


Bevezető

…hogy az így megjelenő szövegből sok érdekességet tud-
hatsz meg az adott témához kapcsolódóan?

Tudod-e,

Az ilyen jelölésen lévő szöveg egy fontos művészettörté-
neti fogalmat vagy egy képzőművészeti technikát ismer-
tet meg veled.

Előszó

A képzelet világa című tankönyv a művészetek megértésé-
hez és kreatív alkalmazásához nyújt segítséget. Az elméle-
ti ismereteken túl ötleteket ad ahhoz, hogy te is kipróbálj 
alkotásaidban egy-egy megismert stílust, témát vagy mű-
vészeti technikát.

A művészetekről szóló fejezetekben a nagy történelmi 
korszakok legjellegzetesebb épületei, szobrai, festményei, 
használati és dísztárgyai mellett az adott időszak öltözéke-
it is megismerheted. A könyv elején olvasható műelem-
zési módszerek egyfajta lehetséges meg ol dást kínálnak 
fel. Elsősorban a fi gyelmedet hívják fel arra, hogy milyen 
összetett egy műalkotás, mennyi dolog ra kell fi gyelni ah-
hoz, hogy megértsd a művész szándékát, és eljuss a lát-
ható külső formától a tartalomig, a mű mondanivalójáig. 
A megértés szintje tőled is függ. A te egyéniséged, a pilla-
natnyi lelkiállapotod, érdeklő dé sed, ízlésed is befolyásolja, 
hogy érvényesül-e a mű hatása vagy sem, elfogadod-e a 
művész ki fe je zőeszközeit, és tetszik-e a látott mű. Ha töb-
bet tudsz egy mű keletkezéséről, a művész egyéniségé-
ről, akkor valószínűleg az al kotói stílusát is jobban meg fo-
god érteni.

A műalkotások képei mellett szöveges elemzések is 
szerepelnek. Egészítsd ki azokat saját gondola ta id   dal, 
észrevéte leiddel!

A tankönyv jellegzetessége, hogy az elméleti ismerete-
ket különböző tevékenységek során szerezheted meg. Az 
ismeretközlő részekhez írásbeli és rajzos feladatok is kap-
csolódnak. Egy-egy témához több alkotó feladat is tar-
tozik. nem kell mindegyiket elkészítened. válaszd ki azt, 
ame  lyik ről a legtöbb ötlet jut eszedbe és a legjobban tu-
dod megvalósítani! 

A tankönyv szövegében vastag betűvel láthatók a leg-
fontosabb 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, gyűjtőmun-
kát a Témakutatás címszó alatt találod.

Sikeres munkát kíván: a szerző és a kiadó

Fogalmak, technikák
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A képzelet világa .

1.  Az el ső be nyo má sok
  Az épü let tömegha tá sa, han gu la ta. Ho gyan il lesz ke dik a kör-

nye ze té be?
2. Az épü let ada tai
  Az épü let ne ve. Hol található, mi kor épült és ki ter vez te? Mé-

re tek.
  Tör tént-e va la mi lyen je len tős ese mény az épületben?
3. Ren del te tés, funk ció
  Mi lyen célból épült (la kó ház, pa lo ta, vár, temp lom, szín ház, 

könyv tár, sport csar nok, für dő stb.)?
4. Az épü let kül ső meg je le né se (tö mege)
  Az épület térhatároló felületekkel meghatározott építészeti 

tömeget alkot. A tömeg lehet zárt tömböt alkotva egyszerű 
vagy több alapelemből álló, összetett. 

  Mi lyen kap cso lat ol vas ha tó le a tö meg és a funk ció kö zött?
  Mi lyen ál la pot ban lát ha tó je len leg (tel je sen ép, új jáépí tett, 

átala kí tott, ro mos)?
5.  A tö meg és az alap rajz közöt ti össze füg gés vizs gá la ta
 A tér for mák jel zé sé nek mód ja az alap ra jzon.
  Sza bá lyos is mét lő dé sek, rit mu sok meg fi  gye lé se az alap  raj-

zon, és a meg fi  gyelt sza bá lyok épí tés tech ni kai ma gya rá za tá-
nak ke re sé se.

6.  Az épü let szer ke ze te, anya ga, az épí tés tech ni ká ja és stí-
lu sa

  Milyen összefüggés állapítható meg az építőanyag minősé-
ge és a szerkezet között?

  Ha gyo má nyos vagy új épí tő anya gok ból és szer ke ze tek kel 
épült-e?

  Az új szer ke ze tek elem zé se. Miért vált szük sé ges  sé az új szer-
ke zetek be ve ze té se?

  A rész le tek elem zé se: hom lok za tok, osz lo pok, ka puk, aj tók, 
ab la kok, tér le fe dés, dí szí tések.

  Az adott kor épí té si stí lu sá nak jel leg ze tes épü le te-e?
7. A bel ső tér elem zé se
 A térélmény és a fényhatás megfogalmazása.
 A kül ső és a bel ső tér össz hang ja, stí lu sa. 
 Ha tá sa, dí szí té se meg fe lel-e a funk ciójá nak?
 Milyen a dí szí tés el ren de zé se a bel ső tér ben?
8. Össze ha son lí tás
 •  egy azo nos stí lu sú és funk ció jú má sik épü let tel (a kor  stí lus 

kö zös vo ná sai nak meg fi  gye lé se),
  •  egy ré geb bi stí lu sú épü let tel (azo nos sá gok és kü lönb sé gek 

ke re sé se).
9. Össze fog la lás
  Az elem zés so rán szer zett leg fon to sabb tudnivalók ös szeg -

zé se. Az ismeretek megfogalmazása szóban és írásban.

