
A román kor művészete (XI – XII. század) 
 

A román művészet fogalma a XIX. század első felétől használatos a művészettörténetben, a 

XI-XII. századi nyugat-európai stílus meghatározására. A román szó jelentése ebben az 

esetben római. Az elnevezés a római építészeti formák felelevenítésére utal. A stílus 

elterjedésének földrajzi határai elég pontosan meghatározhatók: ahol a kereszténység római és 

ortodox szertartású népei váltják egymást, Lengyelország, Magyarország, Horvátország és 

Dalmácia alkotják keleti határait. Szülőhazája Franciaország és Németország. 

Előzményei: 
1. A VIII. század végétől a X. század elejéig tartó Karoling, illetve a X. századi Ottó kori 

művészet, amely az antik építészeti hagyományokból kiindulva alakította ki jellegzetes 

formavilágát. Nagy Károly nemcsak államát szervezte római mintára, hanem aacheni palotáját 

is itáliai mesterekkel építtette, felelevenítve a boltív, dongaboltozat, keresztboltozat 

alkalmazását. 

     
 

 
Az aacheni palotakápolna képei és rekonstrukciós rajza 
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2. Kolostorművészet - A román stílus korának kultúrája a nyugati kereszténységen alapszik. 

Kialakításában és közvetítésében döntő szerepe van a szerzetességnek. 

  
Kolostor-kerengők 

 
Mount St. Michel kolostora 

 

A tudomány fejlődése egy időre ugyan megtorpan, de a szerzetesség fejleszti a 

mezőgazdasági technikát, és arab közvetítéssel újra megismerhetővé válik, majd elterjed a 

görög tudomány és filozófia. 



Szinte kizárólagos a vallásos irodalom, de a szerzetesek által írt évkönyvek, krónikák 

megteremtik a történelemírás alapjait. 

Kézzel írott könyveik a kódexek, melyeket miniatúrák (festett illusztrációk) és iniciálék 

(díszes kezdőbetűk) díszítenek. 

  
A világi irodalom a lovagságot és eszményit dicsőítő költészet, melynek kiemelkedő emléke a 

XI. századi francia Roland ének és a XII. századi német Nibelung ének. Hazánkban jelentős 

Anonymus krónikája és a Halotti beszéd. 

3. A román stílus kialakulásának fontos előzménye a népvándorlás, melynek köszönhető 

(különösen a korszak elején) az épületek erőteljes védelmi funkciója, robosztus, 

erődítményszerű megjelenése. 

 

Építészet: 
A korszak vezető műfaja az építészet, a legfontosabb építészeti feladat pedig a templom volt. 

A kor művészete döntően a keresztény hitet szolgálta. Az esztétikai elképzeléseket áthatják az 

isteni Szentháromság személyei, a keresztény dogmák (kötelező érvénnyel elfogadott 

hittételek) szimbólumokkal való közvetítése. A templom és minden egyes részlete, szobrai, 

falfestményei, felszerelési tárgyai az Ó- és az Új szövetségből, vagy a szentek életéből vett 

jeleneteket ábrázolnak. 

A román épületet a súlyos zártság jellemzi. A formák tömbszerűek, az arányok vaskosak, a 

szerkezet világosan tagolt. Az épületek masszív hatását a román félkörív is hangsúlyozza. A 

félkörív - a román kori építészet egyik legjellemzőbb ismertetőjegye - az épület külsején és 

belsején egyaránt megjelenik. Lehet boltozati elem, ablak, ajtó íve lehet díszítő szerepű 

galéria vagy, vakárkád. 

A templom alaprajza bazilikás szerkezeti formát követ. Jellemző típus a háromhajós bazilika, 

amely formát továbbfejlesztették. 

A főhajó (olykor két vagy négy mellékhajóval) kereszthajóval bővülhet, a kereszthajón 

négyezeti toronnyal. A szentélyt vagy apszist a főhajó keleti végén találjuk. A szentélyt 

olykor kápolnakoszorúval veszik körül. A román korban gyakoriak voltak a zarándoklatok. 

