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1. A disszertáció témája és célkitőzései 

 

Jelen disszertáció célja a római kori galliai provinciális lakóházépítészet elsı korszakának 

áttekintése. Ez a korszak a – mint az alábbiakban látni fogjuk – a Kr.e.I. században kezdıdik, s 

valamikor a Kr.u. I. század második felében végzıdik. Mivel a római domus-típus elterjedését 

kíséreljük meg felmérni, ezért megállunk azon a ponton, ahol az elterjedés véget ért és csak a 

szükségesnek vélt mértékben foglalkozunk a késıbbi építési periódusokkal. Kronológiai 

szempontból a Flavius-korban lett volna célszerő meghúznunk a határvonalat, mivel a pompeii 

épületekkel való összehasonlítás lehetısége addig biztosított, de ezt a határvonalat néhányszor 

átléptük, amikor valamilyen építészeti részlet megértéséhez szükség volt rá.  

A háztípus definíciója alapvetıen Vitruviustól származik, az általa leírt római és görög domus, 

amelyeket a régészeti szaknyelv általában atriumházként és peristyliumházként említ, alkotják a 

disszertáció tárgyát. A vitruviusi definíciót kissé ki kellett bıvíteni, mivel az általunk vizsgált 

épületek között több olyan is volt, amely alaprajzát tekintve nem vagy csak részben felel meg 

annak, de a helyiségek kivitelezése, feltételezhetı funkciója és térkapcsolata viszont azonos.  

 

A háztípus kialakulása régóta foglalkoztatja a régészeti kutatást. Jelenlegi ismereteink szerint az 

etruszk eredető atriumház a Kr.e. V. században már megjelenik Észak-Itáliában, és a Kr.e. IV. 

században már kimutatható a peristylium hozzácsatolása. A másik altípust képezı  

peristyliumháznak nem az eredeti hellénisztikus formája jelenik meg a római építészetben, 

hanem egy olyan változata, amelynek bizonyos építészeti sajátosságai – mint az axialitás vagy a 

dekorációs megoldások – az atriumházaktól származtathatóak. 

 

Az épületek alaprajzi fejlıdésének felvázolására a legkézenfekvıbb megoldásnak a galliai házak 

pompeii és herculaneumi példák alapján történı vizsgálata, tipológizálása és kronológiai 

rendszerbe foglalása tőnt. Alapvetı célkitőzésünk az volt, hogy az itáliai építészeti tendenciákat, 

vagyis a domus-típus ottani fejlıdését összehasonlítsuk a galliai anyaggal, kapcsolódási pontokat 

találjunk. Emellett röviden áttekintettük a konstrukciós és épületrekonstrukciós kérdéseket is. 

 

 

2. A disszertáció módszerei és felépítése 

 

A disszertáció részét képezı épületkatalógusban 97 épület vagy épületrészlet adatait győjtöttük 

össze. Az anyaggyőjtés a szakirodalmi adatok feldolgozásával történt, amit sok esetben 
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hátráltatott azok elérhetetlensége vagy hiányos volta. A régebbi publikációk sokszor pontatlanok 

(mint például Vaison-la-Romaine esetében, ahol az 1970-es végéig rendszerint csak hézagos 

ásatási dokumentáció készült), az újabb publikációk pedig megmaradtak az elızetes jelentések 

szintjén (mint például a lyoni Verbe Incarné insula ásatása). További problémát jelentett, hogy az 

alaprajzok egy hányada csak részben ismert. 

 

A katalógus anyagának vizsgálata alapján több altípust lehetett elkülöníteni. Elıször az alaprajzi 

sajátosságok alapján csoportosítottuk a házakat, s megpróbáltuk azoknak a részleteknek a 

megjelenését a pompeii kronológiához kötni. Megállapíthattuk, hogy bizonyos elemek, mint a 

lineáris helyiségsor, a hármas helyiségcsoport, a szimmetrikus tablinumfront vagy a kerti 

medencék megjelenése egyértelmően megfelel a Pompeiiben tapasztalható tendenciáknak.  

Ugyanakkor számos helyi elem is megfigyelhetı, mint a T-alakú atrium, a bejárati csarnok vagy 

a széles vestibulum, amelyek a kezdetektıl fogva jelen vannak a galliai lakóházépítészetben. Az 

atriumra merıleges oldalfolyosók alapján pedig egy olyan épületfajtának sikerült a galliai 

megfelelıjét azonosítanunk, amely a Villa dei Misterivel és a settefinestrei villával együtt egy 

átmeneti típust képvisel. 

