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N. Kis Tímea 

Adalékok a XVI. századi erdélyi protestáns 
nyomtatványok illusztrációihoz 

a reformáció, majd a rekatolizációs törekvések is igyekeztek minél hatékonyab-
ban alkalmazni a rendelkezésükre álló kommunikációs eszköztárat. míg azonban 
a hitújító felekezetek lehetőségei a képi ábrázolást tekintve korlátozottak voltak, a 
katolikusok a végsőkig kihasználták az ilyen típusú kifejezésmód lehetőségeit. 
Ideológiai – részben politikai – programjuk képi bemutatására a reprezentatív 
oltárművészeten kívül a sokszorosított grafika vált a legjellemzőbbé. A nagy pél-
dányszámban, olcsón előállított röplapok (Flugblätter) és a magánáhítatra szánt 
kis szentképek (Andachtsbilder) egyrészt a társadalom minden rétegéhez eljuthat-
tak, másfelől felerősíthették az írott műfajok által közölt jelentéselemeket is, ezért 
kiemelt szerephez jutottak az egymással hadakozó felekezetek eszköztárában. 

A képpel mint műalkotással való kommunikáció látszólagos háttérbe szorulá-
sát a protestánsok egy, a korban minden felekezetnek fontos irodalmi műfajjal, a 
prédikációval pótolták. A meggyőzés mellett a társadalmi fegyelmezés, de első-
sorban az Ige elsőrangú interpretációs eszközének tekintett prédikációk mintegy 
átvették és kiegészítették a kép szerepét, és dogmatikai érvekkel magyarázva felül 
is írták a katolikus képi ábrázolásokat.1

A betű és a szó prioritását mindenek felett hangsúlyozó protestánsok is éltek 
azonban a képi ábrázolás lehetőségeivel, akár a különböző vallási kiadványok gra-
fikai betéteit tekintjük a XVI. századtól kezdve, akár a kiadványoktól független 
műalkotásokra gondolunk.2 Céljuk a docere–delectare–flectare hármasa helyett a taní-
tás (és az emlékeztetés) irányába tolódott el. A korábban az áldozatra, Krisztus 
testének átváltoztatására koncentráló szertartásrend helyett a közösségen alapuló, 
a prédikátor és a gyülekezet együttgondolkodását mintául állító igehirdetés vált 
elsődlegessé. Mivel ez az élmény vált a legfontosabbá, ellentétben az egyes szent 

1 Jellemző képi magyarázata id. Lucas Cranach Luther Márton prédikál c., több változatban fenn-
maradt metszete, illetve ennek festményvariánsa a wittenbergi Stadtkirche oltárának pre
delláján (1547).

2 A protestáns templomok falazatát lemeszelő puritán szemlélet inkább a XVIII. századra vált 
jellemzővé Erdélyben; számos esetben bizonyítható, hogy a XVI. század végén és a XVII. 
században még sok gyülekezet megőrizte a korábbi, katolikus használatban lévő templomok 
figurális kifestését, esetleg berendezési tárgyait (pl. lónyai református templom). A XVI–
XVIII. század második feléig festett faberendezések és falfestések egyaránt készültek a pro-
testáns templomokba. Ezek jó része ornamentális vagy a korábbi képi ábrázolást helyettesítő, 
esetenként szinte a teljes falfelületet beborító bibliai idézetekből álló sorozat.
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tárgyak és szertartáselemek korábbi hatalmával, azok egyre inkább elveszítették 
szakrális jellegüket. A templom nem Isten házává, hanem a tanítás és a gyüleke-
zés helyévé vált, így a szakrális tér enteriőrje – benne pedig faragványai és kifes-
tése is – ennek a célnak rendelődött alá.3

