 

October 1998 – 10 January 1999. State Society for the Commem-

oration of the Centenaries of Philip II and Charles V] Madrid 

1998, 347–350.

6 According to the publication of I. Buchanan the date of 

the documents, 26 August 1556, is earlier than the shipwreck, 

which casts reasonable doubts about the possible collaboration 

of Pannemaker and Dermoyen in weaving the first series and 

3. ábra | TA-11-5: Szt. Mihály legyőzi a sárkányt, Dermoyen

Figure 3 | General: TA-11-5 Saint Michael overcoming Satan 
by Dermoyen

4. ábra | TA-11-4 részlet: Szt. János megbízást kap a templom 
felmérésére. Dermoyen monogramja

Figure 4 | Detail: TA-11-4 St. John is comissioned to measure 
the temple. Monogram of Dermoyen
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dejűleg több szövőszéken kezdte meg a hat kárpit készí-
tését, és 1559 szeptemberétől 1561 márciusáig – tehát 
rekordidő alatt – végezte el a szövés munkálatait. 
A nyolc falikárpit együttes hosszúsága eléri a 70 métert – 
mintegy 79,6 rőföt –, amelyekért Juan lopez Gallo 
(1500–1571) németalföldi kincstartónak tetemes, 7264 
escudóra rúgó összeget kellett kifizetnie.8 A sorozat 
1561-ben érkezett Madridba, ekkor haladéktalanul elhe-
lyezték a királyi kincstárban. Pannemaker azonban 1566. 
június 25-én még mindig nem jutott hozzá munkája 
ellenértékéhez, aminek kapcsán számos kellemetlen-
sége adódott, mivel nem tudta rendezni a hitelezői felé 
fennálló tartozásait. Granvelle bíboros egyik levelében 
meg is említette kellemetlen helyzetét: biztosítékokat kér, 
mert aggódik, hogy oly sokáig tartó munkájáért ilyen 
későn kap fizetséget.9

Miután a sorozat elkészült, Pannemaker személyesen 
vállalta az irányítása alatt megszőtt hat, továbbá az 
1559-es katasztrófától megmenekedett két falikárpit szál-
lítását azért, hogy kiküszöbölje a tengeri szállítás ismé-
telt kockázatait. Az összehajtogatott, a nedvesség és a 
pára ellen gondosan viaszosvászonba csomagolt falisző-
nyegeket négy Mechelenben készített kocsira pakolták. 
Granvelle bíboros 1561 augusztusának utolsó napjaiban 
indította útnak a szállítmányt a flandriai Haulx-ból a 
madridi palota királyi kápolnája felé. Kíséretében 
utaztak a flamand kápolna gyermekkórusának tagjai is. 
Amint a kárpitszövő utazással kapcsolatos költségszámlá-
jából kiderül 10, a küldemény még ugyanabban az évben, 
október 22-én érkezett meg Madridba. Jegyzetei napról 
napra részletesen beszámolnak a megtett útról. 
Az Hainaut tartományban található Valenciennes-t 
elhagyva, le Havre és Cambrai irányából szelték át 
Franciaországot elérték Párizst, majd Poitiers-n át a 
délnyugat franciaországi Bayonne felé vették az irányt, 
és végül San Juan de luznál lépték át a spanyol határt. 
Innen az Ebro-melléki síkság és Kasztília felé tartottak. 
Ez volt a Szent Jakab-úton járó zarándokok és a német-
alföldről Spanyolország felé tartó utazók által követett, 
úgynevezett Niederstraße útvonala. A falikárpitok máso-
latainak elkészítéséért felelős Willem de Pannemaker 
monogramja feltűnik mind a hat újra elkészített falikár-
piton – Szent János Patmoszon, Az Apokalipszis lovasai, 
A titokzatos Bárány imádása, Az evangéliumot hordozó Angyal, 

8 Buchanan 1999., 134.

9 Bibliothèque de Besançon, Lettres de Morillon, 3. kötet, 163–165., 

E. Poullet, Correspondence du Cardinal de Granvelle, 1565–1583, 

Brüsszel 1877. 323–324.Az idézet Péti Miklós fordítása.

10 Compte que faict et rend Guillaume de Pannemaker, tapissier 

de sa Majesté, du voiaige et conduicte des cheriotsz et chevaulx 

aians mene la tapisserie de l’Apocalipze et enfants de cueur des 

Pays Bas iusques en la ville de Madrid [1561. augusztus 22.], AGS. 

Királyi házak és helyszínek, 251. kötet, 123., in J. K. Steppe, De 

reis naar Madrid van Willem de Pannemaker, in August Oktober 

1561, Artes Textiles, Gent, 10 (1981), 81–124: 121–124.

recorded in the inventories of the royal Tapestries with 
the name of The Drowned (Los Ahogados) starting with 
the inventory of tapestries of Philip II dated 1589, up to 
the inventory of the estate of Charles III in 1788, and in 
separate lines than the six tapestries woven a posteriori.7

After the unexpected and regrettable loss of the 
first series, King Philip II decided to have it remade 
and instructed his carpet manufacturer Willem de 
Pannemaker to weave again the six perished pieces, 
taking again as a model the same cartoons that –this 
being a royal order – were probably kept in the Palace 
of Brussels. In the absence of the king the supervision of 
the work passed to Cardinal Antonio Perrenot Granvela 
(1517–1586), a great lover of the art of the tapestry and 
one of the most important collectors of the cinquecento. 
Both the prelate and Mary of Hungary had played a 
major role in the artistic education of the prince and 
his predilection for tapestries. It is likely that due to 
their knowledge of theology the cardinal and his father, 
nicholas Perrenot, Chancellor of King Charles V, were 
involved in the selection and drafting of the latin 
inscriptions framed on the border of the tapestries. 
This was work that required specialized knowledge and 
special foresight and precision – just like in the drafting 
and weaving of the cartouches for the Conquest of Tunisia. 
Pannemaker arranged the weaving of the six tapestries 
simultaneously, on different looms; the works of warping 
and threading ran between September 1559 and March 
1561, ending in a record time. The eight tapestries add 
up a total length of some 70 meters, approximately 79.6 
ells, in exchange of which the treasurer of the States of 
Flanders, Juan lopez Gallo (1500–1571) paid the huge 
sum of 7,264 escudos.8 The set was incorporated in the 
royal treasury from its arrival in Madrid in 1561; however, 
on 25 June 1566 Pannemaker still was awaiting several 
payments pending for his work, which entailed many 
disappointments and displeasures since he was unable 
to settle debts with his creditors. Cardinal Granvela 
left testimony of his discomfort in one of his letters: “il 

his subsequent leading role in the reissue initiated after 1559; 

I. Buchanan, The Tapestries acquired by King Philip II in the 

netherlands in 1549–1550 and 1555–1559. new documentation, 

Gazette des Beaux Arts, 134 (octobre 1999), 131–152, 134–137, 

Appendix I and II.

7 P. Junquera de Vega and C. Herrero Carretero, Catálogo de 

Tapices del Patrimonio Nacional. Volumen I: Siglo XVI. Madrid 1996, 

54–62, and C. Herrero Carretero, renaissance Tapestries from 

the Patrimonio nacional, Resplendence of the Spanish Monarchy: 

Renaissance Tapestries and Armor from the Patrimonio Nacional, new 

York 1991, 40–53. For the inventory of King Philip II, see G. Del-

marcel, le roi Philippe II d’Espagne et la tapisserie. l’Inventarie 

de Madrid de 1598, Gazette des Beaux Arts, 134 (octobre 1999), 

153–178. For the inventory of the estate of King Charles III see 

the edition of F. Fernández-Miranda.

8 Buchanan 1999, 134.

A Bárány menyegzője és Az Angyal legyőzi a sárkányt –, 
ami megerősíti, hogy valóban ő volt e művek alkotója.

A történészek és a szakértők egyetértenek abban, 
hogy valószínűleg Habsburg Margit 1491–1542 között 
alkotó udvari festőjének, Bernard van Orley-nek tulaj-
donítható és 1530 és 1541 közé tehető a tervek kidol-
gozása és megvalósítása, valamint a kartonok elké-
szítése.11 Vagyis arra az időszakra, amikor a festő, az 
1542-ben bekövetkezett halálát megelőzően pályafu-
tása zenitjére ért, mint a flamand reneszánsz kiemelkedő 
kartonkészítője, minekutána 1517 és 1522 között megal-
kotta a Tisztességek, a Habsburg Margit Négyzetes Passió 
(Kárpitmúzeum, la Granja de San Ildefonso, Segovia), a 
Paviai csata (nápolyi nemzeti Múzeum), és a Miksa császár 
vadászatai (louvre, Párizs) című műveket. A mester 
szem előtt tartotta e korábbi kompozíciókat, amelyekből 
egyes férfialakokat át is vett. Felismerhetjük a Müncheni 
Grafikai Gyűjteményben őrzött Tisztességeken, valamint 
a Romulus és Remus történetében (5. ábra) ábrázolt, római 
vértet viselő harcosokat, akik az Apokalipszis sorozat (6. 
ábra) angyali seregeinek és a földi királyok csapatainak 
sorai ban tűnnek fel. Visszaköszönnek egyes női proto-
típusok is, így például a Négyzetes Passió szent asszonyai, 
vagy a Miksa császár vadászataiban felbukkanó amazonok, 
akik az Evangéliumot tartó angyalra tekintő, rá figyelő 
hívek között jelennek meg. Szembeötlő a párhuzam az 
olyan központi motívumok esetében is, mint a Bárány 
menyegzőjén az ünnepi asztalt borító, virágokkal díszített, 
bojtos, fehér damaszt asztalterítő, amely a Van Orley által 
az Utolsó vacsorához tervezett abrosz kifinomultabb válto-
zata. Az utóbbi, amelyet egyébként Willem apja, Pieter 
Pannemaker készített még húsz évvel korábban Habsburg 
Margit számára, az Apokalipszishez hasonlóan a San 
Ildefonso-i Kárpitmúzeumban tekinthető meg.

11 M. Friedlander–M. Crick-Kuntziger, De Apocalypsis. 

Wandtapijtem. La Tenture de l’Apocalypse, Collection Ars Europeae, 

Anvers 1956.

demande d’close asseuré, car il est interesé, pour etre are 
ouvrage if longtemps faict et if tard paié”.9 

Having completed the set of tapestries – to avoid the 
risks of a second delivery by sea – Pannemaker brought 
personally the six pieces produced under his direction, 
as well as the two pieces saved in the disaster of 1559. 
The tapestries, folded, packaged and baled in waxed 
burlaps to avoid humidity, were loaded in four covered 
wagons constructed in Mechelen. The expedition, joined 
by the choirboys of the Flemish chapel sent by Cardinal 
Granvela to the royal chapel of the Alcázar of Madrid, 
departed from Haulx (Flanders) at the end of August 
1561 and arrived in Madrid on 22 October of that same 
year, as the account of the trip expenses drafted by the 
carpet manufacturer himself unveils.10 His annotations 
reflect the route chosen on a day by day and stage by 
stage basis. After leaving Valenciennes in the county of 
Hainaut they crossed France from le Havre and Cambrai 
to reach Paris, and then from Poitiers to Bayonne in the 
southwest of France and entered in Spain at San Juan 
de luz, in direction to the plain of the Ebro and toward 
Castile. It was the route called Niederstrasse followed by 
pilgrims on the road to Santiago and travellers of the 
netherlands toward Spain. To endorse his authorship 
the monogram of Willem de Pannemaker, responsible 
for the reissue, was woven in the selvedge of the six 
re-created tapestries, entitled Saint John in Patmos, The 
Four Horsemen of the Apocalypse, Adoration of the Mystic 
Lamb, The Angel Carrying the Good News, The Wedding of 
the Lamb and The Angel Overcomes the Dragon.

Historians and experts agree in attributing to Bernard 
van Orley (active between 1491 and 1542), court painter 
to Margaret of Austria, the conception and realization of 
the designs and the supervision of the creation of the 
cartoons between 1530 and 1541.11 That is to say, before 
1542, the date of the death of the painter, in a period in 
which his work reached its climax as a great cartoonist of 
the Flemish renaissance, after having created between 
1517 and 1522 the designs for the Honours and the Square 
Passion for Margaret of Austria (Tapestry Museum of la 
Granja de San Ildefonso, Segovia), the Battle of Pavia 
(national Museum of naples) and The Hunts of Maximilian 
(Musée du louvre, Paris). The maestro took into account 

9 Bibliothèque de Besançon, Lettres de Morillon, vol 3, fol. 163–165, 

in Edmond Poullet, Correspondence du Cardinal de Granvelle, 

1565–1583, Bruselas 1877, 323–324.

10 Compte que faict et rend Guillaume de Pannemaker, tapissier de 

sa Majesté, du voiaige et conduicte des cheriotz et chevaulx aians mene 

la tapisserie de l’Apocalipze et enfants de cueur des Pays Bas iusques 

en la ville de Madrid [26 August to 22 October 1561], AGS. Casa y 

Sitios reales, leg. 251, fol. 123, in J. K. Steppe, De reis naar Ma-

drid van Willem de Pannemaker, in August Oktober 1561, Artes 

Textiles, Ghent, 10 (1981), pp. 81–124: 121–124.

11 M. Friedlander and M. Crick-Kuntziger, De Apocalypsis. Wand-

tapijtem. La Tenture de l’Apocalypse. Anvers 1956.

5. ábra | romulus törvényeket ad a római népnek, Bernard Van 
Orley 1524, Staatliche Graphische Sammlung München

Figure 5 | Bernard Van Orley: romulus gives laws to the 
romans, 1524, Staatliche Graphische Sammlung Munich
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A mester számára ugyanakkor Albrecht Dürer 
(1471–1528) metszetei szolgáltak az ihlet kiapadhatatlan 
forrásául, jóllehet valamilyen oknál fogva nem minden 
motívum egyezik az Apokalipszis metszeteivel, más rész-
leteket pedig az idősebb lucas Cranach (1472–1553) 
által készített későbbi változatból kiinduló jelentős elté-
rések jellemeznek. Dürer a Jelenések könyvéhez készült, 
Apokalipszis című metszetsorozata első alkalommal 1498-
ban,12 a festő huszonhat éves kori önarcképe (7. ábra) 
készítésének évében, két párhuzamos kiadásban jelent 
meg német, illetve latin nyelven, Die heimlich offenbarung 
Iohannis, és Apocalypsis cum Figuris címmel.13 Dürer, aki, 
Emile Mâle szavai szerint, oly mértékben ragadta meg 
az Apokalipszist, mint Dante a Poklot, tizenöt metszetbe 
sűrítette bele a Jelenések könyvében foglalt próféciákat, 
zseniális és lenyűgöző módon keltve életre Szent János 
evangélista látomásainak képi világát. Művei, amelyek 
mélyen gyökereznek a vallási reformáció korában, művé-
szeti szempontból és kompozíciójukat tekintve egyaránt 
innovatív módon szemléltetik az utolsó időkben az 
Antikrisztus és Krisztus között zajló küzdelmeket, és a 
Sátán felett aratott végső győzelmet.

A fametszetekhez hasonlóan a faliszőnyegek kompo-
zíciós szerkezetét is egy függőleges tengely és egy hatá-
rozott, vízszintes választóvonal uralja, amelyek egymás 
mellé helyezett térbeli síkok szerint tagolják az egyes jele-
neteket. A nyolc falikárpiton Dürer tizenöt metszetének 
szövött kárpitba átültetett változatát látjuk viszont. Az e 
metszeteken megjelenő fantáziadús látomásokat Van Orley 
idézi meg, építi be a monumentális kompozíciókba. Ő az, 
aki megálmodja a több mint öt méter magas és majdnem 
kilenc méter hosszú falikárpitok kartonjaihoz elenged-
hetetlen színvilágot, ő ruházza fel a kárpitokat nélkü-
lözhetetlen kifejezőerőjükkel és monumentalitásukkal. 
E falikárpitokon elevenedik meg a Szent János köny-
vének húsz fejezetében elbeszélt apokaliptikus történet 
hét nagy látomása az egyes jelentek teológiai tartalmára 
utaló latin feliratok kíséretében. Az a tény, hogy a megje-
lenítés eszközeként a falikárpitot választották nem csupán 
a Habsburg-háznak a textilművészet mint udvari, ceremo-
niális, állami és monumentális művészeti ág iránti megbe-
csülését jelzi, hanem alátámasztja, hogy a kárpitművészet
az eszmények és törekvések ábrázolását szolgáló első-
rendű eszközként is vitathatatlan értékekkel rendelkezik 
abban a korban, amikor ezen ideák mélyreható változá-
sokat okoztak, vallási ellentéteket szítottak, míg végül az 
eretnekség elleni elszánt küzdelembe torkolltak, ami egész 

12 A. Perrig, Albrecht Dürer. Die Heimlichkeit der deutschen Fetzerei. 

Die Apokalypse Dürers und andere Werke von 1495 bis 1513 Acta 

humaniora, Weinheim 1987.

13 A. Dürer, Önarckép, olaj tábla 52 × 41 cm. Jobboldalt az ab-

lak alatt látható az 1498-as dátum és a felirat: „Das malt ich nach 

meiner Gestalt/ Ich war sex und zwenzig jar alt/ Albrecht Dürer” 

[Ezt képmásom alapján festettem/ huszonhat évesen/ Albrecht 

Dürer]. Madridi Prado Múzeum.

these previous compositions and chose certain male 
models from them, as we can recognize in the warriors 
with roman armours in Honours and the ones featured in 
the drawings of The History of Romulus and Remus, kept in 
the Staatliche Graphische Sammlung of Munich (Fig. 5), 
and in the angelic armies and the troops of the kings of 
the earth of the apocalyptic series (Fig. 6). Or the female 
prototypes, such as the holy women of the Square Passion 
and the Amazons of The Hunts of Maximilian, transferred 
to the group of believers that listen and observe in 
The Angel Carrying the Good News. The parallelism is 
also evident in some central motifs, such as the white 
damask tablecloth with fringes and tassels, strewn with 
flowers, that covers the feast table on The Wedding of the 
Lamb, being a sophisticated variant of the one van Orley 
designed for the tapestry The Last Supper, woven twenty 
years before by Pieter Pannemaker, father of Willem, for 
Margaret of Austria and exhibited as The Apocalypse in the 
Tapestry Museum of San Ildefonso.

