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1. Társadalmi háttér

középkor
5 - 14. sz.

FEUDALIZMUS
királyság

KÉZIRATOS 
kor



2. A kora középkor

 5-11. sz.

 népvándorlás, háborúk, 
éhínség, járványok

KOLOSTORI 
KULTÚRA

 kevés az írástudó

 papok, szerzetesek

 stílus: román



3. Az érett középkor

11-12.sz.

EGYHÁZI KULTÚRA

EGYHÁZ ÉS ÁLLAM 
ÖSSZEFONÓDIK

„felkent királyok”



3. Az érett középkor

Legfőbb 
tudomány: 
TEOLÓGIA 
(vallástan)

A kultúra, az 
oktatás az egyház 
kezében van



3. Az érett középkor

➢A tudományok, a filozófia a vallás 
„szolgálóleányai”

➢Első egyetemek (Bologna, 
Sorbonne)

➢HÉT SZABAD MŰVÉSZET: 
grammatika, retorika, dialektika, 
geometria, aritmetika, 
asztronómia, muzsika



szerzetesrendek: gyógyítás, oktatás

bencések, ferencesek, ciszterciek, 

pálosok

Jelszó: CONTEMPTUS MUNDI 

„a világ megvetése”

Embereszmény: a belső ember



4. A késő középkor

UDVARI KULTÚRA

nemesi udvarok

 lovagi kultúra

világi témák

 lovagi eszmények: hit, 
bátorság, hűség, nők 
tisztelete



5. A középkori művészet

nem mimetikus, 

szimbolikus

Cél: tanítás, didaktikus, 

moralizáló

Névtelen mesterek



Építészet

román stílus            gótikus stílus



Festészet

 Nem mimetikus

 Didaktikus

 Bibliai témák

 Jézus passiója

 Freskók, ikonok

 Szimbolikus színek

 Arany, vörös, kék, zöld





Zene

Nincs hangszeres 

zene

Vokális zene

Gregorián 

énekek



Irodalom

szakrális (szent, vallásos) 

irodalom

profán (világi) irodalom

irodalom: latin nyelvű, 

didaktikus, moralizáló

szórakoztató szépirodalom nincs

kéziratos formában terjed



Epika
 POGÁNY NÉPEPOSZOK: 

Nibelung-ének (germán), Osszián (kelta), 
Beowulf (óangol)→a romantika fedezi fel 
őket

 KERESZTÉNY EPIKA: 

szentek legendái, patrisztika 
(egyházatyák írásai, Szent Ágoston)

 LOVAGI EPIKA: Roland ének (francia), 
Igor ének (orosz), Parszifál (német), Trisztán 
és Izolda (német)

 Legjelentősebb:

Dante: Isteni Színjáték



Líra

Új verselés: 

rímes, ütemhangsúlyos

Líra: latin nyelvű, vallásos

Himnuszköltők:

Jacopone da Todi, Assisi Szent Ferenc

Késő középkor: trubadúr líra (világi), 

Vágáns dalok: Carmina Burana (Carl 
Orff)

Legjelentősebb költő: François Villon



Dráma

Nincs világi színjátszás, nincs 
állandó színház

Vallásos dráma: 
misztériumjáték, moralitás

Misztériumjáték: Jézus 
passiója

a templom előtti téren, papok

Moralitás: dramatizált 
allegória (bűnök, erények 
küzdenek az ember lelkéért)


