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Ferenczy Károly: Józsefet eladják testvérei 1900
Ferenczy Károly: Hegyi beszéd 1896
id. Pieter Breughel: Keresztelő Szent János prédikációja 1566
Helyszín: Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
Korcsoport: felsősök/középiskolások (a 9. évfolyamban tanulnak a reformációról és
elterjedéséről, ez fontos lehet a Breughel festmény kapcsán) kb. 28 fő
Tananyag: Irodalom, művészettörténet, földrajz
Időtartam: 90/120 perc
Célok: Képzőművészeti alkotások, jelen esetben festmények "megfejtése, felfejtése". Néhány
bibliai történet feldolgozása, ennélfogva megismerése. Művészettörténeti fogalmak tisztázása,
kompozíciós megoldások leolvasása az alkotásokról, ill. felmerülő egyéb fogalmak
megbeszélése. Tanuljon meg a gyermek önállóan gondolkodni egy képről, tanuljon meg időt
szánni egy mű befogadására! Célom felébreszteni a igényt a diákokban arra, hogy időt
szánjanak egy műtárgy önálló elemzésére, megismerésére. Felismerjék az egyes műveknél a
részletekben rejlő érdekességeket, jelentőségeket.
• Ismerkedés (helyszín: II. emelet lépcső tetején az "aulában")
Bemutatkozás, a diákok etikettre írják föl a nevüket és ragasszák ki magukra (ez szerintem
hosszabb foglalkozás esetén különösen fontos, hogy személyesebbé váljon az együtt töltött idő).
Néhány kérdés a diákok felé: Jártak-e már a MNG-ban? Ha igen, mit láttak? Tudják-e, hogy mit
láthatnak a Galériában? Érdekesség: Most a zárva tartó Szépművészeti Múzeum anyagából is
láthatnak itt műveket!
Elmondom, hogy három művel fogunk részletesebben megismerkedni és hogy kb. hány perces
lesz az óra.
A személyes hangvételű kérdésekkel megpróbálom oldani a társaságot, hogy a
későbbiekben gördülékenyebben haladjon az óra, ill. a beszélgetések.
Eszközök: etikett, vastag filcek 4-5 db
Időtartam: 5 perc
Elsétálunk Ferenczy Károly Józsefet eladják testvérei c. képéhez. (1. kép)
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1. A kép címét letakarva nézzük meg a képet! Ki milyen címet adna a festménynek és miért? A
jelentkezőket felszólítom, ha passzívak, akkor én szólítok meg 4-5 diákot, név szerint.
Megbeszéljük, milyen címeket találtak ki. Ezután megkérek valakit, olvassa fel a kép címét,
évszámát. Megbeszéljük, melyik cím állt a legközelebb a valódihoz.
Időtartam: 5 perc
2. Átvesszük József történetét: Hét csoportra osztom a diákokat, csoportonként kapnak egy-egy
szövegrészletet. Elolvasás után a csoportok időrendbe rendezik a szövegeket, majd felolvassák
egymásnak. Pár szóban én is összefoglalom és újra megnézzük a festményt! Melyik jelenetet
ábrázolta Ferenczy?
Eszközök: kinyomtatott szövegrészletek (esetleg laminálva) (1. melléklet)
Időtartam:15 perc
2/a. Hasonlóan a történet feldolgozása céljából a diákok eljátszhatják a jelenetet. A bibliai
szöveg alapján kiválasztjuk a szereplőket (József, Júda, Rúben, Jákob (Izráel), kereskedők, stb.)
és a szöveg segítségével eljátsszák a történetet. Élőképként beállhatnak a festmény mintájára,
annál a jelentnél, amelyikről úgy gondolják, hogy azt ábrázolja a festmény.
Eszközök: kinyomtatott szöveg több példányban (esetleg laminálva) (1. melléklet)
Időtartam: 15-20 perc
Szerepjáték, drámajáték segítségével a néző közelebb kerül a műalkotáshoz,
belehelyezkedik a szituációba, ezáltal személyesbb élményben lesz része.1
József története a képzőművészetben: nem ez a legtöbbször ábrázolt jelenet, inkább a
Potifárnéval való affér, de erre is van példa. (2. melléklet)
Irodalomban:
Érdekesség, hogy feltehetően Thomas Mann látta Ferenczy képét, és nagy valószínűséggel egyik
ihlető forrása lehetett készülő művének a József és testvéreinek. (Levelezésben állt Kerényi
Károllyal a mű vallástörténeti vonatkozásai kapcsán és 1937-ben Budapesten is járt.) 2
Zenében:
G. Friedrich Händel: József és testvérei, oratórium, 1734-44.
Méhul: József, opera, 1807.
Richard Strauss: József lengendája, balett, 1913-14.
G. Friedrich Händel: Izráel Egyiptomban, oratórium, 1739.
A. L. Webber: József és a színes, szélesvásznú álomkabát 1968.
3. Ha van rá lehetőség, akkor belehallgatnánk néhány zeneműbe.
Eszköz: telefon
Időtartam: 5 perc
1
2

