
  

Vaskor



  

Vaskor

 Kezdete: Kr. e. 12. századtól

(közép-Európában Kr. e. 8. szdtól)
 Korai vaskor = Hallstatt (Ausztria)
 Kései vaskor= La Téne (Svájc)
 Vasolvasztás, kovácsolás, szerszámok, 

fegyverek



  

Szkíták

 Kr. e. 1 évezred közepén Kárpát medencétől 
É-Kínáig

 Szkíta, szittya, szaka
 Szarcas ősanya népe
 Laza törzsszövetségek
 Kurgán = halomsír
 Fő motívumok: ló, szarvas, madár, harcos



  

 Kurgán



  



  

 Halomsír: átmérőjük 20-80, magasságuk 1-6 
méter között változik, némelyik magában áll



  

A szkíták  (akiknek a neve is "íjfeszítő) először az 
asszír krónikákban jelennek meg, askuza vagy 
iskuza néven II. Sarrukín idején. 

Ezt a nevüket a Biblia is átveszi askenáz néven.

A feljegyzések szerint i. e. 700 körül özönlöttek be 
északról, és Aszkániában (a mai Azerbajdzsánban) 
telepedtek le egészen az Urmia-tó délkeleti részéig. 
A görög forrásokban említett szkíta törzsek a

Dnyeper és a Don közötti sztyeppén éltek.



  
Íját ajzó szkíta harcos egy 4. századi elektronvázáról 

László Gyula rajza



  



  



  

fémmegmunkálás

 trébelés: fémlemez tárgyak hátoldal felőli 
hidegen való domborítása kalapálással, 
aminek köszönhetően a sík lemez plasztikus 
térbeli formát kap.

  poncolás: fémtárgyak külső felületét ismétlődő 
mintával díszítő eljárás, a minta beütögetése a 
külső oldal felől poncolótűvel vagy verőtővel 
történik.

  rekesz-technika: a tárgy felületén fémlemezből 
kialakított kis rekeszekbe színes ékköveket 
helyeznek, erősítenek



  



  



  

Aranyszarvas, Zöldhalompuszta

Évenként lehullatott és újranövesztett agancsa révén az örök megújulás, az újjászületés 
szimbóluma.

A leroskadó szarvasalakot 
aranylemezből, domborítással 
készítették. Az agancs és a nyak 
közötti felületen egy kampós csőrű 
madárfej látható. A szemet és a fület 
világoskék üvegpasztával kitöltött 
rekeszek alkotják. Megtalálói a 
szarvast középen kettévágták, 
középső részéből egy háromszög 
alakú darab máig hiányzik. 
Eredetileg pajzsdísz volt, melyet egy 
szkíta fejedelem hatalmi jelvényként 
hordott.

 



  

Szkíta eredetmonda szerint az 
üldözött szarvas (ősanya) vjzen át 
csalja az üldözőit, így vezeti őket au 
új hazába. A víz jelképe megjelenik 
az állat agancsának hullámos 
motívumában. 

Realisztikus és dekoratív elemek 
keverednek, állatküzdelmet ábrázol, 
dekoratjv agancs, (hullámvonal=víz 
hulláma és égbe vezető út), 
lendületes körvonal.

Aranylemezből domborított és 
cizellált. Ferde rovátkolás, mint dísz, 
és üvegpaszta berakás. 



  

 A tápiószentmártoni aranyszarvas



  



  

 Chilikti (VII. - VI. B. C.) Kazahsztán



  

 Aranyszarvas a kosztromszkajai kurgánból



  

 Lelet  a kosztromszkajai kurgánból



  

 Kazahsztán



  

 Szarvasfej, Uljap, (Kr.e. 4. század első fele)



  

 Lelet a kosztromszkajai kurgánból



  

 Kulobai lelet, vérszerződés



  

 Kulobai lelet



  

 Szkíta harcos 
 ábrázolása 
 egy görög 
 vázán



  

 Szkíta fésű a Solocha-kurgánból



  

 Castana, Bulgária



  



  

 ruhakapocs



  

 Tükör, Hajdúnánás



  

 Üllő közelében talált
 tarsolyveret



  

 Arzsani leletek



  

 halomsír



  

 Hérodotosz:  egy király 
temetésekor „A nagy 
sírüreg másik részébe 
helyezik a király egyik 
ágyasát, továbbá 
pohárnokát, 
étekfogóját, 
lovászmesterét, 
hírnökét – mindet 
persze megfojtva –, 
nemkülönben 
lovakat…”



  

Kelták

 Kr. e. 7. század: La Téne (Svájc) (itt találtak 
először kelta tárgyakat) (Franciaország, Svájc, 
Hollandia, Belgium területén letelepedett 
törzsek leszármazottai voltak a gallok)

 Kr. e. 5. század körül a kelta törszek 
szétszóródtak Európában

 Kiváló harcosok, ügyes kovácsmesterek
 Geometrikus díszítés, ornamentika, millefiori



  



  



  

 Kerámia, fazekaskorong!



  

 Ötvösség:
 Fegyverek, szerszámok vasból
 Ékszerek arany, ezüst
 "millefiori" (ezer virág) 



  

motívumok



  

Gundestrup-i üst



  



  



  



  



  



  



  

Turoe/Knocknadal
a



  

  9. század eleje:

 kellsi kódex 
  680 oldal
 latin nyelven 
 Vulgata alapján
 insular majuscule
 velinpapírra.



  



  



  

Az egyházművészetben

Máté szimbóluma az 
angyal volt,

Márk: szárnyas oroszlán

Lukács: bika

János: sas



  

 Chi Ro, Ez a 
krisztogram 
Jézus görög 
nyelvű nevének 
első két 
betűjének 
összeolvasztás
a. ("ΧΡΙΣΤΟΣ" 
= Krisztus)
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