Bevezető

Előszó

A képzelet világa című tankönyv a művészetek megértéséhez és kreatív alkalmazásához nyújt segítséget. Az elméleti ismereteken túl ötleteket ad ahhoz, hogy te is kipróbálj
alkotásaidban egy-egy megismert stílust, témát vagy művészeti technikát.
A művészetekről szóló fejezetekben a nagy történelmi
korszakok legjellegzetesebb épületei, szobrai, festményei,
használati és dísztárgyai mellett az adott időszak öltözékeit is megismerheted. A könyv elején olvasható műelemzési módszerek egyfajta lehetséges megoldást kínálnak
fel. Elsősorban a ﬁgyelmedet hívják fel arra, hogy milyen
összetett egy műalkotás, mennyi dologra kell ﬁgyelni ahhoz, hogy megértsd a művész szándékát, és eljuss a látható külső formától a tartalomig, a mű mondanivalójáig.
A megértés szintje tőled is függ. A te egyéniséged, a pillanatnyi lelkiállapotod, érdeklődésed, ízlésed is befolyásolja,
hogy érvényesül-e a mű hatása vagy sem, elfogadod-e a
művész kifejezőeszközeit, és tetszik-e a látott mű. Ha többet tudsz egy mű keletkezéséről, a művész egyéniségéről, akkor valószínűleg az alkotói stílusát is jobban meg fogod érteni.
A műalkotások képei mellett szöveges elemzések is
szerepelnek. Egészítsd ki azokat saját gondolataiddal,
észrevételeiddel!
A tankönyv jellegzetessége, hogy az elméleti ismereteket különböző tevékenységek során szerezheted meg. Az
ismeretközlő részekhez írásbeli és rajzos feladatok is kapcsolódnak. Egy-egy témához több alkotó feladat is tartozik. nem kell mindegyiket elkészítened. válaszd ki azt,
amelyikről a legtöbb ötlet jut eszedbe és a legjobban tudod megvalósítani!
A tankönyv szövegében vastag betűvel láthatók a legfontosabb fogalmak és ismeretek.
Ha * szerepel egy szó mellett, akkor annak magyarázatát a
könyv végén lévő Kislexikonban találod meg.
Ha többet szeretnél tudni egy-egy korszakról, művészről
vagy művészeti technikáról, akkor a tankönyv végén lévő
Irodalomjegyzék ajánlott könyveiben is utánanézhetsz
az érdeklődésednek megfelelő témáknak.
A témához kapcsolódó szorgalmi feladatokat, gyűjtőmunkát a Témakutatás címszó alatt találod.
Sikeres munkát kíván: a szerző és a kiadó

Fogalmak, technikák
Az ilyen jelölésen lévő szöveg egy fontos művészettörténeti fogalmat vagy egy képzőművészeti technikát ismertet meg veled.

Tudod-e,
…hogy az így megjelenő szövegből sok érdekességet tudhatsz meg az adott témához kapcsolódóan?
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A képzelet világa .

Épület elemzése

A jáki templom (–), román
stílus

A reimsi székesegyház nyugati homlokzata (–), gótikus stílus

A ﬁrenzei Palazzo Strozzi (–),
részletrajz, reneszánsz stílus

1. Az első benyomások
Az épület tömeghatása, hangulata. Hogyan illeszkedik a környezetébe?
2. Az épület adatai
Az épület neve. Hol található, mikor épült és ki tervezte? Méretek.
Történt-e valamilyen jelentős esemény az épületben?
3. Rendeltetés, funkció
Milyen célból épült (lakóház, palota, vár, templom, színház,
könyv tár, sportcsarnok, fürdő stb.)?
4. Az épület külső megjelenése (tömege)
Az épület térhatároló felületekkel meghatározott építészeti
tömeget alkot. A tömeg lehet zárt tömböt alkotva egyszerű
vagy több alapelemből álló, összetett.
Milyen kapcsolat olvasható le a tömeg és a funkció között?
Milyen állapotban látható jelenleg (teljesen ép, újjáépített,
átalakított, romos)?
5. A tömeg és az alaprajz közötti összefüggés vizsgálata
A térformák jelzésének módja az alaprajzon.
Szabályos ismétlődések, ritmusok megﬁgyelése az alaprajzon, és a megﬁgyelt szabályok építéstechnikai magyarázatának keresése.
6. Az épület szerkezete, anyaga, az építés technikája és stílusa
Milyen összefüggés állapítható meg az építőanyag minősége és a szerkezet között?
Hagyományos vagy új építőanyagokból és szerkezetekkel
épült-e?
Az új szerkezetek elemzése. Miért vált szükségessé az új szerkezetek bevezetése?
A részletek elemzése: homlok zatok, oszlopok, kapuk, ajtók,
ablakok, térlefedés, díszítések.
Az adott kor építési stílusának jellegzetes épülete-e?
7. A belső tér elemzése
A térélmény és a fényhatás megfogalmazása.
A külső és a belső tér összhangja, stílusa.
Hatása, díszítése megfelel-e a funkciójának?
Milyen a díszítés elrendezése a belső térben?
8. Összehasonlítás
• egy azonos stílusú és funkciójú másik épülettel (a korstílus
közös vonásainak megﬁgyelése),
• egy régebbi stílusú épülettel (azonosságok és különbségek
keresése).
9. Összefoglalás
Az elemzés során szerzett legfontosabb tudnivalók összegzése. Az ismeretek megfogalmazása szóban és írásban.
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Bevezető