Épület elemzése

A já ki temp lom (–), ro mán 
stí lus

A firenzei Palazzo Strozzi (–), 
részletrajz, re ne szánsz stí lus

A reim si székesegyház nyu ga ti hom lok-
za ta (–), gó ti kus stí lus

képzeletvilaga6_2014_tartós.indd   4 07/05/14   19:26





Bevezető

1. Az el ső be nyo má sok
 Miért tet szik? Miért nem tetszik?
2.  A szo bor ada tai
  Al ko tó, cím, a ke let ke zés ide je, mé re te, anya ga (fa, 

fém, kő, már vány, grá nit, ter ra kot ta stb.). 
  A ké szí tés tech ni ká ja, ren  del te té se (épü let dí szí tő 

szo  bor, köz té ri al ko tás, épü let bel sőt dí szí tő mű, szö-
kő kút ré sze stb.).

  Je len leg hol lát ha tó a mű (ere de ti he lyén, mú zeum-
ban, ma gán gyűj te mény ben)?

  Mi lyen a szo bor ál la po ta (sé rült, hiá nyos, hely reál lí-
tott – re   s  taurált –, má so lat)?

  Mű fa ja: tér plasz ti ka, épü let szo bor, dom bor mű, fél-
dom bor  mű, kis plasz ti ka, mo bil.

3. A szo bor té má ja
  Kit vagy mit áb rá zol, mi ről szól? Az áb rá zolt egyé nek 
 jel  leg   ze tes ka rak te ré nek, egyé ni sé gé nek jel lem zé se.
4. Az áb rá zo lás mód ja
  va ló ság hű, egy sze rű sí tett (sti li zált), idealizált, non fi -

gu ra tív (abszt rakt), organikus vagy geometrikus.
5. A kom po zí ció
  Az alak jel leg ze tes tar tá sa, a szer ke zet, a be fog la ló 

for ma, a for mák el ren de zé se, az egy más hoz vi szo-
nyí tott mé re tek, jel leg ze tes moz du la tok, a kieme lés 
mód jai, arányok.

  Kom po zí ciós váz lat ké szí té se a moz du la tok és a be fog la ló 
for ma hang sú lyo zá sá val.

  Az el ren de zés mód ja ho gyan se gí ti a mon da ni va ló kieme lé-
sét vagy a tar ta lom nak meg fe le lő han gu lat eléré sét? 

6.  A szo bor fe lü le ti meg mun ká lá sa, szí ne, a rész le tek ki-
dol go zá sa

  Meg fe le lő anya got vá lasz tott-e a mű vész? Se gí ti-e a mon da-
ni va ló kieme lését, il lik-e az adott té má hoz (pl. az ün  ne pé lyes 
ha tá sú már vány)?

7. A mű vész egyé ni stí lu sá nak jel leg ze tes sé gei
  Ha son lít-e a mű vész egyé ni stí lu sa az adott kor ál ta lá no san 

el ter jedt és el fo ga dott stí lu sá ra?
8. Össze ha son lí tás
  •  azo nos té má jú, de más stí lu sú szob rok kal (pl. ro mán és gó ti-

kus ka pu bél let szob rok összehasonlítása),
  •  ré geb bi stí lu sú, már is mert szo bor ral (a stí lus azo nos sá gok 

és -kü lönb sé gek ke re sé se, és a vál to zás ma gya rá za ta, pl. re -
ne szánsz és gö rög szob rok ha son ló sá gá nak okai),

 •  a mű vész egy má sik al ko tá sá val.
9. Össze fog la lás
  Az el ső be nyo más és az ele m zés so rán szerzett is me re  tek 

össze ve té se, illetve a leg fon to sabb tud ni va lók kieme lé se.

Szo bor és dombormű elemzése

Mi che lan ge lo Buonarroti: Dá vid 
(–), márvány,  cm, 
Firenze, Accademia

Lorenzo Bernini: Dá vid (), már vány,  cm, 
Ró ma, galleria Borghese

Szent Ta más apos tol (. szá-
zad), festett fa,  cm, 
garamszentbenedek
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A képzelet világa .

1. El ső be nyo má sok  
  Mi lyen a kép han gu la ta, milyen gondolatokat és érzelmeket 

vált ki a né   ző ben?
2. A kép ada tai
  Al ko tó, a mű cí me, mi kor ké szült, mi az alap anya  ga (fa, vá szon, 

pa pír, fal), mi lyen tech ni ká val ké szült (olaj fest  mény, tem  pe ra, 
ak va rell, mo no tí pia, litográfi a*, li nómet szet* stb.), mér ete.

  Jelenleg hol ta lál ha tó (temp lom, mú zeum, köz in téz mény, ma-
gán gyűj te mény)? Mi lyen az ál la po ta, pl.: sé rült, res tau rált?

  A kép mű fa ja: port ré, csoportportré, táj kép, csend élet, élet   -
kép, enteriőr, tör té nel mi fest mény, il luszt rá ció, val lá si kép, 
abszt rakt).

3. A kép té má ja
  Kik a sze rep lők, hol ját szó dik a je le net, és mi tör té nik a ké-

pen? Milyen a szereplők karaktere?
4. A kom po zí ció
  A sze mé lyek és tár gyak el ren de zé se, a cso por to sí tás mód jai. 

A fő sze rep lő kieme lé sé nek megol dá sai: mé ret, szín kont raszt, 
tó nus kont raszt, pers pek ti vi kus irány vo na lak, a mel lék  sze rep-
lők te kin te té nek irá nya, rit mi kus is mét lő dés stb.

