
  

Román kor művészete



  

● A kor a nevét a „ Rómait utánzó” lekicsinyítő 
értelmű elnevezésből kapta.

● A feudális rend és az egyház megszilárdult 
kapcsolatát hirdeti.

● Franciaország, Itália, Németország: 
legkedvezőbb feltételek



  

● Cluny: a bencés apátság harmadik templom 
(1088-1225), Franciaország

● Pisa: székesegyház (1063-XIII. sz vége), Itália
● Milano: San Ambrogio-templom (XII. sz. 1. 

fele), Itália
● Hildesheim: St. Michael-templom (1010-1033), 

Németország (Ottó-kori építészet)



  

1064-ben kezdődött az építése, 
Buscheto építész, pisai dóm



  



  



  



  



  



  



  

Építészet

● Jellemzői : 
● fő feladat: keresztény templomépítés
● szobrászat, festészet, kézművesség ennek 

alárendelve
● Naturalizmus nincs



  

Építészet

● 11–12. szd egyházi építkezés:
● székesegyházak, katedrálisok, dómok, 

plébániatemplomok, kolostorok, 
keresztelőkápolnák, temetőkápolnák és 
csontházak (karnerek)



  

Építészet

● román templom elrendezése hasonló a római 
bazilikáéhoz

● szentélyhez vezet a főhajó, mellette jobbról-
balról egy-egy, néha két-két mellékhajó 

● egyszerű főépülethez toldalékok járulnak
● Kereszthajó
● apszisok



  

Építészet

● 1. Főhajó 
● 2. Mellékhajó
● 3. Kereszthajó
● 4. Négyzeti tér
● 5. Apszisok



  



  



  



  

Odó, Cluny második apátja



  Hugó, Cluny hatodik apátja, Matilda grófnő, és IV. Henrik császár

A templomok falszerkezete



  

Főhajó, rekonstrukció



   Basilica of Sant'Ambrogio, Milánó, 11. szd



   Basilica of Sant'Ambrogio, Milánó, 11. szd



   Basilica of Sant'Ambrogio, Milánó, 11. szd



  

 Basilica of Sant'Ambrogio, Milánó, 11. szd



  
1943



  



  

Építészet

● antik oszlop helyett vaskos oszlopok, zömök pillérek 
● kazettás síkmennyezetet helyett félköríves boltozat 
● masszív falak, zömök tornyok, földsánc
● ablakok keskenyek, lőrésszerűek, félköríves 

záródásúak, ikerablakok vagy rózsaablakok 
(sugárirányú kőküllőkkel osztott)

● Tetőszerkezet  dongaboltozat, bordás keresztboltozat
● alaprajza kötött boltozási rendszerű



  

● Itáliai stílus
● 3hajó, hosszhajó, nincs kereszthajó, karzat
● Kripta
● Apszismozaik
● Nincs torony
● San Miniato al Monte, Firenze, 1014-



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

● Német stílus

St. Michael templom, Hildesheim, 1010-33



  
St. Michael templom, Hildesheim, 1010-33



  

St. Michael templom, Hildesheim, 1010-33



  

St. Michael templom, Hildesheim, 1010-33



  

St. Michael templom, Hildesheim, 1010-33



  
St. Michael templom, Hildesheim, 1010-33



  



  



  



  



  



  



  

Várak

● magaslatokon, hegycsúcsokon, vízzel vagy 
mocsárral körülvett területen

● kis alapterületű, többszintes toronyépület, a 
csak védekezésre és végső menedékül 
szolgáló öregtorony (donjon), ill. a várúr 
lakóhelye a lakótorony. Várfal, szállás- és 
gazdasági épületek, lakó- és fogadóterem= 
palota (németül pallas), kápolna



  

● Kőfal (tornyok), árkok, földsáncok
● falak tetején járó (őrség), keskeny nyilazó 

lőrések, mellvédfal. A járót idővel fa- vagy 
kőgyámokra helyezett, fa- vagy kőlap-
padozatú, "folyosó"-vá, védőfolyosóvá 
(gyilokjáró) szélesítik ki.