Szobor és dombormű elemzése
1. Az első benyomások
Miért tetszik? Miért nem tetszik?
2. A szobor adatai
Alkotó, cím, a keletkezés ideje, mérete, anyaga (fa,
fém, kő, márvány, gránit, terrakotta stb.).
A készítés technikája, rendeltetése (épületdíszítő
szobor, köztéri alkotás, épületbelsőt díszítő mű, szökőkút része stb.).
Jelenleg hol látható a mű (eredeti helyén, múzeumban, magángyűjteményben)?
Milyen a szobor állapota (sérült, hiányos, helyreállított – restaurált –, másolat)?
Műfaja: térplasztika, épületszobor, dombormű, féldombormű, kisplasztika, mobil.
3. A szobor témája
Kit vagy mit ábrázol, miről szól? Az ábrázolt egyének
jellegzetes karakterének, egyéniségének jellemzése.
4. Az ábrázolás módja
valósághű, egyszerűsített (stilizált), idealizált, nonﬁguratív (absztrakt), organikus vagy geometrikus.
5. A kompozíció
Szent Tamás apostol (. száMichelangelo Buonarroti: Dávid
Az alak jellegzetes tartása, a szerkezet, a befoglaló zad), festett fa,  cm,
(–), márvány,  cm,
forma, a formák elrendezése, az egymáshoz viszo- garamszentbenedek
Firenze, Accademia
nyított méretek, jellegzetes mozdulatok, a kiemelés
módjai, arányok.
Kompozíciós vázlat készítése a mozdulatok és a befoglaló
forma hangsúlyozásával.
Az elrendezés módja hogyan segíti a mondanivaló kiemelését vagy a tartalomnak megfelelő hangulat elérését?
6. A szobor felületi megmunkálása, színe, a részletek kidolgozása
Megfelelő anyagot választott-e a művész? Segíti-e a mondanivaló kiemelését, illik-e az adott témához (pl. az ünnepélyes
hatású márvány)?
7. A művész egyéni stílusának jellegzetességei
Hasonlít-e a művész egyéni stílusa az adott kor általánosan
elterjedt és elfogadott stílusára?
8. Összehasonlítás
• azonos témájú, de más stílusú szobrokkal (pl. román és gótikus kapubélletszobrok összehasonlítása),
• régebbi stílusú, már ismert szoborral (a stílusazonosságok
és -különbségek keresése, és a változás magyarázata, pl. reneszánsz és görög szobrok hasonlóságának okai),
• a művész egy másik alkotásával.
9. Összefoglalás
Az első benyomás és az elemzés során szerzett ismeretek Lorenzo Bernini: Dávid (), márvány,  cm,
Róma, galleria Borghese
összevetése, illetve a legfontosabb tudnivalók kiemelése.
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A képzelet világa .

Kép elemzése

Cimabue (csimabúe): Trónon ülő madonna (), fa, tempera,  ×  cm,
szimmetrikus kompozíció

Leonardo da vinci: Szent Anna harmadmagával (–), olaj, fa,  × 
cm, háromszög (gúla) kompozíció

Id. Pieter Bruegel (brőhl): Parasztlakodalom
( körül), olaj, fa,  ×  cm, átlós
kompozíció

1. Első benyomások
Milyen a kép hangulata, milyen gondolatokat és érzelmeket
vált ki a nézőben?
2. A kép adatai
Alkotó, a mű címe, mikor készült, mi az alapanyaga (fa, vászon,
papír, fal), milyen technikával készült (olajfestmény, tempera,
akvarell, monotípia, litográﬁa*, linómetszet* stb.), mérete.
Jelenleg hol található (templom, múzeum, közintézmény, magángyűjtemény)? Milyen az állapota, pl.: sérült, restaurált?
A kép műfaja: portré, csoportportré, tájkép, csendélet, életkép, enteriőr, történelmi festmény, illusztráció, vallási kép,
absztrakt).
3. A kép témája
Kik a szereplők, hol játszódik a jelenet, és mi történik a képen? Milyen a szereplők karaktere?
4. A kompozíció
A személyek és tárgyak elrendezése, a csoportosítás módjai.
A főszereplő kiemelésének megoldásai: méret, színkontraszt,
tónuskontraszt, perspektivikus irány vonalak, a mellékszereplők tekintetének iránya, ritmikus ismétlődés stb.
A kompozíciós szerkezet megrajzolása: háromszög, átlós, középpontos (centrális), szimmetrikus*. Milyen a kép ábrázolási
módja: sík vagy tér?
5. A kép színei
Színei valóságosak vagy attól eltérőek?
Milyen a kép színhangulata (tarka, harmonikus, monokróm,
meleg vagy hideg színek)?
Melyik szín uralja a képet, és vajon miért?
Színkontrasztok keresése és a kontrasztok jelentősége a szereplők és a mondanivaló kiemelésében.
A színfoltok nagysága és elrendezése. Színritmus.
6. Az alkotóművész stílusa, kifejezőeszközei
Jellegzetes technika, ecsetkezelés, kompozíció, a felület megmunkálása (faktúra), vonalhasználat (éles, elmosódott).
7. A kép mondanivalója (a tartalom üzenete, megértése)
A kompozíció, a színhasználat és a művész egyéni stílusa hogyan segíti a mondanivaló kiemelését és a mű hangulatának
átélését?
8. Összehasonlítás
• a művész egyéb alkotásaival,
• hasonló kompozíciójú és témájú képekkel (pl. a kiemelés
módjainak összehasonlítása).
9. Összefoglalás
Az első benyomás és az elemzés során szerzett ismeretek
összevetése. A legfontosabb tudnivalók kiemelése és összegzése. Értékítéletek megfogalmazása, indoklása.
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Ókeresztény és bizánci művészet
Időrend