A jelenség jellemző példái a templom falazatára festett bibliai idézetek, me-
lyeknek szintén a Biblia Pauperumelgondolás volt az alapja: a falra írt szövegek 
éppúgy a tanulást és a felidézést segítették, mint a középkori figurális falkép
ciklusok, de úgy, hogy a közösséget megóvják a bálványimádás kísértésétől.4 
Hasonló szereppel bírhattak a Bornemisza Péter által 1579ben említett, ottho-
ni használatra szánt „falra ragasztott szép szentenciák, szép írott imádságok” 
is.5 az ördög távoltartására ajánlott olcsó, nagy tömegekhez eljutó kiadványok 
és felhasználásuk módja egyaránt rokonítható az andachtsbildekkel és a 
Flugblattnyomtatványokkal. Érdekes a képrombolás mellett hitet tevő Borne-
misza engedékeny álláspontja e katolikus babonamaradvány továbbélésével 
kapcsolatban. A babonaságot ugyanis a lutheri és a kálvini teológia is tágabb 
értelemben használta: a katolikus hitéletnek szinte minden szükségtelen elemét 
(írott és faragott képek, gyertyák, drága textíliák vagy éppen a liturgia külsősé-
gei stb.) idesorolták és – főleg a svájci reformáció követői – tiltották. Mivel az 
ember szelleme Kálvin szerint „örökké bálványokat gyártó műhely”, így külö-
nösen fontos, hogy a hívő értse, ami a templomban szóval és cselekedettel végbe-
megy, hogy védekezni tudjon a kísértés ellen.6

Luthernek és követőinek megengedőbb volt az álláspontja. Szerintük a Szent-
írást magyarázó, a prédikációkhoz kapcsolódó és a históriai ábrázolások épülete-
sek lehetnek, mivel a kultuszképekkel szemben a bibliai történeteket csupán ma-
gyarázzák, mintegy tükörben láttatják. Ha pedig ezekhez szöveges magyarázatok, 
elsősorban bibliai idézetek is társulnak, akkor Isten szavára (Verbum Domini) irá-
nyíthatják a figyelmet, így lelki haszonnal is járhatnak.7 A kép ebben az értelem-

3 SzacSvay Éva, Protestáns ábrázolások tanításai = A Foreberger-konferencia anyaga, szerk. Nagy ist-
ván, MatuS Zsanett, Bonyhád, Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, 2008 
(Bony hádi evangélikus füzetek, 1), 15–16.

4 A dálnoki református templom 1526. évi, a boltozat alatti homlokívekre festett feliratai talán 
még a katolikus templomhasználat emlékei, később azonban olaszkoszorúba foglalt zsoltár-
idézeteket is festettek a falakra. Azért is jelentősek ezek a templomkifestések, mert feltételezik, 
hogy a gyülekezet meghatározó része már el tudta olvasni őket.

5 BorNeMiSza Péter, Ördögi kísírtetekről (1579) = Heltai Gáspár és Bornemisza Péter művei, szerk. 
NeMeSkürty István, Bp., Szépirodalmi, 1980, 989. Idézi: SzacSvay, i. m., 18.

6 Institutio 1559, I.11.8. Az antitrinitáriusok hasonló véleményen voltak. A képkritikát is érintő 
Dávidkiadványok közül példa: Rövid mag yarázat (Gyulafehérvár, 1567); Az Szent Írásnak 
fundamentomából vött mag yarázat (Gyulafehérvár, 1568); De falsa et vera (Gyulafehérvár, 1568).

7 BitSkey istván, Képtisztelet vag y bálványozás? Pázmány Péter hitvitái a szentek ábrázolásáról = „Tenger 
az igaz hitrűl való eg yenletlenségek eláradott özöne…” Tanulmányok a 16–19. századi hitvitáinkról, szerk. 
Heltai János, taSi Réka, Miskolc, ME BTK Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, 2005, 
67–78, különösen: 72.
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ben már csupán a Szent Pál által is említett tükör, ezért amit bemutat, csak tük-
rözés lehet, nem a misztérium maga – ezért is vált annyira fontossá már a XVI. 
századtól a tükörhasonlat mind képi, mind szöveges megjelenítése. 

