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Bevezető

…hogy az így megjelenő szövegből sok érdekességet tud-
hatsz meg az adott témához kapcsolódóan?

Tudod-e,

Az ilyen jelölésen lévő szöveg egy fontos művészettörté-
neti fogalmat vagy egy képzőművészeti technikát ismer-
tet meg veled.

Fogalmak, technikákFogalmak, technikákFogalmak, technikák

Előszó

A képzelet világa című tankönyv a művészetek megértésé-
hez és kreatív alkalmazásához nyújt segítséget. Az elméle-
ti ismereteken túl ötleteket ad ahhoz, hogy te is kipróbálj 
alkotásaidban egy-egy megismert stílust, témát vagy mű-
vészeti technikát.

A művészetekről szóló fejezetekben a nagy történelmi 
korszakok legjellegzetesebb épületei, szobrai, festményei, 
használati és dísztárgyai mellett az adott időszak öltözéke-
it is megismerheted. A könyv elején olvasható műelem-
zési módszerek egyfajta lehetséges meg ol dást kínálnak 
fel. Elsősorban a � gyelmedet hívják fel arra, hogy milyen 
összetett egy műalkotás, mennyi dolog ra kell � gyelni ah-
hoz, hogy megértsd a művész szándékát, és eljuss a lát-
ható külső formától a tartalomig, a mű mondanivalójáig. 
A megértés szintje tőled is függ. A te egyéniséged, a pilla-
natnyi lelkiállapotod, érdeklő dé sed, ízlésed is befolyásolja, 
hogy érvényesül-e a mű hatása vagy sem, elfogadod-e a 
művész ki fe je zőeszközeit, és tetszik-e a látott mű. Ha töb-
bet tudsz egy mű keletkezéséről, a művész egyéniségé-
ről, akkor valószínűleg az al kotói stílusát is jobban meg fo-
god érteni.

A műalkotások képei mellett szöveges elemzések is 
szerepelnek. Egészítsd ki azokat saját gondola ta id   dal, 
észrevéte leiddel!

A tankönyv jellegzetessége, hogy az elméleti ismerete-
ket különböző tevékenységek során szerezheted meg. Az 
ismeretközlő részekhez írásbeli és rajzos feladatok is kap-
csolódnak. Egy-egy témához több alkotó feladat is tar-
tozik. Nem kell mindegyiket elkészítened. Válaszd ki azt, 
ame  lyik ről a legtöbb ötlet jut eszedbe és a legjobban 
meg tudod valósítani! 

Sikeres munkát kíván:
A Szerző és a Kiadó

A tankönyv szövegében vastag betűvel szedve találod 
meg a legfontosabb fogalmakat és ismereteket.

 Ha * szerepel egy szó mellett, akkor annak magyarázatát a 
könyv végén lévő Kislexikonban találod meg.

 Ha többet szeretnél tudni egy-egy korszakról, művészről 
vagy művészeti technikáról, akkor a tankönyv végén lévő 
Irodalomjegyzék ajánlott könyveiben is utánanézhetsz 
az érdeklődésednek megfelelő témáknak.
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A képzelet világa 5.

Épület és építmény elemzése
1.  Az el ső be nyo má sok
  Az épü let tömegha tá sa, han gu la ta. Ho gyan il lesz-

ke dik a kör nye ze té be?
2. Az épü let ada tai
  Az épü let ne ve. Hol található és mi kor épült, ki 

ter vez te? Mé re tek. Tör tént-e va la mi lyen je len tős 
ese mény az épü letben?

3. Ren del te tés, funk ció
  Mi lyen célból épült (la kó ház, pa lo ta, vár, temp lom, 

szín ház, könyv tár, sport csar nok, für dő stb.)?
4. Az épü let kül ső meg je le né se (tö mege)
  Az épület térhatároló felületekkel meghatározott 

építészeti tömeget alkot. A tömeg lehet zárt töm-
böt alkotva egyszerű vagy több alapelemből álló 
összetett. 

  Mi lyen kap cso lat ol vas ha tó le a tö meg és a funk-
ció kö zött? Mi lyen ál la pot ban lát ha tó je len leg (tel-
je sen ép, új jáépí tett, átala kí tott, ro mos)?

5.  A tö meg és az alap rajz közöt ti össze füg gés 
vizs gá la ta

 A tér for mák jel zé sé nek mód ja az alap ra jzon.
  Sza bá lyos is mét lő dé sek, rit mu sok meg �  gye lé se 

az alap  raj zon, és a meg �  gyelt sza bá lyok épí tés-
tech ni kai ma gya rá za tá nak ke re sé se.

6.  Az épü let szer ke ze te, anya ga, az épí tés tech-
ni ká ja és stí lu sa

  Milyen összefüggés állapítható meg az építőanyag 
minősége és a szerkezet között?

  Ha gyo má nyos vagy új épí tő anya gok ból és szer-
ke  ze tek kel épült-e?

  Az új szer ke ze tek elem zé se. Miért vált szük sé ges -
sé az új szer ke zetek be ve ze té se?

