
  

Az ókori Mezopotámia 
művészete



Mezopotámia művészetének 
korszakai

 Őstörténet Kr. e. 4500-2800

 Ósumer kor Kr. e. 2800-2350

 Akkád kor Kr. e. 2350-2200

 Újsumer kor Kr. e. 2200-2000

 Óbabiloni Birodalom Kr. e. 2000-1590

 Különböző népcsoportok:

 Hettiták: Kr. e. 1590-1450

 Asszírok: Kr. e. 1450-612

 Újbabiloni Birodalom Kr. e. 612-539

 Perzsa Birodalom Kr. e. 539-330

 Párthus Birodalom Kr. e. 3. sz. - Kr. u. 3. sz.



Őstörténet - Kr. e. 4500-2800

Vályogtégla, fazekaskorong, ékírás

-ékírásos agyagtáblák

-Uruk, Fehér templom (Kr.e. 3. évezred)

-Szúzai kerámiák





Ósumer kor - Kr. e. 2800-2350 

Uralkodók:

Gilgames, Uruk királya (Kr.e.2675 körül)

Ur-Nanse (Kr.e.2480)

Eannatum (Kr.e.2445)

- város, palota, templom, királysír, fogadalmi 
szobrok, pecséthenger, ékírás



Ósumer kor - Kr. e. 2800-2350 

Keselyű-sztélé (Girszu, Kr.e. 2500)

Bikafejes hárfa (Ur, Kr.e.2550)

Ur zászlaja (mozaik, Kr.e.2600)

Fogadalmi szobor (Ebih-il intéző, Kr.e.2400)

Női fejdísz aranyból (Ur, Kr.e.2500)



• Egy muzsikus nő 
csontjai mellett 
találták meg

• A hangláda felületét 
kagylóból és színes 
kövekkel kirakott 
mozaik díszítette

• A hangszer elején 
aranyból vert bikafej 
van lazúrkő szemmel 
és szakállal

• A húrokat arany 
szegekkel rögzítették







Akkád kor - Kr. e. 2350-2200 

I. Sarukkin (Kr.e.2334-2279)

Naram-Szín (vagy Sarukkin, Kr.e.2254-2218)

Portrészobrászat, viaszvesztéses eljárás 
(cire perdue) Naram-Szín portréja, 
Kr.e.2300 körül





Az üreges öntés egyik formája, ahol a belső üreget képező anyagot (viasz és 
agyagos föld) a művelet során eltávolítják. Először a magot formázzák meg, 
majd erre a tervezett bronz vastagságának megfelelő viasz réteget visznek 
fel. Kívülről gondosan megformázzák, hogy a kívánt bronzfelület minden apró 
vonása az elvárásoknak megfelelő legyen rajta. Végül agyaggal bevonják, 
melybe azonban kisebb lyukakat fúrnak. Célszerű bronz rudacskákkal 
rögzíteni a 3 réteget, hogy munka közben ne mozdulhassan el a belső mag. 
Ezután melegítik a formát. A viasz a kis lyukakon elkezd kifolyni, és mindjárt 
a helyébe öntik a megolvadt bronzot. Miután a megüresedett helyeket 
kitöltötték, lehűtik a szobrot, leverik a külső borítást, eltávolítják a kiálló bronz 
tüskéket, esetenként a belső magot is, és a felületkezelés után készen van a 
szobor.



Újsumer kor - Kr. e. 2200-2000 

Gudea (Kr.e. 2144-2124)

Ur-Nammu (Kr.e.2112-2095)

Vályogtégla, zikkurat, fogadalmi szobor

Ur Zikkurat Nanna számára (Kr.e.2100)

Gudea szobra (Lagas, Kr.e.2100)



  

• A városközpontban  
udvarok övezték a 
holdistennő 
templomát, a 
zikkurátot

• Az i. e. III. évezred 
végén épült 
templomot és a 
palotát az i. e. 600 
táján épült fal 
keretezte



Mezopotámia palota építészete

Ur, Urnammu és Šulgi palotája Kr. e. 2100-1900



Mezopotámia lakóház építészete

Suruppak, lakóház 
i. e. 2400

Esnunna, Abu templom i. e. 2700

Ur, lakóház és udvar rekonstrukciója i. e. 2000



  

Ur romjai a zikkuráttal



  



  

• Ur zikkurátja (akkádul 
zikkuratu: „magas 
templom”, sumérül 
hurszag-galam-ma: 
„lépcsőzetes 
hegység”)



  

Alapterülete 62,5 x 43 m, magassága 
30 m körül lehetett



  

Aszfaltba ágyazott égetett téglából 
épült



  

A szintek oldala valószínűleg 
különböző színűre voltak festve



  

7 lépcsősor vezetett fel a legfelső, kék 
csempével borított szentélyhez



  

A szinteket termőföld borította, talán 
növények nőttek rajta



  

• Gudea kezében 
bőség edény, 

• anyaga diorit kő
frontális, zárt 
körvonalú, 
szimmetrikus

• Leegyszerűsített, 
tömbszerű, nyugodt 
ábrázolás

• Festetlen (talán csak 
a szeme volt 
befestve)

• Ékírásos felirat a 
ruháján



  

Gudea szobra, 45 cm, 
imádkozó kezek, 
ékírásos ruha, turbán
Papkirály, aki 
folyamatosan 
imádkozik
szőrtelenség=rituális 
tisztaság



Óbabiloni Birodalom -  Kr. e. 2000-1590

Hammurapi (Kr.e.1792-1750)

Sztélék: emlékművek

Kudurruk: határkövek

Hammurapi törvénykönyve (Kr.e.1760)





 A törvényoszlop tetején 
két személy látható, az ülő 
Samas, a Nap és az 
igazság istene, és az 
előtte álló Hammurapi.

