20.

A polgárháborúk kora

A punok és a görögök legyőzése után a Római Birodalom hatalmassá növekedett. A Római Köztársaság
a régi módon már nem volt képes egy ekkora birodalom vezetésére és belső rendjének fenntartására. Száz
évig tartó polgárháború* és száz év vérontás után erőskezű hadvezérek váltak a birodalom valódi uraivá.

 Kik és hogyan kormányozták a Római Köztársaságot a királyok elűzése után?
 Melyek voltak a római hódítások
legfőbb állomásai?
 Milyen nehézségekkel jár egy hódítással megszerzett birodalom kormányzása?
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A Római Birodalom Julius Caesar idején  Melyik mai ország területén
fekszik Gallia nagy része?  Hispánián ma melyik két ország osztozik?

Parasztkatonákból zsoldosok
polgárháború: olyan háború, amit egy államon belül vívnak egymással különböző fegyveres csoportok, hadseregek
germán: barbár nép, többek között a németek, angolok, dánok ősei

 Kr. e. 1. századi mezőgazdasági
szakkönyvek a rabszolgaságról

A meghódított területeken szerzett földbirtokok, illetve a
zsákmány a politikusokat és a hadvezéreket nagyon gazdaggá tették. A katonaként is szolgáló parasztok tömegei
viszont ezzel egy időben tönkrementek, elveszítették a földjüket. A római hadseregbe csak birtokos parasztokat soroztak be, de amikor hazájuktól távol kellett harcolniuk, nem
tudták megművelni földjeiket. 
Hannibál itáliai hadjárata is sok paraszt földjét és gazdaságát tönkretette. Alig maradt birtokos paraszt, így a birodalom hadseregébe már nem tudtak elég katonát állítani.


Miért veszítette el sok kisbirtokos paraszt a földjét? Miért veszélyeztette ez a római hadsereget?

A római szakkönyvek a föld megműveléséhez szükséges eszközöket három
csoportba osztották be: a beszélő, a félig
beszélő és a néma eszközökébe. A beszélő eszközökhöz sorolták a rabszolgákat, a
félig beszélőkhöz az ökröket, a néma eszközökhöz a szerszámokat, a szekereket.

Az egyik római konzul egy veszélyes germán* támadás idején elérte, hogy zsoldossereget állíthasson fel a városba költözött szegényekből. Ezeknek a katonáknak tizenhat évig
kellett szolgálniuk. Szolgálatukért fizetést, zsoldot kaptak,
leszerelésük után pedig földbirtok járt nekik.

 Minek tekinti a szerző a rabszolgát?

Miért egyezett bele a szenátus a zsoldossereg felállításába?
 Miért volt jó egy szegény embernek, hogy beállhatott zsoldosnak?
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A Spartacus-felkelés
A háborúk során sok rabszolga került Itáliába és Szicíliába.
Legtöbbjüket földművelésre és pásztorkodásra kényszerítették a nagybirtokokon, de közülük kerültek ki a gladiátorok* is. A rabszolgák többször fellázadtak sanyarú sorsuk
ellen.
Az egyik legnagyobb rabszolgafelkelést egy Spartacus
(szpartakusz) nevű gladiátor robbantotta ki. A lázadások leverése után a rómaiak kegyetlen bosszút álltak.

Nézd meg a történelmi atlaszban, milyen
messze van Rómától Capua! Hogy hívják
a két várost összekötő utat?
gladiátor: olyan kiképzett rabszolga, aki élethalál harcot vívott a római nép szórakoztatására.

„Az elesetteket meg sem lehetett számolni, míg a rómaiak csak mintegy ezer embert veszítettek. Spartacus holtteste nem került elő. Rengetegen menekültek a csata után a hegyek közé. A római hadvezér
ezeket is megtámadta. A menekültek négy csapatra oszlottak, és úgy
harcoltak ellene, míg hatezer ember híján mind el nem estek. Az élve
elfogottakat a római hadvezér a Capuából (kápua) Rómába vezető út
teljes hosszában keresztre feszíttette.”

 Hogyan álltak bosszút a rómaiak?