   A kom po zí ciós szer ke zet meg raj zo lá sa: há rom szög, át  lós, kö -
zép pon tos (cent rá lis), szim met ri kus*. Mi lyen a kép áb rá zo lá si 
mód ja: sík vagy tér?

5. A kép szí nei
  Színei valóságosak vagy attól eltérőek?
  Mi lyen a kép szín han gu la ta (tar ka, har mo ni kus, monokróm, 

me leg vagy hi deg szí nek)?
 Me lyik szín ural ja a ké pet, és va jon miért?
  Szín kont rasz tok ke re sé se és a kont rasz tok je len tő sé ge a sze-

rep lők és a mon da ni va ló kieme lé sé ben.
  A szín fol tok nagy sá ga és el ren de zé se. Szín rit mus.
6. Az al ko tómű vész stí lu sa, kifejezőeszközei
  Jel leg ze tes tech ni ka, ecset ke ze lés, kom  po  zí ció, a fe lü let meg -

mun ká lá sa (fak tú ra), vonalhasználat (éles, el mo só dott).
7. A kép mondanivalója (a tartalom üzenete, megértése)
  A kom po zí ció, a szín hasz ná lat és a mű vész egyé ni stí lu sa ho-

gyan se gí ti a mon  da ni va ló kieme lé sét és a mű han gu la tá nak 
átélé sét?

8. Össze ha son lí tás
  • a mű vész egyéb alkotásaival, 
  •  ha son ló kom po zí ció jú és témájú ké pekkel (pl. a kieme lés 

mód jai nak össze ha son lí tá sa).
9. Össze fog la lás
  Az el ső be nyo más és az elem zés so rán szer   zett is me re tek 

össze ve té se. A leg fon to sabb tud ni va lók kieme lé se és összeg-
zé se. Ér ték íté le tek meg fo gal ma zá sa, in dok lá sa.

Kép elemzése

Cimabue (csimabúe): Tró non ülő ma -
don  na (), fa, tem pe ra ,  ×  cm, 
szim met ri kus kom po zí ció

Leo nar do da vinci: Szent An na har mad-
ma gá val (–), olaj, fa,  ×  
cm, há rom szög (gúla) kom po zí ció

Id. Pieter Bruegel (brőhl): Pa raszt la ko da lom 
( kö rül), olaj, fa,  ×  cm, át lós 
kom po zí ció
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Bevezető

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 mártí-
roknak, vértanúknak nevezték. Miért kellett meghalniuk? Csupán 
azért, mert nem a római isteneket tisztelték, megtagadták a „bál-
ványimádást”, és Krisztus tanításait követték.

A keresztényüldözés évszázadai alatt a hívek magánházak-
ban vagy föld alatti temetkezőhelyeken, a katakombákban* 
tartották az istentiszteleteket. A keresztények életében Cons-
tantinus császár döntései nagy változást hoztak. -ban ki-
adott rendeletében hivatalosan is elismerte a keresztény vallást. 
visszaadta a keresztények korábban elvett javait, és ő maga is 
megkeresztelkedett. Mindezt egy olyan időszakban tette,  ami-
kor Rómát belső ellentétek és idegen népek támadásai is gyen-
gítették. A császár ezért -ban úgy határozott, hogy bizton-
ságosabb helyre, a Római Birodalom keleti területére helyezi át 
székhelyét. Az új fővárosnak Bizánc (ma Isztambul) városát jelöl-
te ki, melyet Konstantinápolynak neveztek el. 

Constantinus császár uralkodása ide-
jén hatalmas fejlődésnek indult a Ró-
mai Birodalom keleti területe. Az épü-
letek és egyéb művészeti alkotások 
legfőbb megrendelője az egyház és a 
csá szár volt. A bizánciak felfogása sze-
rint a császár egyenrangú az aposto-
lokkal (isza posztolosz), és ő képviseli 
Krisztust az uralkodása idején. A csá-
szár mint a birodalom első papja több 
templom építkezését is elindította. Ha-
lálát követően ismét megerősödtek a 
hatalmi harcok, melynek következmé-
nyeként a Római Birodalom -ben 
két részre szakadt. A nyugatrómai Biro-
dalom terüle tén az ókeresztény művé-
szet, a Ke letrómai Császárság területén 
pedig a bizánci művészet fejlődött ki.

Ókeresztény és bizánci művészet

Ókeresztény szarkofág (. század), Róma

Róma Konstantinápoly
(Bizánc)

Földközi-tenger

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 Vitale-
templom apszisában
547. Theodóra császárné és kísérete, mozaik a ravennai 
San Vitale-templom apszisában
550 körül. San Apollinare Nuovo, Róma

Időrend

Bizánci viseletek (. század)

képzeletvilaga6_2014_tartós.indd   7 07/05/14   19:26



A képzelet világa .A képzelet világa .



Az ókeresztény művészet (100–800)

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

nézz utána, hogy mit jelent a rajzon látott – az 
ókeresztény ábrázolásokon gyakran megjele-
nő – keresztény jelkép, az x és P betű!

A római katakombák föld alatti temetők voltak. 
A rómaiak  a több ki lométer hosszúságú folyosók oldalába 
fülkesírokat vés  tek, és ide helyezték el halottaikat. 
A keresztényüldözés ide jén titkos találkozóhelyként szol-
gáltak, és az istentiszteleteket  is itt tartották. A falakat 
és a mennyezetet jelképes formákkal és alakokkal fes-
tették tele. A római katakombákban jelentek meg az el-
ső Krisztus-ábrázolások, a Madonna*-képek és a szentek 
alakjai.
Az ókeresztény szobrászat legjelentősebb alkotásai a dom-
borművekkel díszített szarkofágok. Kevés körplasztikát ké-
szítettek, ezek közül a legismertebb a Jó Pásztor szobra.

