
  

Árpád-kori Magyarország



  

11. század

● Első építkezések: 10 püspöki székesegyház
● Pannonalmi bencés apátság (alapító Géza 996)
● Székesfehérvári Szűz Mária prépostság (1018-

tól urakodói temetkezőhely)



  

● István fehér mészkőszarkofágja, 1038 (1083?)

stílus, ikonográfia: bizánci hatás



  



  

●  feldebrői bencés monostor altemploma
●  Aba-nemzetség 

temetkezési helye
● Centrális alaprajz
● Kripta, ereklyekultusz
● Keresztboltozat, pillérek, 
● akantuszleveles oszlop

Feldebrő, altemplom



  



  



  

● Észak-itáliai hatás
● Bizáncias ornamentika helyett 

monumentális figuralizmus
● háromhajós, keresztház nélküli, 

3 félköríves apszissal záródó, 

nyugati toronypár, pilléres bazilika
● Kripta épen

Garamszentbenedek, bencés apátsági templom



  

A templom gótikus kapuja
Garamszentbenedeki apátság



  

12. század

● Székesegyházak díszítése (Pécs, Szfvár)
● Szerzetesi templomok (német bencés hatás, 

Boldva, Ákos, Harina, Kapornak)
● francia koragótika (Esztergom)

Esztergom, palotakápolna



  

● Boldva: bencés alaprajz+keleti toronypár
● Karzat,  templomfalban lépcsős feljáró
● síkmennyezet 

Boldva, bencés apátsági templom, 12. század



  

● 1064-ben leégett pécsi székesegyház 
újjáépítése

● lombard alaprajz, négy torony, keleti emelt 
szentély alatt kripta

● altemplomba vezető 2 lejáró falain relief 
(teremtés, Sámson, Jézus élete)



  

Angyalt ábrázoló dombormű



  



  

13. század

● Terjedő gótika (III.Béla)
● Monostorépítészet
● Pilis (1213 Gertrúd királyné temetése)

II. András és Gertrúd egy szászországi zsoltároskönyvben, 1211 körül



  

13. század

● háromhajós, egyenes szentélyzáródású, 
keresztházas, torony nélküli, 

bordás boltozatú bazilika
● szerény homlokzat
● mérműves rózsaablak
● vörös-fehér csíkos fal

Bélapátfalva 1232, ciszterci templom és 
monostor



  



  



  

● újjáépítése 1224 után befejeződik
● bimbós fejezetek, naturalizmus 
● déli kapu (Porta speciosa)

növényi díszek és bélletívek

torzfejei (reims-i székesegyház

1220 stílusa)

Pannonhalma, Porta speciosa



  

● gótikus székesegyház: gyulafehérvári, 
● háromhajós hosszház,

kereszthajó, többszakaszos, 

nyújtott kórus, poligonális szentély
● bordás keresztboltozat
● szentély nagy, lándzsa-,

körablakok 

Gyulafehérvár, székesegyház



  



  



  



  

nemzetségi monostortemplomok

● Nemzetség= vérrokonság kötelékével 
összekapcsolt emberek csoportja, világi 
alapítás!

● “átmeneti stílus”
● háromhajós hosszház nyugati toronypárral, + 

kegyúri karzat, keresztház nélküli



  

Lébény

● 1221, Győr nemzetségbeli 

Pót, Csépán és István 

A lébényi Szent Jakab monostortemplom



  

Zsámbék

● Aynard, illetve Zsámbéki nemzetség
● 1234 létezett
● Háromhajós, keresztboltozattal 

fedett bazilikális elrendezésű
● két torony, urasági karzat
● apszisok



  

 jáki monostortemplom

● Jáki Nagy Márton 1220 körül bencés monostor
● 1256 ápr 24 Szent György napja felszentelés
● Háromhajós, négyszakaszos bazilika, nyugati 

toronypár között karzat
● Szentélykiemelés 

szentélynégyszöggel



  