Julius Caesar fellépése
A terjeszkedő birodalom egyre több meghódított provincia
fölött uralkodott. A konzulok egy évig töltötték be hivatalukat, utána egy-egy provincia élére kerültek. A provinciában
állomásozó légiókat is ők vezették, mert meg kellett védeni a
birodalom határait. Előfordult azonban az is, hogy az egyik
volt konzulnak nem tetszett a szenátus döntése, ezért légióival elfoglalta Rómát. A városban egymást gyilkolták a hatalomért küzdő felek. A római légiók pedig a hadvezéreik vezetése alatt ugyancsak csatákat vívtak egymással. A zsoldosokból
álló csapatok ekkor már inkább hadvezérükhöz voltak hűségesek, nem Rómához. E véres belső polgárháború* száz évig
tartott, a birodalom meggyengült, és a rómaiak egyre jobban
vágytak arra, hogy valaki békét teremtsen. 

Gladiátorsisak  Lapozz vissza a
tankönyvben, és hasonlítsd össze a gladiátor
által viselt sisakot egy görög és egy római
katonai sisakkal! Mi a különbség a katonai és
a gladiátorsisak között? Mit gondolsz, miért
más a gladiátoroké?
polgárháború: olyan háború, amit egy államon belül vívnak egymással különböző fegyveres csoportok, hadseregek.

 A polgárháború kezdete
Amikor Caesar elérte a Rubico folyót,
amely Itália határa volt, a folyó vizére
pillantva elgondolkozott. Majd így szólt
a jelenlévőkhöz: „Barátaim, ha lemondok
az átkelésről, ez számomra lesz a bajok
kezdete, ha pedig átkelek, mindenki számára.” Ezeket mondta, miközben elszántan átkelt a folyón, ezt a szólást idézve:
„Legyen hát elvetve a kocka!”

Hadifoglyokat hajtanak a rabszolgapiacra.
Római dombormű  Hogyan akadályozzák
meg, hogy a foglyok elszökjenek? Fogalmazd
meg a kép alapján, hogyan bántak a rómaiak
a rabszolgákkal!
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Julius Caesar (júliusz cézár) volt a Kr. e. 1. század legtehetségesebb római politikusa és hadvezére. Először két másik
nagy hatalmú politikussal szövetkezve képes volt a szenátus döntéseit a maga akarata szerint befolyásolni. Rendet és
békét teremtett a birodalomban. Amikor Caesar konzuli éve
után Galliába ment, óriási területeket foglalt el. Még a Britszigetekre is átkelt hadaival.
Közben azonban egyik társa, Pompeius (pompejusz) ellene fordult. Caesar visszatért Rómába, és legyőzte Pompeiust,
akit egészen Egyiptomig üldözött.
 Miért szövetkezett Caesar két társával?
 Hogyan szerezte meg az egyeduralmat?
 Miért támogatták sokan Caesart?
 Nézd meg a lecke térképén, hogy honnan hajózott Caesar
Alexandriába!

Caesar mellszobra  Nézz utána az
interneten, hogy honnan ered a császár szó!

Julius Caesar Nagy Sándor szobra előtt

Keress a könyvtárban Kleopátráról vagy
Caesarról szóló könyvet! Válaszolj a
könyv alapján arra a kérdésre, hogy milyen nyelven beszélt egymással Caesar
és Kleopátra! Mi lett közös fiuk sorsa?

„Amint Caesar megpillantotta Nagy Sándor szobrát, feljajdult, és
valósággal megundorodott saját tétlenségétől, hogy még semmi
nevezetes tettet nem vitt véghez, holott Nagy Sándor az ő korában
már az egész földkerekséget leigázta.”

 Egy római történetíró írja le ezt a jelenetet. Hogyan jellemzi ez
Caesart?
 Próbáld megfogalmazni, miért szeretne Nagy Sándorra hasonlítani Caesar!

A leleményes Kleopátra

Kleopátra egyiptomi királynő szobra. Caesar
egyiptomi hadjárata során segítette trónra
a királynőt. Egymásba szerettek, és Kleopátra
fiút szült Caesarnak. A római szenátus ezt sem
nézte jó szemmel.
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Kleopátra az Egyiptomi Birodalom utolsó uralkodója volt. Apja is, testvére is királyok voltak. Egy darabig fivérével együtt uralkodott, de elűzték a trónról. Amikor Caesar – Pompeiust üldözve – megérkezett
Alexandriába, vissza akarta emelni a trónra Kleopátrát, akit még nem
is ismert.
Az asszonynak veszélyes lett volna nyíltan visszatérnie a palotába.
Elhatározta, hogy észrevétlenül jut be Caesarhoz. Teljes hosszában kinyúlva belebújt egy ágyneműtartó zsákba, amelyet bizalmasa szíjjal
összekötözött, és bevitt Caesar szobájába. Ez a kis furfang, amelyből
kitűnt Kleopátra leleményessége, azonnal elbűvölte Caesart.
Kleopátra anyanyelve görög volt, de nagyon sok nyelven beszélt. Ha
követek érkeztek hozzá, tolmács nélkül beszélt arabul, szírül, héberül,
etiópul vagy perzsául. Egyiptomi nyelven is tudott, pedig királyi elődei
még azt a fáradságot sem vették maguknak, hogy megtanulják Egyiptom bennszülött lakosságának a nyelvét.

