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Előszó

Kedves Ötödikes!
Most, hogy felső tagozatba léptél, új kihívások és feladatok várnak rád. Ezzel együtt sok új isme-

ret birtokába jutsz. A múlt megismerése nagyszerű kaland! Sok tudással leszel gazdagabb.
Életünk története családunk történetének része. Az pedig országunk és népünk történelmének 

része. Népünk történelme viszont Európa és a világ történelmébe illeszkedik. Történelemnek ne-
vezzük mindazt, ami már megtörtént. Ennek a megismerése fontos dolog. A múlt ismerete segít 
eligazodni a világban. Megismerhetjük elődeink szokásait, tetteit és ezek következményeit. Ha 
megismered, miképpen éltek és gondolkodtak egy másik korban élt emberek, könnyebben érthe-
tő lesz az a világ is, amelyben most élünk.

Ebből a könyvből megtudhatod, hogyan élt a barlanglakó ősember, és hogyan jutott el az ember 
addig, hogy például piramisokat építhessen. Megismered, hogyan alakultak ki az ókori birodal-
mak. Fény derül arra is, hogy népünk ősei mi módon jutottak el jelenlegi hazánk területére, hogyan 
alapítottak itt országot, államot, hogy fennmaradhassanak.  

Tankönyvünk a bemutatott időszakot több részre, úgynevezett fejezetre bontja. A fejezetek ele-
jén rövid összefoglaló olvasható, ami elmondja, mi mindent tartalmaz a fejezet. Ezeken az 
oldalpárokon olyan képet találsz, amely segít gondolataidat a távoli múltba repíteni. A leckék szö-
vegében vastag betűkkel emeltük ki a nagyon fontos tudnivalókat. Vannak a szövegben olyan 
szavak, amelyeket csillag jelöl (*). Ha ilyet látsz, érdemes a tankönyv végére lapoznod, ahol a Kis-
lexikonban megtalálod a szó magyarázatát. Ezzel is könnyebbé válik a tanulás. 

A képek segítenek a tananyag jobb megértésében, ezekkel számos régi és ritka dolgot tudunk
neked megmutatni. Találsz olyan szövegrészeket is, melyeket  másfajta betűkkel, sárga háttérre

nyomtattunk: ez nem kötelező anyag, de ha elolvasod, érdekes ismeretekhez juthatsz.
A tankönyvi leckék elején néhány mondatból álló bevezető hangol az új ismeretekre. Néhány 

kérdéssel segítünk felidézni korábbi tanulmányaidból azokat az ismereteket, melyekre az adott
leckében szükséged lehet. A leckék végén olvasható  ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK  
pedig segítenek neked átlátni a tananyagot. A leckékben is találsz majd kérdéseket, feladatokat 
– ezeket piros négyzet () jelöli –, amelyek megválaszolása, megoldása fontos a múlt megismeré-
séhez. Ezekhez tanáraidtól is kaphatsz segítséget.

A tankönyvben a leckék mellett olvasmányok is vannak. Ezek fontos történelmi személyeket, 
eseményeket vagy időszakokat mutatnak be részletesebben.

A tankönyvi fejezetek végén található színes ábrák a gondolattérképek. Ezek segítségével a fe-
jezetek ismereteit úgy tudod rendezni, mintha egy könyvespolc előtt állnál: sok minden van rajta, 
de te könnyen eligazodsz itt, mert ismered az egyes elemek helyét. Amikor egy új fejezethez érsz, 
olvasd el a rövid összefoglalót! Ezután lapozz a fejezet végéhez, nézegesd a gondolattérképet, 
engedd, hogy szabadon szárnyaljon a képzeleted! Mit jelenthetnek az ott olvasható szavak? Milyen 
eseményekről szólhatnak? Hogyan kapcsolódnak egymáshoz az új információk? Egészben látod 
majd az új ismereteket, ami segít a leckék szövegének későbbi feldolgozásában. Figyeld meg, ez-
után ismerősnek fog tűnni minden lecke anyaga!

A tankönyvhöz tartozó munkafüzet érdekes feladatot is tartalmaz gondolattérképekhez. 
Kalandra fel! Az ismeretlen múlt arra vár, hogy felfedezd! Mindehhez kitartást, szorgalmat és sok 

kíváncsiságot kívánnak neked: 
a Szerzők

NT_98745_tort(sni)_05-tk-44.indd   3NT_98745_tort(sni)_05-tk-44.indd   3 2020. 06. 04.   8:37:352020. 06. 04.   8:37:35



4

Tartalom

Előszó   .......................................................................................................................  3

 I. Ismerkedés a történelemmel  .........................................................................  6
   1. A történelem forrásai  ..................................................................................  8
   2. Időszámítás, történelmi korok  ....................................................................  11

 II. Az őskor és az ókori Kelet  ...............................................................................  14
   3. Az ember megjelenése és elterjedése a Földön  .........................................  16
   4. Gyűjtögető, halász-vadász életmód  ...........................................................  19
    A tűz szerepe (Olvasmány)  ..........................................................................  21
    Kultúra, varázslás (Olvasmány)  ..................................................................  22
   5. Letelepedés és termelő életmód  ................................................................  23
    A fazekasság és a fémművesség (Olvasmány)  ...........................................  25
   6. Az első városok és az ókori államok kialakulása  .......................................  26
    Az öntözéses földművelés (Olvasmány)  .....................................................  29
   7. Mezopotámia: a sumerok és az Óbabiloni Birodalom  ..............................  30
    Hammurapi törvényei (Olvasmány)  ...........................................................  33
   8. A Nílus völgyében – Egyiptom  ....................................................................  34
    Egyiptomi istenek és múmiák (Olvasmány)  ...............................................  37
   9. A Biblia földje  ...............................................................................................  39
    A világ teremtése (Olvasmány)  ...................................................................  40
    Az Édenkert (Olvasmány)  ............................................................................  41
    A vízözön (Olvasmány)  ................................................................................  42
   10. Az ókori India  ...............................................................................................  43
   11. Az ókori Kína  ................................................................................................  46
    A kínai nagy fal (Olvasmány)  .......................................................................  48
   Összefoglalás – Az őskor és az ókori Kelet  .......................................................  49

 III. Az ókori Hellász  ................................................................................................  50
   12. Hellász, a városállamok földje  ....................................................................  52
   13. Görög istenek és hősök  ...............................................................................  55
   14. Az olümpiai játékok  .....................................................................................  58
   15. Athén és Spárta ............................................................................................  60
   16. A görög–perzsa háborúk  .............................................................................  62
   17. Demokrácia Athénban  .................................................................................  65
   18. Épületek, szobrok és a görög színház  .........................................................  67
    A görög tudományok: a csillagászat és az orvoslás (Olvasmány)  .............  69
   19. Az első világhódító: Nagy Sándor  ...............................................................  70
   Összefoglalás – Az ókori Hellász  ......................................................................  73

NT_98745_tort(sni)_05-tk-44.indd   4NT_98745_tort(sni)_05-tk-44.indd   4 2020. 06. 04.   8:37:352020. 06. 04.   8:37:35



5

 IV. Az ókori Róma  ...................................................................................................  74
   20. Itália és Róma  ..............................................................................................  76
   21. Városállamból birodalom  ...........................................................................  79
    A római hadsereg (Olvasmány)  ...................................................................  82
   22. Köztársaságból császárság  .........................................................................  83
    Julius Caesar (Olvasmány)  ..........................................................................  86
    Augustus császár és utódai (Olvasmány)  ...................................................  87
   23. Séta az ókori Rómában  ...............................................................................  88
    Élet a fürdőben (Olvasmány)  ......................................................................  91
   24. Élet a Római Birodalomban  ........................................................................  92
   25. Pannónia földjén  .........................................................................................  96
   26. Jézus élete  ...................................................................................................  98
    Az utolsó vacsora (Olvasmány)  ...................................................................  100
   27. A kereszténység elterjedése, a keresztény egyház kialakulása  ................  102
    Pál apostol (Olvasmány)  .............................................................................  104
   28. A Római Birodalom végnapjai  ....................................................................  105
    Attila, az Isten ostora (Olvasmány)  .............................................................  108
   Összefoglalás – Az ókori Róma  .........................................................................  109

 V. A középkori Európa kialakulása  .....................................................................  110
   29. Új királyságok és régi birodalmak  ..............................................................  112
   30. Nagy Károly birodalma és a birodalom felbomlása  ..................................  115
   31. Az iszlám és az Arab Birodalom  ..................................................................  118
    Az arab kultúra és tudomány (Olvasmány)  ................................................  120
   32. Európa keresztény királyságai és a keresztény államiság fő jellemzői .....  122
    A normannok elfoglalják Britanniát (Olvasmány)  .....................................  125
   33. Földesurak és jobbágyok. Élet az uradalomban  ........................................  126
   Összefoglalás – A középkori Európa kialakulása  .............................................  129

 VI. A magyarság története a kezdetektől a kalandozások végéig  ..................  130
   34. A magyar nép eredete  .................................................................................  132
   35. A magyar nép vándorlása  ...........................................................................  134
   36. Honfoglalás és letelepedés  .........................................................................  137
    A fehér ló mondája (Olvasmány)  ................................................................  139
   37. Honfoglaló őseink életmódja  .....................................................................  140
   38. A kalandozó hadjáratok és Géza fejedelem  ...............................................  143
    Botond legyőzi a görög óriást (Olvasmány)  ...............................................  146
    Lehel kürtje (Olvasmány)  ............................................................................  147
   Összefoglalás – A magyarság története a kezdetektől 
    a kalandozások végéig  ................................................................................  148

Kislexikon  ................................................................................................................  149

NT_98745_tort(sni)_05-tk-44.indd   5NT_98745_tort(sni)_05-tk-44.indd   5 2020. 06. 04.   8:37:352020. 06. 04.   8:37:35



  K
r. 

e.
 3

00
0

KÖZÉPKOR

ÓKOR

ŐSKOR

I. fejezet
Ismerkedés 
a történelemmel

NT_98745_tort(sni)_05-tk-44.indd   6NT_98745_tort(sni)_05-tk-44.indd   6 2020. 06. 04.   8:37:352020. 06. 04.   8:37:35



                                                                                          476                                                                                         1492                              1914

JELENKOR

ÚJKOR

Ebből a fejezetből megtudhatod, 
 mit jelent a történelem szó.
 mit nevezünk időszámításnak.
 honnan kapta a nevét az „ősember”.
 mitől „középkori” a középkori lovag.
 ki az a régész, és mi az a lelet.

Minden embernek van személyes élettör-
ténete. A szüleinkkel, nagyszüleinkkel történt 
események együtt alkotják a családunk törté-
netét. A család tagjai naplókban, fényképeken 
vagy régi videókon örökítették meg a fontos pil-
lanatokat. Ezek a család történetének forrásai.

Történelme azonban nemcsak neked, csalá-
dodnak, hanem minden népnek, országnak, 
sőt az egész emberiségnek is van! A legrégebbi 
időktől kezdve fontosnak tartották az emberek, 
hogy őseik és saját maguk múltjának legfonto-
sabb eseményeit feljegyezzék. Emlékét tovább-

adják a következő nemzedéknek, amelyik min-
dig kíváncsi volt arra, kik voltak az elődeik, mi 
történt azelőtt, hogy ők megszülettek volna.
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Jártál már várakban, kastélyokban, múzeumokban? Nézegettél régi filmeket, képeket? Olvastál 
régi történeteket? Meséltek-e neked szüleid, nagyszüleid a gyermekkorukról? Ha igen, akkor a tör-
ténelemmel találkoztál. 

1.  
A történelem forrásai

Mit jelent a szó: történelem?

A múlt mindaz, ami korábban megtörtént, azaz elmúlt. 
Történelemnek nevezzük az emberiség életében már meg-
történt események sorát. Mesél a sok ezer évvel ezelőtt élt 
emberek mindennapi életéről, harcairól, munkájáról, gon-
dolkodásáról.

De honnan tudjuk, hogy valójában mi történt száz és száz 
évvel ezelőtt? Ezt a tudósok kutatják. Azokat a tudósokat, 
akik az emberiség múltjával foglalkoznak, történészeknek 
nevezzük. A történészek tanulmányozzák a régi tárgyakat, 
írásokat, könyveket. Azokat a kutatókat pedig, akik ezeket 
a régi emlékeket gyakran a föld mélyéből a felszínre hozzák, 
régészeknek nevezzük. 

 Régészeti ásatás  Nézd meg fi-
gyelmesen a rajzot! Mondd el, szerin-
ted mit csinálnak a rajzon látható 
régészek! Mit gondolsz, miért tesznek 
számokat a sírban talált leletekhez? 
Miért fényképezik le az ásatást?
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 A cseszneki vár légi felvételen  Miért hegytetőre építették a vá-
rakat? Kik éltek itt szerinted?

  Kik használhatták ezeket a tár-
gyakat? Képzeld el, rajzold le!

Régi tárgyak, történelmi épületek

A régi tárgyak a történelem legérdekesebb forrásai. Gon-
dolj bele, ha kezedbe veszel egy pénzérmét Mátyás király ko-
rából, lehet, hogy azt maga a király is megfogta valaha! Ha 
meglátogatod Mátyás visegrádi palotáját, azokban a termek-
ben jársz, ahol a király is lépkedett annak idején. 

A régészek sokszor régi romok és temetők feltárása során 
találják meg a tárgyi emlékeket, amelyek azután a múzeu-
mokba kerülnek. A múzeumokban használati tárgyakat, 
fegyvereket, szerszámokat és gépeket, de emberi csontokat, 
ruhákat, zászlókat, hangszereket is láthatsz. A régi tárgyak 
mutatják meg nekünk, hogyan dolgoztak, harcoltak vagy szó-
rakoztak őseink. A régi épületek, például várak, templomok, 
lakóházak is történeti források. Ezeket nevezzük együttesen 
a történelem tárgyi emlékeinek. A múltból fennmaradt tár-
gyak segítenek abban is, hogy megérezd egy régi kor hangu-
latát.

Mesék, mondák és legendák

Azt, hogy mit csináltál kiskorodban, onnan tudod, hogy a 
szüleid, nagyszüleid elmesélték neked. Arról is meséltek, 
hogy milyen volt az a kor, amikor ők voltak gyerekek. Ezekből 
a szóbeli történetekből sok mindent megtudhatsz a csalá-
dodról, őseidről. A dédszülőkről már kevesebbet hallhattál, 
az ő szüleikről pedig valószínűleg semmit. Az egymásnak 
 elmondott történetekben általában száz év eseményeiről 
 őrzünk emlékeket. A híres emberekről, a bátor hősökről azon-
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 Az egyik corvina díszes lapja 
 Készíts te is kódexet! Írj le néhány 
mondatban egy számodra fontos 
eseményt! Az első betűt díszítsd ki, a 
lap szélére pedig rajzolj színes sor-
mintát! ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Mivel foglalkozik a történelem?
2. Sorold fel, milyen történelmi forrásokat ismertél meg!
3. Gyűjts össze néhány fotót, levelet, újságot, amelyek szüle-

tésed után keletkeztek! Rendezd őket időrendi sorrendbe, 
és ragaszd be a történelmi naplódba! Mesélj róluk egy kis 
történetet!

 Az egyik corvina díszes lapja

ban több száz évvel később is beszéltek az emberek: alakju-
kat mesék, mondák és legendák őrizték meg. Ilyen volt Má-
tyás király is, akiről nagyon sok népmese, monda keletkezett, 
mivel kiváló uralkodó volt. A mesék a valóságot kiszínezik, a 
hőstetteket felnagyítják. Azt, hogy mit csinált, milyen uralko-
dó volt valójában Mátyás király, a népmesékből nem tudha-
tod meg.

Sorold fel, milyen történeteket ismersz Mátyás királyról!

Tudod-e, mit jelent a monda és 
a legenda szó? A népmesékhez ha-
sonlóan a nép ajkán született tör-
ténetek, amelyek szájhagyomány 
útján terjedtek. A mesék kitalált 
történetek, és mindig boldog véget 
érnek. A mondák valós történelmi 
ese ményekről, hőstettekről szól-
nak, szereplőik valaha élt történel-
mi személyek. A legendák szereplői 
a vallásból ismert szentek, akik-
nek csodálatos tetteit így őrzi az 
em beri emlékezet.

Írásos emlékek

A régmúlt idők eseményeit azóta ismerjük pontosabban, 
amióta az írás kialakult. Ezeket tanulmányozva a történészek 
sok információt összegyűjtöttek. Ilyen írásos emlékek a kőbe 
vésett feliratok, állatbőrre vagy papírra írt régi szövegek. 
Hasznos ismeretforrás lehet akár egy levél vagy egy újság, 
valamint a korábban élt tudósok könyvei. 

A történészek a tárgyi és az írásos emlékekből, mesékből, 
mondákból, legendákból következtetnek a múlt eseményei-
re, az akkori emberek életére. Ezért nevezzük mindezeket a 
történelem forrásainak.

Mátyás király korában még nem voltak újságok, de leveleket ő 
is írt és kapott. Tetteit időrendben lejegyezték, azaz krónikát ír-
tak. A krónika évről évre felsorolta, hogy milyen hadjáratai voltak 
a királynak, kikkel tárgyalt, milyen szerződéseket kötött. A király 
rendeleteit, döntéseit pecsétjével ellátott hivatalos iratokba, azaz 
oklevelekbe, vagy törvényekbe foglalta. Ezek is sokat elárulnak ar-
ról a korszakról. Mátyás királynak hatalmas könyvtára is volt. Ott 
őrizték a drága, kézzel írott és színes képekkel díszített könyveket, 
a kódexeket*. A mai napig megmutatják nekünk, hogy Mátyás 
nemcsak kiváló uralkodó, hanem nagyon művelt ember is volt. 
A könyvek rajzai, a korabeli festmények és szobrok segítenek ab-
ban, hogy elképzeljük a korszak színes világát.
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Hány éves vagy? Mikor születtél? Ezekre a kérdésekre biztosan tudod a választ. De gondoltál 
már arra, hogy a születési éved meghatározásához időszámításra van szükség?

1. Hány hónap van egy évben?
2. Hány nap van egy évben?

2.  
Időszámítás, történelmi korok

Az idő számításának kezdetei

Mindennapi életünk fontos része, hogy figyelünk az idő 
múlására, azaz figyelünk az órára. Ám az őskori embereknek 
még nem álltak rendelkezésre ilyen szerkezetek. Ők a nap já-
rása szerint mérték az időt: amikor a nap felkelt, kivilágoso-
dott, reggel lett. A világos időszakot követte a napnyugta, 
amikor egyre sötétebb lett, ezután pedig beköszöntött az éj-
szaka. Majd újra világosodni kezdett, és ismét felbukkant a 
nap az égen. Ez a nappalok és éjszakák váltakozása.

Ezenkívül könnyen megfigyelhető még az évszakok vál-
takozása is. Úgy vélik a tudósok, ezt az ősemberek is felis-
merték.

 A Hold alakjának változása egy 
hónap alatt  Kérd meg szüleidet, 
hogy segítsenek megfigyelned, hogy 
éjszaka a Hold milyen alakú! Rajzold 
le a füzetedbe, és írd mellé a megfi-
gyelés időpontját is!

 Ókori egyiptomi írnok szobra

Később az emberek észrevették azt is, hogy éjszaka a Hold 
sem mindig egyforma. Csak egy éjjel kerek teljesen, utána 
fogyni kezd, majd újra növekedni – míg újból kör alakú nem 
lesz. Ezt az időt tekintették egy hónapnak.

Mikor történt?

Az ősi birodalmakban a fáraók, királyok uralkodásához 
 viszonyítva határozták meg az éveket. Például „Ramszesz fá-
raó uralkodásának hetedik évében”. Ahhoz, hogy ez a számí-
tási rendszer pontosan működjön, írásra, valamint írás tu-
dókra, történetírókra és hosszú listákra volt szükség, hogy 
pontosan jegyezzenek le mindent. De ez nem volt tökéletes 
módszer. Olyan naptárra volt szükség, aminek segítségével a 
múltbéli és jövőbeli események időpontja is pontosan meg-
határozható.

11

 Ókori egyiptomi írnok szobra
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Most hogyan számoljuk az éveket?

A mi időszámításunk Jézus Krisztus születésének feltéte-
lezett időpontját veszi alapul. Nagyon fontos, hogy Jézus 
születése előtt visszafelé számoljuk az éveket. Rómát pél-
dául a hagyomány szerint Krisztus születése előtt 753-ban 
alapították. Ezt a történelemben így jelöljük: Kr. e. 753. (Rö-
viden így mondjuk: Krisztus előtt 753.) Azokat az esemé-
nyeket, amelyek Krisztus születése után történtek, például 
Amerika felfedezését, így jelöljük: Kr. u. 1492. (Röviden így 
mondjuk: Krisztus után 1492.) 

Amire ennél az időszámításnál ügyelned kell, az az, hogy 
a kezdőpont előtt visszafelé számoljuk az éveket!

A történelemkönyvekben és tör-
ténelmi tárgyú írásokban a Kr. u. 
jelölést csak akkor teszik ki, ha a 
szövegben szerepelnek Kr. e. év-
számok is, egyébként elhagyják az 
évszám elől. Ha azt olvasod, 1492, 
az Krisztus utáni időpontot jelent.

Az évszámok feltüntetésénél 
ta lálkozhatsz az i. e. és az i. sz. je-
löléssel is. Ez azt jelenti: időszámí-
tásunk előtt, időszámításunk szerint. 
Ez a jelölés is a keresztény időszá-
mításra utal, amelynek alapja Jé-
zus Krisztus születésének feltétele-
zett időpontja. Tehát az i. e. = Kr. e., 
az i. sz. = Kr. u. A tanköny veinkben 
mindig a Kr. e., Kr. u. jelölést hasz-
náljuk.

 Athéni vízóra, amit bíróságon 
használtak. Azt mérték vele, hogy mi-
lyen hosszan beszél a vádló és a védő. 
Mindketten annyi időt kaptak, amíg a 
víz a felső edényből lecsorgott az al-
sóba.  Készíts vízórát! Fogj két na-
gyobb tejfölösdobozt, és az egyik ol-
dalára, a talpa fölé fúrj egy kis lyukat. 
Töltsd meg vízzel, tedd egy műanyag 
dobozra, hogy a lyukon keresztül kifo-
lyó víz az alsó dobozba csorogjon! 
Közben nézd az órát! Egy perc eltelté-
vel fogd be a lyukat! Az alsó dobozban 
pont egypercnyi víz van. Ha újból le 
akarsz mérni egy percet, öntsd ezt a 
vizet a lyukas dobozba! Mérd le ismét: 
tényleg egy percig fog csorogni?

Kr. e. 4000 Kr. e. 3000 Kr. e. 2000 Kr. e. 1000 Kr. u. 1000 Kr. u. 2000Kr. sz.

Kr. e. 3500 Kr. e. 2500 Kr. e. 1500 Kr. e. 500 Kr. u. 500 Kr. u. 1500

 Időszalag Kr. e. 4000-től Kr. u. 2000-ig
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A történelmi korok

A történészek, hogy a munkájukat megkönnyítsék, a tör-
ténelem egyes szakaszait elnevezték – kicsit hasonlóan ah-
hoz, ahogyan egy könyvnek is vannak fejezetei. 

AZ ŐSKOR a történelem leghosszabb korszaka. Az ember 
megjelenésétől az első birodalmak kialakulásáig tart. Bár az 
őskori ember még nem tudott írni, művészetét a mai napig is 
megcsodáljuk. A barlangrajzok, a fennmaradt szobrocskák és 
gondosan megmunkált eszközök is bizonyítják, hogy ők már 
értelmes emberek voltak. Az őskor végén alakult ki a földmű-
velés, az élelemtermelés. 

ÓKORNAK nevezzük a következő nagy korszakot. Több 
ezer évvel ezelőtt a folyóvölgyekben létrejött a mezopotá-
miai, egyiptomi, kínai és indiai birodalom. Találmányaikat 
a mai napig használjuk. Az írás is ilyen találmány volt. Nagy-
szerű alkotásaik, mint amilyenek az egyiptomi piramisok 
vagy a kínai nagy fal, az emberiség közös kincsei. Ebben a 
tanévben erről tudsz meg sok érdekességet.

A KÖZÉPKOR a lovagok, a lovagi tornák, a nagy várhá-
borúk kora volt. Ekkor éltek és harcoltak a keresztes lova-
gok is. 

Az ÚJKOR kezdetének Amerika felfedezését tekintjük. Eb-
ben a korban indult fejlődésnek a tudomány, a technika. Fel-
találták a gőzmozdonyt, az autót, az emberek egyre nagyobb 
városokban éltek, gyárakban dolgoztak. 

Most a jelenben élünk. A mai modern világot nevezzük 
 JELENKORNAK. Kezdetének a történelem egy nagy forduló-
pontját, az 1914-es évet tekintjük. De erről a három nagy kor-
szakról részletesen majd később fogunk tanulni.

A történelem a nagy korszakokat kisebb egységekre is 
bontja. Gyakran olvashatod majd az évtized kifejezést. Ez 
kerek 10 évet jelent. Az évszázad 100 évet, az évezred jelen-
tése 1000 év.

Játsszatok színházat! Alakítsatok négy csapatot! Olvassátok 
el újra a Történelmi korok című fejezetet! Beszéljétek meg, 
hogyan lehet eljátszani a nagy történelmi korok eseményeit! 
Osszátok ki a szerepeket és játsszátok el társai toknak!

ŐSKOR ÓKOR
Kr. e. 3000 – Kr. u. 476

KÖZÉPKOR
476–1492

ÚJKOR
1492–1914

JELENKOR
1914–

 A történelmi korok időszalagon

ÖSSZEFOGLALÓ
KÉRDÉSEK, 
FELADATOK

1. Mihez viszonyították az évek 
múlását az ősi birodalmak-
ban?

2. Mi a mai időszámításunk alap-
ja?

3. Mit jelentenek a Kr. e. és a 
Kr. u. rövidítések?

4. Milyen nagy történelmi koro-
kat ismertél meg?
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II. fejezet
Az őskor és 
az ókori Kelet

Piramisok Egyiptomban
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 Ebből a fejezetből megtudhatod, 
 hogyan jelent meg az ember a Földön, és 

hogyan népesítette be. 
 hogyan éltek őseink, milyen eszközöket 

használtak, hogyan maradtak életben. 
 hogyan alakultak ki az első városok, és 

miképpen alakult ki az írás. 
 hogy milyen birodalmak alakultak ki a 

nagy folyók mentén.  
 mit képzeltek az ókori Keleten élő embe-

rek a körülöttük lévő világról.

A régmúltban az ősember állatbőrbe burko-
lózva vadászott, halászott, gyűjtögetett. Sok 
ezer évnek kellett eltelnie, mire megtanulta, 
hogyan kell tüzet gyújtani. A barlangok helyett 
fokozatosan kunyhók, majd falvak és városok 
váltak lakóhelyévé. Templomokat és palotákat 
épített. Mindezt az eszközkészítés és a beszéd 
kialakulása tette lehetővé. Lassanként kiala-
kult a civilizáció*.
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A mai ember kialakulása roppant hosszú folyamat volt. A többi élőlényhez hasonlóan az embe-
rek elődeinek is alkalmazkodniuk kellett a környezet folyamatos változásaihoz. Az ember kialaku-
lásától az írást használó államok, birodalmak megjelenéséig tartó időszakot őskornak nevezzük.

3.  Az ember megjelenése 
és elterjedése a Földön

 Tanulmányozzátok a térképet! 
Keressétek meg – tanári segítség-
gel –, hol lehetett az emberiség böl-
csője!

Ősi életmódot folytató közössé-
gek* már csak kevés helyen talál-
hatóak a mai modern világban. 
Őket „természeti népeknek” neve-
zik. Ez azt jelenti, hogy olyan mó-
don élnek ott az emberek, melyet 
a mai civilizált világ még nem, 
vagy csak alig változtatott meg.

Az ember kialakulása

A tudósok ma azt az elméletet fogadják el, amely szerint 
az ember Afrikában jelent meg először. Onnan vándoroltak 
tovább Európába és Ázsiába. Mindez több ezer év alatt tör-
tént! 

Emlékszel, mit tanultunk a történelem forrásairól? Nos, a 
tudósok az őskori emberek világát az alábbi források alapján 
tudják vizsgálni: 

• az őskori emberek maradványai (koponyák, fogak, 
egyéb csontok),

• az ősi emberek által készített tárgyak és barlangrajzok,
• a ma élő, de még ősinek számító életmódot folytató kö-

zösségek tanulmányozása.
Az embert őskori fejlődése során két fontos lépés emelte 

ki a többi élőlény közül: az egyik a beszéd kialakulása, a má-
sik pedig az eszközkészítés volt.

40 000 éve

Ázsia

50-60 000 éve
Af r ika

Dél-Amerika

Észak-
Amerika

15-30 000 éve

100 000 éve

INDIAI -ÓCEÁN
CSENDES-ÓCEÁN

AT L A N T I - Ó C E Á N

Európa

Ausztrália

40-50 000 éve

ATL A N T I -
Ó C EÁ N
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INDIAI -ÓCEÁN
CSENDES-ÓCEÁN

AT L A N T I - Ó C E Á N

ATL A N T I -
Ó C EÁ N

Amazonas
forrásvidéke

Pápua
Új-Guinea

Csukcsföld

Namíbia

Tudósok megfigyelték, hogy több állatfaj is használ eszkö-
zöket. Ezeket átalakítás nélkül használják, úgy, ahogy megta-
lálták. Ilyen például, amikor a csimpánzok vékony botokkal 
piszkálják ki a hangyákat a bolyból egy jó falatozáshoz. Ám 
az emberek a talált tárgyakat megváltoztatták: úgy alakítot-
ták át azokat, hogy saját céljuknak megfelelően tudják hasz-
nálni. 

Hogy egy eszköz elkészítését ne csak megmutatni tudják 
egymásnak, azt a beszéd tette lehetővé. A beszéd kialakulá-
sának köszönhető, hogy az emberek át tudták adni a ta-
pasztalataikat egymásnak. Meg tudták mondani egymás-
nak, merre van sok hal a folyóban, vagy hol találhatnak 
ehető gyümölcsöt, vagy éppen menedéket a rossz időjárás 
elől. A beszéd a tapasztalatok átadását nagyon megkönnyí-
tette és meggyorsította. Már ez is tanulás volt!

Gondoljatok egy érdekes eseményre a közelmúltból, ami 
veletek történt! Meséljétek el a többieknek úgy, hogy egy 
szót sem szóltok közben, csak mutogattok! Mit tapasztaltál, 
mennyire volt érthető?

Az első emberek élete

Mai ismereteink szerint az első közösségek körülbelül 
húsz-harminc főből álltak, gyerekek és felnőttek együttesen. 
Az ősi közösségek alapja a család lett, és a több családból 
álló nemzetség. A nehéz körülmények közötti túlélést se-

 A természeti népek lakhelyei a 
Földön napjainkban

 Család, nemzetség, törzs
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gítette, hogy a napi feladatokat megosztották egymás 
 között. A férfiak vadásztak, halásztak és védték a közösséget 
a vadállatok támadása esetén, a nők a gyerekekre vigyáztak 
és nevelték őket, de gyűjtögettek ehető bogyókat, gyökere-
ket is.

Fontos feladat volt a tűz őrzése, mert a tűzgyújtást kezdet-
ben nem ismerték, és a természetben keletkezett tüzek láng-
ját őrizték és táplálták. 

A tűzgyújtás elsajátításával az ember hatalmas tudás bir-
tokába került, ugyanis a tűz meleget és fényt adott, megpuhí-
tották vele a húst, illetve távol tartották a ragadozókat. 

A vadászok hússal és állatok bőrével látták el a közössé-
get, az asszonyok a bőrökből ruhákat készítettek.

A közösség jóval erősebb volt, mint egy-egy ember. Meg 
tudták védeni magukat a vadállatoktól, a betegeket ápolták. 
Voltak olyanok köztük, akik ismerték a gyógyfüveket, és így 
képesek voltak egyszerűbb bajok meggyógyítására. Őket na-
gyon tisztelték, belőlük lettek a varázslók. Úgy gondolták, ők 
képesek a természetben élő szellemek segítségét, tanácsát 
kérni.

A közösségben élni nagyobb biztonságot jelentett, így fo-
kozatosan nőtt a családok és nemzetségek létszáma. Az egy-
re több emberből álló közösségekből fokozatosan kialakultak 
a több nemzetségből álló törzsek*. A törzs élén a törzsfő* 
állt.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Melyik történelmi időszakot nevezzük őskornak? 
2. Hol jelent meg az ember először a Földön? 
3. Miért volt fontos a beszéd kialakulása?
4. Mi volt a férfiak, és mi volt a nők feladata? Szerinted miért? 

 Ősember vadászik  Mondjátok 
el a rajz alapján, hogyan vadászott 
az ősember! Milyen eszközöket hasz-
nált vadászat közben?

 Szarvasbőrbe öltözött varázsló. 
Rajz egy barlangban talált őskori 
festményről  Beszéljétek meg, mit 
csinálhat a varázsló! 

Ő
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1. Miért volt hasznos, hogy az emberek közösségben éltek? Mit 
segített ez elő?