However, his major source of inspiration were the 
prints of Albrecht Dürer (1471–1528), although some 
motifs have no correspondence with the apocalyptic 
woodcuts, while other passages are treated with significant 
variations based on the later version of lucas Cranach 
the Elder (1472–1553). Dürer’s Book of revelation was 
published for the first time in two parallel editions, one 
with the text in German Die heimlich offenbarung Iohannis, 

7. ábra | Dürer: Önarckép, 1498 Museo Del Prado

Figure 7 | Dürer: Self-Portrait, 1498, Museo Del Prado

6. ábra | TA-11-8 részlet: Az angyal legyőzi a sárkányt. Katonák, 
földi királyok, mellette romulus

Figure 6 | Detail: TA-11-8 The angel defeats dragon. Soldiers, 
earth kings and in parallel Romulus
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Európát az 1520–1540 közötti évtizedek pusztító vallási 
háborúiba taszította.

1. | Szent János Patmoszon, Jelenések 1-5, 
W. Pannemaker, 525 × 865 cm. Pn. Cat. TA-11/1.
mitt[i]t. ioannes. asiae. previsa. fidelis.
presvlibvs. septem. qvos. monet. atqve. docet.
János hűen beszámol jóslatairól
a hét ázsiai püspöknek, akiket figyelmeztet és tanít.14

incipiens. monstrat. qvi. qvondam. ecclesia. crevit.
qvo. qve. vigens. olim. fasce. premenda. manet.
Megmutatja nekik, egykoron hogyan növekedett 
az Egyház
És hogy hajdani hatalma ellenére hogyan fog elnyomatást 
szenvedni.

Bevezető látomás a legfőbb bíráról és udvaráráról, 
a hét gyertyatartóról, a hét csillagról és a kisázsiai 
hét egyháznak, Efezusba, Szmirnába, Pergamonba, 
Tiatírába, Szárdeszbe, Filadelfiába és laodiceába 
küldött hét üzenetről. (A. Dürer, III. metszet) A sas 
mellett ülő Szent János (8. és 9. ábra) egy angyaltól 
megkapja arra szóló megbízatását, hogy mindarról, 
amit látott számoljon be a hét kisázsiai egyháznak, 
amelyeket a reneszánsz oszlopos portikusz és timpanon 
előtt térdelő vagy ülő angyalok személyesítenek meg. 
Az evangélista a magasban Isten lába előtt szemléli a 
hét arany gyertyatartóról szóló látomást. Isten szájából 
kétélű kard tör elő, jobbjában hét csillag ragyog, 
baljában pedig nyitott könyvet tart. A jobb oldalon, 
az angyal a térdeplő Jánosnak a négy élőlényről szóló 
látomást mutatja, körülöttük a hét fáklya és a huszon-
négy vén, akik aranykoszorújukat a trónon ülő Isten elé 
teszik, akinek térdén ott látható a hét pecséttel lezárt 
könyvtekercs, amelyen a pecsétet a Bárány töri fel, 
akinek hét szarva és hét szeme van – Isten hét szelleme, 
küldetésük az egész földre szól. (A. Dürer, IV. metszet)

2. | Az Apokalipszis négy lovasa, Jelenések 6-7, 
W. Pannemaker, 530 × 855 cm. Pn. Cat. TA-11/2.
gratia. mysterivm. grande. hoc. divina. resolvit.
atqve. hominvm. christvs. sic. reseravit. amans.
Az isteni kegyelem feloldja e nagy misztériumot,
És Krisztus, aki szereti az emberiséget, feltárja azt.

vt. maneant. fortes. proprio. qvos. sangvine. lavit.
nvllvs. et. a. recto. tramte. tvrbo. trahat.
Hogy mindazok, akiket vérében fürösztött erősek legyenek,
és semmilyen viszontagság le ne térítse őket e helyes útról.

14 Az egyes gobelinek felső szegélyén szereplő latin feliratok 

fordítását a jezsuita szerzetes, Dr. reypens készítette, aki közre-

működött a M. Friedlander és M. Crick-Kuntziger által összeállí-

tott, a hivatkozásban szereplő 1956-os kiadásban, 45–48.

and the other one with the text in latin Apocalypse cum 
Figuris, both printed in 1498,12 the date of the self-portrait 
of the painter when he was twenty-six years old (Fig. 
7).13 Dürer, who was said by Emile Mâle to have grasped 
the revelation as Dante grasped Hell, condensed the 
prophetic content of the Book of revelation in the fifteen 
woodcuts that illustrate it, renewing in an ingenious 
and impressive manner the iconography of the visions 
of Saint John the Evangelist. His compositions, deeply 
rooted in the era of the religious reformation, illustrated 
in artistically and compositionally innovative prints the 
struggle of the end of the times between the Antichrist 
and Christ and the definitive victory over Satan. 

The compositional structure of the tapestries, and like-
wise the design of the woodcuts, is dominated by a vertical 
axis and a strong horizontal division that set the different 
scenes in juxtaposed planes. In the eight tapestries we 
can contemplate the woven version of fifteen woodcuts 
by Dürer, whose imaginative visions were recreated 
by van Orley incorporating them into his monumental 
compositions and giving them the chromatics, the gestural 
expressiveness, and the monumental scale required by 
the cartoons made for tapestries of more than five meters 
in height by almost nine meters in length. These pieces 
unfold the seven great visions of the apocalyptic story 
narrated along the twenty two chapters in the Book of 
St. John, accompanied by latin inscriptions alluding 
to the theological content of the scenes. The choice of 
tapestries supporting the subject responds not only to the 
appreciation manifested by the House of Habsburg for 
the tapestries as a courtly and ceremonial, yet public and 
monumental art, but also to their undeniable value as a 
figurative tool of the first order when it comes to repre-
sent ideals and aspirations, which in that specific period 
of profound religious changes and conflicts provoked a 
furious struggle against heresy resulting in the religious 
wars that ravaged Europe between 1520 and 1540.

1. | St. John in Patmos, Apocalypse, Chapters I – V, 
W. Pannemaker, 525 × 865 cm. Pn. Cat. TA-11/1.
mitt[i]t. ioannes. asiae. previsa. fidelis.
presvlibvs. septem. qvos. monet. atqve. docet.
John gives faithful testimony of his revelations
to the seven Bishops of Asia, whom he warns and 
instructs.14

12 A. Perrig, Albrecht Dürer. Die Heimlichkeit der deutschen Fetzerei. 

Die Apokalypse Dürers und andere Werke von 1495 bis 1513. 

Weinheim 1987.

13 A. Dürer, Self-portrait with landscape, oil on table 52 × 41 cm. 

On the right under the window, the date 1498 and the text “Das 

malt ich nach meiner Gestalt / Ich war sex und zwenzig jar alt/ 

Albrecht Dürer” [This I painted according to my image /at the age 

of twenty-six /Albrecht Dürer]. Museo nacional del Prado, Madrid.

14 The translation of the latin inscriptions in the top border of 

each tapestry was made by the Jesuit Dr. reypens who collabo-

8. ábra | TA-11-1: Szent János Pathmoszban – részlet: Angyal, 
Szent János és a sas

Figure 8 | TA-11-1 St. John in Patmos. Detail: Angel, 
St. John and the eagle
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A hét pecséttel lezárt könyvtekercsről szóló látomás, 
amelyet senki, csupán Isten Báránya képes felnyitni. 
A négy első pecsét felnyitásakor elszabadul az Apoka-
lipszis négy lovasa (A. Dürer, V. metszet). Amikor 
megnyílik az ötödik pecsét, az angyalok fehér ruhába 
öltöztetik a boldog lelkeket (A. Dürer, VI. metszet). 
Amikor megnyílik a hatodik pecsét, nagy földrengés 
támad, a nap elsötétül, a Hold pedig olyan lesz, mint a 
vér és az ég csillagai lehullanak a földre, a tébolyodott 
emberiségre (A. Dürer, VI. metszet). A föld négy sarkán 
négy angyal áll, akik feltartóztatják a föld négy szelét, 
hogy ne ártsanak Isten szolgáinak, akiket az angyal 
homlokukon megjelölt. (A. Dürer, VII. és VIII. metszet) 
(10., 11. és 12. ábra)

3. | A titokzatos Bárány imádása, Jelenések, 7-10, 
W. Pannemaker, 530 × 880 cm. Pn. Cat. TA-11/3.
hoc. evangelii. resonat. tvba. missa. per. orbem.
hoc. et. apostolico. dogmate. templa. sonant.
Íme, megszólal az evangéliumi harsona szerte a világon.
Íme, a templomok visszhangzanak az apostoli tanítástól.

et. sancta. errores. varios. doctrina. repellit.
vervs. amor. fidis. mentibvs. inseritvr.
És a szent tan nem tűri a különböző hibákat,
a hű szívekbe igazi szeretet költözik.

incipiens. monstrat. qvi. qvondam. ecclesia. crevit.
qvo. qve. vigens. olim. fasce. premenda. manet.
He first shows them how in the past the Church has 
grown
and how, in spite of its former vigour, it will one day 
meet oppression by force.

The introductory vision of the supreme judge and 
his court, of the seven lampstands, the seven stars 
and the seven letters to the seven Churches of Asia 
Minor, Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, 
Philadelphia and laodicea (A. Dürer, woodcut III). 
St. John sitting with the eagle (Figs. 8 and 9) receives 
from an angel the mission to teach what he has seen 
to the seven Churches of Asia, personified by seven 
angels kneeling or sitting at porches of Renaissance 
pilasters and tympanums. The evangelist contemplates 
in high the vision of the seven gold lampstands, pros-
trating before God from whose mouth the double-
edged sword is coming with seven stars shining in his 
right hand and holding the open book with the left 
hand. On the right, the angel shows the kneeling John 
the vision of the Tetramorph, surrounded by the seven 
lamps and the twenty-four ancients that offer their 
golden crowns, surrounding God who sits enthroned, 
on whose knees rests the book of the seven seals, 
opened by the lamb with seven horns and seven eyes, 

“the seven spirits of God sent forth into all the earth” 
(A. Dürer, woodcut IV).

2. | The Four Horsemen of the Apocalypse, Apocalypse, 
Chapters VI, VII, W. Pannemaker, 530 × 855 cm. 
Pn. Cat. TA-11/2.
gratia. mysterivm. grande. hoc. divina. resolvit.
atqve. hominvm. christvs. sic. reseravit. amans.
The grace of God solves this great mystery
and Christ, who loves man, has thus revealed it,

vt. maneant. fortes. proprio. qvos. sangvine. lavit.
nvllvs. et. a. recto. tramte. tvrbo. trahat.
So those he washed in his blood may remain strong 
and no tempest may drive them from the right path.

The vision of the book sealed with seven seals 
that no one but the lamb of God can open. At the 
opening of the first four seals, the four horsemen of 
the Apocalypse appear (A. Dürer, woodcut V). At the 
opening of the fifth seal, the angels dress in white 
robes the souls of the blessed (A. Dürer, woodcut VI). 
At the opening of the sixth seal a great earthquake is 
triggered, the sun darkens, the moon is stained with 
blood and the stars lunge against maddened humanity 
(A. Dürer, woodcut VI). On the four corners of the 

rated with M. Friedlander and M. Crick-Kuntziger in the quoted 

edition of 1956, 45–48.

9. ábra | TA-11-1 részlet: A Szent János mellett ülő sas

Figure 9 | Detail: TA-11-1 St. John’s eagle

Az Utolsó Ítélet hét harsonájáról szóló látomás 
(A. Dürer, VIII. metszet), mindegyik harsonaszó új csapást 
hoz. Az első négy harsonaszó után vérrel vegyes tűzeső 
záporozik a földre, lángban égő hegyek zuhannak a 
vértengerbe, a csillag, amelynek neve Üröm megmérgezi 
a vízforrásokat és a folyókat, és a nap és a hold elsöté-
tedik (13. ábra). Az ötödik harsonaszóra az alvilágból szár-
nyas paripákhoz hasonlatos sáskák lepik el a földet, harcra 
készen, vaspáncélhoz hasonló vértezetben. Arcuk, mint 
az emberarc, hajuk, mint az asszonyok haja, foguk, mint 
az oroszláné, farkuk és fullánkjuk, mint a skorpióé, hogy 
ártsanak az embereknek. A hatodik harsonaszóra az Isten 
színe előtt álló aranyoltár négy sarka közül felhangzó 
szózatra elszabadul az Eufrátesz folyónál megkötözött négy 
angyal, hogy megölje az emberek harmadrészét (14. ábra) 
(A. Dürer, IX. metszet). A hetedik harsonaszóra a látomás 
szemlélőjének a hatalmas angyal parancsára – akit felhő 
övez, lábai izzanak, mint a tűzoszlopok, és a tenger és a 
föld fölött áll – le kell nyelnie egy könyvtekercset (A. Dürer, 
X. metszet) Az előtérben Szent János, térdén a Jelenések 
könyve, jobbjával a huszonnégy vén és a ruháját a Bárány 
vérében fehérre mosó seregnek a négy élőlénnyel kerete-
zett látomása felé mutat (A. Dürer, XIV. metszet)

4. | Szent János megbízást kap a templom felmérésére, 
Jelenések, 11-12, W. Dermoyen (elsüllyedt), 520 × 870 cm. 
Pn. Cat. TA-11/4.
immo. etiam. frvctvs. virtvtis. strennva. semper.
multiplices. opervm. sancta. caterna. parit.
A szent sereg lankadatlan munkálkodik és
az erkölcs számos gyümölcsét nemzi.

sed. qvot. constanti. insidias. parat. invidvs. hostis.
qvi. tamen. angelico. sternitvr. avxilio.
De akárhány kelepcét is állít az embernek a folyton 
irigy ellenség,
angyali segítséggel elbukik.

earth, there are four angels holding back the four 
winds to avoid harm to any of the servants of God, the 
elects, marked by the angel on their foreheads 
(A. Dürer, woodcuts VII and VIII). (Figs. 10, 11 and 12)

3. | Adoration of the mystic Lamb, Apocalypse, 
Chapters VII – X, W. Pannemaker, 530 × 880 cm. 
Pn. Cat. TA-11/3.
hoc. evangelii. resonat. tvba. missa. per. orbem.
hoc. et. apostolico. dogmate. templa. sonant.
This is what the trumpet of the gospel speaks, which 
sounds all over the world.
This is what makes the temples re-sound in their 
apostolic teaching.

et. sancta. errores. varios. doctrina. repellit.
vervs. amor. fidis. mentibvs. inseritvr.
And the holy doctrine thrusts aside the various errors
True love installs itself in the faithful hearts.

The Vision of the seven trumpets of the Final 
Judgment (A. Dürer, woodcut VIII), where each sound 
brings new punishments. After the sound of the first four 
trumpets a rain of fire and blood falls on the earth, the 
burning mountains are thrown into a sea of blood, the 
star Absintis or Wormwood poisons the water sources 
and the rivers, and the sun and the moon are darkened 
(Fig. 13). To the sound of the fifth trumpet locusts with 
bodies of winged horses arise from the abyss, ready for 
war with shields of iron, faces of men and hair of women, 
lion teeth and harmful scorpion tails against humanity. 
To the sound of the sixth trumpet the vision of God, on a 
golden altar, commands the four angels of the Euphrates 
(Fig. 14) casting death on the third part of humanity 
(A. Dürer, woodcut IX). To the sound of the seventh 
trumpet the seer is forced to devour a book by the 
mighty angel, clothed in a cloud, whose legs are like 

10. ábra | TA-11-2 részlet: A negyedik lovas, a halál

Figure 10 | Detail: TA-11-2 Fourth horseman, death

11. ábra | TA-11-2 részlet: Csillagok az emberiség ellen

Figure 11 | Detail: TA-11-2 Stars cast against humanity
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12. ábra | TA-11-2 részlet: Az angyal megjelöli az úr szolgáit

Figure 12 | Detail: TA-11-2 The angel points at the 
servants of God

A hetedik harsonaszót megelőzi két jelenet. Az egyiken
a látnok egy mérővesszőt kap az angyaltól, hogy felmérje 
vele Isten templomát – ez a jelenet nagyon kis méretben 
a felső részen, a svrge dei et metire templvm felirat 
mellett látható –, a másikon pedig Isten két tanúja szőr-
zsákba öltözve bűnbánatot hirdet. A hétfejű vadállat 
megöli őket, de Isten leheletétől feltámadnak, és a 
kompozíció középpontjában, egy felhőn fölszállnak a 
mennybe, miközben a hátuk mögött a földrengés romba 
dönti Szodoma városának tizedrészét. Jobb oldalon az 
Apokalipszis asszonya tűnik fel; öltözete a nap, lába alatt 
a Hold, fején tizenkét csillagból korona. Éppen megszülte 
a Gyermeket, akit egy angyal elragad és bemutatja Isten 
trónja előtt (15. ábra), így mentve meg a nagy sárkánytól, 
akinek hét feje van és tíz szarva, s mindegyik fején 
korona, farkával lesöpri és a földre szórja az ég csillaga-
inak egyharmadát. (A. Dürer, XI. metszet)

5. | Szent Mihály legyőzi a sárkányt, Jelenések, 12-14,
W. Dermoyen (elsüllyedt), 525 × 850 cm. 
Pn. Cat. TA-11/5.
certa. qvies. nv[m]q[vam]. virtvti. est. invidiose.
ad. finem. sec[v]li. illam. premet. vsq[ve]. labor.
Az erény sosincs teljes biztonságban.
A jelek az idők végezetéig megmutatkoznak benne.

nv[m]q[vam]. svccvmbet. spe. forti. tvta. fideq[ve].
qvamvis. ivssa. dei. riserit. impietas.
Hittel és reménnyel felvértezve sosem bukik el,
hiába gúnyolja a gonoszság a mennyei elveket.

