
  

Az égei civilizáció



  

Népei: 
● Küklád-szigeteken
● Peloponnészosz-félszigeten
● Kis-Ázsia északnyugati partvidékén éltek

Minószi (krétai) kultúra (Kr. e. 2700–1100)
 Központok: Trója, Knósszosz stb.
Mükéné művészete (Kr. e. 1600–1000)
 Központok: Mükéné, Tirünsz stb.



  

Kréta, minószi kultúra

● Égei-tenger térsége a neolit időktől lakott 
● Ásványi kincsekben gazdag (obszidián, 

márvány)
● Kereskedelem
● Kréta szigete: 3. évezredben virágzó bronzkori 

település: Mürtosz
● matriarchátus



  

● Palotakorszakok:
● Kr.e. 20. szd első paloták → 1700 lerombolás
● Második palotakorszak
● Kereskedelem (Egyiptom, Szíria, szigetek, görögök), 

erősödés
● Thérai (ma Santorini) vulkánkitörés Kr.e.1500 körül
● Knosszosz újjáépül
● Mükénei civilizáció 
● Dór invázió, Kr.e 1150



  

Írás

● Lineáris A (minószi eredetű, piktografikus írást 
váltja,  Kr. e. 1750-1400, vonalas / lineáris jelek, 
megfejtetlen)

● Lineáris B (szótagírás, mükénei, kb. i.e. 1450-
től néhány száz évig, 90 szótagjel, +számok, 
mértékek, termékek jelei, balról jobbra, föntről 
lefelé,  Sir Arthur Evans, Alice Kober, Michael 
Ventris)



  
http://juharizsuzsanna.blog.hu/2013/06/18/ki_fejtette_meg_a_labirintus_rejtelyet

http://juharizsuzsanna.blog.hu/2013/06/18/ki_fejtette_meg_a_labirintus_rejtelyet


  



  



  

● Minósz király (Kréta uralkodója, Minotaurusz, 
Ariadné, Thészeusz)



  

A legenda-beli labirintus valódi névadója egy szertartási célokra használt kettős bárd, a 
labürosz szentélye. A régészek egy lineáris B írással készült felirat alapján 
megerősítették, hogy a minószi királyi palotában volt egy szakrális hely, ahol ezt a kétélű 
bárdot őrizték.



  



  



  

A paloták és a freskók

● Egymásra épültek
● hasonló szerkezetűek
● Knósszosz, Mallia, Phaisztosz, Zakró, második 

paloták idejében Gurnia és Ajia Triada, Khania 



  

A paloták és a freskók

● Hasonlóság: alaprajz (minta Knósszosz)
● oszlopokkal határolt központi udvar, 

monumentális nyugati homlokzat, rituális 
fürdőmedence, raktárhelyiségek, műhelyek, 
adminisztrációs részleg 

● freskók (gazdagabb lakóházakban is) 
● nyugodt belső viszonyok: nincs erődítés



  

A Knósszoszi palota alaprajza



  

A phaisztoszi palota részlete



  

A malliai palota



  

Egy palota közelebbről: Knósszosz

Kr. e. 1700 körül, Kréta
● Feltáró: Sir Arthur Evans
● Legnagyobb, alapterülete: 22.000 m2 
● Alaprajza: labirintus-szerű (labirintus-

legenda?)
● Falait freskókkal díszítették
● Építőanyag: mészkő, alabástrom 

burkolat



  

Egy palota közelebbről: Knósszosz

● Tájolás: 4 bejárat, 4 égtáj
● Oszlopok: fejjel lefelé, ciprustörzsből, vörösre 

festett, tetején oszlopfő
● Csatorna (agyag fürdőkád...), vízvezeték
● különböző rendeltetésű területek elhatárolása, 

jó megközelíthetőség



  

Egy palota közelebbről: Knósszosz

● központi udvarról nyílik a trónterem, lépcsőház 
(innen három szint)

● Emeleten uralkodói lakosztály (királyi megaron): két 
szobát négyzet alaprajzú pillérek sora választott el 
egymástól, egy harmadikat pedig két oszloppal 
különítettek el a középső teremtől