Miért akart Kleopátra és Caesar találkozni egymással? Hogyan
sikerült ez?
 Miért volt hasznos Kleopátra kivételes nyelvtudása?


A huszonhárom tőrdöfés
Julius Caesar Rómába visszatérve jelentős újításokat vezetett
be. Megreformálta a naptárt és a birodalom irányítását. 
A szenátus féltette a köztársaságot az újításoktól, ezért azzal
vádolták Caesart, hogy vissza akarja állítani a királyságot.
Kr. e. 44. március idusán* az összeesküvő szenátorok huszonhárom tőrdöféssel meggyilkolták Caesart. Ezzel újból
kiújultak a véres belső harcok. Brutus (brútusz), a Caesar
elleni merénylők vezetője csapott össze Caesar örökbe fogadott fiával, Octavianusszal (oktaviánusz). Mindkét oldal
jelentős seregekkel rendelkezett, ezért újból kirobbant a polgárháború.
Caesar meggyilkolása
„Brutus a combjába szúrt, egy másik merénylő pedig a hátába. Caesar,
mint a csapdába került vad, egy ideig haragos kiáltások közepette hol
egyikük, hol másikuk ellen fordult, de Brutus csapása után, talán azért,
mert már mindenről lemondott, köpenyét magára borította, és testét
illendően befedve zuhant a földre Pompeius szobra előtt. De azok még
az elesettet is gyalázták; összesen huszonhárom csapást mértek rá.”

 Caesar naptárreformja
Caesar kiigazította a naptárt, amelyet az
idők folyamán a főpapok úgy összezavartak az önkényesen beiktatott szökőhónapokkal, hogy sem az aratás ünnepei nem estek már nyárra, sem a szüret ünnepei őszre.
A naptári évet a nap járásához igazította,
így napjainak száma 365 lett, a szökőhónap helyett pedig minden negyedik évben
egy-egy szökőnapot kellett beszúrni.

 Idézd fel, miért volt szükség a naptárreformra!
 Caesar naptárát Julianus-naptárnak
nevezik. Magyarázd meg, miért!
idus: latin szó, a hónap közepe

 Hogyan viselkedtek Caesar gyilkosai?
 Hogyan viselte a csapást Caesar?

Ahogyan a történészek gondolkodnak...
A történelmi események okainak megértéséhez tudnunk kell,
hogy ki miért tette azt, amit tett. Van, amikor a történelmi
szereplők leírják a céljaikat és indítékaikat. Gyakran azonban
ezt abból kell kikövetkeztetnünk, amit tettek.

Kleopátra és a római hatalmi küzdelmek
Kleopátra nagyon művelt és csinos asszony volt. Érthető,
hogy Caesar beleszeretett. De vajon Kleopátrát csak az érzelmei mozgatták, amikor viszonozta Caesar szerelmét?

 Nézz utána a könyvtárban, mi lett Kleopátra sorsa Caesar
halála után!

DOLGOZD KI A VÁLASZODAT!
Római polgárként el kell döntened, hogy támogatod-e a Caesar elleni
merénylőket. Gyűjts érveket ellene és mellette! Egy ehhez hasonló
táblázatot készíts! Dolgozz a füzetedbe!
Ellenzem Caesar egyeduralmát, mert…
Elfogadom Caesar egyeduralmát, mert…

Pompeius portréja. Pompeius kiváló hadvezér
volt, de nem túl ügyes politikus. Kezdetben
Caesar szövetségese volt, később az ellenfele
lett.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS
FELADATOK
 Milyen következményei voltak a
hosszú háborúknak?
 Miért nem voltak képesek a választott konzulok a hatalmas birodalmat vezetni?
 Miért volt veszélyes a zsoldossereg a provinciákat irányító konzulok kezében?
 Milyen változást hozott Caesar és
Pompeius összefogása?
 Mitől tartottak Caesar ellenfelei?
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21.

Császárok a birodalom élén

A Caesar meggyilkolása után kirobbant polgárháborút fogadott fia nyerte meg. Ő a hadseregre támaszkodva fokozatosan átalakította a köztársaságot egyeduralommá. Megszületett a császárság és vele együtt
a tartós belső béke is. A későbbi császárok között nemcsak tehetséges és jóakaratú uralkodók voltak, hanem őrült zsarnokok is. A császárság ötszáz évig mégis fenn tudott maradni.

