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diáKmelléKlet

9/1 
AZ ÓKORI ATHÉN ÁLLAMSZERVEZETE 
ÉS A POLITIKAI DÖNTÉSEK SZÜLETÉSE AZ I. E. VI. SZÁZAD ELŐTT

Egyéni feladatlap

Kösd össze egy-egy vonallal a bal oldali neveket, illetve fogalmakat azzal a jobb oldali 
meghatározással, illetve adattal, amelyik hozzá tartozik.

1. Drakón

Politikai tisztség Athénban, amelyet a Kr. e. 6. sz. végén 
kilencen töltöttek be párhuzamosan, a hagyomány 
szerint a királyság megszűnte után élethossziglan vá-
lasztották a leggazdagabb arisztokraták közül, később 
10, majd 1 évre korlátozták hivatali idejüket.

2. Arisztokrácia Nép, vagyis az arisztokratikus nemzetségeken kívül re-
kedt, polgárjoggal rendelkező rétegek (parasztok, ipa-
rosok, kézművesek, kereskedők) összefoglaló neve.

3. Démosz

A hivatalukat letett arkhónokból álló tanács, amely 
üléshelyéről kapta nevét (Árész-domb), a szolóni re-
form előtt az állam legfőbb politikai és bírói testülete 
volt.

4.  Arisztokratikus  
köztársaság i. e. 621

5. Areioszpagosz
A   polgárság kisebb, vagyonosabb része, amely a hatal-
mat születési előjogok alapján gyakorolja, őket nevez-
ték görög szóval legkiválóbbaknak.

6. Arkhón Az ókori Athén demokrácia előtti államformája.
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9/2 
SZOLÓN REFORMJAI

Eltörölte az addig szerzett adósságokat, felszabadította az adósrabszolgákat, megtiltotta, 
hogy a jövőben úgy adjanak kölcsön, hogy a fizetés elmaradása esetén az adós rabszolga 
legyen. Szabályozta a birtokok nagyságát, az öröklést és a végrendelkezést.

Athén népét vagyona alapján osztályozta: alapja az évi jövedelem volt. 1 mérő gabona 
= 52,2 liter, 1 mérő olaj = 39,4 liter. Az egyéb termékeket, jövedelmet erre a kettőre szá-
molták át.

Az I. osztályba azok tartoztak, akiknek jövedelme 500 mérő felett volt, ők háborúban lo-
vas katonaként harcoltak, társadalmi kötelezettségük az államköltségekhez való pénzbeli 
hozzájárulás volt, közülük kerültek ki az arkhónok.
A II. osztályba az évi 300–500 mérő közötti jövedelműek tartoztak, ők is lovas katonákként 
szolgáltak.
A III. osztályt a 200–300 mérősök alkották, ökörfogatosoknak nevezték őket, nehézfegy-
verzetű gyalogos katonák voltak a háborúban.
A IV. osztály tagjainak az évi jövedelme 200 mérő alatt volt, napszámosoknak nevezték 
őket, semmiféle tisztséget nem viselhettek, csupán a népgyűlés és az ítélkezés útján ve-
hettek részt az államügyekben, a háborúban könnyűfegyverzetű gyalogosak voltak.

A timokratikus (politikai jogok és kötelességek a vagyoni helyzet alapján) jelleg abban 
nyilvánult meg, hogy a népgyűlésből a nagy politikai hatalmú búléba (400-ak tanácsa) va-
gyoni osztályonként 100 főt lehetett küldeni. Könnyű belátni, hogy minél gazdagabb volt 
valaki, annál könnyebben jutott közéleti szerephez, hiszen sokkal kevesebb volt az 500 
mérő feletti, mint a 200 alatti.

(Sebő Attila: Történelem, Iskolaszolga, Budapest, 1999. nyomán)

Kérdések és feladatok

1.  Emeljétek ki és foglaljátok össze Szolón törvényeinek legfontosabb elemeit!

2.  Beszéljétek meg és rögzítsétek azt, hogy hogyan változtatták meg a törvények az athé-
niak életét! Kik nyertek és kik veszítettek jogokat?