Az egyes protestáns templomokban e szigorúság ellenére megjelenő festett és 
faragott képek (szimbólumok, exemplumok, emblémák és a bibliai szereplőket 
megjelenítő figurális ábrázolások8) közös jellemzője, hogy mindegyiknek nagy 
szerepe van a figyelem és az érzelmek felkeltésében, főként pedig a prédikációban 
hallottak emlékezetbeli rögzítésében. más forrásból ugyan, de mindegyik szoro-
san kapcsolódik a XVI–XVIII. század prédikációirodalmához.9 a katolikus ha-
gyománytól eltérően azonban szakralitásukat elveszítve csupán az írott és a hang-
zó szöveget (a prédikációt) illusztrálják, tehát közvetlenül nem az Istent vagy 
például az egyházat, hanem egymást értelmezik (kép a szöveget és szöveg a ké-
pet), ezért alárendelt szerepet játszanak, így a protestáns képkritika is megengedő 
álláspontra helyezkedett velük szemben.

Hasonló kettősség figyelhető meg a XVI. századi erdélyi protestáns nyomtat-
ványok esetében is. Általánosságban megállapítható, hogy e kötetekben látható 
képek kevésbé a hitvitairodalomban jelentek meg, mint jellemzően az előbbie-
ken kívüli teológiai kiadványokban (a gúnymetszetekről nem tehetünk hasonló 
megállapításokat, mert a magyarországi emlékanyag jó része feldolgozatlan). Míg 
a lutheránus kötetekben több metszetillusztráció jelent meg, a református és az 
antitrinitárius kötetekben ritka a figurális ábrázolás; meghatározó részük puritán, 
csupán egyegy iniciálét vagy cifrát (esetleg még azokat sem) tartalmaz. Mindez 
összefüggésben állhat azzal is, hogy a különböző vallási irányzatokra a különbö-
ző műfajú kiadványok voltak jellemzőek. A nyomtatott emlékanyag metszetbeté-
teit funkciójuk szerint öt különböző csoportba lehet elkülöníteni:10 1. az egyéni 
vallásosság képei; 2. a hitviták képei; 3. az illusztrált Bibliák és teológiai iratok; 4. 
a portrék és történelmi képek; 5. a szövegtől független díszítő célzatú metszet

8 Ezek jórészt ószövetségi történetek képi megjelenítései, mint a tancsi vagy a szilágylompérti re-
formátus templomok figurális kazettáin. A lutheránus templomok oltárain néha újszövetségi je-
lenetek is megjelennek – erre példa a darlaci evangélikus templom, melynek oltárán az áldást 
osztó Krisztustól jobbra és balra elhelyezkedő táblákat valószínűleg a XVIII. században festették 
át; a vázákban megjelenő virágok alatt eredetileg bizonyíthatóan volt egy Utolsó vacsora-jelenet. 
(Mihály Ferenc farestaurátor közlése.)

9 Például: tüSkéS Gábor, Az exemplum a 16–17. század katolikus áhítati irodalmában, ItK, 96(1992), 
133–151; tüSkéS Gábor, kNapp Éva, Irodalmi emblematika és emblémarecepció Mag yarországon 1564–
1796, MKsz, 111(1995), 143–164; görög Hajnalka, Képmetamorfózisok: Protestáns képteológia és al-
kalmazásai a 17–18. század prédikációelméletében és -g yakorlatában, ErdMúz, 63(2001), 115–143; láN-
gi József, MiHály Ferenc, Erdélyi falképek és festett faberendezések, Bp., Állami Műemlék helyreállítási 
és Restaurálási Központ, 2004, II, 62–67, illetve BaraBáS Kisanna, Adalékok a marosvécsi refor-
mátus templom építés- és berendezés történetéhez, Korunk, 16(2005)/2, 96–100 stb.