 Miért veszélyes, ha egy-egy személy korlátlan
hatalommal rendelkezik?
 Hogyan igyekeztek megakadályozni a korlátlan hatalmat Athénban és Rómában?
 Kik és miért támogatták Julius Caesart?
 Kik és miért gyilkolták meg őt?
 Ki volt Octavianus?
Augustus és családja. Felül a trónoló Augustus fogadja
utódját, a kocsiról lelépő győztes Tiberiust.  Hogyan jelzi az
ábrázolás, hogy Augustust istenként tisztelik?
 Az alsó sávban római katonák győzelmi jelet állítanak fel.
Mellettük legyőzött barbárok. Hogyan jelzi a kép, hogy ők
foglyok?  Fogalmazd meg, mi a kapcsolat a két sáv között!

Octavianus és Antonius harca
Miután Caesar merénylőit legyőzték, azok kerültek hatalomra,
akik Julius Caesarhoz hasonlóan csökkenteni akarták a szenátus
hatalmát. Caesar fogadott fia, Octavianus mellett jelentős hatalommal rendelkezett Julius Caesar volt hadvezére, Antonius is.
Hamarosan azonban ellentétek alakultak ki köztük is. Antonius (antoniusz) Egyiptomba ment, és feleségül vette Kleopátrát.
A keleti provinciák korlátlan ura kívánt lenni, ezért szembekerült Rómával. Octavianus egy tengeri csatában legyőzte Antoniust, provinciává szervezte Egyiptomot, Kleopátra pedig öngyilkosságba menekült.
 Mit gondolsz, hogyan vélekedett a római szenátus arról, hogy egy
római hadvezér feleségül vette az egyiptomi királynőt? Próbálj meg
úgy érvelni, mint egy szenátor! Ne felejtsd el, hogy ez az időszak formailag még köztársaság volt!

Egy mindenki felett
Augustus szobra katonai öltözetben
 Augustus hódításait kiváló
hadvezéreinek, például Tiberiusnak
köszönhette. Mit gondolsz, miért
ábrázoltatta magát katonai páncélzatban?
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A megfélemlített szenátus kitüntető címként az Augustus (augusztusz, fenséges) nevet adományozta Octavianusnak. Augustus
Caesar halálakor a Caesar nevet is felvette. Az őt követő császárok
is így tettek, ezért alakult ki Caesar nevéből a császár kifejezés.

Augustus békét teremtve látszólag helyreállította a köztársaság intézményrendszerét, de a legfontosabb tisztségeket ettől kezdve ő töltötte be. A hadsereg főparancsnoka és a
birodalom főpapja is ő volt.
Továbbra is választottak konzulokat minden évben, de
csak Augustus bizalmasai kerülhettek ebbe a pozícióba. Az
emberek persze látták, hogy a köztársaság már csak látszat,
mert Augustus valójában egyeduralmat épített ki. A tartós
béke, a gazdaság fellendülése azonban sokak számára elfogadhatóvá tette a szabadság elvesztését.
Augustus maga jelölte ki utódját is. Nem született fia,
ezért egyik mostohafia, Tiberius (tiberiusz) lett a kiválasztott. Érdemes róla tudni, hogy ő foglalta el és csatolta a birodalomhoz Pannónia területét.  
 Miért tett úgy Augustus, mintha helyreállította volna a köztársaságot?
 Hogyan tudta mégis érvényesíteni az akaratát?
 Szerinted melyik volt az a tisztsége, amelyik a hatalom megtartása szempontjából a legfontosabb volt?
 Mit bizonyít, hogy az lett az új császár, akit Augustus jelölt ki örökösének?

Őrült és bölcs császárok
Tiberius utóda, Caligula istennek képzelte magát, esténként Jupiter templomában „beszélgetett” az istenszoborral.
Különös ruhákban járt, és hidegvérrel
meggyilkoltatott sok szenátort és előkelőt, hogy vagyonukat elkobozza.

