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A klasszikus kor kiemelkedõ kulturális emlékei.  
A római építészet jelentõs alkotásainak azonosítása

3. tétel:

FELADAT:

A források és saját ismeretei segítségével mutassa be a klasszikus kori görög és 
a római építészet sajátosságait, kiemelkedő alkotásait!

  Mutassa be a görög köztéri építkezések és a lakóházak jellegzetességeit, az életmóddal 
való kapcsolatát!

  Mutassa be a római köztéri építkezések és a lakóházak jellegzetességeit, az életmóddal 
való kapcsolatát!

  Térjen ki a politika és az építkezések kapcsolatára is!

Forrás és magyarázat

„Periklész pedig igyekezett felvilágosítani a népet, hogy ezekről a pénzekről nem tartoznak ők 
számadással a szövetségeseknek, akik helyett harcolnak, és távol tartják tőlük a barbárokat, mert 
a szövetségesek nem lovat, nem hajót, nem is fegyveres katonát adnak, hanem csak pénzt, ami 
pedig nem azé, aki adja, hanem aki kapja, ha teljesíti azt, amiért kapja. Mivel pedig a város a 
háborúhoz szükséges dolgokkal kellőképpen el van látva, fölöslegét olyasmire kell fordítania, 
amiből örök dicsőség, a most élők számára pedig kész jólét származik. [...]
Miközben pedig emelkedtek a nagyságukkal lenyűgöző, utánozhatatlan szépségű épületek, és a 
művészek versengve múlták felül a terveket a tökéletes kivitellel, a gyorsaság volt a legcsodála-
tosabb. Mert mindazt, amiről az emberek azt hitték, hogy több nemzedék erőfeszítése árán is alig 
valósulhat meg, most ennek az egy kormányzati rendszernek [az athéni demokrácia] virágkorá-
ban befejezéshez jutott. [...]
Éppen ezért csak még inkább csodálhatjuk Periklész műveit, hogy ily rövid idő alatt készül-
tek el, és ily hosszú idő elteltével is fönnállnak. Szépségre nézve mind már akkor is régi volt, 
üdeségében pedig máig oly friss, mintha most készült volna el. Annyira virágzik bennük az-
óta is valami újszerűség, amely az idő múlásától érintetlenül megtartja szépségét, mint-
ha örökké friss lehelet és öregséget nem ismerő lélek lakoznék ezekben az alkotásokban.” 
 (Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok – Periklész)

Az athéni demokrácia virágkorának vezető politikusa volt Periklész, akinek nevéhez a démosz további erő-
södése és a város gazdasági virágzása, újjáépítése köthető.
A déloszi szövetség tagjainak befizetéseiből Athénnek kellett biztosítani a szövetség katonai védelmét, ám a 
város vezetősége a pénzt javarészt a város középületeinek felépítésére használta fel.
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A görög templom a szentély, az istenszobor őrzésére épült, nem pedig tömegek befogadására. Az épületet 
kívülről oszlopsor övezte. A templom fontosabb épületelemei: a lépcsős alépítmény, az oszlopsor, felette a 
fríz a domborművekkel, felette a nyeregtető háromszög alakú homlokzattal (timpanon) és a szentély.

Az athéni Akropolisz rekonstrukciója

Epidauroszi színház

A görög város meghatározó eleme volt a színház, amelynek felépítését a Kr.e. VI. századtól szigorú előírá-
sok szabályozták. A görög színház egyik bámulatos tulajdonsága a tökéletes akusztika.



Színes érettségi tételek történelemből
középszint – szóbeli

26

A görög lakóház szerény külsejű, a külvilág felé zárt. Világosságot nem a kis ablakok biztosítottak, hanem 
az udvar felöl kapott fényt. Belül elkülönültek a nők és a férfiak helységei, lakószobái. Fontos díszítő sze-
repe volt a kerámiáknak, szőtteseknek.

Görög lakóház rekonstrukciója

Ún. insula, amely akár több tömbszerűen beépített bérházat foglalt magában, a földszintjén üzletek működ-
tek. Kő alapra felhúzott és részben kőből emelt téglafalú épületek voltak. A kényelmesebb és elegánsabb 
lakások a belső udvar, sőt olykor kert közelében találhatók, a felső szintek lakásainak komfortja (és lakóinak 
társadalmi rangja) annál alacsonyabb, minél feljebb helyezkedtek el.

Római bérház rekonstrukciója
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Római lakóház (villa) rekonstrukciója

Lakóházaik középpontja a fedetlen átrium volt, amelyet lakószobák vettek körül. A világosság vagy a be-
járaton, vagy felülről jutott az átriumba. Ez csarnokszerű középső rész, befelé lejtő tetőnyílással, amelyhez 
két keresztirányú szárny kapcsolódik a lakóhelyiségekkel. A latifundium központjában a villa palotaszerű 
épület, gazdasági központ volt.