● Folyosókon, udvar körül lefelé keskenyedő oszlopok
● raktárakban ember magas tárolóedények, pithoszok



  

Egy palota közelebbről: Knósszosz

● Kecses figurák, élénk színek, téma =  
gondtalan, derűs, fényűző társadalom képe

● Trónterem: trónt két oldalról két griff
● festmények épületábrázolásai: lefelé 

keskenyedő oszlopok rekonstruálása
● korabeli európai élet: Evans elnevezései



  



  



  



  



  

A knósszoszi palota trónterme



  A knosszószi palota egy szobája (trónterem)



  



  



  



  



  

A liliomos herceg



  



  A ”Bikaugratás jelenet”



  

A Serlegvivő freskója



  

A párizsi nő



  

Három nőt ábrázoló knosszoszi freskó



  

Phaisztoszi palota

a második palota az elsőre épült



  

A thérai freskók

● Thérát vulkánkitörés pusztította el Kr.e. 1700 
körül, hamu betemette

● Feltáró: Szpiridon Marinatosz, 1960-70 
(igazolta a krétai gyarmatosítást)

● minószi művészet egysége
● Freskók knósszoszihoz hasonlítanak 



  

A thérai freskók

● Téma: bokszoló gyermekek, szórakozás, vagy 
rituálé? (fejfedő és ruhátlanság) 

● Téma: hadi, vallási jelenetek, ünnepi hajóvonulás
● Szigetábrázolás: részletgazdagság, életteliség 

(tenger, szárazföld, hajók, épületek)
● tavaszi virágzás: lüktető élet
● kék majmok: knósszoszi párhuzam (azonos 

festőműhely?



  

Thérai városkép



  

Ökölvívó gyermekek



  

Kék majmok



  

Minószi kultúra viseletei

● Kecses mozgás
● karcsúság



  

Mínószi kerámiaművészet

● Díszítés változatos
● Korai, első paloták ideje: finom falú, gondosan dekorált korongolt 

áru, lelőhelye után Kamaresz-váza. Sötét alapon világos, élénk 
festésű spirálok, körök, hullámvonalak, ritkán növényi díszítés

● tengeri stílus: világos alapon sötét minta: tengeri lények (Kr.e. 
1500-1450)

● növényi motívumok
● fémedény-utánzatú kerámia (ezüst-és bronzedényeket utánozta)
● Tárolóedények (ember nagyságú, raktár, rátett hullámvonal-dísz)



  

Kamaresz-váza



  

Fémedény-utánzatú edény

Kancsó



  

Kőfaragás

● Edény kőből
● Szerpentin (kékesfekete, jól faragható) pl „Vezér 

serlege” (uralkodó+főember) ét ábrázolja. 
● bazalt, obszidián, hegyikristály: korsók, csészék, 

mécsesek és rituális célra használt ivóedények
● keményebb kövek, féldrágakövek (jáspis, achát, 

kalcedon): pecsételők, minta: állatok, hajók, 
épületek, ember-, istenalakok



  

A Vezér serlege



  

Hegyikristály váza Zakróból



  

Knósszoszi 
kalcedon pecsétlő



  

A vallás

● Ellentmondásos (békés mínósziak...)
● nincsenek nagy templomok, írott források 
● kisebb szentélyek a palotákban, a 

barlangokban és a hegytetőkön 
● zavarba ejtő leletek (emberáldozat nyomai: 

Arkhanesz-barlang)



  

A vallás

● összetett figura: kígyós istennő (papnő?)
● Népszerű: többfajta megformálás (kerámia, 

elefántcsont, freskó)
● Hasonló öltözet: jellegzetes, a kebleket szabadon 

hagyó ruha, kézben kígyó, fejen macska
● Kígyó = fenyegetés, ekkor az istennő megszabadító 

(vagy kísérő, otthonvédő állat)
● Póz: felemelt kezek a fejdíszként mákgubókat viselő 

nőalaknál is



  



  



  

Emile Gilliéron, Modern, Early 20th century



  



  



  



  

Kultuszok

● Emberáldozat valószínűsíthető
● Bikakultusz: palotadíszítés (szarvpárok 

díszítőelemként) 
● bikaugró freskók (pl egyiptomi Avarisz palota, 

minószi festőtől tanuló helyi mester), kultikus
● „párizsi nő” papnő? hajviselet
● Jelkép: kettős bárd, labrüsz: hatalmi jelkép, 

vagy kultikus jelentés?



