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A MEZOPOTÁMIAI GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM
A KR. E. IV—III. ÉVEZREDBEN
(A sumerok kora)
A „Mezopotámia” szó görögül „folyóköz”-t jelent, a Tigris és az Eufrátesz közötti térséget
nevezzük így. A folyók az ősi Urartu területén
erednek. Az Eufrátesz vízszint-ingadozása
nagy, így gyakran okoz áradásokat. A Tigr is
erős sodra miatt gazdaságilag nehezen hasz
nosítható. Az Eufrátesz általában később árad,
mint a Tigris.   Gyakran előfordul, hogy a két
folyó az áradás után új medret talál magának.
A mederváltásokat mindig követték az emberek, hiszen ahol nincs víz, ott a terület elsivatagosodik, a termelés lehetetlenné válik.
Már az ókorban építettek gátakat és töltéseket
az áradások elleni védekezésül. A távolabb lévő
területekre csatornákon vezették a vizet.
A nyár eleji áradás a gabonatermesztés szempontjából nem volt kedvező, mert az ásványi sókban gazdag hordalék csak a vetés után érkezett a
területre. Az áradás idején már nagy volt a hőség,
a hirtelen párolgás gyorsította a talaj szikesedését.
Földművelésre csak a déli rész hordalékos síksága és az északi rész folyóvölgyeinek alacsonyabb
sávja volt alkalmas.
Az északnyugati fennsík az ókorban még
sztyeppe volt, itt állatokat tenyésztettek. A Tél és
a Nyár vetélkedése című szövegből megtudhatjuk,
milyen élelemforrásai voltak az ókorban a területnek. (A vetélkedés kedvelt műfaja volt az ókori sumer
irodalomnak.)
„A Tél, Enten műve, hogy a juh bárányt ellik,
hogy a kecske gidát ellik;
   műve, hogy a tehén borjat ellik,
      hogy bőségesen ad vajat, tejet;
   a réten kecske, juh, szamár szívét
      boldoggá ő teszi;
   műve, hogy az égi madár
fészket rakhat a téres földön;
   műve, hogy a tenger hala
     a sűrű nád tövén rakja le ikráját;
   műve, hogy a pálmafa, szőlővessző
      mézet, bort bőségesen terem;
   műve, hogy a fa, bárhol is nő,
gyümölcsöt terem;
   kerteket zöldbe ő öltöztet,
     palántát bennük ő virágoztat;

a barázdákban elvetett gabonát
     ő csíráztatja;
   miként Ezinu a szépséges szűz,
     a gabonát ő szökkenti szárba”       
(Fordította Komoróczy Géza)
(Ezinu a gabona isteni alakja volt a sumeroknál.)
A gabonafélék közül eleinte árpát és búzát
termesztettek. (A gabonatermesztés a Kr. e. XVIII.
századra jelentősen csökkent, a búzát ekkor már
nem is említik a források.) A magokat kezdetben
pörkölve fogyasztották, később a mozsárban
összetört gabonaszemeket megfőzték. Az első
lepény akkor készült, amikor a sűrű búza- vagy
árpakását megsütötték. Kelesztett kenyeret csak
jóval később készítettek. A kenyeret zsázsával
(vízitorma), köménnyel fűszerezték. Valószínűleg
a gabonaszemek áztatásából fejlődhetett ki a sör
erjesztésének eljárása. A szántóföldön megtermett
a borsó, a bab és a mustármag is. Olajat és különféle kenőcsöket készítettek szezámfűből, a sok
helyen vadon is megtermő len rostjaiból vásznat
szőttek. A sumerok egy-egy növényt többféleképpen is hasznosítottak: a datolyapálmát az
ókorban állítólag 360-féle módon. Gyümölcsének
kipréselt levéből mézet és bort készítettek, megszárított magjával kemencét fűtöttek, vagy vízben megduzzasztva állatoknak adták.
A térség nemcsak élelmet biztosított lakói
számára, hanem másfajta anyagokat is. Igaz,
építőanyagként az agyag és a nád kevésbé tartós,
mint a kő. Elsősorban szárítva használták, s csak
később, nagyobb épületek emelésekor égették
ki, s díszítették színes mázzal. Az agyag és a nád
a mezopotámiai írásnak is fontos eszköze volt.
Az írnokok a nádszál háromszög alakúra vágott
végével nyomkodták be az írásjeleket a nedves
agyagtáblába. Az elkészült iratokat kiszárították,
később kiégették.
Már láttuk, hogy a terület bővelkedett gabonafélékben és datolyában, de hiányzott a
kő, az érc és a fa. Éppen ezért lehetetlen volt
kereskedelem nélkül élni. A gabonaőrléshez
szükséges követ a hegyekből hozták. Rezet,
illetve a hajóépítéshez és az építkezéshez szük-
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séges fát szárazföldi és vízi utakon hozták szinte
minden égtáj felől. Aranyat, kristályt, zsírkövet
az Indus völgyéből és Délkelet-Ázsiából szereztek be, errefelé a Perzsa- öblön áthajózva jutottak
el. Az építőköveket, gipszet, lazúrkövet, szurkot
(az ebből készült fáklyákkal világítottak) a Tig ris
és az Eufrátesz felső folyásának környékéről hozták. Mindezekért cserébe Sumér mezőgazdasági termékekkel szolgálhatott: árpával, búzával,
datolyával és a külföldi alapanyagokból készült
kézművestermékeivel.
A megművelt földek többféle tulajdonban
voltak. Vannak adataink önállóan gazdálkodó
kisebb magánbirtokokról, Ezek a kis háztartások saját magukat látták el. A városok környékén
található földek valószínűleg a templomok illetve
paloták tulajdonában voltak. A központok gondoskodtak a termékek begyűjtéséről és újraelosztásáról. A templom-, illetve palotagazdaság bevételei három forrásból származtak: elsősorban
mezőgazdasági birtokaiból, amelyeket saját
munkásaival vagy bérlőkkel műveltetett meg,
a saját műhelyében készített kézművestermékekből és az adományokból. A bevételből el-
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látták a templom személyzetét, juttattak a hivatalnokoknak, és ebből fedezték a templomtól
független parasztok, kézművesek, kereskedők
bérét is. Önálló és önellátó gazdálkodási egységek voltak. Ennek a bonyolult rendszernek
a működtetését a már említett hivatalnokok
végezték. A templomon belül szigorú alá- és fölérendeltségi viszonyok érvényesültek.
A lakosság döntő többsége független paraszt
és kézműves volt. A templom-, illetve palotagazdaságtól függő bérmunkásokkal és kézművesekkel együtt ők állították elő Mezopotámia termékeit. A termékek begyűjtését és
újraelosztását a palotagazdaságok és templomgazdaságok vezetői irányították. A rabszolgák
száma elenyésző volt.
A környező hegyekben élő nomád népek közül sokan betelepültek az északi és a középső
terület városaiba. Az általuk alapított Agade
város uralkodója Kr. e. 2350 körül megszerezte
az irányítást a szikesedés miatt fokozatosan
elszegényedő déli területek fölött. új korszak
köszöntött Mezopotámiára.

