
  

Mezopotámia összefoglaló
Játék és öltözet



  

 

● Zikkurat, Kr.e.2000, Ur
● Babiloni Istar kapu, Kr.e.570, (Berlin, Staatliche 

Museum)
● Bikafejes hárfa Urból, Kr.e.2500 (Bagdad, Irak 

Múzeum)
● Gudea, Lagas királya italáldozatot mutat be, 

Kr.e.2120 (Párizs, Louvre)
● Sumér ékírásos tábla (vagy pecsételőhenger), 

Kr.e.2000 (London, British Museum)



  

● 2:53
● https://www.youtube.com/watch?v=aI652KCGV

aw
● Itt
● https://www.youtube.com/watch?v=usvBAlEkJE

k
● 12.20-17:30

https://www.youtube.com/watch?v=aI652KCGVaw
https://www.youtube.com/watch?v=aI652KCGVaw
https://www.youtube.com/watch?v=usvBAlEkJEk
https://www.youtube.com/watch?v=usvBAlEkJEk


  

● Bronzkészítés 5:16
● https://www.youtube.com/watch?v=wdTM5rSSJj

k
● Viaszveszejtéses eljárás

https://www.youtube.com/watch?v=wdTM5rSSJjk
https://www.youtube.com/watch?v=wdTM5rSSJjk


  

● Bikafejes hárfa, Ur



  



  



  



  Mezopotámiai zene, 2:58 
https://www.youtube.com/watch?v=rYsGzWWCzfE

https://www.youtube.com/watch?v=JU4QRxsZhjg

The Sumerian Silver Lyre, 3:15

https://www.youtube.com/watch?v=rYsGzWWCzfE
https://www.youtube.com/watch?v=JU4QRxsZhjg


  



  



  



  



  



  

● Lamasszu mérete 5:08
● https://www.youtube.com/watch?v=2GrvBLKaR

SI
● Disney 0:58 

https://www.youtube.com/watch?v=auedNWlxF
p0

●

https://www.youtube.com/watch?v=2GrvBLKaRSI
https://www.youtube.com/watch?v=2GrvBLKaRSI
https://www.youtube.com/watch?v=auedNWlxFp0
https://www.youtube.com/watch?v=auedNWlxFp0


  



  

● piktogram

Gudea alapköve



  

Ur királyi játéka
Számos napjainkban is 
ismert játék őse. 
Egyértelműen 
rokonságban áll a 
Backgammon-nal (avagy 
Ostáblával), az egyiptomi 
Senat-tal, illetve a 
Parchisi-vel (Ki nevet a 
végén?). Különleges 
szerepet játszott például 
Mezopotámia népeinek 
újévad kezdő 
ünnepélyekor, a "Zagmuk" 
idején.



  

Otthon meglehetősen könnyű előállítani, mivel 
csak pár korongra van szükség hozzá, és 
mondjuk egy A4-es lapra . Ami gondot okozhat, 
az a fejenként 4 db. "4 oldalú kocka", amit 
társasjátékokra vagy szerepjátékokra 
szakosodott üzletekben lehet beszerezni.

A "négyoldalú kockák"(tetraéderek) két-két 
csúcsát egy filctollal meg kell festeni, mert ezek 
jelölik majd a dobás valódi értékét.



  

Mindkét játékos kezében ott van a négy tetraéder. Minden dobásnál annyi a leléphető érték, ahány 
festett csúcs néz felfelé. Kezdés képpen mindkét játékos dob a kockáival, akinek több megjelölt 
csúcs néz az ég felé, vagyis többet dob, az kezd(egyenlő érték esetén újradobás a megfelelő 
formula).

http://pepesgamecorner.blog.hu/2010/05/03/ur_kiralyi_jateka

http://pepesgamecorner.blog.hu/2010/05/03/ur_kiralyi_jateka


  



  

● Gudea király
● Elölnézet, tömbszerű

méltóságteljes, időtlen



  



  



  



  



  



  



  

http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Okor-kelet/Okori.es.keleti.muveszet/index.asp_id=74.html

http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Okor-kelet/Okori.es.keleti.muveszet/index.asp_id=74.html


  

UR-I KIRÁLYSÍROK V: MESZKALAMDUG SZERTARTÁSI SISAKJA

A hajviselet egy 
középen 
szétválasztott frizura, 
amelyet varkocsba 
fognak. A varkocsnak 
olyan hosszúnak 
kellett lennie, hogy a 
fej körül körbe 
lehetett tekerni, majd 
a maradékát a tarkón 
kontyba kellett fogni. 
A kontyot egy vékony 
bőrszíj rögzítette a 
fejhez. Ehhez a 
hajviselethez 
legalább derékig érő 
haj kellett. A 
hajviselet talán a 
királyi hatalom 
szakralitását jelölte.

bélés



  



  

Gudea, Lagas királya kaunaszban



  

Sumér rojtruhák Asszír főpap és király ruházata



  

Ókori kirakók:

● http://tudorindam.blogspot.hu/p/okori-kirakok.ht
ml

●

http://tudorindam.blogspot.hu/p/okori-kirakok.html
http://tudorindam.blogspot.hu/p/okori-kirakok.html
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