Katakombák

A római katakombák festményei

A keresztény művészet legrégebbi alkotásai a katakombák falait 
díszítő fal- és mennyezetfestmények, és az itt elhelyezett szob-
rok. Az ábrázolás szimbolikus tartalmú, tehát nem csupán a lát-

ható valóság megörökítése volt a cél. A formák 
a jelképek nyelvén szóltak a hívekhez, így buzdí-
tották őket a keresztény hit gyakorlására és ter-
jesztésére. Pl. a Jó Pásztor báránnyal a nyakában 
a lelket megmentő Krisztust jelenítette meg. 
A széttárt karral fohászkodó imádkozók pedig 
a mennyországba került elhunytak lelkét jelké-
pezték.

A festményeket egyszerű mesteremberek al-
kották, akik nem törekedtek a valóság pontos 
megörökítésére. Az alakok szinte súlytalanul le-
begnek az egyszínű háttér előtt. A festmények 
készítői nem dolgozták ki a lényegtelen részlete-
ket, a hangsúlyt elsősorban a 
kifejező mozdulatokra he-
lyezték.

Jellegzetes díszítőelemként 
jelentek meg  a virágfüzérek, 
a madarak és a je le ne  te ket 
kísérő feliratok.

Jó Pásztor (. század), Szent Priscilla-
katakomba, Róma
 
Az ókeresztény katakombák jellegzetes szimbóluma volt a 
vállán bárányt tartó férfialak. A bárány a keresztény híve-
ket, 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.”
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Ókeresztény és bizánci művészetÓkeresztény és bizánci művészet



Az ókeresztény bazilika*

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 ere-
detileg nyitott fedélszéket később kazettás síkmennyezettel fedték be

gyűjtsd össze a tömegváz-
lat, a hosszmetszeti és a 
keresztmetszeti rajzok alap-
ján a bazilika fő jellemzőit!

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

Bazilika

A keresztény vallás az üldözések ellené-
re is rohamosan terjedt. Amikor a . szá-
zad végén a kereszténységet államvallás-
sá nyilvánították, nagyszabású templom-
építkezés kezdődött. A megsokasodott 
hívek befogadásához nagyméretű belső 
térrel rendelkező és a keresztény szertar-
tások megtartására alkalmas templomok-
ra volt szükség. A keresztény templomok 
tervezésekor a római bazilikák szerkezetét 
vették mintául. Az oszlopsorokkal tagolt 
tágas tér, a magasabb és szélesebb főha-
jó kiválóan megfelelt a sok ember befo-
gadására és a szertartások megtartására. 
A főhajó félkör alakú apszissal záródott. 

Tö meg váz lat Ke reszt met szet

Keresztmetszet
A hosszten gely re me rő le ges irá nyú met szet rajz

Főhajó

Mellékhajó

Mellékhajó

Apszis: félkör vagy tég lalap 
alaprajzú tér a főhajó keleti oldalán

Alaprajz 
Az ab lak pár kány ma gas sá gá  ban víz szin te sen el met szett épü let ré sze ket 
mu tat ja. A templomteret az osz lo pok több hosszan ti tér re, ha jó ra oszt-
ják. A fő ha jó szé le sebb és ma ga sabb volt, mint a mel lék ha jók

vastag fal

A fő be já rat
min dig a nyu ga ti ég táj 
fe lé nyí lott

Hosszmetszet
Az épü let hossztenge lyé nek irá-
nyá ban kép ze let ben füg  gőle  ge-
sen ket té szelt épü let ről ké szült 
met szet rajz

nye reg te tő

Fél nye reg tető

 Félköríves záródású,
kicsi ab la kok

gádorfal*

Keresztmetszet
A hosszten gely re 
me rő le ges
irá nyú met szet rajz
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Bizánci művészet (300–1453)

A Bizánci Birodalom Justinianus császár uralkodása (–) 
idején érte el aranykorát. Ek kor épült a leg hí re sebb bi zán ci épü-
let, az Hagia Szophia (Szent Isteni Böl cses ség) temp lo ma.

Kül ső tö me gét a ha tal mas,  méter át mé rő jű ku po la, a fél-
ku po lák, a vas kos tám pil lé rek és a négy sar ká nál ál ló kar csú mi-
na re tek ha tá roz zák meg. A négy mi na ret ak kor épült hoz zá, 
ami kor -ban Kons tan ti ná poly tö rök kéz re ju tott, és a temp-
lo mot me cset té ala kí tot ták át. 

görögkereszt alakú, tengelyesen szimmetrikus alap raj za a 
hosszan ti és a köz pon tos tér kom po zí ciót egye sí ti. A ko ráb ban 
meg szo kott épí tés től el té rően a négy szög alap raj zú te ret kör 
alap raj zú ku po lá val fed ték le. új tí pu sú ku po lás szer ke ze tet hoz-
tak lét re, melynek neve: csegelyes* kupola. A ku po  la szer ke ze ti 
vá zát  bor da al  kot ja, me lyek hez kí vül ről pil lé rek csat la koz nak, 
és a ku po la sú lyát a cse  ge lye ken ke resz tül a temp lom nagy 
tám pil lé rei hez ve ze tik.