  A rész le tek elem zé se: hom lok za tok, osz lo pok, ka-
puk, aj tók, ab la kok, tér le fe dés, dí szí tések. Az adott 
kor épí té si stí lu sá nak jel leg ze tes épü le te-e?

7. A bel ső tér elem zé se
 A térélmény és a fényhatás megfogalmazása.
 A kül ső és a bel ső tér össz hang ja, stí lu sa. 
 Ha tá sa, dí szí té se meg fe lel-e a funk ciójá nak?
 Milyen a dí szí tés el ren de zé se a bel ső tér ben?
8. Össze ha son lí tás
 •  egy azo nos stí lu sú és funk ció jú má sik épü let tel 

(a kor  stí lus kö zös vo ná sai nak meg �  gye lé se),
  •  egy ré geb bi stí lu sú épü let tel (azo nos sá gok és 

kü   lönb sé gek ke re sé se).
9. Össze fog la lás
  Az elem zés so rán szer zett leg fon to sabb ismere-

tek ös szeg  zé se.

Khonsz-templom (Kr. e. 1200 körül), Karnak, egyiptomi 
művészet

Artemisz-templom (Kr. e. 590 körül), Korfu, görög művészet

Constantinus császár diadalíve (Kr. u. 315), Róma, 
római művészet
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Bevezető

Szobor és dombormű elemzése
1. Az el ső be nyo má sok
 Miért tet szik? Miért nem tetszik?
2.  A szo bor ada tai
  Al ko tó, cím, a ke let ke zés ide je, mé re te, anya ga (fa, fém, kő, 

már vány, grá nit, ter ra kot ta* stb.). 
  A ké szí tés tech ni ká ja, ren  del te té se (épü let dí szí tő szo  bor, köz-

té ri al ko tás, épü let bel sőt dí szí tő mű, szö kő kút ré sze stb.).
  Je len leg hol lát ha tó a mű (ere de ti he lyén, mú zeum ban, ma-

gán gyűj te mény ben)?
  Mi lyen a szo bor ál la po ta (sé rült, hiá nyos, hely reál lí tott – re   s -

taurált –, má so lat)?
  Mű fa ja: tér plasz ti ka, épü let szo bor, dom bor mű, fél dom bor -

mű, kis plasz ti ka, mo bil.
3. A szo bor té má ja
  Kit vagy mit áb rá zol, mi ről szól? Az áb rá zolt egyé nek 
 jel  leg   ze tes ka rak te ré nek, egyé ni sé gé nek jel lem zé se.
4. Az áb rá zo lás mód ja
  Va ló ság hű, egy sze rű sí tett (sti li zált*), idealizált*, non �  gu ra tív 

(abszt rakt*), organikus* vagy geometrikus*.
5. A kom po zí ció
  Az alak jel leg ze tes tar tá sa, a szer ke zet, a be fog la ló for ma*, 

a for mák el ren de zé se, az egy más hoz vi szo nyí tott mé re tek, 
jel leg ze tes moz du la tok, a kieme lés mód jai, arányok.

  Kom po zí ciós váz lat ké szí té se a moz du la tok és a be fog la ló 
for ma hang sú lyo zá sá val.

  Az el ren de zés mód ja ho gyan se gí ti a mon da ni va ló kieme lé-
sét vagy a tar ta lom nak meg fe le lő han gu lat eléré sét? 

6.  A szo bor fe lü le ti meg mun ká lá sa, szí ne, a rész le tek ki-
dol go zá sa

  Meg fe le lő anya got vá lasz tott-e a mű vész? Se gí ti-e a mon da-
ni va ló kieme lését, il lik-e az adott té má hoz (pl. az ün  ne pé lyes 
ha tá sú már vány)?

7. A mű vész egyé ni stí lu sá nak jel leg ze tes sé gei
  Ha son lít-e a mű vész egyé ni stí lu sa az adott kor ál ta lá no san 

el ter jedt és el fo ga dott stí lu sá ra?
8. Össze ha son lí tás
 •  azonos témájú, de más stílusú szobrokkal (pl. uralkodók 

szobra), 
  •  régebbi stílusú, már ismert szoborral. A stílusazonosságok 

és stíluskülönbségek keresése és a változás magyarázata (pl. 
frontális* és kontraposzt* tartású szobrok), 

 •  a művész egy másik alkotásával.
9. Össze fog la lás 
   Az első benyomás és az elemzés során szerzett ismeretek 

összevetése, a legfontosabb tudnivalók kiemelése. Polükleitosz: Lándzsavivő (Kr. e. 450), márvány, 
199 cm magas, klasszikus görög szobor római 
másolata

Írnok szobra (Kai kancellár, Kr. e. 2500 körül), fes-
tett mészkő, 53,5 cm magas egyiptomi szobor
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A képzelet világa 5.

Kép elemzése
1. El ső be nyo má sok  
  Mi lyen a kép han gu la ta, milyen érzelmeket vált ki a né  ző-

ből?
2. A kép ada tai
  Al ko tó, a mű cí me, mi kor ké szült, milyen a mérete, mi az alap-

anya  ga (fa, vá szon, pa pír, fal), mi lyen tech ni ká val ké szült (olaj-
fest  mény, tem  pe ra, ak va rell, freskó*, litográ� a, li nó leum met-
szet stb.). 

