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A latiumi
síkság hét szelíd dombján
és a közöttük
húzódó völgyékben
felépüU Tiberis-parti
város az ókor
utolsó nagy világbirodalmának,
a római impériumnak
voU a központja.
A legenda szerint i. e. 753-ban alapított városállam
több évszázadon át változó sikerrel folytatott, szívós harc árán egyesítette ItáZia korábban független népeit és törzseit, majd legveszélyesebb
vetélytársát, Karthágót
is legyőzve a Földközi-tenger
egész
medencéjét
uralma
alá hajtotta.
A tengeri kereskedelem fellendülése
és a provinciák
kíméletlen
kizsákmányolása
nyomán évszázadokon
keresztül áramlott
a
fővárosba
a roppant
birodalom
megannyi
gazdagsága.
Róma műemlékei
a mai látogató számára is szemléletessé teszik a birodalom
erejét, szervezettségét,
uralkodó
osztályának
fényűzését és a római építőmesterek
páratlan m11sz~ki tudását,
művészi
értékeit.
Közülük
n"m
egy - például a Pantheon, a Colosseum, a császári fürdők, a Forum épületegyüttese
- az egyetemes építészettörténetnek
is kimagasló jelentőségű, típusteremtő
alkotása. A romjaiban
is lenyűgöző ókori világváros
az
emberi kuUúra egyik megismételhetetlen
csúcsteljesítménye. A legfontosabb
antik emlékeket
bemutató diapozitív-sorozat
e páratlan
értékű
alkotások
közelebbi
megismerését
kívánja segíteni.

A város ókori emlékeinek képjegyzéke
1. A Capitoliumi farkas, Vulca etruszk szobrász műve
2. A Via Appia Antica részlete síremlékekkel
3. Caecilia Metella síremléke a Via Appián
4. Az aurelianusi

városfal a Porta S. Paolóval

5. A városfal másik kapuja, a Porta Maggiore
6. Caracalla fürdőjének

romjai

7. A Forum Romanum látképe
8. A Forum Romanum a Colosseum felől
9. Septimius Severus diadalíve
10. A Forum részlete Vespasianus
paival
ll. A Forum
paival

látképe

Saturnus

templomának
templomának

oszlooszlo-

12. Castor és Pollux templomának

romjai

a Forumon

13. A Roma és Venus tiszteletére
romjai

emelt ikertemplom

14. Titus császár diadalíve
15. Constantinus

császár diadalíve

16. A Flaviusok amfiteátrum a, a Colosseum
17. A Colosseum arénája
18. Kilátás a Colosseum árkádívei

alól

19. A Via dei Fori Imperiali sugárút
20. Traianus

császár fórumának

21. A császár diadaloszlopa

22. Részlet a Traianus-oszlopról
23. A Pantheon
24. A Pantheon belső tere

részlete

Traianus

fórumán
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