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· A diapozitiv-sorozat
célja és feladata: segitse a tanulókat
abban, hogy közelebb kerulhessenek ahhoz, az egész világkultura alakulása szempontjából nagy jelentöségU korszakhoz
amellyel latin nyelvi tanulmányaik során megismerkedhetnek. A tanitási órákon szerzett ismereteik klszélesitését, elmélyitését,
jobb és könnyebb megértését van
hivatva szolgálni ez a diapozitiv-sorozat.
Segitséget akarunk nyujtani ahhoz, hogya tanulók megértsék: az antik társadalom embere is a mienkhez bizonyos
mértékig hasonló módon és körUlmények között élte mindennapi életét: valahol lakott, valamivel táplálkozott,
ruházkodott, tanu It, olvasott, részt vett a közUgyek intézésében,
szórakozott,
katonáskodott és persze do Igozott is. Nemcsak
a rabszolgák dolgoztak - bár bizonyos fajta munkákat csak
61< végeztek -, hanem a szabad emberek legnagyobb része
is végzett valamilyen hasznos munkát.

Az oktatás folyamán a tanulók megismerkednek a római
irodalom néhány na,gy alakjának mUködésévei, alaposabban
megismerkedhetnek néhány mUvével, vagy a mUveib61 vett
szeme Ivényekke 1. Ez módot ad a szaktanárnak arra, hogy
rávilágitson a római irodalmi alkotások rendkivül magas
értékére,
amely indokolttá teszi azt a hatást, amelyet a
római irodalom gyakorolt és ma is gyakorol a vi lágirodalom, köztUk a magyar irodalom fejl6désére is.
Ez a csodá latos értékeket adó irodalom azonban nem állt
magában. Az egyéb mUvészeteket is mUveIték az antik
Rómában, ill. - a képz6mUvészet nyelvi korlátainak a
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hiónya alapjón - ilyen jellegU igényeiket idegenbeSI hozott
mUtórgyakkal, meghivott idegen mesterek mUveivel elégitették ki.
Diapozltiv-sorozatunk
tehót izeliteSt kivón adni a zene,
szinhózmUvészet és a képzeSmUvészet terUletéreSl is.

a

Viszonylag kevés a zenével, a szinhózi élettel kapcsolatos
tórgyi emlék. Festett vagy rajzolt kép sem sok maradt
rönk a klasszikus ókorból, de ezek igen magas szinvonalról tesznek tanus6got. A festmények tompitott ragyogósu,
meleg pasztellszinei
hatnak els6sorban rónk. A falfestmények részben az épUlet adott formóihoz alkalmazkodnak,
részben erésen illusztróció jeilegUek. Ez a jellegzetességuk azonban eleSsegiti azt, hogy könnyebben lehessen
6'ket egy-egy mitológiai eseményhez, egy-egy irodalmi
alkotóshoz kapcso Ini • (Ez néhóny szoborra, dombormUre,.
is jellemzeS.)
A szobrószat terUletéreSl m6r több régi római mUemléket
ismerUnk • A római portré-szobrószat
erés etruszk hatós
a latt fe jI&lött. Onnan örökölte az a lakos óbrózo lós
portrészerUségének az igényét, amely egyes alkotósokban
a görög és hellenisztikus
idealizóló tendenciókkal
pörosuI. Az ilyen szobrokra, dombormuvekre bizonyos barokkos tuldiszitettség,
tulzsufoltsóg jellemzeS. (Ilyen pl. az
Ara pacis.)·
A római épitészet elsésorbon a monumentólis épitészet
terén alkotott nagyot és maradandót. A rómaiak az etruszkoktól ótvett boltozatot nagymértékben kiterjesztet-
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ték és tovóbbfejlesztették.
A boltiv nyujtotta lehet6ségeket hasznóltók ki a legsajótosabb r6mai épitmények,
a
diadalivek.
A boltozat alkalmazósónak szép példói a hidak, vizvezetékek
is. A boltivb&1 szUletett meg az a
keresztboltozat-rendszer,
amely olyan monumentólis és
egyben dekorativ alkotósok létrehozósót tette lehet~vé,
mint pl. a Colosseum. A boltivek még csodólatosabb
tovóbbfe j lesztéséb&1 szUletett meg a r6mai kupo larendszer, amely mór olyan grandi6zus bels& terek kialakitósót is lehetévé tette, mint ami Iyent a Pantheonban csodólhatunk meg.
A mUvészet irónti igény nemcsak R6m6ra vagy Itólióra
volt jellemz&, hanem a nagy kiterjedésU birodalom minden tartom6nyóra egyarónt. A r6mai te lepesek a R6m6ra emlékeztet& véroskezpontot a provinciólis vórosokban
is igyekeztek kialakitani.
Szép, szobrokkal és dombormUvekkel, frizekkel gazdagon diszitett épUleteket emeltek. Szobrai kat , ékszereiket,
edényeiket részben hires
r6mai vagy itóliai mesterekt&I, ismert mUhelyekből igyekeztek megszerezni, részben a helyben letelepedett
vagy
helyi szórmazósu mUvészekkel, iparosokkal készittették.
Rövid id6n belUI a romantizólt &slakossóg is megjelenik
a megrendeldk, s&t az alkot6k közt is, és igya mUalkotósokat vagy a hasznólati tórgyakat igyekszik a sa jót
izlése szerint alakitani • Igy jön létre a provinciólis
mUvészet, amelyet természetesen még a mUgond és a
megmunkólt anyag megvólasztósóval szembeni igényesség bizonyos hiónya is jellemez.
Ezekre a jelenségekre
is adunk néhóny pé Idót •
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VégUl, valóban csak izelit6UI mutatunk be néhány olyan
mUaIkotást, épU letet, szobrot, képet, ame Iyek az antik
mUvészet közvetlen hatását vagy az antik témák iránti
érdekl6dés napjainkig tartó fennmaradását tanusitják.
A fi Imkockák kiválasztásánáI
arra törekedtUnk, hogy lehet61eg magukat az emlékeket mutassuk be mai formájukban. Örömmel választottunk azonban néhány alkalommal olyan megoldási módot, amelynek segitségével rekonstruá It funkciójában mutathattuk be az eszközöket,
i Iletve az e Iképze It eredetit utánzó makett a~ap ján ismertethettUnk egyes épU leteket , épUletcsoportokat •
Ezekre a megoldási módokra azonban minden egyes alkalommal kulCSn utaltunk is. Nem közlUnk azonban az
egyetlen térképen kivül más alaprajzszerU vagy bármilyen vonalrajzos megoldásu képet vagy ábrát: a vizuális hatás magasabb fokát szeretnénk ezáltal biztositani.
A diapozitiv-sorozat
nek feJe I meg.