 

Galliában a római hódítást megelızıen - a görög gyarmatosításnak köszönhetıen – megjelentek 

az urbanizáció alapelemei: a szabályos úthálózat és a fallal körülvett települések, valamint a 

görög eredető háztípusok illetve azok helyi változatai. A pastas-ház derivátumai egészen a Kr.u. 

I. század elejéig kimutathatóak. A görög típusú (vagyis a nem axiális és nem szimmetrikus) 

peristyliumházak sajátos fejlıdési irányt vesznek: Glanumban és Ensérune-ben jól követhetı, 

ahogy a római eredető dekorációs elemek (freskók, mozaikok és az impluvium) megjelennek 

bennük. A hellénisztikus hatások azonban nemcsak a helyi elızményeken keresztül 

érvényesülnek, hanem a római urbanizációt követıen is: ilyen hatást képvisel a rhodosi 

peristylium, vagy az axiális peristyliumház-típus. Végsısoron az elıcsarnok-peristylium-

cenaculum alaprajzi bejárási sorrend is hellénisztikus eredetőnek tekinthetı. Elıször a 

palotaépítészetben jelenik meg, de a késıbbiekben lakóházakban is találkozhatunk vele.  

 

A csoportosítás másik szempontja az alaprajzi típusok szerinti elkülönítés volt. Az atriumházak 

között vannak egészen egyszerő alaprajzúak, amelyek csak egy atrium tetrastylum köré 

szervezett helyiségekbıl állnak, alapterületük 400 m2 körüli, ezek elnevezése a mini-atriumház. 

A következı típust a vitruviusi atriumházak képviselik, amelyek axiális elrendezésőek, és 

peristyliumrészük is van, alapterületük 1000-2000 m2. Hasonló méretőek az atriumházak helyi 

változatait képviselı épületek is. 
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A peristyliumházak között megtalálhatók a mini-atriumházak mérettartományának megfelelıek. 

A következı altípus peristyliuma négyzet alaprajzú, alapterülete 900 m2 körüli. A nagyobb 

peristyliumházak között elkülöníthetıek az összetett alaprajzú, többperistyliumos típusok és az 

axiális elrendezéső nagy városi peristyliumházak. Ez utóbbiak alapterülete 2000 m2 körüli, a 

típus itáliai képviselıje például a herculaneumi Casa dei Cervi vagy az aquileiai basilica alatt 

talált domus. A villaépületek nagyon különbözı méretőek és kialakításúak: egyaránt 

megtalálhatóak a minimális mérető, csak pars rusticából álló, díszítetlen peristyliumos házak és 

az összetett alaprajzú hatalmas komplexumok.  

A palotaépületek külön építészeti kategóriát képeznek. Két képviselıjük Fréjus-bıl került elı, 

mindkettı Augustus-kori. Alaprajzuk és belsı térkapcsolataik megfelelnek a császári 

palotaépítészet többi képviselıjének: Augustus domusának, a Caesarea Maritima-i és az 

oberadeni praetoriumnak, s jól illeszkednek abba a fejlıdési sorba, amelynek következı tagja a 

Domus Augustana és a fishbourne-i villa 2. periódusa. 

 

A disszertáció keretein belül röviden áttekintettük az épületszobrászati elemek stilisztikai alapú 

keltezési lehetıségeit is. A legfontosabb megállapítás, hogy az itáliai irányzatok rendkívül 

gyorsan megjelennek Galliában is. Ugyanakkor a provinciális elemek kialakulása is korán 

megtörténik, s azok közül csak a korinthosi oszlopok és bázisaik datálása lehetséges az általunk 

vizsgált idıszakban, s az is csak tág határokon belül. 

 

3. A disszertáció eredményeinek összefoglalása 

 

Az épületkatalógusban szereplı házak földrajzi megoszlása inhomogén: legtöbbjük Gallia 

Narbonensis déli részérıl származik. Az elterjedés délrıl észak felé zajlott le és elsısorban a 

városok alapításával valamint az urbanizáció megindulásával függött össze, de számos helyen 

tapasztalhatjuk, hogy a bennszülött arisztokrácia nagyon korán igazodott a római 

lakóházépítészeti irányzatokhoz. Az 1. és 2. falfestészeti stílus olyan településeken jelenik meg 

elıször, amelyeknek nem volt még latin joga sem, s az elsı atriumházak között sok latin jogú (pl. 

