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Hemen dira erromatarrak 

 

Arpilatzea 

Leku batean dagoena indarkeria erabiliz eskuratzea. 

Enperadorea 

Erromatar Inperioko buruzagi gorena. Enperadore batzuk jainkoak balira 

bezala gurtzen zituzten hil ondoren, eta kultu inperiala erlijioaren barnean 

sartu zen. Domiziano izan zen bizirik zegoela jainkotzat jo zuten enperadore 

bakarra. 

Errepublika 

Gobernu-mota horren bidez, herriak aukeratzen ditu erregearen ordez 

gobernatuko duten funtzionarioak. Gaur egun herrialde askok bereganatu 

dute errepublika, gobernatzeko eredu gisa. 

Erromatar Inperioa 

Erromatarren Errepublikaren ondorengo historiaren garaia. Enperadore 

batek gobernatzen zuen. 

Gainbehera 

Pixkanaka indarra galtzea. 

Herritarra 

Antzinako Erromako biztanlea (normalean, Erromako hirian jaioa), zenbait 

eskubide aitortuta zituena. 
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Kartagoko Inperioa 

Estatu punikoak, Kartagoko Inperio gisa ere ezagutzen zenak, Kartago hiria 

gaur egungo Tunisian kokatua eta haren mendeko lurraldeak hartzen 

zituen barne. 

Kontsula 

Erromako gobernu errepublikarreko buruzagia. Bi kontsul aukeratzen ziren, 

eta horiek urtebetez bakarrik gobernatzen zuten. Kontsul bakoitzak beste 

kontsularen erabakien aurka egiteko eskubidea zuen. 

Magistratua 

Erromatar gobernua zerbitzatzeko herriak aukeratzen zuen funtzionarioa. 

Errepublikan, senatuak gai garrantzitsuei buruzko gomendioak ematen 

zizkien magistratuei, eta magistratuek gomendioei buruz eztabaidatu eta 

horiei jarraitu ala ez erabakitzen zuten. 

Oratoria  

konbentzitzen saiatzea da xedea, hitz egiten duenaren ideiak beregana 

ditzaten. Senatuan erabiltzen zen askotan 

Senatua 

Senatua gai politikoak eztabaidatzeaz, lege berriak proposatzeaz eta 

aukeratutako funtzionarioei aholku emateaz arduratzen zen. 
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Erroma eta gerra 

 

Barbaroa 

Erromak konkistatutako lurraldeen mugetatik kanpo bizi zen edonor.  

Erromatarren muga 

Erromatar Inperioari zegokion lurraldearen eta beste lurralde baten arteko 

banaketa. 

Galiarrak 

Gaur egungo Frantzian bizi ziren tribu zeltak. Beren lurraldea erromatarren 

inbasioaren aurka defendatu zuten gudariak eta nekazariak ziren. Julio 

Zesarrek konkistatu zituen Kristo aurreko 52. urtean. 

Gotorlekua 

Soldadu erromatarren defentsa eta bizileku gisa erabiltzen zen eraikina. 

Bertan bizi eta entrenatzen ziren kanpaina militar bati ekin aurretik. 

Kohortea  

Laurogei gizoneko sei zenturiak osatutako talde militarra. 

Legionarioa 

Erromako legio bateko soldadua. 

Setioa 

Etsaien kokalekua inguratzea, barruan harrapatuta dauden pertsonei inolako 

hornidurarik ez zaiela iristen ziurtatzeko. 
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Soldata 

Emandako zerbitzuen truke erregulartasunez ordaindutako diru-kopurua. 

Zalditeria 

Esploratzaile eta mezulari jarduten zuten ehun eta hogei gizonek osaturiko 

taldea. Erromako legio bakoitzean bat zegoen. 

Zenturia 

Laurogei soldaduko taldea, zortziko hamar taldek osatua. 
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Erromatarren teknologia 

 

Akueduktua 

Ura leku batetik bestera eramateko diseinatutako sistema, arku-formako zubi 

erraldoiekin, lurreko kanalekin eta lurpeko kanalizazioekin osatua. 

Berrikuntza 

Produktu bat sortu edo aldatzea, hari balio erantsia emanez. 

Galtzada 

Herriak eta leku interesgarriak lotzen zituen bide zolatua. 