A föld királyainak seregei és az égi seregek között 
megvívott nagy mennyei ütközetről szóló látomás. Mihály 
arkangyal (16. ábra), akinek feje fölött a michael név 
olvasható, kitárt szárnyakkal, lándzsát szegezve, angyalai 
kíséretében letaszítja a mennyből és a földre veti a 
sárkányt, satanas-t, a sokformájú szörnyet (A. Dürer, 

pillars of fire, he stands with his feet upon the earth and 
upon the sea (A. Dürer, woodcut X). In the foreground St. 
John with the Book of revelation on his knee, raises his 
right hand toward the view, in high, of the twenty-four 
ancients and the multitude of those who have washed 
their robes with the blood of the lamb surrounded by 
the Tetramorph (A. Dürer, woodcut XIV).

4. | St. John is Commanded to Measure the Temple, 
Apocalypse, Chapters XI, XII, W. Dermoyen (drowned), 
520 × 870 cm. Pn. Cat. TA-11/4.
immo. etiam. frvctvs. virtvtis. strennva. semper.
multiplices. opervm. sancta. caterna. parit.
nay, the holy host of works, always fervent,
engender abundant fruits of virtue.

sed. qvot. constanti. insidias. parat. invidvs. hostis.
qvi. tamen. angelico. sternitvr. avxilio.
But how many ambushes are prepared for the faithful by 
the envious enemy,
who is nevertheless overthrown by the aid of the angels.

The sound of the seventh trumpet is preceded by two 
visions, the one of the seer that receives from an angel 
the palm leaf to measure the temple of God – a scene 
that on a very small scale appears on the top next to 
the legend svrge et metire templvm dei – and the one 
of the two witnesses of God, wrapped with sack robes, 
sent to prophesy and preach penance. Crushed by the 
beast with seven heads, they are resurrected by the 
Spirit of God and ascend to the sky wrapped in a cloud 
in the centre of the composition, while at their back an 
earthquake destroys the tenth part of the city of Sodom. 
On the right, the apocalyptic woman, clothed with the 
sun, crowned by twelve stars and the moon beneath her 
feet, has just given birth to the Child whom an angel 
takes away in a canvas and holds up towards the throne 

13. ábra | TA-11-3 részlet: Absintis

Figure 13 | Detail: TA-11-3 Absintis

14. ábra | TA-11-3 részlet: Az Eufrátesz öldöklő angyalai

Figure 14 | Detail: TA-11-3 Angels exterminate Eufrates
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of God (Fig. 15), saving him from the wrath of the great 
dragon of seven crowns that trails with its tail the third 
part of the stars of heaven and casts them on the earth 
(A. Dürer, woodcut XI).

5. | Saint Michael Overcoming Satan, Apocalypse, 
Chapters XII – XIV, W. Dermoyen (drowned),
525 × 850 cm. Pn. Cat. TA-11/5.

certa. qvies. nv[m]q[vam]. virtvti. est. invidiose.
ad. finem. sec[v]li. illam. premet. vsq[ve]. labor.
never does virtue enjoy rest in security:
until the end of time afflictions are set against her,

nv[m]q[vam]. svccvmbet. spe. forti. tvta. fideq[ve].
qvamvis. ivssa. dei. riserit. impietas.
but never, fortified by faith and hope, will she 
succumb
though impiety mock the divine precepts.

The vision of the great battle in heaven and the 
struggle of the kingdom of the world against the 
heavenly kingdom. Archangel Saint Michael (Fig. 
16), with his name michael written over his head, 
wings spread and wielding his spear, accompa-
nied by his angels, casts out of heaven the dragon 
satanas, a monster of multiple forms that falls on the 
earth (A. Dürer, woodcut XII). The dragon named 
blasphemia, surrounded by his worshippers, with 
a text over them reading qvis similis bestie et qvis 
poterit pvgnare cunea –”who is like the Beast, who 
could war with her”– does not manage to drag the 
apocalyptic woman with the river that gushes out 
of his mouth, to whom in the centre an angel gives 
eagle wings to flee and fly to the desert (Fig. 17). 
This beast that has emerged out of the sea enraged, 
with seven heads and ten horns crowned with ten 
diadems, similar to a panther with feet of a bear and 
mouths of a lion, attacks without piety and tramples 
on the seed of the woman. Another beast, rising 
from the earth and having horns similar to those of 
the lamb, makes fire descend from the sky on the 
earth and forces men of all ranks to adore the image 
of the beast of the sea raised on a column (A. Dürer, 
woodcut XIII). On the very top, on the right the 
lamb is standing on Mount Sion (inscription: sion) 
surrounded by his retinue of believers that sing a 
canticle.

6. | The Angel Carrying the Good News, Apocalypse, 
Chapters XIV – XVI, W. Pannemaker, 530 × 890 cm. 
Pn. Cat. TA-11/6.
in. reprobos. tandem. fvndentvr. vasa. fvroris.
et. peccatores. opprimet. ira. dei.
the vials of wrath finally be poured on the wicked
and the wrath of God will destroy the evil

XII. metszet). A sárkány, amelynek neve káromlás, körü-
lötte imádói állnak, akik felett a qvis similis bestie et qvis 
poterit pvgnare cunea – ki olyan, mint a vadállat, ki képes 
harcba szállni véle – felirat olvasható; a szájából vizet lövell, 
amely annyi, mint egy folyó, mégsem képes elsodorni az 
asszonyt, akinek az angyal két sasszárnyat ad, hogy a pusz-
tába repüljön, rejtekhelyére (17. ábra). A tengerből felbuk-
kanó vadállat, amelynek hét feje és szarvain tíz koro-
nája van, hasonlít a párduchoz, lába, mint a medvéé, szája 
pedig az oroszlán szája, haragra lobban és könyörte-
lenül megtámadja és legyőzi az asszony többi gyermekét. 
Egy másik vadállat emelkedik ki a földből. Két szarva van, 
mint a Báránynak, lebocsátja a tüzet az égből és a földet 
és lakóit ráveszi arra, hogy boruljanak le az oszlop tetején 
álló tengeri vadállat előtt (A. Dürer, XIII. metszet). A jobb 
oldalon, a felső részen a Bárány és hűséges követői állnak, 
akik énekeket zengnek sion hegyén.

6. | Az Evangéliumot hordozó Angyal, Jelenések, 14-16, 
W. Pannemaker, 530 × 890 cm. Pn. Cat. TA-11/6.
in. reprobos. tandem. fvndentvr. vasa. fvroris.
et. peccatores. opprimet. ira. dei.
A harag csészéi végül kiömlenek a bűnösökre,
beteljesedik rajtuk Isten haragja.

15. ábra | TA-11-4 részlet: A fenevad, az Apokalipszis asszonya és 
magasra tartott gyermeke

Figure 15 | Detail: TA-11-4 The Beast, the Apocalyptic woman 
and her son raised high

16. ábra | TA-11-5 részlet: Szent Mihály és az angyali sereg 
legyőzi a sátánt

Figure 16 | TA-11-5 St. Michael and the angelic army defeat 
Satan
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qvi. nisi. poeniteant. aeternae. incendia. mortis.
accipient. tantae. premia. perfidiae.
Akik, ha bűnbánatot nem tartanak, 
a halál örök tüzére jutnak
annyi istentelenség miatt.

Isten haragjának az utolsó ítélethez készített hét 
arany csészéjéről szóló látomás. Egy angyal tartja a 
kezében az evangéliumot és az istenfélelmet hirdeti 
a föld minden lakójának, akik közül kiemelkedik egy 
ember, aki turbánján a köpenye szegélyén megis-
métlődő credo feliratot viseli. Középen, a kép előte-
rében látható két angyal bejelenti Babilon bukását és 
a csapásokat, amelyek azokat sújtják, akik leborultak 
a vadállat képmása előtt. Fent a magasban egy felhőn 
a Bárány ül és fölötte valaki, aki az Emberfiához 
hasonlatos. Jobbjában sarló, a körülötte lévő három 
angyal közül az egyik szintén sarlót tart (A. Dürer, 
XIII. metszet). A kép előterében jobboldalt látható 
angyal leszüreteli a föld szőlőjét és beleveti Isten 
haragjának nagy borsajtójába, miközben mögötte 
az Emberfia learatja a kalászokat (18. ábra). E jele-
netek fölött a felhők mögül a négy élőlény közül az 
oroszlán átnyújtja Isten haragjának hét csészéjét a hét 
angyalnak, akik kiöntik azokat a földre, a tengerbe, 

qvi. nisi. poeniteant. aeternae. incendia. mortis.
accipient. tantae. premia. perfidiae.
who, unless they do penance, will suffer the 
conflagrations of death
in return for so much ungodliness.

The vision of the seven golden chalices, full of the 
wrath of God, prepared for the final punishment. An angel 
carrying the book of the Gospel in his hands, is preaching 
the fear of God to the inhabitants of the earth, among 
which excels a man wearing a turban with the inscription 
credo which repeats on the edging of his garments. In the 
centre part, in the foreground, two angels are shown: one 
is announcing the fall of Babylon and the other one the 
torments of those who adored the beast. High above on 
a cloud sits the lamb and over him someone who, like 
the Son of Man, has a sickle in his right hand (A. Dürer, 
woodcut XIII), which is held also by one of the three angels 
that surround him. The angel on the right in the foreground 
is gathering the grapes which he is going to throw in the 
vial of God’s wrath, while behind him, the Son of Man is 
reaping the wheat spikes (Fig. 18). Above these scenes, in a 
breakdown of clouds, the lion of the Tetramorph delivers 
the seven vials of God’s wrath to seven angels, which they 
pour on the earth, the sea, the rivers and the springs. 

7. | The Wedding of the Lamb, Apocalypse, 
Chapters XVI – XIX, W. Pannemaker, 528 × 870 cm. 
Pn. Cat. TA-11/7.
illa. dies. veniet. christo. contrarivs. ille.
in. coetvs. fidos. vltima. bella. ciet.
That day the Beast will come,
he will raise the last war against the faithful host.

victa. rvet. babilon. sed. proles. perditionis.
svpplicivm. aeternvm. cvm. babilone. lvet.
Babylon, vanquished, will collapse, but the breed of 
perdition
will suffer with Babylon eternal punishment.

The vision of the ruins of Babylon. The last three 
angels cast the plagues contained in the chalices, one on 
the throne of the beast, another one on the Euphrates 
river and the last one in the air, causing a prodigious 
rain. On Earth the dragon, the beast and the false 
prophet cast frogs or unclean spirits by their mouths. On 
the left, a woman sitting on the waters where men and 
women are drowning, holds the golden cup of abomi-
nations; it is the same woman that on the right side of 
the composition rides triumphantly the beast of seven 
heads, lifting her cup; both being the personifications of 
Babylon (A. Dürer, woodcut XIII) (Fig. 20). On the left, in 
a breakdown of clouds, an angel announces the destruc-
tion of Babylon, which, engulfed in flames, is thrown 
to the sea. On the top right the personifications of the 
Word of God, the Faithful and the True, riding on white 

17. ábra | TA-11-5 részlet: Az Apokalipszis asszonyának 
koronás arca

Figure 17 | Detail: TA-11-5 Crowned face of the Apocalyptic 
Woman

18. ábra | TA-11-6 részlet: Az ember fia learatja a kalászt

Figure 18 | Detail: TA-11-6 The son of man is reaping the 
wheat spikes
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a folyókba és a vízforrásokba. Az e panelen szereplő 
jelenetek egyikével sem találunk párhuzamot Dürer 
metszetei között.

7. | A Bárány menyegzője, Jelenések, 16-9, 
W. Pannemaker, 528 × 870 cm. Pn. Cat. TA-11/7.
illa. dies. veniet. christo. contrarivs. ille.
in. coetvs. fidos. vltima. bella. ciet.
azon a napon eljő az Antikrisztus,
és utolsó csatába indul a hű seregekkel.

victa. rvet. babilon. sed. proles. perditionis.
svpplicivm. aeternvm. cvm. babilone. lvet.
az elesett Babilont elvetik, népe elvész Babilonnal és
örök kárhozatra jut.

látomás Babilon pusztulásáról. Az utolsó három 
angyal kiönti a csészékben lévő csapásokat; az egyiket 
a fenevad trónjára, a másikat az Eufrátesz folyamba, az 
utolsót pedig a levegőbe, ami pusztító jégesőt okoz. 
A földön a sárkány, a fenevad és a hamis próféta szájából 
békák vagy tisztátalan lelkek hullanak. A baloldalon, 
egy nő ül a vizeken, amelybe férfiak és nők fulladnak 
bele, kezében undoksággal telt aranyserleg. Ugyanez a 
nőalak a kompozíció jobb oldalán diadalmasan lovagol 
a hétfejű fenevadon, felemelve a Babilont jelképező 
serleget (A. Dürer, XIII. metszet) (19. ábra). Egy felhő-
koszorúban megjelenő angyal bejelenti Babilon pusz-
tulását, amelyet lángok emésztenek el, majd a tengerbe 
vetik. A jobb oldalon fent Isten Igéjének megtestesü-
lései, a hűek és igazak haladnak fehér lovon. A kép 
közepén az előtérben a Bárány menyegzője látható, 
amelyen a főhelyet, a vendégektől körülvéve a gyolcsba 
öltözött menyasszony foglalja el, aki a Bárányt simogatja. 
A jobb felső sarokban a napon álló angyal az ég mada-
rait hívja, hogy vegyenek részt Isten ünnepén. A közép-
pontban lévő mennyei látomás a dicsőségben trónoló 
Krisztust mutatja be, akit a négy élőlény és a huszon-
négy vén vesznek körül.

8. | Az Angyal legyőzi a sárkányt, Jelenések, 19-22, 
W. Pannemaker, 530 × 865 cm. Pn. Cat. TA-11/8.
fiet. ivdicivm. demon. clavdetvr. abisso.
divinas. lavdes. agmina. sancta. canent.
Igazság tétetik. A sárkányt belevetik a mélységbe.
Az égi seregek Isten dicsőségét zengik.

ivsticiae. capiet. mercedem. ecclesia. victrix.
coelica. perpetvo. regina. tenebit. ovans. 
A diadalmas egyháznak igazságot szolgáltatnak és 
örökre bírja a mennyek országát.

A fenevad és a hamis próféták felett aratott végső 
győzelemről, az új égről és az új földről szóló látomás. 
Megjelenik az, akit Hűségesnek és Igaznak hívnak (20. 
ábra), fején hármas koronát visel, harcra vezeti seregét 

horses. In the centre in the foreground, the marriage 
supper of the lamb, presided by the Wife dressed in fine 
linen that caresses the lamb, surrounded by the guests. 
The angel standing on the sun appears in the upper right 
corner and invites the birds of the sky to gather for the 
great supper of God. The central upper heavenly vision 
presents Christ sitting in all his glory, surrounded by the 
four animals (Tetramorph) and the twenty-four ancients.

8. | The Angel Overcomes the Dragon, Apocalypse, 
Chapters XIX – XXII, W. Pannemaker, 530 × 865 cm. 
Pn. Cat. TA-11/8.
fiet. ivdicivm. demon. clavdetvr. abisso.
divinas. lavdes. agmina. sancta. canent.
justice will be done. The devil will be confined in the 
abyss.
the heavenly hosts will sing God’s praise,

ivsticiae. capiet. mercedem. ecclesia. victrix.
coelica. perpetvo. regina. tenebit. ovans. 
the victorious church will receive the recompense of 
justice,
glorious she will be, for ever endowed with the heavenly 
kingdom.

This is the final victory over the beast and his 
prophets, and the vision of the new heaven and the 
promised land. The personification of the Faithful and 
the True (Fig. 21), a man crowned with a triple crown 
directs fiercely the combat of his army against Satan 
and the kings of the earth, whose blood splashes his 
white robe. Archangel Gabriel subjugates the beast that 
is chained, and holds the key of the abyss to which the 
beast is thrown (Fig. 22). To the right, an angel shows to 
St. John, kneeling, the vision of the heavenly Jerusalem, 
surrounded by a wall and guarded by twelve angels in 
each one of its twelve gates; the vision of Christ and 
the lamb surrounded by the Judges; and God himself 
sheltering under his mantle the heavenly city.
The skirting boards consisting of garlands of flowers 
around a central rod in the form of a palm trunk (Fig. 23) 
intercalate birds and animals and adapt delicately to the 
function and the technique of these woven wall decora-
tions. Considering their conception, design and execu-
tion, they are similar to those ones conceived by van 
Orley for The Battle of Pavia (Museum of naples) and The 
Hunts of Maximilian (Musée du louvre), made in the thir-
ties of the 16th century, being considered by Friedlander 

“les prémices de la nature morte flamande, qui allait se 
développer d’une façon si éclatante au XVIIème siècle”.15

In the sixteenth century the tapestries were consid-
ered “among the very costly and rich things that the 
Catholic King of Spain has commanded to produce and 
bring from Flanders, all woven with gold and silver and 

15 Friedlander 1956, 25.

a vadállat és a föld királyainak seregei ellen, akinek vére 
fehér ruháját áztatja (A. Dürer, XVI. metszet) Mihály 
arkangyal, akinél a mélység kulcsa van, láncra veri, és a 
mélységbe taszítja a sárkányt (21. ábra). Jobbra egy angyal 
a térdeplő Szent Jánosnak mutatja az új, falakkal övezett 
mennyei Jeruzsálem látomását, amelynek tizenkét kapu-
jánál tizenkét angyal áll őrt, és a Bírák által körülvett 
Krisztusról és a Bárányról, és magáról az Istenről szóló 
látomást, aki palástja alatt óvja a mennyei várost.

A bécsi Albertinában őrzött Dürer akvarelleket 
idéző, madarak és állatok által körülfogott pálmatörzset 
formázó központi elhelyezkedésű oszlop köré fonódó, 
virágkoszorúkat formázó feliratok (22. ábra) finoman 
igazodnak a szövött falikárpitok díszítőfunkciójához és 
technikájához. Koncepciójukat, elrendezésüket és kivi-
telezésüket tekintve a Van Orley által a 16. században 
a Paviai csatához (nápolyi Múzeum) és a Miksa császár 
vadászataihoz (louvre) készített kartonokhoz hasonla-
tosak, amelyek Friedlander szerint „a flamand csendélet 
első gyümölcsei, mely műfaj oly lenyűgöző fejlődésen 
ment keresztül a 17. században 15”.