Ókeresztény szarkofág (. század), Róma

4. század. Szent Domitilla-katakomba, Róma
330–430 körül. A régi Szent Péter-bazilika
5. század. Szent Gennarius-katakomba, Nápoly
526–547. San Vitale (szán vitále)-templom, Ravenna
532–537. Hagia Szophia (ájá szófia)-templom,
Konstantinápoly (ma Isztambul)
535–549. San Apollinare in Classe (szán ápolináre in
klássze), Ravenna
547. Justinianus és kísérete, mozaik a ravennai San Vitaletemplom apszisában
547. Theodóra császárné és kísérete, mozaik a ravennai
San Vitale-templom apszisában
550 körül. San Apollinare Nuovo, Róma

A keresztény vallás az . században jelent meg Rómában. Az új
vallás hívei kezdetben csak titokban találkozhattak, mert nézeteik
miatt üldözték őket. Az elfogott és megölt keresztényeket mártíroknak, vértanúknak nevezték. Miért kellett meghalniuk? Csupán
azért, mert nem a római isteneket tisztelték, megtagadták a „bálványimádást”, és Krisztus tanításait követték.
A keresztényüldözés évszázadai alatt a hívek magánházakban vagy föld alatti temetkezőhelyeken, a katakombákban*
tartották az istentiszteleteket. A keresztények életében Constantinus császár döntései nagy változást hoztak. -ban kiadott rendeletében hivatalosan is elismerte a keresztény vallást.
visszaadta a keresztények korábban elvett javait, és ő maga is
megkeresztelkedett. Mindezt egy olyan időszakban tette, amikor Rómát belső ellentétek és idegen népek támadásai is gyengítették. A császár ezért -ban úgy határozott, hogy biztonságosabb helyre, a Római Birodalom keleti területére helyezi át
székhelyét. Az új fővárosnak Bizánc (ma Isztambul) városát jelölte ki, melyet Konstantinápolynak neveztek el.
Constantinus császár uralkodása idején hatalmas fejlődésnek indult a Római Birodalom keleti területe. Az épületek és egyéb művészeti alkotások
legfőbb megrendelője az egyház és a
császár volt. A bizánciak felfogása szerint a császár egyenrangú az apostolokkal (iszaposztolosz), és ő képviseli
Krisztust az uralkodása idején. A császár mint a birodalom első papja több
templom építkezését is elindította. Halálát követően ismét megerősödtek a
hatalmi harcok, melynek következményeként a Római Birodalom -ben
két részre szakadt. A nyugatrómai Birodalom területén az ókeresztény művészet, a Keletrómai Császárság területén
Bizánci viseletek (. század)
pedig a bizánci művészet fejlődött ki.

Róma

Konstantinápoly
(Bizánc)

Földkö
zi-tenge
r
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Az ókeresztény művészet (100–800)
Katakombák
A római katakombák föld alatti temetők voltak.
A rómaiak a több kilométer hosszúságú folyosók oldalába
fülkesírokat véstek, és ide helyezték el halottaikat.
A keresztényüldözés idején titkos találkozóhelyként szolgáltak, és az istentiszteleteket is itt tartották. A falakat
és a mennyezetet jelképes formákkal és alakokkal festették tele. A római katakombákban jelentek meg az első Krisztus-ábrázolások, a Madonna*-képek és a szentek
alakjai.
Az ókeresztény szobrászat legjelentősebb alkotásai a domborművekkel díszített szarkofágok. Kevés körplasztikát készítettek, ezek közül a legismertebb a Jó Pásztor szobra.

Jó Pásztor (. század), Szent Priscillakatakomba, Róma
Az ókeresztény katakombák jellegzetes szimbóluma volt a
vállán bárányt tartó férfialak. A bárány a keresztény híveket, a pásztor a hívekre vigyázó Krisztust jelképezte. Isten
báránya Krisztus szenvedését és feltámadását jelképezte.
A Bibliában is olvashatjuk, hogy „Én vagyok a jó pásztor.
A jó pásztor életét adja a juhokért.”

Fülkesírok (. század), Szent Sebestyén-katakomba, Róma

A római katakombák festményei
A keresztény művészet legrégebbi alkotásai a katakombák falait
díszítő fal- és mennyezetfestmények, és az itt elhelyezett szobrok. Az ábrázolás szimbolikus tartalmú, tehát nem csupán a látható valóság megörökítése volt a cél. A formák
a jelképek nyelvén szóltak a hívekhez, így buzdították őket a keresztény hit gyakorlására és terjesztésére. Pl. a Jó Pásztor báránnyal a nyakában
a lelket megmentő Krisztust jelenítette meg.
A széttárt karral fohászkodó imádkozók pedig
a mennyországba került elhunytak lelkét jelképezték.
A festményeket egyszerű mesteremberek alkották, akik nem törekedtek a valóság pontos
megörökítésére. Az alakok szinte súlytalanul lebegnek az egyszínű háttér előtt. A festmények
készítői nem dolgozták ki a lényegtelen részleteket, a hangsúlyt elsősorban a
kifejező mozdulatokra helyezték.
Jellegzetes díszítőelemként
jelentek meg a virágfüzérek,
a madarak és a jeleneteket
kísérő feliratok.
nézz utána, hogy mit jelent a rajzon látott – az
ókeresztény ábrázolásokon gyakran megjelenő – keresztény jelkép, az x és P betű!
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Az ókeresztény bazilika*

Bazilika
Hosszhajós, több térből álló épület. A középső, kimagasló
térhez (főhajóhoz) kétoldalt alacsonyabb terek (mellékhajók) kapcsolódnak. A főhajó a mellékhajók fölé magasodó
falak (gádorfal) ablakain keresztül közvetlen megvilágítást kap.