Galtzada-harriak 

Erromako galtzada-harriak eskualde bolkanikoetako ohiko arroka igneo 

batekin egiten ziren, eta, historikoki, inperioaren garaian galtzadak egiteko 

erabiltzen ziren.  

Harri miliarra 

Galtzadetan kokatutako zutabe zilindrikoak; norberaren kokalekuaren eta 

gertuko hirien, errepideetako bidegurutze nagusien edo mugen arteko 

distantzia adierazteko erabiltzen ziren. Distantzia horiek milia erromatarretan 

adierazten ziren. Milia erromatarra  (Milia passuum)  1.000 pausoren 

baliokidea da. 

Hartxintxarra 

Zoladura gisa erabiltzen ziren harri-zati txikiak. 
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Hauspoa 

Airea biltzeko eta hura norabide jakin batera jaurtitzeko tresna. 

Hipokaustoa 

Eraikin bateko berokuntza-sistema da, aire beroa sortu eta hura lurzoruaren 

azpitik mugiarazten duena. Hipokaustoak hormak berotzen ditu hodi 

batzuekin, horietatik igarotzen baita aire beroa. 

Hormigoia 

Ura, harea, hartxintxarra eta zementua edo karea nahastuta lortzen den 

materiala, gogortzean erresistentzia handiagoa hartzen duena. 

Impluviuma 

Atrioaren erdian irekita zegoen gunea. Euri-urak sartzen ziren hortik. 

Insulae  

Insulaeak hainbat solairuko etxebizitza-blokeak ziren, normalean alokairu-

erregimenekoak. Etxebizitza partikular (domus) bat izateko aukerarik ez zuten 

pertsonek erabiltzen zituzten. 

Komuna (foricae) 

Goialdean zuloak zituzten banku luzeak, publikoak zirenak. 

Kupula 

Esfera-erdiko forma duen bobeda. Kupulak eraikin oso bat edo haren zati bat 

estaltzen du. 

Moldea 

Hutsunea duen pieza bat da, lortu nahi den objektu solidoaren forma duena 

barruan.  

Obra zibila 

Herritarrentzako azpiegiturak egiteko obrak dira obra zibilak.  
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Pilak (zubi batekoak)  

Zubi batean ondoz ondo dauden bi arku sostengatzen dituen harrizko oin edo 

zutabe bakoitza. 

Polea 

Ertz ildaskatuko gurpil birakari bat da, eta, ildaska horretan, soka edo kate bat 

igarotzen da. Objektu astunak mugitzeko edo altxatzeko balio du. 

Sifoiak 

Sifoiak goian jarritako zisternak dira, eta, horietatik, ura berunezko 

hodietan zehar eramaten zen helmugako puntuetara.  

Zoladura 

Eraikuntza edo gainazal ez-natural baten zorua osatzen duen geruza edo 

oinarria. 
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Aisia eta kultura  

 

Anfiteatroak  

Anfiteatroak forma zirkularreko edo obalatuko leku publikoak ziren, 

ikuskizunak egiteko erabiliak. 

Antzokiak 

Erroman, ikuskizun eszenikoak aurkezteko erabiltzen zen antzokia: komedia, 

tragedia, mimoa eta pantomima. Eraikinak forma erdizirkularra du.  

Zirkua 

Zirku erromatarra hirietako instalaziorik garrantzitsuenetakoa zen. 

Lasterketa-ikuskizunetarako erabiltzen zen, eta forma eliptikoa zuen. 

Komediak 

Prosan edo bertsoz idatzitako obra dramatikoak, dibertitzeko xedea zutenak. 

Gatazka bati buruzko obra arin eta dibertigarriak. Gizartearen akatsak eta 

okerrak kritikatu ohi zituzten.  

Hizkuntza erromantzeak 

Jatorrian latina duten hizkuntzak dira erromantzeak. Morfologikoki eta 

fonetikoki elkarri lotuta daude, eta latin arruntaren erabileraren ondorioz 

sortu dira historian zehar. 

Palestra 

Edozein kirol egiteko lekua, ikuslerik gabe.  
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Pantomimak 

Pantomima gai jasoagoak jorratzeagatik eta maskarak erabiltzeagatik 

bereizten zen mimotik; izan ere, maskarak erabiltzen zirenez, aktoreek 

adierazkortasun-ahalmen txikiagoa zuten, eta jarrera fisikoen eta eskuzko 

keinuen bidez konpentsatzen zuten hori. 