  
Bikaugrás képe



  

Fogalmak

● Griff: oroszlántestű, madárfejű szárnyas alak. A 
Közel-Keleten bukkant fel a Kr. e. 4. 
évezredben, onnan vette át több hullámban az 
Égeikum térsége.

● Homlokzat: az épület utcára, udvarra néző, 
egységes kiképzésű oldala, melyről gyakran a 
rendeltetés is leolvasható.



  

Fogalmak

● Kamaresz-váza: az első krétai paloták korának 
korongolt, vékony falú, legtöbbször sötét alapú, 
fehér-narancs-vörös spirális motívumokkal, 
körökkel díszített kerámiája (nevét egyik első 
lelőhelyéről, egy barlangról kapta).

● Labirintus: a görög mitológiában Daidalosz által a 
Minótaurosznak épített tekervényes 
folyosórendszer Krétán. Elképzelhető, hogy a 
knósszoszi palota emléke őrződött meg ily módon.



  

Fogalmak

● Labrüsz: kettős bárd, a minószi művészet kedvelt, 
valószínűleg kultikus vagy hatalmi motívuma.

● Megaron: nyújtott vagy ritkábban négyzetes, egy 
rövidebb oldalán nyitott, általában oszlopos előcsarnokú 
helyiség. A Közel-Keleten a Kr. e. 3. évezredben több 
településen is megtalálták (Ebla, Beycesultan stb.); az 
Égeikum térségében a mükénéi építészetben a paloták 
központi helyisége lett (itt a nyitott főteremben is állt négy 
oszlop), majd az 1. évezredben a lakóházakban, illetve a 
nagyobb templomok szentélyében (naosz) fordult elő.



  

Fogalmak

● Pithosz: nagyméretű, szélesszájú tárolóedény.
● Tengeri stílus: a Kr. e. 15. század első felének 

jellegzetes krétai vázadíszítése. Világos alapon 
polipokat, halakat és egyéb tengeri élőlényeket 
ábrázoltak, lehetőleg a váza felületével 
összhangban.

● http://www.minoancrete.com/index.html

http://www.minoancrete.com/index.html


  

Mükénéi civilizáció

● Előzmény: mínószi kultúra
● De: Mükéné aknasírok (több évszázados 

előzmény)
● önálló vonások: harciasság (erődített telepek, 

küklopikus falazás, fegyverek)
● Írás: lineáris B (görög)



  

Mükénéi civilizáció

● Kr.e. 2. évezred 2. fele:  Égeikum urai
● 1450 k. Kréta elfoglalása
● Kereskedelem (Közel-Keletig)
● Kr.e 1200 körül romlás (népvándorlási hullám)



  



  

Települések - Mükéné

● Paloták: Mükéné, Pülosz, Tirünsz, krétai Knósszosz
● virágzó település Trójában, de nem mükénéi város
● Erődített telepek: alkalmazkodnak a 

terepviszonyokhoz
● A mükénéi erődrendszer, sírkerület: Heinrich 

Schliemann, Trója megtalálója, mai romok a Kr.e. 
13. századi állapot

● Először sírok, majd fellegvár (akropolisz)



  

Települések - Mükéné

● A palota-együttes
● Védőfal, küklopikus falazás, 4,5 m vastag
● Főbejárata: Oroszlános kapu, (egymással 

szembenéző, oszlopot közrefogó és egyik 
lábukat egy oltárra helyező oroszlánok) 

● központi rész: megaron, oszlopos előtérrel 
ellátott nagy helyiséges épülettípus



  