10 A csoportosítás Judit Orscher disszertációját, illetve Szacsvay Éva tanulmányát részben fel-
használva készült. Orscher négy különböző kategóriát különített el, és csupán az evangélikus 
képhasználatra vonatkoztatta őket. SzacSvay, i. m., 20–23.
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betétek. Bár jellemzőik esetenként átfedhetik egymást, a fentiek jól körülhatárol-
ható egységeket alkotnak.

Az egyéni vallásosság képei, a hitben való elmélyülés, a szubjektív vallásosság 
esz közeként megjelenő emlékképecskék a középkor óta fontos szerepet játszó An
dachtsbildek protestáns újraértelmezései. Funkciójuk már nem (vagy kevésbé) szak-
rális; inkább egy eseményre, élményre emlékeztető, tanító jellegű emléktárgyak. 

a szentet már nem közvetlenül mint imádandót ábrázolták, mint katolikus 
elődeik (és kortársaik), csupán utaltak rá. Mivel e típus jellemzően egyoldalas al-
kalmi kiadványként jelent meg – akárcsak ellenpárja, a gúnymetszet –, csak ritkán 
fordul elő könyvek képmellékleteként. Egy több lutheránus teológus hittételeit 
megjelenítő, 1522ben Wittenbergben nyomtatott könyv egyetlen illusz trációja 
egy M H monogramú, élőfakereszten megjelenő Krisztusábrázolás, melynek ér-
telmezését több rövid felirat, rövid vers is segíti a metszeten (például a fa gyöke-
rénél: bei der wurzen des baums, wirdt verstanden der glaub)11 (1. kép).

1. kép
Krisztus az élőfa-kereszten

Eine Schrifft der Theologen zu Wittenberg (Wittenberg, 1550)

11 Merck eyn schone underweysung auss der Heyligen Geschrifft gegrundet. S.l. et. typ. (c. 1530–1550). Jel-
zete: Tq75 d/3 coll. 13.
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Az erdélyi illusztrációk közül hasonló funkciójú lehet a Jacobus Lucius által met-
szett úrvacsora-ábrázolás a Heltai–Hoffgreff-féle Catechismus minorban (1550). Lu-
ther kis katekizmusának első magyar nyelvű, Heltai Gáspár által fordított kiadása 
az evangélikus hit alapvető tételeit tárgyalja hat fejezetben. A kiadványhoz a dí-
szes kiképzésű címlapkereten kívül az egyes fejezetek elválasztására hat azonos 
méretű és stílusú metszet készült. Az úrvacsoraosztást ábrázoló metszet érdekes-
sége, hogy nem lecsupaszított templombelsőt látunk: a szertartás egy Kálvária
képpel díszített szárnyasoltár előtt játszódik, mellette egy az Utolsó vacsorát ábrázo-
ló kép látható. Az úrvacsoraosztás Johannes Manlius 1588ban kiadott egyik 
könyvében is szerepel.12 

A hitviták képei jellemzően karikatúrák, gúnyrajzok; értelmezésük főként a kép-
pel együtt publikált szövegektől függött. Jórészt egyegy lapnyi röpiratként terjed-
tek; a hitvitairodalom köteteinek illusztrálására ritkán alkalmaztak metszeteket.

A Flugblattnyomtatványok a tömegkommunikáció első sikeres termékeinek 
tekinthetők közérthetőségük, olcsóságuk és nagy példányszámuk, de főleg témá-
ik miatt: egyaránt tudósítottak politikaikatonai hírekről, szenzációkról, termé-
szeti jelenségekről, csodákról és – ami a XVI. század hitújító küzdelmeinek volt 
köszönhető – vallási tartalmú nyomtatványokról. A reformáció terjesztésében 
(legalábbis az első időszakban) nem annyira a könyveknek, mint inkább egyéb, 
gyakran képeket is tartalmazó kisnyomtatványoknak lehetett fontos szerepük a 
lutheránus és a kálvinista felekezetek esetén is – egyrészt gyors terjedésük miatt, 
másfelől mert az olvasni nem tudó célközönség jobban megértette a képekkel is 
magyarázott egyszerű szövegeket. E metszetek készítőinek nevét sok esetben 
nem ismerjük; a képek színvonalbeli ingadozása is a különböző képességű meste-
rek miatt jellemző.

