
Az ókori világ hét csodája 



A műben a legpompásabb építmények szerepelnek, amelyek a következők: 

 

1. A gízai piramisok  

2. Szemirámisz függőkertje  

3. Az epheszoszi Artemisz-templom  

4. Pheidiasz olümpiai Zeusz-szobra  

5. A halikarnasszoszi mauzóleum  

6. A rodoszi Kolosszus  

7. Az alexandriai világítótorony  

 

 

A felsoroltakból mára már csak a gízai Nagy-piramis létezik. Az összes többi 

építményt elpusztították a földrengések, a háborúk, vagy tönkretette az idő 

vasfoga.  

 

 

 

Az ókori világ hét csodája a hét legismertebb ókori építmény. A hét csodát 

először a szidóni Antipatrosz említette az i. e. 2. században írt művében. 
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Gízai piramisok 



A gízai piramisok 

Gízai piramisok néven három piramist értünk: az 
egyiptomi Hufu, Hafré és Menkauré fáraók piramisait. (A 
három fáraó görögösített nevén – Kheopsz, Khephrén és 

Mükerinosz – is ismert.)  

Maga a teljes piramismező a három nagy piramison kívül 
magába foglalja a hozzájuk tartozó halotti templomokat, 
kisebb piramisokat, a Nagy Szfinxet, Hafré és Menkauré 
völgytemplomait, Hentkauesz királyné sírját, a nemesek 

masztabáit, és más,a halottkultusszal, illetve az 
építkezéssel kapcsolatos épületeket. 

A gízai piramisok közül Hufu piramisa az ókori világ hét 
csodájának az egyike. 

A három legnagyobb piramist Kr. e. 2600 és 2500 között 
építették. 
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Szemiramisz függőkertje 



Szemiramisz függőkertje 

     Szemirámisz függőkertje és Babilon falai Babilóniában (ma Irak területén 

található). A kerteket Nabukodonozor király parancsára alakították ki. A 

király a feleségét akarta megörvendeztetni a kerttel. Amüthisz, a médek 

királyának leánya, összeházasodott Nabukodonozorral, hogy szövetséget 

kössön a két nemzet. Ahonnan ő jött, ott a föld tiszta zöld és sok a hegy, 

ellenben Mezopotámiával, ami nagy, sivatagos terület. A király eldöntötte, 

hogy épít egy olyan építményt, ami úgy néz ki, mint a médek néhány 

épülete; egy mesterséges hegy, ami tetején egy függőkert helyezkedik el. 

Nagyon kevés bizonyíték van arról, hogy valóban létezett-e.  

Egy másik elképzelés szerint a függőkertek az Eufrátesz partján épült 

teraszokon álltak, és a folyóból szivattyúk segítségével látták el vízzel. A 

kertekben a következő növények voltak megtalálhatók: rózsa, gránátalma, 

füge, mandula, dió, vízililiom.  

Más kutatások azonban a ninivei északi palotából előkerült, Szín-ahhé-eriba 

asszír király ninivei palotájának környékét ábrázoló domborműveken vélnek 

felfedezni egy "függőkert"-rendszert.  
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Epheszoszi Artemisz - templom 



Az epheszoszi Artemisz - templom 

 

      Artemisz temploma más néven Diana temploma, egy ókori görög templom volt, 
amelyet az istennőnek ajánlottak fel. A templom Kr. e. 550 körül épült Epheszoszban 

a Perzsa Birodalom területén, kb. 50 km-re a mai török İzmir várostól. Az eredeti 
templomból semmi sem maradt fenn. 

 A templomot 120 évig építették. Az épület 51 méter széles és 105 méter hosszúságú 
volt. 127, egyenként 18 méter magas márványoszlop tartotta a tetőszerkezetet. Kr. e. 

356. július 21-én a templom teljesen elpusztult egyetlen éjszaka alatt. Egy 
Hérosztratosz nevű ember gyújtotta fel a templomot és a tűzben lelte ő maga is 

halálát. 

       A monda szerint a templom leégésének az éjszakáján született Nagy Sándor. 
Plutarkhosz szellemesen megjegyezte, hogy valószínűleg azért égett le a templom, 

mert Artemisz túlságosan el volt foglalva az új hadvezér születésével és nem figyelt a 
templomára. Kr. e. 334-ben Nagy Sándor felajánlotta az epheszosziaknak, hogy 

újjáépítteti a templomot saját költségén, ha a nevét feltüntetik a templom egyik falán. 
Az epheszosziak visszautasították Nagy Sándor aranyát és saját költségükből 

építették fel az új templomot. 