Települések - Mükéné

A mükénéi akropolisz



  

Települések - Mükéné



  



  

A mükénéi kapu szerkezete az ősi 
triliteket idézi:

● A többtonnás függőleges kőtömbökön 
(tartópillérek) keresztben egy vízszintes 
kőtömb (szemöldökgerenda)

● A teherhárító háromszögben dombormű
● A dombormű kompozíciója: 

szimmetrikus



  



  



  

Települések - Mükéné

● korai temetkezés: aknasírok, majd tholosz 
(méhkas alak) Kr.e. 1500 (hosszú, fedett 
folyosó=dromosz, Mükénében kilenc, 1500-
1225, nagyobb és kidolgozottabb sírokat 
emeltek. 



  

Települések - Mükéné

● Átreusz-kincsesház (tholosz-sír), Kr.e. 13. sz
● A terem átmérője 14 m, magassága 13, álkupolás szerkezet: 

lépcsőzetesen egymásra helyezett kősorok közeledtek, tetőnél 
összeértek

● Jobbra, kis helyiség a hegy  belseje felé: sírkamra
● padlózata döngölt föld
● hosszú, kővel borított folyosó → bejárat, zöld márvány féloszlop 

(spirális és V-alakú faragás)  Az ajtó fölötti háromszögben 
márványtábla (sávos díszítés)

● A szokásnak megfelelően  befalazták, a hozzá vezető dromoszt 
is elfedték földdel.



  



  



  



  

●  „Atreusz kincsesháza” sír
● Folyosó, támfal, főterem álboltozatos kupola



  

Települések - Pülosz

● Pülosz: legkorábbi tholosz-sír (Kr.e. 1550 k.)
● palota a legjobb állapotban fennmaradt
● Díszes kapu, udvar, királyi megaron: a bejárati 

oszlopos előtér, előcsarnok, trónterem (közepén 
tűzhellyel ellátott, négyoszlopos, felül nyitott) 
trónterem következett. A bejárattól jobbra trón 
(díszítése mint knósszosz)

● Folyosók, felső termek,földszinten mellékszobák 
(raktárak, levéltár), palota körül borosraktár



  

A püloszi palotabelső



  

Települések - Trója

● Heinrich Schliemann (arany + Homérosz) 
● 3. évezredtől folyamatosan lakott
● többször elpusztult, újjáépítések
● Virágkora 2. évezred közepe 



  

Települések - Trója

● Védfal: 10 m magas, alja kőből, befelé dőlt, 
ezen függőleges agyagfal + két nagy bástya 

● Földrengés, újjáépítés, lerombolás, 
elnéptelenedés

● Virágkorában kereskedelmi és hatalmi központ



  



  



  

Kisművészetek

● krétai hatás,  + átértelmezése is. 
● Vázafestészet: tengeri stílus formái, de 

szabályosabb, élettelenebb, merevebb, 
emberalak, kocsi

● Madarak, világos háttér, többszínű



  

Kisművészetek

● Terrakotta-figurák, stilizált, függőleges csíkokkal 
festve (ember- és állatalakok, párok,  
leggyakoribb figura a két kezét felemelő 
'imádkozó?', hosszú szoknyás álló nőalak)

● Elefántcsont-faragás: ékszeres doboz, 
tükörtartó (dísz: szfinx, szárnyas oroszlán, 
ember), önálló körplasztikai alkotások (export) 
(hatás föníciai, szíriai elefántcsont-faragó 
műhelyekre)



  

Késő-mükénéi kancsó
Elefántcsont-szoborfej



  

Leletek – Priamosz-kincs

● Nem mükénéi civilizáció, korábbi (3. évezred 
közepe)

● Megtaláló Schlieman
● Priamosz a homéroszi Trója királya 
● arany ékszerek, az arany- és bronzedények 

(ma a moszkvai Puskin-múzeumban)



  

Priamosz-kincs



  



  



  



  



  