elrendezése

a fenti elképzelések-

Az e lsd néhány kocka Róma város és egy magyarországi római telepUlés topográfiájával
ismertet meg bennUnket.
Utána néhány kocka a lakóházakat , azok legfontosabb
berendezési és használati tárgyait mutatja be. Ezt követi az öltözködés,
a ruházati tárgyak, ékszerek ismertetése. Majd a földmUvelés, ipar, kereskedelem,
közlekedés tárgyi emlékei szerepelnek.
Ezek az emlékek tartoznak a mindennapi élethez.
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Az ezutón köverkezd fi Imkockék m6r a szorosabban vett
tórsadalmi élet terUletére kalauzolnak el bennUnket: a
politikai élet, a vallós, a szertartósok,
a hadviselés, a
ku lturö lis é let, a tanu lös , szórakozós tórgyi em léke iből
ismertetnek néhónyat.
Ezutón a képzőmUvészet egyes terUleteiről mutatunk be
emlékeket,
a sort az antikvitós gondolatvi lógónak tovébbé lését bemutató emlékek zórjók.
A sorozatnak a tanitósban való felhasznólósót nagyban
megkönnyiti az, hogy az egyes képek nem filmszalagon,
hanem kulönólló kockökon szerepelnek.
Igy külön-külön
is, és bérrnl Iyen sorrendben fe Ihasznólhatók. A kartórsaknak először is tanulmónyozniuk ke II a diapozitivek
fe lhoszné löséhoz kiadott jelen utmutatót, többször végig
kell nézniUk magukat az egyes fi Imkockókat is, hogy
megismerkedhessenek a képek részletes tartalmóval.
A
filmkockók legnagyobb részére a polivalencia
a jellemző. Egy-egy ékszer ruhózati tórgy is, egy korsó vagy
pohér étkezési eszköz is, ugyanakkor azonban ötvös mU
is mindegyik. Az épUletek, templomok gyakorlati vagy
kultikus funkciót töltenek be, ugyanakkor épitészeti
emlékek is. A képeknek, szobroknak mUalkotós je Ileguk mellett mitológiai, történelmi vagy irodalmi vonatkozósaik is vannak stb.
A legtöbb diaképet éppen emiatt több vonatkozósban is
fel lehet hasznólni. A sorozat felépitése 'a tematikus
felhasznólóst sugallja és teszi könnyen megvalósitható-

•
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. vá. Megfe le 18 magyarázatok kiséretében esetenként be lehet mutatni nemcsak egy-egy,
hanem egyszerre több fejezetet, s8t ldénként magát a te Ijes sorozatot is.
A fi Imkockáknak mind a nagyobb egységben történ8, mind
pedig az egyedi felhasználását
hivatottak el8segiteni az
egyes kockákhoz irt magyarázó jegyzetek.
Ezek a megjegyzések egyrészt az i IIet8 kockán ábrázo It tárgynak
vagy mUalkotásnak az általános jellemz8it
ismertetik,
másrészt rámutatnak azokra a vonásaikra,
ame Iyek kulenösen alkalmassá teszik eSket a tanitásban el8forduló egyegy adat, szituáció,
jelenség jobb, igazabb megismertetésére.
A filmsorozat a latintanitás
legszélesebben értelmezett
fe ladataiból indu I ki. Nem tUzött ki o Iyan didaktikai lag
nagyon praktikusnak tUn8 célokat, ame Iyek az egyes
osztá Iyok anyagához,
a fe Ido Igozás egymásután jához igazitották volna a fi Imkockákat. Egy ilyen megoldás csak
akkor lehetne némiképp is reá lis (de még akkor sem lenne indokolt a tananyag egymásután jához való szoros ragaszkodás), ha minden osztály számára ki tudnánk adni
egy-egy dia-sorozatot.
A je len dia-sorozat viszont azt
a nehéz, de szép feladatot tUzte maga elé, hogy anyagának sokirányu , tematikai lag szerteágazó je lIegzetességei alapján - olyan anyagot nyujtson, amely a latintanitás bármelyik szekeszőben felhasználható.

