
  

Népvándorláskor

Magyar, avar, hun művészet



  

Avarok, hunok

 eurázsiai sztyeppe nomád népe, 6–8. sz között 
Kárpát-medencei központú, erős birodalmat 
irányítottak

 9. szd széthullás
 Eredet, etnikai összetétel vitatott
 késő avarok egy részét a kettős honfoglalás 

elmélete magyaroknak tartja



  
Avar harcos a 
foglyával.



  Lovával együtt eltemetett avar harcos (Damjanich János Múzeum, Szolnok).



  

Avar leletek (Damjanich János Múzeum, 
Szolnok).



  
A Nagyszentmiklósi kincs aranyból készült bikafejes ivócsanakja, magassága 10,6 
centiméter, hossza 12,2 centiméter, súlya 283 gramm, űrtartalma 2 deciliter.



  

Nagyszentmiklósi kincs

  1799-ben találták Nagyszentmiklós határában
  23 aranyedény, összsúlya majdnem 10 kg
 valószínűleg az avar fejedelmi kincstár része
  Jelenleg a bécsi Szépművészeti Múzeumban
 aranyedényeken számos rovásfelirat



  



  



  



  



  

A nagyszentmiklósi kincs 
2. számú korsójának egyik 
díszítése égberagadási jelenet



  

A nagyszentmiklósi kincs 2. számú korsójának 
egyik díszítése páncélos, lovas, "győztes 
fejedelem"



  



  
2. számú korsó Emese a turullal2. számú korsó az égi vadászat jelenetével



  



  



  

A nagyszentmiklósi kincs 
2. számú korsójának egyik 
díszítése égberagadási jelenet



  



  
a 9. és 10. számú görög feliratos lapos csésze



  



  

A Nagyszentmiklósi 8. sz. tál felirata



  



  

Hunok

 Belső-Ázsia sztyeppéiről származó, ismeretlen 
nyelvű lovasnomád nép

 5. szd eleje: Kárpát-medence letelepedés, Attila 
hun király (bizánci követ Priszkosz rétor ír róla)



  

Üst Klösz György fényképén



  



  

Ételkultúra

 világfa szimbólumrendszer: öt alapelem: tűz, 
víz, föld, fa, fém (nyugati négy alapelem: tűz, 
víz, föld, levegő) A hunok ősi ételeik 
elkészítésében az öt alapelem elvét követték: 1. 
az áldozati étel bronzból vagy vasból készített 
üstben főtt (fém); 2. az üst alatt a tüzet a táltos 
által kiválasztott fa biztosította; 3. az üst a 
földön állt; 4. az áldozati ételek elkészítéséhez 
vizet használtak. 



  

Alapanyagok

 Az áldozati étel alapanyagai: világfa hármas 
szintű jelképrendszere

 1. égi világ: fán termett gyümölcs, levél, virág, 
faméz 

 2. földi világ: föláldozott állat, földön 
összegyűjtött növények, fűszerfüvek

 3. föld alatti világ: gyökerek, gumók, hagymák
 Tárkony, borsfű, szőlő, alma



  

 Az ősmagyarok konyháját a "pentaton" ízek 
harmóniájával szokták jellemezni; az édes, a 
savanyú, a sós és a keserű mellé ötödiknek az 
erőset is külön íznek fogják fel és ezen öt íznek 
a harmóniájára törekedtek



  

Hun emlékek

 Pécs-Üszögpusztai leletegyüttes ()
 szeged-nagyszéksósi fejedelmi kincs 
 áldozati együttes Bátaszéken
 Csornán  hun aranydiadém



  

cikáda fibula

Sáromberke (mai Románia)



  

Györköny



  



  

Magyarok



  

őstörténet

 őstörténet nyomai Urál nyugati oldaláig 
 Magna Hungária (ősi Magyarország) Káma folyó vidékétől 

délebbre, az egykori Volga-parti Baskíria területén 
 Eleink iráni eredetű szkíták, szarmaták, alánok szomszédai 

lettek, majd török törzsek is közelségükbe kerültek. A bolgár-
török nyelven "tíz törzs" jelentésű "onogur" szóból alakult a 
magyarok idegen nyelvi népneve (Hungarus, Hongrois, Ungarn, 
Vengri). A magyar törzsek 830 táján, a Kazáriában kirobbanó 
belháború folytán a Kazár Kaganátustól önállósodtak, s hozzájuk 
csatlakozott három kazár törzs is, valamint alán és bolgár-török 
népmaradványokból szervezett "kabar" (lázadó) nevű törzs.