 Augustus tetteinek felsorolása
„Tizenkilenc éves koromban a magam
költségén hadsereget szerveztem, amelynek segítségével a polgárháborútól szorongatott államot felszabadítottam. Ezen
a címen a szenátus kitüntető határozatával tagjai közé választott.
Háromszor rendeztem gladiátori játékokat a
magam nevében és ötször fiaim vagy unokáim nevében. Ezeken a játékokon körülbelül tízezer ember küzdött a porondon.
A római nép fennhatóságát Egyiptomra is
kiterjesztettem.
A pannóniai törzseket, amelyeket az én
uralkodásom előtt a római nép hadserege
sohasem közelített meg, Tiberius révén,
aki akkor mostohafiam és hadvezérem
volt, legyőztem, a római nép hatalma alá
vetettem, és Illyricum határait előbbre vittem egészen a Danuvius-folyó partjáig.”

 Sorold fel saját szavaiddal Augustus
tetteit!
 Miért sorolja fel Augustus tettei között a gladiátorviadalok szervezését?
 Egyiptom meghódítását nagyon röviden említi a felirat. Indokold meg, miért! Ki ellen harcolva hódította meg?

Nero szobra  Caligulának és Nerónak nagyon
kevés szobra maradt fenn. Mit gondolsz, miért? Ha voltak szobraik, mi történhetett velük?

 Dicsőítő vers Augustusról

Ahogyan a történészek gondolkodnak...
A történészek nem azt vizsgálják, hogy egy politikus mit állított magáról, hanem azt, hogy mit tett. A források néha ellentétben állnak a mögöttük meghúzódó valósággal.

Augustus megítélése
Augustus korának forrásai azt írják, hogy az uralkodó helyreállította a köztársaságot, mi mégis az első császárnak tekintjük, a császárság megteremtőjének. Augustus költői azt
állították, hogy az uralkodása idején eljött az új aranykor, mi
úgy fogalmazunk, hogy katonai diktatúrát valósított meg.


Augustus szobra és Horatius verse alapján válaszold meg,
mire szolgáltak ezek a versek!

Már a Béke, Hit, Becsület, Szemérem
s elhagyott Virtus közibénk mer újra
térni, és kincses szarujával eljött
végre a Bőség.
Látva oltárát megelégedetten,
Róma nagyságát s Latium nyugalmát,
ránk ujabb kort hoz, s ez az új időszak
mind ragyogóbb lesz...

 Augustus dicsőségét olyan remek
költők énekelték meg, mint Horatius
(horáciusz), akik munkájukért bőséges jutalmat kaptak. Hogyan ábrázolja Horatius ünnepi verse Augustus
korát? A Virtus jelentése erény. Latium
(lácium) Róma környéke, ahol a latinok éltek.
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Caligula kedvenc lovát Incitatusnak (incitátusz) hívták. „A cirkuszi játékok előtti napon a katonaság révén intézkedett, hogy a környék lakossága egy szót se ejtsen, nehogy megzavarják az állat nyugalmát. Nemcsak márványistállót, elefántcsont jászlat, bíbortakarót, drágaköves
nyakláncot adott neki, hanem egy palotát is, személyzettel és berendezéssel, hogy a nevében meghívott vendégek méltó fogadtatásban
részesüljenek. Mint mondják, még konzulságot is szánt neki.”

Nero (nero) még rosszabb hírű volt. Úgy került hatalomra,
hogy az előző császárt és annak fiát meggyilkoltatta, később
pedig saját édesanyjával és nevelőjével is végzett. Az azonban csak rosszindulatú híresztelés, hogy felgyújtotta Rómát,
mert a lángokban akart gyönyörködni. Uralmát katonai lázadás söpörte el.

Marcus Aurelius lovas szobra  A bölcs
császárt hadvezérként ábrázolja a Rómában
fennmaradt lovas szobor. Nézz utána a lecke
szövegében, melyik nép ellen harcolt!
Nézz utána az interneten, ma mi történik
az olyan politikusok szobraival, akik bűnöket követtek el!
Honlap: http://www.mementopark.hu

 Két gondolat Marcus Aurelius
könyvéből
„Vigyázz, el ne császárosodjál, fel ne vedd
szokásaikat, mert az ilyesmi előfordul!
Egyáltalán ne vitatkozzál többé arról, milyennek kell a jó embernek lennie, hanem
légy olyan.”

 Milyen emberré szeretett volna válni
a császár?

Amikor Nero énekelt, senki nem hagyhatta el a színházat, akkor sem,
ha kényszerítő oka volt rá. Sokan, akik már unták, hogy őt hallgassák,
leugrottak a falakról – a városkapuk ugyanis zárva voltak –, vagy halottnak tettették magukat, és temetési menetben vitették ki magukat
a városból.
Nero többször indult kocsiversenyen is. Az olimpián még tízesfogatot
is hajtott, de kirepült a kocsiból, és bár visszasegítették, nem bírta a
versenyt, és kiállt a futamból. Ennek ellenére persze megkapta a győzelmi koszorút.

