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LEVÉL A MŰVÉSZEKNEK 
Az ember élete folyamán kiépíti kapcsolatát a  l é tt e l ,  az i g a z s á gg a l  és 
a  j ó v a l. 
A művésznek egészen sajátos kapcsolata van  a  sz é p s é g g e l . 
Nagyon találó, amikor azt mondjuk, hogy a szépség nem más, mint a  
T E R E M T Ő T Ő L a  művészi  tehetség  felé elhangzó  fölszólítás 
 



„Embernek lenni!   
 Csak  embernek, semmi egyébnek,  
De annak egésznek, épnek,  
Föld-szülte földnek.  
És Isten - lehelte szépnek!"  
                          Sík Sándor: Ember      
                                     (1931) 

              A katolikus pedagógia 



A mű a Pázmány 
Péter Elektronikus 
Könyvtár (PPEK)  
– a magyar nyelvű 
keresztény irodalom 
tárháza  
állományában 
található.  
 
http://www.ppek.hu 
 
 



Sík Sándor: A szeretet pedagógiája 
Vallástan tanítása, vallásos nevelés 
 Az egyik egy neveléslélektani megfontolás. 

Vegytant és társadalomtant érett fővel később 
is mindenestül megtanulhat az ember.  
 
 A vallás azonban nem egyszerűen csak 

tantárgy, amit megtanulunk vagy nem tanulunk 
meg, hanem sokkal több ennél: élmény- és 
érzés, világ, atmoszféra és életforma, megélés 
és beidegződés dolga  



Sík Sándor: A szeretet pedagógiája 

 „A másik ok, amely a vallástan 
tanítását sürgetőbbé teszi 
amazokénál: a vallásnak átfogó, 
horizontadó, életrendező funkciója. 

  
 Aki a társadalomtan elemeit nem 

ismeri, botladozni fog a közösségben, 
bele-beleüti fejét a társadalmi valóság 
falaiba; „ 



Sík Sándor: A szeretet pedagógiája 

 „ A vallástanítás – helyesebben: a 
vallásos nevelés – a nem-vallásos, 
sőt a nem-hívő embernek is 
nélkülözhetetlen, ha számot tart a 
műveltségre, és nem akar lemondani 
róla, hogy a történeti embert és a mai 
élő embert igazán megértse. „ 

                                 (Vigilia, 1947. 270-272.)  



 
Sík Sándor: Esztétika. Universum 
reprint.  Universum Kiadó, 
Szeged, 1990., 10.old) 
 

 
 „A legnagyobb emberi cselekvés kétségtelenül 

az alkotás, 
 a  nagyoknak Isten teremtő tevékenységét 

folytató műve,amely közvetlen emberi mását 
teremti meg az Ősképnek.  
 De mindjárt a második:szolgálni a nagyot,  
     az embereket elvezetni az oltár felé,  
     a másolatban megtalálni az Eredetit, 
     az alkotásban ünnepelni az  Alkotót.” 

 



 
 II. János Pál levele a 

művészekhez   
  

 Az Egyháznak szüksége van a művészetre a 
Krisztusi üzenet továbbadáshoz, mert a szellemi, 
láthatatlan valóságot, Isten világát kell 
felfoghatóvá, érthetővé, láthatóvá,vonzóvá tenni. 
A művészek képesek  mindezeket 
szimbólumokkal,képekkel megjeleníteni.  
 

 A szentatya a művészek felelősségéről: a 
műalkotások    megfelelve  a szemlélő 
intuíciójának rámutatnak az ember 
rendeltetésére és a helyes  útra. Mindez  úgy, 
hogy az üzenet transzcendens tartalma, s 
misztérium jellege nem vész el. 
 
 



 A katolikus pedagógia 
A katolikus pedagógia a katolikus 

egyház  két pilléren  a  
Tízparancsolaton és  

   Krisztus  evangéliumának 
örömhíre, Krisztusi szeretet-
üzeneten  alapuló nevelési  elv 
rendszere.  
 