Ezeket a falikárpitokat ott találjuk azok között az 
arany, ezüst és selyem szálakból szőtt, roppant költ-
séges és nagyon finom kidolgozású textilek között, 
amelyeket a 16. században Spanyolország katolikus 
királya Flandriában készíttetett és hozatott és amelyek 
az Ó- és Újszövetségből, valamint János Jelenéseiből vett 
különféle szent történeteket, továbbá világi eseményeket 
ábrázolnak. Ezek a kárpitok olyan drágaságot és felbe-
csülhetetlen értéket képviseltek, hogy méltán válhattak 
a fenséges herceg kincstárának, palotájának és nagysá-
gának ékévé, amellyel a világ egyetlen királya vagy ura 
sem rendelkezett.16 II. Fülöp Apokalipszise a tridenti 
zsinat apokaliptikus kinyilatkoztatásról szóló tanítá-
sának megfelelően a Vulgatának az e zsinaton elfogadott 
Decretum de canonicis Scripturis szerinti változata alapján 
mutatja be a Jelenések könyvének főbb részeit.

II. Fülöp oly nagy becsben tartotta e kárpitokat, hogy 
1567-ben a két, Elsüllyedtként ismeretes falikárpitot a San
lorenzo de El Escorial-i királyi kolostornak adományozta 
az istentiszteletekhez.17 négy évvel később a falikárpitok a 
madridi udvarhoz tartozó Szent Egyed templomot díszí-
tették, a II. Fülöp és Ausztriai Anna házasságából 1571 

15 Friedlander 1956, 25. Az idézet Péti Miklós fordítása

16 Diego de Villalta, A feledhetetlen Peña de Martos-i régiségekről 

szóló iromány, amelyben az elején az antik szobrokról esik szó, 

külön kiemelve spanyol királyaink egyes alakjait és szobrait (1590), 

III. Fülöp hercegnek ajánlva, British Museum különleges 

jelentőségű kéziratok 17.905, ld. F. J. Sánchez Cantón, 

A spanyol művészettertönét irodalmi forrásai, 1. kötet, 16. század, 

Madrid 1923., 281–296.

17 C. Herrero Carretero, „A régi egyháznak a szertartásokhoz 

adományozott kárpitok”, in Az egyház és a monarchia. A liturgia 

Az El Escorial-i kolostor IV. centenáriuma. 

Madrid 1986, 91–130, 94.

silk, which are of great value and invaluable price, and 
worthy of the bedroom and adornment of the house 
and greatness of such a high Prince, the like of which 
were never possessed by any King, nor nobleman in 
the world, and which contain several sacred stories 
both from the old and the new testament, and from the 
Revelation of St. John, as from other secular sources”.16 
The tapestry of the Apocalypse of Philip II sets out 
the essential passages from the Book of revelation, in 
harmony with the doctrine of the Council of Trent 
concerning the apocalyptic revelation, in accordance 
with the version of the Vulgate, and the Decretum de 
canonicis Scripturis accepted at that council. 

16 Diego de Villalta, Tratado de las antigüedades de la memorable 

Peña de Martos. Donde al principio trata de las estatuas antiguas. Con 

particular mención de algunos bultos y figuras de nuestros reyes de 

España [Treatise of the antiquities of the memorable Peña de Martos. 

Where at the beginning it describes Antique statues. With particular 

mention of some statues and figures of our kings of Spain.] (1590). 

Dedicado a Felipe III siendo príncipe. [Dedicated to Philip III 

while being the Prince.] British Museum, sig. mss. 17.905, see F. J. 

Sánchez Cantón, Fuentes literarias para la Historia del Arte Es-

pañol. [Literary sources for the history of Spanish art.] Tomo I, Siglo 

XVI, Madrid 1923, 281 – 296.

19. ábra | részlet: Babilon a fenevad hátán felemeli az 
undoksággal és tisztátalan kéjjel teli serleget 

Figure 19 | Detail: TA-11-7 Babylon riding a Beast raises the 
Cup of Abominations
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decemberében született első gyermek, Ferdinánd trón-
örökös keresztelője alkalmából.18 Az uralkodó 1576-ban 
ezeket a kárpitokat választotta a Guadalupe-i Miasszo-
nyunk kolostor refektóriumának felékesítésére, a Don 
Sebastiannal, unokaöccsével és portugál királlyal való 
találkozója alkalmából.19 A királyi krónikások által 
unokája, II. Fülöp uralkodása alatt zengett dicshimnuszok 
is arról tanúskodnak, hogy valóban milyen lenyűgöző 
hatást váltott ki e sorozat az egyházi és udvari ünnepsé-
geken. 1626. június 11-én, az Apokalipszis sorozatot alkotó 
nyolc műtárgyat – amelyek prófétai magyarázataikat, 
arany- és selyemszálakkal átszőtt ember- és állatábrázolá-
saikat tekintve egyaránt annyira rendkívüliek, hogy a 
király egyik legszebb falikárpitja – a Tunisz bevételével 
együtt függesztették ki a szabad ég alatt a palota homlok-
zatára és az előtte lévő téren Francesco Barberini bíboros, 
VIII. Orbán pápa unokaöccse és legátusa tiszteletére.20 

18 A. rodríguez Villa, Az Ausztriai ház etikettje, Madrid, 1875, 100.

19 Portugália és Kasztília királyának az 1576. évben a 

Guadalupe-i Miasszonyunknál tett látogatása, in XVI. és XVII. 

századi történeti elbeszélések, ed. F. r. de Uhagón, Madrid 1896, 

XIII. dok., 114–152, 146.

20 J. Simón Díaz, A Madridban 1541–1650 között tartott állami 

eseményekről szóló rövid összefoglaló. Madrid 1982, 355.

King Philip II held in such high esteem these 
tapestries that in 1567 he donated the two pieces 
known as The drowned (Los ahogados) for the service and 
divine worship of the monastery of San lorenzo de El 
Escorial.17 Four years later, the tapestry was destined 
to decorate the church of San Gil, in the court in 
Madrid, to celebrate the baptism of Prince Fernando, 
the first child of the marriage of Philip II and Anne 
of Austria, born in December 1571.18 The monarch 
himself selected it in 1576 to dress the refectory of the 
monastery of Our lady of Guadalupe on the occasion 
of his meeting with his nephew Sebastian, King of 
Portugal.19 Under the reign of his grandson Philip IV, 
the eulogies of the royal chroniclers referred to the 
impact caused by this series in religious and court 
ceremonies. The eight tapestries of the Apocalypse – 

“with prophetic explanations, with extraordinary figures 
both of animals and of men, made of gold and silk, are 
among the best [tapestries] that the King owns” – were 
hung along with the Conquest of Tunisia on 11 June 1626 
outdoors, on the façade and square of the Alcázar in 
honour of Cardinal Francisco Barberini, nephew and 
papal legate of Urban VIII.20 Incorporated into the 
ceremony of the Corpus Christi procession held in the 
Palace, the tapestries of the Apocalypse were hung on 
the portal and stairs of the Alcázar of Madrid on 15 
March 1638.21 The following year, on 10 March 1639, 
the feast of the translocation of the Blessed Sacrament 
from the parish church of San Juan, the royal 
Chapel of the Palace was adorned with “the tapestries 
narrating the mysteries of the Apocalypse, whose 
workmanship itself is mysterious, and in which the gold 

17 C. Herrero Carretero, “Tapices donados para el culto de la 

iglesia vieja”, Iglesia y Monarquía. La Liturgia. IV Centenario del 

Monasterio de El Escorial. [“Tapestries donated for the worship of the 

old church”, Church and Monarchy. The Liturgy. Fourth centenary 

of the El Escorial Monastery] Patrimonio nacional. Madrid 1986, 

91–130, 94.

18 A. rodríguez Villa, Etiquetas de la Casa de Austria, [Etiquette 

of the House of Habsburg] Madrid, Imprenta de Medina y navarro, 

1875, 100.

19 “las vistas del rey de Portugal y el de Castilla en nuestra 

Señora de Guadalupe, [Meetings of the King of Portugal and the 

King of Castile in Our Lady of Guadalpue] Año 1576”, in Relaciones 

Históricas de los siglos XVI y XVII. [Historic relations of the 16th and 

17th centuries] Ed. Francisco r. de Uhagón, Sociedad de Bibliófi-

los Españoles. Madrid 1896, doc. XIII, 114–152, 146.

20 José Simón Díaz, Relaciones breves de actos públicos celebrados 

en Madrid de 1541 a 1650. [Brief relations of public ceremonies held 

in Madrid from 1541 to 1560.] Instituto de Estudios Madrileños, 

Madrid, 1982, p. 355.

21 Memorial Histórico Español. Colección de Documentos, Opúsculos 

y Antigüedades [Spanish historic memories. Collection of docu-

ments, opuses and antiquities] published by the royal Academy 

of History. Volume XC. Madrid 1862, Tom. 119, fol. 1064, 194–195.

21. ábra | TA-11-8 részlet: Szent Mihály arkangyal leláncolja és 
legyőzi a sátánt

Figure 21 | Detail: TA-11-8 Archangel St. Michael chains and 
subjugates the Beast

20. ábra | TA-11-8: A hívő és az igaz megszemélyesítése

Figure 20 | TA-11-8 Personification of the Faihful and True
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22. ábra | TA-11-1 részlet: Kárpitszegély és liliomok

Figure 22 | Detail: TA-11-1 Border with lilies

is seen as less than the silk, for so colorful and nuanced 
is the rigor and essence of its art that the gold seems 
to complain about the loss of its original value and the 
change of fortune”.22 

A century later, King Philip V (1683–1746), the 
first monarch of the House of Bourbon in Spain, 
emulating the etiquette and ceremonies of the House 
of Austria ordered that the Revelation should be taken 
off the king’s chamber in the Alcázar of Madrid 
and move it to the monastery of San Jerónimo el 
real, in order to decorate with these tapestries the 
church where he made his oath as King of Spain in 
1701. These same tapestries – “designed by Albrecht 
Dürer, all enhanced with gold, extremely rich” – were 
hung in the corridors and the main staircase of the 
royal Palace, to celebrate the baptism of luis I on 
8 December 1707.23 A sublime proof of the esteem 
Philip V of Spain felt for the apocalyptic series was 
their inclusion among the tapestries identified in 1743 
to weave replicas of in the royal Tapestry Factory of 
Madrid, and thus to safeguard them from continued 
use and preserve them as part of the royal treasury. 
The enterprise, seconded by the marquis of Ensenada, 
gave as a result the reissue of The Conquest of Tunisia 
of Charles V and The History of Ciro of Philip II, but 
the reissue of the Apocalypse did not start because of 
the death of Philip V in 1746 and because the project 
was definitively abandoned during the reign of his 
successor Ferdinand VI (1713–1759).24 

22 Relación de la gran fiesta y célebre Octavario que a la traslación 

del Santissimo Sacramento (de la Parroquia vezina de San Juan a su 

Real Capilla en Palacio) a ostentado el Católico Don Felipe Quarto 

nuestro Señor Rey de las Españas, y mayor monarca del mundo, 

que fue Jueves segundo día de Quaresma y diez de Marzo de 1639, 

[Narrative of the great feast and celebrant eightieth anniversary 

held upon the translocation of the Holy Sacrament (from the nearby 

parish church of San Juan to the Real Chapel in the Palace) by our 

King of Spain the Catholic Philip IV, greatest monarch on earth, on 

Thursday, second day of Lent, 10 March 1639] Madrid 1639, see J. l. 

Checa Cremades, “El real Alcázar de Madrid. Fuentes escritas” 

[The real Alcázar of Madrid. Written sources], El Real Alcázar 

de Madrid. Dos siglos de arquitectura y coleccionismo en la Corte de 

los Reyes de España, [The Real Alcázar de Madrid. Two centuries of 

architecture and collectionism in the court of the Kings of Spain] ed. F. 

Checa, Madrid 1994, 489–509.

23 Baptismo del serenisimo señor Principe de Asturias, don Luis 

primero de este nombre, nuestro señor (que Dios guarde) celebrado en 

el real palacio de Madrid. [Baptism of the Prince of Asturias, of the 

name of Louis I, our king (God save him) held in the royal palace of 

Madrid.] Madrid, Imprenta de Manuel ruiz de Murga, 1708. AGP. 

Sección Histórica. nacimientos y bautizos, caja 95.

24 About the use and esteem of the collection of Philip II dur-

ing the reign of Philip V see C. Herrero Carretero, Catálogo de 

Tapices del Patrimonio Nacional. III. Siglo XVIII. Reinado de Felipe 

V. [Catalogue of Tapestries of Patrimonio Nacional. III., 18th century. 

1638. március 15-én, a palotában tartott Corpus Christi 
körmenet ceremóniájának részeként az Apokalipszis fali-
kárpitjait kifüggesztették a madridi Alcazar bejáratánál és 
lépcsőfeljáróján.21 
A következő évben, 1639. március 10-én, az Oltári-
szentségnek a Szent János plébániáról a királyi palota 
kápolnájába való ünnepélyes átszállítása alkalmából a 
kápolnát „a Jelenések könyvének misztériumairól szóló 
legendás kárpitokkal” díszítették, „amelyek készítését 
titok övezi, amelyekben az arany annyival alulmarad a 
kárpitművészet szigorúan vett lényegét jelentő színes és 
árnyalt selyemnél, hogy szinte úgy tűnik, hajdani értéke 
elvesztésén és a szerencse forgandósága miatt kesereg”.22 

Egy évszázaddal később Spanyolország első Bourbon 
uralkodója, V. Fülöp (1683–1746), a Habsburg-ház szoká-
sait és szertartásrendjét követve, levetette az Apokalipszist 
a Madridi Alcazar királyi lakosztály falairól és átvi-
tette a Királyi Szent Jeromos kolostorba, hogy 1701-ben, 
királyi eskütétele alkalmából annak falait ékesítsék. 1707. 
december 8-án, ezekkel az „Albrecht Dürer által terve-
zett, arannyal bőségesen átszőtt, gazdagon díszített kárpi-
tokkal” ékesítették a királyi palota folyosóit és lépcsőfeljá-
róját az I. lajos keresztelője alkalmából tartott ünnepség 
során.23 Azt, hogy V. Fülöp mennyire nagy becsben 
tartotta az Apokalipszis sorozatot, az a tény is alátámasztja, 
hogy 1743-ban a madridi Királyi Kárpitmanufaktúrában 
másolatokat készíttettet róluk, hogy megmenekedjenek 
a folyamatos igénybevételtől és megmaradjanak a királyi 
kincstár féltve őrzött darabjaiként. A cég, amely Ensenada 
márki támogatását élvezte, elkészítette az V. Károly féle 
Tunisz bevételének, és a II. Fülöp féle Kürosz históriájának 
másolatát, V. Fülöp 1746-ban bekövetkezett halála miatt 
azonban az Apokalipszis másolatának neki sem fogtak, 
míg végül utódja, VI. Ferdinánd (1713–1759) uralkodása 
alatt végleg feladták az ezzel kapcsolatos elképzeléseket.24 

21 Spanyol Történelmi Emlékezet. A Spanyol Királyi Történeti 

Akadémia által kiadott Dokumentum-, irat- és régiséggyűjtemény, 

90. kötet, Madrid 1862, 119. kötet, 1064. ív, 194–195.

22 A mi urunk IV. Károly Spanyolország királya és a világ 

legnagyobb uralkodója által, 1639. március 10-én, csütörtökön, a 

nagyböjt második napján az Oltáriszentség a közeli Szent János 

plébániáról a Királyi Palota kápolnájába való átszállítása 

alkalmából rendezett nyolc napig tartó nagy és nevezetes ünnepségről 

szóló beszámoló, Madrid 1639, lásd J. l. Checa Cremades, El real 

Alcázar de Madrid: írott források, in El Real Alcázar de Madrid. 

Két évszázad építészete és gyűjtői munkássága a spanyol királyi 

udvarban, ed. F. Checa, Madrid 1994, 489–509.

23 A mi urunk – Isten óvja –, a legfennségesebb úr, Asztúria hercege, 

Lajos, e néven az első a madridi királyi palotában tartott keresztelője. 

Madrid 1708. AGP. Történelmi szekció. Születések és keresztelők, 

95. mappa.

24 A használat és a gyűjtemény becsült II. Fülöp uralkodása alatt 

V. Fülöp lásd C. Herrero Carretero, a Nemzeti Kulturális Örökség-

hez tartozó kárpitok katalógusa. III., XVIII. század V. Fülöp uralko-

dása Madrid 1996., 249–307.
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23. ábra | TA-11-2 részlet: a kiválasztottakat a homlokukon 
megjelölő angyal luccai kelméből készült tunikája

Figure 23 | Detail: TA-11-2 Tunic of lucca of the Angel that 
marks the forehead of the elect 

Végül aztán csak a 20. század második felében való-
sult meg az Apokalipszis rendkívül költséges, azonos 
méretben, aranyszálakkal készített másolata. A máso-
latok elkészítésére 1975 során a Francisco Franco 
Alapítvány égisze alatt, Fernando rodriguez Amores 
kárpitművész és kartonkészítő 25 irányítása mellett 
került sor. A cél az volt, hogy a konzerválás kapcsán 
kiküszöböljék azokat a súlyos problémákat amelyek az 
eredeti sorozatnak az Elesettek Völgyében lévő Bazilika 
díszítésére való felhasználása során keletkeztek.