A múzeumi játékokról részletesebben: http://www.muzeumpedagogia.org/content/j%C3%A1t%C3%A9k
Forrás: https://artmargok.wordpress.com/category/ferenczy-karoly/
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Más élményt lehet elérni, ha egyszerre több érzékszervre hatunk!
A kép keletkezéséről:
Néhány gondolat a nagybányai művésztelepről, ill. Ferenczy Károlyról.
Idézet Ferenczy fiától, Valértól:
"Ugyancsak az első ecsetvonástól az utolsóig természet után készült legnagyobb méretű vászna,
Józsefet eladják testvérei (Budapest székesfőváros tulajdona). Ehhez egy nagy vásári bódét
bérelt, hogy a készülő festményt a helyszínén tarthassa, Nagybánya határában, a vízparton,
amelynek alkonyi hangulata a képre inspirálta. Modelljei a társadalom legkülönbözőbb
rétegeiből kerültek ki; engem, mint Józsefet, két félmeztelen cigány «testvérem» adott el, a
vevők közt volt házitanítóm és többek közt még egy vörösszakállas piaci árus, akit atyám a
hetivásáron szemelt ki; ez utólag nagyon elégedetlen volt a saját képmásával és
szemrehányásokkal támadt atyámnak, hogy őt az egész város előtt csúffá tette." 3
Tanári elbeszélés a művészről és koráról, lehetőleg minél rövidebben, az évszámok,
adatok minimalizálásával, inkább érdekes vagy vicces történetek segítségével.45
4. Hol adták el Józsefet, hol készült a festmény? Tableten térképeket, képeket néznénk és
összehasonlítanánk a két tájat.
Nyitott és affektív kérdések segítségével beszélgetnénk a két helyszínről.6
Eszközök: Tablet vagy a tájakról készült fotók A/3-as méretben, laminálva. (3. melléklet)
Időtartam: 5-10 perc
Továbbmegyünk a következő képhez (megfordulunk).
Ferenczy Károly: Hegyi beszéd 1897 (2. kép)
5. Itt is az az első feladat, hogy próbálják meg kitalálni a kép címét. A jelentkezőket felszólítom,
ha passzívak, akkor én szólítok meg 4-5 diákot, név szerint.
Valakit megkérek, hogy olvassa fel a kép címét, adatait. Összehasonlítjuk a mű címét a
diákokéval! Volt egyezés? Kiemelek néhány érdekesebb vagy viccesebb címadást, ezeket
megbeszéljük, miért gondolt a címadó erre, a kép alapján. Aki kitalálta a kép címét vagy
3