A katolikus pedagógia 
 A  II. vatikáni zsinat 1965 - ben  fogadta el  

a  „Gravissimum Educationis”  
dokumentumot, amely  azóta a katolikus 
nevelés alapdokumentuma.  
 
 Szent Pál  efezusi levele szerint  minden 

embernek  adott, hogy elinduljon az értékes 
élet, az  életszentség útján. 
 



Művészet, művészeti  nevelés 
 

II. János Pál pápa: A Fides et ratio (1999) 
enciklikája: „A hit és az ész két szárny, 
melyekkel az emberi szellem fölemelkedik az 
igazság szemlélésére”.   

 
A hit elindítja a gondolkodást, hogy 

meggyőződjön a hittel látottak valóságáról,  
ugyanakkor folytatja is  a gondolkodást,  
mert amit az ész nem ér el, ott a hit 
folytatja a megismerést. 

 
 



A katolikus pedagógia 
A nevelési eszközök közt különösen 

fontos az iskola hivatása: 
 kitartó gonddal  művelve az értelmi 

képességeket, kifejlessze a helyes 
ítéletalkotást;  
 
 bevezessen a nemzedékek munkájával 

kialakított kultúrába; erősítse az értékek 
iránti fogékonyságot;  
 



A katolikus pedagógia 
A nevelési eszközök közt különösen 
fontos az iskola hivatása: 
 
„előkészítsen az  életpályára; növelje a 
kölcsönös megértéshez szükséges érzéket 
azzal, hogy a különböző  természetű és 
származású növendékek között baráti 
közösséget alakít ki.”  
                                                  (GE 2§8.; 5§19. ) 
 

 



Cél, feladat  
A cél: 
  a gyermekek, fiatalok  személyiségének  formálása a 

katolikus ember életét meghatározó négy alappillérre 
épül: a tudomány, az erkölcs, a művészet, a hit 

A feladat: 
  az általános műveltség megalapozása, a kultúra 

közvetítése, a krisztusi eszménykép  követése.  
 a művészet, különösen a szakrális  művészet  
 hatásrendszerével ennek megvalósítását  segíti 

 
A  Nat 2012 a  köznevelés feladatait  és értékeit 

hasonlóan fogalmazza meg, melyek Fináczy Ernő és 
Kornis Gyula neveléstudományi felfogását  és 
értékelméletét  tükrözik.  
 



Művészet, művészeti  nevelés 
 

A hit és az értelem mellett a művészet  is 
a megismerés eszköze:   
 
 a világ megismerésére törekvésekor  is 

az Istent keresi az ember.  
 
 a művészet e törekvésnek a hithez 

hasonló, intuitív, szubjektív  útja. 



Művészet, művészeti  nevelés 
 A művészet megmutatja, a szépet, az igazat és 

a jót,  
 erre ösztönöz mindennapi cselekedeteinkben 

is 
Külső hatásra a befogadó nemcsak 
információban, élményben részesül,  
 nemcsak észleli, érzékeli, megérti az 

„üzenetet,  
 de a cselekedeteiben, gondolkodásában - 

világképében - , életmódjában  tükröződik 
 



Művészeti nevelés, 
művészettel nevelés 

A művészetek intenzív értékközvetítő és 
diszponáló szerepe hangsúlyos a nevelésben 
A művészeti nevelés élményre alapozott  
tevékenységre épülő  művészettel való 
fejlesztés 
A művészeti nevelés a személyiség minden 
rétegét - az értelmi, érzelmi, akarati szférát - 
egyaránt megérinti 
A művészeti nevelés a kreativitás elemein 
alapul, illetve azokat működteti az alkotás, a 
teremtés, a rekonstruálás élményében 

 



A művészeti nevelés mint 
komplex személyiségfejlesztés 

A keresztény, katolikus nevelésben:  
a pozitív elfogadó, bizalmi légkör 

megteremtésének kiváló eszközeként 
megalapozza a nevelés eredményességét.  

az alkotófolyamat  megélése minden másnál 
erősebb érzelmi hatást vált ki - flow élmény 

ezért a személyiség érzelmi fejlesztésének, 
motivációi és  attitűdjei kialakításának, minden 
másnál szélesebb körű és erőteljesebb területe.  