2. Milyen közösségeket ismertél meg az őskorból?

Élet az őskorban

Az őskori emberek kisebb csoportokban éltek, kezdetben 
botokat és kőből készült szerszámokat használtak. A vadál-
latok és az időjárás viszontagságai elől gyakran barlangok-
ban kerestek menedéket. Életmódjuk miatt nevezzük őket 
barlanglakó ősembereknek.

Amikor elfogyott a táborhelyük közelében a táplálék, to-
vább vándoroltak, hogy újabb ehető növényeket keresse-
nek. Emiatt nem volt állandó lakóhelyük. A táborok gyakran 
víz közelében voltak. Ennek több oka volt: nemcsak szomju-
kat oltották a vízzel, hanem a benne élő halak élelmet is je-
lentettek.

Az ősemberek nem feltétlenül laktak barlangokban. Olyan 
területeken is sokan éltek, ahol nem voltak barlangok. Ők fa-
ágak, levelek felhasználásával egyszerű búvóhelyet készítet-
tek. Az elejtett állatok csontjait és bőrét is felhasználták. 
A csontokból éles szerszámokat, a bőrből ruhát, lábbelit ké-
szítettek.

Szerinted hol lakhatott az őskori ember, ha nem barlang-
ban élt? Milyen anyagokat találhatott a természetben, ami-
ből szállást építhetett?

A vallás kezdetei

Az őskori leletek és a barlangok falán talált ősi barlangraj-
zok* elárulják nekünk, hogy az őskori emberek istenként* 
tisztelték a természeti erőket (a vihart, a villámot, a folyókat, 
a tüzet). A törzs varázslójának vezetésével imádkoztak hozzá-
juk, kérték őket, hogy segítsék őket a vadászatban, gyógyít-
sák meg a betegeket, vagy éppen a haragjukat szerették vol-

A beszéd kialakulása és az eszközkészítés az ősemberek életét jelentősen megkönnyítette. A be-
széd segítségével meg tudta osztani ismereteit a társaival, a megfelelő eszközökkel eredményesebb 
volt a munka vagy a vadászat. Emiatt nagyobb eséllyel maradtak életben a nehéz körülmények  között.

4.  Gyűjtögető, halász-vadász 
életmód

 Figyeld meg, miből készültek ezek 
az őskori eszközök!

 Őskori barlangrajz. A barlangok 
falára gyakran azoknak az állatoknak 
a képét festették, amelyeket szeret-
tek volna elejteni.  Figyeld meg, mi-
lyen színeket használtak a rajzok el-
készítéséhez! Beszéljétek meg, meny-
nyire élethűek ezek a rajzok!
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na lecsillapítani – ha például többnapos vihar tombolt. 
Nyakba akasztható tárgyakat készítettek, amelyekről úgy 
gondolták, megvédik őket a káros eseményektől vagy szeren-
csét hoznak. Idegen szóval ezeket amuletteknek is nevezzük. 
A törzsek varázslóiról azt gondolták, hogy képesek kapcso-
latba lépni az istenekkel és szellemekkel, ezért nagyon tisz-
telték őket, és féltek is tőlük. Egyes népeknél ezeket az em-
bereket sámánoknak* nevezték. 

A szellemekkel, istenekkel való kapcsolattartás mellett 
 miért voltak nagyon hasznosak a közösség számára a va-
rázslók? (Nézd meg a 3. leckében!) 

A gyűjtögetés

Őseink az erdőket és mezőket járva leszedték a fák, bok-
rok termését, kiásták az ehető gyökereket, és azonnal elfo-
gyasztották. Később ez fokozatosan megváltozott: a táplálé-
kot nem ették meg ott helyben, hanem a táborhelyre vitték, 
és elosztották egymás között. Egymás segítése, a betegekről, 
öregekről, gyerekekről való gondoskodás egyre erősítette az 
összetartozás érzését – közösséget hozott létre.

Sorolj fel olyan növényeket, melyek termését ma is lehetne 
gyűjtögetni a szabadban (erdőn, mezőn)! Kérd tanárod 
vagy szüleid segítségét! 

A vadászat

Az ősemberek nemcsak növényi táplálékon éltek, hanem 
húst is fogyasztottak. Ezt az őskori leletek alapján tudták 
meg a kutatók: a táborhelyeken végzett ásatásokon talált ál-
lati maradványok (csontok), illetve az emberek fogazatának 
maradványai bizonyítják. 

A vadászat összetettebb feladat volt, mint a gyűjtögetés. 
A szederbokor nem futott el, és nem támadt vissza azokra, 
akik leszakították róla az édes bogyókat. A vadállatok pe-
dig gyorsabbak és sokszor erősebbek voltak az embernél. 
Ezek elejtéséhez eszközöket kellett készíteni, és több ember-
nek kellett egymást segítve együtt dolgozni, azaz együttmű-
ködni.

Az őskori emberek egyszerű fegyverei, a kihegyezett ka-
rók, kőhegyű dárdák és nyilak nem voltak alkalmasak arra, 
hogy a nagyobb testű állatokat elejtsék velük. Hogy sikeres 
legyen az ősbölény vagy a mamut elejtése, több ember 
együttműködésére volt szükség. Ez fejlesztette a vadászó 
emberek tájékozódási képességét és a beszédet is! 

 Az egyik képen őskori nyakláncot 
láthatsz, a másikon egy mai nyaklán-
cot!  Figyeld meg, miben hasonlíta-
nak a képeken látható nyaklán cok! 
Miért hordták ezeket régen, és miért 
hordják manapság?
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Kik foglalkoztak gyűjtögetéssel, és kik vadászattal? Ha nem 
emlékszel, keresd meg a választ a 3. leckében! Nézd meg 
még egyszer a vadászatot ábrázoló rajzot is ugyanebben a 
leckében! 

A halászat

Említettük, hogy a szállások közelében lévő patakok és 
folyók ennivalót is adtak. Az ott élő halakat kezdetben kézzel, 
majd kihegyezett botokkal, később horgokkal fogták ki. A ha-
lászat biztosabb és veszélytelenebb táplálékszerzést jelen-
tett. Ezért a patakok, folyók közelében az ős emberek hosz-
szabb ideig laktak, ritkábban vándoroltak máshová.

Mit gondolsz, miért volt biztosabb zsákmány a folyókban 
élő hal, mint az erdei tisztáson legelésző szarvas?

ÖSSZEFOGLALÓ
KÉRDÉSEK, 
FELADATOK

1. Szerinted miért volt fontos az 
együttműködés egy vadászat 
során? Mondd el a saját szava-
iddal!

2. Miből készítette az ősember az 
eszközeit? Hol találta ezeket 
az anyagokat?

3. Hogyan ejtenél el egy tigrist? 
És egy mamutot? Beszéljétek 
meg!

A tűz fontos szerepet tölt be ma is az életünkben. Melegét és 
fényét az őskor óta használják az emberek. Ma csak egy mozdulat, 
és meggyullad a gyufa vagy az öngyújtó, belobban a gáztűzhely 
vagy a kazán lángja. De nem mindig volt így…

Kezdetben az emberek a tüzet sem ismerték. Nem tudtak róla 
többet, csak annyit, hogy veszélyes: amikor egy villámcsapás miatt 
felgyulladt a bozót, akkor menekülniük kellett, nehogy megsérül-
jenek vagy meghaljanak a tűzvészben. Aztán megtanulták, hogy a 
víz eloltja a tüzet. Akár eső formájában, akár úgy, hogy egy na-
gyobb patak, folyó vagy tó a tűz útját állja.

A tudósok úgy gondolják, hogy a véletlen bozóttüzekből meg-
maradt és tovább táplált parázsból lettek az első tábortüzek. Ezek 
a lángok igen hasznosak voltak: meleget és fényt adtak. Különösen 
fontos volt, hogy ne aludjon el a tűz, hiszen maguktól még nem 
tudtak tüzet gyújtani. Külön feladat volt a tűz őrzése a táborhelyen.

A tűz melege még a forró Afrikában is fontos volt, hiszen az éjsza-
kák ott is hidegek lehetnek, különösen a magasabban fekvő he-
gyekben. A lángok az éj sötétjében távol tartották a ragadozókat, 
felmelegítették a fázó embereket. A tűz mellett közösen üldögélni 
ma is nagyon jó dolog! Az őskori emberek is ott beszélgethettek, 
tevékenykedhettek a tűz mellett. Ez a beszéd fejlődését is segítette. 

1. Ha ültél már tábortűz mellett, em-
lékezz vissza, milyen érzés volt! Mi 
minden jut eszedbe?

2. Szerinted hogyan függ össze a be-
széd és a tapasztalatok átadása?

A tűz körül

 Tűzvész

AAAAAAAAAAAAA A AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA űtűtűtűtűtűtűűtűűűtűűűtűűűtűűtűűűt zzzzz zzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzz kökkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk rül

A tűz szerepe Olvasmány
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Később rájöttek, hogy maguk hogyan tudnak tüzet 
gyújtani. Ez nagyon fontos volt, mert ha a féltve őrzött 
tűz véletlenül kialudt, nem kellett újabb erdőtűzre, vil-
lámcsapásra várni, hanem tüzet tudtak rakni.

A tűz a felsoroltakon kívül még egy fontos változást 
idézett elő az ősemberek életben: lehetőséget terem-
tett arra, hogy az ételeket (különösen a húsokat) már 
ne nyersen fogyasszák! Így a táplálék könnyebben 
emészthető lett, tovább elállt (lassabban romlott meg) 
és jobb ízűvé is vált. (Persze senki ne gondoljon a nagy-
mamák által főzött finom ebédekre!)

Kultúra*, varázslás Olvasmány
Az ősemberek szokásait a tárgyi leletek segítik megismerni. Azonban számos dologra csak következtetni 

tudunk. Olvashattad korábban, hogy ma is élnek olyan emberek a földön, akik megőrizték az ősi életformát. 
Az ő szokásaikat, tárgyaikat tanulmányozva próbálják a tudósok kitalálni, hogyan is élhetett és gondolkod-
hatott az őskori ember.

A művészet kezdetei 

Az eszközök készítése, azok tervezése, a gondolkodás és a kézügyesség fejlődése egymást erősítették. 
Talán a botok faragásakor vagy a kövek pattintása közben előfordult, hogy egyik-másik darab hasonlított 
egy állat vagy ember formájához. Egy kis alakítással ezt a hasonlóságot esetleg erősíteni lehetett. Az ősko-
ri ember apró állatfigurákat, emberszobrocskákat faragott ki. Ezeket aztán később talizmánként vagy vala-
milyen szertartáson* használhatta fel. 

Az őskori ember azt rajzolta le, amit maga körül látott. Így a fennmaradt barlangrajzokból tudunk követ-
keztetni arra, hogy milyen állatok éltek akkor azon a környéken, mire vadászhattak. Az állatok rajzait vizs-

gálva, sok tudós úgy gondolja, hogy a vadászok valamilyen varázs-
szertartást tarthattak a sikeres vadászat érdekében.

Varázslás

Az ősemberek nem értették, miért dörög az ég, honnan csap le 
egy-egy villám, miért potyognak jégdarabok az égből, vagy miféle 
tüzet lövell ki magából a közeli hegy. Úgy gondolhatták, hogy mind-
ezeket valamiféle láthatatlan, hatalmas erejű szellemek okozzák. 
Bizonyára féltek is a haragjuktól. Ezért igyekeztek kifejezni feléjük 
tiszteletüket – varázslatokkal, szertartásokkal. 

Nemcsak természeti erőket tiszteltek, hanem különféle állatokat 
is. Számos vadászó törzs úgy vélte, hogy valamilyen állat lehet a 
mágikus őse. Ezeket az állatokat tisztelték, és a különféle ábrázolá-
sukat (faragványok, rajzok) gyakran elkészítették.

A varázslatok szertartásai leginkább az élelemszerzésre irányul-
tak. Fontos, hogy ezeket sosem egyedül, hanem közösen végezték. 
Mindazok, akik a vadászatra indultak, vagy akár az egész törzs, a 
varázsló irányításával. Így ezek az események a közösség összetar-
tozását is erősítették.

 Egy magyarországi barlangból 
barlangi medve csontjából készí-
tett, öt hang megszólaltatására al-
kalmas, háromlyukú síp került elő. 
(A harmadik lyuk a síp hátoldalán 
van.) Azt, hogy az ősember énekelt, 
nem tudjuk bizonyítani, de a síp 
megmutatja, hogy valamiféle zene 
már akkor megjelent az ember életé-
ben.  Mire lehetett használni ezt az 
éles hangú sípot a zenélésen kívül?

  A képek alapján próbáld kitalálni, hogyan 
tudtak tüzet gyújtani!
  A képek alapján próbáld kitalálni, hogyan

 Egy magyarországi barlangbó
ntjából kész
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1. Mi okozhatott nehézséget a gyűjtögetésből és vadászatból 
élő embereknek? 

2. Hogyan juthattak rendszeresen elegendő ételhez? 

Amikor az emberek már rájöttek, hogy a földre hullott magokból fejlődik ki az új növény, tuda-
tosan kezdték ültetni a magokat. Gabonaféléket, zöldséget, gyümölcsöt kezdtek termeszteni. A ter-
mést megszelídített állataik etetésére is felhasználták. Ami feleslegként megmaradt, azt elcserél-
ték olyasmire, amire szükségük volt. Így jutottak olyan használati tárgyakhoz, szerszámokhoz, amit 
önmaguk nem tudtak elkészíteni. Kialakultak a különböző mesterségek és a kereskedelem.

5.  
Letelepedés és termelő életmód

A növénytermesztés és az állattenyésztés 
kialakulása

A gyűjtögető, vadászó életet élő ősi közösségek minden-
napos feladata volt az elegendő élelem megszerzése min-
denki számára. Azonban elég bizonytalan volt, hogy jut-e 
mindenkinek minden napra megfelelő és elegendő ennivaló. 
A növénytermesztés és az állattenyésztés kialakulása volt 
az, ami segített ezt megoldani. Ez ismét hatalmas változást 
jelentett az emberiség történetében. 

Az őskori leletek alapján úgy vélik a kutatók, hogy ott tele-
pedtek le először az emberek, ahol sok ehető növény és szá-
mos vadászható állat volt. Az emberek a lakóhelyük közelé-
ben, a dombok napos lejtőin próbálták megtelepíteni kedvelt 
növényeiket. A földet megművelték, ami nagy fáradsággal 
járt. Ásóbottal (hosszú, hegyes karó) vagy kezdetleges kapá-
val lazították fel a talajt, és néha még öntözték is a fiatal nö-
vényeket.

Ez az életforma már nem tette lehetővé a vándorlást, hi-
szen a termőföldet folyamatosan rendben kellett tartani. Az 
ősi közösségek egy állandó helyen letelepedtek, egyszerű 
házakat építettek, és termelő életmódra tértek át. Kezdet-
ben a megtermelt élelmiszer nem volt önmagában elegendő, 
még a vadon termő ehető terméseket is le kellett szedni. 
Azonban idővel a megművelt földek már adtak annyi táplálé-
kot, hogy télire élelmet tudtak félretenni. A gyűjtögetés sze-
repe fokozatosan csökkent.

A földművelés kialakulásával együtt történhetett az állat-
tenyésztés kialakulása. Feltételezzük, hogy ez kezdetben 
néhány fiatal állat befogásával és felnevelésével kezdőd-
hetett.

Több mint tízezer éves leletek 
alapján a tudósok úgy vélik, hogy 
az első háziasított állat a kutya 
volt. Vadászat alkalmával segítsé-
gére volt a vadásznak, és védel-
mezte is az embert a ragadozókkal 
szemben. A következő háziasított 
állat valószínűleg a juh volt, majd 
a kecske következett. Ezeknél ké-
sőbb háziasították a szarvasmar-
hát, és jóval később a lovat.

 Az első megszelídített állatok 
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Az első települések

A föld megművelése, a növénytermesztés olyan tevékeny-
ség, ami a vándorlást lehetetlenné teszi. Az emberek letele-
pedtek, lakóhelyüket tartós anyagokból (fából, kövekből, 
agyagból) kezdték építeni, hiszen ezek sokkal erősebbek vol-
tak, mint a korábban ágakból készült búvóhelyek. Az időjárás 
viszontagságai ellen is jobb védelmet nyújtottak.

Az épületeket jobbára dombtetőkre építették, és olykor 
földből készült egyszerű kerítéssel (földsánccal) vették körbe. 
A termés betakarítása, az aratás után elraktározott élelmiszer 
segítette a túlélést a téli hidegben. A következő évi vetőma-
got pedig félrerakták. 

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Szerinted milyen okai lehettek a letelepedésnek?
2. Milyen helyeket választottak a letelepedéshez?
3. Milyen anyagokat használt fel az őskori ember a lakóhelye 

megépítéséhez?
4. Milyen állatokat kezdtek tenyészteni? Szerinted miért?
5. Hogyan változott a társadalom a letelepedést követően? 

E változások miatt egy akkora földterület, ami eddig 20-30 
embernek nyújtott szegényes megélhetést, akár ezer embert 
is el tudott tartani. Ezért az emberek létszáma jelentősen 
emelkedni kezdett. Az emberi közösségekben, amit társada-
lomnak* nevezünk, egyre többféle ember élt, akiknek külön-
böző feladataik voltak. Kialakultak a társadalmi rétegek. 
A hatékony munka és békés élet érdekében voltak, akik vezet-
ték a közösséget, a többiek pedig engedelmeskedtek nekik. 

 Település az őskor végén  Fi-
gyeld meg az egymás közelébe épí-
tett házakat! Miért dombtetőre sze-
rettek építkezni? 
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A fazekasság kialakulása

Ahogy a növénytermesztés fejlődésnek indult, szükség lett a 
termények megfelelő raktározására is. Tartós és biztonságos táro-
lást jelentettek az agyagból készített edények. Kezdetben kővel és 
kézzel formázták az agyagot, vagy spirálszerűen feltekert agyag-
hurkákból készítették az edényeiket. Eleinte a napon szárították ki, 
de ez könnyen eltört, és ha nedvesség érte, könnyen szétmállott. 
Később rájöttek arra, hogy tartósabb, ha tűzben kiégetik. Ekkor 
már akár vizet is tarthatnak benne.

Az agyagedények aztán nagyon széles körben elterjedtek: tulaj-
donképpen a mai napig használunk agyagból készült tárgyakat.

Készíts gyurmából vagy agyagból kis edénykét a fent említett 
módszerekkel! Kiégetned nem kell!

A fazekasság és a fémművesség  Olvasmány

 Ősi és mai agyagedények  Mi a 
hasonlóság az ősi és a mai agyag-
edények között? Milyen különbsége-
ket fedezel fel? Mi lehet a különbsé-
gek oka szerinted?

A letelepedés új házimunkák kialakulását is segítette. Az egyik 
legrégebbi házimunka a kosárfonás volt. Nyírfakéreg, háncs vagy 
fűfélék felhasználásával kosarakat, tárolóedényeket, gyékényterí-
tőket, később zsákokat, sőt szandálokat készítettek. A szövés- 
fonás a mai napig élő mesterség.

A fémművesség kezdetei

Az ősi, vadászó-halászó, gyűjtögető emberek eszközei nagyon 
egyszerűek voltak. Ahogy az életmód megváltozott, a használati 
tárgyaknak is változniuk kellett, hogy megfeleljenek az újabb fel-
adatoknak. A föld megművelése, a különféle mesterségek (faze-
kasság, szövés-fonás) megjelenése, az új típusú házak építése és 
az állattartás egyre jobb és tartósabb szerszámok használatát igé-
nyelte. A legelőször megmunkált és felhasznált fém a réz volt. 
Könnyen hozzá lehetett férni, és mivel viszonylag puha fém, meg-
munkálható volt az akkor létező egyszerű eszközökkel.

A puha rézből készült eszközök gyorsan elkoptak. Az ősember 
azonban rájött, hogy ha a rezet és egy másik fémet, az ónt össze-
olvasztják (ötvözik), akkor jóval keményebb fémet kapnak: a bron-
zot. A bronz tehát a réz és az ón ötvözete, és hosszú ideig az ember 
által használt legfontosabb fém lett. 

 Mire használhatták a képen lévő 
eszközöket?

 Edény készítése agyaghurkákból
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Új korszak kezdődik…

Mai tudásunk szerint az első városok ötezer évvel ezelőtt, 
Kr. e. 3000 körül alakultak ki. Létrejöttek az első államok, és 
megjelent az írás használata is. A város irányításához és 
rendjének fenntartásához szükséges törvényeket írásban 
rögzítették. Ezzel az emberiség történetében új korszak kez-
dődött el, amelyet ókornak nevezünk. 

Az első városok hazánktól és Európától keletre, Ázsiában 
és Afrikában jelentek meg. Ezt a területet nevezzük ókori Ke-
letnek. Az itteni városok mára eltűntek, de az egykor itt élt 
emberek tudása, építészete és művészete miatt a mai mo-
dern világ is az ókori Keletet tekinti az emberi civilizáció böl-
csőjének. 

1. Milyen különbségek vannak 
falu és város között?

2. Milyen épületek jellemzőek fa-
lun, milyenek a városban?

Ahogy nőtt a települések lakosainak létszáma, úgy vált szükségessé, hogy egymás közt meg-
osszák a munkát. Szükség volt olyan emberekre, akik jól meg tudták szervezni a munkát, és olya-
nokra is, akik ezt jól elvégzik. Voltak, akik a települések védelmét biztosították.

6.  Az első városok és az ókori államok 
kialakulása

 Az ókori Kelet  Tanárotok segít-
ségével tekintsétek át, milyen ókori 
birodalmakról fogunk tanulni! Figyel-
jétek meg, hogy minden birodalom 
nagy folyók mentén alakult ki!

Földközi-tenger
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Az öntözéses gazdálkodás és az első 
városok

Az ókori Kelet száraz és forró vidékein az emberek a folyók 
partján telepedtek le, itt építették fel kunyhóikat. A folyó 
közelében lévő földeken termesztették növényeiket, mert itt 
jutottak elegendő mennyiségű vízhez, ami szükséges volt az 
öntözéshez és állataik itatásához. Ezek az egyszerű házakból 
álló kis települések voltak az első falvak, ahol az emberek 
saját családjuk számára termelték meg az élelmet.

Amikor megáradt a folyó, vizét árkokon keresztül a földek-
re vezették, tehát öntözőcsatornákat* hoztak létre, és öntö-
zéses gazdálkodást folytattak. (Erről olvashatsz a lecke  utáni 
olvasmányban.) A bőséges termés biztosította az állattartás-
hoz szükséges takarmányt is. Így gazdagon volt hús, tej és 
gyapjú a családoknak. 

A bőséges termés miatt egyre több család élt egy-egy falu-
ban. A kedvezőbb fekvésű falvakból egyre nagyobb települé-
sek, városok* alakultak ki. A városokat védőfal vette körül, 
emeletes házakat építettek, az utcákat téglával kövezték ki. 

Ti milyen településen laktok – városban vagy faluban? Mit 
gondoltok, mi a különbség a város és a falu között? Hol lak-
nak többen? Hol van több bolt? Hol van kórház? Hol van 
több iskola? Beszéljétek meg a tanárotok segítségével!

A tégla felfedezése 

Ezen a vidéken nem voltak 
nagy erdőségek, a talaj agyagos 
volt. A házak építéséhez ezért nem 
használhattak fát vagy követ. 
Azonban rájöttek, hogy ha a vizes 
agyagot szalmával összekeverik, 
kisebb-nagyobb téglákat formál-
nak belőle, és a napon kiszárítják, 
akkor kemény és tartós építő-
anyaghoz jutnak. Ezt nevezzük vá-
lyogtéglának. Készítettek égetett 
téglákat is úgy, hogy az agyagtéglá-
kat tűzben kiégették. Ezek is ke-
mények és tartósak voltak. 

 Ókori keleti város  A rajz alap-
ján mondjátok el, mi jellemezte a 
városokat az ókori Keleten!
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A város vezetője, az uralkodó* hatalmas palotát épít-
tetett. Fontos épület volt a templom, ahol az istenek jóindu-
latát biztosító szertartásokat végezték a papok. Mivel nem 
kellett már minden családnak a földeken dolgoznia, kialakul-
hattak más mesterségek is. Éltek itt fazekasok, akik agyag-
ból edényeket készítettek, kosárfonók, akik vesszőből fontak 
kosarakat, fémművesek, akik fémből készítettek haszná lati 
tárgyakat, szerszámokat, fegyvereket vagy dísztárgyakat. El-
készült tárgyaikat a piacra vitték eladásra. Ezeket a mester-
embereket közös néven kézműveseknek nevezzük. 

Az ókori keleti városok társadalma. 
Az állam

A várost az uralkodó, azaz király irányította. Ő hozta a tör-
vényeket*, vagyis a mindenki számára kötelező szabályokat, 
amelyek a városban élők számára a rendet és a biztonságot 
megteremtették. A munkát megszervezték, mindenkinek 
megvolt a pontos feladata. A földművesek látták el élelem-
mel a lakókat, a kézművesek pedig a szerszámokról, haszná-
lati tárgyakról gondoskodtak. A hivatalnokok szervezték 
meg a csatornák építését és folyamatos tisztítását. Gondos-
kodtak arról, hogy minden városlakó pénzzel vagy munkával 
hozzájáruljon a város rendben tartásához. 

A katonák felügyeltek a város rendjére, védelmezték a la-
kosságot és az összegyűjtött termést az idegen népek táma-
dásai ellen. Ezért a városban és a környékén élő földműve-
sek, kézművesek a termésükből és a portékáikból egy 
bizonyos részt a királynak adtak – adót* fizettek. A király eb-
ből tartotta fenn a hivatalnokokat, a hadsereget, de még a 
templomot és a papokat is. Az ilyen szervezetten működő és 
gazdálkodó emberi közösséget nevezzük államnak*. Az ál-
lamokban az uralkodó hozza az egész közösségre érvényes 
törvényeket, a munkások (földművesek, kézművesek), a 
 hivatalnokok, a katonák, a papok végzik a különböző felada-
tokat.

uralkodó

hivatalnokok

földművesek

katonák

kereskedők

papok

kézművesek

 Az ókori keleti társadalmak fel-
épí tése

 Az egyik ókori keleti városban 
ilyen kacsa alakú formája volt a 
pénznek
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ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Melyik földrészen alakultak ki az első városok?
2. Magyarázd el, miért a folyók mentén helyezkedtek el!
3. Melyek voltak a város legfontosabb épületei, építményei? 
4. Milyen mesterségek alakultak ki?
5. Miért volt szükség a városban a munkák megszervezésére?
6. Mit nevezünk államnak?

Az öntözéses földművelés   Olvasmány

A folyók időről időre kiáradtak, vízzel és iszappal borították a közeli földeket. Az emberek tapasztalták, 
hogy ha a növényeket az áradás nem pusztítja el, akkor bővebb termés várható. Hamarosan arra is rájöttek, 
hogy a kiömlő víz útját maguk is szabályozhatják: nagy földhalmokkal, azaz gátakkal védték meg házaikat 
és a fejlődő növényeket. A szántóföldre pedig mély árkokat ástak, hogy a vizet ezeken az öntözőcsatorná-
kon át messzire elvezessék. A vízzel teli csatornákat is gátakkal zárták le, így tárolni tudták a vizet. Ennek 
köszönhetően akkor is lehetett öntözni, amikor nagy volt a szárazság. Ezt a módszert nevezzük öntözéses 
földművelésnek.

Voltak olyan falvak, városok, amelyek termőföldjeinek sokkal nagyobb részét tudták az áradó folyó 
iszapjával beborítani. Emiatt itt a termés is sokkal több és jobb minőségű lett. Így több ember számára ju-
tott megfelelő élelem, sőt tartalékba is tudtak eltenni. Ezek a települések egyre nagyobb létszámúak lettek.

A földművesek egy éve

Az emberek megfigyelték, hogy az év melyik részében áradnak ki a folyók. Ilyenkor nem dolgozhattak 
a földeken. A víz visszahúzódását követően elkezdődhetett a földek előkészítése és a vetés. Mikor a ma-
gok kikeltek, folyamatosan öntözni kellett, hogy ne száradjon ki a föld. Amikor a termés megérett, learatták.

A learatott gabonát (leggyakrabban árpát és búzát) a város-
falak nyújtotta biztonságban, magtárakban tárolták.

Ekkor jött el az ideje az öntözőcsatornák karbantartásának, 
 javításának, tisztításának. Így készültek föl a következő áradásra.

A bőséges termés lehetővé tette, hogy mindazt, amit maguk 
nem tudtak elfogyasztani, eladják a városi piacon.

 Öntözéses földművelés  Készít-
sétek el az öntözőrendszer makettjét 
só-liszt gyurmából!
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Mezopotámia

Utazzunk vissza az időben! Kr. e. 3000 körül Ázsia Euró-
pához és Afrikához közeli részén egyre több ember élt. Fal-
vaik, később városaik két nagy folyó, a Tigris és az Eufrátesz 
közötti területen helyezkedtek el. Ez volt a Folyóköz, vagy 
ahogy az itt élő népek nevezték: Mezopotámia. 

1. Mit jelent az öntözéses földmű-
velés?

2. Hogyan alakultak ki az ókori 
városok?

3. Nézd meg az előző leckében az 
ókori Kelet térképét! Mutasd 
meg Ázsiát, Afrikát és Európát!

Az ókori városok a körülöttük elterülő termékeny termőföldeknek köszönhették jólétüket. De 
ezek a földterületek a rajtuk kiépített csatornarendszerrel nagyon értékesek voltak más népek 
számára is. Nem csoda, ha időről időre megtámadtak egy-egy várost, megpróbálták meghódítani, 
földjeit pedig megszerezni. Így alakultak ki az első birodalmak.

7.  Mezopotámia: a sumerok 
és az Óbabiloni Birodalom

 Ékírással írt agyagtábla Mezo-
potámiából  Készíts te is hasonló 
ékírást puha gyurmalapra! Használj 
kihegyezett hurkapálcát a betűvetés-
hez! 

A sumerok városai

Mezopotámia területén élt a sumer nép. Öntözéses föld-
műveléssel és állattenyésztéssel foglalkoztak. Főleg búzát, 
árpát és zöldségféléket termesztettek. A legelőkön juhot és 
szarvasmarhát legeltettek.

Két híres városuk volt: Ur és Uruk. Uruk egyik királyát Gil-
gamesnek hívták. Hatalmas erejű hős volt. A monda szerint 
az örök élet füvét akarta megszerezni, de kudarcot vallott. 
Történetét agyagtáblákba vésve őrizte meg népe. De hogyan 

 Mezopotámia területe   Miért 
nevezték el Folyóköznek a területet 
az itt élő népek?

Arab -félsz iget

Perzsa-öböl
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Uruk
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TigrisEufráteszSzír-sivatag

 M E Z O P O T Á
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Kaszpi-tenger

Termőterület
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is jegyezték le a történetet? Az íráshoz puha agyagtáblát 
használtak. Egy pálcával vésték bele jeleiket. A mélyedések 
ék alakúak voltak, ezért nevezzük ékírásnak. Az írásra nagy 
szükség volt a mindennapi életben is. A hivatalnokok az adók 
beszedésekor lejegyezték, hogy kitől milyen terméket szed-
tek be a kincstár számára.

Babilon

A sumerokat később idegen népek hódították meg. Új vá-
rosokat építettek. Ilyen volt Babilon is. Legnagyobb királya 
Hammurapi, aki hatalmas területeket hódított meg. A meg-
hódított területeken az ő törvényei szerint kellett élni, neki 
fizették az adót is. Egy uralkodó által meghódított más népe-
ket, városokat együttesen birodalomnak* nevezzük. 

Hammurapi hódításai során sok kincset halmozott fel pa-
lotáiban. Mint minden városban, Babilonban is volt templom. 
Mezopotámiában különleges, lépcsőzetes toronytemplo-
mok épültek. Az ilyen épület neve zikkurat*. Babilon temp-
lomáról egy bibliai történet is szól: a Bábel tornya története. 

Hammurapi leginkább a törvényeiről vált híressé. Ezeket 
kőoszlopokra vésték, hogy mindenki olvashassa. Halála után 
birodalma összeomlott.

A babiloni toronytemplom a Bibliában is szerepel: Bábel 
tornyának nevezik. Nézz utána (pl. az interneten), miért 
kezdték el építeni a tornyot, és miért nem tudták befejezni 
az építést!

 Babilon városa a díszes Istár-ka-
pu val, a városfalakkal és a zikkurat-
tal  Melyik folyó partján helyezke-
dett el Babilon?
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Találmányok, tudomány

Tudod-e, hogy a fazekaskorongot a sumeroknak köszön-
hetjük? Eleinte kézzel formázták az agyagedényeket, majd 
rájöttek, hogy egy korongra helyezve az agyagot, majd a ko-
rongot forgatva több és szebb edényt készíthetnek. Gondol-
tad volna, hogy a szekerek, a mai autók és biciklik kereke is 
ennek köszönhető? Két korongot egy rúddal kötöttek össze, 
ez lett a szekér két kereke és tengelye. 

Mezopotámiában fejlett volt a csillagászat. Az égbolt 
megfigyelését a zikkuratok tetejéről végezték a papok. Erre 
azért is szükség volt, mert megfigyeléseikből tudták kiszámí-
tani, mikor áradnak meg a folyók. 

Miért volt fontos ismerni a folyók áradásának időpontját 
Mezopotámiában? 