Ferenczy Valér: Ferenczy Károlyról Nyugat 1929 2. szám, forrás:
http://epa.oszk.hu/00000/00022/00459/14289.htm
4 Mivel a múzeumpedagógiai foglalkozás a nem formális oktatás körébe tartozik, érdemes kerülni azokat a
módszereket amelyek a diákokat a formális, iskolai oktatási módokra/rendszerre emlékeztetik. Elsődleges célunk
az élményszerűség legyen! "Míg az oktatásban a verbális, a lexikális tanulás felé fordulnak, addig a
múzeumpedagógia inkább az affektív tanulást részesíti előnyben, amely során érzelmi behatások érik a
gyerekeket." - Vásárhelyi Tamás forrás: http://docplayer.hu/793782-Menjunk-muzeumba-segedanyag-amuzeumpedagogia-modszertanahoz.html
5Ferenczy

Valér: Ferenczy Károlyról Nyugat 1929 2. szám, forrás:
http://epa.oszk.hu/00000/00022/00459/14289.htm
6 Vásárhelyi Tamás: Miért menjünk múzeumba? In.: Múzeumok mindenkinek II., SZNM-MOKK, Szentendre, 2004,
4-11. forrás: http://docplayer.hu/793782-Menjunk-muzeumba-segedanyag-a-muzeumpedagogiamodszertanahoz.html
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azonosítani tudta Jézus alakját, miért sikerülhetett neki? (Beszélhetünk művészettörténeti
előképekről, Jézus-ábrázolásokról, sztereotípiákról)
Időtartam: 5-10 perc
6. Összeszedjük, ki mit tud a Hegyi beszédről? Mi a jelentösége? Ez Jézus legnagyobb, a
keresztény katekézis - vagyis a hívők bevezetése a keresztény élet egészébe a keresztény tanítás
rendszeres átadásával - szellemét legjobban tükröző beszéde. Máté és Lukács evangéliumában
szerepel. Megjelenik benne Isten országa és az oda való bebocsájtás feltételei.
Ha ma kellenne hegyi beszédet tartania Jézusnak, vajon, hogyan tenné? Milyen fórumokon
keresztül juthatna ma el a híveihez/tanítványaihoz? Ti milyen eszközöket, médiákat használtok?
Titeket hogyan lehet megszólítani? Egy személyre szóló facebook/twitter-üzenettel vagy egy
személyes találkozással? Melyiket tartjátok hitelesebbnek? Számít még a személyes
kontaktus/kapcsolatteremtés?
Irányított kérdések segítségével ösztönzöm a diákokat a beszélgetésre és az egyéni
véleménynyilvánításra.
Esetleg lehet idézni a Hegyi beszédből: "Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek
országa. Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket. Boldogok a szelídek, mert
övék lesz a föld. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele.
Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert
meglátják az Istent."
Időtartam: 10 perc
7. Miért nehéz kitalálni a kép témáját? Mi hiányzik a képről? Ha bibliai tárgyú festményekkel
van dolgunk, mik azok a motívumok, amelyek erre utalhatnak? Itt különböző attribútumokra
vagyok kiváncsi, pl. glória, angyalok, arany háttér, szentek attribútumai (állandó jelvényeik,
tárgyaik) stb.
Milyen motívumokat, tárgyakat helyeznétek el a képen, ha azt szeretnénk, hogy első ránézésre
kiderüljön, hogy a Hegyi beszédről, de legalábbis vallásos/egyházi témáról van szó? Illetve
akinek ahhoz van kedve, az a kép születésének korára jellemző részletekkel is gazdagíthatja a
festményt, erősítve Ferenczy azon mondanivalóját, hogy Jézus tanítása egyetemes, minden
korban érvényes.
Négyes csoportokban dolgozzanak a diákok! Ha nagyon megváltozik a festmény, új címet is
adhatnak a képnek. Ha készen vannak, összehasonlítjuk milyen új "alkotások" születtek.
"A csoportmunka mind az egyes tanulókra, mind az osztályra pozitív hatással van. A
gyerekek megtanulnak figyelni, hallgatni egymásra, vitatkozni egymással; gyakorlatot szereznek
a munkamegosztásban, az idővel való gazdálkodásban."7
Megbeszéljük, mit gondolnak, Ferenczy művéről miért hiányoznak bizonyos részletek,
motívumok, amelyek egyértelműbbé tennék az ábrázolt jelenetet? Itt a táj, a természet
fontosságáról lehetne beszélni Ferenczy és a nagybányaiak művészetében. Idézet Ferenczy
Valértól: „itt kortól, országtól, társadalmi osztálytól teljesen elvonatkoztatva, a legkülönbözőbb
alakok, római pásztorfiú, vasruhás középkori vitéz, oláh parasztok, mai polgári ruhás férfiak és
7

