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1.

Lucina katakomba freskói.
IV,. sz. Róma.

2.

Róma, San Pietro Vecchio bazilika tömbvázlata.
Épittette Nagy Constantinus római császár
324-350 között. Középpontjában Péter apostol sirja állt, folytatásában teremszerü keresztház alaprajzu bazilika épült. A XVI. századi, II. Gyula pápa által elrendelt építkezések során megsemmisült.

3.

Galla Placidia császári régensnő mauzóleuma.
450 k. Ravenna. (Olaszország.) (A császár
II. Theodosius volt, uralk, 401-450.) Galla Placidia
430-450 között régensnő volt. Siremléke a szir-palesztin épitészet kereszt alaku elrendezését követi.

4.

Santa Constanza mauzóleuma. Róma, IV. sz. Nagy
Konstantinus császár egyik lányáé volt, később római katolikus templomként használták.

5.

Oarcaesonevára , Dél-Franciaország.
Római hadiépitészeti hagyományokat felhasznált vizigót vár,
V. sz. Körülötte Carcassone grófjai a XII. sz. első negyedében tornyos védőfalat épittettek.

6.

Köln város fejlődése. (NSZK) Térkép mutatja be a
római "colonia;' középkori kereskedelmi várossá
fejlődését •

7.

Vindobona. (Bécs , ) Mozaikon ábrázolt alaprajz,
amely tájékoztat az egykori római castrum és a mai
Belváros viszonyáról. A bécsi muzeum kiállitásáról.
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8.

St. Margarethen (Szent Margit-bánya .) Ausztrta .'
(Burgenland, volt Moson vm.) Római kőbánya, ma
szabadtéri s zobrászmühely és kiállitás, nemzetközi képzőrri.üvészeti tábor.

9.

Sopron. A római Scarb~ntia védőfalait a népvándorlás korában égetett, "vörös" sánccal boritották be.
Ennek elpusztulása után a XIII. században a római
alapfalakat megtartva, uj városfal épült.

10.

Contra-Aquincum. (Budapest, Március 15. tér.)
A római castrumot 955 körül Taksony fejedelem
káliz kereskedőknek adta áto A XI. században már
keresztény templom és temető állt a falak egy része helyén.

11.

Spalato. (Split, Jugoszlávia.) Diocletianus császár
Ill. századi palotája máig a város kőzpontja ,

12.

pula. (Jugoszlávia.) 1-11. századi római városfalak a mai belváros körül.
.
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