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Előtanulmányi feltételek – 

Ismeretanyag tömör leírása A képzés célja, hogy bevezesse a hallgatókat a keresztény művészet kialakulásának 
történetébe, továbbá, hogy a művészettörténet olyan kiemelkedő alkotásainak ismeretét és 
értelmezését segítse elő, melyek bibliai tárgyúnak tekinthetők és amelyek az általános 
műveltség részét képezik. A szakirodalom olvasásával együtt megtekintendő és 
értelmezendő művek a katakomba-festészettől a reneszánszon át Rembrandt, Rodin és Emil 
Node munkáiig, valamint a magyar festészeten belül Mukácsyig és Vajda Lajosig ívelnek. Az 
első félév főbb témái: 
 1) A keresztény művészet kialakulása: Dura Europos,  a katakombák képi ábrázolásai, az 
első keresztény szarkofágok reliefjei.  
2) Jónás alakja az ókeresztény művészetben. 
3) A mozaikművészet. Krisztus első ábrázolásai.   
4) Viták az ábrázolás tilalmairól, képrombolás.  
5) A középkori művészet fő jellegzetességei, bibliai témái.  Pieták. 
6) A reneszánsz, Michelangelo bibliai témájú művei, a  Sixtusi Kápolna (Az utolsó ítélet). 

Kötelező irodalom  Salca János: Az őskeresztény festészet. Budapest 1937. (vonatkozó részek) 

 Hans Belting: A hiteles kép. Képviták mint hitviták. Budapest 2009. (vonatkozó 
részek) 

 Hans Belting: Giovanni Bellini: Pieta. Budapest 1989. (vonatkozó részek) 

  

Ajánlott irodalom  David Pipper: A művészet élvezete. Helikon Kiadó, Budapest, 1988. 

 A keresztény művészet lexikona. (Szerk.: Jutta Seibert), Corvina Kiadó, 1986. 

 Marosi Ernő: Bevezetés a művészettörténetbe. Tankönyvkiadó, Budapest, 1985. 

A tanóra típusa előadás 

Oktatás nyelve magyar (hun) 

Számonkérés módja kollokvium 
 
A tantárgy teljesítésének feltétele egy dolgozat beadása. A dolgozat egy olyan minimum hat 
oldalas munka, amelynek témáját az oktatóval a hallgató megbeszélte, s melyben a következő 
követelményeknek megfelelő szöveget ad be: az oktató által meghatározott három kérdésre 
írásos választ ad, és további  hat oldalon a megadott festményt az órán tárgyaltak segítségével 
a bibliai kontextusba helyezi, s annak alapján elemzi. 
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