Zsírkő váza
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1. MUNKALAP
I. Mezopotámia természeti adottságai
a) Jellemezze legfeljebb 5 mondatban Mezopotámia
– földrajzi helyzetét,
– éghajlatát,
– a mezőgazdasági művelés típusait!
b) Milyen mai állam(ok) területén található az ókori Mezopotámia?

II. Mezopotámia gazdasága
1. Írja ki A Tél és a Nyár vetélkedése című forrásból az ókori Mezopotámia terményeit!
Az itt tenyésztett állatok:
–
–
–
Az itt termesztett növények:
–
–
–

2. Az előző két feladat megoldása és a korábban használt földrajzi térképek segítségével
fogalmazza meg néhány szóban, mennyiben emlékeztet a térség mai gazdálkodása
az ókorira! Támaszkodjon a megadott szempontokra!
– a szárazság problémája
– a talaj típusai
– a növénytermesztés és állattenyésztés jellemzői
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3. Milyen terményekkel kereskedtek Mezopotámia lakói?
Hányféle cikket hoztak be és hányfélét vittek ki?
Kivitel

Behozatal

4. Mutassa be az újraelosztás rendszerét az alábbi két szempont alapján!
– Honnan származtak a templomgazdaságok bevételei?
– Milyen kiadásai voltak a templomoknak?

III. A mezopotámiai társadalom
Sorolja föl, kik állították elő Mezopotámia termékeit!
–
–
Kik irányították a munkát?

tanULÓI MUNKAFÜZET

IV. Írjon vázlatot a megadott séma alapján!
I. Mezopotámia természeti adottságai
–
–
–
–
II. Mezopotámia gazdasága
1.
–
–
2.
–
–
3.
III. Mezopotámia társadalma
1.
2.
3.

A MEZOPOTÁMIAI GAZDASÁG...
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2. MUNKALAP
A számítógép ördöge
A számítógépbe különleges vírus került. Amikor megpróbálták kinyomtatni a szöveg vázlatát,
összekeverte a vázlatpontokat és az egyes pontokhoz tartozó információkat.  Sajnos a vírusirtó még
nem tudta száműzni ezt az új férget, ezért kénytelenek leszünk mi rendbe tenni a szöveget. Állítsa a
szövegnek megfelelő sorrendbe a vázlatpontokat, tegye a megfelelő helyre a meglévő információkat!
Pótolja a hiányosságokat a szöveg alapján!

I. Mezopotámia társadalma
3.
–
–
–

II. Mezopotámia gazdasága
1.
2.
– Független parasztok és kézművesek
–
–
–

III. Mezopotámia természeti adottságai
1.
– állatenyésztés: Tigris, kő, fa, fémek
–
–
–
2.
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3. MUNKALAP
Süllyed a hajó!
A „Mezopotámia gazdasága és társadalma” névre keresztelt hajó süllyed, mert túl sok adatot visz magával.
Húzzanak a kártyákból addig, amíg azok el nem fogynak! A saját kártyáikon szereplő egyes adatokról
döntsék el, fontosak-e a továbbhajózás (a vázlat megírása) szempontjából, vagy kidobhatók. Minden
döntést indokolniuk kell. 10-15 olyan szó maradjon, amelyekből a megadott séma alapján vázlatot
tudnak írni!

Vázlat
I. Mezopotámia természeti adottságai
–
–
–
–

II. Mezopotámia gazdasága
1
–
–
2
–
–

III. Mezopotámia társadalma
1
2
3

10
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4. MUNKALAP
TARTALÉK FELADATOK A SZÖVEGHEZ
1. A forrásban említett gyűjtőnevek mellé írja oda a 3. bekezdésben olvasható konkrét
növényneveket!