● Kaputorony, falszoros (Zwinger) megtört 
nyomvonal (támadók)



  



  

Városok

● várak körül, várhegy lábánál, útcsomópont, folyó 
átkelőhely, sokszor római városok romjain 

● szűk terület, védőfal, tornyokkal védett kapuk
● beépítés rendezetlen, utcák keskenyek, zegzugosak
● emeletes beépítés, zsúfoltság
● egészségügy alacsony színvonalú (járványok)
● Vízvezeték, csatornázás kevés, útburkolat 
● Templom, városháza, a kereskedő- és iparos-testületek 

székházai, raktár, őr- és tűztorony



  

Falvak

● hűbérurak várai körül, kolostorok mellett vagy 
szabad területen

● lazább beépítés
● Védelem: templom és temető védfala
● erődtemplomok



  

Lakóházak

● igénytelenek
● parasztság és a szegényebb városi lakosság 

sárkunyhókban és faházakban lakik. A 
● városi többszintes lakóházak: fa, favázas 

téglafal, ritkán kőfal
● Zártsorú építkezés: utca felé az oromzat, délen 

utcafelőli eresz, keskeny telek



  

Téralakítás

● Római: hosszanti és központos 
térelrendezések kialakult formái



  

Téralakítás

● templom hosszanti elrendezés (korai 
keresztény bazilika típus) 

● falusi templomok egyhajósak
● Westwerk= nyugati védmű (bazilika nyugati 

végének többemeletes masszív kiépítése) 
● altemplom, kripta



  

Szent Pantaleon templom, Köln. 
Westwerk. 10. század második fele



  

Téralakítás

● Központos elrendezés, kör-, sokszög- vagy 
több-karéjos alaprajz (keresztelő- és temető-
kápolnák)Terük 

● Osztatlan tér, vagy oszlopsoros körüljáró
● cikkelyes kupola-, kolostorboltozat 
● Minta: aacheni palotakápolna - centrális 

alaprajz, kétszintes elrendezés



  



  



  



  

Építőanyagok

● Falazóanyag: mész- és homokkő, tégla
● Boltozatok: kőből, néha kőbordák között tégla
● síkfödémek anyaga: fagerenda és deszkázat. 

Fedélszék fából. Héjazat zsindely, terméspala 
vagy égetett cserép, egyes vidékeken vékony 
kőlap. 

● Kupola, íves felület: ólom-, vörösréz, 
bronzlemezekkel fedve



  

Szerkezetek

● teherhordó szerkezet: térlefedések módja 
● A térlefedések kezdetben fagerendás, deszkázott 

síkfödémek. A gerendák a hosszanti főfalakra és az 
ívekkel áthidalt támaszsorokra fekszenek fel.

● Méreteknövekedés, tűzesetek miatt boltozás
● általános a dongaboltozat: oldalhajók, empórák 

féldongákkal, főhajót dongaboltozattal (támaszok fölött 
hevederívekkel erősítve)

● famennyezet – boltozat – súlynövekedés - alátámasztó 
szerkezetek keresztmetszete növekedett



  

Szerkezetek

● fal, pillér, oszlop: Itáliában szabályos 
négyszöghasáb alakúra faragott kőtömbökből 
habarcsba falazzák. (faragás-illesztés) 
Nagyobb falvastagságnál a két oldali 
kváderfalazatok közét idomtalan kövekkel töltik 
ki.

● A falak hosszanti merevítésére a falkoronába fa 
koszorúgerendákat építenek be.



  

Szerkezetek

● A nyílásáthidalások a falnyílások fölött és a 
támaszok között boltozottak. 