  

● patrónusszent, 

Szent György harca 

a sárkánnyal
● Mária halála és mennybevitele
● Donátorpárok
● bizáncias freskók stílusa Észak-Itáliából 



  

Koronázási jelképek

Szent István a trónon



  

Koronázás

● Hiány: gyűrű, karpántok, ruházat egyes darabjai
● legfontosabb jelvény a korona
● Jogar: "vedd az erény és igazságosság 

vesszejét"
● Kard: jog az igazság hatalmának gyakorlására, 

oltalmazza az egyházat és híveit, 
kereszténység ellenségeit elpusztítja

● Országalma: világmindenség feletti uralom



  

● két rész (eredet, kor, stílus)
●



  

Corona Latina

●  kereszt alak
● pántokból álló boltozat
● rekeszzománc lemez
● trónoló Krisztus
● Apostolok
● Kereszt később



  

corona graeca

● oromdíszekkel és csüngőkkel ellátott kerek 
abroncs, alul-felül igazgyöngy sorral

● rekeszzománc képek és drágakövek

A corona gracea kiterített rajza



  

● corona graeca valószínűleg I. Géza felesége, a 
Bizáncból érkezett Szünadéné-é volt

● Zománcképek= bizánci császári ötvösműhely
● abroncs tetején Pantokrátor
● Égi kíséret: Mihály és Gábriel arkangyal (égi 

seregek vezetői), Szent György és Szent Demeter 
(keleti kereszténység katonaszentjei), Kozma és 
Damján (önzetlen égi tudomány képviselői, 
orvosszentek)



  

● Történeti személyek: 
● Dukasz Mihály bizánci császár, 
● társcsászár Konstantinosz, 
● I. Géza magyar király (Geobitzasz pisztosz 

kralesz Turkiasz ="Géza, Turkia hívő királya")



  

A corona graeca rekeszzománcai

● uralkodó színek: kék árnyalatai, vörös, zöld, sok 
sárga

● testfelületekhez barnás, a haj és a szakáll 
jelölésére fekete

● zománcképek között egy-egy nagyobb drágakő
● Zafír (égkék), almandingránát (tűzvörös), zöld 

üvegkő (föld), igazgyöngy (víz) = 4 alapelem



  

Palást

● Donációs felirat: "Krisztus megdicsőülésének 
1031. esztendejében, a 14. dikcióban István 
király és Gizella királyné készítette és adta ezt a 
miseruhát a Fehérvár városban lévő Szűz 
Mária-templomnak"

● Alapanyaga bizánci selyem
● Aranyszál hímzés



  



  
Gizella királyné és Szent István király a koronázási paláston



  

Palást

● hátán Y alakú, ún. Villáskereszt
● felső szárain angyalok
● Tengelyen 2 Krisztus: diadalmas (halálon és 

bűnön), trónoló Világbíró, mandorla
● Felirat az első mo-i írott emlék (dedikáció)
● István, Gizella és Imre herceg együtt
● Mitizáló hagyomány



  

● Feliratok hexameterben
● Miseruhából lett palást
● Javítások, bélelés



  

Jogar

●  buzogány forma
●  hegyikristály gömb
● Filigrán: szívpaletta
● végtelen, mágikus csomó
● láncokon csüngő golyók
● mogyorófa nyél



  

Országalma

● koronázási paláston
● 16 cm, aranyozott ezüst
● zománcozott címerpajzs 

(14.szd, Anjou)
● Kettőskereszt: Árpádok

(trónutódlási jog) 



  

Kard

●  Legújabb, 16. szd elején, Velence
● 98 cm hosszú, a penge szélessége 6,5 cm
● Markolatgomb, pengén maratott indadísz
●  nem volt a koronázási jelvény



  

Fogalmak

● Altemplom / kripta: a templomnak a szentély 
alatt levő, részben vagy egészben föld alá 
nyúló, boltozott kultikus tere. Liturgikus 
funkciójú, általában ereklye (egy szent földi 
maradványa) őrzési helye. Temetkezési helyül 
is szolgálhat.



