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● Augustus: új rend, terjeszkedés, birodalom 
stabil

● Traianus: hódítások, Hadrianus: védelem
● Művészetek: aranykor
● iu 2. szd 2. fele: barbár betörések, hadsereg 

szerepe, művészet változása



  

Építészet

● nagyméretű és tartós építmények: boltív, öntöttfal 
(opus caementicium)

● Monolitfal: habarcs: kő-/ téglazúzalék + mész és 
vulkáni hamu (puteoli föld) formába öntés, külső 
burkolat kő/tégla

● Hidak: Róma úthálózata, vízvezetékek 
(aquaeductus) (Gallia, Pont du Gard) felül 
vízvezeték, alul közúti forgalom, 50 km

● Állványzatok, daruk, aquaeductus



  

Aqua Marcia. Kr. e. 1. sz. Rómától délre, Latiumban

Pont du Gard. Kr. e. 1. sz. vége. Mag. 49 m, hossza fent 275 m, lent 142 m. Nimes közelében a 
Gardon folyón ível át, Franciaország



  



  



  



  



  



  



  



  



templomépítészet

● Római templomfajták

● két alapvető templomforma:

kunyhóformát utánzó kerek templom

mély előcsarnokú pódiumtemplom (Róma 
hatalma, főtér)

● Mindkettőnél korinthoszi oszloprend



templomépítészet

● Kétféle elgondolás keveredése

● Etruszk: magas emelvény (podium), mély 
előcsarnok, zárt hátoldal, homlokzatdominancia, 
három cella

● Görög: oszlopsor, görög oszloprend, egy cella, 
kőépítészet

● Nézetbeli különbség: templom nem önálló, autonóm 
egység, hanem a köréje épült térség része



templomépítészet

● Természetes és mesterséges
● Alapelv: a templomot (is) a köréje épült térség része
● hangsúlyos homlokzat = egynézetűség
● felépítése csak a mesterséges környezetben kapott értelmet.
● „A rómaiak a tájtól függetlenített mesterséges 

térrendszerekben találták meg világnézetük legtökéletesebb 
építészeti kifejezését.” 

● Tájformálás
● praenestei Fortuna Primigenia-szentély



  

templomépítészet

● Klasszikus, hellenisztikus, római típusok
● Fortuna Primigenia szentély a monumentális, a 

környezetet a templomépítménynek alárendelő 
hellenisztikus típus

● római típus: magas podiumon áll, egynézetű, 
pszeudoperipterosz, korinthoszi oszlopok, 
előcsarnoka három oszlop mélységű. Az 
architráv fölött fríz



  

Fortuna Primigenia szentélye: rekonstrukciós rajz. Kr. e. 1. sz. eleje. Praeneste, Olaszország

● kerek szentély

●  feljáró

● félkör alakú lépcsősor és oszlopcsarnok



A praenestei Fortuna Primigenia-szentély



  

Augustus temploma (Maison Carrée). Kr. e. 16. Szélessége 15,5 m, hossza 26 m, 
oszlopmagasság 19 m. Nimes, Franciaország



  

Róma, Forum Augustum

● ie. 1. sz. Róma főváros
● Augustus: római történelmi tudat kialakítása
● Forum  részei: (minta: hellenisztikus szentélykörzet)
● Tabularium (állami levéltár, Sulla idején épült ie. 78)
● Templomok: Concordia, Vespasianus, Saturnus (gránit 

oszlopsor)
● Rostra (szónoki emelvény)
● Basilica Aemilia, emlékoszlopok 
● háromnyílású diadalív (Septimius Severus idején)



  



  

Forum Romanum

Forum Romanum: alaprajz és mai állapot. Róma



  

Augustus Foruma (Forum Augustum). Kr. e. 36-2. Alapterülete 125 x 118 m. Róma



  

Színház

● ie. 3. sz. óta színházi játékok, állandó épület először Pompeius 
(ókori térképről alaprajz) Plutarkhosz: minta mütilénéi színház

● Nem domboldalra épült, mint a görög, hanem boltíves 
alépítményre és városi környezetbe

● színpadi esemény építészeti háttér, nem természeti (görög) 
● A nézőteret (cavea) övező falat összeépítetve a színfallal = zárt 

belső tér. Színfal díszítése álarchitektúra
● Kívül boltívek, díszítőelem: féloszlopokat (emeletenként 

váltogatva: dór, ión, korinthoszi), az emeleteket architráv és 
párkány választotta el egymástól.