Tömegvázlat
Santa Sabina-templom (–), Róma
Az egyik legjobb állapotban fennmaradt ókeresztény bazilika. A főhajókat
egy-egy mellékhajó kíséri. A széles főhajót boltíves árkádsor választja el az
alacsonyabb mellékhajóktól. Az épületszerkezetek (oszlopok, boltívek,
ablakok, a mennyezet kazettái) ritmikus ismétlődése a szentély felé vezeti
a tekintetet. A templom keleti oldalát egy félköríves apszis zárja le. Az eredetileg nyitott fedélszéket később kazettás síkmennyezettel fedték be

A keresztény vallás az üldözések ellenére is rohamosan terjedt. Amikor a . század végén a kereszténységet államvallássá nyilvánították, nagyszabású templomépítkezés kezdődött. A megsokasodott
hívek befogadásához nagyméretű belső
térrel rendelkező és a keresztény szertartások megtartására alkalmas templomokra volt szükség. A keresztény templomok
tervezésekor a római bazilikák szerkezetét
vették mintául. Az oszlopsorokkal tagolt
tágas tér, a magasabb és szélesebb főhajó kiválóan megfelelt a sok ember befogadására és a szertartások megtartására.
A főhajó félkör alakú apszissal záródott.

Hosszmetszet
Az épület hossztengelyének irányában képzeletben függőlegesen kettészelt épületről készült
metszetrajz

Keres
A ho

Apszis: félkör vagy téglalap
alaprajzú tér a főhajó keleti oldalán
nyeregtető
gádorfal*
A főbejárat
mindig a nyugati égtáj
felé nyílott

Félnyeregtető

gyűjtsd össze a tömegvázlat, a hosszmetszeti és a
keresztmetszeti rajzok alapján a bazilika fő jellemzőit!

Keresztmetszet

Keresztmetszet
A hossztengelyre
merőleges
irányú metszetrajz

vastag fal
Félköríves záródású,
kicsi ablakok
Főh
ajó

Alaprajz
Az ablakpárkány magasságában vízszintesen elmetszett épületrészeket
mutatja. A templomteret az oszlopok több hosszanti térre, hajóra osztják. A főhajó szélesebb és magasabb volt, mint a mellékhajók

Me
llék
hajó

Me
llék
hajó
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Bizánci művészet (300–1453)
Kupola

a) Félgömbkupola:
kör alaprajzon félgömb lefedés

b) Függőkupola: a félgömbkupolából kialakított szerkezet négyzet
alakú terek lefedésére
alkalmas

Hagia Szophia-templom (–), Isztambul

c) Csegelyes kupola:
a félgömbkupola súlyát
csegelyek (gömbháromszögek) vezetik
az alap sarkaihoz

d) Összetett kupolarendszer: a csegelyes
kupolát hosszirányban félkupolákkal
bővítették

e) Az Hagia Szophia kupolája

f) Az Hagia Szophia tömege
és alaprajza

A Bizánci Birodalom Justinianus császár uralkodása (–)
idején érte el aranykorát. Ekkor épült a leghíresebb bizánci épület, az Hagia Szophia (Szent Isteni Bölcsesség) temploma.
Külső tömegét a hatalmas,  méter átmérőjű kupola, a félkupolák, a vaskos támpillérek és a négy sarkánál álló karcsú minaretek határozzák meg. A négy minaret akkor épült hozzá,
amikor -ban Konstantinápoly török kézre jutott, és a templomot mecsetté alakították át.
görögkereszt alakú, tengelyesen szimmetrikus alaprajza a
hosszanti és a központos térkompozíciót egyesíti. A korábban
megszokott építéstől eltérően a négyszög alaprajzú teret kör
alaprajzú kupolával fedték le. új típusú kupolás szerkezetet hoztak létre, melynek neve: csegelyes* kupola. A kupola szerkezeti
vázát  borda alkotja, melyekhez kívülről pillérek csatlakoznak,
és a kupola súlyát a csegelyeken keresztül a templom nagy
támpilléreihez vezetik.

Hagia Szophia-templom (–), Isztambul
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Ókeresztény és bizánci művészet

Díszítőművészet
A bizánciak különösen nagy gondot fordítottak az épületek
belső díszítésére. A falakat mozaikokkal, freskókkal és ikonokkal
borították be. Az ábrázolások az egyház tekintélyét és a császár
korlátlan hatalmát hangsúlyozták.
A bizánci művészet leghíresebb mozaikképei a ravennai San
vitale-templomban láthatók. Az egyiken Justinianus császár,
a másikon a felesége, Theodóra császárné a főszereplő. A mozaikképek a templom felszentelésének ünnepségét örökítették
meg, amint a császári pár adományokat nyújt át az egyház számára.
A mozaikkép a síkábrázolás szabályai szerint készült. A formákat a határozott kontúrok emelik ki a háttérből, nincsenek
ön- és vetett árnyékok, nem érződik térmélység. A bizánci ábrázolás hagyományainak megfelelően az alkotó célja nem a valóság pontos ábrázolása, hanem az uralkodó császári és egyházi hatalmának hangsúlyozása volt.

