
Korai középkor (kb. 5-10. sz.)



I. A kor jellemzése



1. Nincs egységes európai stílus
• Különböző művészeti hatások érvényesülnek a 

korban:                                                         
- ókeresztény   művészet                                         
- bizánci művészet                                                  
- a népvándorló népek művészete                       
- arab művészet



2. A kor legjelentősebb szellemi
tényezője a keresztény vallás

• Ebben az időszakban terjed el Európában a 
kereszténység

• A királyi hatalom és a keresztény eszme 
szövetségének kialakulása, ekkoriban jönnek 
létre a mai európai államok előzményei



II. Ókeresztény művészet



1. A keresztény templom

• Az antik, 
pogány 
templomokkal 
szemben más a 
feladata: a 
gyülekezet 
befogadása az 
istentisztelet 
alatt – nagy 
belsőtér



a/ Az ókeresztény bazilika: a római, 
világi bazilikákat veszi mintául



Bazilikális keresztmetszet

• A tér párhuzamosan 
futó részekre (hajók) 
tagolódik (3-5 hajó)

• A középső főhajó
kiemelkedik az 
alacsonyabb 
oldalhajók közül

• A főhajó kimagasló
oldalfalain (gádorfal) 
ablakok vannak, így 
közvetlen a 
megvilágítása



főőőőhajó

oldalhajó oldalhajó

gádorfalgádorfal
ablak ablak

fény





Ókeresztény 
bazilika
metszete 
és alaprajza



bejárat

átrium (udvar)

előőőőcsarnok

főőőőhajó

oldalhajó

szentély 
(apszis)

gádorfal

diadalív

oltár

Részek, elnevezések,
tájolás (keletelés:
a szentély keleti
elhelyezése)

Kelet 

Dél 

Észak 

Nyugat 



A diadalív:
a főhajó
keleti fala,
ami a szentély 
nyílását keretezi



A hajókban nem használtak 
boltozatokat: sík mennyezet vagy 

nyitott fedélszék



Csak a szentélyt boltozták: fél-kupola
(negyed-gömb)



A templom belső hatását fokozták a 
színes kőberakások, a falfestmények 

és a mozaik képek



A külső egyszerű, dísztelen, nyers 
téglafalazású



Santa Sabina, Róma, Olaszo., 5. sz.



3 hajós, bazilikális tér



A főhajó végén íves nyílással (diadalív) 
tárul fel a félköríves alaprajzú szentély 

(apszis), benne az oltárral



A hajók sík, famennyezettel 
fedettek, a szentély fél-kupolával



• A hajókat elválasztó
oszlopok 
másodlagosan 
felhasznált, 
klasszikus, antik 
(korinthoszi) oszlopok



San Apollinare in Classe, Ravenna, 
Olaszország, 6. sz.



• A bizánci uralom alatt 
épül a 6. században 
Ravenna Classis
nevű kikötővárosában