  

Pompeius színház: rekonstrukciós rajz. Kr. e. 61-55. Átmérője kb. 150 m. Róma

Marcellus színház. Kr. e. 17-13. Travertin. Eredeti mag. kb. 32,6 m, szélessége 130 m. 
Róma



  



  



Diadalkapu

● Jelkép: hazaérkezés, szakrális cél: az átvonulás 
révén megtisztulás a háború bűneitől, ártó erőitől

● legkorábbi ránkmaradt diadalív provinciában, 
Gallia Narbonensisben épült (Augustus)

● Átjáró, korinthoszi oszlopok, álarchitektúra 
(architráv, párkányzat, oromzat) 

● átjárok fölött fegyverhalmok, csatajelenet, 
bronzapplikációk



győzelmi emlékmű

A tropaeum eredetileg alkalmi emlékmű: oszlopra 
felaggatott fegyverek

● Formailag a mauzóleummal rokon
● Szerkezeti felépítés: 
● épület váza: kőtömbökből rakott pillérek, ezt öntött fal és 

kváderkövekből rakott falköpeny veszi körül
● Négyszögletes, magas talapzat, oldalán felirat

hengeres épületrész, oszlopsor, fal fülkéiben szobrok
● Tetőzeten szobor



Orange: diadalív déli oldala. Kr. e. 1- Kr. u. 
1. sz. Mag. 19,21 m, alapterülete 19,57 x 
8,40. Franciaország

La Turbie: Tropaeum Augusti, 
rekonstruált részletek. Kr. e. 7-6. Franciaország



La Turbie: Tropaeum Augusti,
rekonstruált részletek. Kr. e. 7-6. 
Franciaország





Colosseum

● iu. 1. sz. Róma főváros

Építtető Vespasianus, eredeti neve Amphitheatrum 
Flavium

● vadászat (venatio), gladiátorküzdelmek 
csatajelenetek

● Szektorok külön bejáratok, belső lépcsőházak, 
folyosók

● Vászontető (koszorúpárkányból kiálló rudak), 50 
ezer fő, mellette gladiátoriskola



 Colosseum (amphitheatrum). Kr. u. 72-80. Magja: cementfal, burkolata: travertin. Mag. 48,5 m, 
hossza 188 m, szélessége 156 m, az aréna alapterülete 76 x 46 m. Róma



A Colosseum és környéke az antik Róma makettjén. Museo della Civilta Romana



















Septimius Severus (193-211 C.E.)



Circus Maximus

● fogatversenyek színhelye (250 ezer néző)
● Középpont nagy udvar (peristylium)
● nyolcszögletű szökőkút, oszlopcsarnok
● fogadóterem (Aula Regia), ebédlőterem 

(triclinium, padló mozaik-intarzia: opus sectile) 
● Szerkezete alapján felnagyított villaépületnek 

tekinthető.



A Circus Maximus és a palatinusi palota romjai az antik Róma makettjén. A Circus Maximus hossza 
600 m, szélessége 200 m. A palota központi része a Domus Flavia. Kr. u. 90 körül









Forum

● Augustus foruma: félköríves csarnokok, a Mars Ultor templom 
maradványaival. NagyobbTraianus foruma, tervező Apollodórosz 
(oszlopcsarnokos udvar,  díszkapu, Traianus lovasszobra, 
Basilica Ulpia, Traianus oszlopa, levéltár, könyvtár) 

● Constantinus császár római látogatásakor ezt csodálta meg 
leginkább: "Amikor elérkezett Traianus forumához, amely 
véleményem szerint páratlanul álló alkotás az ég alatt, s méltó 
az istenek csodálatára is, lenyűgözve szemlélte a szavakkal le 
nem írható és a halandók számára utánozhatatlan gigantikus 
építményt." (Ammianus Marcellinus Róma története XVI 10, 15. 
Ford. Szepesy Gyula)