Hogy a zarándokok tömegét elhelyezhessék, s egyszerre több misét is mondhassanak, a 

templomok szentélyét kibővítették (pl. a clunyi apátsági templom). 

A homlokzatok súlyos zárt tömegét a bélletes-oszlopos boltíves főkapuk és a kicsi, lőrésszerű, 

félköríves ablakok tagolják. A homlokzatot (nyugati oldal) tornyok, fogják közre. (A templom 

keleti végén is épülhettek tornyok.) Egyes vidékeken gyakori, hogy a nyugati homlokzatot 
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és/vagy az oldalhomlokzatot, sőt a szentélyt is (törpe) - oszlopos (pl. a wormsi székesegyház), 

illetve árkádos architektúrával díszítik (pl. a pisai dóm). 

A román kor építőmestereinek több statikai feladatot kellett megoldaniuk. Az egyik a 

boltozás, a hajók lefedésének problémája volt. Legegyszerűbben a dongaboltozatot lehetett 

megépíteni. Két dongaboltozat derékszögű áthatásából született meg a keresztboltozat. A 

boltozati nyomás levezetésére támváltást alkalmaztak, vagyis a templombelsőben oszlopok és 

pillérek váltják egymást. (A pilléreket fél oszlopokkal is erősítették pillérköteget létrehozva, 

hogy ezzel is segítsék levezetni a boltozati nyomást.) 

Támadás esetén az épületnek veszélyeztetett pontjai voltak a homlokzat (ajtó, ablak) és a 

mellékhajók falai is. A problémát a falak megvastagításával és vaskos támfalak 

alkalmazásával igyekeztek megoldani. 

 
A clunyi apátsági templom alaprajza 

A számokkal jelölt épületrészek: 

1. tornyok 

2. bélletes főkapu (nyugati kapu) 

3. előcsarnok 

4. főhajó 

5. mellékhajók 

6. kereszthajó 

7. négyzeti torony (alatta a négyzeti tér) 

8. kórus (alatta az altemplom vagy kripta) 

9. szentély (apszis) 

 

A kőépítkezés az egyház és a társadalom legfelső vagyonos rétegeinek a privilégiuma volt. 

Kevésbé szabályosak és egyszerűbbek is a világi építmények: a lakótornyok és várak. A 

védekezés szükségletei határozták meg mindkét épülettípus kialakulását. Vár eredeti 

alakjában alig maradt ránk, mivel időről időre átépítették a haditechnika szükségleteinek 

megfelelően. Fontos eleme volt a várkápolna. 

A lakótornyok négyzetes, kerek vagy sokszögű alaprajzúak, többszintűek, a falak vastagok, 

kisméretű nyílásokkal áttörtek. Állhattak védekezésre alkalmas helyen egyedül, de 

csoportosulhattak várasokban is (pl. Bologna, San Gimignano, Volterra). Több lakótorony 

vált később gótikus vár bonyolultabb védelmi rendszerének magvává. 



    
            Salamon-torony, Visegrád                                                  Wartburg vára 

 

 

  
                    Worms-i apátság                                              Cluny-i apátság 

 



 
A cuny-i apátság rekonsrukciós rajza és alaprajza 

A rajzon jól megfigyelhető a főhajót lefedő dongaboltozat 

 

 

            
          Speyer-i dóm                                                             Pisa-i dóm 

   

Magyar műemlékek: 

XI. század:Tihanyi altemplom, Pécsváradi apátság ,Szekszárdi oszloptöredék 

XII. század: Dömösi oszlopfő, Székesfehérvári bazilika kapuzata, Szentmiklósi kereszt, 

Esztergomi kapuzat  

XIII. század: kalocsai, lébényi, ócsai, zsámbéki, bélapátfalva-i templomok 

 



 Jáki templom 

 

                        
feldebrői altemplom                                      Az Esztergomi Bazilika altemploma 

 

   
        Bélapátfalva temploma                                Csempeszkovács temploma 



 

 

 

A jáki bencés apátsági templom 
 

       
 

 

A jáki apátsági templom az egykori jáki bencés apátság monumentális bazilikája a 

magyarországi román stílusú építészet kiemelkedő, szinte szimbolikus alkotása. A hazai 

középkori nemzetségi monostorok egyedülálló épségben fennmaradt képviselője.  

