
Ókeresztény és bizánci 
művészet



A középkor művészete
Ókeresztény művészet II–V/VI. sz.

Római birodalom keretei; a hellenisztikus 
művészet hatása

Bizánci stílus VI. sz.
Eltávolodás az antik 
hagyományoktól
Új, a keresztény teológiával 
összefüggő művészet kialakítása
Kelet-Római birodalom 
(Konstantinápoly/Bizánc) IV. sz.

Román stílus X–XII. sz.
Róma központú latin 
kereszténység
Bizánci hatás; a „nyugati” 
művészet – törzsi művészeti 
hagyományok továbbélése Gótikus stílus XIII–XIV. sz.



Építészet

• Katakomba
Nagy Konstantin 
keresztény közösségek magánházak
városfalon kívüli saját földterületükön temetkezhettek
katakombákban ókeresztény falfestészet. Ez a festészet sajátosan 
Rómára jellemző. (Más városok területén is találunk hasonlót, de 
egyértelműen Róma a művészeti központ.) 



• A katakombák festészetéhez szorosan kapcsolódik az 
ott talált szarkofágokat díszítő plasztika.

• Szimbólumrendszerük a II. - III. század fordulóján 
kezdett egységesedni, és a IV. század folyamán tisztult 
le és terjedt el. A kultuszközpontok a római 
katakombák voltak, (keleti szentélyek, martyriumok)

• Fríz- és árkádszarkofág



Ókeresztény szarkofágok

• Hellenisztikus stílus – 
keresztény tematika

A „12 apostol-szarkofág”
Ravenna, San Apollinare in Classe, 
V. sz.



III. sz.-i ókeresztény művészet – hellenisztikus 
hatások

Krisztus szobor – a filozófus-
szobrok stílusában

Jó Pásztor – Krisztus-szimbólum
Róma, Priscilla katakomba

Jó Pásztor. IV. sz.



• II.-III. század fordulója (Flaviusok hypogeuma, Domitilia-
katakombák, Ampliatus-kripta, Priscilla-katakomba Capella Greca). 
egyszerűség, lineáris díszítés, mérsékelt színek

• szimbolikus alakok: Krisztus és hívei, Jó Pásztor és Oransok.
Ikonográfia: antik mitológia elemeivel keveredés - Orpheusz-
Krisztus, Nap-Krisztus, Apolló a Nap szekerén

• jeletésmódosulás



melléknap (parhelia) jelensége: Lucius Annaeus Seneca római filozófus így írja le 
ezt:

„Most lássuk, hogyan keletkezik az a ragyogás, amely körülveszi az égitesteket. 
Feljegyezték, hogy aznap, amikor az isteni Augustus Apolloniából hazatérve 
bevonult Rómába, a Nap körül színpompás gyűrű volt látható, amilyen a szivárvány 
szokott lenni. Ezt a görögök halósznak hívják, mi nagyon helyesen illethetjük a 
korona névvel.”
jellegzetes légköri jelenség + uralkodó győzedelmes bevonulásának 
összekapcsolása, a keresztény és buddhista ikonológiában kitüntetett szerepet 
kapott a halo-jelenség a Jézus- és Buddha-ábrázolásokban, mint a dicsfény, 
aranyglória, az isteni világosság jelképe.



http://www.csillagaszat.hu/tudastar/csilltort/magyar-csillagaszattortenet/magyar-kozepkor-
csillagaszata/az-1595-os-rejtelyes-csillag/

http://www.csillagaszat.hu/tudastar/csilltort/magyar-csillagaszattortenet/magyar-kozepkor-csillagaszata/az-1595-os-rejtelyes-csillag/
http://www.csillagaszat.hu/tudastar/csilltort/magyar-csillagaszattortenet/magyar-kozepkor-csillagaszata/az-1595-os-rejtelyes-csillag/


