
Ókori Itália művészete



Etruszk művészet





Történelmi háttér

• Néperedet: a) keletről b) helyi eredet c) északi beáramlás d) 
mindezek együtt 

• Villanova-kultúra után etruszk városok: Veii, Tarquinia, 
Caere/Cerveteri 

• ie. 8. szd: helyi bányák, kereskedelem, fejlődés
• ie. 7. szd: fennhatóság: Földközi-tenger nyugati része, Közép-

Itália
• városok sajátos, egyéni művészet
• ie. 6. szd vége (Clusium/Chiusi, Volterra, Vetulonia, 

Arretium/Arezzo), Itáliai-félsziget
• politikai hanyatlás, ie. 3. szd: Római fennhatóság



Etruszk építészet - templomok

• templom egy- vagy háromszentélyes
• lépcsősoros, magas emelvényen áll, oszlopos tornác
• Megjelenés hasonló göröghöz DE
• Különbségek:

nincs oszlopokkal körülvéve 
oszloprendje az ún. toszkán oszloprend (sima törzs, 
lábazaton áll, kerek abakusz, alacsonyabb oszlop)
tető laposabb
Építőanyag: fa, agyagtégla





A Pyrgiben feltárt etruszk templom rekonstrukciója. Kr. e. 6. sz.















A Capitoliumi triász templomának alaprajza. Kr. e. 6. sz. második fele

Jupiter, Juno, Minerva



Toszkán oszloprend

A toszkán oszlop (római dór oszlop) a dór oszlop itáliai, egyszerűsített változata. 





• Egy Faleriiben feltárt egycellás templom rekonstruált 
mása ma a római Villa Giulia múzeum udvarán látható.





Etruszk építészet - várososok

• Marzabotto mellett: Etruriától északra 
etruszk város: görög mintára 

• szabályos derékszögű utcahálózat,  
kőből épült városfal







Volterrai városkapu. Kr. e 3-2. sz. Tufa. Az ív magassága 7,5 m, szélessége 4,16 m, 
Olaszország (Etruria)

Cloaca Maxima. Kr. e. 4. sz. Tufa, opus quadratum. Róma



Atriumos ház: alaprajz és rekonstrukció. Kr. e. 4-3. sz., pompeji házak alapján



Sírépítészet, temetkezés

• Változatos:
• Hamv-urna (ház alak: Villanova kultúra)
• Szarkofág, sírkamra (kézzel faragott)
• Sírsztélé,  (Észak-Etruria, félköríves, domborművel vagy 

bekarcolással díszített)
• Festett sírfal:  (Tarquinia) halotti lakoma, zene, tánc, vadászat, 

állatviadal, pl Leopárdos sír, a Vadászat és halászat sírja, Bikák 
sírja (Akhilleusz a trójai háborúban) 

• Domborműves kő- és terrakotta ládák (Clusium) 
• Szarkofág, mint kerevet: (Caeré) életnagyságban, kereveten 

fekve elhunyt+ hitves











Sírépítészet, temetkezés

• ie. 4. szd: sírképeken derű helyett halál 
szörnyűsége (Tarquinia, Orvieto, Vulci)
(+halálisten, -démon)



Halom- és kamrasírok. Kr. e. 7-6. sz. Cerveteri (Caere), Olaszország (Etruria). Banditaccia 
nekropolisz (halottak városa)

halomsírok (tumulusok)



Domborművek sírja. Kr. e. 4. sz. vége. Szélessége 6,5 m, Banditaccia nekropolisz 



Kerámiaművészet - impasto

• barnásszürke iszapolt agyag



Kerámiaművészet - bucchero

• Bucchero kerámia: ie.7-6. szd, különleges 
eljárással feketére égetett, bronzra hasonlít

• vékonyfalú edények dísze: bekarcolás, 
bepecsételés, sokszor díszítetlen

• exportcikk a Mediterráneumban







Etruszk írásjelek – A fenti sor, etruszk betűk olvasata (jobbról balra): etrnskisgf

A magyar rovásírás betűi. A rovásbetűk olvasata (jobbról balra) piatéöszénú





Kantharos





Görög ihletésű vázafestészet

• Görög hatások: geometrikus és orientalizáló technika
• etruszko-korinthoszi vázafestészet: forma helyi, dísz 

korinthoszi
• feketealakos vázafestészet
• a keleti hatást tükröző, ún. pontusi vázák (keleti hatás)
• attikai mesterek hatása:  caerei hüdriák (növényi 

ornamentika + emberalak)
• „hagyományos” feketealakos technika: Micali-festő
• vörös alakos díszítés, ál-vörösalakos technika (égetés utáni 

festés)



Etruszk vázadíszítés

Etruszko-korinthoszi kancsó Vulciból, kr.e. 6. 
század utolsó negyede. A Micali-festő amphorája



Bucchero-edény, Kr.e. 6. század.



