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DIákMeLLékLet

4/1a 
AZ ACTIUMI CSATA

Forrásszemelvények

„(Octavianus) Marcus Antoniusszal kezdettől fogva ingatag és bizonytalan kapcsolatát, 
oly sok békülési kísérlet után is csak éppen hogy helyreállt, végül egészen megszakította; 
s bizonyságául annak, hogy az az ember mennyire elfajzott a római erkölcsöktől, a Város-
ban hagyott végrendeletét, melyben Cleopátrának még a gyermekeit is megnevezte örö-
kösei között, felbontotta, és gondja volt rá, hogy azt egy népgyűlésen felolvastassa. 

(Suetonius: Caesarok élete [ford.: Kis Ferencné ], Európa Kiadó, Budapest, 1961. 59. o.)

…

„Elérkezett ezután a döntő küzdelem napja, amikor is Caesar (= Caius Julius Caesar 
Octavianus) és Antonius, hajóhaduk felfejlődése után, megütközött egymással; egyik a vi-
lág javáért, a másik annak romlására. A Julius-párti hajók jobbszárnyának Marcus Lurius, 
balszárnyának Arruntius volt a parancsnoka, az egész hajóhadnak  a parancsnoka Agrippa. 
Caesarnak arra a szárnyra kellett mennie, ahová a sors  szólítja, tehát mindenütt jelen volt. 
Antonius hajóhadát Publicola és Sosius vezényelte. A szárazföldön Caesar seregének Ta-
urus, Antoniusénak pedig Canidius volt a vezére. 

Amidőn az ütközet megkezdődött, az egyik részen minden a helyén volt: a vezér, az 
evezősök, a katonák; a másikon semmi más, csak a katonák. Elsőnek Cleopatra futott meg; 
Antonius inkább a menekülő királynő mellett maradt, nem pedig harcoló katonái mel-
lett, és a fővezér, akinek meg kellett büntetnie a szökevényeket, maga is megszökött  had-
seregétől. Katonái még a vezér eltűnése után is kitartottak, és nagy vitézséggel sokáig to-
vább küzdöttek, s bár a győzelembe vetett reményüket elvesztették, a hősi halálért har-
coltak…

Hogy mit jelentett ez a nap az egész világnak, és hogy ennek következtében milyen  
helyzetbe jutott az állam, ki merné azt e munka annyira szűk keretében előadni? A győz-
tes nagyon irgalmas volt, csak azt a néhány harcost végezték ki, aki nem volt hajlandó az 
életéért könyörögni...”

(Vellius Paterculus: Az actiumi csata [ford.: Földy József]. Megjelent: A császári Róma Szép-
irodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1981. 49–50. o.)

…
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4/1b 
AZ ACTIUMI CSATA

Forrásszemelvények

„Rómában nőtt az elégedetlenség Antoniusszal szemben, mert elhanyagolta a közügye-
ket, csak Kleopátrával törődött. ...Az egyszerű emberek nem láttak tisztán: mindkét ver-
senytárs azt hirdette, hogy a szabadságért harcol és a köztársaság megmentéséért.  „An-
tonius uralma ebben az időben kiterjedt az Eufrátesztől és Armeniától az Ión-tengerig és 
Illíriáig, míg Octavianusé Illíriától a Nyugati-óceánig, dél felé pedig Etrurián át Szicíliáig. 
Antoniusnak legalább ötszáz hajója volt, s ezek között voltak nyolc- és tízevezősorosak is, 
díszesen felszerelve és pompásan kiállítva; gyalogos hadseregének száma százezer, a lo-
vasoké pedig tizenkétezer volt. 

Octavianusnak tengeri haderejét kétszázötven hajó alkotta, míg gyalogos hadseregének 
létszáma nyolcvanezer, lovasságáé pedig ugyanannyi volt, mint az ellenfeléé.