Ugyanakkor különböző gyakorlati tudásokat hoz 
létre.  

Cselekvésekre, tevékenységekre tesz alkalmassá. 
 



Művészeti nevelés, 
művészettel nevelés 

 
 A művészeti nevelés a művészetet a gyermek 

és fiatal nevelésének középpontjába helyezi 
 
 Az aktív művészeti tevékenységek, a 

készség-, képességfejlesztés szisztematikus 
rendje lehetőséget ad a művészetek tartalmi 
befogadására, s általa az egyéni 
továbbfejlődésre 
 



Műalkotások 
 A  művészet évszázadok, évezredek során 

kicsiszolódott  és kiegyensúlyozódott  belső rendje 
a legkomolyabb eszközök egyike lehet a hitre 
nevelésben,  

 az erkölcs újra szilárdításának az egyes ember, a 
közösség életében.  

 
 A műalkotások a lélek rezdülését úgy őrzik, hogy  

lélektől-lélekig szólva megérintenek bennünket, 
nyomott hagynak bennünk.  

 Értéke, hogy az embert szellemi érzékelésre teszi 
képessé.  
 



  
MŰVÉSZETTÖRTÉNET 

  
 A művészetek történetét tanulmányozó 

tudomány  
 
 Munkamódszerének lényege: az 

alkotásokat és az alkotóikat mindig 
történeti összefüggésben  próbálja 
megragadni,  
 nem annyira a miért szép kérdést tekinti 

lényegesnek. 
 



MŰVÉSZETTÖRTÉNET 
 1. Képzőművészeti, iparművészeti stb.  

jelenségek történeti vizsgálata 
 

2. Anyagok, alkotói eljárások,  eszközök, 
technikák  vizsgálata 
 
3. Egyes műfajok, művészeti ágak 
kifejezési sajátosságainak vizsgálata 
   (ezek  részben a művészetesztétika, 

illetve ágazati esztétika körébe is 
tartoznak)  
 



 
 

Művészettörténet,  
műalkotások elemzése 

 
 

 A művészettörténet a humán gondolkodás 
érzelmi és értelmi alappillére,  
 a keresztény kultúra hordozójaként  nagy 

jelentőségű  a katolikus műveltségben 
 
 A humán képességek és kompetenciák 

(művészeti – esztétikai - erkölcsi - etikai és 
közösségi kompetenciák) fejlesztése  
hatékony területe a katolikus nevelésnek  és 
oktatásnak  
 



Stílus  
Stílus (görög,íróvessző): 

kifejezésmód, írásmód, 
beszédmód, 
szerkesztésmód  
 kor, irányzat, alkotó 

sajátos kifejezésmódja, 
művészi 
eszközrendszerének 
összessége Fiatal nő írótáblával és 

íróvesszővel  
pompeji falfestmény 



Stíluskritika 
 
 Művészettörténeti módszer 
     egy mű eredetiségét,  
     korát,  
     alkotóját  
 más, ismert  korabeli művekkel 

összehasonlítva határozza meg 
 



 
 

Stílusjegyek, korstílus, egyéni 
stílus, stílusirányzat, 

stílusáramlat 
 

 
Stílusjegyek:  
      az adott stílust jellemző jegyek 
Korstílus:  
     stíluskorszak, egy művészeti korszak,     
     periódus olyan  meghatározó    
    stílusjegyeket mutat fel, amely  
    valamennyi, vagy majdnem minden              
     művészeti ágra kiterjed.  