Justinianus császár és kísérete (), mozaik,
Ravenna, San vitale-templom apszisa
A mozaikkép középpontjában a császár áll, mellette kíséretének tagjai sorakoznak. A kompozíció szimmetrikus
és frontális. A megnyúlt testek körül nincsenek árnyékok, és a lábfejeket felülről látjuk, ezért úgy érezzük, hogy
az alakok szinte lebegnek az arany háttér előtt. Tartásuk
egyenes, tekintetük mereven előre figyelő.
A császár egyházban betöltött vezető szerepét a fejét körülvevő dicsfény (glória) jelképezi.

A bizánci viseletek
A bizánci öltözékek ünnepélyes hatását a földig érő, bő szabással és a gazdagon díszített,
drága textilek alkalmazásával érték el. Az előkelők selyemből és brokátból készült ruháit
arannyal, drágakövekkel és gyöngyökkel díszítették. A férfiak és a nők hasonló ruhákat
viseltek. A hosszú, ingszerű ruha fölött köpenyt hordtak. Az előkelők palástot terítettek
a bal vállukra, és a jobb vállon díszes csattal összekapcsolták. A palást jellegzetes motívuma volt az elejére hímzett négyszög alakú kép. A nehéz anyagokból készült, földig érő ruhák teljesen elfedték a test alakját.
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A mozaik készítése

A mozaik* művészete

A Római Birodalom kettészakadása (395) után a bizánci
művészetben a mozaik technikája terjedt el. Bizánc fényűző társadalma igényelte a gazdagságot kifejező színpompás mozaikképeket. A színskála gazdagodását eredményezte, hogy a korábban alkalmazott terméskőkockák
helyett a színes üvegből készült négyszögletes lapokat
használták.
Hogyan készültek a bizánci mozaikok?
Az apró mozaiklapokat a vakolat tar totta össze. Egy-egy
kisebb terület felvakolása után megrajzolták a mintát,
majd a nedves habarcsba nyomkodták bele a színes mozaikkockákat. A formák körvonalát sötét színű mozaikokból rakták ki, hogy messziről is jól láthatók legyenek.
A tiszta színeket úgy illesztették egymás mellé, hogy a néző szemében keveredtek össze különböző színárnyalattá.
A színes üveg közé még arany- és ezüstlapocskákat, drágaköveket és gyöngyöket is beépítettek. A csillogó, drága
anyagok egyrészt ragyogó fénnyel vették körül az alakokat, másrészt a gazdagságot és a fényűzést jelképezték.

Mozaik az Hagia Szophia belsejében (. század). Középen a trónoló Krisztus,
balról Ix. Konsztantinosz Monomakhosz császár, jobbról Zoé császárné

Készíts mozaikképet kis négyzetekre darabolt színes papírokból! Téma: pl. portré, kedvenc állat vagy növény.
A mozaik készítése
Anyagszükséglet: különböző színű papírok, esetleg színes magazinok megfelelő képei, rajzlap, ceruza, ragasztó, olló.
a) Vázold fel a tervezett forma körvonalait a rajzlapra!
b) Tervezd meg a színek helyét, és vágj a színes papírokból kb. 0,5-1,5 cm-es darabkákat!
c) Ragaszd fel először a forma körvonalát alkotó sötét színű papírlapocskákat! Figyelj arra,
hogy legyen közöttük egy kis rés, hogy megfelelő mozaikhatást érhess el!
d) A körvonalak felragasztása után töltsd ki a forma belső felületét, majd végül a hátteret is
a színes papírlapocskákkal!

Istenanya a gyermekkel (), mozaik, Ravenna,
San Apollinare nuovo-templom

Papírmozaik

Papírmozaik
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Készíts
mozaikképet
A népvándorlás
kora

A népvándorlás kora

kis négyzetek

rokból!
Téma: pl. portré, kedvenc állat vagy
Anyagszükséglet: különböző színű
magazinok megfelelő képei, rajzlap
a) vázold fel a tervezett forma körv
b) Tervezd meg a színek helyét, és
kb. ,-, cm-es darabkákat!
Időrend
c)
Ragaszd
200–800. Germán népek vándorlása fel először a forma kör
lapocskákat!
Keleti germán népek: keleti gótok,
nyugati gótok,Figyelj
vandá- arra, hogy leg
lok, gepidák, burgundok, lombardok,
hogy longobárdok.
megfelelő mozaikhatást ér
Nyugati germán népek: frankok,
alemannok, szászok,
fríd) A körvonalak
felragasztása
után tö
zek, türingek.
letét, majd végül a hátteret is a s
Magyarország területén 453–568-ig uralkodtak a germánok.
376–453. A hunok vándorlása
A Kárpát-medence területére 433-ban érkeztek.
Legjelentősebb uralkodójuk Attila volt.
6–8. század. Avarok vándorlása
573–626. Az Avar Birodalom aranykora. Bizánc az avarok
sorozatos támadásainak féken tartása fejében aranyadót
fizetett az avaroknak.
895 tavaszán a magyarok Árpád fejedelem vezetésével
bevonultak az Alföldre.