•

Mivel a diapozitiv-sorozat
a latin nyelv tanitásához készUit, cbenne el8forduló latin szavakat latin helyesirássai közöltUk, még abban az esetben is, ha azok közhaszná latu magyar szavakká vá Itak.
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1. Topogrófia,

telepUlés

1•

Róma térképe.
Az antik RÓn1Ónak a történe lemből
legismertebb részeit, a leghiresebb épUletek, mUemlékek elhelyezését
mutatja.

2.

Makett Rómóról,
zolja, baloldalon

amely a
lótható
Jupplter-teroplommcl , jobb
o. Basilica julia-val,
attól
Augustus forurna .

3.

Áttekintő kép a gorsiumi ósatósok egy részéről.
Az ókori Gorsium (i.sz. Ill-Iv. sz., a mai Tóc hatöröbon , nem messze $zékesfehérvórtól)
nemrégiben
föltórt épUletmaradvónyai
jól érzékeltetik
azt, hogy
az ókori római véresi telepUlésekben az épUletek
utcóra néző része te Ijesen zört volt. Az épUletek
be Iseje viszont erősen tagolt. (Az előtérben lótható
diszkutat mutatja be közelről a 48. kocka.)

csöszérkorl Rómót óbróa Mons Capitolinus a
oldalon a Forum Romanum
balra Caesar forurna és

II. A mindennapi
h z

a';

A

4.

Atrium. A római höz funkcionólis és kultikus központja. Ebből nyiltak a csalódtagok hólófulkéi,
a
ki jórat az utcóra , a kertbe. Itt sUtöttek, főztek ,
étkeztek,
itt mutattók be az óldozatokat.
Falait a

é

és

élet

berendezése
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fUst feketére fogta. Innen kapta a nevét. Az itt
bemutatott atrium az i .sz , 70-ben a Vezuv 16v6jo
61tal elöntött Pompeiben maradt meg, akkor haszn61t form6j6ban.
5.

Peristylum.
Az atrium mögött elhe lyezkedd, oszlopos folyosókkal bekeritett bels8 kert szök6'kutakkal,
vizmedencékkel,
szintén Pompeib81.

6.

TUzhe Iyek. A faszénne I vagy par6zzsa I fUtött tUzhelyek rendszerint az atriumban voltak elhelyezve,
f8zésre haszn61t6k 6'ket.

7.

Központi fUtés. A rómaiak a központi fUtést a felme legi tett leveg& 6ramo Itat6s6va I va lósitott6k meg.
A meleg leveg8 a padlózat alatti Ureges térben 6romlott. A padlózotot sok apró cölöp tartotta.
Ilyenek 16thato'k képUnkön is. A római ku Itura és a civi Iiz6ció vivm6nyai a birodalom legt6volabbi telepUléseire is eljutottak.
KépUnk Gorsiumból (T6c,
Fejér m.) való (Lsz. 11I-IV.sz.).

8.

Szök6'kutak Hercu laneumbó 1. A nagy v6rosok b8ven el . voltak 16tva jó ivóvizzei,
amit olykor
több ki lométer hosszu vizvezetéken
vezettek a
v6rosba. Sok volt a diszes szök6'kut is, amelyek
az ivóviz biztosit6sa me Ilett a v6rosok diszitésére szo Ig6ltak. Ezek a szök6'kutak az i. sz. 70-ben
Pompeive I egyUtt a Vezuv 16v6ja 016 temetett
Herculaneumból valók.
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b./

Ru házat

9.

Gyermek bullával.
Bronzszobor. A kisfi un gyermeki
tóga, nyakában bulla, kezében játékszer. A bulla aranyból vagy b6rb61 való tok, amelyet a gyermekek
szalagra akasztva a nyakukban hprdtak, benne talizmán volt. A bullát a fiuk a gyermeki t6gával
egyUtt,
nagykoruvá válásukkor,
17 éves korukban, a leányok
férjhezmenetelUkkor
szokták letenni és felajánlani a
házi isteneknek.

10.

Tunica-s férfiak.
A baloldali
kép egykoru ábrázolás alapján, a jobb oldali maketten mutatja be a
férfi tunica vise lési módját. A tunica nagyjából a
mai ingnek felel meg, annál azonban b6vebbés
hosszabb is volt. Cslpd felett övvel kötötték át.
Munka közben általában csak tunica-t viseltek.
Ünnepi alkalmakkor erre vették fel a tógót. (A
tóga viselésére sok szép példát találunk a 64.
kockán.)

II .

NO. vise let, Hora-k.
Dekorativ dombormU az i. sz.
1. századból,
ame ly az un. attikai re lief mUfaját
képvise li. A Hora-k Zeus leányai, a természet
rendjének és az évszakoknak a megszemélyesitÖl.
(A görögöknél csak 3 évszak volt: tavasz, nyár,
tél, a rómaiaknál az évszakok számának megfeleléen négy Hora van.)
A re lief diszes ruhában öltözött fiata I lányoknak
mutat ja be a Hora-kat.
Jó I látszanak az uszályban
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végz&d& stola-k, a jobb oldali Hora-n pallium van ~
Mind a három n& vise lete er&sen görögös je lIegU.