  Jelenleg hol ta lál ha tó (temp lom, mú zeum, köz in téz mény, ma-
gán gyűj te mény)? Mi lyen az ál la po ta pl.: sé rült, res tau rált?

  A kép mű fa ja: port ré, csoportportré, táj kép, csend élet, élet   -
kép, enteriőr*, tör té nel mi fest mény, il luszt rá ció, val lá si kép, 
abszt rakt.

3. A kép té má ja
  Kik a sze rep lők, hol ját szó dik a je le net, és mi tör té nik a ké pen?
4. A kom po zí ció
  A sze mé lyek és tár gyak el ren de zé se, a cso por to sí tás mód jai. 

A fő sze rep lő kieme lé sé nek megol dá sai: mé ret, szín kont raszt, 
tó nus kont raszt, pers pek ti vi kus irány vo na lak, a mel lék  sze rep-
lők te kin te té nek irá nya, rit mi kus is mét lő dés stb.

   A kom po zí ciós szer ke zet meg raj zo lá sa há rom szög, át  lós, kö-
zép pon tos (cent rá lis), szim met ri kus*. Mi lyen a kép áb rá zo lá si 
mód ja: sík vagy tér?

5. A kép szí nei
  Színei valóságosak vagy a valóságtól eltérőek?
  Mi lyen a kép szín han gu la ta (tar ka, har mo ni kus, monokróm*, 

me leg vagy hi deg szí nek)?
 Me lyik szín ural ja a ké pet és va jon miért?
  Szín kont rasz tok ke re sé se és a kont rasz tok je len tő sé ge a sze-

rep lők és a mon da ni va ló kieme lé sé ben.
  A szín fol tok nagy sá ga és el ren de zé se. Szín rit mus.
6. Az al ko tómű vész stí lu sa, kifejezőeszközei
  Jel leg ze tes tech ni ka, ecset ke ze lés, kom  po  zí ció, a fe lü let meg-

mun ká lá sa (fak tú ra*), vonalhasználat (éles, el mo só dott).
7. A kép mondanivalója (a tartalom üzenete, megértése)
  A kom po zí ció, a szín hasz ná lat és a mű vész egyé ni stí lu sa ho-

gyan se gí ti a mon  da ni va ló kieme lé sét és a mű han gu la tá nak 
átélé sét?

8. Össze ha son lí tás
  • a mű vész egyéb alkotásaival, 
  •  ha son ló kom po zí ció jú és témájú ké pekkel (pl. a kieme lés 

mód jai nak össze ha son lí tá sa).
9. Össze fog la lás
  Az el ső be nyo más és az elem zés so rán szer   zett is me re tek  

össze ve té se. A leg fon to sabb tud ni va lók kieme lé se és összeg -
zé se. Ér ték íté le tek meg fo gal ma zá sa, in dok lá sa.

Nofertari sírkamrája (Kr. e. 13. század), egyiptomi 
művészet

Római kori freskó (Kr. e. 1. század), 
Villa dei Misteri, Pompeji
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Bevezető

Az ősember művészete

Vajon miért festett az ősember, és miért faragott szobrokat? 
A pontos választ még ma sem tudjuk. A felfedezett barlang-
festmények, a sziklába karcolt állatalakok, a csontokból, 
kőből és agyagból formázott szobrok, a kőből, 
bronzból és agyagból készült használati tár-
gyak és edények alapján csak következtetni 
tudunk az ősember életkörülményeire. 

Az ősember kezdetben a természetben 
talált dolgokat (kő, bot, csont) átalakítás 
nélkül, eszközként használta fel. Később 
pattintással, csiszolással úgy formázta 
meg ezeket a természetes anyagokat, 
hogy alakjuk a legjobban megfe-
leljen rendeltetésüknek (pl. vágni, 
szúrni, ásni, karcolni lehessen ve-
lük). Az egyre bonyolultabbá vá-
ló eszközök készítése közben az 
emberi kéz fokozatosan ügyese-
dett, és ezáltal művészi munka 
végzésére is alkalmassá vált. 

A bikák terme a Lascaux (laszkó)-barlangban 

Pattintott marokkő 
(szakóca), őskőkorszak

használati tár-
 alapján csak következtetni 

tudunk az ősember életkörülményeire. 
Az ősember kezdetben a természetben 

talált dolgokat (kő, bot, csont) átalakítás 
nélkül, eszközként használta fel. Később 
pattintással, csiszolással úgy formázta 
meg ezeket a természetes anyagokat, 
hogy alakjuk a legjobban megfe-

