
  

Mezopotámia I.



  

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

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



  

Sumer

 Dél-Mezopotámia
 É: akkádok, d: sumer
 Városállamok: Uruk, Ur, Umma, Nippur
 Hammurapi (Babilon, ie 18. szd, 

törvénykönyv)
 II. Nabú-kudurri-uszur (Kr. e. 605.  – Kr. e. 

562) Újbabiloni Birodalom második, 
legismertebb királya Bibliában 
Nebukadneccár, Nabukodonozor néven 
(Verdi: Nabucco)



  

Város: fallal körülvett, központi épületek(templom, 
palota) körül létrejött település

állam egy adott terület népességének életét irányító 
szervezet. 

védi lakóit a külső támadások ellen, és törvényekkel biztosítja 
a belső rendet.

Törvények= írásba foglalt szabályok

A birodalom olyan nagy kiterjedésű állam, mely több népet, 
országot egyesít uralma alatt. Egységesíti az igazgatást és a 
törvényeket.



  

 Hammurapi 

törvényinek

 előszava



  

Zikkurat

 toronytemplom vagy lépcsős templom
 zikkurat (akkád) = zakaru „kimagaslik, 

magasra (épít)”

vagy az első zikkurat, a nippuri Enlil-
szentélykörzet nevéből (Ékur =„a hegy háza”)

  formájában és funkciójában rokona a maja 
piramisoknak (szintén templomok) 

DE: az egyiptomi piramisok sírok.



  

 7-9 szint
 Két oldalről lépcső
 Minden szint befestve (más szín)
 Felül istenszobor, belül freskő, szobordísz
 Nippur, Ur, Uruk, Eridu
 babilóni Étemenanki (i. e. 2. évezred elején), 

91 méter magas, Bábel tornya



  

 Ál-Untas-Napirisa (mai nevén Csogá Zanbil), 
Szúsza (Irán) közelében, Kr. e. 13. szd 
építtető Untas-Napirisa elámi király,



  

 Ur, Kr. e. 2100,(újsumer kor)
  Ur-Nammu, 90 x 62 x 43 m
 Nanna-zikkurat, 4 égtáj, csillagászat

 



  



  

1927-28-ban Ur romjai között, jóval későbbi időkből származó sírok alatt felfedezték az I. uri dinasztia (i. e. 2600 és 2400 között) méltóságviselőinek a síremlékeit. A 
tizenhat királysír hat akna nélküli sírgödörből és tíz, egy vagy többkamrás aknasírból áll.

A "nagy sírverem" 74 áldozatot zárt magában: hat fegyveres katonát, valószínűleg testőröket és 68 asszonyt: 4 hárfa- vagy lírajátékost és 64 "udvarhölgyet". Egy másik sírban 
tiszteletben tartották a személyek hierarchiáját: a "királynőhöz" közelebb fekvő 28 nő aranyszalagot visel a hajában, a 36 távolabbi ezüstöt. Az áldozatok testén nincs nyoma 
az erőszaknak, de legtöbbjük közelében egy kis terrakotta- vagy fémcsésze található, ami igazolhatja a feltevést, hogy méregtől haltak meg – talán önként. Nagyon sok 
asszony fekszik a sírban, elképzelhető, hogy Nanna–Szin holdisten papnői együttesen áldozták fel magukat a főpapnő halálakor.

http://hu.wikipedia.org/wiki/I._uri_dinasztia
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Nanna&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szin


  



  



  



  

 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



  
Pieter Bruegel the Elder - The Tower of 
Babel



  
Lucas van Valckenborch (1535 or later–
1597)

http://commons.wikimedia.org/wiki/Lucas_van_Valckenborch


  
Gustave Doré

http://en.wikipedia.org/wiki/Gustave_Dor%C3%A9


  

German Late Medieval

 (c. 1370s) depiction of the

 construction of the tower.



  

 Babiloni függőkertek



  

Mai zikkuratok

Zikkurat Budapesten



  A California Department of General Services épülete, West-Sacramento, 
CA



  

A Kelet-Angliai Egyetem kollégiuma, Norwich, Egyesült 
Királyság)



  

A Secret Intelligence Service épülete, Vauxhall, 
London



  

 Ur-ningirsu 
 Pergamon Museum, 
 Berlin



  



  



  



  

 Dr Irving Finkel (British Museum)



  



  



  



  



  

http://www.youtube.com/watch?v=6x3UWQQrUXs



  



  

Hartman Schedel: Nürnbergi krónika, 1493



  

Dordrecht
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