Császárforumok: légifelvétel. Róma

Traianus foruma és környéke. Rekonstrukciós rajz. Kr. u. 107-113, alapterülete 300 x 185 m. Róma



Pantheon

● legjobb állapotban fennmaradt római épület 
(STATIKA!), folyamatos használat

● Homlokzat: hagyományos, nyolc korinthoszi 
oszlop, felirat: építtető Agrippa

● köralakú, kupolával fedett templomépület 
(tervező Apollodórosz)

● Szentély gömbforma: tökéletesség (átmérője = 
magasság), oldalfalak (1,5 m)



Pantheon

● kupolahéj a középpont felé vékonyodik, 9 m 
átmérőjű kerek nyílás (világítás, súlykönnyítés)

● Belső felületén bronz rozetták, kazetták (felfelé 
kisebb, térhatás érzet) 

● Oldalfal: fülkék, korinthoszi oszlopok, 
teherelosztó ívek

● mintás márványburkolat



Pantheon. Kr. u. 125-128. Átmérője 43,3 m. Róma



● M. AGRIPPA L. F. COS. TERTIVM FECIT. / 
● IMP. CAES. L. SEPTIMIVS SEVERVS PIVS PERTINAX 

AVG. ARABICVS 
● ADIABENICVS PARTHICVS MAXIMVS PONTIF. MAX. 

TRIB. POTEST. X IMP. XI 
● COS. III P. P. PROCOS. ET / IMP. CAES. M. AVRELIVS 

ANTONINVS PIVS FELIX AVG. TRIB. POTESTAT. V 
COS. PROCOS. PANTHEVM VETVSTATE 
CORRVPTVM CVM OMNI CVLTV RESTITVERVNT.



Pantheon. Kr. u. 125-128. Átmérője 43,3 m. Róma

https://www.youtube.com/watch?v=pN2TZqRgroo#t=297

https://www.youtube.com/watch?v=pN2TZqRgroo#t=297












Közfürdő

● Legkorábbi típusai a Vezúv környéki 
városokban

● Caracalla thermái: I.u. 211-217. Alapterülete: 
328 x 400 m. Róma

● Keresztboltozat, kupola 
● Fürdőépület körül nagy park, körben falak
● Padló: mozaik, fal: márványlap, falfülkék: 

szobrok (1600 vendég)



● játéktér (palaestra)

● bejáratok
● öltözők

● melegvizes  medence

(caldarium)

● nyitott, hidegvizes medence (natatio)

● langyos levegőjű terem 
(tepidarium)

● hideglevegőjű terem

(frigidarium vagy 
basilica)

● csarnok, könyvtár 



Caracalla thermái: alaprajz és mai állapot. Kr. u. 211-217. Alapterülete: 328 x 400 m. Róma









Diadalívek

● Márvány, domborművek, építészeti tagozatok, felirat,  egy 
(1-2. sz.), később három (3-4. sz) átjáró 

● Traianus diadalív: nem katonai győzelem, hanem sikeres 
építkezés megünneplése

● Septimius Severus a parthusok legyőzéséért fiaival 
(Caracalla, Geta) együtt kapott diadalívet a Forumon. 
Három átjáró: nagyobb dombormű két oldalsó bejárat fölött, 
megszűnik a jelenetek egységes nézőpontja (katonák 
oldalnézetben és két külön járószinten vannak elhelyezve 
egymás fölött, míg az ostromlott városok felülnézetben)



Titus császár diadalíve. Kr. u. 81. Márvány. Mag. 15 m, szélessége 12 m. Róma, Forum Romanum



Traianus diadalíve. Kr. u. 114-120. Márvány. Mag. 8,6 m, szélessége 15,6 m. Beneventum



Septimius Severus császár diadalíve. Kr. u. 203. Márvány. Mag. 20,6 m. Róma, Forum Romanum



  

Domborműszobrászat

● klasszikus görög művészet utánzása: eszményítés, 
méltóságteljes nyugalom

● Ara Pacis Augustae (azaz az Augustusi Béke Oltára) (első, 
Mars-mezőn Kr.e. 13-9): magas pódium, felül nyitott, fallal 
körülvett oltár, kívül-belül dombormű