(szakóca), őskőkorszak

Őskőkor, Kr. e. 600 000–15 000
Kr. e. 300 000 körül. A vértesszőlősi előember („Samu”), 
pattintott kavicseszközöket használt
Kr. e. 120 000 körül. A Neander-völgyi ősember megjele-
nése
Kr. e. 35 000 körül. Az értelmes (cro-mag no ni) ember 
megjelenése
Kr. e. 30 000 körül. Mamutcsontból faragott vadló
Kr. e. 25 000 körül. Willendorfi Vénusz
Kr. e. 20 000–15 000. A Lascaux-barlang 
sziklafestményei
Átmeneti kőkor, Kr. e. 15 000–10 000
Kr. e. 15 000 körül. Az Altamira-barlang sziklafestményei
Újkőkor, Kr. e. 10 000–3000
Kr. e. 3000 körül. Szegvár–Tűzkövesi Sarlós isten szobra
Kr. e. 3000 körül. Kökénydombi Vénusz
Kr. e. 3000–1600. Stonehenge-i építkezés
Bronz- és vaskor, Kr. e. 3000–idő számí tá sunk kez-
detéig
Fegyverek, használati tárgyak bronzból, vasból

Időrend
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Az őskor (Kr. e. kb. 600 000–10 000) időszakában az ember leg-
fontosabb tevékenysége a vadászat volt. A táplálékot kereső 
ember követte a legelőt kutató állatok útját, emiatt folytonos 
vándorlásra kényszerült. A sikeres zsákmányszerzés érdekében 
megleste az állatok szokásait, közben jól emlékezetébe véste 
jellegzetes alakjukat és mozdulataikat. Az alaposan meg� gyelt 
állatok alakját a barlangok falán is megörökítette. Az első ősko-
ri barlangot 1879-ben fedezték fel a spanyolországi Altamirá-
ban. A lelet annyira váratlan és megdöbbentő volt, hogy hi-
telességét megkérdőjelezték, a felfedező régészt, Sautuolát 
pedig hamisítással vádolták. A 280 méter hosszú, több terem-
ből álló Altamira-barlang festményei főleg bölényeket, szar-
vasokat, lovakat, vaddisznókat, mamutokat és vadkecskéket 
ábrázoltak. Olyan élethűek voltak, hogy még a tudósok is ké-
telkedtek abban, hogy valóban az ősember volt-e, aki ezeket 
a magas színvonalú alkotásokat létrehozta. Később más barlan-
gokban is találtak hasonló festményeket, és akkor már az Alta-
mira-barlang eredetiségét sem vonták kétségbe. 

A 20. század egyik nagy felfedezése a dél-franciaországi 
Lascaux-barlang volt, melyre 1940-ben bukkantak rá. A fest-
mények az őskőkorszak idején, kb. 20 000 évvel ezelőtt készül-
tek. Pihenő, futó, ugró állatok mellett megsebzett állatok képét 
is láthatjuk. 

Bölények az Altamira-barlangból (Kr. e. 15 000 
körül)

A barlangfestmények varázsa

Bölény az Altamira-barlangból (Kr. e. 15 000 körül) Bika és bölény a Lascaux-barlangból (Kr. e. 20 000 körül), részlet

Mit gondolsz, mi lehetett az oka annak, hogy az el ső ősko-
ri barlang felfedezőjét hamisítással vádolták? Mondd el, hogy 
te milyen érvekkel bizonyítottad volna a barlangfestmények 
eredetiségét!

…hogy az Altamira-barlang felfedezése egy szerencsés 
véletlennek köszönhető? 1879-ben a barlang bejáratának 
közelében végzett kutatómunkát Sautuola, a spanyol ré-
gész. Egyszer csak kislánya, Maria kiáltására lett figyel-
mes, aki hívta az édesapját, hogy jöjjön gyorsan, mert bi-
kákat vett észre a barlangban. Amikor bebújt a bejáraton, 
egy olyan alacsony térben találta magát, ahol nem is tu-
dott kiegyenesedni. A magával vitt lámpa sejtelmes fényé-
nél vette észre a mennye zetre festett állatokat. A felfede-
zés örömét azonban beárnyékolta egy sejtés: nem fogják 
elhinni, hogy valóban ősemberek festették ezeket a ké-
peket.

Tudod-e,

képzeletvilaga5_ujtanterv_2014.indd   8 23/06/14   13:32



Az ősember művészeteAz ősember művészete

9

A barlangfestmények jellemzői

1.  A festmények a barlangok legnehezebben megközelíthető 
helyein, a rejtett belső üregekben, a falon vagy a mennye-
zeten találhatók. Ezért valószínű, hogy a készítés célja nem a 
díszítés, hanem más egyéb volt. A mai kutatók úgy gondol-
ják, hogy a rajznak varázslatos erőt tulajdonított az ősem-
ber. Úgy képzelte, ha lerajzolja az állatot, azzal az állat lelkét 
a hatalmába keríti. Sőt, ha testébe nyilakat is rajzol, akkor a va-
rázslat segítségével másnap biztosan sikerül elejtenie a zsák-
mányt. Amikor elérkezett a valóságos vadászat ideje, nem félt 
az állattól. Magabiztosan támadt rá, és többnyire győzött is, 
mert hitt a varázslat erejében. 

2.  Az első festményeknek a festékbe mártott kéznyomok te-
kint he tők. A legrégibb valódi rajzok azok a tárgytalan  r-
kák, amelyek a barlangi medve karomnyomait utánozták. Az 
ősember úgy gondolta, hogy az utánzással ugyanolyan erős-
sé válik, mint a medve. 