  

Feszty-körkép, részlet



  

Ősvallás

 Szellemkultusz, táltoshit
 pogány szokások: kutyára, farkasra eskü, 

jellegzetes hajviselet, lóáldozat, termékenység-
varázslatok

 közösségi ünnepek: lófuttatás, birkózás, 
íjászverseny, lakoma áldozás (forrásnál, fánál, 
kútnál)

 Sámánhit (varázshatalommal felruházott ember, 
"tudó, tudós", gyógyítás, szelleműzés) kellék: dob



  



  

Sámándobok

 Ábrái közvetlen rokonai az avar világfának
 a sámánhitű keleti népek szerint a mindenség 3 

része:
 Alsó világ: csúszómászók, varangyok, gonosz 

szellemek
 Középső világ: földi élet színtere
 Felső világ: kétrétegű ég, jótékony szellemek
 három részt összekapcsolja a csodálatos világfa



  



  

 tojásdad alakú favázra feszített állatbőr
 belső oldalán fa, fém kereszt fogó, merevítő

(útszimbólum, metszéspont a “világ köldöke”)
 Dobkeret különleges fa (pl villámsújtott)
 Ábrázolás sokféle: természeti képek, Nap, Hold, 

csillagok, állatok, növények, emberek és 
eszközök, vonalas-sugaras, geometrikus 
alakzatok, szektorok (4), világok (3)



  



  

Világfa

 avar mitológia emléke
 Ágai közt tanyázik a Nap, a Hold
 Kilencágú fán totemállatok: vadkecske, párduc, 

sztyeppei róka. Az állatábrázolások kirajzolják 
azt a területet, ahol az ábrázolás keletkezett: 
Altaj, Ural. 

 A világfa szülője az életnek, alóla fakad az élet 
vize.



  



  

A vezető réteg kultusza

 vezérek szakrális kultusza (isteni származás)
 igényes, díszes művészet
 Leletek: viselet-tartozékok: ékszerek, 

felszerelési tárgyak (széles pántú csuklós női 
karperecek, állat- és növényornamentikájú 
ruhaszegélyek, süveg csúcsdíszek)

 Család védőszellem ábrázolás: szakrális 
funkció



  

ékszerek védőfunkciója

 Csont, mint amulett = pogány védőfunkció
 ötvösművű ábrázolás, állatalak a női 

viseleteken gyakoribb. 
 Gyakori: életfa (segítő szellemek) 
 Rangjelzés: ékszerek, öv, tarsoly (öv a felnőtt 

szabad ember méltóságának jelölője, férfivá 
avatás=felövezés)



  

Beregszászi süvegcsúcs palmettái



  

Galgóczi tarsolylemez



  
palmettás díszítés, zempléni csésze, rakamazi tarsolylemez, beregszászi süvegcsúcs



  

Tarsolylemezek

 Tarsoly: korábbi öntött veretek helyett az egész 
fedőlapot beborító gazdagon díszített nemesfémlemez

 Az egész lapot egyféle mintázat borítja. Palmettaháló: 
egy minta dús mintahálóza. A pogány és a keresztény 
mitológia azonos értékű jelképei (életfa, az Úr keresztje) 
egyszerre jelennek meg.

 növényi mintakincs: életfa (siker, gazdagság, boldogság) 
 nők  varkocsdísz (védő-óvó jelkép, páros korongos)



  Bezdédi tarsolylemez



  



  

Bárándi Tarsoly

Rakamaz-Strázsadomb



  Eperjeske, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye



  
Karos-Eperjesszög, Borsod-Abaúj-Zemplén

Bodrogvécs, Zemplén megye, (ma Ukrajna)



  Turkeve-Ecsegpuszta, Jász-Nagykun-Szolnok megye

Dunavecse-Fehéregyháza,
Bács-Kiskun megye



  Bana, Komárom-Esztergom megye



  
Tarsolyveretek-14 – Budapest-Farkasrét



  

Hajfonatkorongok

Szob-Ipoly menti országút, Pest megyeSóshartyán-Hosszútető, Nógrád megye



  

Heves megye
Gödöllő, Pest megye

 Aldebrő-Mocsáros, Heves

Nyíracsád-Szentirmay Föld, Hajdú-Bihar

Rakamaz-Fő utca,
Szabolcs-Szatmár-Bereg



  

Karos-Eperjesszög, BAZ

Anarcs, Szabolcs-Szatmár-Bereg

Ibrány-Esbóhalom, Szabolcs-Szatmár

Rakamaz-Túróczi-Part (Gyepiföld),
Szabolcs-Szatmár-Bereg 

BiharkeresztesTiszabercel-Ráctemető



  

vezéri udvartartás

 délvidéki törzsfő, Ajtony Maros menti vára 
közelében fellelt nagyszentmiklósi kincslelet

 tarsolylemezek díszítőeleme: dús levelű 
pálmavirág, friss pálmahajtás (előzménye 
perzsa-szasszanida kultúrából, DE a mintafűzés 
iszlám hatású: felületkitöltő szerkezet, rácsminta) 

 Állatábrázolás: griff, iráni kutyamadár (szenmurv) 
 állatalakos művészet = nő, ornamentika = férfi



  