Etruszk szobrászat

Terrakotta szárnyas lovak



Etruszk szobrászat

• Alapanyag: terrakotta, bronz (nem kő!)
• terrakotta szobrok, ill. nagyméretű hamvurnák: görög 

hatás (archaikus mosoly helyi változata). ie. 6-5. szd 
terrakotta szobrok templomokat díszítettek (veii Apolló, 
Hermész, Létó). Pyrgi: oromcsoport (görög minta)

• Bronzszobrászat: Caere, Vulci (edények, kandeláberek, 
használati tárgyak) 

• üreges bronzöntés technikája (görög): capitoliumi farkas, 
arretiumi khimérát (oroszlán-kígyó-kecske keveréklény)



Etruszk szobrászat

A capitoliumi nőstényfarkas



Etruszk szobrászat

75 cm × 114 cm





Etruszk szobrászat



Etruszk szobrászat

Siena





Arezzói Chimaera. ie. 5/4. sz. 
fordulója körül. Bronz. 
Mag. 80 cm, hossza 182 cm. 
Firenze, Museo Archeologico



Etruszk szobrászat





Etruszk szobrászat





Etruszk szobrászat







Bronztükrök

• bronztükör hátoldalának bekarcolt (cizellált) 
díszítése

• I.e. 6. szd, (görögök is)
• tükrök hátlapján etruszk mitológia jelenetei 

(=forrásérték)



• Turan, az etruszk szerelemistennő és kísérője















Etruszk festészet

Madárjósok sírja: részlet. Kr. e. 530 körül. Mag. 1 m, szélessége 1,4 m. Tarquinia, 
Olaszország (Etruria)



Vadászat és halászat sírja: részlet. Kr. e. 530 körül. Mag. 1 m, szélessége 1,4 m. 
Tarquinia



Orcus sírja: részlet. 
ie. 4. sz. Közepe
Tarquinia



Etruscan dancers in the Tomb of the Triclinium near Tarquinia, Italy (470 BC)







Fogalmi szótár

• Bucchero-kerámia: különleges eljárással 
feketére égetett kerámia, a Kr. e. 7-5. század 
jellegzetes etruszk terméke, amelyet gyakran 
pecsételéssel díszítettek. A technika a Közel-
Keleten is ismert volt.

• Etruszko-korinthoszi vázafestészet: a 
korinthoszi import hatására, annak figurális 
díszítését utánzó jelentős etruszk vázafestő 
irányzat a 7-6. században.



Fogalmi szótár

• Toszkán oszloprend vagy etruszk oszloprend: a dór 
oszloprendből az itáliai Etrúriában (a mai Toszkána) 
kialakult, annál valamivel karcsúbb oszloprend, 
amelynél a dórnál némileg karcsúbb oszlop felülete 
sima, nem tagolja kannelura, fejezetének pedig nem 
csak párnatagja, hanem abacusza is kör alaprajzú. 
Nyaktagját gyakran díszíti rozetta. Az oszlop 
alacsony oszloplábon áll. Az itáliai quattrocento 
építészetben különösen kedvelt volt (pl. Cancelleria, 
Róma, belső udvar).



Római művészet

• Köztársaság kori művészet
• Császárkori művészet
• Pannónia



Köztársaságkori művészet 

• Az etruszk uralkodók elűzését követően (Kr.e. 510 
k.) Róma mintegy 100 évig nem gondol 
terjeszkedésre, erejét a védekezésre fordítja. 