Győztes fejedelem a nagyszentmiklósi aranykincs 2. korsójáról (. század)

vajon mi indította el a –. században az egész Európára kiterjedő népvándorlást? Talán éghajlatváltozás vagy a népesség
megszaporodása miatti újabb területek keresése? Annyi bizonyos, hogy a hunok -ben a mai mongóliai területeket elhagyva megindultak nyugat felé. Az útjukba kerülő
népeket menekülésre kényszerítették, és ezzel kezdetét vette
a népvándorlás. ugyanebben az időben Európa északi területeiről a germán népek nyomultak dél felé.
Miközben a különböző népcsoportok vándoroltak Európában, a Római Birodalom végérvényesen kettévált ben. A hunok elől menekülő barbár népek – így nevezték a rómaiak a határaikon túl élő népeket, pl. a gótokat,
a vandálokat, a frankokat, a szászokat – a rómaiaktól kértek
menedéket. Az idegen népek eleinte békésen beleolvadtak
az ottani népességbe. Később a nyugatrómai Birodalom
hanyatlását kihasználva átvették az irányítást a Római
Birodalom fölött. Először egy germán népcsoport –
a nyugati gótok, majd a vandálok támadták meg és
pusztították el Rómát. A hódítók második hulláma a –. században érte el Európát. Ekkor elsősorban a vikingek, az avarok
és a magyarok tartották rettegésben az ott élő európai népeket. A honfoglaló magyar férfiak viselete

képzeletvilaga6_2014_tartós.indd 13

07/05/14 19:26

A képzelet világa .

A honfoglaló magyarok művészete
Régészeti kutatások
A honfoglaló magyarok fejlett fémművességéről tanúskodó művészeti emlékek a régészeti kutatások során kerültek elő. Az 1834-ben Benepusztán elsőként feltárt férfisírban kengyelpárt, zablát, nyílcsúcsokat, szablyát,
griffalakos és levéldíszes aranyozott ezüst szíjvéget, ruha-,
öv- és lószerszámvereteket, ló- és emberkoponyát találtak. Később sorra tárták fel a régészek Vereben, Galgócon,
Szolyván, Karoson, Tiszaeszláron, Tarcalon, Rakamazon,
Bezdéden stb. az előkelők sírjait.
A régészek megfigyelték, hogy a sírokat pontosan betájolták, a halottakat lábbal kelet felé fektették a sírba, és eltemették velük mindennapi használati tárgyaikat, illetve
személyes holmijaikat.
A ruhadíszek, fegyverek és ékszerek mellett a temetkezési
szertartás részeként étel- és italáldozatok kellékeit, különféle edényeket, sőt lovat is temettek a sírokba. Szokás volt,
hogy az elhunyt tiszteletére feláldozták az egyik lovát. Az
állat húsát a halotti tor során elfogyasztották, majd bőrét,
koponyáját, lábszárait temették csak el gazdája sírjába.
„Ahogy óvatosan folytattuk a munkát, sorra tűntek a szemünk elé annak a pompás díszruhának nemesfém díszítményei, amelyben e hajdani nagyasszonyt utolsó útjára bocsátották gyászoló hozzátartozói. Kaftándíszek, ingnyakveretek,
hajfonatkorongpár, karperecek, fülbevalók tárultak a szemünk elé, látszólag teljes összevisszaságban. Lassanként
azonban kiderült, hogy minden a helyén van – mégpedig
nagyrészt az eredeti helyén… A sír felszedése során megállapíthattuk, hogy a kerek kaftánveretek alatt mindenütt szövetmaradványok kerültek elő, a hajfonatkorongok és a hozzájuk tartozó rozetták alatt pedig bőrszalag maradványai
voltak. Ez utóbbiak tehát bőrszalagra lehettek illesztve, s ezt
fonták a hajfonatba. A rombusz alakú ingnyakdíszek felszedése során kitűnt, hogy azokat is bőrszalagra varrták, s ezt
öltötték rá a szövetből készült ingre – írta Révész László a
karosi II. temető 47. sírjának feltárásakor.
A leírás alapján előkelő megjelenésű embereket idézünk magunk elé, de pontos képet nem tudunk rajzolni róluk. Nem
szól a leírás sem színekről, sem fazonokról. Mindezek ellenére a régészek mégis rekonstruálták a honfoglaló magyarok
viseletét. Ebben a munkában a sírokban megtalált fémveretek és egyéb fémdíszek elhelyezkedése segítette őket.

Témakutatás
gyűjts a honfoglalás korából származó régészeti leletekről képeket és adatokat! Az egyikről készíts vázlatrajzot
és a jellegzetességeket kiemelő szöveges magyarázatot! Ajánlott szakirodalom: Révész László Emlékezzetek
utatok kezdetére és László gyula Árpád
népe című könyvei.

A magyarok viselete a 9–10. században
A régi magyar viselet szabásáról és anyagairól csupán képzeletbeli képet alkothatunk, ugyanis a sírokba temetett elhunytak öltözete teljesen elporladt az évszázadok során a föld alatt.
néhány korabeli leírást ismerünk, melyek a magyarok viselkedéséről és megjelenéséről tudósítanak, de ezek túl általánosak, és
nem tartalmaznak részleteket.
Dzsajháni, a bokharai tudós és államférﬁ  körül írta le, hogy
„a magyarok szemrevaló és szép külsejű emberek, nagy testűek, vagyonosak és szembetűnően gazdagok, amit a kereskedelmüknek
köszönhetnek. Ruhájuk brokátból* készült. Fegyvereik ezüsttel vannak kiverve és gyönggyel berakottak.”

