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PIETER BRUEGEL: BÁBEL TORNYA 
1563, 114 x 155 cm, Kunsthistorisches Museum Vienna



„mind az egész földnek egy nyelve és egyféle 

beszéde volt. És amikor kelet felől elindultak, Sineár

(= Babilónia) földjén egy síkságot találtak, és ott 

letelepedtek. És mondták egymásnak:

- Jertek, vessünk téglát és égessük ki jól; és lőn

nékik a tégla kő gyanánt, a szurok pedig ragasztó 

gyanánt. És mondták: építsünk magunknak várost és 

tornyot, melynek teteje az eget érje, és szerezzünk 

magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész 

föld színén.”

A „kis” Bábel tornya,  

60x75 cm

Bábel akkád nyelven: 

„Isten kapuja”

Héberül: „zűrzavar”



BRUEGEL: BÁBEL TORNYA (részlet)                                               

Korabeli  épületek, 
fallal körülvett város és 
németalföldi táj



A képzelet játéka: a 

toronyba beépített 

természetes szikla-

képződmény



A király és kísérete –

ellenőrzi az építkezést



A király előtt hódoló 

munkások



A király előtt hódolóktól kissé távolabb  - heverésző 

munkások, egy ember pedig a dolgát végzi…





„Csőrös daru”, a XVI. sz. 

találmánya



BRUEGEL: BÁBEL TORNYA
torony lakói

(részlet)

A torony befejezett része, a 
baloldalt 2—3—4. szintje. 
Legtöbb ember itt van, már 
nem  az építkezésen dolgozik  
hanem  lakik, holott nem 
lakóháznak készült.



Nézzük meg közelebbről a torony legfelső, a felhők fölött lévő 
részét. A felhők fölött még mindig építkeznek. 

AZ EMBER  (Petőfi)

Nincs nevetségesebb az embernél,

Oly kevélységben, olyan gőgben él!

A világot fitymálják ajkai,

S minth’ az eget akarná szántani

Orrával, oly magasra tartja fel.

Kevély ember, miben kevélykedel?



Kálvária, 1564









Saulus (Pál) megtérése, 1567



A vakok 1568

Példabeszédet is mondott nékik: Vajon a vak vezetheti-e a 
világtalant? avagy nem mindketten a verembe esnek-e? Lk 6,39



Jan Brueghel: Édenkert



Albrecht Dürer 1471–1528

Ősei a Gyula melletti Ajtósról származtak

a reformáció Németországának egyik 

legnagyszerűbb művésze, festő, grafikus, 

könyvkiadó és művészetelméleti író, a 

német reneszánsz nagy mestere

Id. Albrecht Dürer

Dürer 13 évesen



Önarckép (1500)

„Nincs más szándékom, mint 

azt a csekély értelmet, amit 

Istentől kaptam, és amit 

szorgos igyekezettel 

megszereztem, híven 

továbbadni azoknak, akik 

vágynak erre a tudásra, és nem 

tudnak semmi jobbhoz 

hozzájutni”



Az imádkozó kéz

1508



A 12 éves Jézus a templomban (1506)



Jézus pedig gyarapodott 

bölcsességben és testének 

állapotában, és az Isten és 

emberek előtt való 

kedvességben.  Lk 3,52

Dürer: A gyermek Jézus



Levétel a 

keresztről

1503



Nikodémus alakja



Melankólia, 1514



A „bűvös négyzet”

86-féleképpen 

ugyanaz a szám 

jön ki! 

Az „arab számok” 

jelenleg ismert formái

is Dürertől származnak



1498-ban jelent meg a tizenöt 

fametszetből álló Apokalipszis.

„megfordulván pedig, láttam hét 

arany gyertyatartót; És a hét 

gyertyatartó között hasonlót az 

ember Fiához, bokáig érő ruhába 

öltözve, és mellénél aranyövvel  

körülövezve…

Volt pedig a jobb kezében hét 

csillag; és a szájából kétélű éles 

kard jött ki; és az ő orcája, mint a 

nap amikor fénylik az ő erejében. 

Mikor pedig láttam őt, leestem az 

ő lábaihoz, mint egy holt. És reám 

vetette az ő jobb kezét, mondván 

nékem: Ne félj; én vagyok az Első 

és az Utolsó, És az Élő; pedig 

halott voltam, és ímé élek örökkön 

örökké Ámen,” Jel 1,12-18



Jelenések 6. fej.

a négy lovas



A négy szél visszatartása és 

az elpecsételés (7. fej.)

Ezek után láttam négy 

angyalt állni a földnek négy 

szegletén, a földnek négy 

szélét tartva, hogy szél ne 

fújjon a földre, se a tengerre, 

se semmi élőfára.

És láttam más angyalt feljőni 

napkelet felől, akinek 

kezében volt az élő Istennek 

pecsétje; és nagy szóval 

kiáltott a négy angyalnak, 

akinek adatott, hogy ártson a 

földnek és a tengernek,

Ezt mondván: Ne ártsatok se 

a földnek, se a tengernek, se 

a fáknak addig, míg meg 

nem pecsételjük a mi 

Istenünk szolgáit az ő 

homlokukon.



Jel. 12. fejezet



A tékozló fiú 

1520