Tragediak 

Tragedia Antzinako Greziako antzerki-genero bat da. Forma dramatiko bat da, 

eta, horretan, protagonistek ezinbestean egin behar diote aurre patuari, indar 

ezezagun batek edo zoritxarrak eragindako orakuluek iragarritako 

halabeharrezko amaiera bati.  

Venatio ikuskizunak 

Animalia exotiko eta basatiekin egiten ziren ikuskizunak. Etxekotutako piztien 

erakustaldi sinpleak, piztien arteko hiltzerainoko dueluak edo animalien eta 

pertsonen —normalean gladiatoreak— arteko borrokak izan zitezkeen. 
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Erromako bizimodua 

 

Adobea 

Lastoarekin nahastutako buztina.  

Arbasoak 

Arbasoak ahaidetasunezko zuzeneko asabak dira (gurasoak, aitona-amonak 

eta abar). 

Ataria 

Ataria (atrium) Erromako etxe aberatsetako (domus) eta erromatar tenplu 

batzuetako patioa zen. 

Arranditsua 

Luxu handikoa, bikaina, ikusteko modukoa. 

Foroa 

Hiri guztietako gune nagusia. Bertan elkartzen zen jendea, salerosketak 

egiteko eta bizitza sozialaren zati handi bat egiteko.  

Gazitzea 

Gazitzea egiteko, gatzunak (gatz-soluzio kontzentratuak) erabiltzen dira, 

elikagaiak kontserbatzeko. 

Intendentea 

Landa-eremuko lanak antolatzeaz eta erromatar hiribilduetan egiten ziren 

laborantzarekin eta abeltzaintzarekin lotutako jarduera guztiak kudeatzeaz 

arduratzen zen pertsona. 
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Janzkera 

Janzteko arropari ematen zaion izen generikoa. 

Keztatzea 

Keztatzea elikagaiak kontserbatzeko teknika bat da. Horretan, elikagaiak 

egurrezko su baten gainean jartzen dira, kearen eraginpean. 

Latifundioak 

Tamaina handiko nekazaritza-ustiategiak 

Morokil erromatarrak 

Farroarekin —erdi ehotako garagarra, beratzen jarria eta azalik gabea—, 

urarekin, gatzarekin eta koipearekin egindako plater erromatarra. 

Ontzea  

Elikagaietan ongarriak, espeziak edo beste substantzia batzuk jartzea, 

zaporetsuagoak izan daitezen.  

Ozpinetakoak 

Gatz- edo ozpin-soluzio batean kontserbatzen diren landare-produktu batzuk 

dira ozpinetakoak. 

Plebea (erromatarra) 

Klase sozial bat zen, «jendea ez zirenek» osatua, Antzinako Erromako autoreek 

erabilitako terminologiaren arabera. 

Su-ontziak 

Txingarra erretzeko erabiltzen diren ontziak, beroa sortzeko. 
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Ideiak eta sinesmenak  

 

Araoak  

Arao, praktika magiko eta sorginkeriek esanahirik gabeko esaldiak izaten 

zituzten normalean. Esaldi horietan, atzerriko hitzak eta atzerriko jainkoen 

izenak errepikatzen ziren, besteak beste, soinu-efektu bat bilatze aldera. 

Maitasun-araoak, madarikazioak eta begizkoak izaten ziren ohikoenak. 

Astrologoak 

Astrologoek planetak aztertzean susmatzen zituzten zeinuak eta zodiakoaren 

zeinuak interpretatzen zituzten. Gaur egun ezin da horien lana ikuspegi 

zientifikotik baloratu, beren sinesmenen baitan pertsona eta gizarte 

erromatarrarentzat betetzen zuten funtzioan oinarrituz baizik. 

Augureak 

Antzinako Erroman ofizialki igarpenak egiten zituzten apaizak. Horretarako, 

hegaztien kantuari, hegaldiari edo jateko moduari eta beste arrasto batzuei 

erreparatzen zieten. 

 

Saturnoren jaiak 

Saturnoren jaiak Saturnoren Tenpluan ospatzen ziren; sakrifizio bat eta 

oturuntza publikoa egiten ziren. Ondoren, opariak ematen zitzaizkion elkarri, 

inauteri-giroan. 

Superstizioa 

Superstizioak sinesmenak dira, ustez zoria edo patua aldaraz ditzaketenak.  

 