 Nero kiváló költőnek, énekesnek és kocsiversenyzőnek tartotta
magát. Hogyan érte el, hogy legyen közönsége, amikor énekel?
 Az olimpián leesett a kocsiról, és el sem jutott a célig, mégis ő
lett a győztes. Mit gondolsz, miért?

Voltak azonban jó uralkodók és nagyszerű hadvezérek is a
császárok között. Trajanus (trajánusz) volt az utolsó nagy hódító. Többek között Daciát (dácia) és Mezopotámiát is meghódította, és adófizető provinciává szervezte. A germánok ellen
hadakozó Marcus Aurelius (markusz auréliusz) pedig bölcs
ember volt. Görögül írott bölcselkedései ma is olvashatók. 
A birodalom szerencséjére több volt a jó császár, mint az
őrült, de az utóbbiakról mégis gyakrabban esik szó. Rémtetteik mutatják, milyen veszélyes, ha semmi sem korlátozza
egy uralkodó hatalmát.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

DOLGOZD KI A VÁLASZODAT!

 Hogyan alakult át a köztársaság Augustus uralkodása alatt?
 Miért fogadták el a rómaiak a szenátus hatalmának csökkentését?
 Ki volt a birodalom legnagyobb hódítója, és
milyen területeket hódított meg?
 Miért veszélyes, ha egy uralkodónak semmi
sem korlátozza a hatalmát?

Tedd egymás mellé a történelmi atlaszt és a földrajzi
atlaszt! Írd össze földrészenként csoportosítva, mely
mai országok találhatók azon a területen, amelyre
Trajanus birodalma kiterjedt! Készíts egy ehhez hasonló táblázatot!
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Séta a császárkori Rómában

Róma nemcsak hadvezéreket és politikusokat adott a világnak. A városban ma is megcsodálhatjuk az ókori
építészet nagyszerű emlékeit. A mérnökök vízvezetékeket és utakat építettek, a tudósok, a költők és történetírók olyan könyveket írtak, amelyeket ma is olvashatunk.

 Melyek voltak az ókori Kelet és Hellász leghíresebb városai?
 Mik voltak az ókori városok közös jellegzetességei?
 Egy nagy birodalom fővárosának élete miben különbözhet a
többi nagyvárosétól?
 Milyenek voltak Róma városának földrajzi adottságai?

A folyópartról a piactérre
A tengeri kikötőből a Tiberisen hajókkal Rómáig tudták szállítani az árukat. A városnál nem volt mély a folyó, így akkor
is át tudtak kelni, amikor még nem építették fel az első hidat.
Az anyafarkas szobra azon a helyen állt, ahol a hagyomány
szerint partra sodródott a gyerekek teknője. A folyóparton volt
a marhavásártér. Mellette álltak a város legrégebbi szentélyei.
Innen a Capitolium (kapitólium) dombjára kapaszkodhatunk
fel. Itt állt Jupiternek, a rómaiak főistenének a temploma.
A Capitolium ormáról letekintve jobbra a Palatinus-dombot
(palatinusz) látjuk, ahol Augustus palotája állt. A palotát falfestmények és mozaikok díszítették.
Szemben pedig a híres piacteret, a Forum Romanumot
látjuk.  Nagy volt itt a nyüzsgés minden reggel! Nemcsak
az árusok és a vásárlók, hanem a szenátorok is idejöttek, mivel a Forum bal oldalán állt a szenátus épülete. Ez az épület
a mai napig megcsodálható.
A diadalíveket a római hadsereg nagy győzelmei után, a
hadizsákmányból emelték. Alatta vonult át a győztes hadvezér és serege. Az oszlopos templomok és a dicső rómaiakat
ábrázoló szobrok közt elhaladva a látogató a Colosseumhoz

Róma egyik legkorábbi temploma a Tiberis
partján, a marhavásártér mellett. Talán a
kikötő istenének építették.  Lapozz vissza,
és hasonlítsd össze a Parthenónnal! Miben
hasonlít és miben különbözik a két épület?

 Augustus városfejlesztése
A Kr. u. 2. században, az életrajzíró Suetonius (szvétóniusz) beszámolt
róla, hogy a polgárháborúban romba dőlt Rómát Augustus újjáépíttette. Augustus nagyon büszke volt az újjászületett városra.
„Rómát, amely akkoriban még nem épült ki úgy, ahogy az a birodalom fenségéhez illett volna, és sokat szenvedett árvíztől, tűzvésztől,
Augustus úgy felvirágoztatta, hogy jogosan büszkélkedett azzal, hogy
téglavárost kapott, de márványvárost hagy az utókorra.”