Priscilla-katakomba Capella Greca



• Oransok szarkofágjáról. lV. század vége, Karthágó
• A Jó Pásztor vagy az Orans alakja mellett a falakon Dánielt 

ábrázolták az oroszlánveremben, Jónásnak és más prófétáknak a 
történeteivel együtt, akik a keresztényi utat jelölik követendőnek, 
szemben a bűnnel, melynek velejárója a halál. Ezeken kívül 
ótestamentumi történeteket is ábrázolnak - Zsuzsanna története - a 
már említett antik eredetű díszítőelemek keretében. A III. század 
közepe felé már klasszikusabb formák ábrázolására törekedtek, s 
ennek a törekvésnek jó példája a későbbi Priscilla-katakomba 
velatio-kamrájának híres Oransa, két oldalán Mária a kisdeddel és 
egy tanítómester.





• IV. század második felében új irányzatok, stilo bello: Via Latina 
katakombáinak festményei. Itt egymást váltják a keresztény és 
pogány témájú sírkamrák. Ezek a cubiculák valószínűleg 
magántemetők voltak, ahol a család egyes, még pogány tagjai 
kitartottak régi hitük mellett.

• A század végén megjelentek azok a győzelmi vagy triumfális 
témák, amelyek később jellemzője a monumentális egyházi 
művészetnek. Ilyen pl. a traditio legis , vagy az apostoloktól 
körülvett trónoló, győzedelmes Krisztus, és mellette a Misztikus 
Bárány ( San Pietro e Marcelino-katakomba).



Via Latina







• Építészetük kezdetei
• istentisztelet és a hittel kapcsolatos egyéb dolgok loca ecclesiastica, Domus 

ecclesiae, vagy a III. századtól Domus Dei – zajlottak.
• Véltozás: Nagy Konstantin 313. évi ediktuma, császári család támogatásai,  

egyházpolitika, ami a teokratikus monarchiához vezetett.

• Építkezések: bazilikális szerkezet (Róma) 
• centrális elrendezésű matyriumok. A martyrium a jeruzsálemi Golgota hegyén, 

Krisztus sírja fölé emelt aedicula épületének változata; ez volt a par excellence 
maryrium.

• A IV. század vége felé az építészetben kialakultak a szigorúan vett szabályok. 
• Róma, Milánó, Ravenna



• Ariánusok keresztelőkápolnájának kupolamozaikjai 
az Ortodoxok kápolnájának mintáját követik, de itt az 
apostolok lepelell borított kezükben az üdvözültek 
győzelmi koszorúját viszik, s a Mindenhatóra váró üres 
trónszékhez igyekeznek. A trón az ún. Hetoimaszia, az 
Utolsó ítélet előkészületét, Jézust jelenti (balra lent), 
amely mellett tiszteletteljes tartásban Szent Péter és 
Szent Pál áll. A középső körben a Jordán folyó istenének 
pogány alakja koronaként egy rákot visel, kezében jogar 
gyanánt nádszálat tart.
A kompozíción belül szerepe ugyanolyan hangsúlyos, 
mint Keresztelő Szent Jánosé. 





• A keresztény templomok = bazilikák (hellenisztius minta)
• IV. szd római bazilika típus háromhajós volt, apsziszáródással,  

nyeregtetővel, boltozat nélkül. A hajókat oszlopok és árkádívek 
választották el egymástól, a főhajót magasabbra építették, így 
lehetőség nyílott a fényhatások jobb kihasználására. A legkorábbi 
kereszthajók a Konstantin-kori épületekben találhatóak - Milánó, 
Santa Tecla. A kereszthajó az oltár jelentőségét növelte, és egyúttal 
a fényhatások segítségével növelte esztétikai szépségét is.



A Konstantin-féle nagyszabású építkezések jelentősebb példái 312 - 
330 között készültek. 
312-319 San Giovanni
324-390 Szent Péter – bazilika
Santa Croce, San Pietro e Marcellino – bazilika
Sant ' Agnese - a mai Santa Costanza
Basilica Apostolorum - a mai San Nazaro, amely 382- ben építetett 
Abrosius - kereszthajója is, mert később sok esetben ehhez a 
példához térnek vissza. 