 

 



Stílusjegyek, korstílus, egyéni 
stílus, stílusirányzat, stílusáramlat 

 
A   művészettörténet nagy stílusai: pl.: 
gótika (ugyanaz a stílusirányzat, áramlat 
uralkodik valamennyi művészeti ágban 
  
 Pl.: egy templom barokk stílusú, akkor annak 

formarendszere magán viseli a barokk 
építészet  és díszítőművészet normáit, 
felépítésében, formaképzésében, 
díszítésében 
 



 
Stílusjegyek, korstílus, egyéni 

stílus, stílusirányzat, 
stílusáramlat 

 
 
 Egyéni stílus:  
     az alkotó művészre jellemző egyéni 

stílusjegyek 
 
 Stílusirányzat, stílusáramlat: 
     valamely művészeti törekvés  nem 

terjed ki valamennyi művészeti ágra, az 
alkotókat a közös stílussajátosságok 
kötik össze.  
 



 
Műalkotás befogadása - 

megértése 
  

 Ismeret és képesség egysége 
 Műalkotás elemzése  - művészettörténet  
   
 A rácsodálkozástól  a tudatos  és önálló 

befogadásig terjedő tartós vonulat. 
 
 Élményközpontúság – „aha” élmény. 
 Másodlagos intuíció 



Képolvasás - képelemzés - 
képértelmezés 

 Forma, jelentés (tartalom) és a kor   
    összefüggésének vizsgálata a műalkotásokban  
 
Műelemzés – gondolkodási módszer 
 Befogadó és ítélőképesség kialakítása 
 Önálló gondolkodás, egyéni meglátások, 

személyes érzelmek 
 
Gondolkodási folyamatok fejlesztése: 
 érzékelés 
 észlelés 
 analízis 
 szintézis  



Művészettörténet, műelemzés  
A  formai (nyelvi)  és a művészettörténeti konvenciókkal 

megismertető elemzés együttes  alkalmazása segíti a 
tartalom megfejtését (formai analízis + konvenció = 
tartalom megértése) 

 
Az adott formából két  út a tartalomhoz: 
 általános formaelemzés → az alkotás analizálására tesz 

képessé 
 konvenciók tanítása→ kialakult jelképek (allegóriák, 

szimbólumok, mítoszok) megismerése,megegyezéses 
jelei a művészettörténet alkotásainak megértéséhez 
nélkülözhetetlen 
 

 A  kronologikus és a tematikus műelemző mód ötvözése  
célravezető a középiskolai oktatásban.  

 A konvenciók tanítása hatékony a szakrális művészet 
bemutatására. 
 



 
Szakrális ismeretek 

 A keresztény jelrendszer legfontosabb elemeinek 
ismerete. Szakrális események  

képsorozatban történő közlése, illetve 
képsorozatok olvasása.  

A vallási ikonok képi jelrendszerének 
(ikonográfia, attribútumok) megismerése, 
alkalmazása.  

A népi vallásos ábrázolások elemzése, 
„parafrázis” (átirat) készítése A népi kultúrában 
fellelhető szakralitás (ősi rítusok és keresztény 
hagyományok) 

 
 



Ikonográfia (görög: eikon- kép és graphia-
leírás)  képleírás:  módszertani 
segédtudománya a művészettörténetnek, 
történet és irodalomtudománynak 

 1. Nem a stílussal, hanem a tartalmi jegyekkel foglalkozik 
 A műalkotások, művek témáját írja le, tematikai 

vizsgálatukkal foglalkozik. Megfejti az ábrázolások 
értelmét, feloldja szimbolikájukat és megjelöli 
attribútumaikat 
 

 2. Rendszerezhet pl. egy-egy kor vagy történeti, művészeti 
személyiség képmásainak gyűjteményét,  vagy  egy 
vallás, illetve egyháztörténet ábrázolásait pl.. keresztény 
ikonográfia) 

 (építészetnél, nonfiguratív, absztrakt művészetnél ez nem 
alkalmazható) 



Ikonológia( görög: eikon – kép és 
logos – tudomány, értelmezés ) – 

képértelmezés 
 
 Az allegorikus ábrázolások,  
 az attribútumok szimbólumok       
            értelmezésének,  
            vizsgálatának,  
            feloldásának tudománya,    
            segédtudománya és módszere 



Attribúció (latin, attributio - kiosztás, 
pénzkiutalás, adás ), attríbútum 

Attribúció:  
 ismeretlen eredetű, vagy vitatott műalkotás 

meghatározásának módszere (forráskutatás, stíluskritika, 
technikai vizsgálatok stb.) 