M. Nádasi Mária: Az oktatás szervezési módjai és munkaformái in.: Falus István (szerk.): Didaktika Nemzeti
Tankönyvkiadó, Budapest 1998. p. 384.
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nők veszik körül az Üdvözítőt, s lesik igéjét: ezzel szimbolikusan fejeződik ki Krisztus tanításának
korokon, népeken, tér- és időhatárokon túl ható, terjedő jelentősége”8
Eszközök: A/3-as méretben, 7 példányban a festmény reprója laminálva, minden képhez egy
boríték, benne különböző képrészletek, motívumok kivágva, laminálva, blue-tech) (4. melléklet)
Időtartam: 15 perc
8. A gyerekeket 7 csoportra osztom és minden csoport kap egy reprodukciót egy hegyi beszédet
ábrázoló alkotásról. A feladatuk, hogy hasonlítsák össze Ferenczy képével és mondjanak
legalább egy különbséget, és ha van, akkor egy hasonlóságot is. (5. melléklet) 2 perc
gondolkodási időt kapnak.
Eszközök: A reprodukciók A/3-as méretben kinyomtatva, laminálva. (A repró hátoldalán a mű
adatai!) (5. melléklet)
Időtartam: 10 perc
9. Figyelje meg mindenki jól a képet és válasszon ki magának egy oda nem illő szereplőt és egy
furcsaságot a festményről. Ezt jegyezze meg, ha szükséges, írja fel magának.
Eszközök: Kis papírcetlik, tollak vagy ceruzák.
Időtartam: 2 perc
Továbbmegyünk a harmadik alkotáshoz: id. Pieter Bruegel: Keresztelő Szent János prédikációja
c. festményéhez.
10. Nézzék meg jól a festményt és itt is keressenek olyan alakokat, akik nem illenek bele a
Keresztelő Szent János és Jézus koráról tanult/elképzelt világba. A kompozícióra vonatkozó
szokatlan megoldásokat is figyeljék meg! (Főszereplők kis mérete, Ferenczynél Jézus alakja
háttal stb.) Hasonlítsuk össze a Ferenczy képen talált "furcsaságokkal", mik hasonlítanak, mik a
különbségek?
Időtartam: 10 perc
Érdekesség:
Bár Ferenczy nem ismerhette Brueghel Keresztelő János című képét, mely ekkoriban még a
Batthyányi-gyűjtemény rejtett kincse volt, szellemében és törekvéseiben párhuzamba állítható
vele. A bibliai tárgyú kép a művész hitvallását hivatott kifejezni: a természet örök, s az ember
nem ura, csak része ennek az őt körülvevő valóságnak.
11. Most nem a bibliai szöveget dolgozzuk fel a diákokkal, hanem a mű keletkezésének idején
zajló történelmi eseményeket és ennek fényében vizsgáljuk a festményt. Az osztályt négyesötös csoportokra osztom, különböző szövegeket kapnak a korszakról, illetve egy személyt,
akinek a szemszögéből fel kell dolgozniuk a szöveget, majd egyiküknek a többiek felé bemutatni.
A korban betöltött helyzetét, szerepét kell vázolni a társainak, illetve, ha sikerül, akkor
keressenek a festményen a figurájuknak megfelelő alakot. (10 percet kapnak erre.)