• A Szent Ambrus építtette nyolcszög alaprajzú keresztelőkápolnát a Santa Tecla 
keleti homlokzatához csatolta 386-ban. Ez az épülettípus a császári temetkezési 
helyek prototípusa volt, és az évek folyamán széles körben elterjedt mind Itália 
északi részén, mind Nyugat-Európa egész területén.

• Milánó új, Róma állandósít

• császári támogatás helyett egyházfői támogatások
• Santa Maria Maggiore 352 és 366 között, alaprajza háromhajós
• 422-432 Santa Sabina in Aventino-bazilika 
• nagy épületegyüttesek: salonai, a konstantinápolyi és ravennai. Ravenna 405-től 

főváros. A ravennai építkezések az V. század elején a római - milánói ókeresztény 
hagyományokat és az exarchátus bizánci konvenciókat követték.



• vegyes stílus: Santa Croce (402 - 425). Ehhez az épülethez kapcsolódik a 
Galla Placidia- mauzóleum (milánói stílus), centrális alaprajz, germán jelleg

• ravennai San Vitale- templom (526 - 547)
330-tól Konstantinápoly lett a keletrómai birodalom fővárosa

• Hagia Sophia (532 - 560) építészeti megoldásaival új fejezetet nyitott a 
térlefedés technikájában. A templom alaprajzi megoldása a hosszházas 
és a centrális térkompozíció egyesítéséből jött létre, és hatalmas belső 
teret fedtek le a csegelyes főkupola segítségével. Az épületet sokszor 
átépítették, illetve restaurálták; a mai formáját 1453-ban nyerte el, amikor 
török mecsetté alakították át, és kívül minaretekkel egészítették ki. 















• A Hagia Sophia megőrzi az ókeresztény 
templomok külső egyszerűségét, bár a látványt 
a kupolák sora gazdagítja.
A minareteket és gyámfalakat később a 
törökök építették hozzá. A külső egyszerűség 
azonban csak a gazdag belső tér burka, 
amelyben a hatalmas kupola (lent) lebegni 
látszik a negyven ablakból beáramló fényben, 
valóságos "mennybolt', ahogy
a bizánci udvar költői emlegették. A kupola felső 
részét díszítő iszlám felirat a XlX. századi 
Musztafa lzzet Efendi kalligráfus alkotása. 



Konstantinápoly, Hagia Sophia, 
532–537



























A Hagia Sophia belső tere Jusztiniosz császár



Mozaik

• Nagy Konstantin és Iusztiniánusz közti időben készült 
mozaikok nagy része elpusztult. Az erre az időre utaló 
emlékeink csak néhány, a Hagia Sophiában fennmaradt 
dekoráció, illetve keresztet ábrázoló mozaiktöredékekre 
korlátozódnak.
A Nagy Császári Palota hatalmas mozaikpadló: 
mindennapi élet, friss, közvetlen, humor, elbeszélő 
modor, állatábrázolások, fantasztikum démonjai  (II. 
Iusztinianosz uralkodása (685 - 695) alatt) 



Theodora császárné és kísérete (532-547, Ravenna, San Vitale; mozaik) 



• Az V. század kiemelkedő emlékei a thesszalonikéi 
Hagiosz Georgiosz-templomban kerültek elő. A kör 
alakú épület bejáratánál elhelyezkedő fülkék boltíveit 
arany alapra helyezett vörös mozaikkazetták, 
gyümölcsök és különféle madarak díszítik. A kupola alatt 
végigfutó mozaikfrízen kisázsiai hellenisztikus épületeket 
találunk, melyeket keleties fantáziával alakították át.
Ugyan ennek a századnak a közepén készült az ekkor 
legjelentősebb apszismozaikja, a thesszalonikéi 
Hossziosz David-templomban. A mozaik Ezékiel 
látomását jeleníti meg. 