A tematikát tekintve a vallási célzatú röplapok rendkívül változatosak. Az 
indulatos, az ellenfél bűnét, gyengeségét kidomborító, esetenként obszcén vagy a 
tanulatlan nép képzeletében élő mitikus lényeket és szörnyszülötteket megjelení-
tő ábrázolásokon túl a képrombolásokat dokumentáló, az oktatóbizonyító célza-
tú vagy éppen az egyes irányzatokat összehasonlító metszettípusok a legjellem-
zőbbek. Bizonyos típusoknál előfordul a keresztény ikonográfia egyes elemeinek 
átörökítése, újraértelmezése is.

A kötetekben a gúnymetszet meglehetősen ritka; ilyenkor is inkább a címlap, 
ritkán az iniciálé hordozza a gúnyos tartalmat. Funkciója szerint inkább karikatú-
ra (például egyes Lutherkötetek címlapjain a szerzetesség karikatúrái,13 2. kép – 
nálunk inkább szöveges leírást adnak a tobzódó, részeges vagy éppen parázna 
papokról). E típushoz tartoznak azok az 1567–1569 között megjelent Szenthá-

12 FraNkovitH Gergely, Hasznos és fölötte szükséges könyv (Monyorókerék, 1588). SoltéSz Zoltánné 
szerint e metszetet Manlius Ljubljanából hozta magával (A mag yarországi könyvdíszítés a XVI. 
században, Bp., Akadémiai, 1961, 114).

13 Példa: De bonis operibus (Wittenberg, 1521); De votis monasticis (Wittenberg, 1522).
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romságtagadó kiadványok, melyek különböző, a Szentháromságról készült met-
szeteket és az azokat magyarázó szövegeket tartalmaznak.14 

2. kép
Martin Luther De votis monasticis c. művének címlapja

( Johannes Grunenberg, Wittenberg, 1522)

A különböző Bibliák képei a szövegeket segítenek megérteni, magyarázó szerepű 
illusztrációk. Elődeik a Blockbuchkiadványok, illetve a korábbi Biblia Pauperumok, 
azaz a képes bibliák. Ezeket idézi az 1533–1557 között Frankfurtban megjelent 
LutherBiblia Hans Sebald Beham által metszett címlapja is, ahol a bal kezében a 
mózesi törvénytáblákat, jobb kezében az eucharistiát tartó Atyaistentől balra kis-

14 De falsa et vera (Kolozsvár, 1568); Refutatio Scripti Georgii Maioris (Gyulafehérvár, 1569); illetve 
Császmai István feltételezett kiadványa: Az antichristus képei (Gyulafehérvár, 1567). Elemzé-
sük: N. kiS Tímea, „Olyan Istent … hordoznak a lekükben, amilyent meg is festettek.” Illusztrációk két 
16. századi antitrinitárius kiadványban = Ars perennis: Fiatal művészettörténészek II. konferenciája, 
szerk. tüSkéS Anna, Bp., CentrArt Egyesület, 2010, 71–80.
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3. kép
A Lutherféle Biblia címlapja Hans Gebald Beham metszetével

(Frankfurt, 1533–1557)
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méretű ószövetségi, jobbra újszövetségi jeleneteket illesztettek egymás mellé (3. 
kép). Az elrendezésnek dogmatikai okai is vannak: a címlap az Ó és az Újszövet-
ség közötti különbség érzékeltetésén túl a törvény és keg yelem a reformátorok által 
sokat hangoztatott kettősét is bemutatja. A törvénytáblák alatt a bűnbeesés és 
következményei láthatók, az eucharistia alatt Jézus kereszthalála és a vele együtt 
a keresztjüket cipelő hívők. A képek elrendezése így fejezi ki, hogy csak azok ré-
szesülhetnek a megváltásban, akik Krisztust követik.