       A templom hanyatlása és pusztulása Kr. u. 262-ik esztendőben az erre vonuló gót 
hordák megjelenésével kezdődött. A gótok kifosztották, és részben lerombolták a 

pompás épületet. A templom aztán végleg elveszítette jelentőségét, amikor I. 
Theodosius római császár a kereszténységet tette meg a hatalmas birodalom 

államvallásává, és elrendelte a pogány szent helyek bezárását. Az építmény köveit a 
környék építkezéseire hordták. 

       Mára a templom alapjának néhány kőtömbje és egyetlen helyreállított oszlop maradt 
fenn. 
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Pheidiasz olümpiai Zeusz-szobra 
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Pheidiasz olümpiai Zeusz-szobra 

 

Zeusz a görög mitológia főistene. Apja felett aratott győzelme emlékére 
megparancsolta, hogy rendezzenek a tiszteletére Olümpia 

városában sportversenyeket. A város a mai Görögország nyugati 
részén, Athéntől kb. 150 km-re nyugatra található. A remekmű 

végleges változatát Pheidiasz készítette el körülbelül Kr. e. 435-ben. 
A mű vázlatát a szobrász a műtermében készítette el gipszből, fából 

és vasból. Mivel a szobor hatalmas volt, a méretek lehetetlenné 
tették, hogy egy darabban szállítsák el a közelben található 
szentélybe. A szobrász valószínűleg részekre szedette a 

remekművet, melyet egyenként vitetett át a Zeusz-templom belső 
kamrájába. Korai feljegyzések alapján az egész szobor 13 m magas 

volt, ami egy mai 4 emeletes ház magasságának megfelelő. Jobb 
kezében egy pici szobrot lelhetünk fel, ami Nikét, a győzelmi figurát 

ábrázolta, bal kezében jogarát tartotta ami tetején egy sas ült. A 
saruja és a palástja is aranyból volt, Zeusz lábait pedig szfinxek és 
más szárnyas figurák díszítették. A ruhájára állatokat és liliomokat 

véstek. Az ülő szobor az egész templomhajót elfoglalta. 
Időszámításunk szerint 394-ben, elszállították a szobrot 
Konstantinápolyba, a Bizánci Birodalom központjába. 

Történészek szerint egy tűzvészben pusztult el ez a remekmű 
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A halikarnasszoszi mauzóleum  
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A halikarnasszoszi mauzóleum  

 

A halikarnasszoszi mauzóleum egy i.e 353 és i.e 350 között épült 
síremlék, amely Mauszólosz a perzsa királyi helytartó és felesége 
számára épült a kis-ázsiai Halikarnasszoszban (jelenleg Bodrum, 

Törökország). A díszítő szobrok elkészítését az ókor híres 
szobrászai vállalták. Minden nagy síremlék elnevezése Mauzolosz 

nevére vezethető vissza (mauzóleum).  

Mauszólosz Kária uralkodója volt, Kária pedig i. e. 377 – 353-ig a 
Perzsa Birodalom részét képezte. Az építés megkezdése után a 

király meghalt (i. e. 351), a munkálatok felesége, Artemiszia 
irányítása alatt folytak. Az építkezés befejezését ő sem élte meg.  

A 45 m magas, pódiumon álló sírépület görög templomra hasonlított. 
Piramisszerű tetőzetét 36 ión oszlop vette körül, s csúcsán 
márványból faragott négyesfogat helyezkedett el, amelyben 

Mauszólosz és Artemiszia foglalt helyet. A sír egy dombon épült, 
kilátással a városra. Az egész építmény zárt udvarban, az udvar 

közepén álló kő platformon állt. A platform felső szakaszán 
csatajeleneteket bemutató domborművek, például a kentaurok és 
lapidák csatája, és az amazonok görögök elleni küzdelme, illeteve 

az amazonok versenyfutása volt látható. Ezeknek a 
domborműveknek a töredékei a mauzóleum újabb kori ásatásai 
során kerültek elő (ma a londoni British Museumban láthatók).  

Az épületet a 16. században lerombolták.  
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A rodoszi Kolosszus 
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A rodoszi 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, kimaradt a világ 
felosztásából. Kárpótlásul azt kérte apjától, hogy adja neki Rodosz szigetét, 

amelynek neve rózsát jelent. Így a rodoszi nép Hélioszhoz imádkozott. 

