
  

Bayeux-i kárpit



  



  

● A bayeux-i falikárpit (ejtsd: bajői) egy hosszú, 
hímzett falikárpit, amely színes képekben 
meséli el Anglia 1066-os, normannok általi 
elfoglalását.



  

● Dél-Angliában készítették
● 1070 körül készült
● szélessége 48 és 53 cm 

között változik
● hosszúsága 69,55 m



  

● Gyapjúfonallal, öt szín nyolc árnyalatával 
hímezték ki száröltéssel és lapos hímzéssel.

● Eredetileg 70 m fölött volt a hosszúsága, de egy 
része elveszett. 

● Feltételezik, hogy a hiányzó rész Hódító Vilmos 
királlyá koronázását ábrázolta. 

● A szőnyeg elkészítése valószínűleg 10 évig 
tartott.



  

● Száröltés 

laposöltés



  



  

● A szőnyegen a jelenetekben 

626 emberi alak, 

202 ló, 55 kutya, 

505 egyéb állat, 49 fa, 

37 épület és 41 hajó szerepel
● középkori képnyelv = sztereotipizált gesztusok, 

testhelyzetek, méretarányok

sztereotípia = séma, forma, sablon



  



  

● Az alkotók közel 75 különálló 
jelenetben képregényszerűen 
jelenítették meg az 1064 és 
1066 közötti évek történéseit: 
beszámoltak Hódító Vilmos 
bretagne-i hadjáratáról, a 
Hódító Vilmos és Hitvalló 
Edward közötti szövetségről, 
Harold hitszegéséről, a hadi 
előkészületekről, a Csatornán 
való átkelésről és a hastingsi 
csata lefolyásáról.



  

● Az események ábrázolása erősen 
propagandisztikus jellegű, a normannok 
szemszögéből mutatja be a történteket: 
előszeretettel és nagy gondossággal ábrázolták 
a normannok katonai felszerelését, a hajók 
készítését éppen úgy, mint a korabeli 
földművelést. 



  

● nem tudják, mikor, kinek a 
számára és hol készült. A 
legvalószínűbb feltételezés 
szerint a Canterbury-ben 
készült munkát Odo, Bayeux 
püspöke, Hódító Vilmos 
féltestvére rendelte meg 
lehetséges engesztelési 
ajándékként, miután ismeretlen 
okokból kiesett fivére 
kegyeiből.  



  

Személyek

● Edward,  Anglia királya 1042-1066
● Harold, Anglia királya 1066 január-október
● Normandiai Vilmos, Anglia királya, 1066-1087
● Odo, Bayeux püspöke
● Stigand, Canterbury érseke
● Edith, Edward felesége, Harold nővére
● Menekülő nő az égő háznál
● Aelfgyva (Mysterious Lady)



  

● Edward,  Anglia királya 1042-1066

Penny 

SIGILLVM EADWARDI
ANGLORVM BASILEI
(Hitelesítve Edward koronája által / 
Anglia királya



  

Harold, Anglia királya 
1066 január-október



  

Normandiai Vilmos, Anglia királya, 1066-1087

Vilmos angliai pénze. I. Vilmos 1028-1087 (59 évet)



  

Odo

Bayeux

püspöke



  

Odo alakja meghatározóan sokat szerepel a 
jelenetekben, amint testvéreivel tárgyal, és amint 
a harcban bizonyítja bátorságát. 

Öltözéke más színű, mint a normann harcosoké – 
nem sodronyinget, hanem bőrruházatot viselt –, 
kezében pedig nem kardot forgatott, hanem egy 
óriási buzogányt, ugyanis mint pap, nem 
onthatott pengével vért. 

Odo fennhatósága kiterjedt breton területekre is.



  

Odo

Vilmos

Robert

Hódító Vilmos két testvérével, Odo bayeux-i püspökkel és Roberttel



  

Stigand

Canterbury érseke

HIC RESIDET HAROLD REX ANGLORUM. STIGANT ARCHIEP(I)S(COPUS). 
"Itt ül Harold, Anglia királya. Stigand érsek."