Kupola

a) Fél gömb ku po la: 
kör alap rajzon fél-
gömb le fe dés

b) Függőkupola: a fél-
gömb ku po lá ból kiala kí-
tott szer ke zet négy zet 
ala kú te rek le fe dé sé re 
alkalmas

c) Cse ge lyes ku po la:
a fél gömb ku po la sú lyát 
cse ge lyek (gömb há-
rom szö gek) ve ze tik 
az alap sar kai hoz

d) Össze tett ku po la-
rend szer: a cse ge lyes 
ku po lát hossz irány-
ban fél ku po lák kal 
bő ví tet ték

e) Az Hagia Szophia kupolája

f) Az Hagia Szophia tömege 
és alaprajza

Hagia Szophia-templom (–), Isztambul

Hagia Szophia-templom (–), Isztambul
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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 mo-
zaikképek a templom felszentelésének ünnepségét örökítették 
meg, amint a császári pár adományokat nyújt át az egyház szá-
mára. 

A mozaikkép a síkábrázolás szabályai szerint készült. A for-
mákat a határozott kontúrok emelik ki a háttérből, nincsenek 
ön- és vetett árnyékok, nem érződik térmélység. A bizánci áb-
rázolás hagyományainak megfelelően az alkotó célja nem a va-
lóság pontos ábrázolása, hanem az uralkodó császári és egyhá-
zi hatalmának hangsúlyozása volt.

Justinianus császár és kísérete (), mozaik, 
Ravenna, San vitale-templom apszisa

A mozaikkép középpontjában a császár áll, mellette kísé-
retének tagjai sorakoznak. A kompozíció szimmetrikus 
és frontális. A megnyúlt testek körül nincsenek árnyé-
kok, 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 kö-
rülvevő 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 motívu-
ma volt az elejére hímzett négyszög alakú kép. A nehéz anyagokból készült, földig érő ru-
hák teljesen elfedték a test alakját.



a másikon a felesége, Theodóra császárné a főszereplő. A mo-
zaikképek a templom felszentelésének ünnepségét örökítették 
meg, amint a császári pár adományokat nyújt át az egyház szá-

 szerint készült. A for-
mákat a határozott kontúrok emelik ki a háttérből, nincsenek 
ön- és vetett árnyékok, nem érződik térmélység. A bizánci áb-
rázolás hagyományainak megfelelően az alkotó célja nem a va-
lóság pontos ábrázolása, hanem az uralkodó császári és egyhá-
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A mozaik* művészete
A Római Birodalom kettészakadása (395) után a bizánci 
művészetben a mozaik techni kája terjedt el. Bizánc fény-
űző társadalma igényelte a gazdagságot kifejező szín-
pompás mozaikképeket. A színskála gazdagodását ered-
ményezte, hogy a korábban alkalmazott terméskőkockák 
helyett a színes üveg  ből készült négyszögletes lapokat 
használták. 
Hogyan készültek a bizánci mozaikok?
Az apró mozaiklapokat a va ko lat tar tot ta össze. Egy-egy 
ki sebb te rü let fel va ko lá sa után meg  raj zol ták a min tát, 
majd a ned ves ha barcs ba nyom kod ták be le a szí nes mo-
zaik   koc ká kat. A formák körvonalát sötét színű mozaikok-
ból rakták ki, hogy messziről is jól láthatók legyenek.
A tiszta szí ne ket úgy illesztették egymás mellé, hogy a né-
ző sze mé ben ke ve red tek össze különböző szín   ár nya lat tá. 
A szí nes  üveg közé még arany- és ezüstlapocskákat, drá-
gaköveket és gyöngyöket is beépítettek. A csillogó, drága 
anyagok egy részt ra gyo gó fénnyel vet ték kö rül az ala ko-
kat, más részt a gaz dag sá got és a fény űzést jel ké pez ték.

Anyagszükséglet: különböző színű papírok, esetleg színes magazinok megfelelő képei, rajz-
lap, 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!

A mozaik készítése

A mozaik készítése

Istenanya a gyermekkel (), mo zaik, Ra ven na, 
San Apollinare nuovo-templom

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

Készíts mozaikképet kis négyzetekre darabolt színes papírok-
ból! Téma: pl. portré, kedvenc állat vagy növény.

Papírmozaik Papírmozaik
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A népvándorlás koraKészíts mozaikképet kis négyzetekre darabolt színes papí-
rokból!
Téma: pl. portré, kedvenc állat vagy növény.
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. ,-, cm-es darabkákat!
c)  Ragaszd fel először a forma körvonalai mentén sorakozó 

lapocskákat! Figyelj arra, hogy legyen közöttük egy kis rés, 
hogy megfelelő mozaikhatást érhess el!

d)  A körvonalak felragasztása után töltsd ki a forma belső felü-
letét, majd végül a hátteret is a színes papírlapocskákkal!

A népvándorlás kora

vajon mi indította el a –. században az egész Európára kiter-
jedő népvándorlást? Talán éghajlatváltozás vagy a népesség  
megszaporodása miatti újabb területek keresése? Annyi bizo-
nyos, hogy a hunok -ben a mai mongóliai területe-
ket el hagyva megindultak nyugat felé. Az útjukba kerülő 
népeket  menekülésre kényszerítették, és ezzel kezdetét vette 
a népvándor lás. ugyanebben az időben Európa északi terüle-
teiről a germán népek nyomultak dél felé.

Miközben a különböző népcsoportok vándoroltak Euró-
pában, a Római Birodalom végérvényesen kettévált -
ben. A hunok elől menekülő barbár népek – így nevez-
ték 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 –. szá-
zadban érte el Európát. Ekkor elsősorban a vikingek, az avarok 
és a magyarok tartották rettegésben az ott élő európai népeket.