2. Miért volt szükség csatornák építésére? (Az indoklásban segít az 1. bekezdés szövege.)

3. Hogyan használták fel a sumerok
– az agyagot
– a fát
– a datolyapálmát?

TANULÓI MUNKAFüZET
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A cSALÁD AZ óKORBAN
A keleti kultúrákban elterjedt a többnejűség,
A család intézménye az emberiség őskorában
általában az előkelők gyűjtöttek sok nőt maguk
gyökerezik, tartalma azonban sokat változott az
köré. A feleségek száma a rang és a gazdagság
évezredek folyamán. A közös nemzetséghez vagy
mércéje volt. Az európai kultúra szempontjából
családhoz tartozás tudata napjainkig meghatározfontos fejlemény, hogy az ókori görögök, ilza életünket, pedig a kötelékek sokat lazultak.
letve rómaiak jogilag monogámiában éltek. Az
A letelepedett életforma magával hozta a politikai,
egyetlen feleség leszármazottai számítottak
vallási, szakmai stb. közösségek megszületését,
törvényes utódnak.
ezzel a vérségi összetartozás jelentősége megválA nők nevelték a gyermekeket, felügyelték a
tozott. A több nemzedéket jelentő nagycsaládi
konyhát, irányították a rabszolgákat. Szerelemről
együttélés helyett a család meghatározó egyférj és feleség között
sége a kiscsalád lett.
nem volt szó, de álA jólét növekedésével
talában tisztelettel
a közös – nagycsaládi
viseltettek egymás i– tulajdon helyett
ránt. Sok olyan ókoelőtérbe került az
ri asszonyról tudunk,
egyén vagyona, ameaki a háttérből még
lyet csak a kiscsalád
a nagypolitikát is
tagjai örököltek. A
befolyásolni tudta.
házasságok, a csaláIlyen volt Rómában
dok a vagyon köré
például Agrippina,
szerveződtek. Mivel
Claudius császár fea javakat férfiak birlesége, aki hatalomtokolták, férfiak adták
hoz segítette Nerót.
tovább férfiaknak, a
Az apák gyermekiscsaládok a férfiak
keiknek is tulajdoirányítása alatt álltak.
nosai voltak, eladA férfiak a feleségüket
hatták,
Rómában
is vagyontárgynak temeg is ölhették őket.
kintették, látható ez a
A verést természetesbibliai tizedik parannek tartották. A göcsolatból is.
rögöknél (kivéve a
„Ne kívánd a te
Házi istenek szentélye Pompejiből
spártaiakat) az apa
felebarátodnak házát.
döntött arról, mi leNe kívánd a te felegyen a megszületett
barátodnak feleségét,
gyermekkel. A feleslegesnek ítélt csecsemőt bese szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se
pólyálva kitették egy forgalmas útra. Itt vagy elszamarát, és semmit, ami a te felebarátodé.”
pusztult, vagy megtalálta valaki, aki felnevelte.
A nőket a házasságkötéssel megvásárolták
A gyermekeket társadalmi helyzettől függően
apjuktól. A házassági szerződés két család gazkészítették föl a rájuk váró szerepekre. Athéndasági megállapodása volt. Mezopotámiában azt
ban Szolón törvényei alapján szinte kötelező
is tartalmazta, hogy a felek nem indítanak pert
volt a fiúkat mesterségre taníttatni. Spártában
egymás ellen. Több ókori kultúrában (az iszlám
a lányokat azért oktatták és edzették, hogy
és a zsidó vallásban ma is) írásban rögzítették azt
egészséges utódokat szüljenek. Az egyiptomiak
is, hogyan köteles a férj gondoskodni a feleségről.
hite szerint a szülők túlvilági élete attól függött,
Ha a feltételek nem teljesültek, az asszonyoknak
megőrzik-e gyermekeik az emléküket.
is joguk volt elválni. A válással azonban vagy apA családi összetartozást a vagyon meghatárojuk, vagy fivérük házába kellett visszatérniük.
zó szerepe mellett a házi istenek és a házi isAz egyiptomi nők helyzete valamivel jobb volt:
teneknek emelt oltárok is erősítették. A tűzhely,
szabadon rendelkezhettek vagyonukkal, férjük
amelyen akkoriban az égőáldozatot bemutatták,
halála után pedig egyharmad rész illette őket az
ma is az otthon jelképe.
örökségből.
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munkalap
A család az ókorban című szöveghez
1. Keresse meg a szövegben, mi volt az oka annak, hogy a kiscsalád előtérbe került
a nagycsaláddal szemben!

2. Keresse meg a szövegben a nők helyzetére, családban betöltött szerepére vonatkozó
állításokat!

3. Jellemezze röviden a férfiak családban betöltött szerepét a szöveg alapján!
(5-8 mondat)

4. Jellemezze röviden a gyermekek helyzetét a családban! (3-5 mondat)

5. Vázlat alapján mondjon 2 perces beszédet arról, miért szeretett volna fiúnak, illetve
lánynak születni az ókorban!

tanULÓI MUNKAFÜZET
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6. Vázlat alapján mondja el 2 percben véleményét az ókori nők helyzetéről!

7. Vázlat alapján mondja el 2 percben véleményét a görög gyermekkitevésről!

8. A szöveg egy házi szentély képével kezdődik, és a vallás családi összetartó erejének
bemutatásával zárul. Gondolja át, és fogalmazza meg, milyen szerepe van a vallásnak
napjainkban a családok életében!

14
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az ATHÉNi demokrácia FÉNYKORA
Athén fénykora a görög–perzsa háborúk után kezdődött, Kr.e. 480 körül, s a peloponnészoszi háború
idején ért véget Kr. e. 431 körül. Az időrendi táblázatban összefoglaltunk néhány fontos adatot.

Politikai esemény

Irodalom,
tudomány,
filozófia

Képzőművészet és építészet

Kr. e. 478 a déloszi szövetség
megalakulása

Kr. e. 496–406:
Szophoklész
(tragédiaköltő)

Kr. e. 460 k–430 k.
az athéni Pheidiasz (szobrász) működése

Kr. e. 461 Periklész vezető
szerephez jutott

Kr. e. 484 k.–425 k.
Hérodotosz
(történetíró)

Kr. e. 447–432
az athéni Parthenon építése (Athéné
Parthenon – a Szűz Athénének, a város
védőistenének szentelt templom)

Kr. e. 459 Athén háborúba
lépett a peloponnészoszi
szövetség államaival

Kr. e. 486 k.–406 k.
Euripidész
(tragédiaköltő)

Kr. e. 437–432
az athéni Propülaia építése (az Akropolisz körzetének hatalmas bejárata)

Kr. e. 454 a déloszi szövetség
kincstárát Athénba szállították

Kr. e. 460–400
Thuküdidész
(történetíró)

Kr. e. 421–405
az athéni Erektheion építése (Erektheusz
mondabeli királyról elnevezett templom.
Itt őrizték Athéné ősi szobrát.)