Az építkezés i. e. 302-ben kezdődött. Az építőmester, Kharész egy 
vasszerkezetet készített, amelyet agyaggal vontak be. A belső szerkezet 

kialakítása után a művet egy földhányással vették körbe, hogy a félig kész 
szoborra ráhelyezhessék a bronzból készült fémlapokat. A szobor belsejét 

kövekkel tömték meg, hogy ellenálljon az időjárás viszontagságainak. A 
szobrot eredetileg 18 méteresre tervezték, de végül 36 méteresre építették 
meg. Magassága körülbelül akkora lehetett, mint a New York-i Szabadság-

szobor. 

Kr. e. 225-ben erős földrengés rázta meg Rodoszt, a szobor egyik lába 
összetört, és ennek a következtében maga a szobor összedőlt. Rodosz 
lakosai újra akarták építeni, sőt III. Ptolemaiosz király anyagi segítséget 

ajánlott fel, de a városban levő orákulum ezt megtiltotta. 653-ban, amikor az 
arabok meghódították Rodosz szigetét, a kolosszus megmaradt részeit 
eladták egy szíriai zsidónak, aki a monda szerint 900 tevén szállította el.  
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Az alexandriai világítótorony 
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Az alexandriai világítótorony 

 

Az alexandriai világítótorony Kr. e. 3. század folyamán épült Egyiptom 
területén az alexandriai Phárosz szigeten. Először mint a kikötőt jelző 

szimbólum, később világítótorony lett belőle. 

Magasságát 115 és 135 méter közöttire becsülik. 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. Hatalmas kőtömbökből épült 
és három részre lehetett tagolni: az első a talapzat, egy négyzet alaprajzú 
emelet, amely 55,9 m magas volt, a belsejében egy hengerszerű üreggel. 

Ezt egyfajta "liftaknaként" használták, amelyben a tűzhöz szükséges 
anyagokat juttatták a torony tetejére. A középső egy nyolcszögalapú szint, 
mely majd 30 m magas volt. A harmadik szint pedig, amelynek alakja egy 
körhöz hasonlatos, 7 m magas volt, nagy tükrök voltak benne, amelyek 
tükröződését több mint 50 km-ről észre lehetett venni. Éjjel tűz jelezte a 

hajósoknak az utat. 

A torony tetején egy szobor állt. I. sz. 956-ban egy földrengés kisebb károkat 
okozott a toronyban, majd 1303-ban és 1323-ban két nagyobb földrengés 
komoly pusztítást végzett az épület szerkezetében. Majd egy XIV. századi 
földrengés végleg lerombolta a világítótornyot; maradványait Alexandria 

keleti kikötőjében találták meg a búvárok 1994-ben.  
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Modern idők listája 

 

Az "American Society of Civil Engineers" 

összeállította a modern kor építészeti "csodáit„ : 

 

Csatorna-alagút  

CN Torony  

Empire State Building  

Golden Gate híd  

Itaipu-gát  

Delta Works  

Panama-csatorna  

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Csatorna-alag%C3%BAt
http://hu.wikipedia.org/wiki/Csatorna-alag%C3%BAt
http://hu.wikipedia.org/wiki/Csatorna-alag%C3%BAt
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=CN_Torony&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Empire_State_Building
http://hu.wikipedia.org/wiki/Golden_Gate_h%C3%ADd
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Itaipu&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Itaipu&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Itaipu&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Delta_Works
http://hu.wikipedia.org/wiki/Panama-csatorna
http://hu.wikipedia.org/wiki/Panama-csatorna
http://hu.wikipedia.org/wiki/Panama-csatorna


Modern idők listája 

 



Természeti csodák 

 

Grand Canyon  

Nagy-korallzátony  

Rio de Janeiro kikötője  

Mount Everest  

Sarki fény  

Parícutin vulkán  

Victoria-vízesés  

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Grand_Canyon
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagy-korallz%C3%A1tony
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagy-korallz%C3%A1tony
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagy-korallz%C3%A1tony
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mount_Everest
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sarki_f%C3%A9ny
http://hu.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADcutin
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Victoria-v%C3%ADzes%C3%A9s&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Victoria-v%C3%ADzes%C3%A9s&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Victoria-v%C3%ADzes%C3%A9s&action=edit&redlink=1


Természeti csodák 