● Aeneasnak áldozata, istenek ábrázolása, oltár felszentelése, 
Augustus papokkal,  bőség: ökörfej-alakú díszítéseken (ún. 
bukrániumokon) gyümölcsfüzérek

● Magánházak: két domborműfajta lett igen népszerű. Pl tabula 
iliaca:  képszalagon folyamatosan ábrázolták az adott 
eseménysort (trójai eredet, Iliász)



  

Ara Pacis Augustae: alaprajz. Kr. e. 13-9. Az építmény magassága 4,60 m, alapterülete 11,62 x 
10,62 m. Róma, Mars mező

Az Augustus teremtette Béke tiszteletére emelték ezt a reprezentatív oltárt, mely szerkezetében a 
pergamoni Zeusz oltárra emlékeztet: a tényleges oltárt fallal vették körül. A falat - különösen kívül - 
gazdag domborműdíszítéssel borították.



  

Ara Pacis Augustae: Felvonulási menet részlete a déli oldalról 



  
Ara Pacis Augustae: Aeneas áldozatbemutatása. Dombormű a nyugati oldalon. Carrarai márvány. 
Mag. 1,55 m, hossza 2,37 m.



  
Ara Pacis Augustae domborműve



  

Dombormű, tájkép

● közélettől való elfordulás: tájképek, természeti 
témák

● alexandriai relief: stukkóra való faragáskorábbi 
tájképfestészetnek domborműre való átültetése



  

Dombormű, oszlop

● Traianus-oszlop
● dák háború eseményeit bemutató oszlop, 

dombormű 200 m hosszan, spirálisan
● Készítő: Apollodórosz, 
● Mint a triumfális festészet (de az ellenfél  is 

hős)



  



  



  

Szarkofág

● díszítése mint görög (kevésbé etruszk) 
● ábrázolások: Dionüszosz-Bacchus 

(misztériumvallás), csatajelenetek (gall 
háborúk)



  

Múzsaszarkofág



  

Csataszarkofág



  

Egy Iliász-dombormű



  

Ünnepi menet domborművének részlete



  

Portrészobrászat

● görög hagyományok tisztelete
● Egyéniség
● Újítást: szemcsillagot nem festették, hanem 

faragták, egyértelmű a tekintet iránya
● pesszimizmussal határos bánat, fájdalom, 

lélekábrázolás



  

Tiberius császár



  

Caracalla császár



  

Pompeius portréja. Kr. e. 1. 
sz. közepe. Márvány. Mag. 
25 cm. Koppenhága, Ny 
Carlsberg Glyptothek

Augustus portréja. Kr. u. 
1. sz. eleje. Márvány. 
Mag. 26 cm. Róma, 
Vatikáni Múzeum



  

Marcus Aurelius



  



  



  



  

Női portré



  

Menelaosz: Oresztész és Élektra. Augustus kori. 
Márvány. Mag. 1,92 m. Róma, Museo Nazionale 
(Palazzo Altemps)



  
Augustus Prima Porta-i szobra. Kr. u. 1. sz. eleje. Márvány. Mag. 2 m. Lh. Prima Porta 
(Róma közelében). Vatikáni Múzeum
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Festészet, mozaik

● vezető művészeti ág (legtermékenyebb: Flaviusok kora, iu. 1-2. 
szd, Vezúv) 

● III. pompeji stílus: mélyvörös felületeken világos ornamentika, 
filigrán kidolgozás, irreális architektúra-részletek. Később még 
valószerűtlenebb, álomszerű, virágos-spirálos - élet állandó 
változása

● Csendélet: isteneknek szánt ajándékok, jólét
● újfajta dekor: a falsíkot fehér, vonalakkal elosztva, zárt felületek 

(megrendelés építészeti)
● mozaikkészítés: festményutánzatok, eleinte fekete-fehér, 

később nagy színes felületek



  

Csendélet Pompeiiből



  

Terra sigillata

● császárkor jellegzetes kerámiája
● élénkvörösre égetett, vékonyfalú, többnyire 

domborművel díszített áru
● első műhelyei Arretium, majd Gallia és 

Germania 
● 2-3. szd fordulóján hanyatlás



  



  



  



  

városépítészet

többemeletes bérházak; egymásra merőleges utcák 
által határolt szigeteket, insula 

