
Az ókori világ hét csodája 



1. A gízai Nagy Piramis 
     Kheopsz piramisa már az ókorban is a világ egyik nagy 

talányának számított, és ez az egyedüli fennmaradt épület 
az ókori világ hét csodája közül. Az egyiptológusok szerint 
i. e. 2560 körül emelték. Az építés folyamatáról az ókori 
görög történetíró Hérodotosz az i. e. 5. századból ad 
leírást. Szerinte a piramis elkészítésén 20000 munkás 20 
éven keresztül dolgozott. 



2. Szemirámisz függőkertje 
    Szemirámisz függőkertje (ismeretes még a babilóniai függőkert 

elnevezés is) és Babilon falai Babilóniában (ma Irak területén 
található) az ókori világ hét csodája közé tartozik. Feltételezhetően 
ezek az építmények II. Nabú-kudurri-uszur kérésére épültek, i. e. 
600-ban. A kerteket Nabukodonozor király parancsára alakították 
ki. A király a feleségét akarta megörvendeztetni a kerttel, aki 
folyton-folyvást szülőföldje zöld vidékei után 
sóvárgott. 



3. Az epheszoszi Artemisz-
templom 

  Artemisz temploma (görögül: Artemision, latinul: Artemisium) más 
néven Diana temploma, egy ókori görög templom volt, amelyet 
Artemisz istennőnek ajánlottak fel. A templom Kr. e. 550 körül 
épült Epheszoszban a Perzsa Birodalom területén. Artemisz 
temploma az ókori Epheszoszban volt, körülbelül 50 km-re a mai 
török İzmir várostól. Az eredeti templomból (ami az ókori világ hét 
csodája közé tartozott) semmi sem maradt fenn az utókornak. 



4. Zeusz szobra az Olimpiában 

    Az ókori Görögországban minden negyedik esztendőben sajátos 
dolgok történtek. A legvadabb háborúk kellős közepén, amikor 
például Athén Spárta ellen harcolt, egy nagy csapat fiatalember 
egyszer csak letette a fegyvert, és mit sem törődve az egymással 
szemben álló, állig fölfegyverkezett seregekkel, elindult Olimpia 
felé. Az ifjak nyugodtan vonultak a véráztatta földeken céljuk, az 
Athéntól 260 kilométerre, déli irányban fekvő, Zeusznak szentelt 
kultikus központ irányába. A béke csupán 
Olimpia  
környékére  
korlátozódott. 



5. A halikarnasszoszi Mauzóleum 
     A Halikarnasszoszi mauzóleum egy i.e 353 és i.e 350 között épült 

síremlék, amely Mauszólosz a perzsa királyi helytartó (satrapa) és 
felesége számára épült a kis-ázsiai Halikarnasszoszban (jelenleg Bodrum, 
Törökország). Szatürosz és Pütheosz görög építészek tervezték, Pütheosz 
faragta ki az épület tetején található négyesfogatot is márványból. A díszítő 
szobrok elkészítését az ókor híres szobrászai, Szkopasz, Brüaxisz, 
Timotheosz és Leókharész vállalták. Az ókori világ hét csodájának egyike. 
Minden nagy síremlék elnevezése Mauzolosz nevére vezethető vissza 
(mauzóleum). 



6. A rodoszhi Kolosszus 
     A rodoszi kolosszus Héliosz isten óriási méretű szobra volt, 

Rodosz városában. A világ hét csodája közül hatodikként tartották 
számon. A szobor ókori források szerint 70 könyök magas volt, 
azaz semmiképp sem magasabb 33-35 méternél. A szobor 
építésekor azért esett Héliosz istenre a választás, mert a monda 
szerint Zeusz legkisebb fia, miután apja, Zeusz főisten felosztotta a 
világot gyermekei között, kimaradt a felosztásból. Kárpótlásul azt 
kérte apjától, hogy adja neki Rodosz szigetét, amelynek neve 
rózsát jelent. Így a rodoszi nép Hélioszhoz imádkozott. 



7. Az alexandrai világítótorony 
Az alexandriai partszakasz veszélyesnek bizonyult a zátonyokkal teli partszakasz 

miatt, így szükségessé vált valamilyen jelzőrendszer építése. 

Kr. e. 290 körül I. Ptolemaiosz Szótér kezdte el a világítótorony építését, majd fia,  

II. Ptolemaiosz Philadelphosz fejezte be. 

A világítótorony terveit Szósztratosz, (ώστρατος Κνίδιος) Euklidesz kortársa 

rajzolta meg. A legenda szerint Ptolemaiosz megtiltotta Szosztratosznak, hogy 

megemlítse saját nevét az építményen. De az építész a következő feliratot helyezte 

el a talapzaton: „Szosztratosz, Dexiphanesz fia a Cnidiai, felajánlom ezt az alkotást 

a Hajózó Isteneknek és azoknak, akik behajózzák a tengereket”. Ez így nézett ki 

görögül: 

ΟΣΡΑΣΟ  

ΔΕΞΙΦΑΝΟΤ  

ΚΝΙΔΙΟ  

ΘΕΟΙ  

ΩΣΕΡΙΝ  

ΤΠΕΡ ΣΩΝ  

ΠΛΩΙΖΟΜΕΝΩΝ 



Köszönöm a figyelmet! 

Források: 

-  A világ 7 csodája                                    
(Magyar Könyvklub, Budapest,1999) 

  

-  A világ hét csodája 
(Anno Kiadó, 2000) 
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