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

200–800. Germán népek vándorlása
Keleti germán népek: keleti gótok, nyugati gótok, vandá-
lok, gepidák, burgundok, lombardok, longobárdok.
Nyugati germán népek: frankok, alemannok, szászok, frí-
zek, türingek.
Magyarország területén 453–568-ig uralkodtak a germá-
nok.
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.

Időrend

nyos, hogy a hunok -ben a mai mongóliai területe-
ket el hagyva megindultak nyugat felé. Az útjukba kerülő 
népeket  menekülésre kényszerítették, és ezzel kezdetét vette 
a népvándor lás. ugyanebben az időben Európa északi terüle-

Miközben a különböző népcsoportok vándoroltak Euró-
pában, a Római Birodalom végérvényesen kettévált -
ben. A hunok elől menekülő barbár népek – így nevez-
ték 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 

pusztították el Rómát. A hódítók második hulláma a –. szá-
zadban érte el Európát. Ekkor elsősorban a vikingek, az avarok 

A honfoglaló magyar férfiak viselete
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A képzelet világa .

A magyarok viselete a 9–10. században

A régi magyar viselet szabásáról és anyagairól csupán képze-
letbeli képet alkothatunk, ugyanis a sírokba temetett elhuny-
tak öltözete teljesen elporladt az évszázadok során a föld alatt. 
néhány korabeli leírást ismerünk, melyek a magyarok viselkedé-
séről és megjelenéséről tudósítanak, de ezek túl általánosak, és 
nem tartalmaznak részleteket.

Dzsajháni, a bokharai tu dós és ál lam fér fi   kö rül ír ta le, hogy 
„a ma gya rok szem re va ló és szép kül se jű em be rek, nagy tes tűek, va-
gyo no sak és szem be tű nően gaz da gok, amit a ke res ke del mük nek 
kö szön het nek. Ru há juk bro kát ból* ké szült. Fegy ve reik ezüst tel van-
nak ki ver ve és gyönggyel be ra kot tak.”

A női viselet

va ló szí nű, hogy a nők és a fér fi ak ha son ló ru ha da ra bo kat vi sel-
tek. Az elöl vagy ol dalt nyí ló ing re a ke le ti öl tö zet re jel lem-
ző, tér den alul érő, ka bát sze rű, bő fel ső ru hát, a kaf tánt vet ték 
fel. Fém gom bok kal (pity kék kel) vagy a kabátszár nyak egymás-
ra hajtásával, öv vel fog ták össze. Bő nad rág ju kat a ve re tek kel 
dí szí tett, eny hén fel haj ló or rú csiz má ba tűr ték.

A honfoglaló magyarok művészete

A karosi temető . sírjában nyugvó 
asszony ékszereinek és ruhadíszeinek 
helyzete a sír feltárásakor Női viselet

Hajfonatkorong

Kaftán

nemezcsizma

Bő szárú 
nadrág

veretekkel 
díszített ing

A hon fog la ló ma gya rok fejlett fémművességéről tanús-
ko dó mű vé sze ti em lé kek a ré gé sze ti ku ta tá sok so rán ke-
rül tek elő. Az 1834-ben Benepusztán el ső ként fel tárt fér-
fi sír ban ken gyel  párt, zab lát, nyíl csú cso kat, szab lyát, 
griffala kos és le vél dí szes ara nyo zott ezüst szíj vé get, ru ha-, 
öv- és lószerszám ve re te ket, ló- és em ber ko po nyát ta lál-
tak. Ké sőbb sor ra tár ták fel a ré gé szek Ve re ben, Galgócon, 
Szoly  ván, Ka ro son, Ti szaesz lá ron, Tar ca lon, Ra ka  ma zon, 
Bezdéden stb. az elő ke lők sír jait. 
A ré gé szek meg fi gyel ték, hogy a sí ro kat pon to san be tá jol-
ták, a ha lot ta kat láb bal ke let fe lé fek tet ték a sír ba, és el-
te met ték ve lük min den na pi hasz ná la ti tár gyai kat, illetve 
sze mé lyes hol mi jai kat.
A ru ha dí szek, fegy ve rek és ék sze rek mel lett a te met ke zé si 
szer tar tás ré sze ként étel- és ital ál do za tok kel lé keit, kü lön-
fé le edé nye ket, sőt lo vat is te met tek a sí rok ba. Szo ká s volt, 
hogy az el hunyt tisz te le té re felál doz ták az egyik lo vát. Az 
ál lat hú sát a ha lot ti tor so rán el fo gyasz tot ták, majd bő rét, 
ko po nyá ját, láb szá rait te met ték csak el gaz dá ja sír já ba.
„Ahogy óvatosan folytattuk a munkát, sorra tűntek a sze-
münk elé annak a pompás díszruhának nemesfém díszítmé-
nyei, amelyben e hajdani nagyasszonyt utolsó útjára bocsá-
tották gyászoló hozzátartozói. Kaftándíszek, ingnyakveretek, 
hajfonatkorongpár, karperecek, fülbevalók tárultak a sze-
münk elé, látszólag teljes összevisszaságban. Lassanként 
azonban kiderült, hogy minden a helyén van – mégpedig 
nagyrészt az eredeti helyén… A sír felszedése során megál-
lapíthattuk, hogy a kerek kaftánveretek alatt mindenütt szö-
vetmaradványok kerültek elő, a hajfonatkorongok és a hoz-
zájuk tartozó rozetták alatt pedig bőrszalag maradványai 
voltak. Ez utóbbiak tehát bőrszalagra lehettek illesztve, s ezt 
fonták a hajfonatba. A rom   busz alakú ingnyakdíszek felsze-
dése során ki  tűnt, hogy azokat is bőrszalagra varrták, s ezt 
öl tötték rá a szövetből készült ingre – írta Révész László a 
karosi II. temető 47. sírjának feltárásakor.
A leírás alapján előkelő megjelenésű embereket idézünk ma-
gunk elé, de pontos képet nem tudunk rajzolni róluk. Nem 
szól a leírás sem színekről, sem fazonokról. Mindezek ellené-
re a régészek mégis rekonstruálták a hon foglaló magyarok 
viseletét. Ebben a mun kában a sírokban megtalált fémvere-
tek és egyéb fémdíszek elhelyezkedése segítette őket.