● új coloniák
● Forumok, római rendezőelv: szimmetria és az 

axialitás, épület főtengelyen való elhelyezése
● térlezárás: basilicával (oszlopcsarnok)
● új falazási mód: opus caementicium, malterban 

kőtörmelék, égetett téglaréteg burkolat, görbülő 
síkfedés, boltív, boltozás



  

Pompei

● Kr.u. 79. augusztus 24, Vezúv
● Forum: legrégibb ismert főtér. A forumot egyik 

keskeny oldalán a hivatalos állami szentély, a 
capitoliumi triász temploma zárja le. A másik 
három oldalt oszlopcsarnokok kerítik el, e 
mögött sorakoznak az állami, városi, gazdasági 
épületek. A forumot határoló basilica a Kr.e. 2. 
századból való; a római minta szerinti zárt 
épület, mely belül a forum rendjét ismétli meg.



  

Pompei

● legkorábbi amphitheatrum, ie. 80
● cirkuszi játékok, gladiátorviadalok
● építészetileg két theatrum szembefordítása 
● színház. 
● állami templom, Zeusz- Apollón-templom 
● utcai étkezőhelyek, mulatók



  



  
https://www.youtube.com/watch?v=t6TRwfxDICM

https://www.youtube.com/watch?v=t6TRwfxDICM


  



  

ifj Plinius 1. levele:

 - Aug 24 déltájban: Misenumban tartózkodnak, amikor a Vezúv 
irányából különös alakú –lombos fenyőre emlékeztető –felhő tűnt 
fel.

 - Idősebb Plinius áthajózott az öblön, de a partok előtt, sűrű 
hamu és horzsakőhullás fogadta, ezért D-re fordult

 - Stabiaeben (Pompeitől néhány km-re, délre) találkozott 
Pomponoiusszal, akivel szemben nyugalmat mutatott és fürdés 
után a szabad ég alatt lefeküdt aludni

 - Éjszaka újabb kitörés következett, ami erős horzsakő hullással 
járt. Pomponius és társai menekülni kezdtek, id Plinius is felállt, 
de aztán összerogyott és meghalt (valószínűleg szívrohamban).



  

Ifj Plinius 2. levele

- Ifj Plinius aug 25 reggel a gyakori földrengések és a sötét hamufelhőtől 
megrémülve többed magával menekült Misenumból.

 - Láttuk, hogy a tenger visszaszívódik és a földrengéstől mintegy 
visszahömpölyög.”

 - „A másik oldalon a borzalmas fekete felhőt ide-oda cikázó tüzes és 
kacskaringós villámok szagatták meg... s hosszú lángnyelvek csaptak föl 
benne.”

 - „Nem sokkal később az a felhő leereszkedett a földre, elborította a 
tengert... hamueső kezd hullani... mögöttünk sűrű sötétség terjengett, 
elborította a földet, rohanó áradat módjára hömpölygött utánunk.”

 - „Közelebb ért hozzánk a tűz; azonban jókora távolságban megállott, és 
újból ránk szakadt a sötétség, újból hullott a sűrű hamueső, egyre 
sűrűbben.”



  

Constantinus diadalíve



  

Pompei



  

Magánházak

● vagyoni helyzet
● gazdag épület: három utcára nyílt, 26 bejárata (boltokba 

és műhelyekbe), emeleten bérlakások
● Atrium (központi, többnyire nyitott helyiség) köré 

szerveződés
● Hely az ősök szobrainak, elhunytak maszkjainak
● Pompeji házai: igénytelen külső, gondosan 

megtervezett belső, belső falak festettek
● belső kertek idillikus hangulat



  

A Vettiusok házának udvara



  

Egyszentélyes templom rekonstrukciója



  

Athéni Héphaisztosz-templom



  

A nemaususi podium templom



  

Római templom



  

A thesszaloniki Szent Démétriosz bazilika



  

A leptis magnai



  

Római erőd



  

Augustus egy portrészobra



  

Vesta és Fortuna Virilis temploma



  

Provinciák

● Híres templomok
● Podiumtemplomok, pl Nîmes (Nemausus)
● zárt szentélykörzet, udvar vagy emelvény közepén 