A női viselet
valószínű, hogy a nők és a férﬁak hasonló ruhadarabokat viseltek. Az elöl vagy oldalt nyíló ingre a keleti öltözetre jellemző, térden alul érő, kabátszerű, bő felsőruhát, a kaftánt vették
fel. Fémgombokkal (pitykékkel) vagy a kabátszárnyak egymásra hajtásával, öv vel fogták össze. Bő nadrágjukat a veretekkel
díszített, enyhén felhajló orrú csizmába tűrték.

veretekkel
díszített ing
Hajfonatkorong

Kaftán
Bő szárú
nadrág
nemezcsizma
A karosi temető . sírjában nyugvó
asszony ékszereinek és ruhadíszeinek
Női viselet
helyzete a sír feltárásakor
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A férfiak viselete

A karosi készenléti íjtegez

A főemberek és a köznép ruhájának hasonló szabása lehetett.
A rangot a ruha anyagával és díszítésével, a gazdagságot az
ékszerek anyagával és sokaságával jelezték. Az előkelők ruhája brokátból, arannyal átszőtt szövetből, gyapjúszövetből vagy
selyemből készült. A szegényebbek vastag kendervászonból*
vagy nemezből* varrták ruháikat. A rendkívül díszes, igényes és
magas mesterségbeli és művészi tudást mutató ötvösmunkák
sokasága bizonyítja, hogy honfoglaló őseink vezetői rendkívül
feltűnő megjelenésűek lehettek.
A férﬁak öltözködésének fontos tartozéka volt a veretes öv,
mert a legfontosabb használati tárgyaikat, fegyvereiket függesztették rá. A bal oldalára erősítették az íjtartó tegezt és a szablyát, a jobb oldalára a nyíltartó tegezt, a tarsolyt és a kést.
Az övnek jelképes értelme is volt: a szabad embert, a harcost jelentette. Az övveretek száma a rang nagyságát és a tulajdonos
gazdagságát is kifejezte. A férﬁvá avatás szertartásának jelentős
része lehetett a felövezés, mellyel a ﬁatal ﬁút a társadalom teljes jogú férﬁtagjává fogadták. Ettől kezdve életének nélkülözhetetlen részévé vált az öv. Még haláluk után sem váltak meg tőle,
ugyanis a halottakat felövezve temették el.
Szőrmeszegélyes
nemezkucsma

varkocsba font
haj arany- vagy
ezüstkarikákkal

A karosi temetőben végzett ásatások során a vezérek sírjaiban több készenléti íjtar tó tegez feküdt, melyekben az
íjak felajzott állapotban voltak. Az íjtegezek bőr felületét
többtucatnyi aranyozott ezüstveret és ezüstszegecs ékesítette. A feltételezések szerint a hatalmat és a rangot jelképezték. A közepén lévő díszítés a négy égtájat és a Napot
jelképezi. A kazár fejedelmek hatalmi jelvénye a napkorong volt, tőlük vehették át a magyarok vezérei is ezt a jelképes ábrázolást.

Csúcsos bőr- vagy
nemezsüveg, és a
tetejére húzott,
palmettamintás fém
süvegcsúcs

Kaftán

Tarsoly

Reflexíj
Íjtartó
tegez

nyíltartó tegez
Bő szárú nadrág

Szablya

Felhajló orrú
nemezcsizma

Férfiak viselete és fegyverzete (–. század)

Aranyozott ezüstből készült szíjvég (pestlőrinci lelet)
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Palmetta
Legyezőszerűen szétterülő vagy szív alakú pálmalevél,
vagy lótuszvirág szimmetrikus, egyszerűsített rajzolata.

Növény- és állatábrázolások
A tarsolylemezek, szablyák, süvegcsúcsok, halántékkarikák, hajfonatkorongok, övveretek legfőbb motívumai az
elvont növényi formákból (palmetta) álló ismétlődő minták,
szalagfonadékok és életfa-ábrázolások.
A női viseleti tárgyakon jóval több az állatalakos ábrázolás.
A leleteken leggyakrabban a turul (sas vagy sólyomféle ragadozó madár) és a szarvas látható, mely az árpád nemzetség mondai ősatyja volt. A magyarok eredetmondája szerint Emesének,
a nemzetség ősanyjának álmában is megjelent a turulmadár, és
megjövendölte, hogy dicső uralkodók származnak majd tőle.
A madár alakja címerállatként is szerepelt.
A keleti népeknél szokás volt, hogy a nők a varkocsba kötött
hajukba különböző díszeket fontak. A varkocs végére bőr- vagy
textilcsíkok segítségével fémkorongokat erősítettek. A hajfonatkorongoknak varázserőt tulajdonított a viselője. Azért hordták
párban, hogy mindkét irányból védje viselőjét a rontó erők ellen.

Tervezz át színesre egy honfoglalás kori
motívumot, pl. egy életfás vagy turulmadaras hajfonatkorongot!
A választott minta vázolásakor rajzolj
segédvonalakat, melyek segítik a szabályos forma arányos felrajzolását! Figyeld
meg az alábbi hajfonatkorong felvázolásának lépéseit!

Hajfonatkorong (. század), aranyozott ezüst, , cm, rakamazi lelet
A rakamazi hajfonatkorong egy kiterjesztett szárnyú turulmadarat ábrázol. Csőrében
palmettalevelet fog, karmaiban pedig két kis madárkát tart, amelyek egyes feltételezések szerint
az emberi lelkeket jelképezik.