Régészeti kutatások

Témakutatás
gyűjts a honfoglalás korából szárma-
zó régészeti leletekről képeket és ada-
tokat! Az egyikről készíts vázlatrajzot 
és a jellegzetességeket kiemelő szö-
veges magyarázatot! Ajánlott szak-
irodalom: Révész László Emlékezzetek 
utatok kezdetére és László gyula Árpád 
népe című könyvei.
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A népvándorlás kora

A férfiak viselete

A fő em be rek és a köz nép ru há já nak ha son ló szabása lehetett. 
A ran got a ru ha anya gá val és dí  szí té sé vel, a gaz dag sá got az 
ék sze rek anya gá val és so ka sá gá val je lez ték. Az elő ke lők ru há-
ja bro kát ból, arannyal át szőtt szö vet ből, gyap jú szö vet ből vagy 
se lyem ből ké szült. A sze gé nyeb bek vas tag kendervászonból* 
vagy ne mez ből* varr ták ru hái kat. A rend kí vül dí szes, igé nyes és 
ma gas mes ter ség be li és mű vé szi tu dást mu ta tó öt vös mun kák 
so ka sá ga bi zo nyít ja, hogy hon fog la ló őseink ve ze tői rendkívül 
fel tű nő meg je le né sűek lehettek.

A fér fi ak öl töz kö dé sé nek fon tos tar to zé ka volt a ve re tes öv, 
mert  a leg fon to sabb hasz ná la ti tár gyai kat, fegy ve rei ket füg gesz  -
tet ték rá. A bal ol dal ára erő sí tet ték az íj tar tó te gezt és a szab-
lyát, a jobb ol da lá ra a nyíl tar tó te gezt, a tar  solyt és a kést. 
Az övnek jelképes értelme is volt: a szabad em bert, a harcost je-
lentette. Az övveretek száma a rang nagy sá gát és a tulajdonos 
gazdagságát is kifejezte. A férfi vá ava tás szer tartásának jelentős 
része lehetett a felövezés, mellyel a fi atal fi út a társadalom tel-
jes jogú férfi tagjává fogadták. Et től kezdve életének nélkülözhe-
tetlen részévé vált az öv. Még ha láluk után sem váltak meg tőle, 
ugyanis a halottakat felövezve temették el.

Ara nyo zott ezüst ből ké szült szíj vég (pest lő rin ci le let)
Férfiak viselete és fegyverzete (–. század)

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

varkocsba font 
haj arany- vagy 
ezüstkarikákkal

Szőrme-
sze gélyes 
nemez-
kucsma

Reflexíj

Íjtartó 
tegez

Szablya

Felhajló orrú 
nemezcsizma

Bő szárú nadrág

nyíltartó tegez

Kaftán

Tarsoly

A ka ro si te me tő ben vég zett ása tá sok so rán a ve zé rek sír-
jai ban több ké szen lé ti íj tar tó te gez fe küdt, me lyek ben az 
íjak felaj zott ál la pot ban vol tak. Az íj te ge zek bőr fe lü le tét 
többtu cat nyi ara nyo  zott ezüst ve ret és ezüst sze gecs éke sí-
tet te. A feltételezések szerint a ha tal mat és a ran got jel ké-
pez ték. A kö ze pén lé vő dí szí tés a négy ég tá jat és a Na pot 
jel ké pe zi. A kazár fe je del mek ha tal mi jel vé nye a nap ko-
rong volt, tő lük ve het ték át a ma gya rok vezérei is ezt a jel-
képes ábrázolást.

A karosi készenléti íjtegez

Szablya
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Növény- és állatábrázolások

A tar soly le me zek, szab lyák, süvegcsúcsok, halántékkari-
kák, hajfonatkorongok, öv ve re tek leg főbb mo tí vu mai az 
el vont nö vé nyi for mák ból (pal met ta) ál ló is mét lő dő min ták, 
sza lag fo na dékok és élet fa-áb rá zo lá sok.

A női vi se le ti tár gya kon jó val több az ál lat ala kos áb rá zo lás. 
A le le te ken leg gyak rab ban a tu rul (sas vagy só lyom fé le ra ga   do-
zó ma dár) és a szarvas lát ha tó, mely az ár pád nem zet ség mon-
dai ős aty ja volt. A magyarok eredetmondája szerint Eme sé nek, 
a nem zet ség ős any já nak ál má ban is meg je lent a tu rul ma dár, és 
meg jö ven döl te, hogy di cső ural ko dók szár   maz nak majd tő le. 
A ma dár alak ja cí  mer ál lat ként is sze re pelt.

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 hajfo nat-
ko rongoknak va rázs erőt tu laj do ní tott a vi se lő je. Az ért hord  ták 
pár ban, hogy mind két irány ból véd je vi se lő jét a ron tó erők el len.