A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően Erdélyben is jól elkülöníthetők a val-
lási irányzatok kiadványai. a lutheri szemlélethez híven inkább e felekezeti köte-
tekben jelennek meg illusztrációk; a konzervatívabb kálvinista kiadványokban 
sokkal ritkábban. Utóbbiakban a képek hiányát a címlapon egyegy bibliai mottó 
oldja (például Heltai Gáspár református és antitrinitárius kiadványaiban).

a már korábban idézett Heltai-féle Catechismus minoron kívül idesorolható 
A Bibliának első része…15 Jacobus Lucius Teremtés-fametszetével. ez utóbbi is 
külföldi mintát követ: a LutherBiblia 1534. és 1541. évi wittenbergi kiadását 
díszíti hasonló, tükörképes és nagyobb méretű variáns.16

szintén a Heltai-nyomda terméke az Evangéliumok és epistolák,17 melybe nyolc, 
iniciálé méretű, újszövetségi jeleneteket ábrázoló metszet került. Ezek Hans 
Sebald Beham nürnbergi művész csaknem azonos méretű fametszeteit követik. 
Ez a sorozat Luther Újtestamentum-fordításának 1526. évi nürnbergi kiadásában 
jelent meg, és Európaszerte ismertté vált.18

idesorolható Rudolf Hoffhalter alsólindvai nyomdájának két terméke is 
(Kultsár György: Az halálra való készöletről rövid tanosság, 1573; Postilla, 1574). A ti-
pográfus János evangélistát ábrázoló metszete Kultsár Postillájának illusztrációja-
ként közismert előképeket követett.19 A Patmosz szigetén, természeti környezet-
ben ülő, a Jelenések könyve írásakor a Napba öltözött asszonyt vizionáló evangélista 
hasonlóképp jelent meg Martin Schongauer egyik népszerű metszetén is. E típus 
Hoffhalternél korábbi magyarországi emléke a sylvester-féle Új Testamentum (1541) 
illusztrációi között is megtalálható. 

15 Heltai Gáspár fordításában és kiadásában (Kolozsvár, 1554). 
16 SoltéSzNé, i. m., 58. Genezisillusztráció a Catechismus minor egyik metszete is. V. ecSedy Judit, 

A régi mag yarországi nyomdák betűi és díszei, 1473–1600, Bp., Balassi, 2004, 313.
17 Kolozsvár, 1560 k.
18 SoltéSzNé, i. m., 60. Később ifj. Heltai Gáspár használta fel e metszeteket a Mag yar Arithmetica 

(1591) és a Cisio (1592) kiadásában. A sorozat más metszetei az Evangéliumok és epistolák (1593, 
3.) kiadásában, illetve Vásárhelyi Gergely katolikus katekizmusában (1599) jelentek meg. A 
Behamféle sorozat 233 darabból állt, ebből a jelenlegi ismereteink szerint összesen 45 darabot 
találhatunk meg a Hoffhalternyomda kiadványaiban. V. ecSedy, i. m., 72–73.

19 Kultsár György Postillájának illusztrációjaként (Alsólendva, 1574).
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A portrék, a reformátor eszmék első terjesztőinek (és pártfogóinak) arcképei a kora 
újkori magyar protestánsok körében csak ritkán jelentek meg. Szerepelhettek köny-
vek címlapjain, metszetbetétként vagy éppen egy lapos kis emlékképen, ritkábban 
a kötéstáblán is.20