       A templom alapítója az 1221 és 1230 között említett Jáki Nagy Márton, az első olyan 

nemes (nobilis), akit oklevélben is már így említenek. Az alapítás a stílusjegyek alapján az 

1220 körüli évekre keltezhető. Ezt erősíti az az 1325-ben kelt királyi oklevél, melyben Károly 

Róbert király a vasvári káptalantól kéri, hogy állapítsa meg, kit illet a jáki monostor patrónusi 

joga.  

A templom alaprajzát szemlélve feltűnik, hogy a belső pillérkötegek és a mellékhajó külső 

oldalán álló oszlopkötegek nincsenek egy vonalban. Az is látható, hogy kívül öt, míg belül 

csak négy pillérköteg áll. Nincsen összhangban az apszisok és a hajók találkozási pontjai sem. 

Mindezek az eltérések és szabálytalanságok az építés folyamatának többszöri 

megszakadásáról és az eredeti terv többszöri változtatásáról tanúskodnak. 

     A templom a középkori hagyományoknak megfelelően Ny – K tájolású, a főbejárat 

nyugatra, a szentély keletre néz, a templomot déli oldalról körítőfal övezi, rajta a Folnay apát 

idején (1663-ban) épített díszes kapun léphetünk be a templom területére. A kaput az építtető 

apát címerei díszítik. A kapun belépve a templom déli oldala magasodik előttünk a polgári 

személyek bejáratául szolgáló déli kapuval. Ez a  kapu sokkal kisebb, mint a főkapuzat, és 

díszítésében is messze elmarad tőle, de figyelemre méltóak levéldíszes fonott oszloptörzsei, 

istenbárányos domborműve és az azt körülvevő sárkánydísz. A nyugati főhomlokzat előtt áll a 

centrális, négykaréjú lóhere alaprajzú Szent Jakab-kápolna. A bélletes főkapu az épület 

legdíszesebb része. A háromszögű oromzattal lezárt építménybe az építőmester sokszorosan 

tagolt, befelé mélyülő kaput tervezett, amely magára a kapura és a szobrokkal díszített 

homlokfalra oszlik. Mindent elborít a változatos és gazdag díszítés, melyet a geometriai 

mintákat felhasználó ún. normann díszítőstílus jellemez. A belső rész két figurális dísze a 

bejárat két oldalát őrző oroszlán – csak az eredetiek másolatai. 

A bejárat feletti timpanonban a két angyal között trónoló Krisztus látható. A kapuépítmény 



homlokzatán a magyarországi román stílusú szobrászat legszebb darabjai, Krisztus és a 12 

apostol lépcsőzetesen emelkedő, oszlopokkal elválasztott karéjos záródású fülkékben álló 

életnagyságú szobrai láthatók. Sajnos csak Krisztus és a mellette álló két apostol feje eredeti, 

a többi áldozatul esett a török pusztításnak, és később, a barokk korban pótolták őket. Két 

apostol szobra már csak a tornyok homlokzatára kerülhetett. A kapu két oldalán lévő 

fülkékben a gyermekét tartó Madonna és az oroszlánnal küzdő Sámson szobrai állnak. 