álló templom
● Baalbek (Héliopolisz): újítások, pl. kerek templom, 

hatalmas, lépcsős kapuzat, hatszögű csarnokos 
udvar

● Palmüra templomegyüttes, monumentalitás: 
díszkapuval ellátott emelvényen



A nemaususi podiumtemplom

Baalbek főtemplomának alaprajza



  

Pannónia

● hadászati okok, védelmi rendszer, kereskedelmi út 
● Pannonia első virágzó szakasza Traianus korában indul (98-

117), ő osztja ketté a tartományt keleti és nyugati részre. A 
fejlődésnek Marcus Aurelius idején (161-180) egy markomann-
szarmata pusztítás vet véget, a császár csak hosszú évek után 
tud rendet tenni. Az idevezényelt légiók kiáltják majd ki 
Septimius Severust császárrá (193-211). Hálából több városnak 
magasabb rangot ad, Aquincum is colonia lesz. Ezidőben 
jelennek meg a keleti misztériumvallások a tartományban. A 3. 
századtól, a barbárok betelepítésével elkezdődik a hanyatlás, és 
ezt a folyamatot nem lehet megszakítani. Véglegesen 456-ban 
vonják ki a csapatokat Pannoniából.



  

Aquincum

három településből:
● 1. szd elején Gellérthegy oldalában élt a helyi 

lakosság
● katonai tábor (castrum), mellette katonaváros 

(canabae). Domitianus korában, Dunaparton, 
szabályos alaprajz 

● római polgárváros, 1.5 km é, Dunapart, Traianus 
idejében Pannonia Inferior helytartói székhelye



  

Aquincum

● Fórum: capitoliumi triász (Jupiter, Juno, Minerva) 
temploma közfürdő (többhelyiséges, különböző 
vízű medencék, tornacsarnok) városháza (curia), 
vásárcsarnok is. 

● derékszögű utcahálózat
● vásárcsarnokban több tabernát és boltot 

azonosítottak: mécsesekre, galliai terra sigillatákra 
és terrakotta istenszobrocskákra szakosodott üzlet

● Keleten kikötő, mellette fazekasüzem



  

Aquincum

Amphitheatrum: észak (kőpadokba vésve tulajnév)ték 
az egykori tulajdonos nevét

● Aquaeductus, Hadrianus idejében ( 117-138)
● temető (sírköveken napok, csillagok, holdak, elhunytak 

mellképei)
● 194-ben colonia rang (forum átépítés, oszlopcsarnok, 

oszlopfők az egyiptomi Amon isten portréja!)
● kisebb fürdők (egyik padlóján birkózómozaik) 
● városfal őrtornyokkal



  

A castrum köré települt katonavárost szabályos 
utcahálózattal építették meg. A lakóházak díszesek voltak, 
az egyikben vadászjelenetet festettek a falra. A jómódot az 
is mutatja, hogy az itteni amphitheatrum nagyobb volt a 
polgárvárosinál. Egy másik épületben pedig mozaikok és 
falfestmények is fennmaradtak, témájuk alapján a házat 
Hercules-villának hívják. A castrum északi kapuja mögötti 
térségen terült el a szentélykörze t, ahol a nagy római 
istenségek mellett keleti istenek épületei is helyet kaptak. Az 
5. században, a védelmi harcok utolsó szakaszában az 
itteni kikötő és az amphitheatrum is beépült egy 
erődrendszerbe.



  

Brigetio

● Komárom közelében, 2. szd
● A castrum, katonaváros, polgárváros egymás 

mellett 
● katonaváros közepén Mithrasnak-szentélye 
● Gazdagabb épületek: mitológiai jelenetek 

falfestménye, mozaik
● Temető: jólét, sírban félméteres üvegedény



  

Tác-Gorsium

● Pannonia Inferior városainak évi gyűlései
● Villék, fogadó, tabernák 
● Forum: díszkúton helyi viseletbe öltöztetett 

nimfák domborműve, capitoliumi triász 
temploma, gyűlésterem,  Minerva-szentély, 
fogadó (padlófűtés, festett falak, fürdő)



  