8

Ferenczy Valér: Ferenczy Károly. Nyugat, 1943. 30. k. Forrás: http://www.holmi.org/2012/12/szabadi-judit%E2%80%9Ea-tajek-biblikusan-monumentalis%E2%80%9D
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Eszközök: 6-7 db szöveg (nem több, mint egy A/4-es oldal) a korszakról, 6-7 személy külön kis papíron,
papír (alátéttel), ceruza
Időtartam: 25-30 perc

12. Végül megkérném a diákokat, hogy keressenek egy szereplőt a képen és próbálják meg
leutánozni a mimikáját! A többiek pedig próbálják meg kitalálni melyik volt és hogy érzi magát
Keresztelő Szent János prédikációja közben.
Ez a feladat a részletek megfigyelésére is módot ad, valamit az utánzás segítségével
közelebb kerülnek a gyerekek a műhöz, személyesebb kapcsolat fűzi őket hozzá.
Befejezés
Ismétlésképpen 1-2 mondatban összefoglalnám mi mindennel foglalkoztunk az elmúlt 1,5-2
órában. Búcsúzásnál feltétlenül mondanám, hogy visszavárom/várjuk őket!

7

1. kép Ferenczy Károly: Józsefet eladják testvérei 1900 olaj, vászon 192x329 cm Magyar
Nemzeti Galéria, Budapest

2. kép Ferenczy Károly: Hegyi beszéd 1896 olaj, vászon 135x201 cm Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
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3. kép id. Pieter Bruegel: Keresztelő Szent János prédikációja 1566 olaj, fa 95x160,5 cm Szépművészeti
Múzeum, Budapest
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1. melléklet
"Mikor bátyjai látták, hogy jobban szereti, mint összes többi fiát, meggyűlölték, és
nem tudtak vele barátságos szót váltani. Józsefnek egyszer álma volt, s azt
elmondta testvéreinek. Így szólt hozzájuk: „Hallgassatok ide, milyen álmot láttam.
Kévét kötöttünk a mezőn, s íme, az én kévém fölegyenesedett és állva maradt, a ti
kévéitek pedig körülvették és meghajoltak az én kévém előtt.” Testvérei így
válaszoltak: „No, talán királyunk akarsz lenni és fölöttünk uralkodni?” Álma és
elbeszélése miatt még inkább meggyűlölték.
Más alkalommal újra álmot látott, s azt is elmondta bátyjainak. Így szólt:
„Látjátok, ismét álmom volt. A nap, a hold és a csillagok meghajoltak előttem.”
Amikor elbeszélte apjának és testvéreinek, apja megfeddte, mondván: „Mit akar
jelenteni ez az álom, amit láttál? Nekem, anyádnak és bátyáidnak, nekünk a
földig kell hajolnunk előtted?” Bátyjai féltékenyek lettek rá, apja ellenben
megjegyezte magának a dolgot.
Amikor bátyjai elmentek, és apjuk juhait Szichemben legeltették, Izrael ezt mondta Józsefnek:
„Bátyáid Szichemnél legeltetnek, gyere, hadd küldjelek el hozzájuk.” „Készen vagyok” – felelte.
Akkor ezt mondta neki: „Menj, és nézz utána, hogy bátyáid és a nyájak jól vannak-e, s hozz
nekem hírt róluk.” Így elküldte Hebron völgyéből, s őSzichembe érkezett. Amikor a mezőn