• Az ókeresztény 
bazilikák téralakítását 
követi

• Kívülről dísztelen, 
nyers téglafalú

• Harangtornya később 
épült



A templom külső képe



Az előcsarnok



A belsőtér
• 3 hajós, hosszházas 

bazilika

• Az oszlopsorra 
árkádívek 
támaszkodnak

• A főhajóban látható a 
tető gerendázata, ez 
a nyitott fedélszékes 
megoldás



Nyitott fedélszék



A diadalív
és szentély

• A félköríves szentély 
padlózata megemelt, 
lépcsősor vezet fel rá

• Fél-kupolával fedett
• 5 nagy ablak világítja 

meg
• Minden falfelületet 

üvegmozaik képek 
borítanak



• Az Úr fensége: Jézus 
és a 4 evangélista

• 12 bárány: Jézus 
tanítványai, az 
apostolok

• Krisztus 
színeváltozása

• A templom névadó
szentje és a híveket 
jelképező nyáj

• Ravenna püspökei



„Az Úr fensége” (Maiestas domini): 
Jézus és a 4 evangélista

• Az evangélistákat 
jelképek jelenítik meg:
János: sas

Máté:  angyal
Márk: oroszlán

Lukács: tulok vagy
tinó



Krisztus fejét glória, alakját dicsfény
(mandorla) övezi, jobbját áldásra emeli, 

baljában az élet könyve



Krisztus színeváltozása
Raffaello reneszánsz festménye



Krisztus megmutatja Isten mivoltát 3 
legkedvesebb tanítványának

Jézust jelképez őőőő
kereszt dicsfénnyel 
övezve

Illés próféta
Mózes próféta

János 

Péter és 
Jakab



Szent Apollinaris és a nyáj



b/ A centrális tér -
keresztelőkápolnák:
San Giovanni
in Fonte, 
Ravenna, 5. sz.



Galla Placidia mauzóleuma, Ravenna, 
Olaszo., 5. sz.



A mauzóleum kívülről dísztelen téglafalú



Belül a „paradicsom” szépsége vár



• A nyugatrómai 
birodalom utolsó
fővárosában, 
Ravennában épül az 
5. sz. jelentős 
uralkodónőjének a 
temetkezőhelyeként 

• Kereszt alaprajzú
• Ablakai kőlapokkal 

fedettek
• Belül színes kőlapok 

és üvegalapú mozaik 
borít minden felületet



Csegelyes kupolája az eget idézi: 
csillagok, Krisztus keresztje és a négy 

evangélista jelképe látható rajta



Jó pásztor, Ravenna, Galla Placidia
mauzóleuma, Olaszo., 5. sz.



Krisztus mint jó pásztor – a 
dongaboltozat virágai a mennyország 

szépségét ígérik



Régi és új a 
művészetben: 
régi forma, új tartalom

• A glóriával és 
kereszttel ábrázolt 
Jézus szakáll nélkül 
és római öltözetben 
(tóga és saru) látható



Palotakápolna, Aachen, Németország, 
805.

• Nagy Károly frank 
uralkodó (aki 
feltámasztja a 
császárság eszméjét) 
építteti a ravennai
San Vitale hatására

• Kívülről dísztelen 16 
szögű, centrális 
épület



Belül 8 szögű, magasabb középrészt 
karzatos körüljáró övez, keleten 4 
szögletű szentély, nyugaton palota 

csatlakozott hozzá



Egy uralkodó az égben és egy a földön: 
a középkor szellemisége

• Keleten oltár az 
Istennek, az égi 
uralkodónak

• Nyugaton trónus a 
császárnak, a földi 
uralkodónak



Hosszmetszet 

trónus

szentély



• A kupola 
(kolostorboltozat) 
mozaik díszes

• Az oszlopokat 
Ravennából
hozták, 
másodlagos 
felhasználásúak

• Némelyik oszlop 
funkció nélküli, 
ez félreértése az 
ókori 
építészetnek



Preromán stílus

• A súlyos 
boltozatok, a 
vaskos pillérek 
nehézkessége, a 
gyengébb 
megvilágítás már 
a román stílust 
előlegezi



A mai külső
a gótikus átépítés 
eredménye



Durrow-i kódex, 7. sz.



• A kereszténység 
terjesztésében nagy 
szerepe van az ír 
szerzeteseknek

• A térítő ír 
szerzeteseknek 
csodálatos a 
könyvművészete

• Kézzel írott és 
díszített bibliáik a 
kelta díszítőművészet 
hagyományait örökítik 
ránk 



Horror vacui

• Bonyolult rajzolatú, 
szalagfonatos
díszítményeik 
(„ornamentika”)    
nem hagynak       
üres felületet,           
ez a kompozíciós 
eljárás a horror vacui
(latin: „félelem az 
űrtől”)





Kells-i kódex, 8. sz.







Stilizált emberi 
alakok



Szent Máté, 8. sz.

• Más területek képi 
ábrázolására, 
könyvművészetére is 
jellemző a stilizáció, 
az élethű ábrázolásról 
való lemondás



c/ Sankt galleni kolostor tervrajz, 830 k.