Scrabantia

● kiszolgált katonák, kereskedők kistelepülése
● Borostyánút itt, ezért kiépült, 70-es években városi 

rang
● szabályos utcahálózat, capitoliumi triásznak szentelt 

templom (istenszobrok töredékei) Silvanus szentélye, 
közfürdő és amphitheatrum, Nemesis (sorsistennő)- 
szentély (Diana és Nemesis dombormű ), 
sírépítményekben üvegek és illatszeres edények 
(jómód), kváderkő-falazású erődítés (Sopron)



  

Savaria (Szombathely)

● a legkorábban alapított pannoniai város, városi 
rang, 1. szd provincia főváros, kultuszközpont, 
szabályos insularendszerben , capitoliumi triász 
temploma, palota, theatrum v. amphitheatrum, 
közfürdő, Isis-szentély,  városhatárban gazdag 
temetkezések nyomai: elefántcsont-
szobrocskák, borostyánfaragványok és 
üvegurnák



  

Sopianae (Pécs)

● 500x400 m-es kiterjedésű település, katonai 
előzmények (jelentős részben a mai város alatt 
fekszik)

● több lakóépület, közfürdő, több temető, 
ókeresztény sírkamrák (világörökség)



  



  

A Hercules-villa padlómozaikja



  

Aquincumi fürdő



  

A savariai Isis-szentély
Scarbantia foruma



  

A táborváros Mithras-szentélye
A Bűnbeesés



  

Fogalmak

● Amphitheátrum: többnyire ovális alakú római 
szórakozóhely, ahol állat- és gladiátorviadalokat, 
néha – az erre alkalmas létesítményekben – 
hajóscsatákat rendeztek. Két részből, a 
küzdőtérből és az ezt körülvevő nézőtérből áll. A 
legkorábbi ismert amphitheátrum Pompejiben 
maradt fenn, a legnagyobb a római Colosseum 
volt.Hazánkban Óbudán, az egykori Aquincum 
területén található ilyen építmény.



  

Fogalmak

● Aquaeductus: boltozatos alépítményen 
nyugvó római vízvezeték.



  

Fogalmak

● Atrium: a római lakóház fedetlen központi 
udvara. Téglalap-alaprajzú, amely két oldalán 
egy-egy oldalszárnnyal (ala) bővül; itt helyezik 
el az ősök szobrait és a halottak maszkjait. A 
keresztény építészetben a bazilika előtti 
oszlopfolyosós nyitott udvar.



  

Fogalmak

● Bazilika: Eredetileg négyszögű, oszlopsoros törvénykezési 
és kereskedelmi csarnok. Ebből alakult ki az ókeresztény 
templomfajta, amely oszlopokkal tagolt, fő- és oldalhajókból 
álló épület volt; ehhez később a főhajóval egyenlő 
magasságú kereszthajót építettek. Ez az épülettípus főleg a 
nyugati területeken vált kedveltté. A középkorban tehát 
háromhajós tagolású templomtípust jelentett (ld. bazilikális 
elrendezés). A fogalom a 19. században jelentésbővülésen 
ment át: centrális elrendezésű székesegyházak kaptak 
ilyen megjelölést. Példái: Wren: Szent Pál székesegyház, 
Lipótvárosi bazilika.



  

Fogalmak

● Csataszarkofág: a Kr. u. 2. század elején 
megjelenő, és a következő században is népszerű 
szarkofágtípus, amelynek oldalán a győztes csata 
domborműve az életnek a halál fölötti diadalát 
szimbolizálja.

● Filozófus- és múzsaszarkofág: a Kr. u. 3. században 
megjelenő szarkofágtípus: oldalán a korábbi csata- 
és vadászat-ábrázolások helyett az intellektuális 
megváltást hirdető és a múzsák által kedvelt 
filozófusok kaptak helyet.



  

Fogalmak

● Castrum: fallal körülvett négyszög alakú, 
szabályos alaprajzú római tábor.



  

Fogalmak

● Circus: ellipszis alakú, középen futópályát 
magában foglaló, görög mintákból kialakult 
római épület. Lépcsős nézőtér keríti, a pályát 
középen kettéosztó sávban oltárok, obeliszkek 
emelkedtek. A legnagyobb ilyen épület a Circus 
Maximus volt; a Kr. e. 6. században épült, mai 
állapota a császárkori átépítéseket tükrözi.