• ie. 400-tól területszerzés (Itáliai-félsziget) 
• ie. 3. szd közepétől Földközi-tenger térségének 

nagyhatalma 
• ie. 1. szd legerősebb hatalom (föníciai 

gyarmatvárosok,  görög világ (de belső 
feszültségek – megoldás: principátus)



Az italo-hellénisztikus stílus

• Hellénizmus: szellemi irányzat
• Nyelv + elvek + politika: Róma, kultúra: hellénizmus
• közös művészeti nyelv (politikailag egyeduralkodó 

Róma és a különböző színvonalon álló itáliai népek 
viszonylag gyorsan egy szintre kerültek (+ősi itáliai 
kultúra maradványa)

• Legnagyobb megrendelő Róma



Szobrászat - portré

• eleinte csak államférfiúi szobrok, később 
magánportrék

• Magánszobrok: Forumon,  ie. 158-as censori 
rendelet: szoboreltávolítás



Szobrászat - portré

• egyetlen, Rómában fennmaradt bronz-
portrészobor: Brutus-szobor, ie. 3. szd 

• görög hatás: a szem, a ferde orrgerinc 
• etruszk: stilizált hajviselet, sima homlok
• római művészetre jellemző vonások: komoly, 

koncentrált tekintet, fegyelmezett akaraterő, 
időtlenség, zárkózott szigorúság



Ún. Brutus. Kr. e. 3. sz. Bronz. 
Mag. 69 cm. Róma, 
Palazzo dei Conservatori



Szobrászat - portré

• ie. 1. szd: ősök arca a házakban, a nemesi 
családok temetésein az ősök maszkjába bújt 
emberek álltak

• Alapkövetelmény: hitelesség (idős kor – élet 
csúcspontja, legtöbb tapasztalat + legtöbb 
tisztség + legtöbb utód)

• Józanság, szigor, önfegyelem



Megrendelések: görög művek másolatai
(Ciceró: görög emlékek kiválasztásánál 
egyetlen szempont vezérelte: az adott szobor 
tárgya megfeleljen a neki kiszemelt helyhez)

• tömeges másolások, utánzások -  új eljárás:  
megformázás viaszból, agyagból, segédek 
faragják kőbe (Paszitelész, római polgárjog, 
könyv a klasszikus alkotásokról)



• újattikai iskola: másolás, historizálás (pontosság, a 
történeti stílusokat felelevenítő reliefek sorozatgyártása)

• görög alakok átértelmezése: a mitológiai jelenetek: 
római erényekről, a görög filozófusok és művészek 
portréi: tudományok és művészetek tisztelete

• római művészet jellegzetessége: a göröggel szemben 
nem általánosít, hanem a konkrét pillanat megragadása, 
tényszerűségre törekvés



Aulus Metellus

Ún. Szónok (Arringatore). Kr. e. 2-1. sz. Fordulója,
 Bronz. Mag. 170 cm. Firenze, Museo Archeologico

szépítés nélküli ábrázolás 
(vérizmus) római szokás
A leegyszerüsített 
ruharedőkezelés az 
etruszk hagyomány







Festészet – triumfális festészet

• ie. 3. szd: Fabius Pictor, Salus-templom festője: 
M. Valerius Messala győzelme



Festészet – triumfális festészet

• Téma: triumfális festészet: győztes hadvezérek 
templomok, középületek falára festett dicső csatái, sőt a 
különálló képeket körbevitették a diadalmenetekben. 

• eredeti alkotás nem maradt fenn
• triumfális festmény-hatás: ie. 3. szd sírfestmény-töredék: 
• több sávban egymással tárgyaló hadvezérek, és 

feleakkora méretben ábrázolt csatázó harcosok 
(főszereplők kiemelése), ábrázolt események időrendben 
(elbeszélő technika) tömegek számára is érthető



Vitruvius és festészeti stílusai

• Vitruvius építészeti könyve: falfestészet korszakai (4)
• I. stílus a márvány burkolólapokat utánzata
• II. vagy architektonikus stílus: épületelemek 

(oszlopok, párkányok, fülkék)
• III. stílus ezt folytatja, az építészeti elemek csak a 

látványt szolgálják, valódi szerepük nincs
• IV. stílus: építészeti elemek valódi dekorációs 

elemekké válnak,  nagyobb teret kap a 
valószerűtlenség (Vitruvius halála után)



VITRUVIUS POLLIO, M.  De Architectura. 1649. 
 Elzeviers











Vitruvius-tanulmány

„Vitruvius, az építész azt mondja az építészetről szóló művében, hogy az emberi 
test méretei a következők: 

4 ujj tesz ki 1 tenyeret, és 4 tenyér tesz ki 1 lábat 6 tenyér tesz ki 1 könyököt; 4 
könyök teszi ki egy ember magasságát.
Ezen túl 4 könyök tesz ki egy lépést, és 24 tenyér tesz ki egy embert.