  

Edith, Edward felesége, Harold nővére



  

Menekülő nő az égő háznál



  

Aelfgyva
● egyetlen nő

nem munka 
közben

talán lánya, 
anyja, vagy

menyasszonya 

Haroldnak

Ubi unus clericus et Aelfgyva =

"Itt egy bizonyos hivatalnok és Aelfgyva".



  

● A fő sávot mind a négy oldalán szegélydísz 
kíséri, amelyet alul és felül állatfigurákkal, 
fantasztikus lényekkel, mindennapi jelenetekkel 
népesítettek be.



  

● A képek pontos képet adnak 
az udvari szokásokról, a várak 
berendezéseiről, az angol és 
normann harcosok korabeli 
felszereléséről, akik közül 
sokan viselték a térdig érő 
sodronyinget és az orrot védő 
sisakot, a normann pajzsot. 



  

● A szőnyegen számos 
más érdekes jelenet is 
látható, például itt 
találták meg a Halley-
üstökös első ismert 
ábrázolását, amely 
abban az időben ért a 
legközelebb a Naphoz. 



  

● A részletgazdagság, a valósághűségre törő 
igyekezet a mű epikus jellegét hangsúlyozza. A 
képeket latin nyelvű feliratsor egészíti ki.



  
Normann hajó ábrázolása a falikárpiton



  

A történet
● Utazás Normandiába #1-3
● A fogság #1-3
● A különös hölgy #1
● Közös harc #1-3
● Az eskü #1
● A visszatérés #1
● A király halála #1
● Éljen a király #1
● A hódítás előkészületei #1-3
● Az átkelés #1-2
● A hídfőállás #1-3
● Vilmos lovascsapata #1-3
● A Hastingsi csata #1-7



  

A történet

● 1064: Hitvalló Edward, Anglia királya beszél 
sógorával, Harolddal, Wessex grófjával, aki épp 
vadászik

● Harold és társai a boshami templomban 
imádkoznak a biztonságos utazásért (héja!)



  

● Harold és társai a boshami templomban 
imádkoznak a biztonságos utazásért (héja!)



  



  

A történet

● Harold áthajózik a Csatornán. Ponthieu-nél 
kikötnek, összeszólalkozik Guy gróffal

● Harold fogoly lesz, Guy trónon ülve beszél 
Harolddal



  

A történet

● Vilmos, normandiai 
herceg követek által 
kéri Harold kiadatását

● Guy engedi a 
találkozót Haroldnak 
és Vilmosnak (héják!)



  

A történet

● Vilmos és Harold lovagolnak Vilmos Roueni palotája 
felé (már Vilmosnál a héja!)

● Harold kíséri Vilmost a normann-bretagne határhoz 
harcolni. A folyón átkelés közben pajzsukat a fej fölé 
tartják. Harold megmenti a katonákat futóhomokba 
való elsüllyedéstől



  



  



  

Vilmos

fegyverekkel

segíti Haroldot



  

A történet

● Normann katonák támadásai (Rennes)

● Harcok Dinan-nál, lándzsás harc, gyújtogatás. 
Harold szolgálja Vilmost, aki hűbérurává válik 
Haroldnak.



  

A történet

● Vilmos és Harold 
visszatér 
Normandiába, 
Bayeux-be. Harold 
átadja a szent 
ereklyéket és 
szabadon távozik, 
vissza Angliába



  

A történet

● Harold beszél Edward 
királlyal. Noha 
történelmi 
szempontból  ekkor 
Edward még 
egészséges, itt beteg 
és törékeny férfiként 
jelenik meg.



  

A történet

● Edward halála 1066-
ban. A kárpiton 
fordított a jelenetek 
sora: gyászmenet, 
majd a beteg király. 
Haroldnak adják a 
koronát és a baltát, 
mint uralkodói 
szimbólumokat, amit 
elfogad.



  



  

● Harold megkoronázása



  

A történet

● Edward temetése 
és Harold 
koronázása 
ugyaznap: 1066, 
január 6. reggel. 
Az új király 
mellett a Halley 
üstökös! Rossz 
előjel: kísérteties 
flotta...