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Sorold fel a megismert városokat! Keresd meg a történelmi atlaszban!
2. Ki volt Gilgames? Mit tudtál meg róla?
3. Miért volt szükség az írásra?
4. Ki volt Hammurapi?
5. Mi a zikkurat? Rajzold le történelmi naplódba!
6. Milyen találmányokat köszönhetünk a mezopotámiaiaknak?

 Fazekaskorong, kerék és szekér  Készítsd el a kerék makettjét 
kartonból, vagy ha teheted, fából!

A világ hét csodája

Már az ókorban is építettek 
olyan hatalmas és különleges épít-
ményeket, amelyekre az ókori em-
berek csodálattal néztek. Ezeket 
nevezzük a világ hét csodájának. 
Írásos emlékekből tudjuk, melyek 
is voltak ezek. Volt köztük temp-
lom, világítótorony, hatalmas szo-
bor és más építmények. Közülük 
ma már csak az egyiptomi pirami-
sok állnak. De Babilon is adott egy 
ilyen csodát a világnak: Szemira-
misz függőkertjét. Egy babiloni 
király építtette felesége, Sze mi ra-
misz számára, aki idegen ország-
ból származott. A királynő nagyon 
vágyódott hazája dúsan zöldellő 
hegyoldalai látványára, de ilyet 
Mezopotámia kietlen vidékén nem 
láthatott. Ezért a király építtetett 
neki egy „hegyoldalt”. A zikku rat-
hoz hasonlító lépcsőzetes építmé-
nyen egymás fölött kerteket alakí-
tottak ki, s azokat teleültették fák-
kal, virágokkal. Még vízvezetéket 
is vezettek az épület tetejére, hogy 
a növényeket öntözni lehessen. 
A falakat kúszónövények lepték 
be, így valóban hasonló lehetett 
egy hegyoldalhoz.

tani, mikor áradnak meg a folyók. 

 Miért volt fontos ismerni a folyók áradásának időpontját 
Mezopotámiában? 
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Hammurapi törvényei Olvasmány

Az ókori Mezopotámia legfontosabb írásos emléke Hammurapi 
„törvénykönyve” volt. A törvényeket egy magas fekete kőoszlopra 
vésve találták meg a régészek. Vajon miért kellett kőoszlopra vés-
ni? Gondolj csak bele, a király nem lehetett jelen minden ítélkezés-
nél. Ezért felállították ezt az oszlopot, hogy mindenki tudja, hogy 
mi számít bűnnek, s elkövetésekor milyen ítéletre, büntetésre szá-
míthat. 

A törvények szövege

Az uralkodó először is tudatta népével, hogy hatalmát az iste-
nektől kapta, ezért ő az igazság forrása. Hatalmát azért kapta, hogy 
jótéteményekben részesítse népét: az erős ne nyomja el a gyengét. 
Felsorolja néhány jó cselekedetét, amivel a városokat támogatta. 
Végül felsorolja a törvényeit, igazságos ítéletek formájában. 

Végezzetek szövegelemzést az idézett törvények alapján! Csopor-
tosítsátok a törvényeket tartalmuk szerint! Melyik törvény szól a 
családokra vonatkozó szabályokról? Melyik védi mások tulajdo-
nát, vagyonát? Melyik védi az embereket az erőszakos cselekede-
tektől?

 Hammurapi törvényoszlopa. A kő-
oszlop tetején két emberalak látható: 
az ülő alak Samas, a Nap és az igaz-
ság istene, aki előtt Hammurapi áll. 
Az oszlop oldalán a kőbe vésett tör-
vények olvashatók.

7. Ha egy szabad ember akár ezüstöt, akár aranyat, akár rab-
szolgát, akár rabszolganőt, akár szarvasmarhát, akár juhot, akár 
szamarat, vagy akár bármi néven nevezhető dolgot szabad ember 
fiának […] kezéből tanúk vagy szerződés nélkül megvásárolt, vagy 
akár megőrzésre átvett: az illető tolvaj, ölessék meg.

8. Ha egy szabad ember akár szarvasmarhát, akár juhot, akár szamarat, akár disznót vagy akár hajót 
lopott, ha az az Istené [a templomé], ha az a Palotáé: harmincszorosan adja vissza, ha az muskenumé 
[félszabadé, aki a Palota vagy a Templom szolgálatában áll]: tízszeresen térítse vissza, ha a tolvajnak adni-
valója nincs: ölessék meg!

[…]
22. Ha egy szabad ember rablást követvén el, elfogatott: ez az ember ölessék meg!
[…]
142. Ha egy asszony férjét meggyűlölvén, „Hozzám ne nyúlj!” – mondotta [neki]: […], s ha [a nő] gondos 

volt, s hibával nem bírt, férje ellenben nagyon „megkevesbítette” [elhanyagolta, kihasználta] őt: ennek az 
asszonynak ne legyen büntetése; „házassági ajándékát” magához vévén, költözzék atyja házába!.

143. Ha [a nő] nem volt gondos, „eljárogatott”, házát „szétszórta”, és férjét „megkevesbítette”: ezt az 
asszonyt vessék vízbe!

[…]
150. Ha egy férj feleségének földet, kertet, házat vagy ingóságot ajándékozott, s erről okmányt állított ki 

számára: férje [halála] után fiai egyáltalán nem támaszthatnak igényt vele szemben; az anya hagyatékát 
annak a fiának adhatja, akit szeret; másnak [vagyis nem a fiának] egyáltalán nem adhatja.

[…]
195. Ha egy fiú apját megütötte: kezét vágják le!
196. Ha egy szabad ember, egy másik szemét elpusztította: pusztítsák el az ő szemét!
197. Ha csontját törte: törjék el az ő csontját!

 Hammurapi törvényoszlopa. A kő-
oszlop tetején két emberalak látható: 
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Egyiptom, a Nílus ajándéka

Afrika északi részén ömlik a Földközi-tengerbe a Nílus fo-
lyó. Ezen a forró, száraz, sivatagos vidéken az életet a folyó 
vize jelentette. A Nílus vidékén a sok áradás miatt felhalmo-
zódott az iszap. A talaj termékeny és mindig nedves volt, így 
a folyó völgyét zöld növényzet borította. Itt telepedtek le a 
földművelő egyiptomi emberek. A sumerokhoz hasonlóan 
a folyó mentén gátakat és öntözőcsatornákat építettek, ár-
pát, búzát, kölest, illetve zöldségféléket és lent termesztet-

1. Mit tudsz az öntözéses földmű-
velésről?

2. Ki volt a törvényeiről híres ural-
kodó Mezopotámiában? Melyik 
városban uralkodott?

3. Milyen társadalmi csoportok 
alkották Mezopotámia álla-
mait? 

4. Melyik csoport milyen munkát 
végzett a város, a birodalom 
fenntartása érdekében?

Ugye már te is hallottál a piramisokról és a múmiákról? A múzeumokban a legtöbb gyereket az 
egyiptomi kiállításokon láthatjuk. A múmiák, a színes írásjelek, az állatfejű istenek mind nagyon 
különleges élményt nyújtanak a mai emberek számára. Ez az izgalmas ókori kultúra a Nílus völgyé-
ben alakult ki, körülbelül hatezer évvel ezelőtt.

8.  
A Nílus völgyében – Egyiptom

 Egyiptom  Milyen vidék vette körül a Nílus völgyét? Olvasd le a 
térképről!

 Gránátalma, az egyiptomiak egyik 
kedvenc gyümölcse

Arab
-fé l sz iget

Núbiai -sivatag

Líb
ia

i -s ivatag

Szír-sivatag

Nílus

FELSŐ-EGYIPTOM

ALSÓ-EGYIPTOM

Sínai-
félsziget

Földköz i - tenger

Vörös-tenger

Termőterület
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 Az egyik fáraó szobra. A díszes fej-
ék, az álszakáll, a végén kérdőjelhez 
hasonló jogar és a korbács az uralko-
dói hatalmat jelképezték.

tek. Kedvelt gyümölcsük a szőlő, a füge és a gránátalma volt. 
Az öntözéses földművelés mellett baromfit, kecskét tenyész-
tettek. Fontos jószág volt akkoriban a szarvasmarha is, mivel 
ezek az állatok húzták az ekét, amellyel felszántották a föld-
jeiket. A gazdag termést és az építkezéshez szükséges anya-
gokat könnyedén szállították hajókkal – így kereskedtek. 
A folyóvölgyben két sűrűn lakott terület alakult ki: a Földközi-
tengerhez közel fekvő Alsó-Egyiptom, a földrész belsejében 
pedig Felső-Egyiptom. Kr. e. 3000 körül a két országot egye-
sítették, létrejött az egységes állam.

Vajon mit jelent, hogy Egyiptom a Nílus ajándéka? Beszéljé-
tek meg! Lapozz vissza a 6. leckében az ókori Kelet térké-
péhez (26. oldal)! Gondolkozz: vajon kereskedtek-e egymás-
sal az ókori egyiptomiak és sumerok! Ha igen, hogyan?

Az egyiptomi társadalom

Az uralkodót fáraónak nevezték. Nagy tisztelettel tekintet-
tek rá. Ő volt a legelső főpap, a legfőbb bíró, a hivatalnokok 
vezetője és a hadsereg parancsnoka is. Az ő tulajdona volt 
egész Egyiptom földterülete. Úgy gondolták, nem is egyszerű 
ember, hanem a legfőbb isten, a Napisten fia. 

A fáraó után a legnagyobb hatalommal a főpapok, a főhi-
vatalnokok és a katonai vezetők rendelkeztek. Ők szervez-
ték meg az állam fontos feladatait. A társadalom középső 
rétegét a papok, az írnokok és egyszerű katonák alkották. 

A papság volt a legtöbb tudás birtokában. Ők voltak az 
egyiptomi tudósok. Elsősorban csillagászattal, matematiká-
val és orvoslással foglalkoztak, de szerepük volt a technikai 
fejlesztésekben is. Emellett az ő feladatuk volt a templomi 
szertartások vezetése, az ünnepek szervezése, de a tanítás 
is. Ebben az időben az emberek úgy hitték, hogy a világ rend-
je és a természet működése felett túlvilági, nem emberi ha-
talmak őrködnek. Őket nevezték isteneknek. Egyiptomban 
sokféle istent és istennőt tiszteltek. Mindegyikük az élet más-
más területét felügyelte. Ezt nevezzük többistenhitnek*.

Az írnokok dolga az adók befizetésének összeírása, ellen-
őrzése, a katonáké pedig a városok védelme volt. 

Ezek a társadalmi rétegek nem végeztek termelőmun-
kát, hanem más fontos feladataik voltak, amiért természete-
sen fizetést kaptak. Ezt a fáraónak beszolgáltatott adóból 
fedezték.

Nézd meg az egyiptomi írnok szobrát a tankönyv 2. leckéjé-
ben (11. oldal)! Mi minden jelzi a foglalkozását?

A len

Tudod-e, hogy a növények nem 
csak táplálékul szolgálhatnak az 
ember számára? Vannak olyan nö-
vények is, amelyeket az ipar hasz-
nál fel alapanyagként. Ilyen nö-
vény a len is. Rostjait fonallá 
fonják, ebből vásznat szőnek, 
amelyből már az ókorban is ruhák 
készültek. Akkoriban kézművesek 
végezték ezt a tevékenységet, ma 
már textilgyárakban gépek teszik 
ugyanezt.gyanezt.

A len
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A társadalom alsó, legnagyobb létszámú rétegét az egy-
szerű parasztok és kézművesek alkották. Ők végezték a 
termelést: gondoskodtak az egész lakosság élelemmel való 
ellátásáról, elkészítették a szerszámokat. Emellett ők dolgoz-
tak az építkezéseken is – tehát a hatalmas piramisok felépí-
tését is nekik köszönhetjük. Ők ásták, javítgatták az öntöző-
csatornákat és a gátakat is.

Eddig a társadalom olyan rétegeiről olvastál, akik szabad* 
emberek voltak: munkájukért fizetést kaptak, jogokkal ren-
delkeztek, bíróhoz fordulhattak, ha sérelem érte őket. De 
más népek meghódításának, a birodalmak kialakulásának 
különös következménye lett. A meghódított területeken élő 
emberek egy részét rabul ejtették. Rabként kellett szolgál-
niuk egyiptomi uraikat. Az egyiptomiak nem is tekintették 
őket másnak, mint ingyenmunkásoknak: ételt és szállást ad-
tak nekik, de fizetést nem. Gyakorlatilag a rabszolga* (rab 
szolga) ugyanúgy tulajdona volt egyiptomi gazdájának, mint 
egy agyagkorsó vagy egy szerszám. Ezért is nevezték őket 
„beszélő szerszámnak”. A rabszolgák a társadalom legalsó 
rétegét képviselték. A szabadokkal ellentétben sorsukról nem 
dönthettek önállóan, azaz szabadságuk nem volt. Az ilyen a 
társadalmat rabszolgatartó társadalomnak* nevezzük. 
Egyiptomban a rabszolgák viszonylag kevesen voltak.

Régészeti emlékek 

Az ókori Egyiptom életéről régészeti emlékek mesélnek: 
piramisok, sírkamrák, templomok romjai, szobrok, festmé-
nyek és feliratok.

 Szántás és vetés Egyiptomban  Ki végezte a szántást, és ki a 
vetést? Mit gondolsz, milyen állatok húzzák az ekét? 

 Az egyiptomi társadalom felépí-
tése  Állapítsd meg a rajz alapján, 
hogy melyik társadalmi réteg a leg-
nagyobb létszámú! 

főpapok, hadvdvezérek  főtisztviselők, f

írnokokok, papok, okatonák

földművesek, kézművesek

rabszolgák

fáfáraraóó

s
z

a
b

a
d

o
k
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A piramisok* hatalmas, gúla alakú építmények, melyeket 
a fáraók építtettek. Az egyiptomiak hittek a túlvilági életben. 
Úgy képzelték, hogy az kel életre a túlvilágon, akinek halála 
után a teste megmarad. A testüket múmiaként* őrizték meg. 
Bebalzsamozták, vászonba csavarták. A legelőkelőbbek, pél-
dául a fáraók múmiáját ember formájú koporsóban helyez-
ték el, és a díszes koporsót a piramis belsejébe, sírkamrába 
zárták. Mellé temették kedves használati tárgyait, ékszereit, 
bútorait, gyakran szolgálókat ábrázoló szobrocskákat, hogy 
a túlvilágon elvégezzék helyette a szükséges munkákat. A fa-
lakon színes festmények és feliratok voltak. A feliratok bo-
nyolult képírással készültek. Minden jel egy-egy tárgyat, élő-
lényt ábrázolt, de volt szótagot vagy hangot ábrázoló jel is. 
Ezek az írásjelek a hieroglifák*.

Az írásnak fontos szerepe volt a hivatalnokok munkája so-
rán is. Ebben a korban még nem ismerték a papírt. Azonban 
a Nílus partján bőségen nőtt a papirusznád. Ennek rostjait 
préselték lapokká, ez volt a papirusz*. Íróvesszővel és tintá-
val írtak rá, az iratot pedig feltekerve tárolták. 

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Milyen gazdálkodást folytattak Egyiptomban?
2. Sorold fel az egyiptomi társadalom rétegeit!
3. Miben különböztek a szabadok és a rabszolgák?
4. Milyen régészeti emlékeket ismertél meg?

 Hieroglifák kőbe vésve

Egyiptom isteneit gyakran állat képében ábrázolták. Minden 
istenük valamilyen hatalom megtestesítője volt, így befolyással 
bírt az emberi élet egy bizonyos területére. Ez a hatalom valami-
lyen valóságos, mindennapi dologhoz kapcsolódott, mint például 
a tudás, az igazság, a szerelem, a hűség vagy a Nílus áradása. 

A legfontosabb istenük Ré, a Napisten volt. Ozirisz volt a termé-
kenység, az újjászületés istene, az alvilág ura. Ozirisz felesége Ízisz, 
aki a varázslás, a termékenység és a hűség istennője. Ozirisz és 
Ízisz gyermeke Hórusz, az ég istene és az igazság védelmezője. 
Széth a pusztítás és a sivatagi viharok istene, Anubisz pedig a halál 
sakálfejű istene volt. Maat az igazság és a törvény őrzője, Thot pe-
dig a tudás istene volt. Népszerű volt Básztet, az ünnepek, a vi-
dámság és a szerelem istene.

Az egyiptomiak egyes állatokat is tiszteltek, például a macskát. 
Bizonyos isteneiket emberi testtel és állatfejjel ábrázoltak. 

Egyiptomi istenek és múmiák Olvasmány

 Néhányan az egyiptomi istenek 
közül: Ízisz, Hórusz, Anubisz, Ozirisz 
 Állapítsd meg, milyen jellegzetes-
ségekkel ábrázolják a rajzok az egyes 
isteneket! 
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balzsamozták. A tartósított holttestek a múmiák. 
A mumifikálás lépései a következők voltak: 
1. A halottakkal nagy tisztelettel bántak. A búcsúztató szertar-

tásokat papok vezették.
2. A halottat a balzsamozóágyon előkészítették a mumifikálás-

hoz.
3. Először eltávolították a belső szerveket: az agyat, a tüdőt és 

a beleket. Ezeket kőkorsóba zárták. A szív a testben maradt.
4. A testet olyan anyaggal kenték be, ami 70 nap alatt kiszárí-

totta, kiszívta belőle a vizet.
5. A kiszáradt testet illatos füvekkel, fűszerekkel töltötték meg 

(kitömték), illatos olajokkal kenték be.
6. Ezután lenvászon csíkokkal burkolták be, a rétegek közé 

amuletteket rejtettek.
7. A múmia arcára élethű halotti maszk került. Anubiszhoz 

imádkozva a pap indította túlvilági útjára.
8. Végül díszes koporsóba, azaz szarkofágba* tették, amely em-

ber formájú volt, és képekkel, írásjelekkel díszítették.

A szarkofágot a temetkezési helyre szállították: piramisokba 
vagy sziklafalba vájt sírokba helyezték. A Királyok völgye ilyen sír-
helyeket rejt. 

Egyiptomban több mint 30 piramist építettek. Méretük a fáraó 
nagyságáról is árulkodott. A legnagyobb közöttük Kheopsz fáraóé, 
amely Gíza városa mellett emelkedik. A fáraó nyughelye mellett 
kisebb piramisok is láthatók, ezekben a királyi család tagjai nyug-
szanak.

 Tutanhamon fáraó sírkamrájának díszes bel seje

 A mumifikálás korabeli ábrázo-
lása és egy egyiptomi múmia

Az egyiptomiak hittek abban, hogy az élet a halál után folytató-
dik. Igyekeztek megőrizni halottaik testét, hogy biztosítsák azt a 
túlvilági élethez. A testeket bonyolult eljárással tartósították, be-

 Nézd meg az egyiptomi piramisokat a 
fejezet nyitóoldalán (14–15. oldal)! 
Ezek a hatalmas kőtömbökből épült 
síremlékek az ókori világ hét csodája 
közé tartoznak. Kheopsz fáraó pi rami-
sának magassága 147 méter. (A buda-
pesti Gellért-hegy 130 méterrel magas-
lik a Duna fölé.) A piramisokat valaha 
fehér mészkőlapok  borították, ame-
lyek az idők során eltűntek.

A leghíresebb és a legszebb régé-
szeti emlékeket Tutanhamon sziklafal-
ba vájt sírhelyén találták a régészek. 
Mivel a fáraókkal eltemetett dísztár-
gyak nagyon értékesek, szinte minden 
sírhelyet megbolygattak, kifosztottak a 
sírrablók.
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A világ legismertebb könyve a Biblia. Majdnem minden nyelvre lefordították. Két nagy részből 
áll: az Ószövetségből és az Újszövetségből. Az Ószövetség a világ teremtéséről, az első emberpárról 
és a zsidó nép küzdelmes sorsáról szól. Olvashatunk benne himnuszokat, imákat, törvényeket is. 
A másik nagy egysége az Újszövetség. Ebből Jézus és tanítványai történetét, tanításait és a keresz-
ténység* kialakulását lehet megismerni.

9.  
A Biblia földje

1. Emlékezz vissza, miket tisztelt 
istenként az ősember!

2. Mit tanultál az ókori Egyiptom-
ban tisztelt istenekről?

A tudomány többször igazolta 
már a Biblia történelmi pontossá-
gát. A régészek újra és újra rábuk-
kantak a Bibliában említett kor-
mányzati tisztviselők, királyok, 
városok és ünnepek neveire. János 
evangéliuma elbeszéli, hogy Jézus 
meggyógyított egy bénát Bethes dá-
ban, egy tó mellett. A szöveg még 
azt az öt tornácot (valójában osz-
lopcsarnokot) is említi, amelyek a 
medence körül vannak. A tudósok 
nem hitték el, hogy a tó létezik, 
amíg a régészek meg nem találták, 
10 méterrel a föld alatt, az öt oszlop-
csarnokkal együtt.

 A Tóra a Biblia ószövetségi részé-
nek első öt könyve. A zsidó nép leg-
régibb írásos emléke. Leírja a zsidó 
nép őstörténetét. Az ókori Keleten 
gyakoriak voltak az ilyen tekercs ala-
kú könyvek.

A Biblia* ószövetségi részéből megismerhetjük az ókor-
ban élt zsidó nép elképzelését a világról. Nagyon fontos, 
hogy a zsidó vallás szerint az emberek magatartását isteni 
törvények szabályozzák, így azoknak kell megfelelni. A leg-
fontosabb szabályokat tízparancsolatnak* nevezzük. Ezeket 
Isten adta – kőtáblára vésve – a zsidók vezetőjének, Mózes-
nek, aki megismertette azokat népével. A tízparancsolatban 
máig érvényes erkölcsi (viselkedési) szabályok vannak.

A zsidó vallás abban is különbözött a többi ókori vallástól, 
hogy csak egyetlen istent tisztelt. Ezt nevezzük egyisten-
hitnek*.

Tudtok-e mondani néhány erkölcsi szabályt a tízparancso-
latból? Ha nem, kérdezzétek meg szüleiteket, tanárotokat! 

Az Ószövetség bemutatja a tizenkét zsidó törzset, elbe széli 
azok történetét, vándorlásait. Megismerjük, hogyan teleped-
tek le azon a területen, melyet Kánaánnak neveztek. Itt állat-
tenyészéssel és növénytermesztéssel foglalkoztak, de virág-
zott a kézművesség és a kereskedelem is.

Később egyes törzsek Egyiptomba kerültek, majd sok év 
múlva – Mózes vezetésével – visszatértek. Az életük nem volt 
könnyű, sok harcot kellett vívniuk az életben maradásért.

Lapozz vissza a tankönyvedben az ókori Kelet térképéhez 
(26. oldal)! Keresd meg Kánaán földjét! Melyik területekkel 
szomszédos?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Mit mutat be a Biblia?
2. Melyek a Biblia fő részei? Miről szólnak ezek?
3. Hol telepedett le a zsidó nép? Mivel foglalkoztak? 
4. Miben tér el a zsidó vallás más ókori keleti népek vallásától?
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Az embereket régen is érdekelte, hogyan keletkezett a világunk. 
Mivel akkor még nem álltak rendelkezésre a mai tudomány által 
felfedezett ismeretek, a különböző vallások megpróbáltak választ 
adni erre a kérdésre.

A Biblia olyan könyv, amely az ókori zsidók hitét, elképzelését 
meséli el arról, hogy világunk hogyan jöhetett létre. A Biblia szerint 
világunk nem a véletlen szüleménye, hanem Isten tudatos teremtő 
munkája.

A Biblia szerint az egész világon minden Isten teremtménye: a 
vizek, a hegyek, a növények, az állatok és az ember. Úgy is nevezik 
őt: a Teremtő. A történet szerint Isten hat nap alatt teremtette a 
Földet.

Első nap: Létrejött a világosság, a fény.
Második nap: Isten megalkotta az égboltot és a felhőket.
Harmadik nap: Megteremtődött a szárazföld, a folyók, tavak és 

tengerek a medrükbe kerültek. Ekkor keletkeztek a növények (fák, 
füvek) is. 

Negyedik nap: A Nap, a Hold és a többi égitest (csillagok és boly-
gók) megteremtése.

Ötödik nap: A víziállatok és a madarak megteremtése.
Hatodik nap: Mindenféle szárazföldi állat és az első emberpár 

(Ádám és Éva) megteremtése. 
Isten látta, hogy amit teremtett, az jó. Így a hetedik napon meg-

pihent.

 Ádám teremtése. Michelangelo 
Buo na rroti itáliai művész falfestmé-
nye (freskója). A festmény az újkor 
elején készült, és Rómában látható.

 Bepillantás a Földről a világűrbe, 
nagy erejű távcső segítségével

A világ teremtése    Olvasmány
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Amikor Isten a föld porából megteremtette az első embert, Ádá-
mot, az Édenkertbe helyezte. Itt, a Paradicsomban megvolt minde-
ne. Ádám azonban magányos volt, s kérte Istent, hogy segítsen 
ezen. Isten megteremtette az első asszonyt, Évát. Boldogan éltek 
az Édenkertben. Csak egy dolgot tiltott meg nekik Isten: nem volt 
szabad enniük a kert közepén álló fáról. Ez volt a Tudás fája.

Egy napon, amikor Éva elsétált a fa mellett, a ravasz kígyó meg-
kérdezte tőle: valóban megtiltotta-e Isten, hogy egyenek a fák ter-
méséből. Éva azt felelte: ehetnek mindegyikből, kivéve ennek a 
fának a gyümölcséből, mert akkor meghalnak.

A kígyó azt mondta, ez nincs így. Csak azért tiltotta el őket Isten 
ettől a fától, mert ha ennének belőle, olyanok lennének, mint ő: 
tudnák, mi a rossz és mi a jó.

Éva ekkor letépett a fáról egy gyümölcsöt, és evett belőle. Ízlett 
neki, ezért Ádámnak is adott belőle. Mikor Isten megtudta, hogy a 
tiltása ellenére ettek a gyümölcsből, nagyon megharagudott! A kí-
gyót megátkozta, hogy örökké hason csússzon és az ember ellen-
sége legyen. Éva büntetése az lett, hogy gyerme keit fájdalmak árán 
hozza világra és a férje parancsoljon neki. Ádámnak pedig ezentúl 
kemény munkával kell megdolgoznia a mindennapi ennivalóért, a 
kenyérért. Isten kikergette őket az Édenkertből, mert nem akarta, 
hogy az Élet fájáról is egyenek, nehogy örök életűek legyenek. 

Az Édenkert Olvasmány

 Az Édenkert (más néven Paradi-
csom) egy újkori festményen. (Az al-
kotók: Peter Paul Rubens és id. Jan 
Brueghel.) A képen Ádám és Éva a Tu-
dás fája előtt. A fa gyümölcsét a fest-
mény almának ábrázolja.
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 Noé bárkája és a vízözön egy 15. század végi festményen  Keresd meg az Ararát hegyet a térképen! 
(Örményország és Törökország határán találod meg.) Rajzold le, milyennek képzeled el Noé bárkáját!

A vízözön Olvasmány
A Bibliában olvasható Noé és a vízözön története. Eszerint már sok-sok ember élt a földön, akik mind 

Ádám és Éva leszármazottai (utódai) voltak. Már nem volt béke, mint valamikor a Paradicsomban, hanem 
elterjedt az erőszak és a gonoszság. Ez Istennek nagyon nem tetszett, megbánta, hogy megteremtette az 
embert. Elhatározta, hogy minden élőlényt elpusztít a földön.

Élt azonban egy Noé nevű, igaz és jóságos ember, akinek ezért megkegyelmezett. Megparancsolta neki, 
hogy építsen egy bárkát. Mikor ez készen lett, azt mondta neki, hogy szálljon be abba egész családjával, és 
minden állatból is vigyen be egy párt (hímet és nőstényt), hogy azok majd szaporodni tudjanak. Noé enge-
delmeskedett.

Miután mindenki beszállt a bárkába, hatalmas eső támadt, ami negyven napon és éjszakán át hullott. 
Olyan magasan állt a víz a földön, hogy minden élőlény elpusztult. A vízözönt csak a Noé bárkáján levők 
élték túl.

Százötven napig állt ez a rengeteg víz a földön. Ekkor Isten szelet támasztott, hogy felszárítsa. Amikor a 
víz szintje apadni kezdett, a bárka megfeneklett az Ararát nevű hegyen.

Ekkor Noé egy hollót engedett ki a bárkából, de az visszatért, mert nem tudott hol leszállni, hiszen min-
dent víz borított. Később egy galambot, de az is visszarepült. Pár nap múlva a galamb egy zöldellő olajfa-
ággal tért vissza. Így Noé megtudta, hogy a víz már elapadt a földön. Újabb hét nap múlva a galamb már 
nem tért vissza. Így tudta meg Noé, hogy a föld száraz lett, és elhagyhatják a bárkát.

Noé ekkor megköszönte Istennek, hogy megmentette őt és családját. Isten elhatározta, hogy többé nem 
pusztítja el a földről az élőlényeket. Ennek az ígéretnek a jele lett a szivárvány, ami az eget és a földet ösz-
szeköti. A szivárvány azóta a szebb jövőbe vetett hit jelképe is.
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10. Az ókori India
Egyes, tízes, százas, ezres… Ugye ismerős számodra a matematikai helyiérték fogalma? Az ó kori 

Indiában használták először ezt a rendszert. Tőlük származnak számjegyeink is. Emellett sok-sok 
matematikai felfedezést is az indiaiaknak köszönhetünk.

1. Melyik földrészen helyezkedett 
el Mezopotámia? Keresd meg a 
térképen!

2. Hol található Egyiptom?
3. Mi a hasonlóság a két kultúra 

kialakulásában? Minek köszön-
hették a fejlődést? 

Az Indus völgye

Ázsiában, az Indus-folyó völgyében Kr. e. 2500 körül ala-
kult ki az indiai kultúra. Ezen a vidéken a nagy síkságok alkal-
masak voltak a földművelésre. Az embereknek azonban al-
kalmazkodniuk kellett az időjáráshoz. Három hónapon 
keresztül nagy esőzések voltak: ez a monszun. Az év többi 
része viszont forró és száraz volt. Ezért az indiai emberek az 
esős évszakban hatalmas víztárolókban összegyűjtötték az 
esővizet, a száraz évszakban pedig felhasználták öntözésre.

A gyapot

Egyiptom gazdálkodásáról ol-
vasva megismerkedtél a lennel. 
A gyapot egy másik növény, ame-
lyet a textilkészítés alapanyagaként 
termesztenek. A gyapot csak me-
leg éghajlaton terem. Gubója hófe-
hér, vattaszerű szálakat tartalmaz, 
ami a pamut alapanyaga.

 Gyapot

Gazdálkodás

Az Indus völgyében földművelésből, kézművességből és 
kereskedelemből éltek. Búzát, árpát, lencsét, kölest, zöld-
ségféléket, valamint kelmék (ruhaanyagok) készítéséhez 
lent és gyapotot termeltek. Ezenkívül szarvasmarhát és 
sertést tenyésztettek. A folyó a kereskedelmet, áruik szál-
lítását is megkönnyítette. A tenger közelsége a hajózás fejlő-

 India  Nézd meg egy földrajzi 
térképen, találhatók-e India területén 
magashegységek!

Indus

Gangesz

Arab-tenger Bengáli-öböl

 H
i m

a l á j a
Mohendzsodáro

Harappa

Termőterület
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dését segítette. A tudósok úgy gondolják, hogy az indiaiak 
Mezopotámiával is kereskedhettek. A régészeti leletek között 
sok agyagtárgy található: edények, pecsétnyomók, játék-
figurák, de gyöngyöt is készítettek agyagból. Kézműves ter-
mékeiket Mezopotámiában is megtalálták. Fémből viszony-
lag kevés fegyvert, de annál több dísztárgyat készítettek. 

Indiai városok

Az indiaiak gondosan megtervezték városaikat. Az épü-
letek kiégetett agyagtéglából készültek, többszintesek vol-
tak. A várost kőfalakkal vették körül, sőt ezekre bástyákat is 
építettek. Innen könnyebben szemmel tarthatták a várost fe-
nyegető veszélyeket. Elefántokat is megszelídítettek, hogy 
erejüket használják a nagyobb súlyok felemelésére, vagy har-
ci elefántként vessék be őket külső támadás esetén.

A városon belül lévő magtárakban elhelyezett termést 
gondosan őrizték. Ha egy magtár megtelt, kőből készült pe-
csétnyomóval lepecsételték. Így biztosították, hogy a kincs-
tár tulajdonához – vagyis az adóhoz – senki ne nyúlhasson. 

A gondosság a higiéniára is kiterjedt: a házaikban illem-
hely, sőt fürdőszoba volt, a városban keletkező szennyvizet 
pedig fedett szennyvízcsatornákon vezették el. Így véde-
keztek a fertőzések ellen. A városban ásott kutak biztosítot-
ták a friss ivóvizet. Mindez abban az időben nagyszerű telje-
sítmény volt! Szükség volt hozzá matematikai (számítások) 
és építészeti (mérnöki) tudáshoz. Nem csoda, ha ez a két tu-
domány nagyon fejlett volt Indiában. Számjegyeinket, a tíz 
számjegyből álló tízes számrendszert és a „nulla” haszná-
latát is nekik köszönhetjük. Számjegyeinket ma arab szá-
moknak nevezzük. Vajon miért? Az arabok jó kereskedők vol-
tak, és ezt az indiai találmányt is ők terjesztették el a világban. 
Ezért kapcsolódott végül az ő nevükhöz.