3.  Sok-sok év múlva az állatalakok körvonalai egyre jobban 
megközelítették a valóságos formát, az ábrázolás egyre 
valósághűbbé vált. Az állatok fajtája is jól meghatározható, 
mert alapos meg� gyelés után, a jellegzetességek kiemelé-
sével készültek. Az állatokat a legjellemzőbb nézettel, ol-
dalról láthatjuk. Az ábrázolás síkszerű: nincsenek rövidülé-
sek, erőteljesen kihangsúlyozott az állat körvonala. Gyak ran 
a test egész felületét csak egyféle színfolttal töltötték ki, nem 
árnyékolták a valóságos látványnak megfelelően. A testek 
tömegét úgy érzékeltették, hogy belekomponálták 
a rajzba a fal kiemelkedéseit és bemélyedéseit. 

4.  A festékeket úgy készítették, hogy a különbö-
ző színű ásványokat dörzskővel porrá őrölték, álla-
ti zsiradékkal, vérrel, esetleg vízzel összekeverték, 
majd kezdetleges szőrecsettel vagy ujjal felfes-
tették, de előfordult az is, hogy csövön keresz-
tül fújták a felületre. Jellemző színek a sárga, 
a vörös, a barna és a fekete, ritkán a fehér.

5.  Hittek benne, hogy a barlang bizonyos he-
lyei nagyobb varázserővel rendelkeznek, 
ezért ugyan oda többször is visszatértek. 
Emiatt ezeken a va  rázs  latos helyeken az állat-
� gurák egész kavalkádja látható,  mert egymás-
ra festették őket. 

„Kínai ló” a Lascaux-barlangban 

Festékkel körbefújt kéznyomat (Kr. e. 40 000 körül)

Őskori barlangrajz rekonstrukciója*

Állapítsátok meg a leírás és a képek alapján az őskori festé-
szet fő jellemzőit! Milyen nézetből ábrázolták a barlangfest-
mények állatait? Mondjatok példákat arra, hogy mit értünk 
egy forma jellemző nézetén!
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Szobrászat
Az ősember nemcsak festményeket készített, hanem dombor-
műveket és kis szobrocskákat is faragott kőből vagy az elej-
tett állatok csontjából. Sőt, agyagból is mintázott különféle for-
mákat. Az állatok szarvából szerszámokat faragott, amelyeknek 
felületét gyakran még karcolással is díszítette. 

A festményekhez hasonlóan a szobroknak is varázslatos 
erőt tulajdonított. Ezt a feltételezést bizonyítják azok a bar-
langi leletek, ahol az állatszobrokon vadászszerszámok becsa-
pódási nyomai láthatók. 

Milyen volt az őskori nőideál?

A régészek olyan kicsi szobrocskákat is találtak, amelyek töm-
zsi, telt idomú nőket ábrázoltak. Valószínűleg talizmántárgyként 
használták, mert hittek benne, hogy bűvös erejükkel elősegítik 
a termékenységet. A nyakukba függesztették, vagy a ruhájuk-
ba rejtették. Ezek közül a leghíresebb a Wil lendor  Vénusz.  

A Vénusz-szobor készítője az ideális nőt testesítette meg. 
Azokat a részleteket hangsúlyozta, amelyek az anyasághoz és 
a kisgyermek felneveléséhez a legfontosabbak. Ugyanakkor 
a ka  rokat és lábakat elnagyolta, az arcot pedig egyáltalán nem 
áb rázolta. 

Az őskori körülmények között a kövérség előnyös tulajdonság 
volt, és valószínűleg szépnek is tekintették az elhízott nőket. Az 
ínséges időszakban a zsírpárnák az életben maradás esélyét ja-
vították. Napjainkban is élnek olyan törzsek, amelyeknél a női 
szépség első feltételének a kövérség számít.

Willendorfi Vénusz
(Kr. e. 20 000), 11 cm, 
mészkő, Bécs, 
Na tur his to ri sches 
Museum

A vicces vázlatkő egy mai karikaturista kép ze-
letében született (Kaján Tibor rajza) „Zsűrielnök: 
– Kedves kollegák! Nekem az az érzésem, hogy 
ez a rajz egy kissé naturalista.”* 

 1.  Gyűjtsetek példákat a törzsi népek életéből! Milyen mód-
szereket alkalmaztak régen és még ma is a testük elváltoz-
tatására, díszítésére? Folytasd a füzetedben a felsorolást, 
pl. a „tányérajak” kialakítása az egyik etiópiai törzsnél még 
napjainkban is élő szokás!

2.  Jellemezzétek a Willendorfi Vénusz kompozícióját! 
  A kö zösen összegyűjtött megállapításokból válasszátok ki 

a három legjellegzetesebbet!

