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Földrajzi elhelyezkedés kükladikus kultúra 



Prehellén korszak - kükladikus kultúra  

Az Égei-tenger szigeteinek (Kükládok)  rézkorban kezdődő és a bronzkorban lezáródó 

kultúrája.  (Kr.e.2066-1100) 

 

A kultúra egyik jellegzetességének tekinthető figurákat (idolokat) laposan faragott, 

csiszolt felületek  és végletekig leegyszerűsített formák jellemzik. A testrészeket 

karcolással vagy véséssel jelezték, gyakran a hason keresztbe vetett karokkal. A 

sematikus, leegyszerűsített vonalakat nem a kezdetleges technikával, inkább a 

leegyszerűsítés szándékával lehet magyarázni. Formaviláguk a modern művészetben 

köszön majd vissza. 



Kükladikus kultúra  

Hárfás férfi (22,5 cm) 

Kr.e. 2700 körül 

Metropolitan Museum of Art 

A kükladikus művészetben 

gyakori a lanton, hárfán 

vagy kétágú sípon játszó 

zenészek ábrázolása. 

Ezeken a figurákon is jól 

megfigyelhetőek a 

leegyszerűsített formák. 



 Kükladikus kultúra – modern művészetek 

Constantin Brâncuşi (1876-1957) a külsőségek ábrázolása helyett a lényeg 

megragadására  törekedett. Alvó múzsa (1909-1910) című szobra (jobbra) a modern 

szobrászat egyik korszaknyitó alkotása. 

Brâncuşi 



 Kükladikus kultúra – modern művészetek 
Brâncuşi 



 Kükladikus kultúra – modern művészetek 
Modigliani 

Amedeo Modigliani (1884-1920) 



 Kükladikus kultúra – modern művészetek 
Modigliani 

Amedeo Modigliani (1884-1920) 
Mi a giccs?  

Hol húzódik a művészet és a 

giccs határa?  



 Kükladikus kultúra – modern művészetek 
Modigliani 

Barátjának, Brâncuşinak hatására Modigliani a szobrászat felé fordult.   

Alkotásaiban a 20. század elején népszerűvé váló afrikai művészet stílusjegyei is 

visszaköszönnek. 



 Kükladikus kultúra – modern művészetek 

Giorgio de Chirico (1888-1978) szürrealista festő „metafizikus” festészetének témái 

álomszerû, hatalmas perspektívában ábrázolt városok, elhagyott terek, ahol 

gipszszobrok, vagy különös bábuk, geometrikus figurák és stilizált lovak láthatók. 

Chirico 



Földrajzi elhelyezkedés minószi civilizáció 



Prehellén korszak - minószi civilizáció  
Knósszosz 

Sir Arthur Evans (1851-1941) krétai régészeti feltárásai 1900-1932 között zajlottak. 

A bronzkori civilizáció elnevezését Minoszról, a mitikus knósszoszi királyról kapta. 

Az első európai magaskultúrának tartott minoszi kultúra Kr.e.3000-1400 tartott,  

virágkora 1700-1450 közé tehető. A krétai civilizációnak és így Knosszosznak is a 

belső harcok, a mykéneiek támadása vetett véget. A minószi civilizáció jelentős hatást 

gyakorolt a mykénéi szárazföldi hellén kultúrára, azon keresztül a későbbi görög és 

így az európai kultúrára is. Legnagyobb jelentősége: kapcsolódási pontot teremtett 

kelet és nyugat között. 

 



Knósszosz 

Bikakultusz  

A gyakori bikaábrázolások miatt hosszú ideje elterjedt 

nézet, hogy a minoszi kultúrában a bikakultusznak 

hódoltak.  

Napjainkban kisebb jelentőségnek tartják a bika 

szerepét a bronzkori krétaiak életében. Az állatoknak 

valószínűleg csak a kultusz során bemutatott áldozatként 

volt szerepük.  

Az ismert legenda szerint  

Minósz, krétai király egy  

labirintus megépítését parancsolta  

meg Daidalosznak, a legendás hírű  

ezermesternek. Az uralkodó ide zárta  

torzszülött ivadékát, Minótauroszt, akit  

később az athéni Thészeusz Ariadné segítségével 

győzött le.  A mítoszokból ismert történtek alapját 

vizsgálva ma úgy vélik, a labirintus története a 

knósszoszi palota épületrendszeréből alakulhatott ki.  



Knósszosz 

Bikaugrás  



Knósszosz 

Bikaugrás  

Figyelmeztetés! Ne próbáljátok ki otthon! Figyelmeztetés! Ne próbáljátok ki otthon!  