II. Fülöp Apokalipszise lenyűgöző vizuális hatással 
eleveníti meg az emberi gonoszság, valamint a Sátán 
és csatlósainak fondorkodása révén eluralkodó megté-
vesztés és az erőszak miatt a világot az utolsó időkben 
megrázó rémisztő katasztrófákat és véres harcokat, 
mindaddig, amíg a Mihály arkangyal vezette angyali 
seregek győzedelmeskednek és Krisztus Egyháza, az 
új Jeruzsálem diadalt arat és eljön a mennyek országa. 
A módfelett gazdag anyagokat felhasználó, páratlan 
technikai virtuozitású mester keze alól kikerülő nyolc 
mestermű az esztétikai élvezetek kiapadhatatlan 
forrását jelenti a néző számára, akiben – Panofsky 
szavai szerint – empatikus reakciót váltanak ki.26 

E szépségek közül kiemelkedik az apokaliptikus 
látomásban szereplő, hosszú, tündöklő hajkoronájú, 
magasztos és ideális nőalak, az angyalok apollói megje-
lenítése szárnyaikon a tökéletes színárnyalatokkal, ami 
Dürer 1500–1501 körül készült akvarelljét, a Szalakóta 
szárnyát27 idézi; a régi világnak, az ókornak a rene-
szánszban való újjászületését tükröző római stílusú fegy-
verek és vértek fémfelületeinek kidolgozottsága; a brokát-
ruhák, a kísérőhímzések, a tafotaselymek és a lucca-i 
vásznak, a legértékesebb, németalföldről és Itáliából 
importált szövetek tökéletes ábrázolása (23. ábra); a sátáni 
lények és a pokolbéli szörnyek torz vigyorba fagyott, csúf 
arckifejezése, Krisztus tekintetének vadsága; a keretezés 
aranyának tisztasága és a selyemszálak lenyűgöző színgaz-
dagsága; a kompozíciók magával ragadó színpadiassága és 
az alakok ábrázolásának előremutató kifejezőerője; azok 
a jellemzők tehát, amelyek II. Fülöp Apokalipszisét és 
Willem de Pannemaker munkásságát (24. ábra) a királyi 
gyűjtemény mesterműveinek sorába emelik. Ezek között 
olyan páratlan sorozatokat találunk, mint az V. Károly féle 
Tisztességek, amely az uralkodó számára rövid, enciklo-
pédikus formában összefoglalja a helyes viselkedéshez 
és jó kormányzáshoz szükséges tudás és humanista reto-
rika ismérveit, vagy a Tunisz meghódítása, amely az észak-

25 2015-ben elhunyt kitűnő mesterem és barátom.

26 Empátia alatt Panofsky azt érti, amikor a szemlélő érzékenyen 

reagál arra, amit lát, vagy ami előtte történik. E. Panofsky, Ikono-

lógiai tanulmányok. Madrid 1976. lafuente Ferrari E. előszava, 

Bevezetés Panofsky-hoz, Ikonológia és művészettörténet, XXVII.

27 Az A. Dürer, Szalakóta szárnya c. 1550 k. akvarelljének 

színvilágát megidéző gyapjú és fémszála, Bécs, Graphische 

Sammlung Albertina.

It was only in the second half of the twentieth century 
that eventually a costly replica of the Apocalypse was 
made, with identical dimensions and with gold thread. 
The reissue was woven throughout 1975 in the General 
Franco Fund, under the direction of tapestry master and 
cartoonist Fernando rodriguez Amores25 to prevent the 
original series from suffering the serious conservation 
problems that would probably arise if the original 
tapestries were used as adornment of the Basilica of the 
Valley of the Fallen.

The Apocalypse set deploys in images of extraordinary 
visual impact the terrifying disasters and bloody 
struggles that frighten the world in the last times due 
to human evil and the deception and violence of Satan 
and his henchmen, until the angelic armies, led by the 
Archangel St. Michael, achieve victory and celebrate the 
triumph of the Church of Christ, of the new Jerusalem 
and the heavenly bliss. The eight tapestries, of great 
material wealth and an unmatched technical virtuosity, 
offer the spectator infinite aesthetic enjoyment and 
cause the empathic reaction referred to by Panofsky.26 
Among the sources of that pleasure excel the ideal and 
serene beauty of the apocalyptic woman of resplendent 
golden long hair; the Apollonian scale of the angels and 
the perfect chromatic degradation of their wings;27 the 
metallic qualities of the roman weapons and armours, 
which reflect the persistence of the ancient world and 
the renaissance of antiquity; the perfect recreation, in the 
costumes, of brocades, embroidery enhancement, tafettas 
and fabrics of lucca, the most precious fabrics imported 
to the netherlands from Italy (Fig. 24); the gestural 
expressiveness of the grimaces and the convulsive 
ugliness of Satanic monsters and infernal beasts; the 
fierceness of the gaze of Christ; the purity of the gold 
used for the weft and the fascinating chromatism of 
the silks; the intense scenographic theatricality of the 
compositions and the advanced figurative expressionism 
of his characters. These are the qualities that incorporate 
the Apocalypse of Philip II and Willem de Pannemaker 
(Fig. 25) to the canon of masterpieces of the royal 
collection that includes such unique series as the Honors 
of Charles V – an encyclopedic compendium of humanist 
knowledge and rhetorics, with definitive cues for the 
behavior and good government of the sovereign – and 
the Conquest of Tunisia, a contemporary chronicle of 

Reign of Philip V] Patrimonio nacional. Madrid 1996, 249–307.

25 Great master and best friend, died in 2015.

26 By empathy Panofsky means the sensitive reaction of the 

subject facing things presented or occurring in front of him. 

E. Panofsky, Estudios sobre iconología. [Iconology studies] Madrid 

1976. Prólogo de E. lafuente Ferrari, Introducción a Panofsky 

(Iconología e Historia del Arte), XXVII.

27 Silk, wool and metallic threads that emulate the gamut 

in Wing of a Blue Roller, watercolor of Dürer dated around 

1500–1512. Viena, Graphische Sammlung Albertina.
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24. ábra | TA-11-1 részlet: Willem de Pannemaker monogramja

Figure 24 | Detail: TA-11-1 Monogram of Willem de 
Pannemaker

afrikai és a földközi-tengeri térség haditetteiről szóló 
kortárs krónika, valamint az iszlám ellen indított győze-
delmes császári keresztes hadjárat pontos térképvázlata. 

Az Apokalipszis sorozathoz tartozó nyolc falikárpit 
anyag- és színbeli gazdagsága, profetikus jellege, élen-
járó koncepciója, expresszionista jegyei, merész és 
úttörő esztétikai minősége olyan vizuális hatást érnek 
el, amelynek a nézőben azonnali, heves megrázkódta-
tással járó élményt vált ki. Enrique lafuente Ferrari 
pontosan ezért javasolta 1950-ben a sorozat kiállí-
tását a San Ildefonso-i Kárpitmúzeumban (25. ábra).28 

Hasonló érzéseket és reakciókat élt meg a Pápai lívia 
által vezetett, kutatókból, művészekből, tanárokból, 
építészekből és tudósokból álló delegáció, amikor 
2015 novemberében, a la Granja de San Ildefonso-i 
(Segovia) Múzeumban, a Kreatív Európa kulturális 
együttműködési programhoz tartozó Apokalipszis vagy 
globális fenntarthatóság című európai kutatási program 
részeként tett látogatásuk során (26. ábra) lehetőségük 
nyílt arra, hogy megcsodálják az Apokalipszis sorozat 
nyolc paneljét.

28 C. Herrero Carretero, Kárpitok és textíliák kiállítási rend-

szerei. nemzeti Kulturális Örökség Gyűjtemény: eredmények 

és javaslatok, in A Madridi Complutense Egyetem Művészettör-

téneti Évkönyve, Madrid 2014, 24 kötet, különleges kiadás (I), 

307–326., 314

the north-African and Mediterranean exploits of the 
Emperor and a precise cartographic representation of 
the victorious crusade against Islam. 

Such is the visual impact conferred to the tapestries 
of the Apocalypse by their material and chromatic 
wealth, prophetic nature, avant-garde conception, 
expressionist imprint, and their brave and advanced 
aesthetic qualities, that they cause in the viewer 
an immediate commotion and intense emotion. 
These are the qualities why the series was selected 
by Enrique lafuente Ferrari to be exposed in the 
Tapestry Museum of San Ildefonso since 1950 (Fig. 
25).28 Similar sensations and reactions were experienced by 
the delegation of researchers, artists, professors, architects 
and scholars headed by Lívia Pápai, when contemplating 
the eight tapestries of the Apocalypse in their visit to the 
Museum of la Granja de San Ildefonso (Segovia) in 
november 2015 (Fig. 26), on a study tour that was part 
of the European research project Apocalypse or Global 
Sustainability, framed within the Creative Europe cultural 
cooperation program to which this paper belongs.

28 C. Herrero Carretero, “istemas expositivos de tapices y 

textiles. Colección de Patrimonio nacional: logros y propuestas 

[Tapestry and textile exposition systems. Collection of Patrimonio 

Nacional: achievements and proposals], Anales de Historia del Arte, 

24, núm. Especial (I) (2014), 307–326, 314.

25. ábra | A la Granja de San Ildefonso Kárpitmúzeum, 
az Apokalipszis terem 1950-ben

Figure 25 | Tapestry Museum of la Granja de San Ildefonso, 
Hall of the Apocalypse in 1950

26. ábra | A la Granja de San Ildefonso Kárpitmúzeum, 
az Apokalipszis termek 2015-ben

Figure 26 | View of the Tapestry Museum of la Granja de San 
Ildefonso, Halls of the Apocalypse, 2015
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Kép és szövet 
ökológiája

D R .  PÁ PA I  L Í V I A
Ferenczy noémi-díjas képzőművész

Kutatási területem a késő antik, kora keresztény időszak, 
de a 21. században nem célom antik technikai megol-
dások vagy középkori műfajok abszolutizálása. Ez a 
korszak nem azért izgat annyira, mert a francia kárpitmű-
vészet hatalmas alkotásait szívesen kötjük össze a korai 
mozaikművészet dekorativ monumentalitásával vagy az 
antik lakóházak gyakran egyenesen grafikai finomságú 
belső kialakításaival. Sokkal inkább vonz ez a korszak, 
mint nagy kultúrák találkozásainak forrongó időszaka, 
amely sok tekintetben párhuzamokat mutat a mi kultu-
rális integrációkkal küzdő korunk feszítő kérdéseivel.

Mondhatjuk, hogy a kép, a szövet, és a hálózatosság 
rendszerei jellemzik leginkább az e-társadalom világképét. 
Ez a paradigmaváltás annak a hangsúlyeltolódásnak 
köszönhető, amely a digitális képfeldolgozó és képmeg-
jelenítő eszközök fejlődésének és elterjedésének köszön-
hetően a szövegekről ismét a képekre terelte a figyelmet. 
A humán fejlődéstörténetnek több hasonlóan nagy 
ikonikus korszaka is volt. A legnagyobb minden bizony-
nyal a középkorban, de ide sorolhatjuk már barlanglakó 
őseink művészetét, vagy a prekolumbiánusok képkul-
tuszát is. A demokratikus elveken működő erőszak-
mentes európai gondolkodás legalább akkora megerősí-
tést kapott a fotografikus képek hitelesítő erejétől, mint a 
Gutenberg-galaxis szövegközpontú dokumentumaitól.

A szövés archaikus távlatokba vesző metaforája – 
Hartmuth Böhme esszéjének (2013) tanúsága szerint 
is legalább annyira a narratíva szövése, mint a szövés 
narratívája. A művészi önreflexió együtt jár a szöveg-
szerűséggel. A latin texere sem csak szövést, fonást vagy 
felvetést jelent, hanem metaforikus átviteleket, a szövés, 
a költészet és filozófia műveletei között – összeillesztést, 
konstrukciót, építkezést és végül komponálást. 

Szembe kell néznünk a ténnyel, hogy az építészet 
jelentősen veszített privilegizált helyzetéből. A töme-
geket már nem gótikus katedrálisok szószékeiről vagy 
közösségi épületek közegeiben lehet utolérni. A demok-
ratikus köztér már nem az épület. A csúcs-reprezen-
táció helyszínei olyan populáris terepekre helyeződtek 
át, mint az utca vagy az internet, és ezek a formák, 
valljuk be, nem kedveznek a kárpitművészetnek. 
A tömeg és a hatalom globális felülete a hálózat, mert a 
virtuális térnek legalább annyi hajlandósága van a felü-
lethez, a képhez és az illúziókhoz, mint a valósághoz, és 
a reális térhez. 

Szerencsére a kárpitműfaj ma nem csak a textil 
anyagán és a szövet szerkezetén keresztül érvényesülhet, 

The Ecology of 
image and Fabric

L Í V I A  P Á PA I  D L A
Freelance Artist, Holder of Ferenczy noémi Award

My field of research is the late Antique, early Christian 
period, but in the 21st century it is not my aim to make 
any ancient technical solution or medieval genre abso-
lute. I am intrigued by this period so much not because 
the art of the French tapestry is often linked to the deco-
rative monumentality of early mosaic art and the graphi-
cal finesse of ancient interiors. This era, which shows 
similarities with the problems of our age struggling with 
cultural integrations, attracts me much more than the 
seething periods of interactions between great cultures.

It can be said that the most typical characteristics of 
the worldview of e-society are the image, the texture, and 
the systems of networks. This paradigm shift is due to 
the change in emphasis – in connection with the devel-
opment and spreading of digital image-converting and 
displaying appliances – which directed the attention 
from texts to images again. Human history had several 
other, similarly iconic periods. The most important such 
period was probably in the Middle Ages, but the art of 
our cave-dwelling ancestors or the image cult of the 
Pre-Columbians can also be mentioned here. nonviolent 
European thinking based on democratic principles 
received at least as great a confirmation from the authen-
ticity of photographic pictures as from text-focused 
documents of the Gutenberg Galaxy.

The metaphor of weaving receding into the mist of 
archaic perspectives, according to Hartmuth Böhme’s 
essay (2013), is as much the weaving of narrative as the 
narrative of weaving. The artist’s self-reflection goes 
together with textuality. The latin word ‘texere’ means 
not only weaving, spinning, or warping, but also meta-
phoric transfers between the acts of weaving, poetry and 
philosophy – connection, construction, and composition.

We have to face the fact that architecture has lost 
much of its privileged status. Today people can be 
reached not from the pulpit of Gothic cathedrals or in 
the public spaces of buildings. The democratic public 
space is no longer the building. The venues of top rep-
resentation have shifted to such popular places as the 
streets or the internet, and these forms, we have to admit, 
are not favourable for tapestry art. The global surface of 
power and the masses is now the network because virtual 
space has as much inclination to surface, image, and illu-
sion as to reality and real space.

Fortunately, tapestry art can prevail not only through 
the material of textile and the structure of the texture but 
also through its affinity to image culture. It is not advis-

hanem a képkultúrával eredendően meglévő affinitására 
is támaszkodhat. A műfaj korai megjelenési formákhoz 
kötődő szerényebb léptékű kortárs változatait nem szeren-
csés összekeverni az abszolút uralmi rendszerek „klasszi-
kusan európaiként” ismert műformáival. Az épület termé-
szetesen még mindig centrális médium, a mai épületek 
azonban a szabad művészeteket jobban szeretik szerke-
zeti sajátosságaikon belül tudni és funkcióikon keresztül 
érvényre juttatni, semmint művészekkel fúziót vállalni.

 A kárpitok hármas meghatározottsága a festészet 
és a dekoratív műfajok határmezsgyéjén, a hőszigetelő 
funkció és a falakhoz kötöttség akár cáfolható is, de én 
inkább azt mondanám, hogy, mint minden paradigmavál-
táskor, a meghatározás ez esetben is a megfogalmazások 
hangsúlyainak átalakításával pontosítható.

 A korabeli kárpitokhoz használt gyapjú könnyű 
fajsúlya szinte kötöttségek nélküli mérethatárokat tett 
lehetővé, így a kárpitokat akár oszlopok közötti térbe 
vagy falak elé is függeszthették. A kárpit, mint műfaj 
azonban sokkal korábbról származik és létrejöttének 
okait tévedés lenne tektonikus összefüggésekben keresni. 
A gyapjú kifejezetten magas nedvszívó képessége a 
középkori, nedves falakon eleve kérdésessé teszi a kárpit 
burkolatot, mint szigetelést, hiszen a szigetelés elenged-
hetetlen követelménye a résmentesség, a kárpit felületek 
áthelyezhetősége pedig egyenesen ellentmond az ilyen 
tipusú beépítés eshetőségeinek.

Az utóbbi évek szakmai fórumai a kárpit marginalizá-
lódásának hátterében a neoavantgard szemléletet felté-
telezték. Ez részben igaz is, mert a hazai neoavantgard 
textiltörténet-írás pontatlanságain keresztül a kárpit-
kérdés pusztán az anyag és a technika problémájává 
degradálódott. A műfaj egyik vagy másik stíluskorszakát 
kiemelve azonban sem bűnöst keresni, sem a helyzetet 
tisztázni nem lehet. Elfogultságoktól mentes újraértel-
mezés a kárpitokat körbelengő előítéleteket és lokális 
megállapításokat illetően a magyar nyelvű szakiroda-
lomban mindezidáig nem született. 

Már a Bauhaus oktatási szerkezetben is zavart kelt, 
hogy a szövés technológiája Gropius 1922-ben közzé-
tett kördiagramjában, mint anyagi minőség jelenik meg.1 
(1. ábra) Különbséget kell tenni a textil, a szövet és a 
burkolat fogalmai között. Semsey réka Brüsszeli kárpitok 
a budapesti Iparművészeti Múzeum gyűjteményében című 
cikkének első bekezdésében a következőket írja:

„A szövésmód, a vászonszövéshez hasonlóan, a lánc és 
a vetülékfonalak egyszerű kereszteződéséből áll. A mintát 
a színes vetülékszálak adják, amelyek – más szövetfajtáktól 
eltérően – nem futnak végig a szövet teljes szélességében, 
hanem az egyes mintaelemek határán visszafordulva önálló 
zárt színfoltot alkotnak.”2

1 M. Droste, Bauhaus 1919–1933, Berlin, 2006, 35.

2 r. Semsey, Brüsszeli kárpitok a budapesti Iparművészeti 

Múzeum gyűjteményében, in Európa szövete, I. Hegyi–K. 

Schulcz, Budapest 2011, 11.

able to confuse the smaller, early versions of tapestry 
art with the artistic forms of absolute governing systems 
(known as classical European systems). The building 
itself is still the central medium, but buildings today pre-
fer accommodating the free arts within their own struc-
tural features and letting them predominate through 
their functions rather than effecting fusions with artists.