Kr. e. 445 Athén és Spárta
békekötése

Kr. e. 469–399
Szókratesz
(filozófus)

Kr. e. 443–430 Periklész
hatalma csúcsán volt

Kr. e. 427–347 Platón
Arisztotelész

Kr. e. 431 a nagy peloponné
szoszi háború kezdete

A táblázatból is láthatjuk, hogy az athéni állam ebben az időszakban sokat költött kulturális célokra is. Bevételei több helyről származtak. A legtehetősebb polgárok adót fizettek, ezt
leiturgiának nevezték. Az állam bérbe adta a
tulajdonában lévő kőfejtőket, sószárítókat és
bányákat. Vámot szedtek a Boszporuszon áthaladó hajók rakománya, valamint a városkapun bevitt élelmiszerek után is, illetéket a Peir
euszban kikötő hajók rakománya után. Jelentős
összeg volt a déloszi szövetség tagállamaitól
származó bevétel. Utóbbi az évek folyamán 460
talenton súlyú (kb. 11 690 kg) ezüstről 1300 talentonra (kb. 33 800 kg) emelkedett.
A város lakossága a kikötőkkel együtt kb.
100 000 fő volt. A polgárjog követelményeinek

ekkoriban mintegy 14 000 fő felelt meg. Az
idegen bevándorlók (metoikoszok) szabadon
kézműveskedhettek, kereskedhettek, a teljes
jogú polgárok névjegyzékébe viszont csak az
athéni születésű, szabad, 20. évüket betöltött férfiakat vették fel.
A népgyűlésen csak a névjegyzékben
szereplők vehettek részt, közülük bárki hozzászólhatott a felvetődő kérdésekhez. Megvitatták a beterjesztett javaslatokat, döntöttek háború
és béke kérdésében, ellenőrizték a számadásokat, szabályozták a közellátást. Szavazni karfelemeléssel vagy egy urnába dobott kövecskével
lehetett. A határozatképességhez 6000 fő jelenléte kellett. A népgyűlés havonta 2-4 alkalommal
ült össze. A sztratégoszok (hadvezérek) posztjára
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és a gazdasági ügyek intézésére a rátermettek
közül választottak. A hadvezérek hatáskörébe
tartozott a hadügy mellett a külpolitika is. Öszszesen 10 hadvezér volt, phülénként (politikai
és katonai egységet is jelentő lakókörzet) egy. A
többi tisztségviselő – a kilenc arkhón is – sorsolás útján jutott hivatalához. A népgyűlést a bulé
(ötszázak tanácsa) soros elnöke vezette. A tanácsba phülénként 50-50 tagot sorsoltak. A tanács
együttesen soha nem ülésezett, a napi ügyek
intézésére 50 főnyi ügyeletes bizottságokat hoztak létre, amelyek egymást váltva látták el a teendőket. A tanács készítette elő a népgyűlés elé
kerülő ügyeket, irányította a pénzügyeket és gondoskodott a véderő mindenkori készenlétéről.
„Ily alapelvekből és ily kiindulási pontból
tekintve a dolgot, demokratikus rendszerrel akkor állunk szemben, ha az összes vezető tisztséget a polgárság összességéből választás útján
töltetnek be; ha a polgárság összessége parancsol minden egyes polgárnak, viszont az egyes
polgár az összességnek, ha rá jut a sor... S aztán
lehetőleg mindenki zsoldot kapjon: a népgyűlési,
a bírósági tagok és hivatalnokok; s ha nem is
mind, legalább a vezető tisztségek: a bíróságok,
a tanácsok tagjai és a fő népgyűlések résztvevői
– vagy csak azok a vezető tisztviselők, akiknek
együtt kell étkezniük [az ügyeletes tanácstagok
együtt étkeztek – a szerk.]. S mivel továbbá az
oligarchikus [a politikai hatalmat egy szűk csoport gyakorolja, amelynek közösek az érdekei
– a szerk.] alkotmánynak a születési nemesség,
a gazdagság és a műveltség a lényeges szempontjai, nézetünk szerint a demokratikus alkotmány szempontjai ezeknek éppen az ellentétei:
egyszerű származás, szegénység, testi munka.”
(Arisztotelész: Politika – részlet)

A diagram a különböző jogállású
városlakók arányát ábrázolja

Gyakran nevezik ezt az időszakot Periklész korának is. Periklész a korszak egyik legismertebb
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és legjelentősebb politikusa volt. Ugyanabból a
családból származott, mint Kleiszthenész, aki
korábban a phülé-reformot bevezette. Maga
Periklész már a reformok bevezetése után, kb.
Kr. e. 495- ben született, és a peloponnészoszi háborúban, Kr. e. 429-ben vesztette életét.
Népszerűségét és befolyását több tényezőnek
is köszönhette. Egyfelől a perzsa háborúk miatt a hadvezérek tisztsége vált a legfontosabbá,
közöttük kiemelkedő helyet töltött be az első
sztratégosz, aki tulajdonképpen az állam első
emberének számított. Ezt a tisztet Periklész tizenöt éven át megszakítás nélkül töltötte be. Másfelől kivételes szónok volt, aki személyes varázsával és intézkedéseivel elnyerte a nép osztatlan bizalmát. Még megválasztása előtt támogatta azt az elképzelést, amely megkurtította az
Areioszpagosz (a korábbi vezető tisztviselőket
tömörítő államtanács) bírói hatáskörét. Ezt
követően lett Athén legnépszerűbb politikusa.
Arra törekedett, hogy a heliaia (esküdtbíróság)
tevékenységébe a polgárjoggal rendelkezők
szegényebb rétegei is bekapcsolódhassanak.
A testület tagjait évente sorsolták, mind a tíz
phüléből 600-600 főt. A bíróság tagjai két obolosz összegű napidíjat kaptak, ez egy ember napi
ellátására volt elegendő. Ő intézkedett arról is,
hogy az arkhóni hivatalt ne csak a legvagyonosabb osztályba tartozók tölthessék be. Ugyancsak
két obolosz napidíjat kaptak a legszegényebbek
színházlátogatás címén.
Ezekkel a szociális intézkedéseivel és a
gazdagok ra kirótt különféle, anyagi terhekkel
járó kötelezettségekkel létrehozta a másodlagos elosztást. Ez azt jelentette, hogy nemcsak
a termelésből lehetett jövedelemhez jutni. A
másodlagos elosztás tompította a vagyoni különbségeket, és viszonylagos társadalmi közmegegyezést hozott létre.
Periklész népszerűségét és az athéniak
büszkeségét növelte az Akropolisz (fellegvár)
újjáépítése is. Munkaalkalmat és jövedelmet jelentett a város lakóinak számára
„Elsősorban az idegen hódítók fölött Athéné istennő segítségével aratott győzelem emlékművének szánták, és építésének költségeit
jelentős részben a hadizsákmányból fedezték.
Ugyanakkor a vezető szerephez jutott Athén
és politikai vezére, az építkezés fő mozgatója,
Periklész. az Akropoliszt a görögség egyik vallási, politikai és kulturális központjává akarta
tenni. Ezért a legmagasabb művészi színvonalon
igyekeztek megvalósítani, hogy felülmúlja más
vallási központok, Olümpia és Delphoi fényét