Rajztanulás az őskorban
A barlangokban talált tenyérnyi méretű lapos 
vázlatkövek alapján feltételezik, hogy a rajz-
technikát, az élethű ábrázolást valószínűleg már 
az őskorban is tanították. Talán úgy történhetett, 
hogy a kis kövekbe a mester belekarcolta a tel-
jes formát vagy annak egy részletét, és a tanítvá-
nyok ezután többször átkarcolták a rajzot. Vázlatkő bölényrajzzal

Sima, lapos, vízmosta kavicsok, amelyekre a késő jégkor-
szak emberei kis vázlatokat, állatokat ábrázoló tanulmá-
nyokat karcoltak.
A gyakorlás során az állatok körvonalát többször átkarcol-
ták vagy kiegészítették. Ezzel gyakorolták a forma és a ki-
fejező mozdulatok felvázolásának jellemzőit. Egyes vázlat-
kövekre nemcsak rajzoltak, hanem festettek is.

Vázlatkő

kövekre nemcsak rajzoltak, hanem festettek is.
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Karcolás és festés
Készíts őskori motívumokból kiinduló plakettet vagy vázlat-
követ! A plakettet a gipszöntés technikájával készítsd el, és 
karcolt mintákkal díszítsd! A színes vázlatkövekhez tempe-
rát használj!

Gipszplakettek. 
Diákmunkák, Szolnok, Fiumei Úti 
Általános Iskola (ft.: Rab Beatrix)

Fazekas Anna, Kis Eszter, Hüvelyes Levente, 
Bencsics Balázs: Festett kövek. Diákmunkák, 
Eger, Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium 
(ft.: Fedics Miklós)

Gipszplakettek.
Diákmunkák, Szolnok, Fiumei Úti 
Általános Iskola (ft.: Rab Beatrix)

Gyűjts vízmosta, lapos, gömbölyded, tenyérnyi méretű kö-
veket! Díszítsd a felületüket pontokból és vonalakból álló 
festéknyomokkal! Fedőfestéket (pl. temperát) használj! 
A színek és a vonalak fejezzék ki a legjellegzetesebb tu-
lajdonságodat! Próbáljátok meg közösen kitalálni egymás 
megfestett tulajdonságait! 

a)  A gipszmassza elkészítése. Önts egy rész vizet egy 
műanyag vagy zománcozott falú tálba! Szórj bele kis 
adagonként egy rész jó minőségű modellgipszet mind-
addig, amíg a gipsz eléri a víz felszínét! Keverd ösz-
sze alaposan egy fakanállal, hogy csomómentes legyen! 
Gyorsan dolgozz, nehogy a kiöntés előtt megkössön a 
gipsz! Ha a massza már tejföl sűrűségű, akkor ne ke-
verd tovább!

b)  A gipszlap öntése. A plakett tervezett méretének 
megfelelő kartont ragassz körbe kb. 2 cm magas papír-
csíkkal! (Kerek plakett esetén használhatod a papírból 
készült sajtos dobozt is.) Öntsd a gipszmasszát a papír-
dobozba kb. 1,5 cm magasságig! Megkötés közben – 
kb. 10-15 perc – előbb melegszik, majd lehűl, és egy ki-
csit a térfogata is kiterjed. 
A megkötött gipszlapot rögtön válaszd le a papírdo-
bozról!  

c)  A minta karcolása. Rajzold fel ceruzával a tervezett 
mintát! A vonalakat karcolással mélyítsd bele a felület-
be! Hegyes eszközzel, pl. szeggel dolgozz! 

d)  Fesd be a plakett felületét!

Festett kövek

Gipszöntés
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Őskori építmények

Az őskori építészet máig fennálló alkotásai a hatalmas kőtöm-
bökből összeállított építmények, a megalitok. Az egyik legis-
mertebb megalit a stonehenge-i kőkör. 

A kőkört már több ezer éve titokzatosság övezi. Június 21-
ről 22-re virradó éjszakákon – a nyári napfordulókon – feszült 
várakozással gyűlnek itt össze az emberek. Kíváncsian � gye-
lik, amint a felkelő Nap sugarai a sarokkő csúcsa fölött áthalad-
va elsőként az oltárkövet világítják meg. Ez a pontos számítás 
talán arra utal, hogy a kőkör csillagvizsgálóként működhetett.  
A legvalószínűbbnek az tűnik, hogy innen � gyelték az égites-
tek mozgását, előre jelezhették a nap- és a holdfogyatkozást. 
A Stonehenge környékén lakó emberek a kövek gyógyító ere-
jében is hittek.

Kromlech* (a stonehenge-i kőkör rekonstrukciós rajza)

Trilitekből álló 
külső kör

Menhirekből 
álló belső kör

Öt magas trilitből 
álló, patkó alakú 
építmény

Menhirekből 
álló belső 
patkóív

Oltárkő

Kunyhó rekonstrukciós rajza

A rajz egy 400 000 évvel ezelőtt épített kunyhót ábrázol. 
Az ágakból és levelekből összeépített tetőt facölöpök tar-
tották. A lakóteret kövek vették körül, ezekhez támaszkod-
tak a faágak.
Az őskorból csak olyan tárgyak és építmények marad-
tak fenn, amelyek időtálló anyagokból készültek. Minden 
egyéb elpusztult. Vajon milyen lehetett az őskori hajlék? 
A barlangot lakóhelyül is használták az emberek, vagy csak 
a varázsszertartások helyszínéül szolgált? Bizonyítékok hi-
ányában csak feltételezéseink lehetnek.