Vaison-la-Romaine) vagy még ilyen privilégiumokkal sem rendelkezı településrıl (mint 

Bibracte) származó van. Az atriumházak terjedése a 3. falfestészeti stílus terjedésével állítható 

párhuzamba. A földrajzi megoszlás inhomogenitásának oka természetesen a kutatás 

intenzitásának területi megoszlásától is függ. 

Az elterjedés iránya alapján két régiót jöhet számításba, mint kiindulópont: Hispania és Itália. A 

hispaniai domus-építészetben már korábban lezajlott egy olyan fejlıdés, amelynek eredménye az 

atriumházak visszaszorulása volt, ez a tendencia Észak-Itáliában is kimutatható, vagyis ez 

alapján nem dönthetı el az eredet kérdése. A fentiekben azonban megállapítottuk, hogy számos 
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Pompeiiben észlelhetı tendencia megfigyelhetı a galliai épületek alaprajzán, s emellett az 

epigraphiai adatok alapján látható, hogy a letelepített veteránok Közép- és Észak-Itáliából 

származnak, vagyis a galliai római lakóházépítészet forrásai is inkább ott keresendıek, mint 

Hispaniában.  

Az atriumházak építése a Kr.u. I. század közepéig tartott, földrajzi elterjedésük megállt valahol a 

mai Franciaország középvonalában. Ennek az oka csak részben köszönhetı a romanizáció 

elterjedési „sebességének”. A legészakibb atriumházak Bibractéból, Genavából és Limoges-ból 

származnak, az utóbbi városban feltárt „maison des Nones de Mars” talán a legkésıbbi 

atriumház (Kr.u. 35-45 között építették), míg a másik két településrıl Augustus-kori 

atriumházakat ismerünk, vagyis az atriumházak építésének abbahagyása és az elterjedés mértéke 

között nem áll fenn egyenes összefüggés. Az atriumház-típus Kr.u. I. századi galliai változata 

ekkor váltja fel az itáliai eredetit: az atrium funkcióját átveszi az elıcsarnok, a tablinumrész 

eltőnik, a peristyliumrészt pedig a lineáris helyiségsor tipizált változatával szegélyezik. A 

peristyliumház alapvetıen nem változik. Az atriumházépítés kezdeteit illetıen nem rendelkezünk 

a Kr.e.I. század közepénél régebbi épületekkel, amelynek egyik oka feltehetıen az, hogy a mai 

és középkori városmagok egybeesnek az antik városok központi részeivel, s az Augustus-kori – 

sok esetben ismételt - centuriatiok és nagy építkezések során a korábbi épületek maradványait 

tönkretették. 

Az alaprajzok és épületméretek vizsgálata meglepı eredményt hozott. Az insulák mérete és 

tájolása nagyjából azonos a vizsgált lelıhelyeken, s ez végsısoron nagyfokú uniformizáltsághoz 

vezet: az hasonló mérető telken álló házak hasonló alaprajzúak.  

A római domus típus a fentiek alapján tehát nem meghatározott épülettípusként terjed el és 

fejlıdik tovább, hanem különféle építészeti elemek és terek szabadon összeállítható 

kapcsolatából áll, s mindig azokból választják ki az építık (vagy építtetık) a célnak és 

igényeiknek leginkább megfelelıt.  

A pompeii kronológiai rendszerrel való összehasonlítás eredménye, hogy látható vált: a 

pompeiiben tapasztalható építészeti tendenciák (peristyliumrész elınyben részesítése, hármas 

helyiségsorok megjelenése) nem campaniai jellegzetességek, hanem a provinciális 

lakóházépítészetben is felfedezhetıek, vagyis a korábban regionálisnak hitt koracsászárkori 

itáliai lakóházépítészeti irányzatok feltehetıen a Római Birodalom nyugati provinciáiban 

általánosak voltak. Ennek felismerése csak Galliában lehetséges, mivel a környezı provinciák 

közül Hispania urbanizációja korábban lezajlott, míg Britannia, Germania vagy akár Észak-

Afrika római lakóházépítészete pedig a Kr.u. I. század legvégén kezdıdik meg. 
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