 Mohendzsodáro romjai. Az Indus 
völgyének egyik legnagyobb városa 
volt.  Keresd meg a várost a térké-
pen! Milyen éghajlatra következtet-
hetsz a képről? 

 Indiai elefánt. Indiában régen és 
ma is használják az elefántot mun-
kavégzésre, vadászatokon. Régen a 
csatákban is bevetették ezeket az 
állatokat – erről még tanulunk.  So-
roljatok fel olyan munkákat, ame-
lyekre szerintetek használhatóak az 
elefántok! 
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érinthetetlenek

szolgák

földművesek, kézművesek, kereskedők

katonák

papok

Az indiai társadalom

Az ókori India eleinte nem volt egységes állam, birodalom. 
A városok vezetője, uralkodója a rádzsa* volt. A legjelentő-
sebb városok, területek királyait maharadzsának* hívták. 
Indiát Asóka király tette egységes birodalommá. 

A társadalom szerkezete különleges volt. Négy nagy, de 
egymástól elkülönülő rétegből állt: legfelül a papok, majd 
a katonák, alattuk a földművesek, kézművesek, kereske-
dők rétege, végül a szolgák. Az emberek életük végéig abban 
a társadalmi rétegben maradtak, amelyikbe beleszülettek. 
Csak olyan munkákat végezhettek, amit származásuk előírt. 
Más rétegből származó emberrel nem házasodhattak. Ezt a 
nagyon szigorú társadalmi rendet nevezzük kasztrendszer-
nek*, az egyes rétegeket pedig kasztoknak. Volt egy ötödik 
réteg, akiket a társadalom nem fogadott be. Ők voltak az 
érinthetetlenek. A legalantasabbnak tartott munkákat vé-
gezték (pl. utcaseprők, hóhérok).

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Hol és mikor alakult ki az indiai kultúra?
2. Mesélj a gazdálkodásukról!
3. Milyen városokat építettek?
4. Milyen találmányok maradtak ránk ebből a kultúrából?
5. Mely társadalmi rétegek alkották a kasztrendszert? Mi volt 

a sajátossága?

Az indiaiak hite – a lélek-

vándorlás

Az indiaiak az emberi életről 
úgy gondolkodnak, hogy az örök 
körforgás: a lélek halhatatlan, a 
halál csak a test pusztulását jelen-
ti. Ha ez bekövetkezik, a lélek egy 
új testben születik meg újra, és 
folytatja földi útját, fejlődését. Ab-
ban hittek, hogy jó cselekedetek-
kel egy következő életben jobb 
sorsuk lesz. A rossz cselekedetek-
nek a büntetése pedig egy alacso-
nyabb kasztban való megszületés 
lesz. Ezt hívjuk lélekvándorlásnak. 
Ez a mély hit volt az oka annak is, 
hogy senki sem lázadozott a kaszt-
rendszer ellen.

 Az indiai kasztrendszer 
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11. Az ókori Kína
Gondoltad volna, hogy az ókori kínaiaknak köszönhetjük, hogy a tűzijátékban gyönyörködhetünk? 

Vagy papírra, ecsettel festhetünk, és porceláncsészéből kortyolgathatjuk a forró teát? Ebben a lecké-
ben egy tőlünk távoli, de hozzánk sok szállal kötődő, érdekes kultúrával ismerkedhetünk meg.

A Kínai Birodalom kialakulása

Ázsiában, a Sárga-folyó (Huangho) és a Jangce (Kék- 
folyó) mentén már több ezer évvel ezelőtt földművesek tele-
pedtek le. A folyók áradásait kihasználva kölest, rizst és 
zöldségféléket, valamint teacserjéket termesztettek, ser-
tést és baromfit tenyésztettek. Emellett különös dologra is 
rájöttek: egy szövőlepke hernyója, a selyemhernyó nagyon 
vékony, de erős szállal fonja be magát, amikor bebábozódik. 
Ezt a szálat lefejtve finom fonalhoz jutottak, amelyből érté-
kes kelmét, selymet szőttek. A selyemhernyók táplálása ér-
dekében pedig eperfákat ültettek. 

Ezen a hatalmas hegyekkel, sivatagokkal és tengerekkel 
körülvett vidéken a világtól elzárt kultúra kezdett fejlődni. 
A falvakból fokozatosan egyre nagyobb települések, városok 
alakultak ki, amelyek eleinte önálló államokként, egy-egy 
gazdag uralkodói család, dinasztia irányítása alatt működtek. 
Az uralkodók a területük növelése érdekében állandó harcban 
álltak egymással. Kr. e. 220 körül az egyik uralkodói család, a 
Csin-dinasztia meghódította ezt a hatalmas területet, és egy-
séges birodalmat hozott létre, amelynek uralkodóját csá-
szárnak nevezték. Kína első császára Csin Si Huang-ti lett. 

Keressetek a történelmi atlasz ókori Kelet térképén olyan 
hegységeket, sivatagokat, amelyek elzárták Kínát más te-
rületektől, birodalmaktól!

Amit Kínának köszönhetünk…

A birodalom fenntartása rendet és fegyelmet követelt. Ezt 
szigorú szabályok, törvények és jól képzett katonaság biz-
tosította. A külső támadások ellen a birodalom északi hatá-
rán hatalmas falat építtetett Csin császár. A kínai nagy fal 
egyedülálló építmény a világon: több ezer kilométer hosszú, 
szekérrel lehetett rajta közlekedni, tornyaiban őrök figyelték 
a vidéket, fény- és füstjelekkel jelezve a készülődő idegen tá-

1. Keresd meg az ókori Kína terü-
letét a történelmi atlaszban 
vagy a 6. lecke térképén! Melyik 
földrészen található? Melyek a 
legnagyobb folyói? 

2. Mit tudunk az öntözéses gaz-
dálkodásról? Soroljátok fel, mi-
lyen növényeket termesztettek 
az ókori Keleten! 

A rizs

A rizs nagyon fontos gabona-
féle. Termesztésekor a földek el-
árasz tására van szükség, mert a 
növény csak így terem megfele-
lően. Ehhez gátakat, csatornákat 
építettek. A munkát az uralkodó 
utasítása alapján szervezték meg.g

 Rizskalász. A rizsföldeken a 
földművesek a munkák egy részét 
a vízben bokáig állva végezték el. 
 Sorolj fel a rizsen kívül gabona-
féléket!
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A kínai agyaghadsereg

Csin császár (az első császár) 
sírjában életnagyságú, agyagból ké-
szült katonákat, egy egész felfegy-
verzett hadsereget találtak a régé-
szek. Népe úgy gondolta, hogy ők 
biztosítják majd a császár védel-
mét a túlvilágon.

 A kínai agyaghadsereg  Fi-
gyeld meg, valamennyi katona 
más-más arcvonásokkal készült!

madásokat. (A nagy falról többet megtudhatsz a lecke utáni 
olvasmányból.)

A hatalmas területű Kínának fejlett úthálózata volt. A ke-
reskedők ezen szállították áruikat. A tájékozódás fontos esz-
köze volt az iránytű, ami szintén kínai találmány. A kínai ke-
reskedők egy idő után kapcsolatba kerültek a nyugatabbra 
levő városok és birodalmak kereskedőivel, akiknek az érté-
kes selymet továbbadhatták. Azt az utat, amelyen a selymet 
és a drágaköveket a Földközi-tenger térségébe szállították, 
„selyemút” néven emlegetjük. A selyem nemcsak ruházat 
készítésére volt használatos, hanem eleinte erre írtak és fes-
tettek is. Később, a papír feltalálása után ez a drága anyag 
már csak ruhaneműként volt használatban. A papír előállítá-
sa gyors és olcsó volt, így elterjedt az egész világon. 

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Hol helyezkedett el a Kínai Birodalom?
2. Hogyan alakult ki a birodalom?
3. Milyen növényeket termesztettek Kínában?
4. Milyen találmányokat köszönhetünk az ókori Kínának?
5. Miért építették a kínai nagy falat? 

 Kínai porcelánedény  Keress ott-
hon porcelánból készült tárgyakat! Írd 
össze ezeket a történelmi naplódban! 

A puskaport is az ókori Kínában fedezték fel. Enélkül ma 
nem élvezhetnénk a tűzijáték látványát. De kézműveseiknek 
köszönhetjük a porcelánt, ami a cserépedényeknél sokkal 
vékonyabb, szinte áttetsző, hófehér anyag. Bonyolult eljárás-
sal, különleges agyagból készül. Edényeket és dísztárgyakat 
(csészéket, tányérokat, tálakat, vázákat) formáztak belőle, 
kiégették, majd festéssel díszítették. 

Idővel rájöttek arra is, hogy az árucserét megkönnyíti, ha a 
birodalmon belül egységes pénzt* használnak. Így könnyeb-
ben beszerezhették azt az árut, amire éppen szükségük volt. 

 Kínai írásjelek. A kínai írás nagyon bonyolult jelrendszer. Egy jel 
egy szótagot jelöl. A gyerekek hosszú éveken át tanulják, hiszen 
sok ezer írásjelet kell megjegyezniük. A helyesírás (a jelek pontos 
leírása) is nagyon fontos tudomány: vannak egészen apró eltéré-
sek, amitől a „szókép” jelentése máris megváltozik!  A magyar 
nyelv összesen hány jelet (betűt) használ az íráshoz? Mi hogyan ne-
vezzük ezt a jelrendszert? 
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A kínai nagy fal Kína északi határán húzódó erődítményrendszer. Erődökből és az ezeket összekötő ma-
gas védőfalakból áll. A fal nem teljesen egybefüggő építmény, hanem száz kilométereken át húzódó falsza-
kaszok együttese. Hegyeken, pusztaságokon, sivatagokon és mocsaras vidékeken kígyózik keresztül.

A falat a Kr. e. 3. században kezdték el építeni az első császár (Csin Si Huang-ti) parancsára. Az volt a 
célja, hogy megvédje a birodalmat a nomád életmódot folytató törzsek – például a hunok – folytonos tá-
madásaitól. A falon nyíllövésnyi távolságban bástyák épültek. Ezekben a katonák élelmiszer- és fegyverrak-
tárai voltak. Külön jelzőtornyokat is emeltek. Itt állomásoztak a katonák.

Emlékszel, hogyan figyelmeztették egymást a jelzőtornyok katonái, ha ellenség közeledett? Keresd meg a 
11. lecke szövegében!

A fal szerkezete sem egységes, más-más anyagból és módszer-
rel készültek az egyes szakaszok. Eleinte döngölt földet, agyagot, 
később követ és téglát használtak az építéshez. A fal belseje sok 
helyen közlekedésre alkalmas folyosót rejt.

A nagy fal szélessége és magassága is változó, de átlagosan 5-6 
méter széles, 10 méter magas. Teljes hosszáról ma sem tudnak biz-
tosat a kutatók. Néhány éve újabb 500 kilométer hosszú szakasz 
maradvá nyait találták meg. Vannak olyan szakaszok, amelyeket a 
lakosság bontott le: építőanyagát a ma is álló házaik építéséhez 
hordták el. A fal teljes hossza több ezer kilométer. 

Azt tartják az emberek, hogy ez a hatalmas építmény még a 
világűrből is látható. Ez azonban csak tévhit. Szabad szemmel 
nem látszik! Egyrészt a színe miatt beleolvad a környezetébe. 
Másrészt ilyen roppant távolságból a 6-7 méter szélességű sáv az 
emberi szem számára észrevehetetlen vonallá zsugorodik. De et-
től még egyedülálló emberi alkotás!

A kínai nagy fal  Olvasmány

 Hegyvonulatokon átívelő erőd-
rendszer, amely a tengerparton ér 
véget  
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III. fejezet
Az ókori Hellász

Az Akropolisz Athénban
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Miközben Észak-Afrikában piramisok épül-
tek, Ázsiában mérnöki pontossággal tervezett 
városok emelkedtek, és képesek voltak egy 
nagy birodalom határát több ezer kilométer 
hosszú fallal megerősíteni, Európában földmű-
velő, pásztorkodó népek élték egyszerű életü-
ket kis falvaikban. De az emberi kultúra itt is 
fejlődni kezdett, olyan nagyszerű újdonságokat 
hozva létre, mint az olimpiai játékok, a demok-
rácia és a színház. A tudományban és a művé-

szetekben példának és mintának tekintették 
alkotásaikat évszázadokon, sőt évezredeken 
keresztül. Az európai kultúra bölcsője Hellász 
volt, az ókori Görögország.

Ebből a fejezetből megtudhatod, hogy
 kik és hol alapították az első városokat.
 mit jelent a demokrácia szó.
 miért volt ez fontos az emberi társada-

lom fejlődésében.
 mi volt a cserépszavazás.
 hogyan nevelték és tanították a korodbeli 

gyerekeket az ókori Athénban és Spártá-
ban.

 milyen versenyszámokban mérték össze 
erejüket a sportolók az ókori olimpiai já-
tékokon.

 kik állhattak a színpadra a görög színhá-
zakban.
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A Balkán-félsziget földrajzi viszonyai

Az Európa délkeleti részén elterülő Balkán-félszigeten 
nincsenek olyan tágas térségek és olyan nagy folyók, mint az 
ókori Keleten. Hegységekből (amelyek elérik a 2-3000 méter 
közötti magasságot is) és közöttük viszonylag kis területű sík-
ságokból áll. A Földközi-tengerbe nyúló félszigeten egymást 
érik a kikötők kiépítését lehetővé tevő tengeröblök, és na-
gyon sok kisebb-nagyobb sziget teszi változatossá a terüle-
tet. 

Keresd meg a történelmi atlaszodban a következőket: Bal-
kán-félsziget, Égei-tenger, Kréta, Olümposz, Athén, Spárta! 

1. Mi jellemezte az ókori keleti ál-
lamok, birodalmak gazdálko-
dását? 

2. Milyen volt az ókori keleti Egyip-
tom és Mezopotámia társadal-
ma?

3. Milyen mesterségek és milyen 
tudományok voltak fejlettek az 
ókori Keleten?

4. Keressetek a tanárotok segítsé-
gével görög eredetű szavakat a 
Wikiszótárban vagy az Idegen 
szavak és kifejezések szótárá-
ban! Mire utal, hogy sok ilyen 
szót találtatok?

Az ókori kultúrákkal ismerkedve eddig Ázsiában és Észak-Afrikában jártunk. Most Európába uta-
zunk képzeletben, hogy azt a kultúrát ismerjük meg, amely olyan sokat adott a mai Európának, 
hogy ezt a területet az európai kultúra bölcsőjének nevezik. 

12.   
Hellász, a városállamok földje

 A Balkán-félsziget

B
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Mint már említettük, a Balkán-
félszigeten nem voltak olyan nagy 
folyók, mint az ókori Keleten. Ezen 
a területen a csapadék télen van, 
nyáron nagy a szárazság, s a folyók 
ilyenkor kevés vizet szállítanak. 
Így nem alakult ki öntözéses gaz-
dálkodás. A gabonafélék itt nem 
adnak bőséges termést, ezért a 
szükséges mennyiség egy részét az 
ókori Keletről hozták be, ami elő-
segítette a hajózás fejlődését. Jól 
terem viszont a szőlő és az olaj-
bogyó – ezekből más vidékekre is 
szállítottak. 

 Ókori görög város

A görög törzsek letelepedése, 
gazdálkodása

Kr. e. 1500 körül Európában a Balkán-félsziget déli részét 
görög törzsek népesítették be. Ezt a területet az ókori görö-
gök Hellásznak nevezték. A görög törzsek többnyire folyók 
menti termékeny síkságokon éltek. Elsősorban földművelés-
sel, pásztorkodással foglalkoztak: gabonaféléket, borsót, 
káposztát, hagymát, szőlőt és egyéb gyümölcsöket termesz-
tettek. Az olajbogyó és a belőle nyert olívaolaj már akkor is 
fontos árucikk volt. Terményeiket a tenger közelsége miatt 
könnyen lehetett hajón szállítani, így kereskedtek a környező 
városokkal és más idegen népekkel. Remek hajósok voltak, 
jól tájékozódtak a Földközi-tengeren.

A száraz hegyvidék köves talaján gyér növényzet fejlődött. 
Itt olyan állatokat tartottak, amelyek jól alkalmazkodtak 
a nehéz terephez. Ilyen állat a birka és a kecske. Lovat és 
szarvasmarhát a termékeny síkságokon tudtak legeltetni, 
ezért ezekből az állatokból kevés volt.

Sorold fel, hogy milyen állatokat tenyésztettek! Milyen nö-
vényeket termesztettek?

A városállamok társadalma

Egy-egy területen az emberek egymás közelében teleped-
tek le, hogy nagyobb biztonságban legyenek az esetleges tá-
madásoktól. Így alakultak ki a városok, amelyeket később 
kőfallal vettek körül. Az emberek a városfalon kívüli földeken 
dolgoztak. 
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A városok lakóinak két nagy csoportja volt: a szabadok és 
a rabszolgák. A szabadok közül a leggazdagabb családok 
tagjait arisztokratáknak* nevezték. Nekik voltak a legna-
gyobb földjeik, ők töltötték be a vezető tisztségeket a váro-
sokban. A szabadok többségét a köznép alkotta. Földműve-
léssel, pásztorkodással, kézművességgel, kereskedéssel 
foglalkoztak. Közülük kerültek ki a katonák is. A rabszolgák 
száma viszonylag csekély volt. Ők végezték a legnehezebb 
munkákat, például dolgoztak a bányákban. A gazdagoknál 
rabszolgák végezték a ház körüli munkák egy részét, és gyak-
ran a képzett rabszolgák tanították a gyerekeket.

Egy városnyi ember életét jól meg kellett szervezni. Ez azt 
jelentette, hogy a városnak voltak vezetői, saját hadserege, 
saját törvényei és a városok többsége saját pénzt veretett. 
Ezt a fajta szervezett közösséget nevezzük városállamnak*, 
görög nevén polisznak*. 

Tanulmányozd a városállamok társadalmi felépítését! 
 Sorold fel a különböző társadalmi rétegeket! Csoportosít-
sátok minél többféleképpen a rajzon feltüntetett rétegeket 
(pl. foglalkozás, lakóhely, társadalmi helyzet)! 

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Hol helyezkedik el a Balkán-félsziget? Mi jellemzi a fél-
sziget természeti viszonyait? 

2. Hogyan hatottak a földrajzi viszonyok a görög törzsek gaz-
dálkodására?

3. Milyen szerepet játszott a tenger a görögök életében? 
4. Mutasd be az ókori görögök társadalmát és államát!

 Az ókori görög városállamok társadalma

szabadok
köznép = 

földművesek, 
kézművesek, 
kereskedők, 

katonák

 Kovácsműhely ábrázolása görög 
vázán  Mivel foglalkozott a kovács? 
Milyen szerszámokat ismersz fel a ké-
pen? 

vezetők 
(arisztokraták)

rabszolgák
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1. Emlékezz vissza, miben hittek 
az ősemberek!

2. Mi a különbség az ókori egyip-
tomiak vagy babiloniak és a 
zsidó nép istenről való elképze-
lése között?

3. Mely területeket népesítették 
be a görög törzsek? Mutasd meg 
ezeket a térképen!

A mítoszok földjén

A mítoszok mesés történetek az emberek őseiről, iste-
neikről és elképzelt, mesebeli lényekről. A görögök sok 
istenben hittek, és számtalan csodálatos lényről beszéltek 
mesés történeteikben. Azt képzelték, az istenek úgy élnek és 
éreznek, mint az emberek: szeretnek, gyűlölnek, irigykednek, 
veszekednek és segítik egymást. Kedvük szerint megjelen-
hettek bármilyen alakban (pl. sas, bika, páva vagy éppen 
 bagoly képében). Halhatatlannak és örökké fiatalnak hit-
ték őket. Lakhelyük az Olümposz hegye volt.

A mítoszokban szereplő hősök legtöbbször valamelyik is-
ten gyermekei voltak, ezért volt sok különleges tulajdonsá-
guk, hatalmas erejük.

A görögök mítoszai nemcsak írott szövegekben marad-
tak ránk, hanem képzőművészeti alkotásaik is megőrizték 
ezeket. 

Mit nevezünk mítosznak? Hogyan képzelték el isteneiket az 
ókori görögök? Miben hasonlítottak az emberekre, és miben 
különböztek tőlük?

Isten neve Felügyelete alá tartozó dolgok

Zeusz (az istenek királya) villámlás, mennydörgés

Héra a család védelme

Poszeidón tenger, viharok

Pallasz Athéné tudományok, mesterségek

Apollón művészet, gyógyítás, jóslás

Artemisz vadászat

Hermész hírnökök, kereskedők, tolvajok

Dionüszosz bor, vidámság, mulatozás, 
színház

Az ókori görögök legfontosabb istenei

Az ókori görögök számtalan történetet meséltek isteneikről, hőseikről és kitalált lényekről. Eze-
ket a történeteket olyan komolyan vették, hogy a mindennapi életüket is befolyásolták.

13. Görög istenek és hősök

 Görög isten ábrázolása  Mit csi-
nál az ábrázolt görög isten? Jellem-
ző-e ez a tevékenység az emberekre 
is? Próbáld meg kitalálni az isteneket 
mutató táblázat alapján, hogy me-
lyik görög istent látod a képen! 
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 A labirintus ábrázolása. Középen 
Thészeusz és Minótaurosz küzd egy-
mással.  Ki volt Minótaurosz? Miért 
építették a labirintust? 

 A knósszoszi palota feltárt rom-
jai és a palota alaprajza  Mit gon-
dolsz, mi köze lehet a palotának a 
labirintus történetéhez?

30 méter

A labirintus története

Az ókori görög kultúra bölcsője egy sziget volt a Földközi-
tenger és az Égei-tenger határán: Kréta. A sziget a görög mí-
toszokban is szerepel. Ezek közül a legismertebb a labirintus-
ról szól. 

Keresd meg Krétát a térképen! 

Élt valamikor Kréta szigetén egy hatalmas király, akinek 
volt egy szörnyűséges, bikafejű fia. Ahogy ez a fiú megnőtt és 
egyre erősebb lett, mindenkit megtámadott és fel akart falni. 
A király egy ügyes mesterrel különleges palotát építtetett a 
bikafejű fiú, Minótaurosz számára. Ez a palota egy útvesztő 
volt (labirintus), ahonnan a hatalmas erejű, de nem túl okos 
szörny nem tudott kiszabadulni.

A krétai király hadban állt Athénnal és legyőzte őket. Azt 
követelte az athéniaktól, hogy az évi adóban ne csak pénzt, 
olajbogyóból nyert olajat, gabonát adjanak Kréta számára, 
hanem hét leányt és ifjút is – akiket Minótaurosz felfalt. Az 
athéni királyfi (akit Thészeusznak hívtak) azonban véget akart 
vetni ennek. A halálra szánt fiatalokkal együtt ő is Krétára ha-
józott. Ott megismerkedett a király leányával, Ariadnéval, és 
egymásba szerettek. Amikor az athéni királyfi jelentkezett, 
hogy megmérkőzik a szörnnyel, a krétai király nem ellenke-
zett, mert tudta, hogy a labirintusból senki sem képes kitalál-
ni. Ariadné azonban egy gombolyag fonalat adott Thésze usz-
nak, aki legyőzte a szörnyet, és a fonal segítségével kijutott a 
labirintusból. Így Athén megszabadult a szörnyű adótól. 

Szerinted milyen volt a krétaiak és az athéniak kapcsolata? 
Miért? Mit gondolsz, a történet melyik része lehet igaz, és 
melyik nem?
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A trójai háború

A görög városállamok gyakran háborúskodtak egymással 
és a szomszédos népekkel. Ennek egyik emléke a trójai há-
ború története, amely a Kr. e. 12. századba vezet vissza ben-
nünket. 

Történt egyszer, hogy az istenek nagy lakodalmat tartot-
tak, de a viszály istennőjét nem hívták meg, aki emiatt na-
gyon megsértődött. Bosszút forralt, és elment az ünnepség-
re. Vitt magával egy aranyból készült almát, amire azt írta: 
„A legszebb nőnek”. Ezt aztán a mulatozó istennők közé gurí-
totta. Lett is haddelhadd, mert mindegyik istennő magának 
követelte az aranyalmát. Zeusz, az istenek királya nem akart 
dönteni, ehelyett a trójai királyfira, Páriszra bízta a döntést. 
Főtt a királyfi feje! A szerelem istennője titokban azt súgta 
Párisznak, hogy ha neki adja az almát, cserébe feleségül ve-
heti a világ legszebb asszonyát. Így is lett. A trójai királyfi 
megszerette és elrabolta a spártai király feleségét, a gyönyö-
rű Helenét. Emiatt a görögök háborút indítottak Trója ellen.

Hogyan állt bosszút a viszály istennője a többieken? Keresd 
meg a térképen Trója városát!

Tíz hosszú éven át tartott a város ostroma, de nem sikerült 
a védelmet megtörni. Végül csellel foglalták el a várost. Egy 
ravasz és okos görög, Odüsszeusz tanácsára ácsoltak egy ha-
talmas, belül üreges falovat, amiben elbújt néhány harcos. 
Eztán a sereg úgy tett, mintha elhajózott volna, a faló pedig 
ott maradt a városfal előtt a tengerparton. A trójaiak örömük-
ben, hogy a harcnak vége, ünnepelni kezdtek, és a falovat 
bevontatták a városba. Az éj sötétjében azonban előbújtak az 
elrejtőzött görög harcosok, és kinyitották a város kapuit a ti-
tokban visszaérkezett társaiknak. A görög sereg elpusztította 
Tróját, a spártai király pedig visszaszerezte feleségét, akinek 
megbocsájtott.

Miért tört ki a trójai háború? Hogyan sikerült a görögöknek 
elfoglalni Tróját? Meséld el a saját szavaiddal! 

Mítosz és valóság

Egy német régész nagyjából száznegyven évvel ezelőtt, 
hosszú kutatást követően rábukkant Trója romjaira. Megálla-
pították, hogy a város több mint ezer éven át lakott volt, mi-
előtt romba dőlt volna. A tíz évig tartó ostromnak azonban 
semmi nyomát nem találták.

 Trója falai a régészeti feltárás 
után  Figyeld meg, miből épültek a 
falak!

ÖSSZEFOGLALÓ
KÉRDÉSEK, 
FELADATOK

1. Kik a görög mítoszok szerep-
lői?

2. Szerinted miért keverednek 
mesés és igaz dolgok a míto-
szokban?

3. Mit gondolsz, miért szerették a 
görögök ezeket a története-
ket?

4. Mit gondolsz, hogyan segítik a 
múlt megismerését a mítoszok 
a történészek számára?
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14. Az olümpiai játékok
Négyévenként világszerte több millió ember nézi a televízióban az olimpiai versenyeket. A híres 

olimpiai lángot minden alkalommal Olümpiában, az ókori versenyek színhelyén gyújtják meg.

 Apollón templomának romjai 
Del phoiban  Jellemezd a görög tá-
jat a kép alapján!

A delphoi jóslatok többfélekép-
pen értelmezhetők voltak. Egy kis-
ázsiai birodalom uralkodója elha-
tározta, hogy megtámadja a szom-
szédos Perzsa Birodalmat. Előtte 
azonban felkereste a híres görög 
jóshelyet. Apollón papnője azt 
mondta neki, ha seregével átlépi a 
határfolyót, egy nagy birodalom 
fog megdőlni. Örült a király, meg-
indította a támadást, de vereséget 
szenvedett, és a perzsák fogságába 
került. Valóban egy nagy  birodalom 
dőlt meg, de nem a perzsáké, ha-
nem a jóslatkérő király birodalma. 

 Apollón papnője jóslatot mond. 
A jósnő háromlábú széken ül, kezé-
ben egy tál forrásvíz és babérfa ága. 
Jóslatai többféleképpen értelmezhe-
tők voltak.

 Apollón papnője jóslatot mond. 
A jósnő háromlábú széken ül, kezé-
 A lló őj jó l t t d

1. Idézd fel és rajzold le a mai olimpiai játékok jelét! Tudod-e, 
mit jelképez?

2. Tanárod segítségével nézz utána, miért tartják az olimpiai 
játékokat a béke ünnepének!

Istenek és szentélyek

Tanultad, hogy a görögök több istent tiszteltek, több is-
tenben hittek. Utazás, üzletkötés, harcba indulás előtt igye-
keztek az istenek jóindulatát megszerezni. Ezért ajándékokat 
vittek az általuk tisztelt istennek, áldozatot mutattak be a 
tiszteletére. 

Az áldozatokat az istenek tiszteletére emelt épületekben, 
szentélyekben és templomokban mutatták be.

A szentélyekben a papok végezték az áldozattal kapcsola-
tos feladatokat, de ezen kívül gyógyítottak, vagy jóslataikkal 
segítették a hozzájuk forduló embereket. Híres szentély volt 
a Delphoi [ejtsd: delfoj] jósda, melyben Apollónt tisztelték, 
és papjai mondtak jövendőt annak, aki kérte. 

Keresd meg a térképen Delphoi városát! Szerinted meddig 
tartott ide az út például Athénból?
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A vallás és a sport

A legtöbb ember azokat a szentélyeket látogatta, ahol 
sportversenyeket rendeztek az istenek tiszteletére. A leg-
ismertebb a Zeusz tiszteletére rendezett versenyjátékok vol-
tak, egy Olümpia nevű helyen.

Keresd meg a térképen Olümpiát!

A görögöket, akik gyakran egymással háborúzó városál-
lamokban éltek, a közös nyelven és a közös valláson kívül 
a versenyjátékok tartották össze. Ezeken csak a szabad gö-
rög férfiak vehettek részt, a nők nem.

Amikor négyévente eljött az olümpiai verseny esztende-
je, követek járták végig Hellász városait, és kihirdették a fegy-
vernyugvást. A versenyek idején, sőt a versenyek előtt és 
azok után egy bizonyos ideig tilos volt háborúzni, mert azzal 
Zeuszt sértették volna meg!

Kezdetben csak stadionfutásban versenyeztek. Az olüm-
piai stadion futópályája közel kétszáz méteres volt. Ezt a tá-
vot egyszer, kétszer vagy többször kellett végigfutni – ver-
senyszámtól függően. Később újabb versenyszámok jelentek 
meg, például az öttusa, az ökölvívás és a fegyveres futás. 

Mit gondolsz, mire készítették fel az ifjakat az olyan sportágak, 
mint a gerelyhajítás, fegyveres futás, birkózás, ökölvívás?

A legnépszerűbb versenyszám a kocsihajtás volt. A négy 
ló által húzott kétkerekű kocsik gyakran összeütköztek, fel-
borultak, ezzel is növelve a verseny izgalmait. Ez a gazdagok 
sportja volt, mert a lótartás nagyon sok pénzbe került.

Az olümpiai játékokon csak az első helyezettet díjazták, 
a második, harmadik helyezettet nem. A győztes olajfa leve-
leiből font koszorút kapott. Ez hatalmas dicsőségnek számí-
tott. A győztesekről szobor készült, amelyeket a szentélyben 
helyezhettek el. Az olümpiai játékok első nyerteséről szóló fel-
jegyzés Kr. e. 776-ból való – ő a stadionfutást nyerte meg.

Az egyetlen összetett verseny-
szám az olümpiai játékokon az 
 öttusa volt. Ez futásból, távolugrás-
ból, gerelyhajításból, disz kosz ve-
tésből és birkózásból állt. Ha két 
versenyző ugyanolyan eredményt 
ért el, a birkózás döntött. Ha egy 
versenyző az első három verseny-
számot megnyerte, nem volt bir-
kózás, őt hirdették ki győztesnek.

 Nézz utána a könyvtárban vagy 
az interneten, ma milyen sportágak-
ból áll az öttusa! Melyik volt már az 
ókorban is a versenyszám része? Az 
öttusa melyik mai száma nem létez-
hetett még az ókorban? Szerinted 
miért? 
 Az arra vállalkozók játsszanak el 
egy olümpiai versenyszámot az osz-
tálynak! A többiek próbálják meg ki-
találni, melyik versenyszámról van 
szó! 

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Miért voltak olyan fontosak az olimpiai versenyek a görö-
gök számára?

2. Kik vehettek részt versenyzőként a játékokon? És nézőként? 
3. Melyik volt a legrégebbi olümpiai versenyszám? 
4. Mit kapott jutalmul a verseny győztese? Ma mit kapnak a 

győztesek?

 Diszkoszvető és gerelyhajító áb-
rázolása egy tálon. Az ókori olüm piá-
kon a versenyzők ruha nélkül verse-
nyeztek, ezért a nézők is csak férfiak 
lehettek.
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Athén népe

Athén lakói között voltak szabadok és rabszolgák, gaz-
dagok és szegények, előkelők és egyszerű polgárok. 

Az előkelők közé tartoztak a földbirtokosok (akiket arisz-
tokratáknak neveztek), a kereskedők és a nagy műhelyek 
tulajdonosai. E társadalmi rétegeknek volt a legtöbb vagyo-
nuk, pénzük. Hosszú időn át az arisztokraták kezében volt 
minden hatalom. Volt a városban és a vidéki birtokukon is 
házuk. Gyakran jártak ellenőrizni a birtokon végzett mun-
kát. 