12.

N& sto la-ban. Az egykoru ábrázo lás fiata I római
matrona-t mutat be stola-ban,
amelyet a férfiakéhoz
hasonló tunica (lásd 10. kocka) felett hordtak és
derékban övve I kötötték át. A sto la fe Ikötése után
is földig érS maradt, néha hátu I még uszá Iya is
volt. A palla a mai sálnak felel meg, amelyet
vállra vetve viseltek, azonban a mai sálnál nagyobb
volt, a köpeny szerepét is betölthette •

13.

Ékszerek. Fejlett, kifinomult ötvösmUvészetr&1 tanuskodnak a római ékszerek. A képen egy gazdagon diszitett arany fUlönfUgg&, disztUk, ruhacsat
(fibu la) és egy gyUrU látható.

cJ

FöldmUvelés,
köz lekedés

14.

Ökrösfogat.
Mozaik. NégykerekU teherszállitó
szekér, a terhet lefogó hálóval. Az ökrök nyaka fölött
látható a járom. A nagy kerekek lehetévé tették
azt, hogy rossz, sáros uton is használható legyen
a szekér.

15.

Lovas kocsi. Gorsiumi sirkd részlete (i.sz. Ill-IV.
század, lásd 22. kocka). $zemélyszállitásra
szolgált, erre va II sátortet&ve I va ló bebori tása. A
kocsis a lovakat gyepl&vel irányitja. Az egész jelenet, az eraviscus vallási hagyományoknak megfelel&en, a halott tulvilági utját jelképezte.

10

ipar,

kereskedelem,

16.

Malmok. A fe lsd forgórész, amelyet 61tal6ban 611atok (lovak, szamarak), ritk6n rabszolg6k forgattak,
lisztté ()rölte a gabonaszemeket.
A malmok mellett,
a tégl6ból készült boltozatos épUletben minden valószinUség szerint pékség dolgozott.

17.

Piaci jelenet.
M6rv6ny dombormU.
mUvek er8sen plasztikusak,
majdnem
ható je Ilegzetességge 1. Az eladó és
hétköznapi tunica-ban van. Az 6ru:
lacok, nyul.

18.

Hajó a kiköt6'ben. Mozaik. ValószinUleg mag6t a kikötési man8verezést 16tjuk. A hajótatj6n
611 a hajóskapit6ny, aki a kikötési munk6t ir6nyitja. A korm6nyos, aki a hajó korm6nylap6tj6t kezeli, a kép
jobb szélén 611. Jól 16thatók még a hajó lobogói,
a ment8csónak, a hatalmas vitorla, ill. a vi 16gitótorony és a móló.

d.1

Val 16 s,

19.

Ares. Lysippos görög szebrész (I , e. IV. sz .') eredetijének római mörvőnymöso lctc , A mUvész nem annyira
a nyers ~r8t, akarta kifejeznl,
hanem a test harmonikus m~gmint6z6s6ra törekedett.
Görög szobrokot római m6solatban azért rnutotunk be, mert a gqrög isteneket öltclöbon ozonosltottök
a római istenekkel,
(Ares pl. Mars.) M6srészt Róm6ban és a birodalomban mindenUtt nagyon sok görög szoborm6solat
vo It 16tható.

A római domborkörplasztik6nak
a vev8 egyar6nt
Iib6k, ma-

sze rt art 6 sok
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20.

Aphrodite.
Praxiteles görög szobrösz (i.e.IV.sz.)
eredeti szobrónak m6rvónym6so lata. A szobor m6solója is Idvólóon értett a m6rvóny megmunkólósóhoz
és igy meg tudta 8rizni az eredeti fenségét és harmóniójót, amely az istenszobrokban is emberi közelséget érzéke Itet.

2.1.

Állatóldozat.
Er8sen plasztikus mórvóny dombormU,
ame ly pontosan óbrózo Ija az ó' latóldozat minden
fontos mozzanatót. A fe lö ldozösrc szónt bi kör a
szo Iga vezeti, kezében az óllat letag lózósóhoz
szUkséges fejsze. Az óldozatot bemutató pap feje
felhuzott toga-jóval van befedve, most dobja az óldozati tUzbe az óllat hom lokóró I levógott szércsomöt, a mögötte ólló szolga kezében az ö+lot behintésére
szolgóló sós tönkölydaróval
teli tói van.
A kép jobb sarkóban egy kis szolgafiu az óllat
vérének felfogósóra szolgóló edényeket tart, az óllat vére liszttel és borral keverve majd az óldozati
tUzbe kerU 1.

22.

Gorsiumi siremlék, i .sz. Ill. évszózad. A képme z61)en ólló n8alak eraviscus n8i viseletet hord, fején turbónszerU kend8, nyakóban sodrott nyaklónc,
csuklóin széles, gerezdes karperec.
(A n8i mellkép alatt i kocs iva I kapcso latban lösd a 15. kockót. )
- Ez a siremlék beszédes példója a romanizólódósnak. A római mintóra készitett sirk8 az eraviscus
nÓl viseletr81 és vallósi képzeletr81 tudósit. A halott neve is erre a kett8sségre utah Flavia Usaiu.
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23.