Antonius összegyűjtötte tengeri erőit, s bár szárazföldön erősebb volt, Kleopátra ha-
tására mégis a tengeren akart megütközni Octavianusszal. Rómában sokan keresték fel 
Antoniust a régi barátok, consulok és szenátorok közül, és igyekeztek rávenni, hogy sza-
kítson Kleopátrával, és egyezzék meg Octavianusszal. Antonius azonban el akart válni fe-
leségétől, Octavianus nővérétől. A válás megtörtént, és ez szolgáltatta a végleges okot a 
háború kirobbantásához. Ettől kezdve Antonius végleg Kleopátra befolyása alá  került. Az 
egyiptomi királynő részt vett minden katonai megbeszélésen, és beleszólt a stratégiai vi-
tákba is.

A két ellenfél főerői Actiumnál gyülekeztek, ahol most Nikopolisz fekszik. Mikor elha-
tározták, hogy tengeri csatát vívnak, Antonius hatvan kivételével minden egyiptomi hajót 
felgyújtatott, és a legkitűnőbb és legnagyobb gályákat, a háromtól tízevezősorosig, meg-
rakta húszezer nehézfegyververzetű harcossal és kétezer íjásszal. Mondják, hogy a hajók 
kapitányai a vitorlákat a kikötőben akarták hagyni, de Antonius rájuk parancsolt, hogy 
rakják be a hajókba, s hozzátette, hogy nem szabad egyetlen megfutó ellenségnek sem el-
menekülnie. 

Néhány napon át állandóan erős szél fújt, és a tenger viharosan hullámzott, úgyhogy 
a csatát elhalasztották; az ötödik napon a tenger lecsendesedett, a szél is elállt, és ekkor 
megütköztek. Antonius egy könnyűnaszádon a hajók és a csapatok megszemlélésére in-
dult, s biztatta katonáit, hogy mivel hajóik nehéz járművek, olyan nyugodtan harcoljanak, 
mintha biztos talaj volna a lábuk alatt. A kapitányoknak pedig meghagyta, hogy az el-
lenség rohamát olyan mozdulatlanul fogadják, mintha hajóik le volnának horgonyozva 
az öböl bejáratában, amely szűk és veszélyes volt. Octavianus csodálkozva látta, hogy az 
ellenség mozdulatlanul áll a szorosban, egészen úgy látszott, mintha a hajók le volnának 
horgonyozva. Sokáig azt is gondolta, s ezért mintegy nyolcstadiumnyi távolságra tartot-
ta hajóit az ellenségtől. Közben dél lett, és a szél feltámadt a tenger felől; Antonius ka-
tonái rosszul viselték a késedelmeskedést, s mivel bíztak saját hajóik nagy méreteiben és 
magasságában, s megtámadhatatlanoknak tartották őket, a balszárnyon támadásba kezd-
tek. Octavianus, amikor ezt meglátta, megörült, s elrendelte a jobbszárny hátrahúzódását, 
mert minél messzebbre ki akarta csalni az ellenséget az öbölből és a szorosokból, hogy 
könnyű és gyors mozgású hajóival bekerítse a nagy méreteik  s kevés evezőslegénységük 
miatt lassú és nehézkes hajókat…” 

(Plutarkhosz: Híres rómaiak [ford.: F. Kemény Márta] Móra Könyvkiadó, Budapest, 1964. 
410–413. o.)
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4/1c 
AZ ACTIUMI CSATA

Forrásszemelvények

„…Megkezdődött a csata, de a hajók nem ütköztek össze, és nem rohanták le ellenfele-
iket; Antonius hajói túl nehézkesek voltak, nem volt elég lendület bennük ahhoz, hogy 
az ilyen lerohanás sikerrel járjon, míg Octavianus hajói sem szemből, sem oldalról nem 
mertek támadni, mert a hajók orra könnyen össszezúzódhatott volna, ha rárohannak a 
nagy vaskapcsokkal egyberótt gerendákból épült gályákra. Így a küzdelem inkább szá-
razföldi ütközethez vagy még inkább várostromhoz hasonlított. Antoniusnak egy-egy gá-
lyáját Octavianusnak három vagy négy hajója vette körül, s a hajók legénysége könnyű 
pajzsokkal, dárdákkal, csáklyákkal és tűzcsóvákkal küzdött egymás ellen; Antonius ka-
tonái pedig fatornyokból lövöldöztek hajítógépekkel.