The triple determination of tapestries on the border of 
painting and decorative arts, the insulating function, and 
the attachment to walls can be denied, but I would rath-
er say that – as at each paradigm shift – the definition 
can be clarified with a change of emphasis in phrasing.

The light weight of the wool used for the tapestries 
of the period allowed almost limitless sizes, so tapestries 
could be suspended in the space between columns or 
in front of walls. Tapestry as a genre originates from 
a much earlier time and the reasons for its existence 
mustn’t be sought in a tectonic context. The explicitly 
high hydroscopic capacity of wool casts doubt on its use 
as insulating material, since it is an absolute requirement 
for any insulation to be gapless, and the transferability 
of tapestries simply contradicts the possibility of such 
positioning.

The professional forums of the past years have pre-
sumed the neo-avant-garde approach in the background 
of the marginalization of tapestry. This is partly true 
because tapestry has been degraded to the problem of 
material and technique due to the inaccuracy of national 
neo-avant-garde histories of textile. It is, however, unad-
visable to hunt for culprits and at the same time impos-

1. ábra | Ezt a kördiagramot Gropius 1922-ben a Bauhaus 
szabályzatban jelentette meg, az iskola oktatási szerkezetéről.

Figure 1 | This diagram, wich Gropius published in the 
Bauhaus statutes of 1922, illustrated the structure of the 
school curriculum. (From: M. Droste, Bauhaus 1919–1933, 
2006, Köln, 35.)
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A meghatározás nem rossz, de pontatlan. A kárpitok 
nem vásznak, hanem vetülékarcú ripszkötésben készült 
kemény szövetek. Ha a kárpittechnikát vászonként hatá-
rozzuk meg, lényegében képtelenek leszünk azt fogalmilag 
megközelíteni. A vászonszövetek lazább felépítése és szer-
kezeti variabilitása inkább művészi kisérleteknek ad teret, 
ahogyan ezt a lehetőséget a neoavantgard időszak alkotói 
gyakran kihasználták. A ripsz szövet felépítése – éppen 
ellenkezőleg – a művészi megnyilatkozások képi világainak 
teremt felületet. A ripsz zártsága és rétegzettsége, tartó-
sabb, robosztusabb mivolta nem csak a kárpitok hatalmas 
méreteinek elérésében játszott szerepet, hanem időtállóvá 
strapabíróvá is tette azokat. Minél nagyobb teret adunk a 
vászon adottságainak, annál közelebb jutunk a textil, lágy 
hajlékonyságához, szerkezeti létezéséhez, sőt metafizikus 
átéléséhez is, ugyanakkor egyre távolabb kerülünk a képek 
létrehozásának lehetőségétől. A portugál történész Maria 
Antónia Quina írása szerint:

„Alapvető különbség van a szövők és a kárpitszövők között 
mind a célok, mind a technikák és képzettség tekintetében; 
amit a két szakma legkorábbi időktől létező eltérő szabályo-
zottsága is szemléltet. A kárpitszövőt, bár előre megalkotott 
terven dolgozik, vétek lenne egyszerű másolónak tekinteni. 
A kárpit sikere nagyrészben a kárpitszövő szín- és árnyalat-
választásán, művészi érzékenységén, képességein múlik.” 3

Az utóbbi évtizedekben kidolgozott számítógéppel 
segített Jacquard gépeknek köszönhetően a vászonkö-
tésből levezethető Jacquard struktúrák is alkalmasak 
képek közvetítésére. (2. ábra) Ezek a textilek magas 
felvetés sűrűségen készülnek, vékonyak, ruhaanyag vagy 
függönyszerűek. Szerkezeti felépítésüket illetően 
azonban tévedés lenne a gépeknek túl nagy jelentőséget 
tulajdonítani, mert a hátterükbenben az úgynevezett 
non-loom – azaz szövőszék nélküli – korai szálkiemeléses 
kézi technikákat kell feltételeznünk, ahogyan az többek 
között rebecca Stone-Miller Art of the Andes című 
tanulmányából kitűnik.4 A korszerű számítógéppel segí-
tett Jacquard technológiák éppen azért olyan vonzóak a 
kortárs textilművészek számára, mert lényegüket ille-
tően kézi-technikák. Eredetileg nem a termelékenység 
fokozását szolgálták, hanem egyedi kézzel manipulál-
ható szerkezetek előállítására konstruálták őket. A szál-
kiemeléses technikák egyébként semmilyen módon nem 
mondanak ellent a vetülékarcú ripszkötés elveinek. Ezt 

3 M. A. Quinta, The Flemish Tapestries in the museum de Lamego, 

Instituto Portugues de Museums 2006, 145.

4 r. Stone-Miller, Art of the Andes, new York 2002, 18. Az 

Andok kultúrájának Cotton Pre-Ceramic területei időszámí-

tásunk előtt 3000 körül, a környezeti stablizáció után a textil-

művészet területén hatalmas fejlődést mutatnak. A szerény 

halászfalu Huaca Prieta trágyadombja használt és kidobott 

pamut és és sodort alapanyagok lelőhelye volt. A fáradhatatlan 

munkával összeillesztett töredékek grafikailag hallatlan összett 

mintákat tartalmaztak. A mintázott textil töredékek fonással, 

szövőszék nélkül készültek. A részlet a szerző fordítása.

sible to clarify the situation by highlighting one or two 
epoch-styles of the genre. An unbiased new interpreta-
tion concerning the preconceptions and local evaluations 
of tapestry has not emerged in the Hungarian critical 
heritage yet.

Already in the Bauhaus educational structure it caused 
confusion that weaving appeared in Gropius’s 1922 
circle chart as a material quality (Figure 1).1 The ideas 
of textile, fabric, and covering have to be differentiated. 
réka Semsey writes in the first paragraph of her article 
Brussels tapestries in the collection of Museum of Applied Arts 
in Budapest:

“The method of weaving involves a simple intersection of 
warp and weft threads, similarly to weaving linen. The pat-
tern is given by the colourful weftthreads, which – differently 
from other types of fabrics – do not run till the end in the total 
width of the fabric but they turn back on the edge of each pat-
tern unit making a separate closed spot.” 2

1 M. Droste, Bauhaus 1919–1933, Berlin, 2006, 35.

2 r. Semsey, Brüsszeli kárpitok a budapesti Iparművészeti 

Múzeum gyűjteményében (Brussels Tapestries in the Collection 

of the Museum of Applied Arts in Budapest), in Európa szövete 

(The Fabric of Europe) I. Hegyi–K. Schulcz, Budapest 2011, 11.

2. ábra | Jacquard szerkezet

Figure 2 | Jacquard structure. (From: F. Donat, Technologie, 
Bindungslehre, Decomposition, U. KalKulation der Jacquard-
Weberei, 1912, Wien, XXII.)

saját 1980-tól máig tartó kárpitszövő gyakorlatommal is 
alátámaszthatom, de tapasztalataimmal nem vagyok 
egyedül. A kortárs képkultúra kibontakozásának kezde-
teitől a szövet szerkezeti sajátosságainak, 
a nyomtatott felületek raszter rendszerének és a digitális 
kultúra pixel szerkezeteinek párhuzamai a kárpitművé-
szet gyakorlatában világszerte fokozottan vannak jelen. 
Ennek megfelelően a kárpit technikát a vetülékszálak 
formahatárokon történő visszafordulásával sem jelle-
mezhetjük feltétlenül. 
Az árnyalások grafikus sokrétűsége nem minden esetben 
jelent egyértelmű kontúrokat. A hassürözés stíluskorsza-
konként eltérő változatai, mint a fokozatos árnyalatképzés 
egyszerű és látványos módozatai mindig is a formaha-
tárok puhítását, feloldását szolgálták. (4a., b., c. ábra)

Ha a kárpit-kérdést nem technikai szempontokból, 
hanem a kereszteződés és megerősítés elvéből közelítjük, 
érdekes új területek nyílnak a gondolkodásunk számára. 
Ez az elv nem azért fontos a mondanivalómban, mert 
a később kialakult textil technikák alapja, hanem azért, 
mert más alapvető emberi megnyilvánulási formákat is 
működtet. Az i.e. 70000-ből származó hálókarcolattal 
ellátott okker darab egyenesen a szövetté szerveződés 
elvét reprezentálja.

„Hosszú életű pánamerikai gyakorlat kezdetét érzékelteti az 
időszámításunk előtti 5000-ből előkerült állatbőrbe gondosan 
becsomagolt és kötéllel átkötött kőkaparó. A csomagolás: 
fedést, eltakarást jelentett. A csomagolás folyamatában a külső 
karakter belsővé válik, titkossá és szentté. ”5

5 M. E. Moseley, The Incas and their Ancssors, london, 2001, 

This definition is not bad, but it is imprecise. 
Tapestries are not linen, but weft-faced hard rep fab-
rics. If we define tapestry technique as linen, then we 
will not be able to approach it conceptually. The looser 
structure of linen and its structural variability rather 
induce artistic experiments which neo-avant-garde 
period often capitalized on. The structure of rep cloth – 
on the contrary – creates a surface for the visual world 
of artistic expression. The closed and layered nature 
of rep weave, and the fact that it is more enduring and 
robust, not only influenced the large size of tapestries, 
but also made them more resilient. The more scope 
we give to the features of linen the closer we get to the 
soft flexibility and structural existence as well as the 
metaphysical experience of textile. At the same time 
we get farther from the possibility to create images, 
according to Portuguese historian, Maria Antónia 
Quina:

“There is a significant difference between weavers and 
tapestry weavers regarding both goals, techniques and qual-
ification, it has been demonstrated since the earliest time by 
the different rules of the two professions. The tapestry weav-
er, although he/she works on a plan made beforehand, can 
not be regarded as a simple copyist. The success of a tapestry 
mainly depends on the tapestry weaver’s choice of colour and 
tint, his/her artistic sensibility and abilities.”3

Thanks to computer-aided Jacquard machines devel-
oped in the last decades, the Jacquard structures stem-
ming from plain weave are capable of transferring 
images (Figure 2). These textiles are made in high den-
sity of warp, they are thin, they are like dress or cur-
tain materials. Concerning their structural set-up it 
would be a mistake to attribute too much significance 
to machines, since we must assume the so-called non-
loom – without loom – early twining techniques in their 
background, as it is written in rebecca Stone Miller’s 
essay entitled Art of the Andes.4 The modern computer-
aided Jacquard technologies are attractive for contem-
porary textile artists because they are essentially manu-
al techniques. Their function was not to improve pro-
ductivity, but to create individual, hand-manipulated 
mechanisms. The twining techniques do not contradict 
in any way the principles of weft faced rep weave 
(tabby). I can confirm this with reference to my tapestry 

3 M. A. Quinta, The Flemish Tapestries in the museum de Lamego, 

Instituto Portugues de Museums 2006, 145.

4 r. Stone-Miller, Art of the Andes, new York 2002, 18. After the 

environmental stabilization c. 3000 BC, Cotton Pre-Ceramic 

sites such as Huaca Prieta demonstrate that enormous strides 

had been taken in the development of the fiber arts. The midden 

at Huaca Prieta, a modest fishing village, also contained the re-

mains of thousands of used and discarded twined cotton cloths. 

When painstakingly reconstructed, they were found to contain 

some of the most graphically complex images ewer twisted in 

thred.

3. ábra | Kárpit tunika lépcsős-csillag és kettős-fej motívumokkal, 
Wari, isz. 500–800  

Figure 3 | Tapestry Tunic with Stepped-Diamond and Double-
Headed Animal Motifs, Wari, A.D. 500–800
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A paradoxont, amely a testet, mint a lélek házát 
vagy börtönét teszi fel alapvetésül, a burkolat foga-
lomkörében, de nem az épület falazatán vagy burkola-
tain keresztül, hanem az emberi test és lélek eredendő 
kapcsolatában, ebben a sérülékeny, mert kiiktathatatlan, 
örök személyes tapasztalatban érthetjük meg. Az észak-
chilei mesterséges múmiák készítésének ritusai 500 
évvel előzik meg az egyiptomi gyakorlatot, és csaknem 
2500 éven keresztül az egész lakosság temetkezését 
jellemezték. Az emberi maradványokból rétegekben 
épített, zsákszerűen kialakított és szoborszerűen a föld 
felett tartott 7500 éves chinchorro múmiák kapcsán 
azonban ez a kérdés nem fizikai és nem is „szerves”, 
hanem a szubsztancia vitához tartozik. rugási Gyula 
Eszkatológia és történet-teológia című kötetének János 
napjai című tanulmányában János-evangéliumának 3. 
fejezetére hivatkozva:

„éppen a testi (szarkikosz) és a szellemi (pneumatikosz) 
realitás szembeállítása nyomán – egy a testi értelemben vett 
születés melletti másik születésről, képletes értelemben a 
halott emberi szellem életre keléséről ” 6

beszél, vagy ahogyan Beuys mondja:
 „…a szubsztancia vitának része az anyag szellemmel való 

kapcsolata is. Nem csak a szubsztancia, ami valami mérlegre 
tehető, ahol a súly kibillenti a mérleg nyelvét… Hiszen a 
szabad individuum gondolkodása megismétli az evolúciós 
elvet, megismétli egészen az őskezdetektől. Ebben azután 
megjelenik minden tény és faktum.” 7

A textil folyamatok megismerésében nem azért 
fordultam a prekolumbián kultúra felé, mert ez egzotiku-
sabb, mint az európai hagyományok, hanem azért mert a 
speciális klímának köszönhetően csak itt találunk elegendő 

62. A részlet a szerző fordítása.

6 Gy. rugási, János napjai, id., Eszkatológia és történet-teológia, 

Pécs 2004, 34.

7 V. Harlan, Mi a művészet, Műhelybeszélgetés Beuysszal, 

Budapest 2001, 23–24, 28, 67, 91, 96.

weaving practice since 1980, and I am not alone with 
my experience. Since the beginning of contemporary 
image culture the parallels of the structural features of 
fabric, the raster system of printed surfaces and pixel 
structures of digital culture are increasingly present 
worldwide in the practice of tapestry art. In accordance 
with this carpet technique cannot necessarily be char-
acterized with the turning back of weft threads on the 
edge. Graphic complexity of shading does not always 
mean unambiguous contours. The different versions of 
hatching in different period styles as simple and spec-
tacular modes of shading have always served the soften-
ing and washing away of formal boundaries (Figure 4a, 
b, c).

If we approach tapestry not from a technical aspect, 
but from the principle of intersection and affirmation, 
new scopes of thinking will be opened. This principle 
is important in my conception not because it is the 
basis of techniques which came into existence later, but 
because it operates different essential human forms 
of expression. The piece of cross-hatched ocher from 
70000 B.C. represents the organization into texture.

“The stone scraper from 5000 BC carefully packed and 
tied with rope depicts the beginning of the long-living Pan-
American practice. The packing meant covering, masking. 
During the process of packing the external character becomes 
internal, secret and sacred.” 5

We can understand the paradox, which makes the 
body the house or prison of the soul, with reference to 
the fundamental idea of covering, but not through the 
walls and roof, but in the original connection of human 
body and soul, in this vulnerable, because indissoci-
able, eternal personal experience. The rituals of mak-
ing mummies in north Chile preceded by 500 years the 
Egyptian practice, and it was typical of the burials of 
the whole population for 2500 years.

5 M. E. Moseley, The Incas and their Ancssors, london, 2001, 62.

4a. ábra | részlet II. Fülöp Apokalipszisének 6. paneljéről.

Figure 4a | The Apocalypse of Philip II, The Angel Carrying the 
Good News, detail (photo: l. Pápai)

4b. ábra | Interakció, 1993, 184 × 176cm, 5/cm haute-lisse, részlet.

Figure 4b | Interaction, 1993, 184 × 176cm, 5/cm haute-lisse, 
detail. (photo: l. Pápai)

számban példákat a korai textiljelenségek megértéséhez. 
Más földrajzi területeken emlékek hiánya vagy elenyésző 
száma miatt nincsen módunk a részletekbe tekinteni.

A prekolumbián kárpitművészet kiemelkedő darabjai 
közül az i.sz. 700 körüli Wari szövőművészet emlékei 
azért nélkülözhetetlenek a számunkra, mert primer 
absztrakciós folyamatokat tesznek megismerhetővé. 
lépésről lépésre követhetővé teszik, hogyan alakult át 
a reális kép geometrikus mintázattá oly módon, hogy 
az eredeti képtartalmat, mint jelentést megtartotta. 
nincsenek grafikai kiindulást bizonyító hassűrök, mint 
a 14–15. században és nincsenek festészeti alapokat 
bizonyító árnyalt keverések, mint a 16–17. században. 
A mintázatok a szövés szerkezeti sajátosságaihoz 
igazodtak, mert ezekhez a finom és gazdag rajzolatú 
szövetekhez kézről kézre hagyományozódtak a tervek. 
Az igen magas felvetés sűrűséget a közvetlen 
testközeliség indokolja, mert a vetülékarcú ripszkö-
tésben készült mintázott szövetek első darabjai öltö-
zékek formájában maradtak ránk. (3. ábra)

Hans Belting 2006-ban A hiteles kép címmel megje-
lent kötetének a kortárs kárpit szempontjából releváns 
gondolatát szeretném idézni. 

„A képek iránti vágyat a legkorábbi időkben rendszerint 
holtak váltották ki, akikről azonban nem kellett bizonyítani, 
hogy egykor valóban éltek, és a képek az elveszített test helyét 
vették át. A kép a test hűlt helyét veszi át. Ez a képek előállí-
tásának egyik általános törvénye.” 8

Belting nem fejti ki részletesen, hogy pontosan mit 
ért ezen, feltételezésem szerint azért, mert figyelmének 
fókuszát a hitelesség kérdésében későbbre, többek 
között a fotografikus image megjelenése utáni időszak-
okra élesíti. A szemfedő vagy orcatakaró mint érintési 
emlék az ikon-kérdést időben messze megelőzve kapcso-
lódik az eredetiség és hitelesség archetípusához. Ezek 

8 H. Belting, A hiteles kép, Képviták, mint hitviták, Budapest 

2009, 66.

regarding the 7500-year Chincorro mummies made 
from human remains, built in layers and formed as a 
sack and kept as a sculpture above the earth the prob-
lem belongs neither to the physical nor to the ‘organic’ 
but to the debate of substance. referring to the Bible 
(John, Chapter 3) Gyula rugási points out in his book 
Eschatology and Historical Theology in the essay John’s 
days:

“contrasting the physical (sarkikos) and spiritual (pneuma-
tikos) reality – about the other birth in addition to birth in 
physical sense, as the dead human spirit becomes alive.” 6

Or as Beuys claims: 
“…the connection between the material and spiritual is 

part of the debate on substance. Not only the substance which 
can be put on scales which go out of balance because of the 
weight… A free individual’s thinking has been repeating the 
evolutionary principle since the ancient beginnings. All facts 
appear in this.” 7

Getting to know textile processes I did not turn to 
Pre-Columbian culture because it is more exotic than 
European traditions, but because due to the special 
climate we can find examples to understand early textile 
phenomena only there. We cannot examine such details 
in other geographical areas due to the lack or scant 
number of remains.