Típusuk szerint a realitásra törekvő képek és a fiktív, elképzelt elemeket hor-
dozók különíthetők el. Utóbbi jellegzetes példái azok az egész alakos Lutheráb-
rázolások, ahol a keresztény vagy antik ikonográfia egyes típusait helyettesítették 
a reformátor személyével: Luther mint szent a Lélek galambjával, mint Máté 
evangélista az angyallal, mint Szent Jeromos, ahogy fordítja a Bibliát, mint a Jézus 
megkeresztelkedése Lutherrel és a donátorral, vagy éppen mint a Hercules Ger ma-
nicus – ezek mind az isteni legitimáció bemutatását szolgálták21 (4. kép). az álta-
lunk ismert erdélyi emlékanyagban nem szerepelnek ilyen metszetek.

A szövegtől független metszetbetétek csupán dekorációs célzattal kerültek 
melléjük, s kizárólag a kiadvány szépítésére, illetve az egyes fejezetek elválasztá-

20 A témáról bővebben lásd kötetünkben SzaBó andrás tanulmányát A szerző portréja címmel.
21 Ifj. Peter viScHer, A reformáció diadalának allegóriája (1524), Weimar, GoetheNationalmuseum. 

Egyéb példák: Luther und die Folgen für die Kunst: Katalog der Ausstellung in der Hamburger Kunsthalle. 
(10. 11. 1983 – 08. 01. 1984), red. Werner HoFMaNN, München, Prester, 1983.

4. kép
Ifj. Peter viScHer, A reformáció diadalának allegóriája (1524)
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sára szolgáltak, ellentétben a szöveget magyarázó, a kötetben leírtakat megjelení-
tő, közvetlen asszociációt keltő illusztrációkkal. E metszeteket tetszőlegesen fel-
használhatták műfajtól, tartalomtól függetlenül – egészen addig, amíg el nem 
kopott a dúc.

A XVI. századi vallásos könyvek egyik legkedveltebb díszítési módja a famet-
szetes címlapkeret (gyakran állatalakokkal, növényi ornamentikával vagy építé-
szeti elemekkel), valamint a különböző cifrák alkalmazása. A címlap készülhetett 
egy darabból, ritkábban többől állították össze. A másik jellegzetes díszítési mód 
a kezdőbetűk díszes kiemelése, az iniciálé. Több unitárius kiadványban megfi-
gyelhető, hogy csak a kötet első harmadában, esetenként csak az ajánlásban és az 
olvasóhoz címzett köszöntő sorokban fordulnak elő, mint például a Dávid Fe-
renc által írott Első része az Szent Írásnak című kötetben,22 ahol a három különböző 
sorozatból való díszes iniciálék mellett a hiányzó betűket minta nélküli nagy kez-
dőbetűkkel pótolták. Az iniciálék általában haláltánc és bibliai jeleneteket ábrá-
zoltak. Csupán díszítő funkciójuk érzékeltetésére jó példa a Hoffhalternyomda 
ószövetségi jeleneteket tartalmazó iniciálékészletéhez kötött szent  három ság-
ábrázolás, mely több antitrinitárius kiadványban is hely kapott (5. kép). 

Az önálló metszet meglehetősen ritka (igazodva a nyugati gyakorlathoz); egyik 
példája a Váradi énekeskönyv (1566) címlapján a koronáját levetve imádkozó Dávid 
király.23 

A képek megítélése talán árnyaltabb lehetett a XVI–XVII. században: a né-
metsvájci reformátorok irányelveit átvevő hazai felekezetek szövegesen ugyanis 
kevésbé, környezetüket tekintve azonban észrevehetően tettek lépéseket azért, 
hogy – tanító és esztétikai célokat is szem előtt tartva – legalább részleteiben ki-
elégíthessék a vizualitás iránti igényüket.

5. kép
szentháromságot ábrázoló 
iniciálé a Hoffhalter-nyomda 
készletéből

22 Gyulafehérvár, 1569.
23 Reprodukcióját és részletes elemzését lásd kötetünkben Fekete Csaba tanulmányában.
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