16

SZövEGérTéS-SZövEGAlkOTÁS

és jelentőségét, és méltó módon hirdesse Athén
gazdagságát és hatalmát.” Az épületegyütteshez
a nyugati oldalra épített hatalmas bejáraton, a
Propülaián keresztül lehetett bejutni. Legkisebb
templomát a győzelem istennőjének, Nikének
szentelték, legnagyobb épülete a Parthenon, a
várost védő Athéné temploma. Cellájában (vallási központ) helyezték el az istennő 12 méternél
magasabb szobrát, melyet Pheidiász aranyból és
elefántcsontból készített. A mű szépségét csak
sejthetjük azokból a másolatokból, amelyek a
későbbi korokból maradtak ránk.
A Parthenontól Erekhteion templomig húzódott a Szent út. Itt helyezték el a városnak szánt
ajándékokat és a népgyűlési határozatokat
hirdető kőtömböket. A középületek az Agora
(piactér) környékén voltak. Nem esett messze innen a népgyűlés színhelyéül szolgáló domb és a
Dionüszosz színház sem. Periklész idején épült
az Odeion is, ahol zenei versenyeket tartottak.

TörTéNElEM 9..

Athén látványos gazdagsága, nagyhatalmi
törekvései politikai ellentéteket okoztak a görögség világában. Athén a szövetségesek belpolitikájába is beavatkozott, rájuk kényszerítette
a demokratikus berendezkedést. A déloszi
szövetség sokat adózó tagállamai elfordultak vezetőjüktől, mert szerintük az a szövetség pénzét
önkényesen használta fel. Ugyanak kor elhárult
a perzsa veszély, szabad és biztonságos lett a
hajózás.
A perzsa veszély elmúltával Athén legveszélyesebb ellenfele Spárta lett. A Kr. e. 460 körül
kezdett, 15 évig tartó háborúban Athén alulmaradt, befolyása csökkent. A Kr. e. 445-ben 30 évre
kötött béke átmenetinek bizonyult. újabb háború
kezdődött Kr. e. 431-ben, amelyben a demokratikus Athén súlyos vereséget szenvedett. Ebben a
háborúban vesztette életét Periklész is. A fénykor,
a periklészi virágkor véget ért.

Légi felvétel az Akropoliszról
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1. munkalap AZ ATHÉNi demokrácia FÉNYKORA
CÍMŰ FEJEZETHEZ
Szóbeli feladatok
(A rövid fogalmazás 5-10 mondat hosszúságú összefüggő szöveget jelent.)

1. Az időrendi táblázat alapján fogalmazza meg röviden előfeltételezését, miért tekintjük
fénykornak a periklészi kort Athénban!
2. A táblázat és a második bekezdés alapján támassza alá az utolsó bekezdés állítását:
„A déloszi szövetség sokat adózó tagállamai elfordultak vezetőjüktől (Athéntól), mert
szerintük az a szövetség pénzét önkényesen használta fel.”
– Miért minősíthették soknak az adót a tagállamok?
– Mire költötte Athén bevételei egy részét a táblázat szerint?
– Miért érezhették úgy a tagállamok, hogy Athén csak a saját érdekeit veszi figyelembe az összeg
felhasználásakor (politikai célok és kulturális kiadások)?

3. Olvassa el még egyszer a 15. oldalon található részletet Arisztotelész Politika c.
művéből! Nézze meg újra a diagramot!
A kétféle forrás alapján válaszoljon a kérdésekre!
a) Teljesültek-e az ókori Athénban azok a feltételek, amelyekről Arisztotelésznél olvashatunk?
    A lakosság hány százaléka rendelkezett polgári jogokkal?
b) Miért érezhették a kortársak (és az utókor képviselői is) mégis igaznak, amit Arisztotelész
    a demokratikus berendezkedésről mondott?

4. A 2004-ben kiadott Középiskolai történelmi atlasz 8/e térképéről állapítsa meg
a)  Milyen új épületeket emeltek Periklész korában;
b)  Hogyan helyezkednek el ezek az épületek a korábbiakhoz képest!    

5. Milyen anyagokat használtak fel az Akropolisz építése során? Milyen szakmák
képviselőinek jelentett munkát és jövedelmet az építkezés? Olvassa újra a szöveget is!
(A képen nem látszanak az épületeken körbefutó domborművek, amelyek eredetileg színesek
voltak.)