  

A történet

● Vilmos átkel a csatornán, mérges, mert 
Haroldot trónbitorlónak tartja. Úgy dönt, 
megtámadja Angliát, flottát szervez. Itt jelenik 
meg először Odo, Vilmos féltestvére.



  

A történet

● Vilmos emberei felkészülnek a harcra, hajókat 
építenek, vízre bocsátják azokat.



  

A történet

● A hajókat megrakják étellel, itallal, fegyverekkel: 
sodronyingekkel, sisakokkal, kardokkal, 
lándzsákkal.

● Vilmos vezeti az útnak induló sereget.



  

A történet

● A tenger megtelt hajóikkal, melyeken katonák 
és lovak vannak. Vilmos vitorlásának neve 
Mora, melyet felesége, Matilda vett számára.

● Szeptember 28-án érik 
el Anglia déli partjait, 
elindulnak Hastings 
felé, közben 
élelmiszert gyűjtenek.



  

● Szabadban lakomáznak: csirke nyárson, nyíilt 
tűzön, bográcsban étel fő, szabadtéri 
kemencékben sütnek. Vilmos ünnepel a 
főembereivel, Odo áldást kér. Szolgák pajzson 
hordják az ételt az asztalra.



  



  

A történet

● Vilmos Odoval és Robert gróffal beszél 
(féltestvérek). A Hastingsi földvárat megerősítik, 
közben követ jön Haroldtól. Jobbra egy nő és 
gyermeke menekül egy égő házból.



  

A történet

● A csata 1066 október 14-én kezdődött. Vilmos 
teljes fegyverzetben pattan lóra, szemben vele 
Harold angol katonái.



  

A történet

● Vilmos kétszer szerepel: egy sötét lovon a 
csapat élén, majd jobbra Odo egyik követőjével.

● Változik a jelenet: az angol oldalon őrszem 
figyelmezteti Haroldot, hogy közeleg a normann 
sereg. Vilmos kezében buzogány, beszéddel 
ösztönzi a katonákat.



  

A történet

● A csata megkezdődött. A levegő megtelt nyilakkal 
és lándzsákkal, a férfiak holtnak tettetik magukat, 
az angol katonák pedig pajzsaikkal falként tartva 
védekeznek. A normannok két oldalról támadnak, 
sok a halott és sebesült katona.



  

A történet

● Az erőszak folytatódik, lándzsákkal sebzik 
egymást halálra a katonák. Harold mindkét 
testvére meghal a csatában.



  

A történet

● A harcmező tele áldozatokkal. Odo püspök 
buzogányt használ kard helyett: pap nem onthat 
vért.



  

Jelenet a hastingsi csatából



  



  

A történet

● Vilmos leesik a lováról, sisakját leveszi, hogy 
arcát felfedje. Ezzel ösztönzi katonáit a harc 
folytatására. Megjelenik egy figura (Eustache 
gróf a pápa követeként), aki az inváziót 
támogatja.

●



  

A történet

● A normannok 
felülkerekednek a 
csatában. Harold királyt 
megölik, kétszer is: 
először egy nyílvessző 
találja el a szemét, majd 
egy normann lovag győzi 
le. Nem egyszerű az 
értelmezés... 



  



  



  

Harald angol király elesik a hastingsi csatában



  

A történet

● Harold halott, a csatának vége. A győztes 
normannok még üldözőbe veszik az angolokat. 
A kárpit utolsó jelenetei elvesztek. Valószínűleg 
Vilmos koronázása volt látható itt, ezzel 
visszatérve a kiinduló jelenethez, amikor még 
Edward ült az angol trónon.



  

● A késő középkorból már vannak bizonyítékok 
arra, hogy a szőnyeg a bayeux-i székesegyház 
templomhajójában volt körben felaggatva.



  
● A faliszőnyeg ma a bayeux-i városi múzeumban 

található



  

● A bayeux-i 
székesegyházban 
a másolata 
tekinthető meg



  

Mutációk 1.



  

Mutációk 2.



  

Mutációk 3.
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