thesszalonikéi Hagiosz Georgiosz-templom



thesszalonikéi Hagiosz Georgiosz-templom



thesszalonikéi Hagiosz Georgiosz-templom



thesszalonikéi Hossziosz David-templom



• A Iusztinianosz kori ravennai 
mozaikművészet  

• A San Vitale-templom: színekben gazdag, 
festészetileg páratlan erő



San Vitale-templom, Ravenna, 6. szd





San Vitale-templom, Ravenna, 6. szd





San Vitale-templom, Ravenna, 6. szd



Az 526-547 között épült ravennai 
San Vitale 
centrális elrendezésű épület, 
kupolával és szentélykörüljáróval. 
Az alaprajzát képező négyszög 
átmérője 34 méter. 
A kupola nyolc kétszintes, 
oszlopos exedrára támaszkodik, 
a Hagia Sophiához hasonlóan. 



• Mozaikegyüttes: hellenisztikus hatás, frontaneitás
• arany vagy a kék háttér kánonja, Krisztusképek 

pantokrátori megfogalmazás, építtető személyének 
fontos

• ravennai mozaikművészet legkésőbbi hatásai a San 
Apollinare Nuovo kb. 500 és 570 között készült 
mozaikján

• Padlómozaik, dekoratív + szimbolikus jelentés



San Apollinare Nuovo, Ravenna



San Apollinare Nuovo, Ravenna



San Apollinare Nuovo, Ravenna





San Apollinare Nuovo, Ravenna



• 549, San't Apollinare in Classe Ravenna 

















Az ókeresztény művészet fordulópontja: IV. 
sz.

a monumentális keresztény művészet születése

• Constantinus császár [306–337] – templomépítkezések 
(Konstantinápolyban 21 templomot emeltetett) 

• Róma, Szent Péter templom, IV. század (rekonstrukció)



A bazilikális templomtípus 
eredete

Aula Palatina, 310 k. Contantinus helytartói palotájának fogadóterme

hosszház /hajó

A
p
sz
i
s



kapuzat

átrium

nyeregtető

félnyeregtető

vízmedence

oszlopfolyosó

gádorfal

kereszthajó

apszis, szentély

gádorfal

főhajó

mellékhajó



Maxentianus bazilikája. 310 k.



Ókeresztény –  bizánci bazilika

Ravenna, San’Apollinare in Classe, 549



• – a Jó pásztor képtéma hellenisztikus életkép jelenetként

Ravenna, Galla Placidia mauzóleuma, V. sz.



Freskó

• leírások
khalkédoni zsinat után az őslakos keresztények - a koptok - a 
monofizita irányzathoz csatlakoztak, s így eltávolodtak a 
"hivatalos" teológiai irányzattól

• kopt hellenisztikus gyökerű falfestészet, színvilág 
visszafogottsága és a statikusabb beállítások sugallta rendreutasító 
megfogalmazás. 



Ikon

• ikon = eikon = kép
• "szentkép", alkotó: meggyónt szerzetes, böjt, ima
• Eleinte realitás, hellenisztikus hagyományok
• Később absztrakció, természetfölöttire való törekvés
• bawiti Apollón- kolostor: kétalakos kompozíció: Szent Ménasz 

Krisztussal VI. szd vége



Krisztust és "Abu Menas" (Bauit) egyiptomi csodatévő Szent 
Ménasz, kopt sajátosság: aránytalanul nagy fej,  frontalitás, dicsfények, 
merev redő





A bizánci stílus kialakulása 

Ravenna, San Apollinare in Classe, VI. sz. Apszismozaik

Síkhatás
Szkémák szerinti ábrázolás

Az antik illúziókeltő 
ábrázolás (rövidülés, 
térmélység) kerülése



Keleti eredetű Krisztus-ikonográfia 

Krisztus Pilátus előtt
Szíria, VI. sz-i kézirat illusztráció)

Trónoló Krisztus
Egyiptom, Bauiti freskó. VI. sz.