Etruszk siremlék, i.sz. V-VI. sz., kőszarkof6g, rajta
a halottat étkezés közben, a római étkezés jellemző
form6j6ban, kerevetre dőlve 6br6zolja. Az 6br6zo16s
portrészerU, realit6sra törekvő. Mag6n a szarkof6gon
levő fej és ornamentika valószinUleg kés6bbi eredetU.

24.

Volumniusok siremléke • Az etruszk erede tU csa 16d siremléke etruszk lakóh6zat ut6noz. Rajta a Volumnius
csal6d tagj6nak,
L. Volumnius Flamma Violensnek a neve 16tható.
Vesta-templom,
i.e. 1. sz. Paroszi m6rv6nyból faragott korinthusi oszlopokkal,
a teteje kés6'bbi rekonstrukció. A Forumon levő hasonló (kör alaku) Vestatemplom analógi6j6ra nevezték Vesta-templomnak.

25.

e./

Hadvise

lés,

katon6skod6s

26.

Hadijelvények (signa). A legrégibb id6'ktől minden kisebb csapattestnek meg volt a 16ndzsanyélre erősitett
saj6t jelvénye. Marius óta a légiók jelvénye a sas,
amely alatt elhelyezett
kis z6szlóra a légió sz6ma és
neve volt irva. A jelvény rudj6n időnként szereplő
fé Iho Idnak büvös , véde Imező erőt tu la jdon itottak . A
csapattestnek adom6nyozott kitUntetések is r6kerU Itek
a je Ivény rud j6ra. A je Ivényeket a legb6trabb katon6k vitték (aqui lifer, siqnifer}, elvesztésUk a legnagyobb gya 16zatnak sz6mi tott •

27.

HadikitUntetések.
A nagyobb jelentőségU kitUntetések voltak a kulönböző Corona-k.
Ilyen pl. a fém-
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koszoru, amelyet egy római polgór életének a meg..'
mentéséért adtak, vagy a falkoszoru (corona muralis), ame Iyet az a katona kapott meg, aki e 18ször
lépett az ellenség ostrom lott vérfo lóra.

28.

Fegyveres katona. A gyalogos katona legf6'bb véd8fegyverei: a vasból vagy más fémb61 készült sisak,a
pajzs, a b8rb81 készült péncél a vdl lnkon erés vaslemezze I boritva, legf6'bb tómadó fegyvere pedig a
rövid, kétélu kard.

29.

Fegyveres centurio. A legalacsonyabb tiszti rangot
a manipulusok, i Iletve a centuriók (60-120 f6'b81
ólló egység) élén ólló centurio jelentette (magyarra szózadosnak forditjqk a nevét). Sajótos jelvényei: a testi fenyités végrehajtós6nak
jogót kifejez8 vessz8, a sisak taréjónak keresztben óllósa, a
szebben kiképzett 6s gazdagabban diszitett pöncé l ,

30.

Lovas katona siremléke Gorsiumból, (i.sz.III-IV.
sz. ). A katona köt8fékéné I fog ja lovót. Jó I lótszik a ló kantórja, a nyerge (kengyel né lkül !).
A katona testén rövid vért, fölötte a völ lön fibu lévo I összefogott katonaköpeny (sagum). Az óbrözo lés provinciólis je lIegU, elnagyolt,
darabos,
ennek ellenére nagyon kife jez8.

31.

Vórostrom. A rekonstrukciós makett legtöbbször
igen nagy méretU, f81eg fahasóbok fe lhcszné lösűva I épU It ostromépi tményeket, e llenvér-fc Irész leteket, va lamint a tö Itéseket , i II. az ostromtornyokat mutatja be.
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-f.j

Kultur61is

élet,

tanul6s,

szórakoz6s

32.

Szabadban e Ihe Iyezett vizmedence , Hadrianus vi 116j6nak a kertjében (Tivoli, i.sz. 125-135 között)
épUlt. A -gazdag épitészeti és szobrészotl diszitésnek ma m6r csak töredéke 16tható. A környezetben
való mUvészi elhelyezése
teszi kUlönösen széppé.
Egyiptomi mint6kat követ.

33.

Marcellus-szinh6z.
Rekonstrukciós makett. Caesar
kezdte, Augustus fe jezte be i.e. ll-ben.
Fé Ikör
alaku néz8tér fogta körUI a szinpadot, amelyet
egyenes vonalu, de gazdagon és sokszor szobrokkal
is diszitett fal z6rt le. KépUnk makettben mutatja
a rekonstru61t form6t. A kuIs8 félkörives homlokzat
gazdag épitészeti tagol6su, az alsó sort dor, a
középsSt ion, a fe Is8 z6rt eme letszintet korinthusi
osz loprendde I diszitették.
Ezt nevezik Colosseum-motivumnak, a Colosseumn61 ugyanis ugyanezzel
a megoId6ssaI tal6lkozunk.

34.

Orange-i szinh6z. Itt az eredeti szinfalat mutatja
a kép egyegykoru
Augustus-szoborral
és a nézdtér
egy részével, i .sz. 120.

35.

Szinh6zi életkép.
Mozaik. Szinészeket , szinh6zi
muzsikusokat mutat be, akik két fe Ivon6s közti
szÜnetben pihennek, prób6lnak, öltöznek.
Ott
vannak mellettUk a maszkok, amelyeket fel kell
venniök mie 18tt a szinpadra lépnének.
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36.