Menhir 
Magában álló 
kőoszlop

Trilit (hármas kő) 
Két kőtömböt a talajba ás tak, 
majd a tetejére egy vízszintes 
kőtömböt fektettek

Dolmen 
Függőleges kőtömbökkel körülvett, egyetlen 
óriási kőlappal lefedett, asztalszerű sírépítmény

1.  Képzeld magadat a stonehenge-i oltárkő elé! Meséld el, 
hogy milyen látvány tárul eléd!

2.  Alkossatok 4-6 fős csoportokat! Építsétek meg legóból 
a stonehenge-i kőkör makettjét! Ügyeljetek a különböző 
arányokra és magasságokra! Fényképezzétek le különbö-
ző nézőpontból (elölről, felülről, szemmagasságból)! Ve  tít-
sétek le a felvételeket a következő rajzórán! 

A stonehenge-i kőkör napjainkban (Kr. e. 3000–1600-ig épült), 
némelyik kőtömb súlya majdnem 40 tonna
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Az agyagedények ősi formája a sásból, fűből, vesszőből font 
kosár volt. A kosarat megfonták, majd kívül-belül betapasztot-
ták a fonatok réseit agyaggal. Az edény nem volt sima, mert 
a fonatok mintája kidomborodott a felületén. 

Később már csak agyagot használtak az edények készítéséhez. 
Agyaghurkát sodortak, amelyet sorról sorra egymásra tekertek, 
majd a felületét kívül-belül elsimították. A fonott és szövött min-
tákat ekkor már csak díszítésként alkalmazták. A vonaldíszes ke-
rámiák egész felületét beborították a ritmikusan ismétlődő min-
tákkal. Voltak sávokra tagolt mintákkal díszített edények is, ahol 
a díszítés nélküli csíkok váltakoztak a mintásakkal.  

Nagy előrelépést jelentett, amikor rájöttek az agyagedények 
kiégetésének technikájára. Az égetett agyagból nemcsak 
edényeket, hanem szobrokat is készítettek.

Őskori agyagedények

Geometrikus mintákkal díszített, stilizált em -
beralak (újkőkor), égetett agyag (terrakotta)

Tari Márta: Ősi technikával, kézzel rakott agyagedény. A formát az egy-
másra tapasztott, agyagból sodort hurkák (vagy gyűrűk) alkotják
Tari Márta: Ősi technikával, kézzel rakott agyagedény. 
másra tapasztott, agyagból sodort hurkák (vagy gyűrűk) alkotják

Őskori agyagedények rajzai kosárfonásra 
emlékeztető díszítéssel

Az agyag olyan földféle, melynek jellegzetes tulajdonsá-
ga, hogy nedvesen képlékeny, emiatt könnyen formálható. 
Ebből dolgozik a fazekas, aki tárolóedényeket, főző- és sü-
tőedényeket készít belőle. Az agyagból készült forma 
a száradás során megkeményedik, de vízzel újra feláztat-
ható. Magas hőfokon történő kiégetéskor kemény „cse-
rép” lesz belőle. A kiégetett agyag kivilágosodik, fehér 
vagy narancsos vörös színű lesz. A kiégetés után színes-
re is festhető különböző mázakkal. A mázat újabb égetés-
sel kell rögzíteni.

Az agyag

sel kell rögzíteni.

Bronzkori agyagedények. Felületüket a puha 
agyagba nyomott pontokkal és vonalakkal 
díszítették, végül kiégették
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A firkától az alkotásig

Az őskori barlangok falán az állatrajzok mellett kusza vonalakat, 
tárgytalan � rkákat is találtak a régészek. A kutatók úgy gondol-
ták, hogy „az első emberkéz húzta vonalak – amelyekből később 
a rajz megszületett – azok a tárgytalan � rkák voltak, amelyeket az 
ősember ujjaival húzott bele a barlangok agyagos falába. Párhu-
zamos vonalszalagok, játékosan kanyargó vonalak (…), amelyek 
erősen hasonlítanak a kisgyermek legelső, még jelentés nélküli � rká-
lásához.” (László Gyula)

Egyes kutatók úgy vélik, hogy a � rkavonalak a barlangi med-
ve kaparászását utánozták. 

Más feltételezések szerint a véletlenszerűen rajzolt vonalak ki-
egészítésével keletkezhetett a felismerhető forma ábrázolása.

Inspiráció az őskori művészetből

Fejér Ernő: Új Altamira (1997), pasztell, 50 × 65 cm

1.  Rajzoljatok közösen egy újkori  Alta mi-
ra-barlangot! Pontokból, vonalak ból  
és foltokból álló mintákat ké szítsetek, 
amelyekből akár egy em ber- vagy 
ál latforma is kirajzolódhat!