Ebben a korszakban alakul ki a 
szerzetesi életforma, ez meghatározó

jelentőségű lesz majd a középkori 
kultúrában



Templom és udvar (kerengő)



III. Bizánc művészete



1. Hagia Sophia, Konstantinápoly, 6. sz.





A kor legnagyobb városa: 
Konstantinápoly (Bizánc), ma Isztambul 

(Törökország)



• 1000 évig a világ 
legnagyobb temploma

• Iustinianus császár 
építteti                              
a 6. században:    
császári főtemplom

• Hagia Sophia: a 
„Szent Bölcsesség”
temploma



• A 15. században a 
törökök elfoglalják a 
várost (Hódító
Mohamed –
Isztambul), az 
épületet mohamedán 
templommá alakítják
át: 4 imatornyot 
(minaretek) építenek 
hozzá



A mai kép a minaretekkel



Az eredeti tömeghatás (makett)



A későbbi korok nagy pillérekkel erősítették meg





a/ Különleges téralakítás



Centrális és hosszházas egyszerre



9 osztású tér
• A főkupolát tartó 4 

nagy falpillér a tér 
egészét 9 részre  
osztja, jellemző
téralakítás a bizánci 
építészetben

• A későbbiekben is 
jellemző (pl. a római 
Szent Péter Bazilika 
épülete a 16. 
században)

1 2 3

4 5 6

7 8 9



A főkupola és a megtámasztására épült 
pillérek





Hosszanti metszet: hosszházas jelleg

apszis

Fél-kupola Fél-kupola

előőőőcsarnok

főőőőkupola

átrium



Keresztmetszet: bazilikális jelleg

főőőőkupola

karzat karzat

oldalhajó oldalhajófőőőőhajó



Óriási és lenyűgöző belsőtér



Az oldalhajó
és a karzat



A szentély

• Mindent színes 
márványlapok 
borítanak, szinte az 
ékszerészetre 
jellemző drága 
anyagok, finom 
díszítmények





b/ Térlefedése: 
kupola 
rendszere

• A kupola az ég 
jelképe az 
építészetben

• A lépcsőzetes 
kupolasor a „téma”
fokázását 
eredményezi



Kupolák lépcsőzetes sora



Csegelyes kupola

• A négyzetes tér felett 
magasodó főkupola 
alapkörének 
alátámasztására 
csegelyek 
(gömbháromszögek) 
szolgálnak

• A csegelyek egy pontra 
vezetik látszólag a terhet: 
a kupola súlytalanul 
lebeg



csegely



Csegelyes kupola

csegely

kupola



• A bordás szerkezetű
kupola alján sorakozó
ablakok fényköde 
csak fokozza a 
valószerűtlen lebegő
hatást





A hatás fontos 
összetevője a falakat 
borító, 
csillámló üvegmozaik

• Nedves cementbe 
vagy vakolatba 
illesztett színes 
üveglapocskák 
segítségével 
létrehozott kép, 
díszítmény



A korai középkor a mozaik művészet 
legnagyobb időszaka



Bizánci oszlopok



• Az oszlopfők már 
nem klasszikus 
kialakításúak: fúróval 
áttört felületű, erősen 
stilizált levéldísz: ez is 
a súlytalanság 
érzését fokozza 
(csipkeszerű
könnyedség a 
teherátadás pontjain)



2. San Vitale, Ravenna, Olaszo., 6.sz.



A külsőkép



A császári hatalom kifejezése

• A 6. században 
Ravenna a bizánci 
birodalom része

• A San Vitale templom 
építésével a 
konstantinápolyi 
épületekkel akarnak 
versengeni



• Centrális épület,         
8 szögű kupolatér,     
8 szögletű, karzatos 
körüljáróval, 
szentéllyel

• Előcsarnokát és 
lépcsőtornyait később 
alakították a mai 
formájára





A kupolatér



• Az oszlopfejezetek 
vállköves 
megoldásúak, a 
felületük fúróval 
kialakított csipkézet, a 
Hagia Sophia-ra
hasonlítanak

vállk őőőő



A szentély

• A falakat mozaik 
képek díszítik

• A bizánci mozaik
alapanyaga az üveg 
(az ókor is kedvelte a 
mozaik technikát, de 
inkább vízszintes 
felületeken, színes 
kövecskéket 
használva)