A mű 282 paragrafusra tagolják a 
filológusok, ennek egy részét már az 
ókorban kivésték, de későbbi 
másolatokból a szöveg 
helyreállítható. Bevezetése Marduk 
isten tetteit és Hammurapi 
elhivatottságát magasztaló himnusz, 
befejezése áldás-, illetve átokszöveg 
a szöveg használóira, illetve 
megrongálóira.
Igazságos ítéletek, talio-elv: szemet 
szemért



  

A Hammurapi-fej néven ismert és 
Szúszában talált dioritfej Hammurapit, 
vagy a korszak más jelentős uralkodóját 
ábrázolja. A szobor a Hammurapi-
sztéléhez hasonlóan hadizsákmányként 
kerülhetett az elámi fővárosba. Az alak 
fejét fedő kendő nagyon hasonlít arra az 
uralkodói diadémra, amelyet a király a 
Hammurapi-sztélén visel, ezért szokták 
a szobrot a királyhoz kapcsolni. Ezt a 
típusú fejkendőt azonban más 
mezopotámiai városok királyai is 
viselhették Kr. e. 2100 és 1700 közt. 
Láthatjuk a lagasi uralkodó Gudea fején, 
illetve a III. uri dinasztiához tartozó Ibi-
Szín király fején is.



Hettiták - Kr. e. 1590-1450

Kapuőrző szobrok, vas megjelenése

Hattusa városerődítmények (Kr.e.14.szd)

Hattusa, oroszlános kapu (Kr.e.14.szd)







Asszírok - Kr. e. 1450-612 

II. Assur-nászir-apli (Kr.e.883-859)

II. Sarrúkín (Szárgon, Kr.e.721-705)

Assur-bán-apli (Kr.e.668.627)

-város, dongaboltos kapuzat, mázastégla, 
dombormű: sávos kompozíció, 
síkábrázolás 



Asszírok - Kr. e. 1450-612 

Nimrúd palota domborművei

Khorszabad, lamasszu

Megsebzett nőstényoroszlán, Ninive



  

• Az asszír királyok 
palotáit (Dúr-
Sarrukín)kapuőrző 
démonok, lamasszuk 
őrizték

• A több mint 4 m 
magas alabástrom 
szobrok, furcsa 
összetett lények: 
ember, bika, oroszlán, 
sas (evangélista 
szimbólumok János 
apokalipszisében)



  

• Az ajtófélhez 
kapcsolódó szobrok 
két irányból voltak 
nézhetőek (elölről és 
oldalról), ezért 5 lábuk 
van



  

• Szakállas emberarcát 
4 bikaszarv  és tollas 
fejék díszíti

• A szemek már 
plasztikus 
kialakításúak 





Újbabiloni Birodalom - Kr. e. 612-539

II. Nabukodonozor (Kr.e.612-562)

Zikkurat, függőkert, valódi boltív, mázas tégla 
burkolat, domborművek

Bábel tornya (Kr.e.6.szd vége)

Istár-kapu, Babilon (Kr.e.6.szd vége)

Babilon, Nabokodonozor palota 
tégladíszítése



  

• Az újbabiloni 
birodalom 
virágkorában épült 
kapu a város északi 
kapuja volt.

• A pártázatos lezárású 
építményen boltíves 
nyílás vezet a város 
központja felé



  



  



  





  

• A felvonulási út a 
Marduk-szentélyhez 
és a zikkuráthoz 
(„Bábel tornya”) 
vezetett

• Az út két oldalán a 
királyi palota és a 
híres függőkert 
(Szemirámisz) 
emelkedett



  

• A  kék mázas téglával 
borított falakon 
mozaikszerűen 
kialakított állatok 
domborművei, bikák 
és kígyósárkányok 
(mushussu)

• A ma Berlinben 
látható kaput 
téglánként rakták 
össze a német 
régészek évtizedek 
munkájával



  



  



  



  





 Babiloni Zikkurat, Marduk

A régi sumér hagyomány szerint a mennyek száma négy volt, s a négyzetet vagy 
téglalapot Babilonban rendszerük alapjaként fogadták el. 

torony teteje, 1. arany: Nap 2. fehér: Jupiter, 3. téglavörös: Merkúr, 4. kék a 
Vénusz, 5. sárga: Mars, 6. szürke vagy ezüst: Hold, 7. fekete: Szaturnusz







  

Perzsa Birodalom - Kr. e. 539-330

II. Nagy Kürosz (Kr.e.558-528)

I.Dareiosz (Kr.e.522-486)

I.Xerxész (Kr.e.486-465)

Királyi paloták (apadána=fogadóterem, 
oszlop, oszlopfő, bikamotívum)



Perzsa Birodalom - Kr. e. 539-330

Palota Perszepoliszban (Kr.e.518-460)

Dareiosz palota, Halhatatlanok felvnulása

Perzsa rhüton (Kr.e.5.szd)

Bikafejes oszlopfő (Perszepolisz, Kr.e.5.szd)



Persepolis





  



Persepolis a főlépcső és a Népek kapuja



Persepolis, Apadana











Naqs-e-Rustam, I. Artaxerxes és I. Darius sírja



A perzsák - sírépítészet

Naqs-e-Rustam, I. Artaxerxes, perzsa uralkodó Kr. e. 465-424. 



Halikarnasszosz, Mausoleum; Mausolos és Artemisia sírja – Kr. e. 353-tól



Párthus Birodalom - Kr. e. 3. sz. - Kr. u. 3. sz

Arszakész (Kr.e.247-211)

Frontális ábrázolás, Samas napisten

Hatra város







Leggyakrabban említett tulajdonsága az igazságosság: ahogy a nap eloszlatja a 
sötétséget, úgy Samas is napvilágra hozza az igazságtalanságot. 
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