From the pieces of Pre-Columbian tapestry art the 
remains of Wari weaving art from 700 A. D. are especially 
important for us because they make primary abstrac-
tion processes known. It can be followed step by step 
how the real image transformed into geometric pattern 
keeping the original content of the picture as meaning. 
There are no hatchings providing the possibility of 
graphic start as in the 14–15th centuries, there are no 
tinted compounding indicating basis in painting as in the 
16–17th centuries. Patterns complied with the structural 
features of weaving, because plans were inherited from 
hand to hand. The high density of warp is justified by 
the closeness of body because the first pieces of these 
patterned weft faced rep weave fabrics retained the form 
of clothing. (Figure 3)

I would like to quote Hans Belting’s thoughts which 
are relevant to contemporary tapestry from his book Das 
Echte Bild (The Genuine Picture):

“The desire for pictures in the earliest times was generated 
by the dead, about whom it was not necessary to prove that 
they had lived some time before and the pictures took over the 
place of the lost body. This is the general rule of the creation 
of pictures.” 8

6 Gy. rugási, János napjai (The Days of John), id., Eszkatológia és 

történet-teológia (Eschatology and historical theology), Pécs 2004, 34.

7 V. Harlan, Mi a művészet, Műhelybeszélgetés Beuysszal (What is 

Art, Conversation with Joseph Beuys), Budapest 2001, 23–24, 28, 

67, 91, 96.

8 H. Belting, A hiteles kép, Képviták, mint hitviták (The Genuine 

Picture, Debates about Pictures as religious Polemics), 

4c. ábra | részlet II. Fülöp Apokalipszisének 7. paneljéről.

Figure 4c | The Apocalypse of Philip II, The Wedding of the 
Lamb, detail. (photo: l. Pápai)
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a tárgyak etnikai, antropológiai vagy kultúrtörténeti 
aspektusokban merülnek fel, művészettörténeti
szerepük meglehetősen elszigetelődött. Az idevágó 
tények – többek között Beltingnél is – azért sikkadnak el, 
mert az összekapcsoláshoz szükséges tudományos ered-
mények sohasem találkoztak egymással. Belting például 
szívesen fölvállalja a fotóval kapcsolatos tények ismerte-
tését. Veronika kendőjét és Krisztus halotti leplét is végső 
soron a fotografikus image fejlődéstörténetéhez köti. 
Azonban mindaz, ami Belting számára érdektelen és a 
szavai mögött helyezkedik el, a textilnek életbevágó, mert 
a hitelességét nem kell külön bizonygatni. 
A textil pusztán illendőségből nem boríthat fátylat 
mindarra, ami Európa megformálódása előtt történt és 
Európa „túlélésében” is szerepet kap. A textil szempont-
jaiból vissza kell menni a kezdetekig, amiről Belting 
azt írja, hogy „a képek iránti igényt halottak váltották 
ki, akikről nem kellett bizonyítani, hogy egykor valóban 
éltek”. Ez az a pont, ahol a kárpit a képzőművészethez 
hitelesen kapcsolódik, mégpedig nem csak technikailag. 
Abban még nincs semmi meglepő, hogy a művészettör-
ténet az észak-chilei Chinchorro halotti kultuszt vagy 
a cavernas temetkezési szokásokat nehezen kapcsolja 
össze az európai értelemben vett ikon fogalmával. 
Ezekhez a példákhoz hasonló „populáris” testképeket 
sokkal közelebb is találunk A Ptolemaiosz-i kor görög 
realista festészeti hatásokat tükröző egyiptomi halotti 
szokásait a művészettörténet az archeológiához tarto-
zónak, az egyiptológia görög-román hagyománynak, az 
antik szakértők egyiptominak, a Bizánc szakértők pedig 
túl korainak ítélnek ahhoz, hogy az ikon fogalmához 
kössék. Ezért azután rendre ki is marad mindabból, 
amiben jelentősége lenne, pedig éppen összetettsége 
miatt annyira aktuális. E. Doxiadis The Mysterious 
Fayum Portraits című tanulmányának elején arról a 
berlini élményéről ír, amikor először hagyták magára 
ezekkel a műtárgyakkal. 

„Amikor az ajtó becsukódott mögöttem, az a különös érzés 
kerített a hatalmába, hogy nem vagyok egyedül. Ezek a portrék 
nem egyszerűen múmiák részei voltak, hanem emberi lények 
energiáit közvetítették.”9 (5. ábra)

„Mindaz, amit mi szobroknak, metszeteknek, szertartá-
soknak és hasonlóknak nevezünk, egykor egyszerűen a való-
sághoz tartozott, amely valóságnak mágikus struktúrát 
kölcsönzött az a tény, hogy a különleges hatalmak hordozó-
inak tekintett különleges dolgok sokszoros jelenlétre voltak 
képesek: de azután olyan dolgokká alakultak át, amelyek 
ellentétben állnak a valósággal, mintegy kívüle kerültek és 
szembefordultak vele, miközben a valóság is ennek megfele-
lően átalakult és elvesztette varázsát az emberek szemében. 
A műalkotások olyasfajta reprezentációkká lettek, 
amilyennek ma a nyelvet is tartjuk, bár egykor a nyelv, a 
szavak is a valóság mágikus elemei voltak s részesedtek 

9 E. Doxiadis, The Mysterious fayum portraits Faces from Ancient 

Egypt, new York 1995, 12. A részlet a szerző fordítása.

Belting does not explain in detail what he means by 
this, I suppose it is because concerning authenticity he 
focuses on the periods after the appearance of the photo-
graphic image. The shroud as a “memory of touch” is con-
nected with the archetype of originality and authenticity 
far preceding in time the icon problem. These objects 
emerge in ethnic, anthropological, and cultural historical 
aspects, their role in art history is rather isolated. The rel-
evant facts are ignored – in Belting’s work too – because 
the academic results which are necessary to link them 
have never been brought together. Belting is willing to 
share facts referring to photos. He connects Veronica’s 
Holy Kerchief and Jesus’ burial shroud to the history of 
the photographic image.

Budapest 2009, 66.

5. ábra | Férfi múmia 
portréja, Hawara isz. 2. 
század.

Figure 5 | Portrait mummy 
of a man, from Hawara, 
2nd century. (From: E. 
Doxiadis, The Mysterious 
Fayum Portraits, 1995, 
london, 40.)

azoknak a dolgoknak a szubsztanciájában, amelyek a mai 
gondolkodásunk szerint pusztán extenziójuk alkotóelemei” 10

Ahogyan az Inka birodalom tisztségviselői eleven 
hirdetőoszlopként viselték a mindenütt jelenlévő 
hatalom mintázatát, a kárpitok, az igazán monumentális 
középkori képsorozatok, névtelen miniátorok munkáit 
nagyították föl és a mi óriásplakátjaink reklámfelülete-
ihez hasonlóan szolgálták a templomi igehirdetés külső-
ségeit. A képregényszerű feldolgozásokban – meglepően 
– a korabeli tudás olyan rétegei találkoznak, amelyek 
nagyon hasonlatosak jelen kultúránk legújabb vívmá-
nyaihoz. Ezekben a műalkotásokban nem egyszerűen a 
szegények bibliájáról, a szöveg nélkül olvasható képről, 
hanem a kép sűrítő, átalakító lehetőségeiről, az értelmi 
és mentális képességek összekapcsolt működéseinek 
mediális felhasználásáról beszélhetünk.

A festészeti kapcsolatokat illetően a helyzet sokkal 
egyszerűbb, hiszen a festészeti összefüggésekben 
keletkezett kárpitokról hiteles írott forrásaink vannak. 
Pontosan ismerjük az első 1/1 méretű festett kartonok 
szerzőit és keletkezésük körülményeit. A festészettel 
kialakuló egyre szorosabb fúzióban, a kárpit inter-
pretatív karakterének fokozatos előtérbe kerülése – 

10 A. C. Danto, A közhely színeváltozása, Budapest 2003, 81.

But, everything that is indifferent for Belting and 
lies behind his words is crucial for textile because it is 
not necessary to prove its authenticity. Textile mustn’t 
forget out of a ‘sense of propriety’ what happened before 
Europe was formed and the role it has in the ‘survival’ 
of Europe. From the aspects of textile we must go back 
to the beginnings, about which Belting writes that “the 
desire for pictures in the earliest times was generated 
by the dead, about whom it was not necessary to prove 
that they had lived some time before.” This is the point 
where tapestry is connected with fine arts authenti-
cally and not only technically. It is not surprising that 
cultural history does not connect the Chinchorro death 
cult or cavernas burial customs to the concept of the 
icon in the European sense. Similar ‘popular’ body 
images can be found closer to us. The Egyptian burial 
rituals of the Ptolemaic period reflecting the influence 
of Greek realistic painting are considered to belong to 
archeology by art history, the Greco-roman tradition 
by Egyptology, Egyptian by Antiquities experts, while 
Byzantine experts think it is too early to be connected 
to the concept of the icon. That is why it is always left 
out from where it would have significance, and where 
it is topical precisely due to its complexity. E. Doxiadis 
writes at the beginning of his essay The Mysterious 
Fayum Portraits about his experience in Berlin when he 
was first left alone with these works of art. 

“When the door closed behind me I had the strange feeling 
that I was not alone. These portraits were not only part of the 
mummies but they delivered the energy of human beings.” 9 
(Figure 5)

“All I wish to stress at this point is that what we would 
call statues, gravures, rites, and the like, underwent a 
transformation from being simply part of reality, itself 
magically structured by virtue of the fact that special things, 
regarded as possessing special powers, were capable of mul-
tiple presentations, into things that contrasted with reality, 
standing outside and against it, so to speak, as reality itself 
underwent a corresponding transformation in which it lost 
its magic in men’s eyes. Artworks became the sort of repre-
sentations we now regard language as being, though even 
language – words – once formed a magical part of reality 
and participated in the substance of the things we would 
now say merely form parts of their extensions.” 10

As the officeholders of Inca Empire wore the pat-
tern of the omnipresent power as live advertising pillars, 
so tapestries, the monumental medieval set of pictures 
enlarged works of anonymous miniaturists, and similarly 
to our giant billboards they served as the formality for 
church ceremonies. Surprisingly, layers of contemporary 
knowledge which are very similar to the latest achieve-

9 E. Doxiadis, The Mysterious Fayum portraits Faces from Ancient 

Egypt, new York 1995, 12.

10 A. C. Danto, The Transfiguration of the Commonplace, 

Cambridge, Mass. 1981, 77.

6a. ábra | raffaello, A csodálatos halászat című kárpit 
kartonjának részlete.

Figure 6a | The Miraculous Draft of Fishes. Detail of the cartoon 
for the tapestry by raphael, 1515–16. (From: T. P. Campbell, 
Tapestry in the Renaissance, 2002, new-York, 181.)
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6b. ábra | raffaello, A csodálatos halászat című kárpitjának 
részlete

Figure 6b | Detail of raphael, The Miraculous Draft of Fishes 
from the Act of the Apostles. (From: T.P. Campbell, Tapestry in 
the Renaissance, 2002, new-York, 187.)

csendes erózióként – lassan elszívta a műfaj eredeti 
szellemiségében rejlő hatalmas energiákat. A 17–18. 
században a gyapjúfestésben a színskála radikálisan 
emelkedett, azonban szövött felületben a tört színek 
megjelenése nem azonos az áttetsző kötőanyagba kevert 
pigment viselkedésével. Ez a probléma könnyen 
megérthető, ha tudjuk, hogy a festészet egy kémiai 
finomságú összefüggés a szövet pedig fizikai 
nagyságrendekben működik. A Gellér Katalin által 
szerkesztett A Gödöllői Művésztelep című kötetben Ifj. 
Bóna István A Gödöllői Iskola és a festészeti technikák 11 
című tanulmánya részletes betekintést enged a 
festészeti technika kutatás eredményeibe. A kárpit-
művészet szempontjából különösen figyelemre méltó 
a preraffa eliták festészeti technikáiról írott rész. 
A pigmentek és a kötőanyagok tulajdonságairól a 
következőket olvashatjuk:

„A szerves kötőanyagok közös tulajdonsága, hogy folya-
matos fizikai és kémiai átalakuláson mennek keresztül. 
Festéskor még folyékonyak, kötésük során megkeményednek, 
de ezzel még nincs vége a változásoknak. A megkeménye-
dett anyag egyébként is nagy molekulái összekapcsolódva 
egymással egyre nagyobb óriásmolekulákat hoznak létre. Ezek 
a molekulák elvben addig növekedhetnek, amíg elfogy az alap-
anyag, azaz az összes molekula egymáshoz kapcsolódott.” 12

Bármennyire is finom keveréseket alkalmaztak, 
az 1/1-es festészeti eljárással készült megjelenítések 
szövésben veszítettek a karton érzékenységéből, míg 
a kárpit korai időszakaiban a kisebb tervről készített 
nagyítás után a szövet rajzolata a szövés specifikuma-
ival gazdagodva valósulhatott meg. A kárpitkészítésben 
a léptéknek döntő jelentősége van. (6a., b. ábra) 

A Virginia Egyetem történészprofesszora David 
Summers 2003-ban megjelent művészettörténeti áttekin-
tésében a művészeti világ tárgyait két csoportba osztotta. 
A globális rátekintés szándékával megírt tanulmány 
tárgyát egyfelől a téri realitások (építészet, szobrászat, 
stb.) másfelől a virtuális valóság (rajz, festmény, fotográfia, 
film, stb.) területeire osztja. Megközelítésében a virtu-
ális valóság része a téri realitások világának, amelyben 
megszületik, és amelybe azután mintegy visszahelyez-
kedik.13 A szövet, amely korábban, mint síkművészeti 
forma festészeti kontextusban élt, határterületi jellegét 
megtartva a felület fogalmához konvergál, és mint ilyen, 
térbeli pontok vagy csomópontok hálózataiban definiá-
lódik. Szövet és a kép fogalmai ebben az összefüggésben 
szokatlanul hangozhatnak, pedig nagyon is természetes 
módon illeszkednek. Beke lászló A kép a fejünkben kelet-
kezik 14 című tanulmányában említést tesz arról, hogy a 

11 I. Ifj. Bóna, A Gödöllői Iskola és a festészeti technikák, 

in K. Gellér: A Gödöllői Művésztelep 1901–1920, Gödöllő 2003, 

106–121.

12 Ibid., 109.

13 D. Summers, Real Spaces, london 2003.

14 l. Beke, A kép a fejünkben keletkezik, in id., Médium/

ments of our culture can be found in the comics-like 
adaptions. Concerning these works of art we can speak 
not only about the Bible of the poor, the picture legible 
without text, but about the possibilities of condensing 
and transforming, the mediatized use of the linked oper-
ation of intellectual and mental capacities.

As far as the connections with painting are con-
cerned, the situation is much simpler since we have 
authentic sources about the tapestries created in con-
nection with painting. We know exactly the authors of 
the 1/1 scale painted cartoons and the circumstances 
of their creation. Through the closer and closer fusion 
with painting the interpretative character of tapestry 
has been placed into the foreground, and, as silent 
erosion it has taken away the inherent energy of the 
original spirituality of the genre. In the 17–18th cen-
turies the range of colours radically increased in dye-
ing wool, but the appearance of broken colours is not 
identical with the behaviour of the pigment mixed into 
the translucent binder. This problem can be easily 
understood if we know that painting is a connection of 
chemical nature while fabric works in physical stand-
ards. Katalin Gellér in her editorial work the Artists’ 
Colony in Gödöllő in István Bóna, Jr.’s essay The Gödöllő 
School and Painting Technique11 gives a detailed over-
view of the results of research on painting techniques. 
From the perspective of tapestry art the chapter writ-
ten about the painting technique of Pre-raphaelites is 
especially noteworthy. We can read about the features 
of pigments and binders as follows:

“A common feature of organic binders is that they go 
through continuous physical and chemical transformation. 
They are liquid at the time of painting and they harden 
through their binding, but it does not mean the end of changes. 
The otherwise big molecules of hardened material connect 
and create bigger and bigger giant molecules. Theoretically, 
these molecules can grow until the material runs out and all 
the molecules are connected to each other.” 12

However fine compounding was used, works made 
with the 1/1 painting method lost from the sensitivity of 
cartoon in weaving, while in the early periods of tapestry 
after the enlargement of a smaller plan the pattern of 
the fabric could be realized by getting richer with the 
specific features of weaving. In the creation of tapestries 
scaling has a decisive significance. (Figure 6a, b)

David Summers, professor of history at the University 
of Virginia, divided the objects of the art world into two 
groups in his overview of art history published in 2003. 
His essay, written from a global perspective divides the 
subject to spatial reality on the one hand (architecture, 

11 I. Ifj. Bóna, A Gödöllői Iskola és a festészeti technikák 

(The Gödöllő School and Painting Techniques), in K. Gellér: A 

Gödöllői Művésztelep 1901–1920 (The Artists’ Colony in Gödöllő 

1901–1920), Gödöllő 2003, 106–121.