Veronai amphiteatrum.
ÉpUlt i.sz.l.szózadban.
Befogadóképessége
70-00 ezer ember. Viszonylag
elég
ép, a régi elliptikus
nézdtér egy részén helyezkedik el a mai szinpad,
-az el&dóshoz
szUkséges diszletekkel.
A néz6'k nemcsak a régi néz8téren,
hanem a hajdani porond egy részén is Ulnek. Igy talólkozik a mult és je len.

37.

Szinhózi
maszkok. Dekorativ dombor mU Pompeib81,
i.sz.
1. szózad.
Jól lóthatók rajta a szinészek
ólta I hasznó It maszkok.

38.

Lantok . Az ókori költészetben
oly sokat emlegetett,
nagyra tartott zeneszerszómok.
MegbecsU It vo Itukat fejezi ki az esztétikus
kuIs8 is. A baloldalit
finom
vonalvezetésU
levélmotivumok
diszitik,
a jobb oldalinó I a mUvészi en kiképzett,
teknősbékét
utónzó
testből indu I ki a hurokat tartó,
finoman megformó It
szarv alaku két kar.

39.

Tanulólóny
arcképe,
i .sz. 1. szózad.
Falfestmény
PompeibCS'l. A leóny kezében
stylus és viasztóbla,
fUlében fUgg8, a fe jén ha jhó ló. A mUvész gondolata iba mé Iyedten,
reó lis portrészerUségge
1, fi nom
szinekkel
öbrözol]c a fiatal leónyt.

40.

Kocsiverseny
a Circus Maximusban.
Kés8 antik mozaik részlete.
Nem annyira mUvészi értéke,
mint
Inkább informóciókban
való gazdagsóga
teszi érdekessé. Az e l&térben jóllótható
az Augustus ó Ita I
felóllitott
obeliszk,
mellette
a gy8zelmi
pólmót tar-
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tó, ill. a jelz6'kurtöt fujó alak. Ez utóbbival kapcso latban uta Inunk ke II arra, hogy a J6szberényben
Srzött II Lehel kUrtje" is ilyen cirkuszi jelz6'kurt volt.

Ill. Képz8mUvészet

a·1

Épitészet

41.

Colosseum, i .sz. SO-ban fejezték be. A legna~yobb
ókori amphiteatrum,
eléggé épen megmaradt. Allatviadalok, gladi6torj6tékok,
tengeri csat6k szintere.
Nagys6g6t a köze lében lev8 h6ztömbökke I való öszszevetés is érzékelteti.
Baloldalon
az el8térben
Constantinus diadalive (Iösd 51. kocka).

42.

Caecilia Metella siremléke, a Via Appia (16sd 43.
kocka) me lIett. 1. sz. köru I épU It. Ju li us Caesar
egyik galliai t6bornok6nak felesége nyugszik ebben
a komor fenségU, massziv , tömör b6styaszerU siremlékben. Asiremlék
b6styaszerU megform616sa (lösd
49. kocko) az etruszk sirem lék kör alaku alapfal6nak a felnagyit6s6ból sz6rmazott.

43.

Via Appia. I.e. 312-ben épitette Appius Claudius
Caecus. Róm6tól Capuaig, kés6'bb Brundisiumig vezet8 hadiut volt. Eredetileg hatalmas bazaltkövekb81
épült, Ma is haszn6lj6k, helyenként aszfalttal boritva. A 16tható épUletmaradv6nyok siremlékek,
egy részüket kés6'bb er&:Jdé épitették 6t.
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44.

Cestius siremléke városfallal és kapuval. A kapu
eredeti neve Porta Ostiensis volt, ma S.Paulokapu. A várfal a bástyákkal egyUtt kb. az i .sz.
Ill. században épUlt. A siremlék, amely Lsz ,
körUI épUlt, a várfalba ékelődik, mintáiul az
egyiptomi piramisok szolgáltak.

45.

Forum Romanum. Előtérben Saturnus templomának
romjai, itt 8rizték az államkincstárt , balra Antonius és Faustina templomának a maradványai látszanak. Háttérben a templomtorony tói jobbra és
balra a Colosseum falai.

46.

Vizvezeték,
Nimes. i.sz. 1. században épUIt. Magassága majdnem 50 méter. A boltives örkédsorck
felfelé könnyebbednek,
a legfelső árkádsor, amelyiknek a tetején a viz vezetése történt, alacsonyabb
és kisebb méretU. MUszaki értéke me Ilett a tájba
való elhe Iyezése is megragadó szépségU.

47.

Augustus tropaeuma,
La Turbie (Franciaország).
Augustus dics8itésére az i .sz. el8tti években emelt
emlékmU. A győztes csaták emlékére állított egyszerU épitmények sajátosan továbbfe j lesztett utóda,
ame ly a római monumentális épitészet szdmcs e lemét mUvészi kifejező erővel használja fel. A tájban való elhelyezésévei
legyUgöző hatással van a
mai szemiélőre is.

48.

A gorsiumi nympheum diszkutja (i.sz. Ill-IV. sz.).
Könnyen áttekinthető,
emberi léptéku, egyszerU
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épitészeti elemek felhasznólósóval
és jótékos vonal';'
vezetéséve I ér el harmonikus hatóst (lösd még a nagyobb egységet bemutató 3. kockót).
49.