Le gye ző sze rűen szét te rü lő vagy szív ala kú pál ma le vél, 
vagy ló tusz vi rág szim met ri ku s, egy sze rű sí tett raj zo la ta.

Pal met ta

Tervezz át színesre egy honfoglalás kori 
motívumot, pl. egy életfás vagy turul-
madaras hajfonatkoron got!
A választott minta vázolásakor rajzolj  
se gédvonalakat, melyek segítik a szabá-
lyos forma arányos felrajzolását! Figyeld 
meg az alábbi hajfonatkorong felvázo-
lásának lépéseit!

Életfás hajfonatkorong (. század), anarcsi lelet

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.
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A népvándorlás kora

galgóci tarsolylemez (. század), aranyozott ezüst,  × , cm

A honfoglaló magyarok sírjából származó tarsolylemez 1868-ban, egy árok ásása során ke-
rült 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.

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!

Papírkivágás

gyűjts képeket és rajzokat honfoglalás 
kori tarsolylemezekről és hajfonatko-
rongokról!
Készítsd el az egyik rekonstrukcióját a 
papírkivágás technikájával! 

A tarsoly

A fér fi ak jobb ol da lán, övön füg gött a – cm át mé rő jű tar-
soly. Tűzcsiholó ko vát, tap lót és egyéb ap ró esz kö zö ket 
tar tot tak ben ne. Kez det ben tex til ből vagy bőr ből ké szült. 
A tex til tar so lyok fe lü le té re ezüst szál lal varr ták fel a ne mez rá té-
te ket. A fém tarsolylemezeket díszítő pal met ták sze gé lyén lé vő 
ro vát kolt sáv va ló szí nű leg a var rás min tá za tát utá noz ta. A bőr-
tar so lyt elő ször csak a négy sar kán dí  szí tet ték fém ve re tek kel. 
A legelő ke lőb bek tar so lyait tel je sen be bo rí tot ták a ne mes fém-
ből (ezüst, arany) ké szült dom bo rí tás sal. A fém le mezt a trébe-
lés* technikájával min táz ták. úgy készítették, hogy a formá-
ra vágott fémlemezbe belekarcolták a rajzolatot, majd meleg 
ötvösszurokra nyomták. Amikor a szurok kihűlt, kis kalapács-
csal és vésővel beleütögették a lemezbe a mintát. Ezután leol-
vasztották a szurkot, majd a hátteret pontszerűen kikalapálták, 
bemélyítették. Legvégül bearanyozták a hátteret, ezáltal még 
jobban kirajzolódott a minta. végül a díszes fémlemezeket sze-
gecsekkel rögzítették a bőrtarsoly felületére.

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

csal és vésővel beleütögették a lemezbe a mintát. Ezután leol-
vasztották a szurkot, majd a hátteret pontszerűen kikalapálták, 
bemélyítették. Legvégül bearanyozták a hátteret, ezáltal még 
jobban kirajzolódott a minta. végül a díszes fémlemezeket sze-

képzeletvilaga6_2014_tartós.indd   17 07/05/14   19:26





A képzelet világa .

Témakutatás
nézz utána, hogy a magyarok bejövetelének milyen részlete-
it örökítette meg Feszty árpád a teljes körképen! 

A magyarok bejövetele

-ben Ópusztaszeren nyílt meg a nemzeti Történeti Em  lék-
park, melynek legfőbb látványossága a magyarok honfoglalását 
ábrázoló Feszty-körkép.

A körképet az -os millenniumi ünnepségekre tervez-
te Feszty árpád. Hitelesen akarta ábrázolni a nagy történel-
mi eseményt, ezért időt és anyagi áldozatot nem kímélve kez-
dett hozzá az előkészületekhez. Történelmi tanulmányokat 
folytatott, könyvtárakban kutatott, orosz tudósokkal levele-
zett, tanulmányozta az ősi, közép-ázsiai fegyverzetet és ruháza-
tot, Kis-ázsiából hozatott képeket, ruhákat, az országos népraj-
zi 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 fest-
ményt: a szekereken ülő családok lenyűgöző bevonulását, a ve-
zéreket, a lovasrohamot, a fehér ló feláldozását, a táborverést és 
a nőrablást. 

A körkép (panorámakép) a történet egymást követő esemé-
nyeit egy folytonos képsávon ábrázolja. A fázisok nincsenek el-
választva egymástól. Lényege, hogy a néző egy kör alakú épü-
let 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 témá-
jához. A képet és az előteret úgy hangolták össze, hogy a tér 
középpontjában állva azt érezzük, egy valóságos tájba csöp-
pentünk, és szemtanúivá váltunk a honfoglalás eseményeinek. 
nagy szenzációnak számított pl. az a technikai újdonság, hogy 
a Latorca forrásából igazi víz csobogott.

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 mö-
gött kissé hátrább, Töhötöm. Lovaikról figyelik a győztes 
csapatok mozgását. A vezérek és a fejedelem díszes öltö-
zéke hasonló elemekből áll: sodronyingszerű bőr védőin-
get, hosszú kötényt, széles szárú nadrágot és elöl gombolt 
köpenyt viselnek. Fejükön turulmadártollas sisak. Az elő-
térben ökörpárt húz maga után egy hajtó, mögötte szeke-
rek sora következik.

A Feszty-körkép adatai
A panorámakép méretei: 120 méter hosszú, 15 méter ma-
gas 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 le-
égett, amikor az épületét bombatalálat érte. Az erősen sé-
rült festményt 1991 és 1995 között restaurálták.
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