12 Ibid., 109.
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szemet a fényképezőgép analógiájával magyarázzák, noha 
a fényképezés nem a szem működésének mintájára jött 
létre. Az emberi elme bár képrögzítésre csak részlegesen 
alkalmas, hiszen a fejünk csak bizonyos korlátok között 
az életünk filmarchívuma – megalkotta a perspektivikus 
ábrázolás áttetszően tervezhető szerkezeti hálózatait, majd 
a dokumentatív pontosságú kép rögzítésére a fotogra-
fikus leképezés technikai megoldásait. A perspektivikus 
ábrázolás áttetsző vonalhálózata mintegy belátást, átlátást 
enged a szemnek, és a kontúrokon keresztül tökéletesen 
átlátszó és súlytalan dimenziókba kalauzolja a nézőt. 

 A valóság objektumai azonban nem átlátszóak és 
ennek megfelelően a fotográfia működési elve is eltér. 
A tükörről a filmre, illetve a vászonra automatikusan 
vetülő fénysugarak a reneszánsz mesterektől eltérően 
nem tudják, hogy mi van a felület mögött. A tárgyak és az 
emberek az előtér és a háttér a különféle anyagminőségek 
és részletek mintegy illesztési, azaz a felületek érintkezési 
nehézségei nélkül kerülnek egymás mellé. 
A képen a tömegeknek a nézőpont felé eső körvonalainak 
szerepe hangsúlyozódik, a kamerának körbe kell járnia az 
objektumot, ha meg akarja mutatni a másik oldalát. 

rugási Gyula tanulmányában a kései antikvitás óta 
nyomon követhető kétféle Világ fogalom létezésére 
hívatkozik.

 „Az egyik ezek közül az Apkaliptikus mindenség, amely 
időbeli nézőpontból a történelem végpontján helyezkedik el és 
mint valami gravitációs örvény rántja magához a földi esemé-
nyeket, a másik viszont az iménti ellentettjeként a rejtőzködni 
vágyó apokríf világ…

…Csakhogy az apokalüpszisz panton igérete a krízisre 
a véggel összefonódó katasztrófa eseményrendjére irányítja a 
figyelmet s nem enged semmiféle kibúvót a tekintet elfordítá-
sára. A Biblia gondolkodásmódja alapján az imént jellemzett 
el nem fordított tekintet az előfeltétele annak, hogy az ember 
pontosan szemben (az újszövetség koiné nyelvén katantikrü) 
álljon az eljövendővel. Némiképp sarkított módon fogalmazva 
ez a szembenállás a történeti megismerés sine qua nonja.”15

Ez az elképzelés nem csak annak a feloldhatatlan 
vágyó dásunknak a tanúbizonysága, amelyben a való-
ságnak egy képzeletben élő realitását szeretnénk 
megtapasztalni,hanem annak is, hogy ez a valóság teljes-
ségében és egy ide jűségében mutatkozzon meg előt-
tünk. rugási Gyula a már említett eszzéjének elején így 
fogalmaz:

„Olyasfajta vágy fejeződik ki itt, amely mindig is a hellé-
nisztikus zsidó apokaliptikus gondolkodás éltető dünamisza: 
egyetlen örökkétartó pillantással (horribile – dictu: 
Az örök ké való pillantásával) – de legalább látomással – 
átfogni a világtörténelem egészét úgy, hogy a feltáruló 
látványban megmutatkozzon mindaz, ami addig láthatat-
lannak bizonyult.”16

Elmélet. Tanulmányok 1972–1992, Budapest 1997, 285.

15 rugási, 2004, 14–15.

16 Ibid., 6.

sculpture, etc.), and virtual reality (drawing, painting, 
photography, film, etc.) on the other. In his approach vir-
tual reality is part of the world of spatial reality in which 
it is born and to which it returns.13 Texture, which earlier 
existed in the context of form painting, converges to the 
concept of surface maintaining its border character and, 
as such, it is defined as network of points and nodes in 
space. The concepts of fabric and image can sound unu-
sual in this context although they naturally match. lászló 
Beke in his essay The Image is Created in Our Mind14 men-
tions that the eye is explained by the analogy with the 
camera although photography was formed not on the 
model of the functioning of the eye.

The human mind is only partly capable of recording 
pictures since our head can be the film archive of our 
life only within certain limits – it created the structural 
network of perspective representation which can be 
translucently planned, and then the technical solutions 
of photographic imaging for recording pictures of docu-
mentative punctuality. The translucent network of lines 
in perspective representation gives an insight to the 
eye and it takes the viewer into totally translucent and 
weightless dimensions.

But the objects of reality are not translucent, and, 
accordingly, the operational mechanism of photography is 
different. The beams from the mirror hitting the film or 
the canvas, unlike renaissance masters, do not know what 
is behind the surface. The objects and people, the fore-
ground and the background, the different types of mate-
rials and the details get beside each other without the 
difficulties of joining of surfaces. The role of the contours 
close to the vantage point is emphasized, the camera has 
to go round the object if it wants to show the other side.

In his essay Gyula rugási refers to the existence of 
two concepts of world traceable since the late Antiquity.

“One of the two is the Apocalyptic universe, which from the 
perspective of time is situated at the end point of history and 
it pulls worldly events to itself as a gravitational whirlpool, 
while the other by contrast is an apocryphal world in hiding. 

But the promise of apocalypse panton directs attention to 
the crisis, the events of the end connected with catastrophe and 
do not allow any excuse to turn the eye. According to the Bible’s 
system of thought, the above described non-deflected look is 
the prerequisite so that man could face up to (in Biblical koiné 
katantikru) the future. In black and white terms this opposition 
is the sine qua non of historic cognition.” 15

This theory is the proof not only of the unsolvable 
aspiration where we would like to experience a reality of 
the real world living in our imagination, but also of the 
desire that reality could be seen in its completeness and 

13 D. Summers, Real Spaces, london 2003.

14 l. Beke, A kép a fejünkben keletkezik (The Image is Created 

in our Mind), in id., Médium/Elmélet. Tanulmányok 1972–1992 

(Medium/Theory, Studies 1972–1992), Budapest 1997, 285.

15 rugási 2004, 14–15.

A kérdésfeltevés ambivalenciája nem kevesebb, mint 
Szent János Jelenéseinek problémája, amelynek közép-
kori megoldására – a patmoszi száműzetésbe induló 
szent életének bemutatása – közel száz kép egymás utáni 
megidézésével kerül sor, melyben ugyanezt a tiszta pilla-
natot keressük, amelyben hirtelen egyszerűvé és látha-
tóvá válik a világ. 

A valóságos térben a helyzet azonban jelen-
tősen „megnehezül”, mert a dolgoknak nem csak 
körvonalai vannak, amelyeket ki kell tölteni, hanem 
szubsz tanciájuk és érintkező felületeik is. A művé-
szetben a szubjektum, tehát a tudatosság természe-
tessé tétele, objektiválása, öntudatlan poézissé tétele 
történik, amelynek során az elképzelés nem szakítható 
el a megvalósítástól, a nyugati gondolkodás képmás és 
test fogalmától, a bevágás indulatától, a fölhasadás és 
napvilágra kerülés, azaz a születés szimbolikájától. Ez 
a digitalitás ontológiája a digitalitás igenje és nemje, a 
jó és a rossz közötti választás felelőssége, is egyben. (7. 
ábra) A textil alapelveket használó rugalmas összekap-
csolás nem egyszerűen a szabadabb méretválasztás lehe-
tőségét, hanem a megfelelő forma kiválasztásának a 
lehetőségét, egy élhetőbb „életforma” tudatos válasz-
tását és vállalásait jelenti.

simultaneity in front of us. Gyula rugási writes at the 
beginning of the above mentioned essay:

“A desire is expressed here which has always been the divine 
power (dunamis) for Hellenic Jewish apocalyptic thinking: to 
capture with the only everlasting look (horribile dictu – with 
the look of the Eternal) – but at least with vision – the whole 
history of the world so that everything could be seen in the 
spectacle which has been proved invisible so far.” 16

The ambivalence of asking questions is no less than 
the problem of St. John’s revelations, to which the 
solution was the introduction of the life of the saint 
departing to the exile in Patmos – to evoke in more than 
one hundred pictures one after the other, in which we 
are seeking for that clear moment where all of a sudden 
the world becomes simple and visible.

The situation becomes much more difficult in real 
space, because things do not have only contours to be 
filled but they have substances and contact areas. In art 
what happens is that the subject, the consciousness is 
made natural, objective, unconscious poetry through 
which the idea cannot be separated from realization, the 
concept of image and body in Western thinking, the emo-
tion of cutting, the symbolism of incision and coming to 
light, that is of birth. This is the ontology of digitality, its 
yes and no, the possibility to choose from good and bad. 
(Figure 7) The flexible connection using textile principles 
means not only the freer possibility to choose size, but 
the possibility to choose the suitable form, the deliberate 
choice and commitment to a viable form of life. 

16 Ibid., 6.

7. ábra | A Hűséges és Igazságos figurája II. Fülöp 
Apokalipszisének 8. paneljéről.

Figure 7 | The Apocalypse of Philip II, The Angel Overcomes 
the Dragon, the personification of the Faithful and the True, 
detail. (photo: l. Pápai)
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Erős profit-orientációjával a modern üzlet veszélyezteti a 
természeti ökoszisztémák integritását és sokféleségét, 
a helyi közösségek autonómiáját és kultúráját, valamint a 
jövő generációk életesélyeit.

A modern üzlet lényegét – Martin Heidegger kifejezé-
sével szólva – a „számító gondolkodás” adja. Heidegger 
szerint a számító gondolkodással szemben a hiteles művé-
szet képes alternatívát nyújtani. A hiteles művészet a létre 
figyelő „poetikus otthon-teremtés” éthoszát képviseli és 
valósítja meg. (Heidegger 1978)

A természeti rendszerek megőrzéséhez és az emberek 
valódi szükségleteinek szolgálatához új típusú gazdasági 
tevékenységekre és szervezetekre van szükség. A hiteles 
művészet otthon-teremtő modelljei – beleértve a kárpit-
művészet alkotásait – segíthetik a gazdasági szervezetek 
és aktorok átalakulását, hogy érzékeny és felelős szerep-
lőkként a létmegőrzést szolgálják. Ehhez a közjó önzetlen 
szolgálata és a siker – a pénz és profit világán túlmutató – 
holisztikus értelmezése szükséges. 

1. Az üzleti metafizika nyomorúsága
A modern üzlet „metafizikája” a következő tételekkel 
ragadható meg: (i) létezni annyi, mint gazdasági 
erőforrásnak lenni, (ii) létezni nem más, mint a piac 
keretei között produktív tevékenységet végezni, (iii) az 
egyedül elfogadható gondolkodás a számító gondol-
kodás, amely minden létezőt a profit-termelés lehető-
sége szempontjából értékel. (Young 2002)

Soros György (1998) piaci fundamentalizmusnak nevezi 
ezt a metafizikát, amely a természettel és az emberi 
lényekkel szembeni erőszakhoz vezet. Számos esetben a 
modern üzleti gyakorlat lényegi károkat és sérüléseket 
eredményez, olyanokat, mint az erdők és az állatok 
kíméletlen kihasználása, a nukleáris fegyverek és tech-
nológiák fejlesztése, vagy a nők puszta szexuális objek-
tumként kezelése.

2. A hiteles művészet mint alternatíva
A modern művészet legnagyszerűbb alkotásai ellene 
mondanak a modern üzlet metafizikájának. Joseph 
Beuys híres performansza, az „I like America, and 
America likes me” a mintapéldája az üzleti civili-
záció kritikájának. Ebben az átütő erejű, katartikus 
performanszban Beuys new Yorkba repült, ahol a 
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With its exclusive focus on profit-making, modern-
day businesses tend to violate the integrity and 
diversity of natural ecosystems, the autonomy and 
culture of local communities, and the life-chances of 
future generations.

The core of market metaphysics is what Martin 
Heidegger calls “calculative thinking”. In Heidegger’s 
view poetic thinking represented by genuine art 
provides a viable alternative to this kind of thinking. 
Genuine art always presents “poetic dwelling”. 

To preserve nature and to satisfy real human 
needs, gentle, careful ways of undertaking economic 
activities are needed. Poetic dwelling models 
inspired by great art including tapestry can influence 
organizations to transform themselves into responsive 
and caring entities where intrinsic motivation to 
serve the greater good is activated, and success is 
measured in multidimensional, holistic terms beyond 
the language of money.

1. The Poverty of Business Metaphysics
The metaphysics of modern-day business can be 
described by the following statements: (i) ‘to be’ is to 
be a marketable resource; (ii) ‘to be’ involves being 
either an object available for productive activity 
on the market, or else a subject who makes use of 
such objects; and, (iii) the only mode of thinking 
is calculative thinking; the consideration and 
measurement of every being as a marketable resource. 
(Young 2002)

Such market metaphysics – which George Soros 
(1998) rightly calls “market fundamentalism” – has 
a tendency to lead to the violation of nature and 
human beings. In many cases violent business 
practices result in ‘essential’ harm such as the 
exploitation of forests for timber, the development of 
nuclear weapons to maim or exterminate life, or the 
commodification of women as mere sex objects. 

The core of market metaphysics is what 
Martin Heidegger calls “calculative thinking”. In 
Heidegger’s view poetic thinking represented by 
genuine art, is the antagonist to that kind of think-
ing. Genuine art always presents “poetic dwelling” 
(Heidegger, 1978)

reptéren azonnal mentőkocsiba szállt és filcbe bugyo-
lálva a rené Block Galériába szállíttatta magát. 
A performansz színhelyéül szolgáló teremben egyetlen 
társa egy szelídítetlen prérifarkas volt, akivel napi nyolc 
órát töltött együtt három napon keresztül. (1. ábra) 
Amíg a performansz tartott Beuys senkivel nem 
kommunikált, csak szimbolikus gesztusokat vitt véghez, 
mint például egy háromszög megütése vagy kesztyűinek 
dobálása a prérifarkas felé. Beuys a new York Times 
friss példányait használta a prérifarkas ürüléke számára. 
A performance végére a prérifarkas – aki közben 
egészen megszokta Beuys jelenlétét –, már eltűrte, hogy 
a művész megölelje őt, mielőtt a mentőkocsival vissza-
szállították a repülőtérre. Beuys anélkül hagyta el 
Amerika földjét, hogy bárkivel beszélt volna vagy bármit 
megnézett volna ott. (WikiArt 2014)

3. Szelíd, gondos módja a gazdálkodásnak 
Mára új értékek jelentek meg a kortárs üzleti gondol-
kodásban és praxisban, amelyek hozzájárulhatnak 
egy posztmaterialista management-paradigma kialakulá-
sához. Ezek az értékek a mértéktartás, a mély ökológia, 
a bizalom, a viszonosság, a jövő generációk iránti fele-
lősség és a hitelesség. Itt a profit és a gazdasági növe-
kedés már nem végső célok, hanem elemei az értékek 
szélesebb halmazának. Hasonlóképpen, a költség-haszon 
elemzés már nem tekintendő a management lényegének, 
hanem csak része a spirituális-alapú vállalatvezetésnek. 
A posztmaterialista szervezetek a közjó szolgálatára töre-
kednek és a sikert – pénzügyi és nem pénzügyi mutatók 
együttesével – holisztikusan mérik. (Bouckaert and 
zsolnai (eds.) 2011)

Befejezésül szeretnék újra Heideggerre hivatkozni, aki 
Schelling természetfilozófiáját elemezve azt írta, hogy a 
dolgokkal való igazi törődés az Istennel való azonosulást 
követeli meg. (Heidegger 1985) Van-e még képességünk 
arra, hogy a világban meglássuk Isten arcát, és aszerint 
éljünk és cselekedjünk?

2. Genuine Art as an Alternative
The best of modern art is a major challenger of 
today’s business metaphysics. Joseph Beuys’ famous 
performance “I like America, and America likes me” is a 
prime example of the criticism of business civilization. 
In this compelling performance piece, Beuys flew to 
new York, was collected by ambulance and swathed 
in felt, then transported to a room in the rené Block 
Gallery. This room was also occupied by a wild coyote, 
and for eight hours each day over a period of three days, 
Beuys spent time with the coyote in the small room, 
with little more than the felt blanket wrapped around 
his entire body and a pile of straw (Figure 1)1. While 
in the room, the artist engaged in symbolic gestures, 
such as striking a triangle and tossing his gloves to 
the coyote. Beuys used copies of the New York Times 
to soak-up the coyote’s urine. At the end of the three 
days, the coyote, who had now become quite tolerant 
of Beuys; allowed the artist to hug it before he was 
transported back to the airport via ambulance. Besides 
his experience in the gallery with the coyote, Beuys did 
not set foot on American soil, nor did he see or explore 
the country. (WikiArt 2014)

3. Gentle, Careful Ways of Economy
To preserve nature and to satisfy real human needs, 
gentle, careful ways of undertaking economic activities 
are needed. Poetic dwelling models can influence 
businesses to transform themselves into organizations 
where intrinsic motivation to serve the greater good is 
activated, and success is measured using broader value 
categories than just money alone.

new values are emerging in modern business that 
contribute to a post-materialistic management paradigm: 
frugality, deep ecology, trust, reciprocity, responsibility 
for future generations, and authenticity. Within this 
framework making profits and creating growth are 
no longer ultimate aims but elements of a wider set 
of values. In a similar way, cost-benefit calculations 
are no longer considered the essence of management 
but rather part of a broader concept of wisdom in 
leadership. Spirit-driven businesses employ their 
intrinsic motivation to serve the common good and use 
holistic evaluation schemes to measure their success. 
(Bouckaert and zsolnai (eds.) 2011)

As a conclusion I would like to refer once again 
to Martin Heidegger. He once wrote that caring for 
things demands immanence in God. (Heidegger 1985) 
The book The Spiritual Dimension of Business Ethics and 
Sustainability Management suggests that we too may try 
to see the world as the face of God and organize our 
business accordingly.

1. ábra | Joseph Beuys, I Like America and America Likes Me,
1974, new York, akció film

Figure 1 | Joseph Beuys, I Like America and America Likes Me,
1974, new York, Action Film

1 Director: Helmut Wietz; Cinematographer: Helmut Wietz; 

Ursula Block, Ernst Mitzka, Carolin Tisdall, and Irene von zahn

Production: rené Block Gallery ltd.
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