Más gazdag emberek is éltek Athénban: ők többnyire más 
államokból ideköltözött kereskedők voltak. De hiába volt 
pénzük, semmiféle hivatalt nem tölthettek be, földet sem ve-
hettek, mert nem voltak athéni polgárok. Polgárnak az 
athéni születésű felnőtt, szabad férfiak számítottak. 

A köznéphez tartozó egyszerű polgárok kézművesek vagy 
földművesek voltak. A kézművesek műhelye a városban, a 
házuk földszintjén volt, itt készítették és árulták is a termé-
keiket: szerszámokat, bútorokat, ruhákat, sarukat*, kerámia-
edényeket, dísztárgyakat. A földművelő parasztok házai a 
falvakban voltak. Amit termeltek, azt a piacon (görög nevén 
agorán*) adták el – bort, mézet, sajtot, húst, gyümölcsöket, 
gabonát. Abban az időben jobbára juhot tartottak, mert az a 
gyér füvű legelőkön is jól megélt.

Milyen társadalmi rétegek éltek Athénban? Kiknek volt háza 
a városban? Mért nem lehetett földjük a külföldieknek Athén 
városállamban? Lehetett-e gazdag, aki nem volt athéni pol-
gár? 

A távoli vidékeken beszerzett rabszolgáknak nem voltak 
jogaik. Életükről, munkájukról a gazdájuk rendelkezett. Tehát 
nem voltak szabadok. Annak ellenére adták-vették őket, hogy 
voltak köztük képzett bányászok, tanárok, sőt orvosok is. 

Mit gondolsz, miért volt rossz a rabszolgák élete?

1. Milyen volt a társadalom szer-
kezete az ókori Egyiptomban? 
Gondolj a társadalmi piramis-
ra!

2. Mit nevezünk városállamnak? 
Fogalmazd meg saját szavaid-
dal!

A görögök nagy része nem birodalmakban, hanem városállamokban (görög nevén poliszokban) 
élt. Az ókori Hellász városai közül Athén és Spárta kiemelkedően fontos volt. A két város lakóinak 
élete azonban nagyon különböző volt.

15. Athén és Spárta

A szegényebbek kis házai, mű-
helyei a városban ugyanakkora 
nagyságú telkeken álltak. A zsúfol-
tan épült házak kényelmetlenek és 
nyáron nagyon melegek voltak. 
Nem csoda, hogy az athéniak nap-
jaik nagy részét a piacon, a nagy 
épületek hűvös oszlopcsarnokai-
ban, vagy a házuk előtt, az utcán 
töltötték.

Az ókorban a spártai nők híre-
sek voltak szépségükről. Kecses 
termetükön meglátszott, hogy a 
lányok is elég férfi as nevelésben 
részesültek: táncoltak, tornáztak 
és keményen edzették magukat. 
Nem viseltek annyi ékszert, mint 
a többi poliszban élő nő. Nevelé-
sük, büszke és erős jellemük miatt 
a harcos férjek méltó társává vál-
tak.
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A spártai fegyelem

Spárta kezdetben ugyanolyan városállam volt, mint 
Athén. Az idők során azonban a katonás életmód vált jellem-
zővé az itteni görögökre. Meghódították a környező földterü-
leteket – Spárta lett a legnagyobb területű görög városállam. 
A meghódított területen élő görögöket szolgasorba kény-
sze rí tet ték. De ez nem hasonlított az athéni rabszolgaságra: 
ezeket a szolgákat nem lehetett eladni-megvenni. A földbir-
tokhoz tartoztak, ott végezték a munkájukat. A spártai polgár 
az apjától örökölte a birtokot a szolgákkal együtt, akiket he-
lótáknak* neveztek. 

A helóták sokkal többen voltak a spártai polgároknál, és 
gyakran lázadoztak. A spártai férfiak csakis katonáskodás-
sal foglalkoztak, hogy a meghódított területeket felügyelet 
alatt tudják tartani. 

A spártai fiúk már hétéves koruktól kezdve kevés időt töl-
töttek családjukkal. Közösen étkeztek, és közösségben ne-
velték őket, felügyelők vezetésével. A nevelés célja az volt, 
hogy jó katonákká váljanak. Az asszonyok fő feladata a gye-
rekszülés, a kisgyermekek gondozása volt. Ők vezették a gaz-
daságot, irányították a szolgákat. Ez Athénban elképzelhetet-
len lett volna.

Természetesen a spártai polgárok között is voltak gazda-
gok és szegények. A szegényebb spártaiaknak egyforma 
nagyságú földbirtokuk volt. 

A spártaiaknak két királyuk volt: amikor az egyik hábo-
rúban volt, a másik otthon maradt és felügyelt a rendre. 
A spártai férfiaknak hatvanéves korukig kellett katonáskod-
niuk. Ezt követően, ha elég tisztelet övezte őket, bekerülhet-
tek a vének tanácsába*. A két király mellett ők irányították 
a városállam mindennapjait, ez volt a legfontosabb vezető-
testület. Javaslataikat a népgyűlés* elé tárták. Érdekes, 
hogy a spártai népgyűlésen nem szavaztak, hanem egy na-
gyot kiáltottak, ha egyetértettek egy javaslattal.

 Spártai harcos egy spártai bronz-
edényen  Tanulmányozd a képet! 
Sorold fel, milyen fegyverei vannak a 
harcosnak! Milyen versenyen szere-
peltek négy ló által húzott kocsik?

 A Spárta mellett magasodó Taü-
ge tosz-hegy. Sokáig elhitték azt a 
szóbeszédet, hogy a spártaiak a szü-
letésekor fejletlen, gyönge vagy be-
teg gyermeket a hegy egyik szakadé-
kába dobták. Mára bebizonyosodott, 
hogy ez a történetírók túlzása volt, 
egyetlen gyermek sem végezte ott 
az életét.

A spártai férfi ak közös étkezéseken vettek részt. Tíz-tizenöt fő 
ült egy asztalnál. Az élelem mennyiségét úgy szabták meg, hogy 
senki ne terhelje túl a gyomrát, de ne is maradjon éhes. Olykor a 
vadászzsákmány tette változatosabbá az étkezéseket, olykor pedig 
a gazdagok hoztak búzalisztből sütött kenyeret a közösbe, így az 
asztalról sohasem fogyott ki az étel, mégsem kellett nagyobb ki-
adással számolniuk. 

 Kik vettek részt a közös étkezéseken? Jóllaktak a lakomákon? Mitől 
volt változatos, amit ettek? Voltak-e az asztaltársak közt gazdag em-
berek? Ők mit hoztak ebédre?

ÖSSZEFOGLALÓ
KÉRDÉSEK, 
FELADATOK

1. Hogyan telt egy spártai és egy 
athéni polgár egy napja? Me-
sélj róla!

2. Mik voltak a spártai életmód 
sajátosságai?

3. Miben különbözött a spártai 
szolgák élete az athéniakétól? 
Mondd el, mi ennek az oka!
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1. Milyen célból háborúztak az ókorban?
2. Milyen fegyvereket használtak a csatákban?
3. Hogyan készítették fel a fiatalokat a katonai életmódra 

Spár tában?
4. Nézd meg a történelmi atlaszban, mely területeken éltek a 

görögök az ókorban!

A harcok kezdetei – hajóhadakkal 
Athén ellen

A Perzsa Birodalom sok népet legyőzött, számos területet 
foglalt el. Néhány görög várost is az uralma alá hajtott, de 
ezek a városok hamarosan fellázadtak a perzsa uralkodó el-
len. Segítséget kértek Athéntól, de a perzsák mégis leverték 
a felkelést.

A perzsák királya, Dareiosz (akit Dáriusz néven is szoktak 
emlegetni) elhatározta, hogy bosszút áll az athéniakon. El-
küldte követeit Athénba és Spártába, és azonnali megadást 
követelt. A fenyegetőző követeket azonban kinevették és ki-
végezték a görögök. Amikor a király ezt megtudta, hatalmas 
hajóhadat indított Athén ellen, de egy óriási tengeri vihar 
megsemmisítette a sereget.

Szerinted miért lett dühös Dareiosz az athéniakra? Mit gon-
dolsz, mivel fenyegetőzhettek a perzsa követek?

A perzsák azonban nem adták fel. Újabb hajókat indítot-
tak útnak, és ezek már elérték Athént: a várostól mintegy 
negyven kilométerre fekvő Marathón síkságánál értek par-
tot. Ez a perzsa sereg számára megfelelő terep volt, mert a 
lovasok csak sík vidéken tudtak harcolni.

Az athéniak hiába vártak a spártaiakra, nem érkezett meg 
a segítség. (A spártaiaknak éppen egy ünnepük volt, ami-
kor nem volt szabad fegyvert fogniuk.) Így csak ők álltak 
szemben a perzsa haddal, akik emiatt jelentős túlerőben 
voltak. 

A Kr. e. 5. század elején az önálló görög városállamok szabadsága nagy veszélybe került, amikor 
a Perzsa Birodalom uralkodója elhatározta, hogy elfoglalja a görög területeket. Ám a két legerő-
sebb polisz – Athén és Spárta – úgy döntött, harcolni fog a perzsák ellen. 

16. A görög–perzsa háborúk

A perzsa követek földet és vizet 
követeltek a görögöktől – ez jelen-
tette volna, hogy elfogadják a per-
zsa király uralmát. Athénban 
azonban egy szakadékba lökték a 
perzsa követeket, Spártában pedig 
egy kútba, hogy ott találnak ma-
guknak földet és vizet is.

 Mit gondoltok, miért jelezhette a 
föld és a víz a behódolást?

 Dareiosz perzsa nagykirály ábrá-
zolása egy domborművön  Mit gon-
dolsz, mi minden fejezi ki a dombor-
művön a királyi méltóságot?
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A második perzsa támadás

Dareiosz perzsa király a marathóni csata után néhány év-
vel meghalt. Fia, Xerxész követte a trónon, aki tíz évvel a 
marathóni csata után úgy gondolta, itt az idő, hogy vissza-
vágjon a görögöknek. Hatalmas sereget indított útnak. 
Ahogy a perzsák közeledtek Athén felé, a görög városok sorra 
behódoltak nekik.

Volt azonban egy kisebb, spártai katonákból álló sereg, 
akiket királyuk, Leónidasz vezetett. Ők háromszázan egy fa-
lat építettek a Thermopülai-szorosban. A bátor katonák na-
pokra meg tudták állítani a perzsa sereget. Ám egy áruló a 
spártaiak mögé vezette a perzsákat, akik így bekerítették és 
megölték őket. Szabaddá vált az út Athén felé.

Nézd meg a Thermopülai-szoros térképét a következő ol-
dalon!

Mi az igazság a maratoni futásról?

Hallottad-e már azt a történetet, hogy a marathóni csata után 
egy katona Marathónból teljes fegyverzetben futott Athénba, 
hogy megvigye a győzelem hírét az otthoniaknak. De alig mondta 
ki az örömhírt, a fáradtságtól összeesett és meghalt. Ennek emlé-
kére rendeznek maratoni futást, amelynek hossza Marathón és 
Athén távolsága.

A történet részben igaz! Valóban futottak Marathónból Athén-
ba, de nem egy katona, hanem az egész hadsereg! Bár szépen 
hangzik, hogy a hős utolsó leheletével mondta el a jó hírt, de va-
lójában senki sem halt meg a seregből a futás után. Sokkal inkább 
az csodálható, hogy a katonák egy csata után ilyen teljesítményre 
még képesek voltak! Dicséri ez kitartásukat, fi zikai erejüket és 
edzettségüket.

 Görög nehézfegyverzetű gyalo-
gos. Ilyen harcosok győzték le a per-
zsákat.  Figyeld meg a katona fel-
szerelését: sisak, mellvért, kerek 
pajzs, lábvért, lándzsa és rövid, egye-
nes kard!

 Perzsa harcos  Hasonlítsd össze 
a harcos felszerelését a görög kato-
náéval! Mi a különbség és mi a ha-
sonlóság szerinted?

Az athéni hadsereget gyalogosok alkották. Az athéni pa-
rancsnok tudta, hogy a lovasok ellen nehéz lesz győzniük. 
Abban bízott, hogy jól felszerelt harcosai (a nehézfegyver-
zetűek) sikerrel visszaverik majd a támadást. Így is történt: 
sikerült a perzsákat visszakergetni hajóikra.

Akkor a perzsák elhatározták, hogy egyenesen Athént fog-
lalják el. De mire a hajóikkal odavitorláztak, az athéni sereg 
a szárazföldön megelőzte őket, így újra farkasszemet nézhet-
tek korábbi legyőzőikkel. A perzsák nem mertek partra száll-
ni, inkább szégyenszemre hazahajóztak.
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 Perzsa harcosHasonlítsd össze

NT_98745_tort(sni)_05-tk-44.indd   63NT_98745_tort(sni)_05-tk-44.indd   63 2020. 06. 04.   8:38:572020. 06. 04.   8:38:57



64

A perzsák elfoglalták és felgyújtották Athént, azonban a 
város lakói már korábban elmenekültek egy Szalamisz nevű 
szigetre. Az athéni hajóhad azonban nem semmisült meg. 
A görög hajók egy csellel a sziget és az athéni partvidék kö-
zötti szűk tengerrészre (tengerszorosba) csalták a perzsa 
hajóhadat. Itt hiába volt több hajójuk a perzsáknak, fölényü-
ket nem tudták érvényesíteni. Xerxész egy parti szikláról néz-
te végig, ahogyan hajóhadának legnagyobb része megsem-
misül. Dühösen vonult vissza, többé nem támadta meg az 
athéniakat. 

A következő évben a szárazföldi csapatai is sorra vereséget 
szenvedtek, ezért kivonult a görögök földjéről. A kis görög 
városállamok összefogással legyőzték a hatalmas Perzsa 
Birodalmat!

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Miért Spárta és Athén állt a görög ellenállás élére?
2. Hányszor támadták meg a perzsák Athént? Sorold fel!
3. Hogyan tudták a spártaiak feltartani a perzsa sereget?
4. Miért győzött a görög hajóhad Szalamisznál? 
5. Mi volt a görög–perzsa háborúk végeredménye?

A háromszáz elesett spártai hős 
emlékére síremléket állítottak. Ezt 
vésték rá:

„Itt fekszünk, Vándor,
 vidd hírül a spártaiaknak,
megcselekedtük,
 amit megkövetelt a haza.”

 Milyen tulajdonságokkal tudnád 
leírni a spártai katonákat?

 A Thermopülai-szoros térképe  Miért tudott védekezni több 
napig háromszáz spártai a hatalmas perzsa sereggel szemben? 
A térkép alapján válaszolj!

 A thermopülai csata emlékműve 
 Vajon kit ábrázol az emlékmű?

Thermopülai-szoros

Perzsa
tábor

Leónidasz védelmi vonala
Hátbatámadás feltételezett útvonala

Maliai-öböl

NT_98745_tort(sni)_05-tk-44.indd   64NT_98745_tort(sni)_05-tk-44.indd   64 2020. 06. 04.   8:38:582020. 06. 04.   8:38:58



65

1. Mely görög városállamok száll-
tak szembe a perzsákkal?

2. Mi volt a görögök sikerének 
alapvető oka?

3. Milyen társadalmi rétegekre 
osztható az ókori Athén lakos-
sága?

Athén hatalmának növekedése

A perzsák legyőzése után Spárta és Athén nagy tekintély-
re tett szert a görög poliszok körében. Athén jelentős mérték-
ben fejlesztette a hajóhadát, hiszen nem tudhatták, jön-e 
újabb perzsa támadás. Tekintélyét kihasználva sok városál-
lammal kötött szövetséget: adóért cserébe vállalta a poli-
szok védelmét. A megnövekedett bevételből még erősebb 
sereget tudott felfegyverezni. Athén nagyhatalom lett.

Athénban – mint a legtöbb ókori görög városállamban – kezdetben királyok uralkodtak. Később 
az előkelő származású arisztokraták vették kezükbe a hatalmat. (Így történt ez a legtöbb görög 
városállamban.) A szegényebb polgárok ekkor még nem szólhattak bele az állam irányításába. 
Lassanként azonban megszerezték a jogot, hogy a népgyűléseken, majd a bíróságok munkájában 
is részt vehessenek. 

17. Demokrácia Athénban

 Görög hadihajó rajza. A hajó kes-
keny volt (szélessége 5-6 méter), 
hossza azonban elérte a 30-40 mé-
tert. A vitorlákon kívül 170 evezős 
hajtotta – az evezőlapátok három 
sorban helyezkedtek el a hajó olda-
lán. A leghosszabb evezők négy mé-
ter körüliek voltak. Ezek a hajók 
óránként körülbelül 10 kilométert 
tettek meg, de rövid ideig képesek 
voltak a 25 kilométer per órás se bes-
ségre is.   Mit gondolsz, mire hasz-
nálták csatában a döfőorrot?

A demokrácia létrejötte – Periklész

A Kr. e. 5. század közepén Athént egy Periklész nevű férfi 
irányította. Előkelő (arisztokrata) családból származott, még-
is támogatta azt, hogy a legszegényebb polgárok is felszó-
lalhassanak a népgyűléseken, és akár hivatalt is betölthes-
senek. Az általa kialakított rendszer a demokrácia, ami 
népuralmat jelent. (A nép görögül: démosz – ebből ered a de-
mokrácia kifejezés.) 

sereget tudott felfegyverezni. Athén nagyhatalom lett.
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A demokrácia tehát olyan társadalmi és politikai rend-
szer, amelyben a köznép is beleszólhat a politikába (poli-
tikai jogokkal rendelkezik), kifejezheti és érvényesítheti az 
érdekeit, irányíthatja saját sorsát. Az első demokrácia Athén-
ban alakult ki – a szegényebb polgárok itt kaptak először po-
litikai jogokat. 

A demokrácia működése Athénban 

A legfontosabb ügyekben a népgyűlés döntött. A népgyű-
léseken csak polgárjoggal rendelkező felnőtt férfiak vehettek 
részt. A legtöbb tisztséget sorsolással osztották el, kivéve a 
hadvezérséget. A hadvezéreket kézfeltartással szavazták 
meg, ugyanis a hadsereg vezetéséhez tapasztalatra és nagy 
tehetségre volt szükség. 

Azért, hogy senki ne juthasson túl nagy hatalomhoz, beve-
zették a cserépszavazást. Ha a nép úgy gondolta, hogy vala-
ki egyeduralomra törekszik, azt tíz évre száműzték a város-
ból.

Egy szegény embernek mindennap meg kellett dolgoznia 
a megélhetéséért. Ez szinte minden idejét lekötötte, így nem 
tudott részt venni a bíróságok vagy a tanács munkájában. 
Ezért az államkincstárból napi fizetést kaptak, így bíráskod-
hattak, tanácskozhattak. 

A szegények a háborúkban is nagyon fontos szerepet ját-
szottak: ők voltak a hadiflotta evezősei. Nélkülük Athén nem 
lehetett volna olyan hatalmas az Égei-tengeren.

Periklész vezetése alatt Athén mintegy 300 görög városál-
lammal volt szövetségben. A szövetségesek adójából tellt 
építkezésekre és a kultúrára is. Ebben az időben keletkezett 
azoknak az épületeknek és szobroknak a többsége, amelyek-
ről a következő leckében lesz szó, és amelyek romjai ma is 
rengeteg turistát vonzanak Athénba.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Mit tett Periklész azért, hogy minden athéni polgár bele-
szólhasson az állam ügyeibe?

2. Miért voltak olyan fontosak a szegény szabadok Athén-
ban?

3. Játsszatok el egy népgyűlést, és vitassátok meg Periklész 
javaslatát a napidíj bevezetéséről! Érveljetek mellette és 
ellene is!

 Periklész. A nép annyira szerette 
Periklészt, hogy harminc éven át 
újra meg újra rábízták Athén irányí-
tását. Legfontosabb tisztsége a had-
vezérség volt, de a népgyűlésben is 
hallgattak rá. Becsületes, igaz em-
ber volt, de hiú is. Mivel hosszúkás 
feje volt, csak sisakban engedte ma-
gát ábrázolni. Pestisjárványban halt 
meg.  Figyeld meg a szobron a gö-
rög betűket! 

 Cserépszavazáskor használt cse-
répdarabok Athénből. Szavazáskor 
az athéni polgárok ilyen cserépdara-
bokra karcolták fel annak nevét, akit 
száműzni akartak a városból.  Az 
egyik cserépdarabon Periklész neve 
olvasható. Keresd meg, melyiken!

Periklés A nép ann ira s eret
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Építészet és szobrászat

Tanulmányozd a fejezet kezdőoldalán található fotót!

A képen az ókori Athén központi épületeinek romjait lát-
hatod. A város fölé magasodó hegyen épült az athéni felleg-
vár, az Akropolisz. (Ez egy görög szó, felsővárost jelent.) Az 
Akropoliszon Periklész építtette fel, és ott áll a mai napig 
Pallasz Athéné temploma, a Parthenón. Pallasz Athénét az 
Athént védelmező istennőnek is tartották. 

Lapozz vissza a 13. leckéhez! Nézd meg, hogy emellett mely 
területek istennője volt még Pallasz Athéné!

Az építkezéshez a kor legjobb szobrászait, építőmestereit 
hívták a városba. Az akkori leghíresebb szobrászmester 
(Pheidiasz) aranyból és elefántcsontból készítette el az isten-
nő hatalmas szobrát.

1. Milyen tudományos felfedezése-
ket tudsz felsorolni Mezopotá-
mia, Kína és Egyiptom földjéről?

2. Milyen céllal készültek az ókori 
egyiptomi szobrok?

3. Mi jut eszedbe Periklészről?

Az ókori görögök mindennapi életét befolyásolták a művészetek. Építészeti és kézműves reme-
keiket ma is csodálattal szemléljük. Az ókori görög drámaírók műveit a mai napig játsszák a szín-
házak. Szobraik a múzeumok féltett kincsei. Az ókori világban a tudományok a legmagasabb szín-
vonalat Hellász földjén érték el. Mi lehetett ennek az oka?

18. Épületek, szobrok és a görög színház

 Pallasz Athéné szobra 12 méter 
magas volt. Az eredeti szobor nem 
maradt fenn, csupán később készült, 
kisebb méretű másolatokból ismert. 
 Miért van pajzs az istennő kezében? 
Nézz utána az interneten, hogyan 
született Pallasz Athéné! 

 Az Akropolisz és az agora  Figyeld meg a rajzon az athéni fel-
legvárat, és hasonlítsd össze a fejezet elején látható fotóval! Mire 
használták az agorát? 
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A nyüzsgő, kultúrájáról is nevezetes város vonzotta a köl-
tőket, történetírókat és a drámaírókat is. Athén lett a görög 
világ kulturális központja.

A görög szobrászok messze földön híresek voltak. Arra tö-
rekedtek, hogy az emberi testet a legpontosabban ábrázolják.

A görög színház

Minden görög szeretett színházba járni. Még ott is verse-
nyeztek: a színházban a színdarabok versenye folyt.

A bor és a színház istene Dionüszosz volt. Az ő ünnepén 
Athénban színházi előadásokat tartottak, melyre tolongtak a 
nézők. Az Akropolisz oldalában épült egy hatalmas, félkör 
alakú színház: tizenhétezer ember fért be ide. (A budapesti 
Papp László Arénába tizenkétezer-ötszáz néző fér be.)

Keresd meg a Dionüszoszt ábrázoló képet a 13. leckében! 

A színpad mögötti raktárépület és a táj volt az előadás 
díszlete. Gondoltad volna, hogy a raktár tetejéről egy emelő-
szerkezet segítségével képesek voltak a színészeket a levegő-
be emelni? Ők játszották az olümposzi istenek szerepét. A szín-
pad előtt pedig egy kisebb félkör alakú területen állt fel a kórus, 
de itt táncoltak a táncosok is, ha a darab úgy kívánta.

Komoly darabokat (tragédiákat) és vígjátékokat (komé-
diákat) egyaránt előadtak. Ha kellett, a színészek vicces jel-
mezbe bújtak. Békának, madárnak vagy akár felhőnek is be-
öltöztek, ahogy a színdarab megkívánta.

Színészek csak férfiak lehettek, ezért a női szerepeket is 
férfiak játszották. Ehhez megfelelő álarcot (maszkot) öltöttek. 
Hogy a nézők jobban láthassák őket, különleges, magas talpú 
cipőt viseltek az előadás alatt, a jobb hallhatóság érdekében 
pedig az álarcok belsejébe kis hangtölcsért építettek be.

A szegényebb polgárok külön támogatást kaptak, hogy ők 
is meg tudják nézni az előadást.

A görög építészet

A görög építészet jellegzetessé-
ge az egész épületet körülvevő osz-
lopsor és lépcsősor. A bejárat fe lőli 
oldalon az oszlopok és tető közötti 
háromszög alakú falrészt timpa-
nonnak nevezzük. Ezt gyakran 
domborművekkel díszítették. Az 
oszlopok tető alatti részét is gazda-
gon díszítették faragványokkal. 
Szívesen helyeztek el szobrokat az 
épületen kívül és belül is.

 A diszkoszvető szobra, egy má-
sik híres szobrász (Mürón) alkotása
 A kép alapján próbáld megmagya-
rázni, sikerült-e megfelelően ábrázol-
ni a sportolót!

A színházi előadásokat nappal tartották. Ha jó volt a darab, a 
közönség tapsolt, ha unalmasnak találták, inkább beszélgettek 
vagy ettek. Az egész napos ünnep alatt három szerző darabját mu-
tatták be. A verseny bírái estefelé szavaztak arról, hogy melyik 
szerző kapja az első díjat.

Az egyik leghíresebb drámaíró Szophoklész [ejtsd: szofoklész] 
volt, aki huszonnégy alkalommal nyerte meg ezt a versenyt!

 Görög színházi álarcok (maszkok): fiatal nő és idős 
férfi  Miért viseltek női maszkot a színészek?

NT_98745_tort(sni)_05-tk-44.indd   68NT_98745_tort(sni)_05-tk-44.indd   68 2020. 06. 04.   8:39:012020. 06. 04.   8:39:01



69

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Miért volt Athéné istennőnek temploma az Akropoliszon?
2. Ki volt Dionüszosz? Hogyan kapcsolódik a színházhoz?
3. Ügyeskedj! Rajzolj vagy készíts egy színházi álarcot ma-

gadnak, amelyben eljátszanál egy szerepet!

A görög tudományok: a csillagászat és az orvoslás    Olvasmány
Az ókori görögök voltak azok, akik a mai tudományok, a matematika, fizika, orvostudomány alapjait 

megteremtették. Ők alakították ki a tudományos gondolkodást is. 
Mit jelent ez? Manapság a filmekben a nyomozók egy véres hajszálból rájönnek, ki volt a tettes, logikus 

következtetéssel kitalálják a bűntény minden lépését. Ha híreket olvasunk az interneten, vagy fura képekkel 
találkozunk, nem hisszük el azonnal, hanem bizonyítékokat keresünk. Ez jellemző a tudományos gondol-
kodásra is: a tudós az általa látottakra, hallottakra, tapasztaltakra olyan magyarázatokat keres, amelyeket 
bizonyítani tud. Nem elégszik meg például azzal, hogy amit nem ért, azt az istenek okozzák. 

Milétosz városában éltek azok a görögök, akik először kérdőjelezték meg a mítoszokat, és kezdték kutat-
ni, hogy milyen erők működtetik a világot. Választ kerestek arra, hogyan keletkezett mindaz, ami körülvesz 
minket, és hogy a matematika nyelvén, számokkal leírható-e a természet működése. A milétoszi Thalész 
[ejtsd: tálész] egyszerre volt matematikus, csillagász és filozófus, azaz bölcsességkedvelő tudós. Méréseivel 
előre megjósolt egy napfogyatkozást*, és először bizonyított egy matematikai összefüggést. 

Fejlett volt a csillagászat. A görög tudósok gyakran az ókori Keleten feljegyzett csillagászati jelenségekre 
is megpróbáltak magyarázatot adni. A görög tudósok már rájöttek, hogy a Föld nem lapos, hanem gömb 
alakú. 

A történetírás alapjai is a Kr. e. 5. században alakultak ki. Hérodotosz görög történetíró megírta a görög–
perzsa háborúk történetét. Művéhez adatokat gyűjtve bejárta a Perzsa Birodalom tartományait is, és leírt 
minden történetet, mesét, amit utazásai során hallott. 

Ebben az időben vált a gyógyítás tudománnyá. Hippokratész, a híres görög gyógyító írta az első orvosi 
könyveket. Nem hitte el, hogy a betegség az istenek büntetése, ezért azt mondta, hogy nem imákra, hanem 
orvosságokra van szükség. A betegek tüneteiből vont le következtetéseket. Nevére esküdnek a mai napig 
az orvosok, hogy céljuk az emberi élet megőrzése, megmentése lesz. 

Fontos, hogy a görög vallás nem korlátozta a tudományos kutatást. Az orvost vagy történetírót nem bün-
tették meg, ha a betegséget vagy valamilyen eseményt nem az istenek akaratának mondott – de azt nem 
mondhatta, hogy istenek nincsenek!

Athénban az utcán sétálva tanító bölcs (filozófus), Szókratész szerint a szeretet, az igazság örök érvényű. 
Szerinte a gondolkodás legfontosabb célja, hogy az ember önmagát megismerje. 

Szókratész egyik tanítványa, Platón azt is vizsgálta, hogy milyen társadalom lenne a legjobb az embe-
reknek. Úgy gondolta, hogy az államokat a tudósoknak kellene irányítani. Tanítványainak iskolát alapított, 
amelyet Akadémiának neveztek. Ez több száz éven át működött. 

Nézzetek utána, ma mit jelent az akadémia kifejezés! 

Híres filozófus volt Arisztotelész, aki megalkotta a mai tudományok (fizika, matematika, logika és csilla-
gászat) alapműveit. 

A görög tudomány és művészet évezredekre példát mutatott az európai civilizációnak.
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A makedónok felemelkedése

A görög–perzsa háborúkat követő évszázad alatt megvál-
tozott a görög világ. Athén és Spárta korábbi szövetsége 
felbomlott, a két városállam egymásnak esett. Spárta lett a 
győztes ebben a hosszú harcban, de végül maga is elbukott.

Ezt a zűrzavaros időszakot használta ki egy makedón ki-
rály, II. Philipposz [ejtsd: filipposz]. Ifjúkorában a görögöknél 
tanulta meg a hadászatot, és most ezt a tudását használta 
fel. Fennhatósága alá vonta a görög városállamokat, az el-
lene lázadó városok (például Athén) hadseregét pedig le-
győzte. Szemet vetett a dúsgazdag Perzsa Birodalomra is.

1. Emlékszel, milyen fegyverei 
voltak egy görög harcosnak? 
Ha nem jut eszedbe, lapozz 
vissza a 16. leckéhez!

2. Tanulmányozd a történelmi at-
laszod térképén Nagy Sándor 
birodalmát! Mely földrészekre 
terjedt ki a birodalom? Melyek 
voltak e birodalom nagy folyói? 

A Kr. e. 4. század közepén Nagy Sándor mindössze tizenhárom év alatt uralma alá hajtotta az 
akkor ismert világ jelentős részét. A Makedóniától Indiáig terjedő terület volt az egyik legnagyobb 
birodalom a történelem során. Emiatt érdemelte ki a „Nagy” előnevet.

19. Az első világhódító: 
Nagy Sándor

Alexandroszról leírták, hogy 
már gyerekkorában remekül lova-
golt. Egyszer egy szép, de nagyon 
vad lovat hoztak a makedón király 
udvarába. Alexandrosz megkérte 
apját, hadd ülhessen fel a lóra. 
Amikor Philipposz erre engedélyt 
adott, a fi ú a nap felé fordította a 
lovat, mert megfi gyelte, hogy a ló 
akkor vadul meg, ha a saját árnyé-
kától megijed. Így mikor felpattant 
a hátára, mindenki csodálattal te-
kintett rá – legalábbis így írta le ezt 
a Plutarkhosz nevű történetíró. 
A történet arra utal, hogy Alexand-
rosz jó megfi gyelő volt, és okosan 
gondolkodott – később ezek a tu-
lajdonságai nagyon hasznosak vol-
tak.

 Mondd el, hogy a bátorságon kívül 
milyen tulajdonságról árulkodik ez a 
tett!

A makedónok

A makedónok Hellásztól északra éltek, királyságban. A görö-
gökkel rokonságban álló nép volt, hasonló nyelven is beszéltek. 

 Keresd meg a történelmi atlaszban Makedónia területét!

A hatalmas zsákmányt ígérő perzsák elleni rablóhadjárat 
a görögöknek is tetszett (különösen, hogy nem voltak jó vi-
szonyban a perzsákkal), így szövetséget kötöttek a make-
dónokkal. Azonban a makedón királyt meggyilkolták. Fia, 
Alexandrosz követte a trónon.

A világhódító

Trónra kerülése után Alexandrosz megkezdte a Perzsa 
Birodalom meghódítását. Éveken át háborúzott, és fényes 
győzelmei miatt a „Nagy” előnevet* kapta. A magyar nyelvű 
könyvekben ezért gyakran Nagy Sándor néven szerepel. 
(A görög Alexandrosz név magyarul: Sándor.) 