A bizánci művészet jellegzetes vonásai
• Hieratikus (a szentség megjelenítésére törekvő) 

stílusjegyek:
• Arany háttér
• Geometriai rend – emberi alak ábrázolásában is
• Szkémák szerinti (lényeges vonásokra 

leegyszerűsített) emberábrázolás
• konceptuális művészet
• Síkhatás
• Esztétikai kánon

Delphi, Hosziosz Lukasz Kolostortemplom 
XI. sz. Pantokratór apszismozaikA három körös bizánci szkéma



Pantokratór ábrázolás ('Mindenható') 

Pantokratór-ikon
VI. sz. Sínai Szt. Katalin kolostor

Krisztus-Pantokratór
XIII. sz. mozaikkép, Hagia Szophia



Ortodox ikonművészet (bizánci tradíció, orosz 
átvétel) 

Andrej Rubljov: Szentháromság-ikon (XV. sz.)Vlagyimiri Istenanyja. 
XII.sz.



Iparművészet

• V.- VII. szd, Konstantinápoly, kettős tematika
• elefántcsont diptichonok, könyvborítók, 

ikonok, császári pompa kiegészítői 



Flavius Anastasius konzul diptyhonja. 
(517;London, Victoria and Albert Museum; 
diptyhon) A részletek jellegzetesen bizánci
 pontosságról és gazdagságról szólnak. 
A konzul timpanonnal díszített tribünön ül, 
az egyik kezében jogar, a másikkal jelt ad 
a cirkuszi játékok vagy kocsihajtóverseny 
megkezdésére. 



• Az elefántcsont- faragás fontos központja 
Antiokhea volt a késő ókortól Bizánc 
kezdeti fellendüléséig. Ravenna volt a 
legszorosabb kapcsolatban Szíriával, és itt 
őrzik a VI. századi elefántcsont- 
szobrászat legszebb példáját: 
Maximiánusz érsek trónus



• Bizánc fénykora és hanyatlása (843 - 1204)
• III. Mikhaél (842 - 867) kezdeményezésére a 843-as zsinat 

visszaállította a képek tiszteletét. 
A IX. század második felében a birodalmat kettős veszedelem 
fenyegette: a török, és a normann. Ezzel egyidejűleg a gazdasági 
válság

• A XII. században I. Manuél Koménosz (1143 - 1180) restauráció
• 1204. április 13-án elfoglalta a keresztes haderő, és 

megalakította a "latin császárságot".



• Az építészet
• liturgiát teljes mértékben kiszolgáló építészet (keresztkupola)

847, boiótiai Skripium, I. Baszileosz császár Nea palotatemploma 
(881),kainurgioni palota

• A visszaállított képkultusz (kolostorépítés, támogatás)
(X.-XI. Szd, sztirszi Hosziosz Lukasz-templom, khioszi Nea Moné-kolostor)
(A X.-XIII. Szd, Haigosz Theodorosz.

• kisebb lépték





Cefalú II. Roger által építtetett 
székesegyházának homlokzata,
 a bejárati oszlopcsarnokot 
szegélyező két karcsú toronnyal 
(Szicília)



XII. szd, Cefalú
Az apszisban (fent) Krisztus alakja 
Konstantinápoly 
A béma vagy presbitérium boltozatán (lent) 
négy szeráf látható, szemekkel kirakott 
hat szárnyuk 
az Apokalipszis leírását követi.

A képmagyarázó szövegek görögül,
latinul



• Késő bizánci művészet (1261 - 1453)

• Konstantinápoly örökre török lett

• Újjászületés és bukás



Mária elszenderedése (halála)
- Koimeszisz -, 
Quirinus kormányzó jelenlétében 
jegyzékbe veszik Máriát.
A két mozaik a konstantinápolyi 
Karíye-dzsámi főhajójában,
 illetve exonarthexében található. 
XIV. szd elején 
Theodorosz Mezokitész logotéta
 parancsára készítették. 
Ma is tökéletes állapotban vannak. 