6.	Hasonlítsa össze az Akropoliszról készült légi felvételt a Középiskolai történelmi atlasz
címoldalán található képpel! Milyen épületek romjait ismeri fel a légi felvételen?
Hogyan igazolják a képek a szövegben olvasható állítást?
„…a vezető szerephez jutott Athén és politikai vezére, az építkezés fő mozgatója, Periklész az
Akropoliszt a görögség egyik vallási, politikai és kulturális központjává akarta tenni.”

7. A fentiek alapján foglalja össze röviden, hogyan jelképezi az Akropolisz Athén fénykorát!
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2. MUNKALAP AZ ATHÉNi demokrácia FÉNYKORA
CÍMŰ FEJEZETHEZ
Mind a kortársak, mind az utókor képviselői különbözőképpen vélekedtek az athéni demokráciáról
és Periklész személyéről is. Az alábbiakban egymástól eltérő állásfoglalásokat olvashat.  Először csopor
tosítsa a szövegeket annak alapján, hogy szerzőik elfogadják vagy elutasítják a demokráciát, illetve fi
nomítják erről kialakult képünket. A jelöléshez a + vagy a – jel, illetve az F betű használatát javasoljuk!
„Ami az athéni kormányt illeti, azt [...] nem helyeslem, hogy az alkotmánynak ezt a formát választották, mert ezzel a választásukkal egyúttal azt is választották, hogy a hitványaknak jobban menjen a
dolguk, mint az előkelőknek. [...] Mindenütt több előnyt biztosítanak a hitványaknak, a szegényeknek,
a népből való embereknek, mint az előkelőknek. [...] Most viszont, ha akarja az a hitvány ember,
feláll, és szól, és kitalálja, ami jó neki meg a hozzá hasonlóknak. Azt mondhatná valaki: Már ugyan
mi jót tudna az efféle ember magának meg a népnek? Ők azonban tudják, hogy ennek [ti. a népnek]
tudatlansága, hitványsága és jóindulata inkább hasznukra van, mint az előkelő ember kiválósága, böl
csessége és rosszindulata.” (PszeudoXenophón politikai röpirata)
„Először is azt mondom, hogy nézetem szerint ott [Athénban] méltán kapnak többet a szegények és
a nép, mint a nemesek és a gazdagok, azért, mert a nép hajtja a hajókat, s adja meg az államnak a hatalmat; hiszen a kormányosok, a hajóparancsnokok és alparancsnokok, másodkormányosok, hajóácsok
– ezek adják meg az államnak a hatalmat; sokkal inkább, mint a nehézfegyverzetűek, a nemesek és
az előkelők. Minthogy tehát így áll a dolog, méltányosnak látszik, hogy mindenki részesedjék a tiszt
ségekben, s hogy minden polgár, aki csak akar, szólhasson a nyilvánosság előtt.” (Ismeretlen ókori
szerző: Az athéni állam)
„Az ő (Periklész) reformja tetőzte be Athén aranykori fejlődését, és szokás szerint ezt a korszakot
nevezik a demokrácia virágkorának. Periklész egy pillanatra sem feledkezett meg családja szerepéről
(még utódot is nevelt magának Alkibiadész személyében), de arról sem, hogy politikájához tömeg
bázisra van szüksége.
Periklész tömegbázisa a következő módon formálódott ki. A kialakult rendszernek volt egy bűvös
száma, a 6000. Hatezer szavazat kellett a cserépszavazáshoz, hatezer fős volt a héliaia, az esküdtbíróság kijelölt keretszáma, és végül hatezer athéni fért be a népgyűlésbe. Létezett ezen kívül több,
úgynevezett hatezres törvény, amelynek elfogadásához legalább hatezer szavazat kellett (pl. polgárjog adományozása idegeneknek, polgárjogtól való megfosztás és pénzbírság elengedése).
Periklész arra jött rá, hogy össze lehet kapcsolni ezt a három, látszólag külön-külön kialakult és
bevetté vált hatezres testületet. Bevezette a bírák fizetését. Ezzel elérte, hogy bíráskodni azok jártak
el, akiknek erre az egy-két oboloszra szükségük volt, akiknek tehát nem volt ennél nagyobb napi
jövedelmük. Csakhogy a legszegényebbek nemcsak akkor értek rá, ha bíráskodtak, hanem akkor is,
ha népgyűlés volt, vagy ha cserépszavazást rendeztek. Nagyon nem volt tehát mindegy, hogy milyen
volt a népg yűlés aznapi összetétele, hiszen több példát ismerünk rá, hogy egy-egy döntést a másnap
újból összehívott népgyűlés visszavont, és szögesen ellenkező értelmű határozatot hozott. Ha tehát
a Pnyx (a népgyűlés színhelye) hatezer helyét olyan polgárok foglalták el, akik személyesen hálával
tartoztak Periklésznek, mivel neki köszönhették megélhetésüket, a szavazásnál is pontosan tudták,
mire, illetve ki ellen kell szavazniuk.”
(Németh György: Egy demokrácia genealógiája)
„De Periklész magatartásában (…) nagy változás ment végbe; megszűnt a néppel szemben tanúsított engedékenysége, nem hajolt meg könnyen a tömeg kívánságai előtt, amelyek úgy változtak, akár
a szél járása. Felhagyott korábbi puha és engedékeny kormányzati módszerével, amelyet lágy és
kellemes dallamhoz hasonlíthatnánk, s helyette arisztokratikusan, sőt majdnem a királyi hatalom
fensőbbségével kormányzott. Hatalmát azonban helyesen és tántoríthatatlanul használta a közjó

tanULÓI MUNKAFÜZET

AZ ATHÉNI DEMOKRÁCIA FÉNYKORA

19

érdekében, és a népet meggyőzéssel és felvilágosítással vezette (...), ha kellett, a kényszer eszközeivel
térítette őket a jó útra, hasonlóan a bölcs orvoshoz, aki a hosszadalmas és bonyolult betegségeket
úgy kezeli, hogy betegének időnként megenged bizonyos ártalmatlan szórakozásokat, máskor azonban erőteljesebb eszközökhöz nyúl, és a betegség gyógyításához elengedhetetlenül szükséges orvosságokat rendel.
(…) bármily naggyá és gazdaggá tette is Athént, és bármennyire hatalmasabb volt is sok királynál
és zsarnoknál, akik még gyermekeiket is dúsgazdaggá tették, egyetlen drakhmával sem gyarapította
apjától örökölt vagyonát.”
(Plutarkhosz: Periklész életrajza)