Életfás hajfonatkorong (. század), anarcsi lelet
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A tarsoly
A férﬁak jobb oldalán, övön függött a – cm átmérőjű tarsoly. Tűzcsiholó kovát, taplót és egyéb apró eszközöket
tartottak benne. Kezdetben textilből vagy bőrből készült.
A textiltarsolyok felületére ezüstszállal varrták fel a nemezrátéteket. A fém tarsolylemezeket díszítő palmetták szegélyén lévő
rovátkolt sáv valószínűleg a varrás mintázatát utánozta. A bőrtarsolyt először csak a négy sarkán díszítették fémveretekkel.
A legelőkelőbbek tarsolyait teljesen beborították a nemesfémből (ezüst, arany) készült domborítással. A fémlemezt a trébelés* technikájával mintázták. úgy készítették, hogy a formára vágott fémlemezbe belekarcolták a rajzolatot, majd meleg
ötvösszurokra nyomták. Amikor a szurok kihűlt, kis kalapácscsal és vésővel beleütögették a lemezbe a mintát. Ezután leolvasztották a szurkot, majd a hátteret pontszerűen kikalapálták,
bemélyítették. Legvégül bearanyozták a hátteret, ezáltal még
jobban kirajzolódott a minta. végül a díszes fémlemezeket szegecsekkel rögzítették a bőrtarsoly felületére.

gyűjts képeket és rajzokat honfoglalás
kori tarsolylemezekről és hajfonatkorongokról!
Készítsd el az egyik rekonstrukcióját a
papírkivágás technikájával!
Papírkivágás
a) Vágd ki a formát egy vékonyabb fehér és egy vastagabb
színes papírból! Legalább A/4-es méretben dolgozz!
b) Vázold fel a fehér papírra a mintát grafitceruzával! Húzd
át a körvonalat filctollal, és a kisebb részleteket is rajzold
a felületére filctollal!
c) Vágd ki a hátteret sniccerrel vagy kis ollóval!
d) Ragaszd fel a kivágott mintát a színes papírra!

galgóci tarsolylemez (. század), aranyozott ezüst,  × , cm
A honfoglaló magyarok sírjából származó tarsolylemez 1868-ban, egy árok ásása során került elő a szlovákiai Galgóc területén. A szimmetrikus kompozíciójú tarsolylemez felületét
teljesen beborítja a palmetták és az egymásba fonódó indák ismétlődő, hálózatos rajzolata.
A palmetták az életfát jelképezték.

Laczkó Anna, Suhai Hodász Soma, Szelicsán
Laura: Honfoglalás kori motívumok
(tanár: vértesaljai Mária)


képzeletvilaga6_2014_tartós.indd 17

07/05/14 19:26

A képzelet világa .

A magyarok bejövetele

árpád fejedelmet saját magáról mintázta Feszty
árpád. A fejedelem ezüstözött sodronyinget
visel, mellén aranyozott dísz, vállát összecsatolt
hiúzbunda borítja. Fején tolldíszes, aranyozott
sisak
Feszty árpád: A magyarok bejövetele
(részlet: Árpád győzelme)
Árpád és vezéreinek lovascsoportja egy emelkedő tetején
áll. Álmos, Előd, Ond, Kond, Tas, Huba, és a fejedelem mögött kissé hátrább, Töhötöm. Lovaikról figyelik a győztes
csapatok mozgását. A vezérek és a fejedelem díszes öltözéke hasonló elemekből áll: sodronyingszerű bőr védőinget, hosszú kötényt, széles szárú nadrágot és elöl gombolt
köpenyt viselnek. Fejükön turulmadártollas sisak. Az előtérben ökörpárt húz maga után egy hajtó, mögötte szekerek sora következik.
A Feszty-körkép adatai
A panorámakép méretei: 120 méter hosszú, 15 méter magas és 38 méter átmérőjű. A tájat 2000 szereplő népesíti
be. Az 1725 négyzetméteres kép megfestéséhez 10 mázsa
festéket használtak fel. 1944-ben a körkép kétharmada leégett, amikor az épületét bombatalálat érte. Az erősen sérült festményt 1991 és 1995 között restaurálták.

-ben Ópusztaszeren nyílt meg a nemzeti Történeti Emlékpark, melynek legfőbb látványossága a magyarok honfoglalását
ábrázoló Feszty-körkép.
A körképet az -os millenniumi ünnepségekre tervezte Feszty árpád. Hitelesen akarta ábrázolni a nagy történelmi eseményt, ezért időt és anyagi áldozatot nem kímélve kezdett hozzá az előkészületekhez. Történelmi tanulmányokat
folytatott, könyvtárakban kutatott, orosz tudósokkal levelezett, tanulmányozta az ősi, közép-ázsiai fegyverzetet és ruházatot, Kis-ázsiából hozatott képeket, ruhákat, az országos néprajzi gyűjtemény adatait is összegezte, földvárakat fényképezett,
olaj-, pasztell- és szénvázlatokat készített. Még a helyszínre, a
vereckei-szoroshoz is elutazott.
A budapesti városliget kör alakú épületében elhelyezett mű
óriási sikert aratott. A közönség ámulva nézte a térhatású festményt: a szekereken ülő családok lenyűgöző bevonulását, a vezéreket, a lovasrohamot, a fehér ló feláldozását, a táborverést és
a nőrablást.
A körkép (panorámakép) a történet egymást követő eseményeit egy folytonos képsávon ábrázolja. A fázisok nincsenek elválasztva egymástól. Lényege, hogy a néző egy kör alakú épület közepén lévő pódiumról egy körbefutó festett képet lát.
A kép előtt mesterségesen épített terepet alakítottak ki, ahol
olyan tárgyakat helyeztek el, amelyek igazodtak a kép témájához. A képet és az előteret úgy hangolták össze, hogy a tér
középpontjában állva azt érezzük, egy valóságos tájba csöppentünk, és szemtanúivá váltunk a honfoglalás eseményeinek.
nagy szenzációnak számított pl. az a technikai újdonság, hogy
a Latorca forrásából igazi víz csobogott.
Témakutatás
nézz utána, hogy a magyarok bejövetelének milyen részleteit örökítette meg Feszty árpád a teljes körképen!


képzeletvilaga6_2014_tartós.indd 18

07/05/14 19:26