A csata eldöntetlenül és egyforma erőkkel folytatódott, amikor váratlanul megpillan-
tották Kleopátra hajóit, amint távozásra készen vitorláikat felvonták, és a harcoló gályák 
sorai között megfutamodtak. Az ellenséges hajókról elámulva látták, hogy az egyiptomi 
hajók kedvező széllel elindultak a Peloponnészosz felé. Antonius, mihelyt meglátta Kle-
opátra hajójának távozását, elfeledkezett mindenről, beszállt egy ötevezős bárkába, és 
űzőbe vette azt az asszonyt, aki maga is a vesztébe rohant, és magával vitte a pusztulásba 
Antoniust is.

Antonius cserbenhagyta tehát azokat, akik érte harcoltak, és érte áldozták életüket. 
A hajóhad Actiumnál hosszú ideig kitartott, és csak  amikor a hajók igen nagy károkat 
szenvedtek az erős ellenszéltől és a heves hullámveréstől, adták fel nagy nehezen a har-
cot. Octavianus csatát nyert Actiumnál, és ezzel ő lett az egész római birodalom ura.”

(Plutarkhosz: Híres rómaiak [ford.: F. Kemény Márta]. Móra Könyvkiadó, Budapest, 1964. 
410–413. o.)

…

„Az újabb mozgolódások első hírére Caesar (Octavianus) átkelt Brundisiumból, hogy útját 
állja a közeledő háborúnak, Epirusban ütötte fel táborát, és támadásra kész hajóhadával 
körülvette az egész actiumi partot, a Leucas szigetet, a Leucates kőszirtjét és az amraciai 
öböl szarvként kinyúló hegyfokait. Nekünk több mint négyszáz naszádunk volt, az ellen-
ségnek kevesebb, mint kétszáz, de számbeli fölényünket kiegyenlítette az ő hajóik nagy-
sága. Hiszen a legkisebb hajójuk hatsorevezős volt, a legnagyobb pedig kilencsorevezős, 
ezenfelül erődök és várak módjára tornyokkal és emeletes fedélzetekkel is fel voltak sze-
relve, úgyhogy nyögött alattuk a tenger, és a szeleknek is küszködniük kellett, amikor 
mozgásba hozták óket. A hajók pusztulását épp a súlyuk okozta. Caesar bárkáinak nagy-
sága a kettőtől a hatsorevezősig terjedt, és nem is volt több evezőpadsoruk. Ezek a hajók 
könnyen végre tudták  hajtani az összes szükséges hadmozdulatot: a támadást, a hátrálást 
és az oldalfordulatot. Többen rátámadtak az ellenség egy-egy nehézkes és csak üggyel-baj-
jal irányítható hajójára, és kényük-kedvük szerint semmisítették meg őket lövedékeikkel, 
a naszádok fémorrával és a tűzbombákkal. Valójában csak akkor  láttuk meg, milyen hatal-
mas volt az ellenséges haderő, amikor megszületett a győzelem. Hiszen az ütközet során 
hajótörést szenvedett roppant flotta roncsai ott hánykolódtak végig az egész tengeren, s 
a szelektől felkorbácsolt habok folyton –folyvást hányták ki magukból zsákmányukat; az 
arabok, a sabaeusok és ezer más asiai nép bíborral és arannyal ékes holmiját. 



�2	 szocIáLIs, éLetvIteLI és környezetI koMpetencIák	 tanULÓI

Először a királynő adott parancsot a menekülésre, és aranyozott hajóján, bársony vi-
torláival elszáguldott a nyílt tengeren. Őt követte aztán Antonius, de Caesar fenyegetően 
ott volt a sarkában...”