Hadrianus siremléke , a mai Angyalvór. Eredeti leg
Hadrianus siremlékének épUlt, később eréddé épitették ót. Monumentólis méretU körböstyo , minlmölls
épitészeti tagolóssal. A hozzó vezető hid is ókori
eredetU. MéSgéSttea Szent Péter bazi lika lótható .

50.

Caesar foruma. Julius Caesar oszlopsorokkal kerülvett
uj forumot létesitett.
Itt emeltetett templomot nemzetsége isteni ősének, Venus Genetrixnek.
Ennek
mindössze hórom oszlepo maradt fenn napjainkig.

51.

Constantinus diadalive (i.sz. 312.). A reprezentativ monumentólis épitészet sajótosan római terméke
a diadaliv. A boltives szerkezetnek
itt dekorativ
felhasznólósót lót juk. A hatalmas falfelUletek is
gazdagon diszitettek.
- A kép jobb oldalón a
Colosseumnak egy olyan részlete lótható, amely
mintegy keresztmetszetben
mutatja a Colosseum
be I'ső szerkezetét (lösd még a 41. kockót).

52.

Pantheon
(i .sz.lI.szózad).
A legépebben rönk maradt, legnagyobb méretU, félgéSmb kupolóju épitmény.
Érdekessége, hogy kupolója ives szerkezettel
készült , felUletét könnyü, betonszerU anyagból éSntéStték. KUlsejét eredeti leg gazdag mórvónyboritós diszitette. A belső tér megvilógitósót a kupola-tetején meghagyott környl lössol biztositottók.
Ma is
templomnak hasznól jók.
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b.j

Festmények,

53.

ÉpUletekről készUlt falfestmény Pompeiből. A falfestményeknek abból a korszakából való, amikor
előszeretettel
ébrőzp ltok épitészeti
elemeket a
falfestményeken.
Az ábrázolás térilluzió keltésére törekszik, az épUlete lemeket viszont önkényes
kompozicióban alkalmazza.

54.

Pék és fe lesége.
Falfestmény Pompeiből. Az arcképek portré-értékUek,
a férfit markánsabb realitássai, a nőt lirai megfogalmazásban ábrázolja a mUvész. Az asszony stylust és viasztáblát , a férfi
papirusztekercset
tart a kezében.

55.

Europa e Irab lása. Pompe i fa Ifestmény, az ismert
mitológiai esemény illusztrációja.
Az alakokban a
valóság érzékeny megfigyelése lirai kifejezéssel
párosul.

56.

Iphigeneia feláldozása.
Pompei falfestmény i.sz.
65. körul. A cselekmény és az alakok er&teljes
kiemelésével,
biztos ábrázolókészséggel
mutat be
egy képen, id6'ben nem egyUtt lejátszódó eseményeket a mUvész, ame Iyek a hősnő sorsának kulönböző mozzanatait ábrázolják.

57.

Női mozaikportré Pompeiből.
A mozaik-kép ridegségét meghazudtoló finom liraisággal ábrázolja az állitólagos költőnő portréját. A portrészerUség me Ilett a női vise let néhány darab ját is megfigyelhetjUk rajta (nyaklánc, fUlönfUggő, hajháló).
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illusztrációk

58.

Pan és nimfák.
Pompei falfestmény.
Legf6'bb érdekessége, hogy tájképi környezetben ábrázolja elekjait. A sipját tartó Pan alakjában a természet erejét és szépségét, a lantot tartó nimfában és társaiban a szépség lirai megfogalmazását adja az eI6'bbinek mintegy kiegészit8 kontrasztjaként •

59.

Achi IIes Skyrosban • Fa Ifestmény. A kép festélen
mozgalmas jelenetben mutatja be, hogy Odysseus
hogyan leplezi le Achillest , akit anyja, Thetis
istenn8, a háborutói és a h8si haláltól megóvni
akarván, leányruhában neve Itetett Skyros szigetén.
Achi IIes azonban nem a csecsebeesék,
hanem a
fegyverek után nyu 1.

60.

Silenus és a szamár. A mozaik kötöttségét játékos,
dekorativ folthatás oldja fel. Ez teszi mozgalmasső és kife [ezévé , A mozaik Si lenust egyik legismertebb alakjában,
mint Dionysos nevel8jét és
berkedvelé öreg kisér8jét ábrázolja,
aki sajátos
módon, a szolgái által gyötrött szamarának orditás6val futamitja meg egy alkalommal Dionysos ellensége it •

c./

Szobrászat,

61.

Capitoliumi farkas.
Kb. i.e. V.sz.-i
etruszk
bronzszobor, ame ly az etruszkok totem-állatát,
a
farkast öbrűzo Ija a lényegre sUritett plaszticitássai , szuggesztiv kife [ezéeréve 1. A csecsem6'ket a
reneszánsz idején helyezték el alatta,
mi eredeti
formájában, a csecsem6'k nélkül mutatjuk be a szobrot.

ötvösmUvészet,

é

r rn k
é
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62.

Archaikus Mercurius-fej.
Etruszk eredetU, kb. i.e.
VI.sz. -ból szórmazó szobor részlete.
Er8teljes plasztikai megform6ltsóga me lIett hatórozott dekorativ
tendencia nyi lvönu I meg benne, de ugyanakkor törekszik az egyéni vonósok visszaadósóra is. A realizmusra való törekvés végig jellemz8je marad a
római szobrószatnak.

63.