bolyongott, egy ember találkozott vele, s megkérdezte: „Mit keresel?” „Bátyáimat keresem –
felelte –, mondd meg, hol legeltetnek?” A férfi így válaszolt: „Elmentek innét, hallottam,
amikor mondták: menjünk Dotainba.” József tehát elment testvérei után, és Dotainban
megtalálta őket. Amikor azok messziről meglátták, még mielőtt közelükbe ért, azt
indítványozták, hogy öljék meg. Így szóltak egymáshoz: „Nézzétek, ott jön az álomlátó.
Rajta, öljük meg, dobjuk egy ciszternába és mondjuk azt, hogy vadállat ette meg. Akkor
majd meglátjuk, mi lesz az álmaiból.” Mikor Ruben ezt meghallotta, igyekezett
kimenteni kezükből, és így szólt: „Ne vegyük el az életét.” Ruben még azt
mondta nekik: „Ne ontsatok vért, dobjátok be a ciszternába, ott a
pusztában, de kezeteket ne emeljétek rá.” (Ezt mondta), mert ki akarta
menteni kezükből és vissza akarta küldeni apjához. Mihelyt József
testvéreihez ért, azok levették József ujjas köntösét, ami rajta volt, őt
magát pedig megfogták és a ciszternába dobták. A ciszterna üres volt, víz
nem volt benne.
Azután leültek enni. Amikor fölemelték szemüket és körülnéztek, izmaelita karavánt láttak
közeledni Gileádból. Tevéik meg voltak rakva gumival, balzsammal és illatos gyantával. Úton
voltak vele, hogy Egyiptomba vigyék. Júda így szólt testvéreihez: „Milyen előnyünk származik
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abból, ha megöljük öcsénket és vérét betakarjuk? Gyertek, adjuk el az izmaelitáknak, és ne
emeljük rá kezünket. Mégiscsak testvérünk, saját testünk.” Testvérei hallgattak rá. Amikor tehát a
midiánita kereskedők elhaladtak mellettük, eladták Józsefet 20 ezüstért az izmaelita kereskedőknek.
Ezek Egyiptomba vitték Józsefet. Amikor Ruben később ismét odament a ciszternához, József már
nem volt benne. Megszaggatta ruháját, visszament testvéreihez és így szólt: „A fiú már nincs ott,
mitévő legyek?” Ők azonban fogták a köntösét, levágtak egy kecskebakot, és a köntöst a vérébe
mártották. Azután a ruhát elküldték, apjukhoz vitették és ezt üzenték: „Találtuk, nézd meg, hogy a fiad
köntöse-e vagy nem?” Amikor az meglátta, felkiáltott: „Ez a fiam köntöse, vadállat ette meg. Széttépték,
széttépték Józsefet!” Megszaggatta ruháját, zsákot kötött csípője köré és hosszú ideig gyászolta fiát.
Minden fia és minden lánya sietett vigasztalni, de nem akart vigasztalódni, hanem így szólt: „Gyászolva
költözöm le fiamhoz az alvilágba.” Így siratta őt az apja. A midiániták pedig eladták őt Egyiptomban
Potifárnak, a fáraó egyik kincstárnokának, az őrség parancsnokának."
Teremtés könyve 37. fejezet
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2. melléklet