A honfoglaló magyarok mesterségei

 A népvándorlás kori ötvösség: antik 
hagyományok bizánci műhelyekből

 Poncolás: háttér kitöltésére (ókor) 
 Domborítás kétféle: hátulról megdolgozott 

(tarsolylemez), vagy elölről hátravert alapú (pl 
nagyszentmiklósi kincs)

 Préselés: avar kori préselőminták pozitív minták



  

viaszveszejtéses bronzöntés

 ókori techinka (egy-egy példány kiöntésére)
 Attila kardja: szablya veretein szalagdíszek és 

palmetták, pengéjének vörösréz betétjén 
palmettásodott állatok



  



  



  

 Csontfaragás: agancs, lapocka vagy 
hosszúcsont különféle tárgyak (botvég, 
nyeregkápa, fésű, zablarúd) díszítésének, 
berakásának kedvelt anyaga volt. A 
faragványok nagy része festett. (soltszentimrei 
magyar női nyereg vésett-faragott kápadíszei)



  



  



  

 tiszafüredi nyereg

Karos-Eperjesszög, Borsod-Abaúj-Zemplén megye. 
Honvisszafoglaláskori női lószerszám



  

Soltszentimrei női nyereg Az ún. Attila-
kard



  

honfoglaló magyarok viselete

 férfi és a női viselet különbsége: nőké finomabb 
anyagból

 Anyagok: bársony, brokát arab-perzsa és bizánci úton 
került a magyarokhoz, a vászon, bőr, nemez 
ruhaanyagokat és ruhákat maguk állították elő. 

 A férfiak és nők felsőtestét legtöbb esetben felálló 
nyakú rövid finomkender- vagy lenvászonból készült 
dísztelen ing fedte, ezt csuklónál pánttal szorították le. 
A ruhák összekötésére gombokat, pitykéket, szalagot 
és kötőt használtak.



  

Férfi viselet

 mokaszin típusú, félhosszú szárú csizmába befogott 
bő nadrág (hunok kecskebőrből) 

 Felsőruha: kaftán, ujjas, derékban átkötött övvel, textil 
vagy bőr combközépig érő, a módosaknál nemesfém 
veretes. Kabát kétoldalt felvágott (lovaglás).

 kuzs (szőrös bőrből készült ködmön), szokmány 
(durva gyapjúból készült hosszú, bő felöltő), szűr 
(panyókára vetett ruha, suba/guba (pásztorviselet, 
galléros, csuklyás), kucsma (hegyes bőr- vagy 
nemezsüveg)



  

Előkelő magyar férfiak öltözete, László Gyula grafikáj



  



  

nők viselete

 Kazak: középen gombolódó ujjaskabát, felette 
kaftánszerű köpönyeg (elöl gombsoros), derékon 
pártaöv. Bő nadrág csizmába szorítva.

 A szegények (ínyek) és a nemesek (bők) ruhái 
között csak a díszítésben volt különbség.

 Pendely (alsóruha, vászoning), párta (pántos 
fejdísz), alacsony csizma, kiegészítők, ékszerek 
(mellkorong hajfonatdísz, bogyósoros fülbevaló, 
nyak-, karperec)



  



  

László Gyula: Honfoglalás kori asszonyi viselet

Női pántkarperecek



  

Fogalmak

 Életfa: az élet szimbóluma, a babiloni 
művészettől kezdve gyakran felbukkanó, a 
népművészetben is ismert motívum. Általában 
stilizált növény két szimmetrikusan felé forduló, 
rá vigyázó mitikus állatalak között.



  

Fogalmak

 Palmetta: 

1.az asszír művészet pálmalevélre emlékeztető, 
gyakran sormintát követő díszítőeleme. 

2. keleti területekről görögség által átvett és 
elterjesztett dekorációs elem.



  Palmetta antefixek



  

Fogalmak

 Tarsolylemez: a magyar honfoglalók 
férfiviseletének egyik legszebb darabja, 
elsősorban nem esztétikai, hanem a 
gazdagságot mutató hatalmi jelkép volt. Az övre 
függesztett, ezüst vagy aranylemezből készített 
fedőlapú, apró tárgyak tárolására szolgáló 
használati tárgy.



  

Fogalmak

 Viaszveszejtéses eljárás (Egyiptomban): a bronzöntés 
legmagasabb technikai színvonalú eljárása. Az eredeti 
viaszmodellről készült több részből álló, negatív mintát 
vékony rétegben viasszal vonják be, majd 
agyagmaggal töltik fel. Ezután összeillesztik a negatív 
részeit. Amikor a forró bronzot beleöntik, az kiolvasztja 
a viaszt, de az agyagmagot körbefolyja. Kihűlés után 
az agyagmag körül vékony bronzhéj, a végleges 
szobor marad. Az egyiptomi bronzszobrászat az 
eljárás felfedezése után virágzik fel.
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