„Azokat az előnyöket, amelyekkel a természeti környezet ajándékozta meg Rómát, a lakosok 
még alkotásaikkal is megtoldották. A görögök úgy vélik, hogy biztos alapokat teremtettek a vá-
rosalapításhoz, ha biztosították a szép fekvést, a védettséget, a kikötőket és a megfelelő környeze-
tet. A rómaiaknak viszont az volt a legfőbb gondjuk, amire a görögök csak kevés súlyt fektettek: 
hogy utakat építsenek, bevezessék a vizet, és olyan csatornarendszert hozzanak létre, amely az 
egész város vizét le tudja vezetni a Tiberisbe. [...] A csatornák boltozata egymáshoz simuló kö-
vekből készült: némelyik akkora, hogy egy szénásszekér is közlekedhetne benne. A vízvezetékek 
meg annyi vizet szállítanak a városba, hogy a városon keresztül és lent a csatornákban valóságos 
folyók áramlanak: majd minden ház közelében van bővizű tartály, szökőkút és vízcsap. [...] Azt 
mondhatnók, hogy régiek nem sokat törődtek Róma küllemével, mert őket még fontosabb és 
sürgetőbb teendők foglalkoztatták; a későbbi nemzedékek azonban, különösen kortársaink, ezen 
a téren sem maradtak le, és sok szép alkotással gazdagították a várost.” 
 (Strabón, görög földrajztudós)

A forrás szerint a görögökkel szemben a rómaiak nagy gondot fordítottak a városok megtervezésére, a köz-
lekedésre, a lakosság tiszta vízzel való ellátására, ill. a szennyvíz levezetésére. A valóság azonban az, hogy 
ezek a vívmányok már a hellenisztikus kori görög városépítészetben is megtalálhatók voltak.
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A római városok leglényegesebb eleme az egymást derékszögben keresztező két főútvonal, és a metszés-
pontjukon kialakított fórum. A Forum Romanum  is a korabeli kereskedelmi és politikai világ központjának 
számított, de több istennek is állt itt temploma (pl. Saturnus, Vesta, Janus stb.). A város és a birodalom növe-
kedésével párhuzamosan a Forum Romanumot is bővítették, újabb templomokat, ill. kereskedelmi és politi-
kai célú középületeket, hatalmas oszlopos csarnokokat, úgynevezett bazilikákat építettek. A római téralakí-
tásra jellemzőek a négyszög alaprajzú hosszanti terek, valamint az, hogy az egyszerű tereket téregyüttesekké 
alakították.

Az ókori Róma városközpontja

Colosseum
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Vespasianus és Titus emeltette a Kr.u. I. század végén. Az amphiteatrumok elliptikus küzdőtere és lépcsőso-
rai két egymással szembefordított görög színházat idéznek. A lépcsősorok teljesen körbeveszik a küzdőteret, 
többemeletesek (a Colosseum 4 szintes, befogadóképessége kb. 40-50 000 fő).

A Cloaca Maxima boltíves kivezető nyílása

Már az etruszkok kiváló építőmesterek voltak, ismerték a boltívet és a boltozatot. Ezt az építészeti megol-
dást alkalmazták a római csatornahálózat megépítésekor is.

A Pantheon vázlata
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Hadrianus uralkodása idején építették át (valószínűleg egy fürdő épületéből) a kerek belső termet és a hatal-
mas kupolát, ami az ókori építészeti technika csodájának számított. A kupola félgömbjének tetején található 
kerek nyíláson hatol be a fény az épületbe. A Pantheon különlegessége azonban nem csupán építészeti: a 
görög és hatásukra a római templomok nagy többségét azért emelték, hogy kívülről szemléljék, hiszen az 
áldozati szertartásokon a nép a templom előtt álló oltárt vette körül. A Pantheon azonban egy olyan zárt tér, 
amelyben a hívők azért gyűlnek össze, hogy a külvilágot kizárva találjanak kapcsolatot az isteneikkel.

A Nyugatrómai Birodalom bukása és a népvándorlás4. tétel:

FELADAT:

A források és saját ismeretei segítségével mutassa be a Nyugatrómai Birodalom 
bukásának okait!

  Jellemezze a kettészakadt Római Birodalom nyugati részének gazdaságát, társadalmi vál-
tozásait a IV-V. században!

  Hasonlítsa össze a Római Birodalom keleti és nyugati felének gazdasági és társadalmi 
fejlődését az adott időszakban!

  Térjen ki a népvándorlás és a barbár támadások elleni keleti és nyugati római taktika 
bemutatására és értékelésére is!

Forrás és magyarázat

A rabszolgák száma gyorsan csökkent. Súlyos munkaerőhiány jelentkezett. A rabszolgák a nagy-
birtokokon a termés bizonyos részét megtarthatták azért, hogy nagyobb kedvvel és jobban vé-
gezzék a munkát. Így is sokszor elszöktek. Még a szabad bérlőket is megpróbálták kényszerrel a 
földeken tartani. Ezek védelmet remélve gyakran ajánlották fel földjeiket a nagybirtokosoknak.
Nem volt jobb a városok helyzete sem. Itália ipara hanyatlott, a városok elszegényedtek és elnép-
telenedtek. A császárok rendeletekkel igyekeztek maradásra kényszeríteni a városokban élőket. 
Az ipar és kereskedelem hanyatlása súlyos pénzhiányt idézett elő, az adókat is gyakran termény-
ben kellett befizetni.  (Ritoók Zsigmond nyomán)