Friedrich Overbeck: Józsefet eladják testvérei a egyiptomi kereskedőknek (a freskóciklus Rómában, a
Casa Bartholdyba készült, jelenleg Berlinben a Régi Nemzeti Galériában van) 1817-19
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3. melléklet

Gerizim-hegy, Palesztína, Ciszjordánia (az ókori Szikem mellett)

Nagybányai táj a Zazar folyóval
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4. melléklet
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5. melléklet

Gustave Doré

Cosimo Rosselli, Sixtus-kápolna, Róma 1481-82
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Fra Angelico, Firenze, San Marco kolostor 1440

id. Jan Breughel,1598 Los Angeles, Getty Center
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Carl Heinrich Bloch, 1870

Ravenna, San Appolinare in Classe
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6. melléklet
id. Pieter Bruegel
"A paraszt" – ez a név ragadt rá az évszázadok során az idősebb Pieter Bruegelre, a 16. századi
németalföldi művészet vitathatatlanul legnagyobb zsenijére. Nem mintha a földet művelte volna (nagy
műveltségű városi ember volt), s nem is csak azért, mert élvezettel és megértő iróniával ábrázolta a
parasztok életét. Ám képeiről mintha valóban a föld szaga csapná meg a néző orrát, olyannyira lentről
tekint a világra. Az emberiség nagy történeteiből soha nem a hősök érdekelték, hanem hogy az egyszerű
ember mit érzékel az eseményekből, miképp hatnak azok az ő mindennapjaira.az életmű egyik
kulcsdarabján, a Keresztelő Szent János prédikációján. Felsorakozik itt az egész világ, lebilincselő
sokszínűségében: nemesemberek, papok, katonák, polgárok, parasztok, flamandok, spanyolok, zsidók,
cigányok, törökök, egészségesek és betegek. Ám ez a történet nem a különbségekről szól, hanem az
összetartozásról. Az új szövetségről, amit Krisztus a teljes emberiséggel köt majd, s a próféta szavairól,
amelyek megjövendölik ezt. Ez a közös élmény hullámzik végig a színes tömegen, és rezonál a lelkekben.
Minden érzéket átjár a felismerés, hogy a pillanat kivételes; hogy a Megváltó, ahogy a próféta mondja,
ott áll már a tömegben, és ha eddig nem is nyilatkozott még meg, közel már az idő, mikor megteszi.

II. Fülöp
Németalföld a 15. században Burgundia egy részét képezte. Merész Károly halála után leánya
örökölte, házassága révén Habsburg (I.) Miksa császár birtoka lett. 1556-ban, mikor V. Károly
lemondott a császári koronáról és felosztotta a birodalmat, Spanyolország trónján és
Németalföldön II. Fülöp követte. A németalföldi tartományok központja Antwerpen volt, s a
kereskedelem mérhetetlen hasznot hozott polgárainak, 1550 és 1566 között az áruforgalom
ötszörösére nőtt. A lakosság nagy része rokonszenvezett a reformáció különböző irányzataival, s
II. Fülöp intézkedései kiváltották ellenkezésüket. Spanyolokat nevezett ki a helytartótanácsba,
mellőzte a helyi nemességet, a városok képviselőit, spanyol püspökökre bízta az
ellenreformációt, s az inkvizíció intézményét is be akarta vezetni. A megszálló sereg csak 1561ben hagyta el az országot. A humanista műveltségű Granwell bíboros – Bruegel csodálója –
hívta be a jezsuitákat. A spanyol zsoldosok rémtettei, a jezsuiták tevékenysége miatt a
tartományok minden rétege – parasztok, polgárok, nemesek - lázadozott. Granwell ugyan
távozott, de a konfliktus 1565-ben és 1566-ban kiéleződött, ekkor bontakozott ki egy
társadalmi-vallási mozgalom. Kiszorultak a templomokból, de még a városokból is azok a hívők,
akik kálvinistának, lutheránusnak vagy újrakeresztelőnek vallották magukat. Mezőkön,
erdőkben gyűltek össze, tömegesen hallgatták a prédikációkat. Ezeket az összejöveteleket
„bozótprédikációknak” nevezték, amelyeknek olykor több ezres hallgatósága volt, s éppen 1566
nyarán voltak a leggyakoribbak.

Református prédikátor
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Abban az időben Spanyolország és Németalföld uralkodója II. Fülöp katolikus király volt, akinek
intézkedései Németalföldön (ahol egyre inkább teret nyert a reformáció) ellenkezést váltottak ki a
lakosságból. 1566-ban, éppen abban az évben, amikor a festmény készült, kiéleződik a konfliktus és
elindul egy társadalmi-vallási mozgalom, ugyanis a spanyol intézkedések révén kiszorulnak a
templomokból azok a hívők, akik kálvinistának, lutheránusnak vagy újrakeresztelőnek vallották magukat.
A vallásgyakorlás az úgynevezett “bozótprédikációk” formájában történik, ugyanis ezek a hívők mezőkön
vagy erdőkben gyűltek össze, hogy prédikációt hallgassanak. Feltehetően a Németalföld-szerte elterjedt
mozgalom ihlette Brueghelt, hogy párhuzamot vonjon az evangéliumi idők és saját korának eseményei
között.

Cigány tenyérjós
Török
Katona
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