Az egyesített makedón–görög sereg nem volt nagy: csu-
pán negyvenezer főből állt. De nagyon fegyelmezett, össze-
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szokott katonákból állt, akik kiváló felszereléssel (fegyverek 
és páncélok) rendelkeztek. Ezzel szemben a perzsa hadak 
gyengébb felszereléssel voltak ellátva.

Alexandrosz ügyesen tervezte meg a hadjáratot. Először 
azokon a területeken harcolt, ahol a perzsák által meghódí-
tott népek éltek. E népek örömmel fogadták. Egyiptomot 
is felszabadította a perzsa uralom alól, itt Nagy Sándort fel-
szabadítóként ünnepelték. Számos várost is alapított, me-
lyeket előszeretettel nevezett el önmagáról Alexandriának. 
Az egyiptomi Alexandria később jelentős kereskedelmi és 
kulturális központtá fejlődött. Híres volt könyvtáráról, világí-
tótornya pedig a világ hét csodájának egyike lett. 

Már olvashattál a világ hét csodájáról. Gyűjtsd össze, me-
lyekről tanultunk! Nézz utána az interneten, mire használ-
ták a világítótornyot! Beszéld meg társaiddal!

Alexandrosz folytatta hadjáratát a perzsák ellen. A perzsa 
seregeket több csatában legyőzte – a perzsa uralkodót vé-
gül a saját emberei ölték meg.

Ezután Babilon földjét hódította meg, majd a perzsák fő-
városát is elfoglalta, de nem állt meg itt: az elkövetkező évek 
alatt egészen Indiáig, az Indus folyó völgyéig növelte biro-
dalmát. Katonái ekkor kijelentették, hogy nem harcolnak 
tovább. Alexandrosz úgy döntött, befejezi a hódítást és visz-
szavonult Babilonba. Itt halt meg 33 éves korában (valószínű-
leg egy lázas betegségben, de az is lehet, hogy a borába tett 
méregtől).

 A félelmetes makedón hadsereg. 
A lándzsák hossza elérhette a négy 
métert is.  Mondd el a kép alapján, 
miért volt erős ez a hadsereg! 

 Így nézett ki az egyiptomi Ale-
xandria város kikötőjében álló vilá-
gítótorony. A torony egyike volt az 
ókori világ hét csodájának. Körülbe-
lül 130 méter magas volt. A felső 
szintjén égő tűz fényét egy hatalmas, 
fémből készült tükör vetítette ki a 
tengerre. Éjszaka a hajósok már 50 
kilométeres távolságból észrevették 
a tornyot.
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A görög kultúra elterjedése

Nagy Sándor birodalma az uralkodó halála után kisebb 
királyságokra hullott szét. Ezek élén Alexandrosz korábbi 
hadvezérei álltak.

A világhódító uralkodó hadjárataival számos fontos társa-
dalmi és kulturális változást indított el. Görög emberek ez-
rei keltek útra a frissen elfoglalt vagy újonnan alapított váro-
sokba. A görögök itt földet kaphattak, hivatali vagy katonai 
tisztségeket töltöttek be. A birodalom hivatalos nyelve a gö-
rög volt.

A meghódított területeken (Szíriától Indiáig) elterjedt a 
görög kultúra, sport, irodalom és művészet. A görögök pedig 
átvették a meghódított népek matematikai, csillagászati is-
mereteit és életmódbeli szokásait. Az ekkor kialakult, nagyon 
színes kultúra erős hatással volt a Római Birodalomra is. (Er-
ről majd később tanulunk.)

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Miért akarták a görögök és a makedónok elfoglalni a Per-
zsa Birodalmat? (Gondolkozz úgy, mint egy igazi történet-
tudós: idézd fel a korábbi leckékben tanultakat!)

2. Jellemezd Alexandroszt! Milyen tulajdonságait ismerted 
meg? 

3. Miért ment olyan sok görög Ázsiába Nagy Sándor hadjára-
ta során? Mihez kezdtek ott?

4. Sorolj fel néhány kulturális változást az Alexandrosz által 
meghódított területeken!

A gordiuszi csomó

Hadjárata kezdetén Nagy Sán-
dor eljutott Gordion városába. Itt 
volt a legendás király, Gordiosz 
szekere, amelyen a jármot (ebbe 
fogják be a szekeret húzó állatot) 
egy nagyon bonyolult csomó rög-
zítette a szekér rúdjához. Úgy tar-
tották, hogy aki ezt a csomót meg-
oldja, az Ázsia ura lesz. A csomót 
senki sem tudta kibogozni. Végül 
Nagy Sándor úgy oldotta meg a 
kérdést, hogy a csomót egyszerű-
en kettévágta a kardjával – s való-
ban a legnagyobb hódító, az akkor 
ismert Ázsia ura lett. 

Azóta gordiuszi csomónak 
mondják azt a bonyolult problé-
mát, melyet csak egy merész tet-
tel, szokatlan módon lehet megol-
dani.

 Keresd meg Gordion városát a tör-
ténelmi atlasz térképén! Mit gondolsz, 
miért volt fontos Nagy Sándornak, 
hogy megoldja a gordiuszi csomót?

 Nagy Sándor harc közben – rész-
let egy később keletkezett mozaik-
ból  Mit tudsz meg a kép alapján 
Alexandroszról? 
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IV. fejezet
Az ókori Róma

Az ókori Róma központja, a Forum Romanum
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 Ebből a fejezetből megtudhatod, 
 hogyan született Róma városa a monda 

szerint és a tudomány szerint.
 kik és hogyan éltek a Tiberis folyó partján.
 hogyan vált három földrészre kiterjedő 

birodalommá.
 milyen volt a birodalom hadserege.
 ki volt Julius Caesar, és ki Augustus.
 kik és hogyan éltek Aquincumban.
 mi okozta végül e lenyűgöző birodalom 

bukását.

Róma városa Itáliában, a Földközi-tengerbe 
nyúló Appennini-félszigeten helyezkedett el. 
A latin nép által alapított pici falucska előbb 
városállammá, majd hódításai következtében 
az akkori világ legnagyobb birodalmává vált. 
A hódításokat Róma erős és fegyelmezett had-
seregének köszönhette. A Római Birodalmat jól 
megépített utak hálózták be, fejlesztették a vá-
rosokat, és új városokat alapítottak a rómaiak 
jellegzetes építményeivel; kikövezett utcák, víz-

vezetékek, színházak és emeletes lakóépületek 
jelezték a római uralmat, s ezek mintát adtak 
az utókornak is. A meghódított területeken a 
római törvényeket alkalmazták a bíráskodás-
ban, adót fizettettek a meghódított népekkel, 
elterjesztették a latin nyelvet és kultúrát. Cse-
rébe egy idő után római állampolgárnak tekin-
tették a meghódítottakat. A Római Birodalom 
része volt Pannónia is, a mai Dunántúl, ahol 
sok római emlékkel találkozhatunk. 
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Európa déli részén, a Földközi-tengerbe nyúló Appenni-
ni-félszigeten terül el Itália földje. Földrajzi helyzete nagyon 
előnyös volt. A szárazföld felől az Alpok átjárhatatlan hegy-
vonulatai védték. A félszigetet körülölelő tenger remek szál-
lítási lehetőséget biztosított a kereskedőknek, akik hajóikon 
hozták-vitték áruikat. A kanyargó folyók termékeny síkságo-
kat hoztak létre, így a területet földművelő törzsek és no-
mád pásztorok népesítették be. A félszigeten végighúzódó 
hegyekben (Appenninek) állatokat legeltettek, a síkságokon 
gabonát, olajbogyót, zöldségféléket és gyümölcsöt – szőlőt, 
almát, barackot – termesztettek. 

Itáliában sok nép élt, többségében latin nyelvű népek. 
Latinok alapították a Tiberis folyó menti dombos-mocsaras 
területen azokat a falvakat is, amelyből Róma városa kifejlő-
dött. 

Később görögök hódították meg a félsziget déli részét. 
A félsziget északi részén telepedett le az etruszk nép, és a 
görögökhöz hasonlóan jól szervezett városállamokat ho-
zott létre. Az etruszkok fém- és agyagművessége messze föl-
dön híres volt.

1. Mit tanultál Trójáról? Hol he-
lyezkedett el, és kik voltak a 
 lakói?

2. Mit jelent a városállam, és mit 
a birodalom kifejezés?

A Földközi-tenger fontos szerepet töltött be az ókori kultúrák életében. Kereskedelmi útvonalat 
jelentett, amelyen a hajós népek kézműves termékeiket, ásványkincseiket szállították. A görögök 
szintén hajókon jutottak el az Appennini-félszigetre, ahol gyarmatokat hoztak létre. Az egyik mon-
da szerint Róma alapítói is hosszú hajóúton, Trójából menekültek Itália földjére.

20. Itália és Róma

A madárjóslás

Rómában nagy hagyományai 
voltak a jóslásnak. A madárjósok 
nagy tiszteletnek örvendő papok 
voltak. Rendkívüli égi jelenségek-
ben (pl. napfogyatkozás, szivár-
vány) vagy a madarak hangjában 
(pl. holló, bagoly), röptében (pl. 
sas, galamb) egy-egy esemény jó 
vagy rossz előjelét látták, ebből kö-
vetkeztetéseket vontak le, azaz jó-
soltak.

  A Földközi-tengerbe nyúló Ap-
pennini-félsziget  Mi célból alapít-
hattak a görögök gyarmatokat ezen 
a félszigeten? Kik éltek még a félszi-
geten?
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Róma alapítása – a monda szerint

A város alapításáról egy izgalmas monda mesél az utókor-
nak. Eszerint Trója pusztulása után lakói hajóval menekülve 
kerestek új lakhelyet maguknak. Így vetődtek el Itáliába. 
A Tiberis folyó partján telepedtek le. Történt egyszer, hogy 
egy gonosz nagyúr meg akarta szerezni a hatalmat, Numitor 
királyt elűzte, unokáit pedig meg akarta öletni, nehogy ké-
sőbb visszaköveteljék a trónt. Megparancsolta egy szolgának, 
hogy dobja az ikerpárt, Romulust és Remust a Tiberis vizé-
be. A szolga azonban a két csecsemőt egy teknőben tette víz-
re, akik így csodával határos módon életben maradtak. 
A megáradt folyó partra sodorta a teknőt, és az istenek egy 
anyafarkast küldtek a gyermekek megmentésére. A farkas 
szoptatta és védelmezte őket, majd egy pásztorhoz kerültek, 
aki felnevelte őket. Felnőttkorukban megölték a trónbitorló 
királyt, nagyapjukat pedig visszaültették a trónra. 

Úgy határoztak, hogy új várost alapítanak maguknak. 
Egyidősek voltak, így a koruk alapján nem dönthették el, ki 
legyen majd a király. Felmentek egy-egy domb tetejére, és 
várták, kinek jelenik meg több felséges madár. Romulusnak 
kedvezett a szerencse, tizenkét saskeselyűt látott a magas-
ban, míg Remus csak hatot. Így Romulus alapította meg a 
várost, amelyet a saját neve után Rómának nevezett el. 

Remus nem élt már akkor, amikor Róma felépült. Nézz utá-
na, hogyan halt meg! 

Róma alapítása – a tudomány szerint

Az Itáliában kanyargó Tiberis folyó mentén, egy kedvező 
fekvésű, dombos területen latin pásztorok és földművesek 
több falut alapítottak. Az idetelepülő szabinokkal Kr. e. 753-
ban egyesítették ezeket a falvakat, így hozták létre város-
államukat, Rómát. 

A hagyomány szerint Rómának egymás után hét királya 
volt. A király kezében korlátlan hatalom volt: ő volt a legfőbb 
hadvezér, a főpap és a bíró is. A leggazdagabb, legelőkelőbb 
családok magukat patríciusoknak* nevezték. Nagy földterü-
letekkel rendelkeztek. Ők alkották a király tanácsadó testüle-

 Romulus és Remus a szoptató 
anyafarkassal. A szobor ma Róma 
városának jelképe. Az ókori szobor 
csak az anyafarkast ábrázolta, a két 
gyermekkel az újkor elején egészí-
tették ki.  Játsszátok el Róma alapí-
tásának történetét tanárotok segít-
ségével!

Nézd meg a történelmi atlaszban, hogy Itália mely terü-
letein éltek a latinok, a görögök és az etruszkok! A tér-
kép alapján mondj még legalább egy népet, amely Itáliá-
ban élt!

Patríciusok és plebejusok

Róma alapítása után, a királyság 
korában a rómaiak nemzetségekben 
éltek. Az egy nemzetségbe tarto-
zók közös őstől, azaz atyától szár-
maztak. Az atya szó latinul „pater”. 
Innen ered a patrícius elnevezés.

A plebejus szó a latin „plebsz” 
szóból származik, ami köznépet 
jelent. Nem voltak a patríciusokkal 
azonos jogaik: kisebb földjeik, kéz-
mű vesműhelyeik lehettek, adót is 
kellett fi zetniük, de hivatalt nem 
tölthettek be. A szenátusba sem 
kerülhettek be, így az állam ügyei-
be nem szólhattak bele.

NT_98745_tort(sni)_05-tk-44.indd   77NT_98745_tort(sni)_05-tk-44.indd   77 2020. 06. 04.   8:39:142020. 06. 04.   8:39:14



78

tét, a szenátust (más néven vének tanácsát), amely 300 főből 
állt. A később betelepült vagy szegényebb családok, földmű-
vesek, kézművesek és kereskedők alkották a társadalom má-
sik rétegét. Őket plebejusoknak* nevezték.

A hetedik király olyan zsarnokká vált, hogy a patríciusok 
elűzték, és a saját kezükbe vették a város irányítását. Innen-
től kezdve, Kr. e. 510-től Róma köztársaságként működött. 
A szenátus minden évben két konzult* azaz városi vezetőt 
választott, akik egymást is ellenőrizték. Így akadályozták 
meg, hogy visszaéljenek hatalmukkal. Rómában is volt nép-
gyűlés, ennek azonban sokkal kisebb jelentősége volt, mint 
az ókori görög poliszokban. 

Mit gondolsz, a köztársaság létrejöttével csökkent vagy nőtt 
a szenátus hatalma? Indokold válaszod! Mennyi ideig visel-
te tisztségét egy-egy konzul? 

Róma meghódítja Itáliát

A félszigeten élő különböző népek és városállamok időről 
időre harcokba keveredtek egymással a gazdag termést ígé-
rő földekért. A tengerpartot sok tengeröböl szabdalta, így 
alkalmas volt kikötők létesítésére. Ezek a kikötők fontos ke-
reskedelmi központok voltak, amelyeket Róma meg akart 
szerezni. Így szövetséget kötött a latin népekkel, és fokoza-
tosan meghódította szinte az egész félszigetet. A megszer-
zett területeken római patríciusok váltak tisztségviselőkké, 
a plebejusoknak pedig földet osztottak. 

Nézd meg a történelmi atlasz térképén, hogy mekkora volt 
Róma területe Kr. e. 500 körül, és mekkora lett Kr. e. 250-re! 

 A konzulok hatalmát jel-
ző vesszőnyaláb. A vörös 
szalaggal összefűzött vesz-
szők az összefogás erejét jel-
képezték – egy vesszőt köny-
nyű eltörni, de egy nyalábot 
szinte lehetetlen. A vessző-
nyalábba tűzött bárd a ha-
talmat jelképezte.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Kik alapították meg Rómát?
2. Milyen volt az állam szerkezete?
3. Kiket neveztek patríciusnak? Kik voltak a plebejusok?
4. Melyik államnál tanultunk már vének tanácsáról?
5. Milyen jogaik voltak a patríciusoknak, amelyekkel a plebe-

jusok nem rendelkeztek?
6. Fogalmazzátok meg néhány mondatban, miért jött létre a 

római köztársaság!
7. Sorold fel, milyen főbb tisztségviselői voltak a római köz-

társaságnak!
8. Hogyan hódította meg Róma egész Itáliát?

 Szenátor tógában*. A tó-
ga a római férfiak jellegzetes 
öltözete. Tulajdonképpen egy 
nagy négyszögletes (később 
félkör alakú), gyapjúból ké-
szült lepedő, amelyet bonyo-
lult módon tekertek a test 
köré. A szenátus tagjai bíbor-
szegélyű tógát viselhettek.

 S át tó áb * A t
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szők 
képe
nyű e
szint
nyalá

l

félkö
szült
lult m
kööré.
szegé

NT_98745_tort(sni)_05-tk-44.indd   78NT_98745_tort(sni)_05-tk-44.indd   78 2020. 06. 04.   8:39:152020. 06. 04.   8:39:15



79

1. Hol található Róma? Lapozz 
vissza a 20. lecke térképéhez!

2. Milyen gazdálkodásra volt al-
kalmas ez a terület? Indokold 
meg, miért! 

3. Hogyan foglalta el Róma Itália 
nagy részét?

Terjeszkedés Itáliában 

Itália meghódítása kétszáz évet vett igénybe. A harcok-
ban a plebejusoknak nagyon jelentős szerepük volt, hiszen 
ők adták a katonák többségét. Ezért a plebejusok azt akar-
ták elérni, hogy ugyanolyan polgárjoggal rendelkezzenek, 
mint a patríciusok. Gondolj csak bele: a patríciusok a hódí-
tások során nagy vagyont szerezhettek, ők hozták a törvé-
nyeket, így saját érdekeiket jól tudták képviselni. Ezzel szem-
ben a plebejusok érdekei kevésbé érvényesültek. Küzdelmük 
sikerrel járt. Első lépésként elérték, hogy tisztségviselőket 
választhattak, akik az ő érdekeiket védték. Ezek a tisztségvi-
selők a néptribunusok*, akik hivatalukat egy évig viselték. 
(Számuk kezdetben kettő, majd tíz volt.) A néptribunusok 
személye és háza sérthetetlen volt, de legfontosabb joguk a 
vétójog* lett. „Veto!”, azaz „Megtiltom!” felkiáltással meg-
semmisíthették a szenátus döntését, határozatát, megaka-
dályozhatták a plebejusok számára kedvezőtlen törvények, 
intézkedések életbe lépését. Később a plebejusok is teljes 
jogú római polgárokká váltak. 

Emlékszel, mennyi ideig viselték tisztségüket a konzulok? 
Mit gondolsz, miért volt fontos, hogy a néptribunus szemé-
lye sérthetetlen legyen?

Itália meghódítása során Róma sok népre, városra kiter-
jesztette uralmát. Hogy hatalma tartós legyen, a meghódí-
tottak egy részének római polgárjogot biztosított: ők földet 
szerezhettek, hivatalt vállalhattak, részt vehettek a népgyűlé-
sen. Más részüknek csak korlátozottak voltak a jogai: földet 
birtokolhattak, de nem vehettek részt a politikában. Voltak 
olyanok is, akiknek semmilyen jogot nem adott Róma. A  jogok 
kötelezettségekkel is jártak: adót kellett fizetniük Rómának, 
és háborús időben katonai szolgálatra kötelezték őket. 

Mit gondolsz, miért nevezték „Oszd meg és uralkodj!” mód-
szernek azt, hogy Róma különböző jogokat adott a meghó-
dítottaknak? 

Miután Róma elfoglalta Itáliát, egyre több néppel, birodalommal került ellentétbe, egyre több 
háborút kellett vívnia. Ezek eredményeként területe jelentősen nőtt, de közben Róma is jelentősen 
megváltozott.

21. Városállamból birodalom

A karok, lábak és a gyomor

Egy történet szerint, amikor a 
plebejusok végképp megelégelték, 
hogy nincsenek jogaik, kivonultak 
Rómából, hogy új várost alapíta-
nak. A patríciusok megijedtek: ki 
fog dolgozni? Az egyik okos patrí-
cius felkereste a plebejusokat, és 
elmondott nekik egy mesét a kéz-
ről, a lábról és a gyomorról. A kéz 
és a láb elhatározta, hogy ezentúl 
nem adnak enni a gyomornak, hi-
szen az nem végez munkát. Igen 
ám, de ettől ők is gyengék lettek! 
Rájöttek, hogy szükség van a gyo-
morra. A mesét hallgatva a plebe-
jusok belátták, hogy a patríciusok-
ra (a gazdagokra) is szükség van. 
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A pun háborúk

Itália meghódítása után Róma a közeli Szicília szigetére 
vetett szemet, ahol jó gabonatermő földek és értékes ás-
ványkincsek voltak. Itt azonban szembekerült az afrikai Kar-
thágó városával, amelyet a punok laktak. A pun fejlett keres-
kedő- és hajósnép volt, így Karthágó számára fontosak voltak 
Szicília kikötői. 

Az első pun háború (Kr. e. 3. század közepe) a tengeren 
zajlott. A római hadsereg addig csak a szárazföldön harcolt, 
így most hajókat kellett építeniük, és kitalálni, hogyan győz-
hetnek a tapasztalt tengeri néppel szemben. A megoldást a 
csapóhíd* jelentette: egy kis deszkahíddal összekötötték ha-
jójukat az ellenséges hajóval, ezen átrohantak annak fedél-
zetére, és úgy harcoltak, mintha a szárazföldön tennék. Az 
első pun háborúban ötszáz hajó csapott össze, és a rómaiak 
győzelmével ért véget. Karthágónak hatalmas pénzösszeget, 
vagyis hadisarcot* kellett fizetni, Szicília pedig a Római Biro-
dalom első Itálián kívüli tartománya, azaz provinciája* lett. 

A második pun háború (Kr. e. 3. század vége) Hispánia – a 
mai Spanyolország – területéért folyt. A tehetséges karthágói 
hadvezér, Hannibál harci elefántokkal és nagy sereggel in-
dult el észak felől, hogy az Alpok hegyvonulatain átkelve 
elfoglalja Rómát. Éveken át (16 év) harcolt a római légiók* 
ellen, több győzelmet is aratott, de a várost nem tudta elfog-
lalni. Végül egy római hadsereg átkelt Afrikába, és Karthágó 
ellen indított támadást. Hannibál seregét hazahívták. Ott 
azonban a rómaiak súlyos vereséget mértek a punokra. 

 Római és karthágói hajó csatája 
 Mutasd meg a rajzon, hogy melyik 
a római, és melyik a pun hajó! Mu-
tasd meg a csapóhidat is!

NT_98745_tort(sni)_05-tk-44.indd   80NT_98745_tort(sni)_05-tk-44.indd   80 2020. 06. 04.   8:39:152020. 06. 04.   8:39:15



81

Nézd meg a történelmi atlasz térképén Hannibál seregének 
útvonalát! Hol szenvedtek vereséget a rómaiak Hannibál-
tól, és hol győzték le őt?

A harmadik pun háború (Kr. e. 2. század közepe) Kar-
thágó teljes megsemmisítéséért folyt. A várost porig rom-
bolták, megmaradt lakosságát rabszolgaként elhurcolták. 
Karthágó Afrika provincia néven a Római Birodalom tarto-
mánya lett.

Terjeszkedés keleten – a hódítások 
következményei

Ezzel egy időben a birodalom kelet felé is terjeszkedni kez-
dett. Elfoglalták Görögországot és Ázsia egy részét. 

A római légiók gyakran Itáliától távoli vidékeken háborúz-
tak. A hosszú hadjáratok miatt a plebejusok nem tudták 
megművelni a földjeiket, így elszegényedtek. Földjeiket 
a gazdagok fölvásárolták – kialakultak a nagybirtokok. 
A földbirtokosok mellett megjelent egy másik vagyonos ré-
teg is, akiket a kereskedelemből származó haszon tett gaz-
daggá. A szegények és gazdagok közötti különbségek to-
vább nőttek. 

A háborúkban a rómaiak sok foglyot ejtettek, akiket rab-
szolgapiacokon adtak el, annak, aki a legtöbbet kínálta ér-
tük. Ezt nevezzük árverésnek. A rabszolgák száma rohamo-
san emelkedett – a lakosság több mint egyharmadát tették 
ki. A nagybirtokokon velük végeztették el a mezőgazdasági 
munkákat. 

Az elszegényedett plebejusok a városokba – főleg Rómá-
ba – költöztek, és alkalmi munkákból éltek. Kihasználták, 
hogy ebben az időben már ők is rendelkeztek római polgár-
joggal. Nem kellett adót fizetniük, és részt vehettek a poli-
tikában. A gazdag politikusok gyakran különböző jutta-
tásokkal (pl. ingyenélelem, pénz) vásárolták meg szavaza-
tukat.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Kik voltak a néptribunusok? Fogalmazd meg, miért volt 
fontos a tisztségük a plebejusok számára!

2. Miért volt szükség a hódító hadjáratokra?
3. Hogyan vált Karthágó római provinciává? Meséld el a há-

rom pun háború történetét!
4. Milyen következményei voltak a birodalom terjeszkedésé-

nek? Hogyan változott a plebejusok helyzete? 

 Az Alpok magashegységeiben 
– 3000 méternél is magasabban – 
örökös fagy uralkodik. Itt sohasem 
olvad el a hó! A forró éghajlathoz szo-
kott elefántok számára ez a vidék 
halálos veszedelmet jelentett. Nem 
csoda, hogy a kb. 40 elefántból mind-
össze egyetlen állat élte túl az Alpo-
kon való átkelést.  Mit gondolsz, 
hogyan használták a harci elefántot 
a csa tában? 

 A Al k h é ib
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Vajon kik voltak azok az emberek, akik képesek voltak legyőzni 
népek tömegét, ezáltal az ókor addigi legnagyobb birodalmát lét-
rehozni? Milyen volt a hadsereg felépítése, a katonák fegyverzete, 
harci gépeik és módszereik?

A római hadsereg egységei a légiók voltak. Ezek olyan katonai 
alakulatok, mint a mai ezredek. A légiók összessége volt a hadse-
reg. A légiók jelképe az ezüstsas volt, amelyet egy rúdra erősítve 
hordoztak. 

A légió létszáma változott: előbb 4000, majd 6000 fő volt. A ka-
tonák többsége gyalogos volt, de a légióhoz tartozott kis létszámú 
(kezdetben 300, majd 600 fős) lovasság is. A katonai felszerelést 
(öltözet, fegyverek) minden katona maga fizette, ezért csak a va-
gyonnal rendelkező római polgárok lehettek tagjai a légióknak. 
Később (a Kr. e. 2. század végétől) a római állam adta a felszerelést, 
és a katonák fizetést is kaptak – ezt nevezték zsoldnak. (Erről a 
következő leckében még lesz szó.)

Hogyan harcolt a légió? A támadások során a dárdások sűrű so-
rokba rendeződve haladtak az ellenség felé. Mindig az első három 
sor hajította el a dárdáját, az elesettek helyére a következő sorban 
álló lépett. Nagy fegyelmezettséget igénylő, de nagyon hatásos ka-
tonai alakzat volt. Falanxnak* nevezték, és már a görögök is hasz-
nálták ezt az alakzatot. A rómaiak másik kedvelt katonai alakzata 
a teknősbéka volt. A szorosan egymás mellett álló katonák pajzsai-
kat úgy tartották, hogy alakulatuk egy teknősbékának látszott. 
A csoport szélén álló katonák a külső oldalak felől védték pajzsuk-
kal az alakulatot, a csapat belsejében állók pedig pajzsukat a fejük 
fölé emelték. Így nemcsak oldalról, de a felülről érkező nyilakat és 
dárdákat is elháríthatták.

Harci gépeket is használtak. Faltörő kossal* törték át a városfa-
lakat. Ez egy fedett szekérben, láncon függő hatalmas gerenda 
volt, amelynek végére fémből készült kosfejet szereltek. A katonák 
többször meglendítették, és a falnak taszították. Használtak hají-
tógépeket, amelyekkel hatalmas köveket vagy nyilakat, dárdákat 
lőttek ki. Ezek voltak az ágyúk ősei.

A római hadsereg Olvasmány

 Az ezüstsas, amelyet az egész lé-
gió követett. Ha az ellenség kezébe 
került, a katonák az életük árán is 
vissza akarták szerezni. Elvesztése 
ugyanis a legnagyobb szégyen volt a 
légióra nézve.

 A légiós katona felszerelése

 A hajítógép  Találd ki, melyik 
játék az, amit a gyerekek lövöldözés-
hez használnak, és a hajítógép kicsi-
nyített mása!  A teknősbéka-alakzat
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1. Idézzétek fel, hogyan növeke-
dett Róma egy városból három 
földrészre kiterjedő birodalom-
má!

2. Milyen volt a Római Birodalom 
államszervezete? 

3. Miért volt fontos, hogy egy ró-
mai földtulajdonnal rendelkez-
zen? 

4. Milyen volt a rabszolgák hely-
zete a birodalomban?

A köztársaság válsága

Azt már tudod, hogy a hódító hadjáratok során szerzett 
földbirtokok többsége a hadvezérek és a politikusok tu-
lajdonába került. Így ők meggazdagodtak. 

A plebejusokhoz tartozó földbirtokos parasztok viszont 
nem tudták megművelni földjeiket a katonaévek alatt, ezért 
kénytelenek voltak eladni azokat. Sokan közülük nincste-
lenné váltak. 

A nagy vagyoni különbségek miatt a szegényebb rétegek, 
a plebejusok egyre elégedetlenebbek voltak. Akadtak 
olyan politikusok, akik változtatni akartak ezen a helyzeten. 
A nincsteleneknek földet akartak osztani a provinciákban. 
Más politikusok ezt élesen ellenezték. Így két pártra szakadt 
a szenátus, a politikusok és híveik gyakran egymást is legyil-
koltatták.

A változások a római hadsereget is meggyengítették. 
A földjüket vesztett parasztok ugyanis katonák sem lehettek, 
mert megélhetésük nem volt biztosítva, és a katonai felszere-
lést sem tudták megfizetni. A hadsereg létszáma nagyon le-
csökkent, és a hódítások leálltak. Ekkor egy római konzul 
a szegényekből újfajta hadsereget állított össze. Ruházattal, 
fegyverrel látta el őket, és a katonai szolgálatért fizetést, 
zsoldot kaptak. Ez lett a római zsoldoshadsereg. A kato-
nai szolgálat 16 évig tartott (később 20 évre emelkedett). Mi-
után a katonák leszereltek, földbirtokot is kaptak. Így már 
elegendő katona állt rendelkezésre a hódító hadjáratok foly-
tatására.

A zsoldoshadsereg megjelenésével a politikai harc vére-
sebbé vált. Az a politikus, aki sikeres hadjáratokat vezetett 
és több zsoldot ígért, elnyerte a katonák támogatását is. 
A politikai harc fegyveres harccá vált. Polgárháborús* álla-
pot jött létre, római légiók harcoltak római légiók ellen. A pol-
gárháborús időszak csaknem száz évig tartott. Válságba ju-
tott a köztársaság.

A hódítások nagy gazdasági és társadalmi változásokat okoztak. Egyesek meggazdagodtak, má-
sok elszegényedtek. Ez nagy feszültségeket, politikai ellenségeskedést, végül belső háborút váltott 
ki. A rómaiak elvesztették a köztársaságba vetett hitüket. Változás volt készülőben. 

22. Köztársaságból császárság

Részlet egy korabeli politikus 

beszédéből

„…azoknak, akik harcolnak és 
meghalnak Itáliáért, […] nincs há-
zuk, nincs a fejüket hova lehajta-
niuk, földönfutóként kóborolnak 
gyermekeikkel és feleségükkel. 
A hadvezérek hazudnak katonáik-
nak, mikor a csatákban arra biz-
tatják őket, hogy őseik sírjáért és 
templomaiért harcoljanak az el-
lenséggel, hiszen […] vadidegenek 
fényűzéséért és vagyonáért har-
colnak és halnak meg. A világ urai-
nak hívják őket, de nincs egy tal-
palatnyi földjük sem.” 

 A háborúk mely következményéről 
beszél a politikus? 
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Spartacus

A helyzetet a rabszolgafelkelések is súlyosbították. A hó-
dítások miatt egyre több rabszolga dolgozott a szabad föld-
művesek helyett. Nemcsak a földeken, hanem a bányákban, 
a városi műhelyekben is dolgoztatták őket. A legerősebbeket 
pedig gladiátorrá képezték ki, a nép szórakoztatására. A gla-
diátorok* egymás ellen vagy vadállatok ellen harcoltak, 
életre-halálra. Kevesen élték túl a küzdelmeket. De a legki-
válóbbakat uraik felszabadították a rabszolgasorból, éppen 
ez adott nekik erőt a kegyetlen harcokhoz. 

Az elkeseredettség és a szabadság vágya időről időre rab-
szolgafelkeléseket robbantott ki. Kr. e. 73-ban a Capua 
[ejtsd: kápua] városában lévő gladiátoriskolából (ahol harcra 
képezték ki őket) törtek ki a gladiátorok Spartacus [ejtsd: 
szpar takusz] vezetésével. Spartacus hatalmas sereget gyűj-
tött maga köré, és el akarták hagyni a birodalom területét, 
hogy szabadon élhessenek. De sok győzedelmes csata után a 
római hadsereg végül Kr. e. 71-ben legyőzte őket. A harc-
ban Spartacus is elesett. Az élve elfogott rabszolgákat ke-
gyetlenül megbüntették: Capua és Róma között az út mentén 
keresztre feszítették őket.

Mit gondolsz, miért álltak a keresztek az út teljes hosszán? 
Milyen érzéseket ébreszthetett ez az emberekben?