  

Fogalmak

● Forum: római városok főtere, a politikai-
társadalmi élet központja, mely általában két 
derékszögű főút találkozásánál feküdt. A 
császárkor előtti forumok nyújtott téglalap 
alakú, épületek által határolt terek voltak 
(Pompeji, Forum Romanum), a császárkorban 
építetteket fallal határolták, oszlopsorok 
szegélyezték, s a tér hossztengelyében 
templom állt.



  

Fogalmak

● Diadalív (fornix): élő vagy halott személy 
tiszteletére állított, néha szoborral koronázott, 
ívelt kapu alakú római építmény. Főleg a 
birodalom nyugati területein terjedt el. Lehetett 
egy-vagy többnyílású is. A legtöbb diadalív 
Rómában épült (Titus, Septimius Severus, 
Constantinus stb.), de másutt is találhatók 
nagyméretűek (Szúsza, Szaloniki). A 18. sz-i 
városépítészet újra felfedezte (Párizs, Milánó).



  

Fogalmak

● Féloszlop: a fal síkjából kiugró, de azzal 
összeépített, félkör alaprajzú faltagoló elem. A 
gótikus építészetben a pillérkötegek tagolására 
szolgáló fél- vagy háromnegyed oszlopok a 
bordás keresztboltozatok alátámasztására 
szolgáltak. A klasszikus építészet mintájára a 
reneszánsz és a barokk korszakban gyakran 
használták az antik féloszlopokat homlokzatok 
tagolására.



  

Fogalmak

● Pódiumtemplom: a késő köztársaságkorban 
kikristályosodott két római templomtípus 
egyike. Korinthoszi oszlopokkal kerített, mély 
előcsarnokú, hossztengelyes épület, mely 
birodalom-szerte kizárólagos templomfajtává 
vált.



  

Fogalmak

● Hippodamoszi városépítészet: a görög 
világban kialakult várostervezési elvek, 
melyeket a milétoszi Hippodamosznak (Kr. e. 5. 
század) tulajdonítanak. Jellemzője a szabályos 
utcahálózat, a városrészek funkció szerinti 
elkülönítése, az éghajlati, társadalmi, 
közigazgatási szempontok figyelembe vétele, 
valamint a földrajzi környezethez való 
alkalmazkodás.



  

Fogalmak

● Insula: utcákkal határolt háztömb v. több 
házból álló csoport, a késő-római korban a 
nagy terjedelmű bérházat is jelentett (eredeti 
jelentése: „sziget”).



  

Fogalmak

● Kváderkő: szabályos hasáb alakú építőkő.



  

Fogalmak

● Oszloprend: a görög építészetben kialakult, az oszloprend 
egyes részeinek kötött arányai szerint kialakított építészeti 
forma, a klasszikus építészet alapfogalma. (oszloptörzs 
vastagságát, magasságát, az oszlopok tengelytávolságát , a 
fejezetek és a párkányzat magassági arányait az 
oszloptörzs keresztmetszetének sugara határozza meg 
(modul)).  A görög építészet három oszloprendje a dór, a ión 
(kisázsiai és athéni) és a korinthoszi. A klasszikus 
oszloprendek az emberi arányokat követték, egyes fajtái a 
görög építészetben a drámai műfajokhoz hasonlóan, 
jellemvonásokhoz is kötődtek (tragikus, komikus és 
szatirikus).



  

Fogalmak

● Portikusz: (latin, porticus: csarnok) 
oszlopcsarnok v. oszlopos folyosó. Oszlopsorral 
vagy pillérekkel tagolt, fedett, gyakran nyitott 
előcsarnok, az ókori építészetben általában 
timpanon zárja a homlokzatát (Pl. Róma, 
Pantheon). Szakrális és világi épületeken 
egyaránt alkalmazták. A reneszánsz építészettől 
fogva antikizáló típusa gyakori az európai 
építészetben (Pl. Budapest, Nemzeti Múzeum, 
Pollack Mihály).



  

Fogalmak

● Therma: többhelyiséges, különböző 
hőmérsékletű vízzel töltött medencékkel ellátott 
római fürdő; a császárkorra keresztboltozatos, 
kupolás csarnokrendszerré alakult, kiegészítő 
helyiségekkel és díszparkkal.
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