„Antonius ezután a kardjába dőlt, és királynő (Kleopátra) ...a mausoleumba menekült 
– így hívják a királyok sírboltját. Ott, ahogy szokta, felöltötte legfenségesebb öltözékét, be-
feküdt balzsamillatú koporsójába, kedves Antoniusa oldala mellé, majd ereire kígyókat ra-
kott, s úgy szenderült a halálba, mintha csak álomra hajtotta volna a fejét.

Ezzel véget értek a polgárháborúk...”

(Florus: Róma háborúi [ford.: Havas László]. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1979. 160. o.)



tanULÓI tarsoLyoDban a MarsaLLbot – 9. évfoLyaM 	 ��

4/1d 
AZ ACTIUMI CSATA

Forrásszemelvények

„A nemesek, kik Antonius táborába gyűltek, maguk is kérték vezérüket, hogy szakítson 
Kleopatrával s a küzdelmet versenytársával tegye személyessé. De ő azzal felelt, hogy 
válólevelet küldött törvényes feleségének s elszakította az utolsó láncot, mely hazájához 
fűzte.

Tengeri hada 500 hajóból állott, s némelyiken a legények nyolc sorban eveztek egymás 
fölött. Octavianusnak 80 000 gyalogosa, 12 000 lovasa és 250 kisebb, de könnyebben kor-
mányozható hajója volt. 

Egynéhány napig a tengeri vihar késleltette a támadást, végre szeptember 2-án a szél 
elült. Antonius gályái délig nyudodtan állottak a szoros bejáratánál, az ekkor keletkezett 
kedvező szélben a hatalmas tengeri had a nyílt tenger felé indult, de a nehézkes hajók 
ügyetlenül mozogtak. Magas tornyaikból nagy köveket röpítettek az ellenségre, s hosz-
szú vaseszközökkel igyekeztek a vigyázatlan hajókat magukhoz ragadni. De a caesari ha-
jók ügyesen és fürgén támadtak, a jól begyakorlott evezősök fölváltva közeledtek és hát-
ráltak, s nyílzápor védelme alatt elragadták az ellenség evezőit. A nagy hajók védői kény-
telenek voltak megosztani figyelmüket a körülöttük elsikló kis hajók között, így ezek köl-
csönösen védték egymást, s nem engedték a födélzetekre  Antonius katonáit. A heves csa-
ta sokáig eldöntetlen maradt, de mialatt az ügyetlen nagy gályák sikertelenül küzdöttek 
a kisebb hajókkal, Kleopatrának hátul veszteglő hajója hirtelen fölvonta vitorláit, áttört a 
küzdő tömegen, s futásában hatvan más egyiptomi hajó is követte. Midőn Antonius maga 
is sietve a királynőhöz csatlakozott, híveit harag és szégyen fogta el. Sokan ledöntötték a 
tornyokat, hogy a hajókkal könnyebben menekülhessenek; de azért a küzdelem még to-
vább is ádázul folyt. A fáklyák és a gyúlékony anyagok tüzétől végre több gálya vízbe me-
rült, 300 pedig zsákmányul esett. A szárazföldi sereg még sértetlen maradt, és sokáig nem 
hitte el vezérének futását; végül az élükön álló Canidius  is átpártolt Octavianus táborába, 
s a tizenkilenc légió is meghódolt.

A helynek, ahol Antonius serege táborzott, a tengerbe nyúló kis földnyelvről Actium 
volt a neve, s Apollo termplom allott rajta. Octavianus e győzelem emlékére alapította az 
actiumi játékokat, mely ünnepet négyévenként sokáig megtartottak.”

(Révai Nagy Képes Világtörténet, III. kötet, 212. o.)  
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4/2 
AZ ACTIUMI CSATA

Csoportos feladatlap

A szövegekből szerzett információk felhasználásával töltsétek ki közösen az alábbi táb-
lázatot!