• A szentély falain, 
szemben egymással 
látható a híres 
ábrázolás 
Iustinianusról és 
feleségéről, 
Theodoráról

• Teret nem 
érzékeltető, szigorú, 
méltóságteljes 
aranyalapú
üvegmozaikok





a/ Iustinianus és kísérete



A császár feje körül glória

• Az alakok merevek
• A háttér aranyszínű
• Ünnepélyesség, 

pompa, a hatalom 
kifejezése

• Az üvegdarabkák 
közzé
gyöngyszemeket is 
illesztettek





b/ Theodora császárné és kísérete



Theodora is
glóriával 
látható
• A mozaik technika 

egyfajta darabosságot 
ad a képeknek, az 
ecsettel festett képek 
finomabb 
részletkidolgozásával 
szemben, de ez a 
hátrány adja egyben  
sajátos szépségét





A szentély félkupoláján Krisztus a világ 
uraként, két angyallal és a templom 

építtetőivel



Az alapító kezében
a templom 
modelljével



A pávák és a 
virágok a 
Paradicsom 
szépségét idézik





3. A bizánci építészet hatása 
a/ Pravoszláv művészet 

• A bizánci művészet 
hatással van a 
katolikus nyugaton is, 
de főleg az ortodox 
(igazhitű) szerbek, 
bolgárok,románok, 
ukránok és oroszok
művészetére van 
döntő hatással



Szófia Székesegyház, Kijev, Ukrajna, 
11. sz.



A kijevi fejedelemség egyházi 
központja

• A sok kupolás 
centrális bizánci 
templomok helyi 
változata, sajátos 
pravoszláv ízekkel

• Többször 
átépített, 
kibővített, 
aranyozott kupolái 
barokk stílusúak 
(18-19. sz.)



Az eredeti tömeghatás rekonstrukciója



Eredetileg 5 hajós, 5 szentélyes,                  
1 főkupolával és 12 kiskupolával (Jézus és a 

12 apostol), a melléktereket többször 
bővítették (az udvari életet szolgáló terek)



Keletről



A nyugati oldal az orosz építészet 
jellegzetes hagymakupoláival



Szentélyek és kupolák, az oszlopok 
csak díszítenek



Színes márvány berakás és mozaik 
képek a belsőben: a főszentély Mária 

mozaikja



A főkupola mozaik képe:             
Krisztus és 4 angyal



A templomot övező fal barokk 
kaputornya



Jézus születése templom, Szuzdal,
14. sz.







b/ Az Iszlám 
építészete
(arab, török)

• Kupolás centrális 
terek

• Bizáncias emelt 
ívek, 
szamárhátívek

• Gazdag növényi és 
geometrikus 
ornamentika





Cordobai nagymecset, IX-X.sz.























Süleymaniye (Suleiman) Mosque



Nagy Szulejmán mecsetje







Kék Mecset









Kászim pasa dzsámija, Pécs, 1543-46.







Király fürdő, Buda, 1566-87.









Gül baba türbéje, Buda





Eger, minaret



4. Táblakép festészet - Nikopeia
Istenanya, San Marco, Velence, 10. sz.

• „Győzelem szülője”, 
jellegzetes bizánci 
ikon (a görög eikón: 
„kép” szóból), fára 
festett vallásos kép az 
ortodox egyházban

• Szigorú szabályok 
szerint készül, hogy a 
liturgikus céloknak 
megfeleljen



a/ Trónoló Istenanya,
1280 k.
• Mária és a gyermek 

Jézus ábrázolása az 
egyik leggyakoribb 
témája az európai 
művészetnek

• Stilizált részletek, a 
ruharedők vonaljátéka 
és az aranyszín 
„földöntúli” sugárzása
jellemzi



• Különböző ikon típusok 
alakulnak ki, aszerint, 
hogy Mária melyik 
tulajdonságát 
hangsúlyozzák

• Az ortodox felfogás 
szerint „nem emberi 
kéztől” származik, Isten 
jóváhagyásával vagy 
jelenlétében készült,       
a legenda szerint Szent 
Lukács festette az első
Mária képet, ezért 
ragaszkodnak a 
hagyományaihoz



Az ikonfestő
Szent Lukács

Eleusza
(„könyörületes”)

Glükophilusza
(„édes csók”)

Hodégétria
(„útmutató”)

Platütera
(„tágasabb”/a 
mennyeknél)

Néhány bizánci Madonna típus



Illés próféta,
orosz ikon, 14. sz.