1. Az ismertető és a források alapján döntse el, hogy a demokráciáról folytatott
képzeletbeli vitában melyik oldalra állna!
– Húzza alá azokat a mondatokat, amelyek segítették a döntésben! Más színnel jelölje azokat,
amelyekről nem tudta azonnal eldönteni, melyik oldal mellett érvelnek! Keresse ki és egy
harmadik színnel jelölje azokat a mondatokat is, amelyek lehetséges vitapartnere álláspontját
támogatják!
– Egyeztesse az aláhúzásokat a csoport többi tagjával! Egészítsék ki egymás megoldásait, ahol
szükséges!
–  A különböző vélemények képviselői írjanak vázlatot egy beszédhez!
– Ha nincsenek eltérő álláspontok a csoporton belül, akkor tanári segítséggel keressenek  vitapartnereket!
– A megírt beszéd alapján folytassák le a vitát!

2. Milyen érveket sorakoztatna fel, ha a Kr. e. V. században élő teljes jogú polgárként egy
spártai polgárral vagy egy athéni metoikosszal kellene vitatkoznia? 
Csoportjának valamelyik tagja legyen vitapartnere!

3. Készüljön fel a vitára a Kr. e. V. században élő spártai polgárként vagy athéni
metoikoszként egy teljes jogú athéni polgárral!

4. Írjon beszédet, amelyben Periklész politikusi nagysága mellett érvel!

5. Vádolja be Periklészt egy képzeletbeli bíróságon! Gondolja végig, kinek a nevében és
milyen vádakkal illeti!

AZ ATHÉNI DEMOKRÁCIA FÉNYKORA
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3. munkalap AZ ATHÉNi demokrácia FÉNYKORA
CÍMŰ FEJEZETHEZ
1. Keverjük össze a betűkártyákat! Rakjuk ki az időrendi táblázatban szereplő
személyneveket, az Akropolisz említett épületeinek nevét, a katonai- politikai egységet,
az esküdtbíróságot és a hadvezért jelentő szavakat!
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2. Az alábbi mondatokban a szövegben szereplő athéni intézmények illetve tisztség neve
bújt el. Keresse meg ezeket!
1. Miután megtámadta Athént, a perzsa király, Dareiosz Pagosz  ellen indult hajóhadával.
    (Pagosz = nem létező város)
2. Fúj a szél, hűvös a park, hónom alá veszem a kabátom.
3. A tabu létezett az ókori Hellászban is.
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RóMA A cSÁSZÁROK KORÁBAN
(KR. u. I–III. SZÁZAD)
Rómát ma is sokan emlegetik „örök város”
néven. Maguk a rómaiak egyszerűen „a város”nak hívták. A hét dombon épült települést mára
szó szerint betemette az idő. Amit az ókoriak a
város fölé emelkedni láttak, az manapság már
az utca szintjén van. A nagyobb épületeket az
évszázadok alatt széthordták az itt élők, másokat
átalakítottak és azóta is más célokra használnak.
Mi most azt a Rómát szeretnénk közelebbről
megismerni, amelyet a birodalom lakói világuk
fővárosának tekintettek.

A császárkori Róma makettje

Ha megnézzük a Középiskolai történelmi atlasz:
Az ókori Róma című térképét, két városfalat látunk. Az első még az etruszk királyok egyikének
nevét viseli, a császárkori 270 és 275 között épült.
A két időpont között a lakosság lélekszáma
radikálisan emelkedett: a császárkorban kb. 1
millió fő volt. Hihetetlen szám ez, ha figyelembe
vesszük, hogy a korszak más jelentős nagyvárosaiban legfeljebb százezren éltek. A teljes jogú
polgároknak ingyenes gabona járt a várostól,
ezért már a Kr. e. III. századtól elszegényedett
parasztok áramlottak Rómába. A város területe
nem a lakosság gyarapodásának arányában nőtt.
Ez számtalan problémát vetett fel, mindenekelőtt
a lakhatás kérdését.
A lakóépületeknek két típusát különböztetjük meg: a vagyonosak villáit és a bérházakat.
Utóbbiakat latinul insulának (szigetnek) hívták,
mert négy utca fogta közre őket.
A bérházak tulajdonosai gyors építkezésekkel
igyekeztek minél nagyobb haszonra szert tenni.
Silány építőanyagokat használtak, emiatt gyak-

ran összeomlottak az épületek. Ilyenkor villámgyorsan újraépítették őket, ha voltak repedések,
azokat festékkel eltakarták. Megérte, hiszen egy
lakásért évente annyi bérleti díjat lehetett kapni,
amennyi egy vidéki villa ára volt. Nero rendeletben szabályozta, hogy a házak utcai homlokzata
legfeljebb 20 m magas lehet. A lakások többnyire
egyetlen, kb. 10 négyzetméteres helyiséget jelentettek, ahol nem volt sem fűtés, sem főzési
lehetőség, sem illemhely. Meg kellett tehát teremteni több százezer ember napi vízellátását és
tisztálkodási lehetőségét. A már említett összeírásból és régészeti adatokból tudjuk, hogy a
városban 19 vízelvezető csatorna és 511 kút volt,
amelyek 130 vízgyűjtőből kapták a vizet. 11
nyilvános és 926 magánkezelésben lévő fürdő
volt, a nyilvános illemhelyek száma több tucat
lehetett. A tágas paloták lakóinak kényelmét
akár több saját fürdőszoba, vízöblítéses illemhely
és fűtés szolgálta a lakószobákon kívül.
A maihoz hasonló egészségügyi ellátás nem
volt, kórházat csak a katonák számára létesítettek. A 65-ben dúló járványban a feljegyzések
szerint 30 000 ember halt meg.
Az utcák keskenyek voltak, a házak mindöszsze 3-4 méternyire voltak egymástól. Emiatt
gyakoriak voltak a tüzek, 64-ben szinte a fél
város leégett. Az oltásra valamint a bűnözés
csökkentésére szervezték meg az éberek 7500
főnyi csapatát. A boltok és a műhelyek is a há-