 Mit jelent a téglaváros és a márványváros kifejezés? Mi volt
Augustus célja az építkezésekkel?

Falfestmény Augustus palotájából. A festmény
egy kertet ábrázol. Még télen is virágok
között üldögélhetett a császár és a felesége.
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 Cirkuszi átok
„Szent angyalok, kötözzétek össze és
kössétek meg, fordítsátok fel, vagdaljátok apróra, buktassátok fel a kékek lovait
és kocsihajtóit! Tedd erőtlenné a kezeit,
a lábait, az izmait a kékek lovainak és
kocsihajtóinak!”

 Mi volt a célja az átok írójának?
 Melyik versenyistálló vereségét akarta?

Látogass el az Aquincumi Múzeum honlapjára, és gyűjtsd össze, milyen római kori
műemlékek találhatók Budapesten! Honlap: http://www.aquincum.hu

Ahogyan a történészek
gondolkodnak...

(kolosszeum) ért.Itt zajlottak a rómaiak körében népszerű
gladiátor- és állatviadalok. A Palatinus mögött állt a birodalom legnagyobb kocsiversenypályája, a Circus Maximus
(cirkusz makszimusz). A nézők fogadásokat kötöttek a versenyzőkre. Sok pénzt lehetett nyerni, de veszíteni is.  A
legkülönlegesebb templomot nem egy, hanem valamennyi
isten számára építették, ez a Pantheon (panteon). Hatalmas
kupolája a mai napig sértetlenül áll.
 Milyen célokra épült a Colosseum?
 Miért emelték a diadalíveket?
 Mire használjuk ma a cirkusz kifejezést? Miben különbözik ez a
szó római használatától?
 Rajzolj le egy kocsiversenyt! Ügyelj a hajtók ruhájának színére!

Mi mindenről olvashattak a művelt rómaiak?
A római színházakban többnyire komédiákat játszottak.
A színház nem volt olyan fontos a rómaiaknak, mint a görögök számára. Aki mégis művelődni akart, a Colosseum
közelében, a cipészek utcájában találta meg az egymilliós
város legtöbb könyvesboltját. A kirakatba kiírták, kiknek a
műveit lehet éppen megvásárolni. A könyvek nem olyanok
voltak, mint ma. Papirusztekercsekre másolták a szövegüket. A legnépszerűbb könyv Vergilius (vergiliusz) eposza

A régi épületek feliratai is lehetnek
források. A diadalíveken feliratok jelzik, hogy kinek és melyik győzelme
alkalmából állították. Sok olyan adatot is megőriztek az épületek feliratai,
amelyekről ma semmit sem tudnánk.

Római falfeliratok
A Pantheon homlokzatán hatalmas
betűkkel vésett felirat nevezi meg a
templom építőjét:
„Marcus Agrippa (markusz agrippa),
Lucius (lúciusz) fia építtette harmadik konzulsága idején.”
Marcus Agrippa Augustus hadvezére és veje volt. Harmadik konzulsága
Kr. e. 27-re esett.
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Keress a lakóhelyeden olyan épületeket, amelyek falán valamilyen
eredeti felirat látható! Milyen célokat szolgáltak ezek az épülettel
együtt készült feliratok? Mi derül ki
belőlük?

A Colosseum mai állapotában, és
ahogy eredetileg kinézett. Nem
kevesebb, mint ötvenezer néző
izgulhatta itt végig az állat- és
gladiátor-viadalokat. Ha vízzel
töltötték fel a porondját, hajós csatát
is elő tudtak adni!  Fogalmazd
meg, mi a különbség a két kép
között! Mi alapján tudták elkészíteni
a rekonstrukciót?

Kocsiverseny a Circus Maximusban. Négy sportklub működött Rómában, a kékek, a zöldek, a fehérek és a vörösök.
Ezek a klubok indítottak versenykocsikat a cirkuszban. A kocsihajtók a klub színét viselték.  Milyen sportklub működik
településeteken, és milyen színei vannak?

volt, ami azt beszélte el, hogyan hajóztak el a legyőzött trójaiak Itáliába, és váltak a rómaiak őseivé. Horatius műveit is
sokan vásárolták. Ő arról írt verset, hogy Augustus uralkodása idején új aranykor köszöntött be Rómában.
Ha Romulus és Remus történetére lettünk volna akkor
kíváncsiak, azt Livius (líviusz) római történelemről szóló
munkájában találtuk volna meg. A kor összes tudományát
Plinius (pliniusz) foglalta össze harminchét kötetben. Orvosi, sőt mezőgazdasági könyveket is tartottak a római könyvesboltok. Akinek nem volt pénze könyvet venni, ellátogathatott a könyvtárakba, ahol minden görög és latin nyelvű
könyvet megtalált. De még a város tizenegy hatalmas nyilvános fürdőjének is saját könyvtára volt a medencéken és
edzőtermeken kívül.