Attribútum:  
 1.személyek, elsősorban szentek ismertetőjegye, pl. 

ruhaviseletük egy darabja, vagy kezükben tartott tárgy alapján, 
hogy a régi korok írástudatlan nézői felismerhessék őket.    

 2.A művészetben ábrázolt figuráknak, személyeknek vagy 
allegorikus alakoknak mindazon velük ábrázolt tárgyi jelei, 
amelyek az ábrázolás képi és tartalmi jellegével szorosan  
összekapcsolódnak és összetartoznak. ( lásd: pl.  az  
apostolok attribútumát, szentek attribútumát ) 



Vizuális kommunikáció megjelenési formái a 
keresztény hitéletben (média-jelenlét, vallási 
anyagok médiumai).  

 A montázshatás lehetőségei a kortárs 
keresztény művészetben (párhuzamosságok-
egyidejűségek és folyamatok megjelenítései 
fotón és filmen) 

 
Szakrális (ősi és keresztény) kifejezési formák 

felismerése, megkülönböztetése. 
 

Magyar és az európai keresztény művészet 
kiemelkedő alkotásainak  visszatérő elemzése  

 
 

Szakrális ismeretek 
 



Szakrális ismeretek 
 Ajánlott művek, alkotások: az egyetemes és a 

keresztény művészettörténet legjelentősebb és 
tipikus művei, hangsúlyozva a magyar művészet- 
és építészettörténet leglényegesebb szakrális 
példáit is. Épületek, tárgyak átalakítása, 
áttervezése meghatározott  szakrális funkcióra  
 

A keresztény szemléletű környezettudatos élet 
lehetőségeinek összegyűjtése a közvetlen 
környezetben.  Keresztény (szakrális) 
szempontok érvényesítése elemzéseknél, vizuális 
és kommunikációs értékrend kialakításánál.  
 



 
Művészet, művészeti  nevelés 

 
 
„Hiszek a művészetben, 

amely kinyitja elénk a 
világot, mely kiröpít a 
pontból és pillanatból, 
mely katholikussá és 
a kozmosz polgárává 
avat…”        

          

 Babits Mihály: Örök kék 
ég  a    felhők mögött  
 

       
  Rippl-Rónai József:Babiits  

Miihály   portréja  



 
Irodalom 

  
Kornis Gyula:  Értékelmélet és  pedagógia.  
Különlenyomat a «Magyar Poedagogia» 1913. 
évfolyamából.  Franklin-társulat nyomdája  1913,  
Budapest   
Nemzeti Alaptanterv. 2012, EMMI 
Pázmány Ágnes - Permay Éva:Látás és ábrázolás. 
Nemzeti Tankönyvkiadó, 2012. 
Pázmány Ágnes: Rajztanítás, vizuális nevelés, mint 
személyiségfejlesztés a tantervi tendenciák tükrében. 
in: Művészetek szerepe a személyiségfejlesztésben. 
(szerk.:Sallai Éva) Vác, AVKF, 2008.,259-278.p. 

 
 
 



 
Irodalom 

  
Pázmány Ágnes:Vizuális nevelés, avagy 
paradigmaváltás a vizuális nevelésben. in.: 
Kompetencia és tudástranszfer az oktatásban. 
Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 2011., 69-84.p.   
Pázmány Ágnes: A vizuális nevelés lehetőségei a 
hitre nevelésben. In: „Gravissimum educationis”  
A keresztény nevelés feladatai és kihívásai a 
harmadik évezred küszöbén konferencia kötet.   
204-214.old. Kiadó:AVKF,2013 
Sík Sándor: Esztétika. Universum reprint.  
Universum Kiadó, Szeged, 1990., 10.old) 
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