● A boltívek félkörösek, később nyomott 
csúcsívesek 

● A boltíveket ék alakúra faragott kövekből 
falazzák



  

Keresztboltozat

● Dongaboltozat helyett keresztboltozat
● két egyenlő fesztávú és magasságú, félköríves 

donga áthatásából keletkező római 
keresztboltozat = így csak négyzet alaprajzú 
mezők fedhetők le, és ez erősen megköti a 
templomok alaprajzát



  

Román keresztboltozat

● római keresztboltozat - nagy oldalnyomás
● ív emelése – oldalnyomás csökken
● félkörös átlós ívű keresztboltozatok félkörös 

homlokívekkel és a közép felé emelkedő 
záradékvonalak - román keresztboltozat



  

● korai keresztboltozatok süvegvastagság nagy, 
erős alátámasztás, emelt ívek

● bordás keresztboltozat: vastagabb homlok- és 
átlós ívek, bordák, közei vékonyabb 
boltsüvegekkel, zárókővel



  

 A kereszt-, a négyoldalú bordás kereszt- 
és a komplex bordás keresztboltozat

Notre-Dame székesegyház, Reims



  

● bordás román keresztboltozat - kisebb súly 
keresztmetszet csökken, tér könnyedebb, 
áttekinthetőbb 

● hatsüveges boltozat: két oldalsó boltsüveg még 
két-két süvegre osztva



  

Csúcsíves keresztboltozat

● téglalap alaprajz lefedése
● homlok- és átlósívei is csúcsívek - gótika 
● sokszögű és kör alaprajzú centrális terek, 

négyezetek lefedése a kolostorboltozat, 
cikkelyes kupolaboltozat



  

Alaktan

● Antik formakincs átalakítása
● Oszlop 3-as tagolás, DE más arány (zömök, 

karcsú) 
● Rajnai, kockafejezet
● Redős, trapézfejezet
● Kehelyfejezet (gótika átmenet)
● pillérek



  

oszlopfők

Elne, Dél-Franciaország (XII. század)

 Saint-Michel-de-Cuxa apátság , Dél-Franciaország (XII. század első fele)

Akrobata, Colegiata de Santa Juliana, 
Santillana del Mar, Cantabria, Spanyolország 
(XII-XIII. század)\n



  

A gurki széksegyház kriptájának oszlopai (100!) (Karintia, 1140-1200)



  
San Ambrogio, állatalakos oszlopfő



  

● falnyílások alakítása és keretezése eltér az 
antik mintáktól: mindig félköríves záródásúak. A 
kapuk a homlokzatok leggazdagabb díszítésű 
elemei. A vízszintes szemöldökgerenda fölött a 
félkörös ívmezőt többnyire domborműves 
kőlap, timpanon tölti ki.

● Jellegzetesek a karcsú oszlopokkal osztott 
nyílású, kettős vagy hármas ikerablakok.



  

Törpegaléria

● Homlokzat lezárása főpárkánnyal (ívsorral, 
vakárkádokkal alátámasztott, díszített) 

● falak felső szakasza elvékonyodik, visszaugrik, 
és az ívsor-folyosót határolva a külső falsíkba 
helyezett, szabadonálló kis oszlopokon 
nyugszik. 



  

Szobrászat

● Jellemzői : kőfaragó művészet, a szobrászat a 
templomok, épületek díszítésére szolgált 
(oszlopfő, kapubéllet, kapunyílások feletti 
ívmező, szószék, szentélykorlát) 

● egyes művészeti ágak nem önállóak (mind az 
építészet szolgálatában) 

● stilizált, elnagyolt indák között megbúvó emberi 
és állati alakok



  

Szobrászat

● Szobordísz helye: bejárat, oszlopfők, 
olvasópult, párkány, keretelés, ajtóbéllet, 
boltozatok homlokíve

● A kapunyílás általában négyszögű, felette 
félköríves mezővel, a timpanonnal, vagy 
orommezővel 



  

Beaulieu-sur-Dordogne, Saint-Pierre apátsági templom, Utolsó ítélet



  
Assisi, San Rufino, dombormű



  

Szobrászat

● Az ábrázolt test többnyire zömök, vagy ritmikus 
sorokban megnyújtott alak, a ruharedők nem 
követik a test vonalait 

● bibliai személyek szimbolikus értelműek, merev 
mozdulatok, érzelemmentesség 

● trónoló Krisztus ábrázolása



  