Knósszosz 

A knósszoszi palota rekonstrukciós rajzai 

Műholdfelvétel a knósszoszi palota maradványairól 

Jellegzetessége a külső tér és természet felé 

való nyitottsága, a nyílásokkal gazdagon 

ellátott külső homlokzatai. A palotában 

lakosztályokat, hivatali termeket, raktárakat, 

folyosókat, lépcsőházakat, fürdőket és 

illemhelyeket épített bonyolult szerkezeti 

egységbe foglalva. (Vízmelegítő rendszerrel 

fűtöttek, és vízöblítéses toilettet használtak.) 



Knósszosz 

KNOSSZOSZ.mp4



Knósszosz 

Knósszosz 01.mp4

Kígyós istennő 



Knósszosz 

Knósszosz 01.mp4

Knósszosz 02.mp4



Földrajzi elhelyezkedés Mükéné 



Prehellén korszak  

Heinrich Schliemann 

Schliemannt a gyermekkorábban hallott homéroszi 

történetek ösztönözték kutatómunkára. Saját erejéből 

szerzett vagyonát és önszorgalomból felhalmozott tudását 

felhasználva kutatta a mítoszok általa vélt helyszíneit. 

Meghatározta Trója helyét, és 1871-1890 között régészeti 

feltárásokat folytatott az egykori város területén. Az 

időszakos trójai kutatások között 1876-ban feltárta 

Mükénét. Krétán tervezett munkája halála miatt nem 

valósult meg  – így engedve át a dicsőséget Knósszosz     

feltárójának, Sir Arthur Evans-nek.  

Heinrich Schliemann 

1822-1890 

Munkájában őt mindvégig hűségesen 

támogatta második felesége Sophia 

Schliemann. 



Mükéné 
Fellegvár 

Mükéné volt az első akropolisszal 

rendelkező település. A terep adottságaihoz 

igazodó, erős, masszív falakkal védett 

erődítmény királyi székhelyként működött. 

A szárazföldről támadásoknak kitett 

fellegvárat körbevevő falat kötőanyag 

nélkül egymásra rakott hatalmas 

kőtömbökből építették. A krétai palotákkal 

(pl. Knósszosz) összehasonlítva feltűnő a 

védelmi funkció hangsúlyos megjelenése.  A 

fellegvárban élők vízellátását favázas 

csőrendszerek biztosították. A magaslat 

lábainál helyezkedtek el a köznép lakóházai. 

 

 

Oroszlános kapu 

Mükéné.mp4



Mükéné 
 Oroszlános kapu 

A kapu vízszintes kőgerendája felett két ágaskodó oroszlán támaszkodik  

egy oszlopra, fejük elveszett. A mükénéi kor egyetlen nagyplasztikai emléke. 



Mükéné 
 Oroszlános kapu 

A kapu vízszintes kőgerendája felett két ágaskodó oroszlán támaszkodik  

egy oszlopra, fejük elveszett. A mükénéi kor egyetlen nagyplasztikai emléke. 

Tehermentesítő háromszög   

Feladata a fal súlyának 

oldalirányú levezetése 



Mükéné 
 Atreusz kincsesháza 

A várdombot körülölelő lejtők több sírt is rejtettek. Atreusz kincsesháza a 

legnagyobb méretű közöttük.                      

A kupolasír kör alaprajzú, méhkas formájú, álboltozatos föld alatti építmény. 

Boltozata (13,2 m magas kupola) a rómaiak előtti időkből ismert legnagyobb 

boltozat. Korábban kirabolták, de más sírokban arany halotti maszkokat és egyéb 

leleteket találtak a feltárást végzők. 
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Agamemnón-maszk 

A fellegvár talált, Schliemann  

által feltárt sírokban fekvő férfi 

csontvázak arcát aranymaszkok 

borították.  

A nőket arany diadémokkal  

és ékszerekkel gazdagon 

feldíszítve temették el. 

A tévesen Agamemnónnak 

tulajdonított maszk 

aranylemezből kiemelkedő 

formái egyszerre mutatják a 

halott valódi és stilizált vonásait. 

Mükéné 

Athén, Nemzeti Régészeti Múzeum 



Priamosz kincsei 

Mükéné 

A Priamosz királynak tulajdonított kincsek 

első darabjait 1873-ban, az első feltárás 

utolsó napjaiban találták meg. Schliemann 

azonnal elküldte a munkásait, majd saját 

kezével tárta fel a leleteket.                                                   

A tárgyakat a török hatóságok kijátszásával 

csempészték ki előbb Görögországba, majd 

onnan Németországba. A berlini múzeumnak 

ajándékozott kincs egy része a II. 

világháborúban megsemmisült, más 

részüknek pedig nyoma veszett.  



Proamosz kincseit viselő Sophia 

1873 

Priamosz kincsei 

Mükéné 

Csak az 1990-es évek elején derült ki, hogy a 

felbecsülhetetlen értékek évtizedeken keresztül 

egy orosz múzeum pincéjében porosodtak. 