A béke megteremtője: Julius Caesar

Spartacus rabszolgafelkelésének leverése után egy tehet-
séges hadvezér és politikus, Julius Caesar [ejtsd: júliusz 
cézár] a nép számára kedvező ígéretekkel egyre népszerűbbé 
vált Rómában. Hatalmat akart szerezni, ezért titkos szövet-
séget kötött két hasonlóan nagyratörő politikussal, és a 
szenátus ellen fordultak. Végül Caesar akkora vagyont és 
hatalmat szerzett, hogy bevonult hadseregével Rómába, és 
diktátornak* neveztette ki magát. Korábban is volt már dik-
tátor Rómában. Erre a tisztségre komoly veszély esetén a sze-
nátus választott meg egy rátermett politikust, de legfeljebb 
csak fél évre. Tehát ez idő alatt a két konzul helyett egyetlen 
ember irányította a birodalmat. Julius Caesart azonban kor-
látlan időre választották meg, mert a nép támogatta. 

Miért volt ilyen népszerű? Először is, mert véget vetett a 
hosszúra nyúlt polgárháborúnak, végre békét teremtett Ró-
mában. A nép életét újításokkal könnyítette meg. Földet osz-
tott a leszerelt katonáknak, a veteránoknak, így biztosítot-
ta a megélhetésüket és a hűségüket. Aranypénzt veretett, 

 Julius Caesar (Kr. e. 100–44) 
szobra. Fiatalkorában sok betegsége 
volt, de a katonás életmódot tartot-
ta a legjobb gyógymódnak. Amikor 
elfoglalta Rómát (Kr. e. 49), a koráb-
ban vele szövetkező politikusok a 
szenátus támogatásával ellene for-
dultak, de hadseregével legyőzte 
őket.  Mit gondolsz, melyik hónapot 
nevezték el Caesarról? 

us Caesar (Kr. e. 100–4

 Gladiátorok küzdelme  A gladi-
átorok különböző fegyvereket kaptak 
a harchoz. Mit gondolsz, miért?
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Brutus, a merénylők 

egyik vezére

A legenda szerint Brutus Cae-
sar nevelt fi a volt. Mikor Caesar 
meglátta kezében a tőrt, így kiál-
tott fel: „Te is, fi am, Brutus?” Való-
jában nem is voltak rokonok. 
Pletykák akkoriban is voltak, az 
ilyen történetek így maradtak 
ránk. A mondást viszont ma is em-
legetjük, ha olyan ember csap be, 
akiben korábban megbíztunk.

 Augustus szerette, ha győztes 
hadvezérként ábrázolják. A szobor 
tartása azt fejezi ki, hogy a katonák-
nak beszél  Miért nem nevezte ma-
gát Augustus császárnak? Kinek a 
példájából tanulhatott?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Mit jelent a zsoldos kifejezés? Miért volt szükség zsoldos-
hadsereg felállítására?

2. Miért került válságba a köztársaság?
3. Ki volt Spartacus? Mi volt a célja? Magyarázd el, hogyan 

éltek a rabszolgák!
4. Hogyan teremtett békét Julius Caesar? Sorold fel az intéz-

kedéseit!
5. Hogyan vált Octavianus egyeduralkodóvá? Milyen tisztsé-

geket szerzett meg ehhez?

megújította a naptárt. A szenátus hatalmát csökkentette, 
ugyanakkor a provinciák gazdag rétegét maga mellé állítot-
ta azzal, hogy római polgárjogot adományozott nekik. Végső 
soron úgy uralkodott a birodalomban, mint egy császár, bár 
nem volt az.

A nép elfogadta Caesar egyeduralmát*, de a politikusok 
egyre inkább ellene fordultak. A köztársaság fennmaradása 
érdekében merényletet követtek el ellene. Caesart a szená-
tusba hívatták, ahol a merénylők, többek közt Brutus [ejtsd: 
brútusz], huszonhárom tőrdöféssel megölték. Az egyeduralko-
dó ugyan meghalt, de a köztársaság ettől még nem éledt újjá! 

Az első császár: Augustus

Caesar halála után újabb viszálykodás kezdődött a hata-
lom megszerzéséért. Julius Caesar unokaöccse és követője, 
Octavianus [ejtsd: oktáviánusz] szintén szövetséget kötött 
két politikussal. Így megerősödve megszerezték Róma irányí-
tását. Felosztották egymás között a birodalmat. Ám mindany-
nyian egyeduralomra törtek. Egymással is összecsaptak. Vé-
gül Octavianus került ki győztesen a harcokból. Övé lett 
a teljes birodalom feletti hatalom (Kr. e. 31). Hatalmát erős 
hadseregének és tisztségeinek köszönhette: ő volt a konzul, 
tehát a törvénykezést és a bíráskodást is a kezében tartot-
ta. Felügyelte a pénzügyeket – szabadon gazdálkodott az 
államkincstárral. Ő volt a hadsereg főparancsnoka. Egyip-
tom helytartójaként Róma élelmezése is tőle függött. Innen 
szállították ugyanis a legtöbb gabonát Rómába. Korlátlan 
hatalma ellenére sem nevezte magát császárnak, sőt a köz-
társaság megmentőjének tartotta magát. Hálából a szenátus 
az Augustus [augusztus] nevet adományozta neki (Kr. e. 27), 
ami azt jelenti: fenséges, tiszteletre méltó. A köztársaságot 
valójában lassan felszámolta, és utódai már nyíltan is vállal-
ták a császári címet.

 Augustus szerette, ha győztes 
hadvezérként ábrázolják A szobor
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 Julius Caesar hódításai  Nézzetek utána, ma milyen országok találhatók azokon a területeken, amelye-
ket Caesar meghódított! 
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A Római Birodalom területe Julius Caesar előtt

Julius Caesar hadjáratai
A Római Birodalom területe Julius Caesar idejében

Fekete-tenger

A F RIC A EGYIPTOM

GALLIA

Földközi-tenger

Jón-tenger

A S I A

Alexandria

Adriai-tenger

BRITANNIA

A hatalmasra nőtt Római Birodalom irányítása komoly veszélybe került, amikor az egymással versengő 
hadvezérek miatt belső küzdelmek törtek ki. 

Ahogy a birodalom egyre nagyobb lett, egyre több meghódított területet (provinciát) kellett irányítani. 
A konzulok, miután az egy évig tartó hivatali idejük letelt, a meghódított tartományokat irányították. Ők 
vezették az itt állomásozó seregeket is, hiszen a birodalom határainak védelme is az ő feladatuk volt. Azon-
ban egyre többször megtörtént, hogy nem engedelmeskedtek a szenátus döntéseinek, sőt a légióikkal még 
Rómát is elfoglalták.

Ebben a zűrzavaros állapotban a rómaiak egyre inkább arra vágytak, hogy végre valaki békét teremtsen.
A Krisztus előtti 1. században Julius Caesar volt a birodalom legtehetségesebb hadvezére és politikusa. 

Elhatározta, hogy békét teremt a birodalmon belül. Ezért két másik jelentős politikussal és hadvezérrel 
szövetkezett, és segítették egymást a konzuli tisztség megszerzésében. Közülük először Caesar lett a 
 konzul. 

Amikor lejárt Caesar egy évig tartó konzuli megbízatása, Gallia provincia élére került. Itt hatalmas hadi 
sikereket ért el: nemcsak ennek a provinciának a területét növelte meg, hanem a Brit-szigeteken élő népek 
egy részét is szövetségre és adófizetésre kényszerítette (provincia azonban itt még nem jött létre).

Közben a szenátusban egyre többen Caesar ellen fordultak, mert megirigyelték sikereit. Leváltották Gal-
lia éléről, és Rómába rendelték. A korábban Caesarral szövetkező másik politikus és hadvezér, Pompeius 
[ejtsd: pompejusz] is Caesar ellen fordult. 

Caesar azt javasolta Pompeiusnak, hogy a seregeik nélkül, ne hadvezérként, hanem magánemberként 
versenyezzenek a nép jóindulatáért. Pompeius ezt elutasította. Ekkor Caesar nem várta meg, hogy ellenfe-
le egész seregét felsorakoztassa ellene, hanem egy meglepetésszerű támadással elfoglalta Rómát, Pompeiust 
pedig egy csatában legyőzte, és Egyiptomig üldözte. Itt a Caesarral szövetséget kereső egyiptomi uralkodó 
parancsára megölték. 

Caesar ezután visszatért Rómába, és diktátorként jelentős újításokat vezetett be. Ám a szenátusban 
sokan irigykedtek rá. Megvádolták azzal, hogy a köztársaság ellensége, és ismét vissza akarja állítani a ki-
rályságot. Kr. e. 44. március 15-én, a hónap középső napján (azaz március idusán) az ellene összeesküvő 
szenátorok huszonhárom tőrdöféssel meggyilkolták.

Halála után újrakezdődtek a belső harcok. Ellenfeleinek vezetője, Brutus [ejtsd: brútusz] összecsapott 
Caesar unokaöccsével, Octavianusszal és a vele szövetséget kötő politikusokkal (pl. Antoniusszal). Mindkét 
fél nagy sereggel rendelkezett, így újból kirobbant a polgárháború.

Julius Caesar  Olvasmány
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 Augustus hódításai  Melyik mai országok területén hódított Augustus? 
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A Római Birodalom területe Augustus előtt
A Római Birodalom területe Augustus idejében
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Augustus császár és utódai Olvasmány
Julius Caesar halála után ismét véres belső harcok törtek ki a birodalomban. Sok csata után legyőzték 

Caesar merénylőit. Caesar fogadott fia, Octavianus [ejtsd: oktáviánusz] és egy másik hadvezér, Antonius 
[ejtsd: antóniusz] ragadta magához a hatalmat. Eleinte jól megértették egymást, de aztán ez a szövetség 
is megromlott. Ugyanis Antonius Egyiptomba ment, szerelmes lett Kleopátra királynőbe, akit feleségül 
vett – és a keleti provinciák teljhatalmú ura akart lenni. Ez nem tetszett a szenátusnak. Octavianust küldték 
ellene, aki egy tengeri ütközetben legyőzte Antoniust, elfoglalta Egyiptomot és a Római Birodalom provin-
ciájává (tartományává) tette. Kleopátra öngyilkosságot követett el. 

Octavianus nagy sereggel, és emiatt nagy hatalommal is rendelkezett. Olyan naggyal, hogy ettől még a 
szenátus is megijedt. Hogy hízelegjenek neki, az Augustus (augusztus, azt jelenti: fenséges) nevet adomá-
nyozták Octavianusnak. Ő korábban, Caesar halála után már a Caesar nevet is felvette. Az őt követő császá-
rok is így tettek, emiatt alakult ki a Caesar névből a császár kifejezés.

Augustus békét teremtett úgy, hogy közben látszólag a köztársaságot erősítette. Azonban a legfontosabb 
tisztségeket ő maga töltötte be: egy személyben volt a hadsereg főparancsnoka és a birodalom főpapja is.

Nem szűnt meg az évenkénti konzulválasztás, de csakis Augustus bizalmas emberei kerülhettek ebbe a 
tisztségbe. Ahogy telt az idő, az emberek egyre inkább látták, hogy a köztársaság már csak látszat, a való-
ságban Augustus egyeduralmat épített ki. Azonban a béke és a gazdasági fejlődés miatt sokak számára ez 
elfogadható ár volt a szabadságért cserébe. Ezt az időszakot így emlegették: pax romana (római béke).

Így Augustus utódját már nem választották, hanem maga jelölte ki őt. Mivel fia nem született, egyik 
mostohafia, Tiberius [ejtsd: tibériusz] követte a birodalom élén. Tiberius korábban Augustus hadvezéreként 
ért el sikereket, például ő foglalta el Pannónia területét. (Ez nagyjából a mai Dunántúl területe.) 

Augustus volt az első római császár. Őt még sokan követték a birodalom élén. Sok jó császára és remek 
hadvezére volt a Római Birodalomnak, de a történetírók feljegyezték az őrült császárok tetteit is. Caligula 
[ejtsd: kaligula] istennek képzelte magát, kedvenc lovának palotát építtetett, és lakomákat rendezett a 
nevében. Azért, hogy nagy vagyonra tegyen szert, hidegvérrel meggyilkoltatott bárkit, javait, birtokait pedig 
hamis (koholt) vádakkal elkobozta. 

Nero [ejtsd: néró] még nagyobb gonoszságokat követett el. Úgy került trónra, hogy az előző uralkodót és 
annak családját is meggyilkoltatta. Később ugyanezt tette édesanyjával és nevelőjével is. Az a hír járta róla, 
hogy felgyújttatta Rómát, hogy a lángokban gyönyörködhessen, és erről verset írhasson, de ez nem igaz. 
Egy katonai lázadás vetett véget őrült uralmának.

Szerencsére több jó császár kormányozta a birodalmat, mint gonosz és őrült. A rossz uralkodók rémtet-
tei mutatják meg, hogy milyen veszélyes, amikor egy uralkodó hatalmát semmi sem korlátozza.
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1. Milyen volt Róma városának 
földrajzi elhelyezkedése?

2. Mi volt az ókori városok közös 
jellemzője? Gondold végig föld-
rajzi helyzetüket, a környék me-
zőgazdasági jellegzetességeit!

3. Melyik ókori kultúrában tervez-
ték a városokat fedett szenny-
vízelvezető rendszerrel? Hogyan 
biztosították a város vízellátá-
sát?

Utazzunk vissza az időben, és tegyünk egy sétát a csodált és rettegett Rómában! Róma nem 
csak a politikáról, a cselszövésekről volt híres. Utcáin sétálva ma is megcsodálhatjuk az építészet 
remekműveit: templomokat, palotákat, középületeket, vízvezetékeket, de a szórakozást biztosító 
cirkuszt, színházat, versenypályát és a fürdőket is.

23. Séta az ókori Rómában 

Rómában szokás volt a győztes 
hadjáratot vezető hadvezérek tisz-
teletére diadalívet építeni. A dia-
dalív díszes, kapuszerű emlékmű. 
A fölött az út fölött ívelt át, amin a 
győztes hadsereg bevonult a város-
ba. Nevét a sereg vezéréről kapta.  

Forum Romanum, a piactér 

Róma központi tere a piactér volt. Forum Romanum volt 
a neve. A Palatinus- és a Capitolium-domb közötti területen 
helyezkedett el. A teret oszlopos csarnokok vették körül. Ren-
geteg középület, templom és emlékmű állt itt, amelyeknek 
romjai között ma is sétálgathatunk. A Forum volt a gazdasági 
és társadalmi élet központja. Nagy nyüzsgés volt itt egész 
nap, hiszen kereskedők, árusok és vásárlóik alkudoztak 
egész nap a jó üzlet reményében. A politikusok siettek a Fo-
rumon álló szenátus épületébe. Gyakran beszélgettek, vitáz-
tak a téren is. A háttérben, a Palatinus-dombon állt Augustus 
palotája.

 Az ókori Róma helyreállított (rekonstruált) látképe  Milyen 
épületeket látsz a képen? Ha elolvastad a leckét, nevezd meg, amit 
felismersz! Keressétek meg az interneten azt a videót, amelyben egy 
animáció segítségével képzeletbeli (virtuális) sétát tehetünk az óko-
ri Róma utcáin!

 Az egyik római császár diadal-
íve, amit a Róma ellen fellázadó 
zsidó nép legyőzésének emlékére 
építettek a Kr. u. 1. század végén. 
Magassága 15, a szélessége 13 
méter.  Keresd meg a diadalívet a 
Forum Romanumot ábrázoló fotón! 
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Honnan ered a Colosseum 

elnevezés?

Nero császár hatalmas és fény-
űző palotát építtetett, amelynek 
bejárata a Forum Romanumra né-
zett. Termeit arannyal, drágakö-
vekkel, gyöngyházzal és művészi 
festményekkel díszítették. A palo-
tát hatalmas park, ligetek, tavak, 
sőt állatkert vette körül. A palota 
előtt állt hatalmas, 35 méter magas 
szobra, amely napistenként áb-
rázolta őt. A szobrot Colossusnak 
[ejtsd: kolosszus] nevezték el. Mi-
után a palota egy tűzvészben le-
égett, fürdővé alakították át. A szo-
bor is megsemmisült, de a később 
ide épített amfi teátrumot erről a 
szoborról nevezték el Colosseum-
nak. 

Szórakozás – a versenyek helyszínei

A Forum Romanumról kikövezett utcán sétálva juthatunk 
el Róma legmagasabb épületéhez, amelynek Colosseum 
[ejtsd: kolosszeum] a neve. Itt rendezték a gladiátor játéko-
kat. A Colosseum tulajdonképpen egy körszínház, latinul am-
fiteátrum*. A kör alakú épület öt emelet magas. Körben, az 
emelvényen foglaltak helyet a nézők. Nem kevesebb, mint 
hetvenezer néző számára volt itt ülőhely! 

Középen homokkal borított aréna, azaz küzdőtér talál-
ható. Itt harcoltak életre-halálra a gladiátorok, hol egymás-
sal, hol vadállatokkal. Az épület alatt pincerendszer van. Erre 
azért volt szükség, hogy a vadállatokat és a – valójában fo-
golyként tartott – gladiátorokat itt zárják vagy szállásolják el 
a küzdelem előtt. A ketrecekből vagy kamrákból zárt folyosó-
kon keresztül egyenesen az arénába engedték ki őket.

A Colosseumban hajók viadalán is izgulhattak a nézők. 
Erre azért volt lehetőség, mert úgy építették meg a küzdőte-
ret, hogy akár vízzel is fel lehetett tölteni.

Emlékezz vissza, hány férőhelyes volt Hellászban a legna-
gyobb színház! Ha szükséges, lapozz vissza a tankönyvben 
a 18. leckéhez! 

A város központjában volt Róma leghatalmasabb verseny-
pályája, a Circus Maximus [ejtsd: cirkusz makszimusz]. 
A hosszúkás pályán kocsiversenyeket rendeztek. A lovas fo-
gatok több kört tettek meg a pályán, a nézők pedig fogadáso-
kat kötöttek a győztes személyére. Nagy vagyonokat lehetett 
így szerezni, de veszíteni is. Ez a szerencsejáték veszélye!

 A Colosseum, mellette Nero csá-
szár szobra, a Colossus  Számold 
meg, hány emelet magas volt a szo-
bor! Mit árul el ez Neróról? Milyen em-
ber lehetett? Beszéljétek meg!

usz]. 
y et rendeztek. A lovas fo-

 A 
szár s
meg, h
bor! Mi
b

Nézd meg a fejezet nyitóképén a Forum Romanumot (74–75. 
oldal)! Rajzold le a kép alapján, hogyan képzeled el az itteni 
épületeket! 

 A Circus Maximus. A kocsiversenyek 
népszerű szórakozást jelentettek.  Ha 
teheted, nézd meg a Ben Hur című filmet!
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 A Pantheon  Mire emlékeztet a templom építészeti leírása? Kik 
építettek hasonló épületeket?

 Római vízvezeték metszete. Nem-
csak Róma, hanem más városok víz-
ellátását is ilyen építményekkel ol-
dották meg.

A kultúra emlékei

Róma utcáit járva fel-felbukkant a magasban egy-egy bolt-
íves építmény. A város vízellátását ugyanis emeletes, kőből 
épült vízvezetékekkel oldották meg. Ezek a hegyi források 
vizét gyűjtötték össze és juttatták el a városba. A víz többnyi-
re ólomcsövekben folyt, a megfelelő lejtést sokszor több 
emelet magas, boltíves kőépítmények biztosították. Gon-
dolj csak bele, micsoda technikai teljesítmény ez! 

ÖSSZEFOGLALÓ
KÉRDÉSEK, 
FELADATOK

1. Mi volt a gazdasági és politikai 
élet központja Rómában? Ho-
gyan nevezték ezt a teret? 

2. Mit jelent az amfiteátrum kife-
jezés? Melyik a leghatalma-
sabb ilyen épület? Honnan 
kapta a nevét? Milyen viadalo-
kat rendeztek benne? 

3. Milyen versenyeket láthattak a 
nézők a Circus Maxi mus ban?

4. Mi a különlegessége a Pan-
theon nak? Több ilyet is említ-
hetsz!

5. Milyen lehetőségei voltak az 
embereknek, ha kultúrára 
vágytak? Sorold fel!

Róma talán legkülönlegesebb temploma a Pantheon 
[ejtsd: panteon]. Valamennyi római isten tiszteletére emel-
ték. Bejáratát nyolc oszlop szegélyezi, fölötte díszes timpa-
non. Hatalmas, félgömb alakú kupola tornyosul fölötte. De 
igazi csodája az épületbe lépve tárul elénk. Ez a csoda a kék-
re festett kupola. A teteje nyitott, így a tetőrésen át a Nap és 
a Hold is elárasztja fényével, minden órában más-más részét 
világítva meg. A beeső csapadékot kis csatornákon át vezetik 
el.

A rómaiak kultúra iránti igényét színházak is szolgálták. 
Ezek azonban különböztek a görög színházaktól: elsősorban 
komédiákkal, vígjátékokkal szórakoztattak. Nem is volt akko-
ra jelentőségük, mint Hellászban. 

A tudomány és a bölcseletek terjesztését sok könyvesbolt 
és mindenki számára látogatható könyvtár szolgálta. 

A közfürdők a társasági élet fontos helyszínei voltak. Eze-
ket szegények és gazdagok egyaránt látogathatták. A pihe-
nést, kikapcsolódást a szép környezet és szolgáltatások so-
kasága biztosította. A fürdőket a következő olvasmányból 
ismerheted meg részletesebben. 

 Római vízvezeték metszete. Nem-

NT_98745_tort(sni)_05-tk-44.indd   90NT_98745_tort(sni)_05-tk-44.indd   90 2020. 06. 04.   8:39:322020. 06. 04.   8:39:32



9191

Élet a fürdőben Olvasmány
Mint már tudod, az ókori Rómában – de a római kultúra és szokások elterjedésével a provinciákban is – 

nagy népszerűségnek örvendett a fürdőzés. A gazdag patríciusok megtehették, hogy a házukban építtettek 
saját fürdőt, amelynek vízellátásáról a városi vízvezetékrendszer gondoskodott.

A szegényebbek örültek, ha kiszabadultak egészségtelen kis bérlakásaikból, ahol a tisztálkodás nehe-
zen volt megoldható. A közfürdők ezt a célt szolgálták. Hatalmas épületegyüttesek voltak, amelyeket álta-
lában a politikusok és a császárok építtettek. A közfürdők nyújtotta élvezetek miatt jobb volt a városi la-
kosság hangulata, hálásak voltak a fürdő építőjének. Természetes tehát, hogy politikai támogatásukat 
adták cserébe. 

A fürdőzés élménye mellett a közfürdő volt a társasági élet központja. Nyüzsgő élet folyt itt. Szemet gyö-
nyörködtető volt a belső tér: mozaikkal* kirakott, szobrokkal díszített, oszlopokkal körülvett márványbur-
kolatú medencék. Más helyiségekben lehetőség nyílt étkezésre, kialakítottak beszélgetésre alkalmas terme-
ket, a felüdülést masszázsszoba és edzőterem egészítette ki, de a kultúrára vágyók a könyvtárba is 
beülhettek egy kis olvasgatásra. 

Római fürdő elképzelt 
rajza  Milyen helyisé-
geket ismersz fel a ké-
pen? Mi mindent csinál-
tak a fürdőben az em-
berek?

Seneca [ejtsd: szeneka], a Kr. u. 1. században élt római filozófus így ír a fürdőéletről: „És most képzelj el 
magadnak mindenféle zajt, ami csak a fülnek gyűlöletes lehet. Mikor például az edzettebbek tornásznak és 
kinyomják a vaskos súlyzót, amikor erőlködnek vagy megjátsszák az erőlködőt, én hallom a nyögést, vala-
hányszor meg kieresztik a visszatartott levegőt, a sziszegő és sipító kilégzést. Mikor egy petyhüdt és olcsó 
bedörzsölésre fanyalodó vendéget küld a sors [a masszírozókhoz], hallom a tagjait paskoló kezek csattogá-
sát, amelyek hangszíne a szerint változik, hogy feszes-e, avagy öblös a lecsapó tenyér. Ha még befut egy 
labdázó is, és elkezdi hangosan számlálni az ütéseit – az mindennek a teteje!

Vedd aztán a kötekedőt, a tetten ért tolvajt, s azt, aki a fürdőben énekesnek képzeli magát. Vedd aztán 
azokat, akik hatalmas csobbanással ugranak a medence vizébe! De ezek legalább természetes hangok! 
Csakhogy gondold még hozzájuk a szőrtelenítőt, aki – hogy felhívja magára a figyelmet – szüntelenül éles, 
rikácsoló hangot hallat, s legfeljebb addig marad csendben, míg a szőrszálakat tépdesi, vagy ha éppen 
valaki magához szólítja. Ott van még a lepényárusok tarka zsivaja, a lacikonyhás, a cukrász s a sok szatócs, 
kocsmai árus, aki mind a maga egészen jellegzetes hanghordozásával kínálja portékáját.” 

Sorold fel, milyen foglalkozásokat említ Seneca! 
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„Minden út Rómába vezet”

Talán már te is hallottad ezt a mondást. Nem az ókorból 
származik, hanem a középkorból, de a Római Birodalomra is 
igaz. Nézzük meg, miért!

A Római Birodalom állandó harcokkal növelte területét, és 
meghódított tartományait a katonai erejével tudta irányítani, 
kézben tartani. Ehhez két fontos dologra volt szükség: a híre-
ket gyorsan kellett továbbítani, és veszély esetén a hadsere-
get gyorsan kellett mozgósítani. Képzeld csak el, kanyargós, 
kátyúkkal teli földutakon hogyan szállíthatták volna a faltörő 
kost! Mi lett volna így egy távoli vidéken vívott csata kimene-
tele? A hírek terjedését és a hadsereg gyors mozgását biz-
tosította a jó minőségű, széles és sima felületű, kikövezett 
utakból álló úthálózat. A rómaiak minden provinciában ki-
építették ezeket az utakat, így a lovas futárok és a légiók is 
gyorsan jutottak el célállomásukra. Az utakat természetesen 
a kereskedők is használhatták. Ezek kötötték össze a fővá-
rost a birodalom minden részével. Tehát minden út Rómába 
vezetett…

Paloták, villák, bérházak

Róma akkoriban a világ fényűző középpontja volt. Közel 
egymillió ember lakta. A vagyonosok saját házakat – villákat 
– építtettek a város előkelő részein. A négyszögletes épületek 
közepén fedetlen udvar, az átrium helyezkedett el, innen 
nyílt a ház többi helyisége. Az átrium közepén kis medence 
állt, amelybe az esővizet gyűjtötték, és a nyári melegben ez 
hűsítette a ház levegőjét. Az átrium volt a családi és a társa-
sági élet fő színtere is. Hűvösebb időkben a kellemes hőmér-
sékletről padlófűtés* gondoskodott. A villák és a paloták 
falát festményekkel, padlóját apró, színes cserepekből kira-
kott képekkel, úgynevezett mozaikokkal díszítették. Az épület 
belsejét gyakran oszlopokkal, szobrokkal tették hangulatossá.

1. Sorold fel, melyek azok az ókori 
államok, kultúrák, amelyek a 
Római Birodalom provinciái 
lettek!

2. Keresd meg ezeket a provinciá-
kat a történelmi atlasz térké-
pén!

Amikor Róma városa megalakult, az állam területe csak akkora volt, mint a város maga. A hódí-
tó hadjáratoknak köszönhetően később a területe előbb Itáliára, majd három földrészre terjedt ki. 
Sok népet hódított meg, elterjesztette a latin nyelvet, a római kultúrát, életmódot. De Róma is 
átvette a provinciák lakóinak szokásait, értékeit. A hódító és a leigázott népek kölcsönösen átfor-
málták egymást.

24. Élet a Római Birodalomban

 Római út keresztmetszete. Az út 
szélessége a várható forgalom nagy-
ságától függött. A domború útfelü-
letről lefolyt az esővíz. A Római Biro-
dalom épített úthálózatának hossza 
elérte a 90 000 kilométert.

kőburkolat – 10-15 cm

homok és téglatörmelék –
20-25 cm

döngölt kavics mésszel –
25-30 cm

döngölt agyag és kő –
30-35 cm

3-7 méter
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A gazdagok gyakran rendeztek nagy lakomákat városi há-
zaikban vagy vidéki villáikban. Ilyenkor délutántól éjszakáig 
finom ételekkel, italokkal vendégelték meg barátaikat, poli-
tikai szövetségeseiket – de gyakran az ellenségeiket is. A la-
koma közben mutatványosok, táncosok szórakoztatták őket. 
Az ételt-italt nem széken ülve, hanem széles heverőkön fekve 
fogyasztották el. A patríciusok hosszú, fehér tógát viseltek, 
amelynek szélét színes csík szegélyezte. A nők a derekukon 
megkötött lenge ruhát hordtak. 

Milyen szegélyű tógát viseltek a szenátorok? Nézd meg a 
20. leckében, a 77. oldalon!

 Római villa belső és külső képe 
 Mutass be a két kép alapján egy ró-
mai villát! Hogyan nézett ki kívül és 
belül? 

Egészen más volt a városi szegények élete. Szűkös és 
zsúfolt, emeletes bérházakban laktak. A lakások többsége 
egyetlen szobából állt, sem konyha, sem fürdőhelyiség nem 
volt bennük. Mivel a bérházakba a vizet nem vezették be, az 
itt élők a városi kutakról hordták az ivóvizet. Konyha híján 
főzni sem tudtak, hanem kisvendéglőkben étkeztek. Tisztál-
kodni a közfürdőkbe jártak. Mivel kémény nem volt az épü-
leteken, a szobák levegője füstös, egészségtelen volt, és gya-

 A padlófűtés rajza. A helyiségek 
padlóját 30-40 centiméter magas 
téglaoszlopok tartották. A padló 
alatti résbe egy külső kemence forró 
füstjét és levegőjét vezették be, ami 
a falakba épített csatornákon ke-
resztül távozott. Így nemcsak a pad-
lót, de a falakat is átmelegítette.

 A padlófűtés rajza A helyiségek
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Szórakozás és tanulás

A rómaiak többsége – attól függetlenül, hogy gazdag volt, 
vagy szegény – sok szabadidővel rendelkezett, ezért szórako-
zásra mindennap volt idő. A politikusok arról is gondoskod-
tak, hogy a szegényebbek ingyen szórakozhassanak bizonyos 
alkalmakkor – például cirkuszi játékokat rendeztek. Ezzel 
szereztek maguknak népszerűséget, és persze politikai támo-
gatást. 

A rómaiak nemcsak a szórakozásra, hanem a művelődés-
re is nagy gondot fordítottak. A római gyerekek is jártak is-
kolába. A gazdagok házitanítókat fogadtak, vagy saját, mű-
velt rabszolgájukkal taníttatták gyermekeiket. A szegényebb 
gyerekek iskolában tanultak, fiúk, lányok egyaránt. A tanító 
egy kis helyiséget bérelt a Forumon, itt zajlott a csoportos 
oktatás, és a szülők havonta fizették ki a tanító bérét. Akinek 
még erre sem volt pénze, az maga tanította gyermekét. Az 
iskolában írni, olvasni, számolni tanultak, de sok verset is 
meg kellett tanulniuk, hogy szépen tudják kifejezni a gondo-
lataikat. Ez a társasági életben nagyon fontos volt. Nem pa-
pírra, hanem viasztáblára* írtak. Ez egy fatábla volt, amit 
viasszal vontak be, és a tanulók erre karcolták a számokat, 
betűket az íróvesszővel, amit stílusnak neveztek. A tehetsé-
ges gyerekek tovább is tanulhattak. Őket filozófusok oktatták 
– szónokok, jogászok, orvosok, mérnökök vagy tudományos 
gondolkodók válhattak belőlük. 

Mire használjuk ma a viaszt? Hol írtak a rómaiakhoz ha-
sonló módszerrel az ókorban? Tudod-e, mit jelent ma a stí-
lus szó? Ha nem, akkor nézz utána, például az interneten! 

Azt már tudod, hogy könyvesboltok és könyvtárak is se-
gítették a római embereket a tudás megszerzésében. A köny-
vek nem olyan fomájúak voltak, mint manapság. A műveket 
tekercsekre írták. Sokféle tudás gyűlt össze: történészek, filo-
zófusok, matematikusok, de még a mezőgazdasági szakem-
berek is írtak könyveket. Ezekből merítik ismereteiket a mai 
történészek is arról a világról.

Melyik kultúránál tanultunk már tekercs alakú könyvről? Ha 
nem emlékszel, lapozz vissza a 9. leckéhez (39. oldal)! 

 Római fiatal viasztáblával és stí-
lussal  Melyik a képen a stílus? Mu-
tasd meg!

koriak voltak a tűzvészek. Nem csoda, hogy nem szívesen 
tartózkodtak otthonukban. Ha tehették, Róma utcáin sétál-
tak, vagy a fürdőbe mentek a társasági élet kedvéért. A sze-
gények ruházata egyszerű volt, rövid tunikát* viseltek.