Bérház makettje

zak elé telepedtek, tovább szűkítve az amúgy
sem tág közlekedési lehetőségeket. Súlyosabb
közlekedési balesetek azért nem voltak, mert
Caesar megtiltotta a kerekes járművek nappali
forgalmát. (Az élelmiszert, egyéb árucikkeket éjszaka szállították a városba, ettől nagy volt a zaj,
sokan panaszkodtak, hogy nem lehet aludni.)

tanULÓI MUNKAFÜZET

Gyalog lehetett eljutni egyik helyről a másikra,
ez a tömeg és az utcára dobott hulladékok bűze
miatt nem lehetett kellemes élmény. A vagyonosak szívesen jártak gyaloghintóval. A rómaiak
nagy része azonban szeretett az utcákon sétálni
és bámészkodni.
A főváros szegényeinek figyelmét gyakran
el kellett terelni életük nehézségeiről. A dia
dalmenetek, vallási körmenetek érdekes látvá
nyosságok voltak. A már említett III. századi
összeírás szerint
– 2 cirkusz
– 2 amfiteátrum (körszínház)
– 3 színház
– 28 könyvtár
– 5, a tengeri csaták megrendezésére alkal
masvízimedence szolgálta ezt a célt.
Tegyük mindehhez hozzá, hogy a thermák
egy-szerre voltak fürdők, testgyakorlásra alkalmas helyek és könyvtárak. Az emberek nemcsak
tisztálkodni jártak ide, hanem művelődni és társalogni is.
Az amfiteátrumok egyike, a híres Colosseum
egy tó helyén áll, Neró palotájának kertjében.
Vele szemben volt a császár 30 méteres szobra
(Kolosszus). Erről kapta nevét az épület, melyet
Vespasianus kezdett építtetni, és amely Titus idején készült el Kr. u. 80-ban.  

RÓMA A CSÁSZÁROK KORÁBAN
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A város és az egész birodalom központja a
Forum Romanum volt. A köztársaság idején még
piac volt, a császárkor elején lett a nyilvános élet
színtere. Hossza 150, szélessége 50 méter, majd
nem szabályos négyszög. Itt álltak a legfontosabb
hivatalok, itt zajlottak a politikai gyűlések és a
törvényszéki tárgyalások. Helyet kaptak itt szent
élyek és beszélgetésre alkalmas oszlopcsarnokok is. A szónokok hatalmas tömegekhez szólhattak a Forumon. Az egymást követő császárok
vagy közvetlenül gazdagították a körzetet, vagy
újabb forumokat emeltek a közelében, amivel
újabb tömegeket vonzottak a központba.
A Forumtól nem messze, északi irányban
terül el a Mars-mező (a térképen Campus Martius). A város növekedésével jelentősége egyre
nőtt. Itt voltak az elegáns üzletek, ahol a különleges kelméktől az edényeken át a rabszolgákig
mindent lehetett kapni. Élelmiszereket is árultak
itt, de az ennivalót inkább a különböző piacokon
szerezték be.
A barbár fenyegetések miatt a III. századtól
mind többen költöztek el a városból. Később a
közigazgatás székhelyét is máshová helyezték
át.  A Birodalom széthullásával együtt a város ha
nyatlása is bekövetkezett.
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szövegértés-szövegalkotás

TÖRTÉNELEM 9.

MUNKALAP
A RÓMA A CSÁSZÁROK KORÁBAN CÍMŰ SZÖVEGHEZ
Fogalmazza meg szóban–legalább 5-8 mondatban–a császárkori Rómára vonatkozó észrevételeit
az alábbi instrukcióknak megfelelően!
1. Figyelje meg a császárkori Rómáról készült makett képét! Fogalmazza meg benyomásait!
2. Hogyan laktak, hogyan élhettek a bérházak lakói? (Figyelje meg a lakóépületet ábrázoló képet,
és hasonlítsa össze a szövegben olvasottakkal!)
– Hol ettek?
– Hol tisztálkodtak?
– Mennyire voltak biztonságosak az épületek?
3. Hogyan laktak, hogyan élhettek a paloták lakói?
(A szempontok ugyanazok, mint a bérházak esetében.)
4. Vesse össze az elmondottakat egy mai nagyváros lakásviszonyaival!
5. Milyen nehézségei lehettek egy nagyvárosi szegénynek?
6. Hogyan, mivel terelték el ezekről a figyelmét? Bizonyítson az atlasz Róma című térképe segítségével! Milyen mai szórakozási lehetőségek származhatnak ebből a korból?
7. Mutassa be a szöveg és a térkép segítségével, milyen vásárlási lehetőségek voltak a császárkori
Rómában?
8. Hasonlítsa össze a makettet és az atlasz térképét! Keresse meg a maketten látható
nevezetességeket a térképen!
9. Tartson idegenvezetést az ókori Rómában egy akkori vidéki lakos számára!
10. Írjon kb. 300 szóból álló levelet, vagy tartson rövid, 3 perces beszédet, amelyben arról akar
meggyőzni valakit, hogy érdemes a császárkori Rómába költöznie!
11. Írjon kb. 300 szóból álló levelet, vagy tartson rövid, 3 perces beszédet, amelyben le akar beszélni valakit arról, hogy a császárkori Rómába költözzön!