Octavianus Antonius

A csata helye:

A csata ideje:

A flottaparancsnokok:

A hajók száma:

A hajók jellemzői:

A szárazföldi sereg létszáma:

A lovasság létszáma:
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4/3a 
FELADATKÁRTYÁK

TÉRKÉPÉSZEK
1.  A csomagolópapírt osszátok fel 10 ×10-es kockákra. Ceruzával dolgozzatok!
2.  Az atlaszotok vagy a tankönyvetek ábrája segítségével halványan vázoljátok fel a 

helyszínt, majd a kontúrokat húzzátok ki vastag filctollal.
3.  Keressétek meg az Antonius- és az Octavianus-csapatot, és kérdezzétek meg, mi-

lyen színeket fognak használni a csata során.
4.  Ezekkel a színekkel díszíthetitek a térképet.
5.  Készítsétek elő a hungarocellt (vagy kétrétegű textilt,filcet), és tűzzétek rá a cso-

magolópapírt! A spárga segítségével  rögzítsétek a táblán!

Kellékek: Forrásszövegek, 1-2 ív csomagolópapír, 80×80-as méretben (alátétnek) hun-
garocell vagy filc, ceruzák, vonalzók, vastag filc, színes filcek, olló, spárga, gombostűk, 
ragasztó

HAJÓKÉSZÍTŐK
1.  Keressétek meg az Antonius- és az Octavianus-csapatot, és kérdezzétek meg, mi-

lyen színeket fognak használni a csata során.
2.  Ezekből a színekből készítsetek szárazföldi sereget és tengeri flottát, melyeket gom-

bostűvel rögzíthettek majd a térképen.
3.  Ügyeljetek arra, hogy a seregek a forrásoknak megfelelő arányban készüljenek!

Kellékek: forrásszövegek,  sok gombostű, színes lapok, ollók, ragasztó, ceruza, vonalzó

KUTATÓK
1.  A szöveg és a tankönyv segítségével mutassátok be a polgárháború és a csata előz-

ményeit
2.  Rendszerezzétek az ismereteket: időrend, logikai rend stb.
Választhattok egy Octavianus- és egy Antonius-párti szónokot is, akik előadják saját 
pártjuk indokait a háborúra.

Kellékek: 3-4 példány a forrásszövegből, tankönyvek, atlasz, írólapok, írószerek
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4/3b 
FELADATKÁRTYÁK

OCTAVIANUS-CSAPAT
1.  A források segítségével készítsetek el egy lehetséges haditervet, mellyel az erő-

fölényben lévő ellenségen győzhettek. 
2.  Vegyétek számba az erősségeiteket, gyengeségeiteket, és így alakítsátok ki a stra-

tégiátokat!
3.  A térképnél egy választott „hadvezér” ismertesse a tervet!

Kellékek: forrásszövegek, írólapok, írószerek, atlasz, színes filc

ANTONIUS-CSAPAT
1.  A források segítségével készítsetek el egy lehetséges haditervet, mellyel az erő-

fölényben lévő ellenségen győzhettek. 
2.  Vegyétek számba az erősségeiteket, gyengeségeiteket, és így alakítsátok ki a stra-

tégiátokat!
3.  A térképnél egy választott „hadvezér” ismertesse a tervet!

Kellékek: forrásszövegek, írólapok, írószerek, atlasz, színes filc

4/4 
IDŐKITÖLTŐ FELADAT

1.  Gondolkodjatok el, és beszéljétek meg, hogy vajon mi lehetett az oka Kleopátra 
megfutamodásának? Mire gondolhatott, hogy a döntetlenre álló csata közben ment 
el hajójával?

2.  Miért követte őt Antonius hátrahagyva harcoló katonáit?
3.  Ötleteiteket egy írólapon rögzítsétek!
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4/5 
ÉRTÉKELŐ LAP

Karikázd be a véleményedet kifejező állítást, majd fejtsd ki a gondolataidat írásban is!

Az actiumi csatával kapcsolatos foglalkozás szerintem

SIKERES VOLT        NEM VOLT SIKERES

azért, mert:

 

 

 

 

 

 

 

Én a következőképpen alakítanám át a foglalkozást:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