Jáki templom (1220-1256), főkapu



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  
Ják, a Szent György plébániatemplom déli toronyalja az alapítókat ábrázoló freskóval 



  

● Nagyobb ajtónyílás megosztva egy középső 
pillérrel (osztósudárral) 

● Plasztikus dísz a szemöldökgerendán, az 
orommezőn figurális ábrázolások 

● Kapuszárnyak
● kapu nyílása melletti bélleten (jobbra és balra 

lévő lépcsőzetes falakon) szobrok



  Ferrara, a dóm kapujának részlete oroszlánnal



  

Festészet

● Jellemzői : vallásos tárgyú, szimbolikus
● hiányzik a háttér, a perspektíva és a fény-

árnyék ábrázolása
● Fal- és üvegfestmény, kódexillusztráció, 

iniciálé, miniatúra



  

Festészet

Építészet alárendeltje

Falfreskó (nedves vakolatra festett kép) 

Krisztus-ábrázolások, szentek élete 

Alakok merevek, sematikusak, egy irányban és 
tartásban állnak

Trónoló Krisztus, Barcelona



  

Barcelona, 
Maiestas Domini



  

Könyvművészet

● Kolostor – kódex

másolása, illuminálás (festés). A lapok díszes 
kezdőbetűje az iniciálé, kis festett képei a 
miniatúrák. Borítón arany, ezüst és drágakő 
díszítés

● Jézus születése, ír hagyományok alapján 
festett miniatúra



  

Aberdeen bestiárium, 12. század

Párizs, Saint Sever-i Apokalipszis



  

Oroszlán Henrik evangeliáruma, 
12. század



  

Kárpitművészet

● Falikárpitok
● Csomózott, szőtt faliképek, hímzett textilek. 

Ábrázolásmódjuk hasonló a freskókéhoz, de 
témái változatosabbak. Pl. a bayeux-i kárpit 
Anglia normann meghódítását ábrázolja. Az 
események elbeszélése folyamatos, az alakok 
egyszerűsítettek, de lényegretörők.

● Részlet a bayeux-i falikárpitból (1077, Bayeux 
székesegyház)



  

● Dél-Anglia, 1070-1082
● Szélessége 48-53 cm, hosszúsága 69,55 m 

(eredetileg 70 fölött, de elveszett)
● Gyapjúfonál, öt szín nyolc árnyalata, száröltés 

és lapos hímzés
● 75 különálló jelenet (képregény)
● Fősáv + négy oldalon szegélydísz (állatfigurák, 

fantasztikus lények, mindennapi élet)



  

● Történelmi téma: Vilmos bretagne-i hadjárata, 
szövetség Hódító Vilmos és Hitvalló Edward 
között, Harold hitszegése, hadi előkészületek, 
Csatornán való átkelés, hastingsi csata

● Propagandisztikus jelleg (normann 
szemszögből)

● Középkori képnyelv, sztereotípiák, epikus jelleg, 
latin feliratok



  

●  626 emberi alak, 202 ló, 55 kutya, 505 egyéb 
állat, 49 fa, 37 épület és 41 hajó

● a szőnyeg a bayeux-i székesegyház 
templomhajójában volt körben felaggatva

● Kettős értelmezés (tanmesék)

http://panograph.free.fr/BayeuxTapestry.html

http://panograph.free.fr/BayeuxTapestry.html


  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Bayeux-i_k%C3%A1rpit

A Halley-üstökös ábrázolása

http://hu.wikipedia.org/wiki/Bayeux-i_k%C3%A1rpit


  

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



  

Harald angol király elesik a hastingsi csatában

https://www.youtube.com/watch?v=LtGoBZ4D4_E

https://www.youtube.com/watch?v=LtGoBZ4D4_E


  

Normann hajó ábrázolása a falikárpiton



  

Odo, Bayeux püspöke,  Vilmos herceggel a Hastings-i csatában, 1066



  



  

Sections of the 1066 Medieval Mosaic re-creation
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