  

Fogalmak

● Béllet: befelé lépcsőzetesen szűkülő, 
oszlopokkal, féloszlopokkal tagolt, plasztikus 
díszítésű nyíláskeret.



  

Fogalmak

● Kápolnakoszorú: a szentélyhez sugarasan 
csatlakozó, félköríves vagy poligonális kápolnák 
sora, mindegyikben egy-egy oltárral. A 11. 
századi francia romanikában alakult ki a 
kápolnakoszorús szentélykörüljáró, innen 
örökölte a korai majd klasszikus gótika.



  

Fogalmak

● Kapuzat: díszes keretezésű kapu, a keret 
plasztikus díszítése a romanika idején vált 
hangsúlyossá. Részei: lábazati zóna, béllet 
(oszlopszobrok, féloszlopok stb.), bélletív, 
timpanon. A a főbejárata (általában a nyugati 
kapuzat) volt a legdíszesebb.



  

Fogalmak

● Karzat: nagyobb épület belső terében 
kialakított, megemelt, mellvéddel lezárt térrész, 
melynek külön feljárata van. A templomi 
karzatok rendszerint a mellékhajók fölött (pl. 
zarándoktemplomok) vagy a nyugati részen 
helyezkednek el.



  

Fogalmak

● Kerub: négy- vagy hatszárnyú angyal. Az 
Ószövetségben ezek az emberfejű, 
oroszlántestű, bikalábakon álló, sasszárnyú 
lények vigyázzák az Édenkertet (1 Kir 6).



  

Fogalmak

● Lándzsaablak: keskeny, hegyes csúcsívben 
végződő ablaknyílás. Az angol gótikában 
gyakran használtak lándzsaablakokból álló 
ablakcsoportot.



  

Fogalmak

● Lombard alaprajzi típus: a 11. század végén 
Észak-Itáliából elterjedt közép-európai alaprajzi 
típus, melynek sok változata lehetséges. 
Alaptípusa a háromhajós, három félköríves 
apszisban záródó, kereszthajó nélküli bazilika.



  

Fogalmak

● Mérmű: körívekből alkotott, áttört geometrikus 
díszítmény, amely a gótikus építészetnek egyik 
jellemző díszítő eleme. Ha nem áttört, a neve 
vakmérmű. (kőrács, kőcsipke)



  

Fogalmak

● Párkány: az épület falfelületének vízszintes 
tagolóeleme, a sík felületből jól láthatóan 
kiemelkedik. Az antik oszloprendekben az 
oszlopfő fölött általában háromrészes párkány 
található. A párkány, homlokzati elhelyezkedése 
szerint lehet koronázó- (fő-) párkány, 
övpárkány, könyöklőpárkány, lábazati párkány, 
szemöldökpárkány.



  

Fogalmak

● Rozetta: stilizált rózsa, kör alakú 
díszítőmotívum.



  

Fogalmak

● Szentélykörüljáró: a szentély olyan kialakítása, 
melyben a mellékhajókat kápolnákkal ellátott 
folyosóként vezetik körül az apszis mentén. A 
körüljáró folyosó lehet kéthajós, ekkor kettős 
körüljáróról beszélünk.



  

Fogalmak

● Westwerk: (német „nyugati épület”) a Karoling- és 
Ottó-korban a 9. századtól a 11. századig 
kimutatható egyes keletelt bazilikák nyugati 
végéhez kapcsolódó többszintes épület, 
toronycsoport. A westwerk földszinti része 
boltozott, előcsarnokszerű, a karzaton külön oltár 
található. Önálló liturgikus funkciója mellett a 
westwerk lehetett a császár kiemelt tartózkodási 
helye, egyben fogadóhelyisége is (császárkarzat).
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