3.  Ábrázoljátok a csomagolópapíron a vagyoni osztályokat és a jövedelemhez igazodó jo-
gok rendszerét!
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9/3 
SZOLÓN A KÖZÜGYEKBEN VALÓ RÉSZVÉTELRŐL

Egyéni feladatlap

Több törvénye közül a legkülönösebb az volt, amely polgárjoguktól megfosztja a párt-
viszályok idején egyik félhez sem csatlakozó polgárokat. Ezzel, úgy látszik, azt akarta el-
érni, hogy senki ne legyen közügyek iránt érdektelen vagy közömbös, és otthoni dolgaikat 
rendbe szedvén, szép szavak leple alatt senki meg ne tagadja az együttérzést a haza gond-
jával, bajával, hanem mindenki csatlakozzék azokhoz, akik a jobbat és az igazabbat ke-
resik, nekik segítsen és vállalja velük a veszélyt is, és ne biztonságba várja, hogy ki győz.

(Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok. Hahn István fordítása).

Válaszolj írásban!

Vajon miért büntette Szolón azokat, akik nem foglaltak állást a vitás közügyekben? Jogos-
nak tartod-e a megbüntetésüket? Ha igen, miért? Ha nem, miért nem?
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9/4 
KLEISZTHENÉSZ PHÜLEREFORMJA

Kr. e. 510-ben egy régi athéni nemzetség tagja, Kleiszthenész került az állam élére. Nagy-
szabású reformot hajtott végre, amely új alapokra helyezte az állam működését. Szakított 
a korábbi, származáson vagy vagyoni helyzeten alapuló felosztásokkal, és helyette területi 
alapon szervezte újjá az államot.

Attikát három földrajzi egységre osztotta: Athén városára, Attika középső, szárazföldi, 
földművelő vidékére és a tengerpartra. Mindegyik területen tíz, azaz összesen harminc 
„harmad”-ot alakított ki. A harminc „harmad”-ból aztán tíz nagyobb egységet hozott lét-
re úgy, hogy három-három, földrajzilag egymással nem érintkező „harmad”-ot sorolt egy 
egységbe. Ezek lettek a választókörzetek, phülék.

A Kleiszthenész által létrehozott 500-ak tanácsában minden egységet ötven-ötven kisor-
solt polgár képviselt. Megbízatásuk az államügyek intézésében nagyon fontos volt és egy 
évre szólt. A magasabb tisztségekre (például hadvezér, kincstárnok) csak a vagyonosabba-
kat lehetett jelölni.

(Hegyi Dolores: Görögország története c. könyve nyomán)

Kérdések és feladatok

1.  A lakosság mely csoportjai lehettek többségben Athénban, Attika szárazföldi vidékén, 
illetve a tengerparton? A területi felosztás kiknek, hogyan biztosított jogokat az állam-
ügyek intézésében?

2.  Kikből állt az 500-ak tanácsa?

3.  Vajon miért csak vagyonos ember lehetett hadvezér vagy kincstárnok?

4.  Mi lehetett Kleiszthenész célja a reformokkal?

5.  Foglaljátok össze Kleiszthenész reformjainak lényegét és készítsetek vázlatot a plakáto-
tokra! A területi beosztást mutassátok be rajz segítségével!
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9/5 
SZOLÓN ÉS KLEISZTHENÉSZ 

Szóháló készítése

Készítsetek szóhálót az alábbi adatok és fogalmak felhasználásával! A szóhálónak két kö-
zéppontja legyen, Szolón és Kleiszthenész neve. Az ő nevük körül rendezzétek el a töb-
bi információt!

Szolón Kleiszthenész 500-ak tanácsa phüle

felszabadítás 
az adósrabszolgaság alól napszámosok timokratikus rendszer

Attika tengerparti 
része 400-ak tanácsa i. e. 594 i. e. 510

szakítás a vagyoni helyzeten alapuló 
felosztással kötelező részvétel a közügyekben
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9/6a 
AZ ATHÉNI DEMOKRÁCIA INTÉZMÉNYEI A REFORMOK UTÁN 

A szöveg:
TÖRVÉNYHOZÁS

Az athéni demokrácia legfőbb sajátossága az volt, hogy a teljes jogú polgárok (felnőtt fér-
fiak) közvetlenül is részt vehettek az állami életben. Ennek legfőbb intézménye a nép-
gyűlés volt, amely megvitatta a közösség belső ügyeit, és megválasztotta a közigazgatás 
tisztségviselőit.
A népgyűlés minden hónapban háromszor vagy négyszer gyűlt össze. Főbenjáróbb ügyek-
ben hatezer ember kellett a határozatképességhez. A népgyűlés bármely tagja szót kér-
hetett és határozati javaslatot terjeszthetett elő. A népgyűlésen való részvételt nem csupán 
kiváltságnak, hanem kötelességnek tekintették. Athénban tehát nem volt szükség írott 
alkotmányra, mivel a teljes jogú polgárok közvetlenül (képviselők közbeiktatása nélkül) 
képviselhették érdekeiket.