Leletek – mükénéi aknasírok leletei

● Mükéné fellegvárában két sírkerület: a Schliemann által 
kiásottat hívják 

● A-kerület (Schliemann), 6 sír, B-kerület, 24 sír (sírhalom)
● Közös jellemző: gazdagság (arany-, elektron- drágakő 

tárgyak) 
● Arany- vagy elektronmaszk, díszített aranykorong, 

aranylapokkal borított fadobozok, faragott arany- és 
drágakőgyűrűk, -pecsételők, berakásos aranytőrök

● Aknasír  (1450-ig) , utána tholosz-sír



  

Agamemnón-maszk



  

● http://www.sikyon.com/Mykinai/mykinai_eg.html
●

http://www.sikyon.com/Mykinai/mykinai_eg.html


  

Fogalmak

● Aknasír: a korabronzkorban általánosan 
elterjed, keskeny, mély üregben található 
sírkamra, a Mükénéi civilizáció egyik kedvelt 
fejedelmi temetkezése. A mükénéi sírkerületben 
a sírok helyét kőlappal jelölték meg.

● Akropolisz: fellegvár. A településről kiemelkedő 
magaslaton volt a mükénéi korban az uralkodó 
székhelye, a Kr. e. 1. évezredtől vallási, néha 
politikai központtá is vált.



  

Fogalmak

● Dromosz: a kupolasír (tholosz) hosszú bejárati 
folyosója.

● Elektron: arany és ezüst természetes keveréke, 
az ókori fémművesség és pénzverés gyakori 
alapanyaga.



  

Fogalmak

● Féloszlop: a fal síkjából kiugró, de azzal 
összeépített, félkör alaprajzú faltagoló elem. A 
gótikus építészetben a pillérkötegek tagolására 
szolgáló fél- vagy háromnegyed oszlopok a 
bordás keresztboltozatok alátámasztására 
szolgáltak. A klasszikus építészet mintájára a 
reneszánsz és a barokk korszakban gyakran 
használták az antik féloszlopokat homlokzatok 
tagolására.



  

Fogalmak

● Küklopikus falazás: nagyméretű, alig vagy 
egyáltalán nem faragott kövekből készült 
falazás, a mükénéi építészetben, főleg az 
erődítésben elterjedt technika. Nevét a görög 
mitológia egyszemű szörnyeiről kapta, akik a 
későbbi hagyomány szerint e falakat emelték.

●



  

Fogalmak

● Megaron: nyújtott vagy ritkábban négyzetes, egy 
rövidebb oldalán nyitott, általában oszlopos 
előcsarnokú helyiség. A Közel-Keleten a Kr. e. 3. 
évezredben több településen is megtalálták (Ebla, 
Beycesultan stb.). Az Égeikum térségében a 
mükénéi építészetben a paloták központi 
helyisége lett (itt a nyitott főteremben is állt négy 
oszlop), majd az 1. évezredben a lakóházakban, 
illetve a nagyobb templomok szentélyében 
(naosz) fordult elő.



  

Fogalmak

● Tholosz: a mükénéi korban álkupolás, folyosós 
sírépítmény. A görög-római időszakban kör 
alaprajzú templom.

Atreusz kincsesházának metszete - Tholosz



  

● Schliemann, Heinrich (1822-1890): Német ókorkutató, több 
mükénéi és más település megtalálója. Fiatalkorában 
kereskedőként nagy vagyont gyűjtött, ennek – illetve 
nyelvérzékének köszönhetően jó néhány élő és holt nyelvnek – 
birtokában hozzákezdett a homéroszi világ kutatásához. 1870-72-
ben Tróját, 1874-ben Mükénét, 1880-ban Orkhomenoszt, 1884-
ben Tirünszt találta meg és kezdte kiásni. Az első két helyen igen 
jelentős, bár az általa keresett és megtalálni vélt kornál jóval 
korábbi aranykincsleletekre bukkant. Felfedezései annak ellenére 
igen jelentősek, hogy főleg korai tevékenysége az elemi régészeti 
követelményeknek sem felelt meg, és pusztítása így komoly 
károkat is okozott (munkája majd W. Dörpfeld csatlakozásával vált 
tudományosabbá).
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