Az ember kinyújtott karjainak hossza megegyezik a magasságával. 

A haja tövétől az álla hegyéig terjedő szakasz egytizede a magasságnak; az álla 
hegyétől a feje tetejéig terjedő szakasz egynyolcada a magasságának; a 
mellkasa tetejétől a haja tövéig egyhetede az egész embernek. A könyöktől az 
ujjhegyig az egyötöde az embernek; és a könyöktől a hónalj hajlatáig 
egynyolcada az embernek. 
A teljes kézfej az egytizede az embernek. 
Az áll hegyétől az orrig, illetve a hajtőtől a szemöldökig terjedő távolsága 
egyforma, s a fülhöz hasonlóan az arc egyharmada.”





Vitruvius és festészeti stílusai

• Stílusazonosítás: Pompeji festmények 
(ie.1.szd)

• I-III. stílus található meg 
• más emlék: boscorealei villa falain 

színpadképek (kerteket, lugasok, építészeti 
elemek, mesebeli lények, indákkal futtatott 
oszlopok)



A tájképek

• csatajelenetek háttere, önmagáért való tájkép
• Alexandria, topografikus stílus: adott terület 

jellegzetes tájait, tájegységeit, épületcsoportjait 
egy képbe gyűjti  (Róma, ie. 1. szd)

• Ugyanez mozaikkészítésben: praenestei Fortuna 
Primigenia-szentély nagy mozaikján a nílusi táj











Nílus mozaik, Palestrina 



A tájképek

• Újítások: környezet ritkán önmagában, ember+ 
épület

• vidéki, harmonikus élet, idill
• A tájban az emberek méretei jelentéktelenek
• emberek hangulata: háttértáj (romantika)



Fogalmi szótár

• Architektonikus stílus: a római 
festészetVitruvius műve nyomán elnevezett II. 
stílusa, amely a Kr. e. 2. század végén jelent 
meg. Jellemzője a falaknak építészeti 
elemekkel, oszlopokkal, párkányokkal, 
fülkékkel való díszítése, amely az 1. századra 
egyre bonyolultabbá vált, egész 
oszlopcsarnokokat és abból látható további 
tájakat festve a falra.



Fogalmi szótár

• Inkrusztációs díszítés: a Kr. e. 2. században a 
hellénisztikus világban elterjedt, és különösen 
Itáliában kedveltté vált falburkoló technika, 
amely a szabálytalan, egyszerű kövekből épült 
falakat szabályos alakú, nemes kőborítást vagy 
színes kőlapokból összeállított burkolatot 
utánzó stukkóréteggel vonták be.



Fogalmi szótár

• Italo-hellénisztikus művészet: a római 
művészet korai szakaszára jellemző irányzat, 
röviden a helyi emberek hellénizálódását és 
ilyen művészeti érdeklődését jelenti, ez 
azonban a közös latin nyelv mellett kulturális 
közösséget is biztosított Itália népeinek. Ennek 
az irányzatnak köszönhetően vált a félsziget 
többé-kevésbé egységes kultúrájú régióvá.



Fogalmi szótár

• Mozaik: Apró kő-, vagy üvegszemcsékből 
összeállított, épületek falát, vagy padlózatát 
díszítő ábrázolás. Nagyon dekoratív hatású műfaj. 
A szemcséket gipsz, vagy cement alapba ágyazták, 
és a száradás után közeiket gipsszel töltötték ki, 
ezután sokszor az egész képfelületet simára 
csiszolták. Már az ókori Mezopotámiában és 
Egyiptomban is alkalmazták, majd fénykorát az 
antikvitásban, később a bizánci művészetben élte.



Fogalmi szótár

• Topografikus festészet: Alexandriában 
kialakult tájképfestő stílus, mely Rómában vált 
széles körben kedveltté a Kr. e. 1. század 
elejére. Jellemzője a jellegzetes tájak, 
tájegységek, épületcsoportok illusztratív 
bemutatása.



Fogalmi szótár

• Triumfális festészet: Kr. e. 3. századi római 
festészeti irányzat: a győztes hadvezérek 
diadalmenetük (triumphus) alkalmával 
megörökíttették tetteiket a középületek és 
templomok falán, vagy önálló képeken. 
Témájából fakadóan mindig háborús jelenetek 
a főszereplők, de feltűnik a legyőzött ország 
tájainak ábrázolása is.
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