B szöveg:
A VÉGREHAJTÓ HATALOM 

A népgyűlés elé terjesztett valamennyi törvényjavaslatot egy kisebb testület, a búlé ké-
szített elő. Ez a testület ötszáz harmincévesnél idősebb polgárból állt, akiket évente sors-
húzással választottak ki, méghozzá úgy, hogy az athéni polgárok tíz phüléjét ötven-ötven 
ember képviselte.
Többnyire bizottságok útján végzett feladatai közé tartozott a tisztviselők ellenőrzése, az 
állami kiadások felülvizsgálata, általános felügyelet a vallási ünnepek, valamint a hajózási 
ügyek és a középítkezések felett, továbbá hazaárulási perekben a vád képviselete a nép-
gyűlés előtt.
A politikai rendszer harmadik fő elemét az évenként választott tisztviselők jelentették. Az 
egykori legfőbb tisztviselők, az arkhónok ekkorra már tényleges hatalmukat elvesztették a 
tíz hadvezérrel (sztratégosszal) szemben.
Választással kerültek hivatalukba a kincstárnokok is, akik az athéni nagyhatalom adó-
ügyeit irányították. A kisebb tisztviselőket, piacfelügyelőket, mérési ellenőröket, 
gabonafelügyelőket sorshúzás juttatta hivatalukhoz. A sorshúzás, amelyet itt, és a búlé 
tagjainak választásakor is alkalmaztak, azt jelentette, hogy valamennyi athéni polgár fel-
kerülhetett a közigazgatás valamely magas tisztségébe.
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AZ ATHÉNI DEMOKRÁCIA INTÉZMÉNYEI A REFORMOK UTÁN 

C szöveg:
A BÍRÁSKODÁS

A demokratikus államforma bírósági intézménye az esküdtbíróság volt. Az esküdtbíró-
ság a közvéleményt képviselte. Sorsolással választott szabad polgárok ítélkeztek a peres 
ügyekben. A legtöbb ügyet ők tárgyalták, csak a hazaárulást nem, mert abban a népgyűlés 
ítélt, valamint az emberölést, amelyet az areioszpagosz elé utaltak. A bíróságok hatásköre 
Athén szövetséges és alávetett államainak polgáraira is kiterjedt. Nem volt bíró, aki a tár-
gyalást vezette, a peres felek még bűntény esetén is kénytelenek voltak személyesen fel-
lépni a maguk ügyében, akár vádlóként, akár védőként.

D szöveg:
A DEMOKRÁCIA BIZTOSÍTÉKAI

A demokrácia egyik alapelve a közszolgálatot teljesítő polgárok állami díjazása volt. Az es-
küdtek, a búlé tagjai, a katonai szolgálatot teljesítő polgárok, az összes tisztviselő a hadve-
zérek és a kincstárnokok kivételével csekély napidíjat kaptak rendes keresetük kiesésének 
pótlására.
Ez az intézkedés tette lehetővé gazdagnak és szegénynek egyaránt az állam ügyeiben való 
teljes értékű részvételt. A gazdagabb polgároktól ugyanakkor megkövetelték, hogy köz-
szolgálattal támogassák az államot: a drámai előadások karának kiállításával, a hadihajók 
felszerelésével és fenntartásával.
Az athéni állami élet egyik döntő tényezője az volt, hogy a hivatalos személyeket és a po-
litikusokat felelősségre lehetett vonni. Minden tisztviselő, még a tíz sztratégosz is elszá-
molással tartozott a népgyűlésnek hivatali ideje alatti tetteiről és kiadásairól.
A politikai rendszer védelmet nyújtott a zsarnokságra törő polgárok ellen is: a nép sza-
vazata bármely politikust tízévi száműzetésre ítélhette a cserépszavazás intézményével, 
akiről úgy vélték, hogy egyeduralomra tör.

(Jakab György: Az ókori görög és római világ. AKG, 1994.)
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ÉRTÉKELŐ LAP

Név:  

Ma    dolgozott leghatékonyabban a csoport jó 
teljesítményéért.

Ma    volt a legegyüttműködőbb.

Ma    működött csoportvezetőként.

Ma    nagyon jó hozzászólásai voltak.

Ma    magyarázata volt a legvilágosabb, legkö-
vethetőbb.

Csoportunk jól csinálta  

 

 

A csoport munkájában problémát okozott  

 

 

Hogy jobban dolgozzunk, jobban kell figyelnünk  

 

 