Sorold föl, hányféle szórakozás közül választhattak a rómaiak!

DOLGOZD KI A VÁLASZODAT!
A lecke és az olvasmányok alapján fogalmazd meg, kiknek állítottak emléket Livius,
Vergilius és Horatius művei!
irodalmi alkotás
Livius
Vergilius
Horatius


Milyen érzéseket kelthettek ezek az alkotások a rómaiakban?

A Pantheon belülről. A negyvenhárom méter átmérőjű kupola közepe
nyitott, azon keresztül süt be a napfény a templomba. Igaz, ha esik,
a Pantheon közepén pocsolya áll.  Indokold meg, miért van nyílás a
templom kupoláján! Mi nincs az épületen, és mi ennek a következménye?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
 Miért volt ideális Róma környéke a városalapításhoz?
 Sorold fel, milyen épületek álltak a Forum Romanumon és
környékén!
 Milyen műsorokat rendeztek a Colosseumban? Idézd fel, mit
tanultál korábban a gladiátorokról!
 Sorold fel, milyen lehetőségei voltak az ókori Rómában annak, aki művelődni szeretett volna!
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Bérházak, villák és lakóik


OLVASMÁNY

„A Város mai nagysága és a lakosság rendkívüli
zsúfoltsága miatt megszámlálhatatlanul sok lakást kell előteremteni. Ha tehát a Város földszintes házakkal ekkora tömegnek nem képes lakóhelyet biztosítani, maga a helyzet kényszerít rá,
hogy emeletes házak építésében keressük a megoldást” – írja egy római építész. A szegényebb rómaiak ilyen bérházakban béreltek emeleti lakást,
ami többnyire egy szobából állt. A házakban nem
volt vízvezeték, az utcai nyilvános kútról hoztak
vizet. Kémény sem volt, így a fűtéstől füstös lett a
szoba levegője. Főzni sem lehetett, mert könnyen
kigyulladt a fából épített födém. Nem csoda, hogy
a szegényebb polgárok csak aludni jártak haza.

Minden sarkon volt kisvendéglő, ahol olcsón főzeléket vagy sülteket lehetett venni. Fürdeni az
ingyenes közfürdőkbe jártak.
A gazdagoknak szép helyen fekvő villáik voltak. A belső udvaron vízzel telt medence hűsítette őket a meleg napokon. Külön terem szolgált
az étkezésekre. Széles heverőkön fekve lakomáztak. A villákban volt konyha, olykor saját fürdő
is, és volt, ahová a vizet is bevezették. A császárok villái még hatalmasabbak voltak. Nero palotájában, az Arany Házban több mint százötven
helyiséget tártak fel. „Az ebédlőtermek mennyezetét mozgatható és csövekkel felszerelt elefántcsont lapokkal rakták be, hogy felülről virágot és
illatszert lehessen szórni. A főebédlőt kör alakúra formálták, és éjjel-nappal szüntelenül forgott,
a világegyetem mozgását követve. A fürdőket a
tenger és kénes források vize táplálta” – írja egy
római történetíró.

Római emeletes bérház romjai  Miért csak aludni jártak haza
a bérházak lakói? Miért kellett emeletes bérházakat építeni?

Nero Arany Házának központi étkezője. A terem romjaiban is
hatalmas. A tető forgó részének nem maradt nyoma.
 Az Arany Házat és a bérházakat összehasonlítva
fogalmazd meg, milyen különbségek voltak a római
lakások között!
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Római fűtőtest. A mélyedésbe parazsat tettek, a hengerbe
pedig vizet öntöttek. A parázs felmelegítette a vizet, ami
reggelig sugározta a meleget.  Milyen lett a parázstól a
szoba levegője?  Miért gyulladtak ki rendszeresen a római
bérházak?  Nézz utána, működött-e Rómában tűzoltóság!
Segít a honlap: www.aquincum.hu  A szegény emberek
miért nem otthon főztek?