Augustus-gemma
(i.sz.els8
éveib81). A rendkivül
nagy méretU (19x23 cm) gemma kétrétegU onixból
készült oly módon, hogya sötét szinU alapból a
fehér szinU a lakok kieme Ikedhessenek. Augustus
dics8itését,
istenitését kifejez8 jeleneteket óbrózol, a glyptika (a nemeskövek miniatUr vésése)
technikai lehet8ségeinek a maxim6lis kihasznólósóval.

64.

Ara pacis: a fe Ivonu lós (ilooe , 9). Maga az Ara
pacis Augustus ólta I eme Itetett, szakról is je lIegU épUlet. Falai gazdagon voltak diszitve frizzé kiképzett dombormuvekkel.
Ezekre, mint az óltalunk bemutatott rész letre is az érett római dombormU-szobrószat részletgazdagsóga,
biztos plasztikai megformólós
és komponóló készség a jellemz8. A b8 red8zetU
tóga jó lehet8séget biztosított a szobrósznak a feluletek gazdag, ritmikus bontósóra.

65.

Mythrast óbrózoló dombormUvek. A két képen jól
lótható a magasszintU mesterségbeli tudós és provinciólis feldolgozósi mód közötti kulönbség, az elsén a realitósra való törekvés biztos komponólósi
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készségge I ötvöz&Jik, a másikon viszont a dekorativ
je lieg párosu I nagy kife jezé) eré)ve 1.
66.

Aeneas menekU lése 1.'. Kébe vésett dombor mU, az
Aeneisben e lmondottakn~k megfele Ié)en ábrázolja az
eseményeket eré)telies plasztikával,
de darabos megformá lássa I•

67.

Aeneas menekulése II. KisméretU készobor Gorsiumból. Zárt tömbbe komponá Iva, gazdag dekorativ feIUletmegoldással, de kissé provinciális jelleggel ábrázolja Aeneas menekUlését Trójából.

68.

Disztál Minerva-ábrázolással.
Az érett római szobrászat hatása érz&:fik ezen az értékes ötvösmUvészeti
alkotáson is. Minerva alakja erés plaszticitással,
szinte dornbormUként jelentkezik a finoman megmunkált és diszitett környezetben.
A fém anyagszerU
sz6psége fokozza a tárgy esztétikai hatását.

69.

Diszkorsó . A mUvészien megfor má It, karcsu kancsó
felUletét lapos plasztikáju
levéldisz ornamentika disziti, ame ly finoman simu I a kancsó testére. Ebbdl
a zárt formából csak a fui kecses ive lendUI magasba, funkcióját is hangsulyozva.
Ezek az alkotások
a római ötvösmüvészet magas szinvonaláról tanuskodnak.
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70.

Érme Pallas Athene baglyóval. A rómaiaknól a kisméretU éremmUvészetet is magasszintU komponóltsóg
és expressziv er6 je llemezte. Ennek eszközei az erés
plaszticitós és a form6k dekorativ leegyszerUsitése.

71.

Római pénzek.
Ezeknél az érméknél az erés realitósigény érz8dik, féfleg a portrékban,
az egyéb óbrózolósokon pedig a dekorativ tendencia érvényesUI.
Ilyen pénzeket az egész római birodalom terUletén
mindenUtt talóltak.
Ez azt mutatja, hogy az egész
nagy blrodalorn.. a maga idejében egyetlen nagy
gazdasógi egység volt.

IV. Az antik hagyomónyok

utóhatósa

a mUvészetekben

72.

A vóci diadaliv.
A XVIII. sz. végén épitették Mória Terézia tiszteletére.
A XVIII.sz. közepétdl szómos európai vórosban (Ber lln , Leningród, Moszkva,
Pórizs, Mi lónó) épitenek a római e léképeket utónzó diadaliveket • A vóci diadaliv a Titus-diadaliv
formólósót követl , arónyok és diszitettség szempont jóból azonban csak halvóny visszfénye mintaképének.

73.

A pórizsi Arc de Triomphe (XIX.sz.).
Ez a dicdcl kapu is Titus diadalivét utónozza, arónyaiban
azonban jóva I nagyobb. Fa lai t - mintaképéhez hason lóan -, dombormUvekke I és diszitésekke I gazdagon boritottók.
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74.

Michelangelo:
Cumae-i Sybilla. A római Syxtus
kópo Inóban e Ihe lyezett freskó azt mutatja, hogy
a renesz6nsz nagy mesterei tém6ért gyakran nyu 1tak a klasszikus ókorba, még egyh6zi megrendelés esetében is. Ez a mUalkot6s azonban alkotója saj6tos mUvészi önorcképévé
v61t, a gig6szi emberi alak kifejez8jévé.
Az antik mitológia hires
jósn8jének alakja emberfeletti energi6t fejez ki.

75.

Thorva Idsen: Ganymedes. Európ6nak azokon a részein is e levenen hatnak a klasszikus ókor emlékei,
reminiscenci6i,
amelyek klvül estek a római birodalom hat6r6n. Ennek i lIusztr616s6ra mutatjuk be a
d6n Thorvaldsen szobr6t (1005), amely, a klasszicizmus nyelvén szirmolikusan 6br6zolja a gBrög-római
mitológia egyik alakj6t,
Ganymedest,
akir81 emli.rés történik az Aeneis e lsd énekének az elején is.

VÉGE
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