A felső kép a Kariye-dzsámi 
(a khorai Megváltó-templom) 
paraklészion apszisának 
Anasztászisz-mozaikja. 
Ez a Metokitósz irányítása alatt, 
szintén a XlV. században készült 
ábrázolás a középkori festészet 
egyik mesterműve. 
A vakító fehér köpenybe öltözött
 Krisztus alászáll a holtak birodalmába 
és a sírból kikelő Ádám és
 Éva kezét fogja. Körülöttük 
ótestamentumi királyok és próféták állnak. 
Krisztus lábai alatt a pokol kapuja 
összezúzza a halál angyalát. 



Mozaik

•Bizáncban hiányzott a szabadságnak az a légköre, amely az itáliai 
városállamok művészeit éltette. A XIII. század végén és a XIV. században, a 
Palailogosz-dinasztia virágkorában a korabeli leghaladóbb festészettel 
egyenértékű alkotások születtek Konstantinápolyban, Thesszalonikében, és 
Müsztraszban.
Theodórosz Metokhitész: klasszikus harmóniaelmélet, az egységet 
hangsúlyozta a sokféleségben. A polifóniának ez a megfogalmazása érvényes 
a kor festészetére is.
A késő bizánci mozaikművészet legjelentősebb ciklusai a Konstantinápolyi 
Khóra-templomban láthatóak. A templom mozaik tümpanonja a templom 
újjáépíttetőjének alakját is megőrizte. A narthexben található mozaik Mária 
életét beszéli el, és ennek stílusa a hellenisztikus hagyományok utolsó példája.
A másik fontos kulturális központban, Thesszalonikében a Hagia 
Aposztoloiban látható jelentős mozaikciklus. A kupolát a Pantokratórt 
ábrázoló mozaik díszítette, az íveken az evangélisták láthatóak; a 
legjelentősebb a Jézus életét ábrázoló mozaikok.



• A freskó
• A Khóra-templom mellékkápolnájában található a freskóciklus 

csúcspontja, az egyetemes megváltás gondolatát kifejező 
Anasztaszisz jelenete.
A thesszalonikéi iskola hatása a Palailogosz-dinasztia alatt messze 
kiterjedt a Balkánra. Ennek példáit megtalálhatjuk Szerbia területén, 
vagy akár Novgorodban is.
A Palailogosz-dinasztia alatti festészet egyik fontos központja: 
Müsztrasz.
A Szent Demeter tiszteletére emelt Métropolisz legrégebbi falképei 
még a XII. századi miniatúrák stílusát követi. Az itt található 
leggazdagabb freskóciklus őrzője a Peribleptosz-templom.
Sajnos a XIV. század végének falfestészetéből sem a fővárosban, 
sem Müsztraszban nem maradt semmi. Csupán írásokból tudunk 
valamit róluk.

•  











Monastery of Christ in Chora, Constantinople (Istanbul), 1077-81, ca. 1315-21













Ikon

•
•szentek arcának ábrázolása realisztikus igény,de szigorú aszkétikus 
irányzat, amely a megdicsőült emberalak megjelenítésére törekedett. 
•bizánci ikonfestészet különáll a nyugati egyházművészettől, s ekkor 
alakult ki véglegesen az a hieratikus formanyelv, amely a mai napig is 
meghatározza az ortodox egyházművészetet.



Iparművészet

Palailogosz-dinasztia

Új nincs

Epitaphionok, Nagy Károly-dalmatika



• A késő bizánci művészetről 

• növekvő mohamedán térfoglalás és ízlésvilág 
• kettős hagyomány 
• antik korok - feudális kultúra
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