2. Beszélgessetek Fejér Ernő alkotásairól (14–15. oldal)!   
   Grafikáinak kiindulási alapját az Altamira-barlang rajzai és 

az állatrajzokat kísérő firkavonalak adták, de a kompozíció 
és a kidolgozás a művész egyéni stílusát tükrözi. Soroljátok 
fel, hogy milyen vizuális alapelemeket alkalmazott a részle-
tek megalkotásakor!
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Fejér Ernő: Altamira (1988), 29,5 × 42,5 cm, toll, tus, ceruza, ezüst gél

Fejér Ernő: Mappa III. (A barlangrajzoló mintakönyvéből, 1988), tollrajz, 63 × 89 cm
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Őslénytan és képzőművészet

Milyen lehetett az évmilliókkal ezelőtti élet? Hogyan néz-
hettek ki azok a kihalt állatok, amelyeknek legfeljebb csak a 
csontvázát ismerjük? A sok ezer évvel ezelőtt kihalt élőlények 
csont- és fogleleteinek tanulmányozásával a paleontológu-
sok*  foglalkoznak. Néhányan közülük elhatározták, hogy a 
megtalált maradványok alapján elkészítik az őslények élethű 
má sát. Természetesen csak festmények és szobrok formájá-
ban. A re konstrukciós munkát a csontvázleletek összerakásá-
val kezdték  meg. Ezután következett az izmok és a zsír mester-
séges felépítése, majd a fel tételezett testfelszín kialakítása. Erre 
a kőzetekben hagyott lenyomatokból következtettek.

Lukács Szilvia: Sárkány. Számítógéppel színezett tollrajz

2.  Alakítsd át az egyik őslény képét mesebe-
li sárkánnyá! Mintázd a felületét kitalált fak-
túrákkal, és színezd az elképzeléseid sze-
rint!

3.  Az őslényeket nem csak kitalált felületek-
kel lehet mesebelivé változtatni. Rajzolj 
ka ri katúrát! Rajzolj a szomorú dinó fiúnak 
párt egy dinó kislány képében!

1.  Végezz kutatómunkát! Keress képeket kihalt ősállatokról! 
Állapítsd meg, hogy melyek a hasonlóságok az őslények 
és a sárkányok között! Gyűjtsétek össze közösen, hogy a 
mesebeli sárkányokat milyen állatok testrészeinek összeke-
verésével ábrázolják általában! Melyek a sárkányok legjel-
legzetesebb tulajdonságai?
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Hogyan lesz egy koponyából portré?

Egy 50 ezer évvel ezelőtt élt Neander-völgyi ember képzeletbe-
li megelevenedésének lehetünk tanúi. A rekonstrukciós mun-
kához tudományos ismeretekre és művészi képzeletre is szük-
ség volt. Kövessük végig a rekonstrukciós munka lépéseit a 
fényképek segítségével!

4. A bőrszín megfestésével, majd a szőr- és hajszá-
lak felrakásával zárul a feladat

Szabó Gerda, Vitáris Iván, Németh Sára: Képzeletbeli ősemberek. Diákmun-
kák, Szolnok, Fiumei Úti Általános Iskola (ft.: Rab Beatrix)

1. A teljes koponya öntőformájának elkészítése a 
koponyacsontleletek alapján 

2. Az izmok, a szemek, a fülek és a zsírszövet felra-
kása a koponyamásolatra 

3. A fej bevonása műanyagból készült bőrszerű 
burkolóréteggel

A jávai előember koponyája és rekonstruált portréja

 Magyarország területén is találtak őskori koponyacson-
tot, Vértesszőlősön. A 350 000 évvel ezelőtt élt előembert 
Samunak nevezték el a régészek. Rajzold meg, hogy te 
milyennek képzeled el Samu portréját!
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Állatgaléria

Az őskori művész leggyakoribb témája az állatok ábrázolása 
volt. Megfestette őket a barlangok falára, és megformázta alak-
jukat agyagból, kőből vagy csontból.

Rénszarvasagancsra 
karcolt bölény

Hüvelyes Levente: Mamut. Diákmunka, Eger, Gárdonyi Géza Ciszterci 
Gimnázium (ft.: Fedics Miklós)

Gyűjts képeket különböző alkatú állatokról! Készíts olyan 
kompozíciót, amelyen bemutatod az őskori ábrázolás jel-
legzetességeit: a körvonal- és foltrajzot, továbbá a jellem-
ző nézet szerinti ábrázolást! A tervedet viaszkarc technikával 
dolgozd ki!

Állatgaléria

jukat agyagból, kőből vagy csontból.

Rénszarvasagancsra 
karcolt bölény

Állatrajzok az Altamira-barlangból (rekonstrukció)

Színezd be a rajzlap teljes felületét világos színű olajpasztell krétákkal!  Ügyelj arra, hogy a 
színek vastagon fedjék be a lapot! Nyomj 2-3 csepp folyékony szappant a lapra, majd vizes 
ecsettel terítsd szét a felületen! Ezután fesd be fekete temperával vagy fekete tussal! 
A festék száradása közben készíts vázlatrajzokat! A megszáradt felületbe karcolj ősi motí-
vumokat (állatrajz az ősember ábrázolási stílusában, kerámiaedényekről gyűjtött geomet-
rikus minták)! 
A tervezés előtt végezz gyűjtőmunkát! Írd össze a megismert őskori alkotások fő jellemzőit! 

Készíts viaszkarcot! 
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