• A bizánci ikon 
festészet 
hagyományait 
átveszik a balkáni 
népek és az oroszok, 
ukránok is

• Egészen a 21. 
századig tovább 
élnek ezek a 
hagyományok ezeken 
a területeken



b/ Andrej Rubljov: Szentháromság, 
15. sz.

• A legnagyobb orosz 
ikonfestő alkotása

• Ótestamentumi írás   
3 angyala, szokatlan, 
az ortodox egyházban 
jellemző
Szentháromság 
(Atya, Fiú, Szentlélek) 
ábrázolás



IV. A népvándorló népek művészete



Az iparművészet a jellemző

• A vándorló, kalandozó
népek nem rendelkeznek 
jelentős kőépítészettel, 
monumentális 
szobrászattal vagy 
kiemelkedő festészettel

• Az igényesen 
megformált, esztétikai 
értéket is hordozó
használati tárgyak 
jellemzik művészetüket



Viking hajó, Oseberg, 820. k.



Kiváló ácsok, fafaragók



Sárkányfejes viking hajóorr



• A szalagfonatos 
(germán-kelta) 
díszítésű hajóorr 
mágikus tartalmat is 
hordozott, tilos volt 
hazai kikötőbe 
behajózni vele, 
leszerelték vagy 
letakarták kikötés 
előtt



Ruha kiegészítők

• A nomadizálók 
értékeiket gyakran 
magukon hordják,
értékes anyagokból, 
díszesen megformált 
ruházati kiegészítők 
(kapcsok, szíjvégek) 
jellemző leletek a 
korból



a/ Szarmata korongos fibula 
(ruhakapocs), 3. sz.



Avar szíjvég



b/ Germán sasfibula, 6. sz.

• A sas a hatalom, 
az erő szimbóluma

• Rekeszzománc 
technikával 
díszített, az 
üvegpasztát 
fiókszerű
mélyedésbe öntik 
és kiégetik, 
különösen a 
bizánci ötvösség 
kedvelt eljárása 



c/ A Nagyszentmiklósi kincsek,
Bécs, 800 k.

• A 19. században 
felfedezett 
kincslelet arany 
edényei talán egy 
avar törzsfő
gazdagságát 
jelentette, de lehet, 
hogy honfoglalás 
kori magyar emlék



Sztyeppei motívumok

• Szarvast marcangoló
griff (sasfejű és 
oroszlántestű szörny, 
babilóni eredetű
mitológiai lény, 
perzsa közvetítéssel 
juthatott el a lovas 
népekhez)



Griffen lovagló, hátrafelé nyilazó alak 
és ágaskodó oroszlán



„Emese álma”?                          
Nőalakot ölelő turulmadár



Foglyot vezető lándzsás lovas, talán 
egy honfoglaló magyar



d/ Honfoglaló magyarok öltözete, 
(rekonstrukció)

• A kaftános, 
süveges, bő
nadrágos 
viselet a 
török 
népekre 
jellemző



e/ Galgóci tarsolylemez, 10. sz., MNM

• A honfoglaló
magyarok jellemző
dísztárgya 
(bőrtarsoly 
külsejére 
erősítették)

• A palmetta és inda 
díszes felület a 
horror vacui elvét 
követi



• A jellegzetes 
sztyeppei 
motívumok iráni 
(perzsa) eredetűek 
és számos lovas-
nomád népre 
jellemző



f/ Fejedelmi szablya markolata 
(Attila kard), 10. sz., Bécs

• Az aranylemezes 
és drágaköves 
markolatú
díszfegyver talán 
egy magyar 
törzsfő birtokában 
lehetett              
(az Attilához 
kapcsolódó
elnevezés 
alaptalan) 