A templom északi oldala kevésbé díszes. A falat hármas féloszlopkötegek díszítik, a 

főpárkány íveiben pedig állatok, illetve levéldíszek ábrázolásai láthatók. Az utolsó szakaszban 

a sárkányokon diadalmaskodó hívő ember domborműve látható. A keletre néző szentélyrész 

ismét díszesebb. A kétemeletes főapszist a két alacsonyabb mellékapszis fogja közre. Az 

apszisokat tagoló oszlopok a főapszison levéldíszes, a mellékapszisokon sakktábladíszes 

főpárkányt tartanak. Az ablakok bélletét kicsi oszlopok és gömbdíszek ékesítik. Az 

oszlopfőkön növény-, vagy állatalakok, a főapszis ablakain pálcadíszes, illetve fűrészfogas 

keret látható. A földszinti részt négyes vakárkádos fülkék és bennük szobrok díszítik.  

A háromhajós románkori templombelső sötét a lőrésszerű ablakok kis mérete miatt. A 

főbejárat fölé belülről az emeletes főúri karzat magasodik, nagy méretei miatt akár külön 

kápolnaként is szolgálhatott. Az orgona mögötti falon látható a lóhere záródású hármas 

ülőfülke, ez volt egykor a kegyúr ülőhelye. 

A főhajót a mellékhajóktól nyolcszögű pillérek választják el, melyek minden oldalán egy-egy 

oszlop emelkedik. Az oszlopfejeket bimbós, gyöngyös szalaggal szegett növény-, vagy 

sárkánydíszek ékesítik. A mellékhajókban indákkal, levelekkel gazdagon díszített gyámkövek 

viselik a boltozat súlyát. Az egykori freskók nyomai a főszentélyben és a toronyaljban 

láthatók. Ezek a szentélyben Szent Györgynek a sárkánnyal való harcát, a toronyaljban az 

alapító Jáki Nagy Mártont és kíséretét, a templom alapítását, az imádkozó alapítót és halálát 

ábrázolják. 

A bal oldali mellékszentély oltárán álló Mária-szobor 15. századi, eredetileg a Szent Jakab-

kápolna főoltárán állt. Oltárképei 18. századiak, 1705-ből valók. A sekrestyében nyolc 18. 

századi kép található. 

 

Szobrászat: 
A román kori szobrászat szorosan összefügg az építészettel. Az oszlopfők, bélletek, oltárok 

kőfaragásainak feladata a templom misztikus küldetését szolgálni és díszíteni az épületet. A 

középkori kőfaragók munkái vaskosak, zömökek, anatómiailag pontatlanok.  

   
     A jáki templom bélletes                                                    Vezelay oszlopfő 

kapujának normann kőfaragása 



    
Szent István szarkofágja XI. század (Székesfehérvár, István Király Múzeum) 

    
  Kalocsai királyfej XIII. sz.              Sámson dombormű, pécsi kőfaragó műhely XIII. sz. 

Szt. István feltételezett portréja 

 

 
Háromkirályok dombormű (a pisai dóm bronz kapujának részlete) XII. század 

 



Festészet: 
 

A román korban a templomok falait még ritkán festették. Nem ismerték a tartós falfestészet 

technikáját, ezért kevés ilyen régi festmény maradt ránk. Témái vallásosak, főként 

szimbolikusak. 

 
Szt. Clemente apszisának falfestménye (Maiestas Domini – Isten fennsége) 

1123 körül, Spanyolország, Barcelona, Katalán Múzeum 

 

 
A csarodai templom falfestménye (a református templomok meszelése alatt jobb állapotban 

őrződtek meg a középkori falfestmények, mint a katolikus templomokban, ahol a barokk 

korban átfestették a régi falképeket) 



A korai középkor festészeti tudásáról a világi öltözetek és kárpitok szövött képei is 

árulkodnak.  

    
Bayeux-i kárpit: 1080 körül készült a bayeux-i (bájői) püspök részére. A 70 m hosszú 

vászonra gyapjúfonallal varrták ki Anglia normann meghódítását ábrázoló események sorát. 

 A magyar koronázási palást 

 

A kézzel írott kódexeket színes képekkel – miniatúrákkal és díszes kezdőbetűkkel – 

iniciálékkal díszítették. 

 A Winchester-i biblia H iniciáléja 