 Városi emeletes bérház romjai
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ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Miért volt szükség jó úthálózatra a birodalomban?
2. Hogyan éltek az emberek Rómában? Készítsetek rajzos 

tablót csoportmunkában! 
3. Jelenítsétek meg a gazdag és szegény rétegek közötti kü-

lönbségeket – lakásaik, szórakozásaik, öltözködésük, az 
oktatás eltérő jellemzőit! 

4. Hogyan változtatták meg egymás kultúráját a birodalom 
népei? 

5. Milyen kulturális értékeket, szokásokat vettek át a ró maiak 
a meghódított területekről? Tartsatok ötletbörzét! Gyűjt-
setek példákat tanárotok segítségével!

A görög kultúra hatása – a római kultúra 
elterjedése

Hellász elfoglalása a rómaiak hitvilágára, építészetére, 
művészetére és a tudományokra is nagy hatással volt. A gö-
rög kézművesek, művészek, tanítók gyakran rabszolgaként 
kerültek a birodalomba. Kultúrájukat így terjesztették el szé-
les körben. 

A római istenek világa szinte azonossá vált az olümposzi 
istenek világával. A rómaiak a görög irodalmi műveket, szó-
noklatokat latinra fordították, ezzel példát és mintát adtak 
a római költőknek, tudósoknak, szónokoknak. A hadizsák-
mányként Rómába hurcolt görög szobrok voltak a római 
képzőművészet mintái, ezeket utánozva készültek az épüle-
teket, diadalíveket díszítő domborművek is. A görög mitoló-
gia sok jelenete elevenedett meg a gazdag patríciusok lakó-
házaiban a padlón, falon mozaikképként. 

Keress az interneten olyan táblázatokat, amelyek a római 
istenek görög megfelelőit gyűjtik össze! Keress hasonlósá-
gokat és különbségeket! Mit figyeltél meg? 

Ahogyan a rómaiak átvették a görög és más népek kul-
túrájának értékeit, úgy vették át a birodalom népei a római 
kultúra és életmód elemeit. A birodalom területén a latin és 
a görög nyelv használata terjedt el. Ezen a két nyelven  tudtak 
ugyanis beszélni egymással az idegen népek tagjai. A biroda-
lom népeinek életmódja is hasonlóvá vált, hiszen rómaiak 
irányítottak minden várost, minden provinciát. A hivatali 
ügyeket is latin nyelven intézték. A római szokások és művelt-
ség, vagyis a római kultúra megszokottá, vonzóvá vált, és 
lassan elterjedt az egész birodalomban.

 Egy görög szobor (Lándzsavivő) 
és egy római szobor (Augustus csá-
szár)  Figyeld meg a két szobor kö-
zötti hasonlóságot! Figyeld meg test-
tartásukat, lábaik, kezeik helyzetét, 
fejtartásukat!
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Pannónia provincia

Hazánk nyugati részén, a mai Dunántúl területén az ókor-
ban kelta törzsek éltek. Ezek egyikéről, a pannonokról kapta 
nevét a terület az ókorban: Pannónia. Dimbes-dombos vidék 
volt ez, akkoriban zöldellő erdőség borította. Nem a termé-
szeti kincsek vagy a művelésre alkalmas alföldek keltették fel 
Róma érdeklődését, hiszen olyanok itt nem voltak. Sokkal 
inkább a Duna volt az, amiért Augustus meg akarta hódítani 
ezt a területet. A Duna ugyanis természetes határvonal, más-
részt kiváló hajózási útvonal lehetett. Ezenkívül egy fontos 
kereskedelmi út is vezetett keresztül a vidéken: a borostyán-
út*. Nevét a borostyánról kapta, amely a fenyőfa megköve-
sedett gyantája, és ezen az útvonalon szállították a Balti-ten-
ger felől Rómába. A borostyánból már akkor is míves 
ékszereket készítettek az ötvösök. 

Pannóniát Kr. e. 9-ben, Augustus császár uralkodása 
idején foglalták el a római légiók. A provincia neve is Pannó-
nia lett. A római hódítás után megépültek az első városok: 
kezdetben a borostyánút mentén Savaria [ejtsd: szavária], 
a mai Szombathely, és Scarbantia [ejtsd: szkarbancia], a mai 
Sopron.

1. Milyen római kori emlékeket 
láttál már kirándulásaid, uta-
zásaid során? 

2. Kik alkották a provinciák lakos-
ságát?

3. Hogyan éltek a római provin-
ciák lakói? Beszéljetek lakóhá-
zaikról, életmódjukról!

A császárkor idején a Római Birodalom észak felé is terjeszkedett. Meghódították Európa közép-
ső részét és a mai Anglia területének egy részét is. Hazánk területén is sok római kori emlék tanús-
kodik több száz éves itt-tartózkodásukról. 

25. Pannónia földjén

 Pannónia a római korban  Ta-
nulmányozd a térképet! Sorold fel, 
mely mai településeink helyén állt 
város már az ókorban is! 

Dacia provincia – Erdély 

meghódítása

A mai Románia területén talál-
ható Erdély, amiről a magyar tör-
ténelem során még sokat fogsz 
hallani. A Kárpátok hegyvonulata 
sok értékes ásványt, fémércet (el-
sősorban sót és aranyat) rejt a föld 
mélyén. Ezért volt fontos ez a terü-
let Róma számára. Az itt élő har-
cias nép, a dákok leigázásához 
szükség volt a pannóniai légiókra. 
Daciát Traianus [ejtsd: trajánusz] 
császár véres harcokban foglalta el 
és csatolta a birodalomhoz Dacia 
provincia néven, több mint 100 év-
vel Pannónia meghódítása után. 
Traianus volt az egyik legnagyobb 
hódító császár, az ő uralkodása 
idején volt a legnagyobb területű a 
Római Birodalom.
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A hódítás után gondoskodni kellett a birodalom új határá-
nak védelméről. Minden provinciát, így Pannóniát is, a hely-
tartó vezette. Az ő feladata volt a Duna keleti oldalán élő bar-
bár törzsek* elleni védelem megszervezése. A Duna mentén 
őrtornyokat állítottak fel, ahol szükséges volt, még falakat, 
erődöket is emeltek. Ezt a megerősített határvonalat nevez-
ték limesnek* [ejtsd: limesz]. A határ védelmére több légió is 
a helytartó rendelkezésére állt. A katonák számára táborok, 
az idetelepülő polgárok számára pedig városok sora alakult ki 
a Duna partvonalán. Ilyen város volt Arrabona, a mai Győr, és 
a tartomány székhelye, Aquincum* [ejtsd: akvinkum], amely 
a mai Óbuda területe. Később a tartomány belsejében is vá-
rosok létesültek, mint például Gorsium [ejtsd: gor szium], a 
mai Tác, és Sopianae [ejtsd: szopiáne], a mai Pécs.

Pannónia provincia lakossága különböző népekből állt. Az 
őslakó kelták mellett éltek itt római polgárok, akik hivatal-
nokként a tartomány irányításában vettek részt. Rajtuk kívül 
letelepedtek a légiók sokféle népcsoporthoz tartozó veterán-
jai is. Életmódjuk hasonlított a Róma városában élőkéhez, 
hiszen a rómaiak kultúrájukat valamennyi tartományban el-
terjesztették. 

A rómaiak meghonosították hazánk területén a barackot, 
a szőlőt és a cseresznyét. A ma is használt latin betűket is 
ők hagyták örökül. Az első keresztény közösségek megjele-
nése is a nevükhöz fűződik.

Aquincum

Aquincum két településrészből állt: egy katonai tábor-
ból és egy polgárvárosból. A polgárváros épületei, palotái, 
templomai, vásártere és utcái hasonlóan néztek ki, mint Ró-
máé, csak szerényebb méretekben. A villákat és palotákat itt 
is mozaikokkal és falfestményekkel díszítették, a hideg ellen 
pedig padlófűtéssel védekeztek. Mindkét városrészben kikö-
vezett utak segítették a közlekedést, vízvezeték biztosította 
az elegendő ivóvizet. 

Mindkét településen külön amfiteátrumot építettek az itt 
élők szórakoztatására. A katonai táboré nagyobb küzdőtérrel 
rendelkezett, mint a római Colosseum! A történészek úgy 
gondolják, hogy ezt gyakorlatozásra is használták a katonák. 
Ezen a vidéken nem éltek oroszlánok és tigrisek, ezért a pan-
nóniai erdőkben élő vadak – medvék és farkasok – voltak a 
gladiátorok ellenfelei.

A Kr. u. 4. században Pannónia tartomány hanyatlásnak 
indult. Keletről barbár törzsek nyomultak be területére, 
aminek a birodalom szempontjából is súlyos következmé-
nyei lettek. 

 A borostyánút Savariában  Me-
lyik mai városban készült a fénykép? 
Fejtsd meg a 96. oldali térkép segítsé-
gével!

ÖSSZEFOGLALÓ
KÉRDÉSEK, 
FELADATOK

1. Kik voltak Pannónia őslakói a 
rómaiak előtti időben?

2. Sorold fel, miért volt Róma szá-
mára fontos Pannónia meg-
szerzése!

3. Melyik császár uralkodása ide-
jén hódította meg Róma a tar-
tományt?

4. Mesélj Aquincumról, a tarto-
mány székhelyéről!

5. Mit hagytak ránk örökül a ró-
maiak? Sorold fel!

 A katonai amfiteátrum Óbudán 
(légi felvétel). Az amfiteátrumban 
 egyszerre tizenháromezer néző fért el.
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Jézus születése

Jézus történetét a Biblia Újszövetség nevű részében négy 
nagy fejezet, a négy evangélium* mondja el. Az evangélium 
szó örömhírt jelent.

Amikor Augustus császár uralkodott, Jézus szülőföldje Jú-
dea provincia néven a Római Birodalom tartománya volt. 
A tartomány élén egy római helytartó állt, de azt megenged-
ték a zsidóknak, hogy legyen királyuk, aki a nép életét irányít-
hatta – persze a rómaiak engedélyével. Abban az időben He-
ródes volt a király.

A császár elrendelte, hogy számolják össze, hányan élnek 
Júdeában – ez a népszámlálás. A Biblia szerint ekkor szüle-
tett Jézus, akinek édesanyja Mária volt, és férjével, József-
fel együtt a népszámlálás miatt éppen Betlehem városában 
tartózkodott. 

Az evangéliumok szerint egy régi jóslat kimondta, hogy 
majd Betlehemben születik meg a zsidók új királya. Ezért He-
ródes féltette a trónját, és elrendelte, hogy öljék meg Betle-
hemben és környékén az összes két év alatti gyermeket. A ke-
gyetlen vérengzést a kis Jézus túlélte, mert családja még 
időben Egyiptomba menekült.

Jézus élete és tevékenysége

Heródes halála után József, Mária és Jézus Egyiptomból 
visszatértek Izraelbe, egy Názáret nevű városba. A gyermek 
Jézus már itt feltűnt éles eszével. Amikor felnőtt, elindult, 
hogy tanuljon és maga is tanítsa az embereket. Felkeresett 
egy prófétának tartott embert, Keresztelő Szent Jánost, aki 
a bűnök beismerésére szólította fel az embereket, a bűneiket 
megvallókat pedig megmártotta a Jordán-folyóban. Ez a 
szertartás a keresztelés, ami jelezte, hogy Isten a keresztvíz-
zel lemossa a bűnöket, azaz megbocsát. Keresztelő Szent 
János Jézust is megkeresztelte. 

1. Emlékszel, miben különbözött 
a zsidó nép vallása a többi óko-
ri keleti nép vallásától?

2. Mit ünneplünk karácsonykor, 
és mit húsvétkor?

3. Idézd fel, amit Augustus csá-
szárról tanultál! 

26. Jézus élete
Ez a lecke Jézusról szól. Az ő tanításai hatalmas változásokat okoztak az emberek életében, az 

ókortól napjainkig. Életének és halálának történetét a Biblia Újszövetség nevű részében olvashatjuk. 
A leírásban számos csodatettét is megismerhetjük. Tanítványai és követői voltak az első keresztények.

 Jézus életének helyszínei Júdea 
provinciában
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Jézus, miután megkeresztelkedett, tanítványokat gyűj-
tött maga köré. Tanítványait apostoloknak* nevezték. Ők 
egyszerű emberek voltak. Hittek Jézus szavában és elfogad-
ták a tanítását.

Jézus a szeretetet tanította az embereknek: „Szeresd 
Istent és szeresd a másik embert úgy, mint önmagadat!”

Jézus a zsidó vallás sok szigorú előírását elvetette, példá-
ul azokat, amelyek az étkezést szabályozták (tilos disznóhúst 
enni stb.). Azt tanította, hogy bármit lehet enni, de károm-

Jézus így tanított

Az egyik evangélium elmondja, 
hogyan tanította Jézus az embere-
ket a helyes életre: „Miért látod 
meg a szálkát embertársad szemé-
ben, amikor a magadéban a geren-
dát sem veszed észre? Hogy mond-
hatod embertársadnak, hogy hadd 
vegyem ki a szemedből a szálkát, 
amikor a magad szemében geren-
da van? Képmutató! Előbb vedd ki 
a gerendát a saját szemedből, s ak-
kor hozzáláthatsz ahhoz, hogy ki-
vedd a szálkát embertársad sze-
méből! […] Amit akartok, hogy 
veletek tegyenek az emberek, ti is 
azt tegyétek velük!” (Részlet a He-
gyi beszédből)

 Próbáld példákkal elmagyarázni, 
hogy mit jelent Jézus hasonlata a 
szálkáról és a gerendáról! Fogalmazd 
meg a saját szavaiddal, mit mondott 
Jézus arról, hogyan viselkedjünk a 
többi emberrel!

A napkeleti bölcsek

József és Mária azért mentek Betlehembe, mert Mária férje, 
József ebből a városból származott, így a népszámlálásra itt kel-
lett jelentkezniük. Amikor Betlehembe értek, József nem talált 
már szállást, ezért egy városszéli istállóban húzták meg magukat 
Máriával. Itt született meg Jézus.

Keleti bölcsek kiszámolták ( jóslatok és a csillagok állása alap-
ján), hogy mikor kell megszületnie a zsidók királyának, majd fel-
kerekedtek, hogy megkeressék. Egy fényes csillag mutatta nekik 
az utat. Amikor megtalálták Jézust Betlehemben, leborultak előt-
te, és nagy tisztelettel köszöntötték. Ajándékokat: aranyat, töm-
jént és mirhát vittek neki. (A tömjén és a mirha gyógyhatású, ér-
tékes keleti illatszerek. Azért voltak becses ajándékok, mert 
ezeket távoli vidékeken élő ritka fák nedveiből állították elő.)

 A napkeleti bölcsek a csecsemő Jézus előtt. A bölcseket 
gyakran királyoknak is nevezik. A hagyomány szerint hárman 
voltak (háromkirályok), és egyes kutatók úgy vélik, hogy az ókor-
ban ismert három földrészt, Ázsiát, Afrikát és Európát jelképezik. 
 Nézz utána, hogyan nevezték a három napkeleti bölcset!

 Jézus megkeresztelkedése. A ke-
resztelés ma is fontos szertartás, 
ami kifejezi, hogy valaki a keresz-
tény vallású emberek közé tartozik. 
 Mondd el a kép alapján, hogyan 
történt a keresztelés! Hogyan törté-
nik ma ez a szertartás?
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ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Melyik római uralkodó idejében született Jézus?
2. Melyik városkában született, és melyikben élt Jézus? Mu-

tasd meg a térképen!
3. Mit gondoltak Jézusról a tanítványai?
4. Kik tekintették ellenségnek Jézust?
5. Sorolj fel néhányat Jézus tanításai közül!

kodni, veszekedni bűn. Jézus tanítása szerint a gazdagság 
nem tesz boldoggá. Aki bűntelenül él, a mennyországba jut, 
de a pokolra kerül, ha bűnös. Az evangéliumok szerint Jézus 
csodákat tett: betegeket gyógyított, lecsendesítette a ten-
geri vihart, és egy halottat is feltámasztott. Nem lázított 
Róma ellen, elvetette az erőszakot, bűnbánatot és megbo-
csátani tudást hirdetett. A tanítványok Jézust Isten fiának 
és Megváltónak tartották.

Jézusnak egyre többen hittek, egyre többen követték őt, 
főleg a szegények. A zsidó nép vallási vezetői (főpapjai) ezért 
tanácsot tartottak, és elhatározták, hogy elpusztítják. Kato-
nákkal elfogatták, majd miután meghallgatták, átadták a ró-
mai helytartónak, Pilátusnak, aki halálra ítélte. Úgy végez-
ték ki a rómaiak, mint a rabszolgákat vagy a bűnözőket 
szokták. A keresztre feszítést a legmegalázóbb büntetésnek 
tartották.

Az utolsó vacsora Olvasmány
Az előző leckében Jézus születéséről és a tanításairól tanulhattál. Ez az olvasmány az utolsó napjairól és 

kereszthaláláról szól.
A zsidók minden évben megemlékeztek arról, hogy sok-sok évvel korábban hogyan menekültek el Egyip-

tomból, ahol fogva tartották őket. Ez az egyik legfontosabb ünnepük volt. Jézus és tanítványai is készültek 
az ünnepre.

Közben a főpapok és a nép vénei elhatározták, hogy elfogják és megölik Jézust. Féltették ugyanis a 
 hatalmukat, mert azt hitték, hogy új királyságot akar létrehozni. Keresték az alkalmat, hogy ezt megtehes-
sék. 

A tizenkét tanítvány közül az egyik, akit Júdásnak hívtak, harminc ezüstpénzért elárulta a főpapoknak, 
hogy hol lesz Jézus az ünnepen, hol tudják majd elfogni.

Az ünnepi lakomára Jeruzsálemben került sor. Jézus és tanítványai egy előzőleg a templomban leölt 
bárányt fogyasztottak el [húsvéti bárány] kovásztalan kenyérrel, keserű salátákkal és borral. Vacsora közben 
Jézus egyszer csak fölállt, fogott egy mosdótálat, és sorra megmosta tanítványai lábát, hogy példát adjon 
nekik az alázatosságra. [A lábmosás a rabszolgák feladata volt.] Evés közben pedig azt mondta tanítványa-
inak, hogy közülük egy el fogja árulni őt. A tanítványok emiatt nagyon elszomorodtak, és megkérdezték: 
„Csak nem én vagyok az, Uram?” Júdás, az áruló is megkérdezte: „Csak nem én vagyok, Mester?” „Te magad 
mondtad!” – felelte Jézus. Júdás ezután eltávozott, hogy tervét végrehajtsa.

 Jézus a tengeren sétál. Jézus 
több csodát is tett, hogy bebizonyít-
sa, Isten fia. Ezek egyike a vízen já-
rás, amikor a partról gyalog ment 
ahhoz a hajóhoz, amelyen a tanítvá-
nyai utaztak.
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Miután Júdás elment, Jézus kezébe vette a ke-
nyeret, megáldotta, megtörte [darabokra osztotta], 
és odanyújtotta tanítványainak, ezekkel a szavak-
kal: „Vegyétek és egyétek, ez az én testem!” Majd 
fogta a kelyhet, hálát adott Istennek, és szintén 
odanyújtotta tanítványainak, ezekkel a szavakkal: 
„Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a 
szövetségé, amelyet sokakért kiontok a bűnök bo-
csánatára.” (Máté evangéliuma alapján)

Ezután hálaadást mondtak Istennek, majd fel-
kerekedtek, és kimentek egy helyre, amit Olajfák 
hegyének hívtak. Itt Jézus imádkozott, de a tanít-
ványai elaludtak. Egyszer csak odaérkezett Júdás, 
s vele a főpapoknak és a nép véneinek megbízásá-
ból egy kardokkal és dorongokkal fölszerelt csapat. 
Az áruló jelben egyezett meg velük: „Akit megcsó-
kolok – mondta –, ő az, fogjátok el.” Azzal mindjárt 
Jézushoz lépett: „Üdvözlégy, Mester!” – szólt, és 
megcsókolta. Erre körülfogták Jézust, és foglyul ej-
tették. Ezután Kajafás főpaphoz hurcolták. A főpa-
pok hamis vádak alapján bűnözőnek nevezték, 
majd Pilátushoz, a római helytartóhoz vitették, aki-
nek parancsára keresztre feszítették őt.

 Az utolsó vacsora egy római templom falfestményén, amely a 15. század végén készült. A festményt a 
híres itáliai festő, Leonardo da Vinci [ejtsd: leonárdó da vincsi] alkotta.  Figyeld meg a kép szereplőit! Ki van 
a középpontban? Szerinted miért?

 Jézus a kereszten (egy 16. század elején élt ma-
gyar festő alkotása)  Milyen büntetésnek számított 
a keresztre feszítés? Válaszolj a tanultak alapján! 
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Az első keresztények

A keresztény vallás szerint miután Jézus meghalt a ke-
reszten, egy sziklasírba helyezték a testét. Amikor három 
nap múlva Mária és Jézus néhány követője odamentek, hogy 
illő módon eltemessék, nem találták ott, mert feltámadt. Így 
hitték ezt követői és tanítványai, akik keresztényeknek ne-
vezték magukat. (A keresztény szó jelentése: krisztushívő.) 

Az első keresztények kivétel nélkül a zsidók közül kerültek 
ki. Hitüket a zsidó vallás megújításának tekintették. A zsidó-
ság egy része ekkor már görögül beszélt, ezért az Újszövetsé-
get is görögül írták.

Mit tartalmaz az Újszövetség? Melyik könyvnek a része?

A kereszténység egyik új követője Pál volt, az egyik legel-
hivatottabb apostol. Sokat utazott, legtöbbet a Római Biro-
dalom keleti tartományaiban. A kereszténységet a nem 
zsidó vallású népek között is terjeszteni kezdte. A szegé-
nyek és rabszolgák körében vált legkorábban népszerűvé 
Jézus vallása, mivel ő azt tanította, hogy nem a gazdagság 
tesz boldoggá, és hogy Isten előtt mind egyenlők vagyunk. 
A mennyországba pedig nem a gazdagok, hanem a jó embe-
rek, a jó keresztények jutnak be.

A keresztény közösségek minden városban vezetőt válasz-
tottak. Ezeket a vezetőket püspököknek* nevezték. Róma 
első püspöke Jézus egyik tanítványa, Péter lett, ezért a római 
püspök tekintélye kiemelkedett a többi közül. Péter utódai 
lettek a pápák*, a katolikus egyház vezetői.

Sem a zsidók, sem pedig a keresztények nem voltak haj-
landók áldozatot bemutatni sem a pogány isteneknek, sem 
pedig a császárok szobrai előtt. A császárok ezt nem tűrték el. 
Az ellenszegülőket kivégeztették. A hitük miatt megkínzott 
és kivégzett keresztényeket hívjuk mártíroknak*, vagyis 
vértanúknak. Az első keresztényüldözést a zsarnok Nero 
császár rendelte el. A hagyomány szerint ennek esett áldoza-
tul Péter és Pál apostol is.

1. Mit tanultál a zsidók vallásá-
ról?

2. Melyek voltak Jézus legfonto-
sabb tanításai?

3. Emlékszel, mihez volt hasonló 
a római császárokat megillető 
hódolat?

Jézus tanítványai, az apostolok bejárták a Római Birodalmat, és terjesztették az új vallás taní-
tásait. Eleinte csak a szegények közt terjedt a kereszténység. A római császárok hamarosan üldöz-
ni kezdték az új vallás követőit.

27. A kereszténység elterjedése, 
a keresztény egyház kialakulása

 Pál apostol, aki a nem zsidó né-
pek között terjesztette a keresztény-
séget  A lecke alapján sorolj fel né-
hányat Pál apostol tettei közül! A kép 
egy mozaik. Mit jelent ez a szó? Ha 
nem tudod, lapozz vissza a 24. lecké-
hez (92. oldal)! 
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Plinius: Jelentés 

a keresztényekről 

Ifjabb Plinius [ejtsd: plíniusz] a 
Kr. u. 1. században élt előkelő ró-
mai volt. A császárnak írott levelé-
ben arról számolt be, hogy az ül-
dözött keresztények semmiféle 
bűnt nem követtek el. „A jelenté-
sek szerint azonban az a legna-
gyobb vétkük vagy eltévelyedésük, 
hogy bizonyos meghatározott na-
pon hajnalhasadta előtt összegyü-
lekeznek, és váltakozva karban 
énekelnek az istennek hitt Krisz-
tus tiszteletére, és esküvel kötele-
zik magukat, nem ám valami gaz-
tettre, hanem arra, hogy nem 
lopnak, nem rabolnak, nem követ-
nek el házasságtörést, nem szegik 
meg esküjüket, a rájuk bízott letét 
kiadását felszólítás esetén nem ta-
gadják meg: ennek végeztével pe-
dig rendszerint szétszélednek; 
majd ismét összejönnek, hogy kö-
zösen fogyasszák el közönséges és 
ártatlan lakomájukat.”

 Az volt a császár parancsa, hogy 
Plinius helytartóként üldözze a ke-
resztényeket. Miért jött zavarba 
Plinius? Hogyan írja le a levél a korai 
keresztény közösségek szertartását? 

Az új államvallás

Az 1. század vége felé egyre több keresztény közösség ala-
kult a nem pogányok körében, a zsidóság döntő többsége 
azonban megőrizte ősei hitét. A Római Birodalomban a csá-
szárság évszázadai során a hatalom többször fellépett mind 
a keresztényekkel, mind a zsidókkal szemben. 

A 4. század elején Nagy Konstantin (Constantinus – ejtsd: 
konsztantinusz) császár idején azonban jelentősen megvál-
tozott a keresztények helyzete a Római Birodalomban. Egy 
legenda szerint egy csata előtt a császárnak álmában megje-
lent az égen a kereszt jele, ezzel a felirattal: „E jelben győzni 
fogsz!” Konstantin parancsára katonái felfestették pajzsukra 
a keresztet, és a császár valóban megnyerte a csatát. Ezután 
elrendelte, hogy a keresztények, úgy, mint bármelyik más 
hit követői, szabadon gyakorolhassák vallásukat. A ke-
reszténység ezzel egyenjogúvá lett a pogány vallásokkal.

Miért szüntette meg Konstantin a keresztényüldözést? Sze-
rinted milyen mesés/legendás elemek vannak a történet-
ben? Használd az irodalomórán megszerzett tudásod!

A Konstantin után uralkodó császárok már maguk is ke-
resztény vallásúak voltak. Azt akarták, hogy a kereszténység 
legyen a birodalom államvallása. A 4. század végén elren-
delték, hogy a pogány szentélyeket – még a híres olümpiai 
Zeusz-szentélyt is – bezárják. Aki a régi isteneknek áldo-
zott, szigorú büntetésre számíthatott. 

A birodalom legfontosabb ünnepei Jézus születésének és 
feltámadásának napjai (azaz a karácsony és a húsvét) let-
tek. Ünnepnap lett a vasárnap – a zsidó heti pihenőnap min-
tájára ilyenkor tilos volt dolgozni. (A zsidó vallásban a szom-
bat a pihenőnap.) Az egykori mártírokat pedig szentekként 
tisztelték, és imádkoztak hozzájuk.

 Konstantin császár pénze. Az egyik 
oldalán a császár arcképe, a másik 
oldalán keresztény jelképek látha-
tók.  A  Jézus jelképe. Mit gon-
dolsz, mire utal a kígyó? 

Emlékszel, mit jelent „áldozatot bemutatni”? Ha nem, la-
pozz vissza a 14. leckéhez (98. oldal)! 
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Pál apostol Olvasmány
Jézus tanítványait apostoloknak nevezik. Az Újszövetség leírja, hogy tizenketten voltak. Ám miután Jú-

dás elárulta Jézust, annyira megijedt tettének következményétől, hogy felakasztotta magát.
Hogy miért emlegetünk mégis tizenkét apostolt? Mert később Júdás helyét Pál töltötte be, de ennek 

kalandos története van…
Pál régi zsidó családban született és a zsidó vallás szerinti komoly nevelést kapott.  Eredeti neve Saul 

(rómaiasan Saulus) volt. Mivel édesapja római polgárjoggal rendelkezett, ez Saulusra is érvényes volt. (A ró-
mai polgárok felett csak római bíróság mondhatott ítéletet!) Anyanyelvén kívül folyékonyan beszélt görögül 
és latinul. Írni, olvasni is tudott, valamint mesterséget, azaz szakmát is tanult, még a szülői ház felügyelete 
alatt.

Amikor később Jeruzsálembe ment, ott a régi zsidó hagyományokhoz való ragaszkodása miatt a keresz-
tények kegyetlen üldözője lett. Sőt, állítólag kérte, hogy küldjék Damaszkusz városába az ottani kereszté-
nyek ellen. Utazása alatt azonban történt valami, ami gyökeresen megváltoztatta.

Az Újszövetség így ír erről:
„Egy Saulus nevű férfi meggyőződésesen üldözte, és halállal fenyegette az Úr tanítványait. Elindult a 

damaszkuszi zsinagógához (a zsidó vallási szertartások helyszíne), hogy ha talál ott embereket, férfiakat 
vagy nőket, akik az új vallást követik, megkötözve Jeruzsálembe hurcolja őket. Már Damaszkusz közelében 
járt, amikor az égből egyszerre nagy fényesség ragyogta körül. Földre hullott, és hallotta, hogy egy hang így 
szól hozzá:

– Saulus, Saulus, miért üldözöl engem?
Saulus erre megkérdezte:
– Ki vagy, Uram?
A hang folytatta:
– Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De állj fel, és menj a városba, ott majd megmondják neked, mit kell 

tenned.”
Ennek a látomásnak a hatására Saulus megtért, és Jézus követője lett. Még a nevét is megváltoztatta: 

ekkortól Pál lett a neve. A zsidók ezen nagyon meglepődtek, és egyre jobban haragudtak rá. Pál ezért is 
utazott sokat: a Római Birodalom távolabbi vidékein hirdette Jézus tanítását. Ennek hatására sokan csat-
lakoztak a keresztényekhez.

Pál a Krisztus utáni időszak nagy egyénisége volt. Utazásai alatt íródott levelei, tanításai a korabeli egy-
ház kialakulására, fejlődésére döntő hatással voltak.

Pált később hamis vádak alapján perbe fogták, de – mivel római polgár volt – Rómában kellett bíróság 
elé állítani. Valószínű, hogy ott felmentették, de erről nem tudunk biztosat. A hagyomány szerint a Nero 
császár által elrendelt keresztényüldözés alatt vesztette életét.

Nézd meg a történelmi atlaszban Pál apostol utazásait (térítőútjait)! 

 Jézus Krisztus egyik jelképe az 
egymásba csúsztatott X és P betű. 
Ezek Krisztus görög nyelvű nevének 
kezdőbetűi.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Kiknek a körében terjedt el leggyorsabban a keresztény 
vallás? 

2. Miért üldözték a császárok kezdetben a keresztényeket?
3. Szerinted mi lehetett az oka, hogy a római császárok tá-

mogatni kezdték a keresztény vallást? 
4. Mit gondolsz, miért szűntek meg az olümpiai játékok?
5. Kiket kezdtek szentként tisztelni a Római Birodalomban?
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28. A Római Birodalom 
végnapjai

A történelem minden korszakában létrejöttek nagy birodalmak, amelyek több országot és népet 
egyesítettek uralmuk alatt. Most azokat az okokat tanulmányozzuk, amelyek az ókorban oly hatal-
mas Római Birodalom gyökeres megváltozásához vezettek.

1. Honnan ismerős neked Nagy 
Konstantin római császár neve? 
Mit tanultál róla?

2. Biztosan hallottál a televízióból 
vagy máshonnét a globális fel-
melegedésről. Mire emlékszel 
ebből, milyen hatásai lehetnek?

A népvándorlás

Európa és Ázsia határán hatalmas füves síkságok terültek 
el, melyeket bő vizű folyók tápláltak. Ezen a vidéken állatte-
nyésztéssel foglalkozó népek éltek (hunok, szkíták, avarok 
stb.), amelyek állataikkal vándoroltak egyik füves legelőről a 
másikra. Az ilyen népeket nomádoknak nevezzük. Általában 
volt téli és nyári szállásuk. Azonban a Kr. u. 4. században az 
addigi időjárásban jelentős változás állt be: hosszú éveken át 
tartó csapadékban szegény időszak nehezítette meg a ván-
dorló nomád népek életét. Új legelők után kellett nézniük, 
ezért a keleten élő törzsek elindultak nyugat felé, Európa 
felé, maguk előtt tolva a már azon a területen élőket. Ezt a 
folyamatot népvándorlásnak nevezzük. A nyugat felé tartó 
népek a Római Birodalom határaihoz érkezve sokszor véde-
kezésre kényszerítették az ott állomásozó légiókat.

Ugyanakkor a Római Birodalom északi határán vagy még 
messzebb, a zordabb körülmények közt élő germán népek 
szemet vetettek a termékeny, déli területekre. Ezek a népek 
törzsekbe, majd erős törzsszövetségekbe szerveződtek. Je-
lentős katonai erőt képviseltek. Gyakori támadásaik a ró-
maiak védelmét tovább gyengítették.

Nagyon fontos tudnotok azt, hogy a népvándorlás nem 
rövid idő (hetek, hónapok) alatt ment végbe, hanem sok-
sok évtized alatt, és több alkalommal megismétlődött. 
A római hadsereg kezdetben képes volt megvédeni a biroda-
lom határait.

A Római Birodalom kettéosztása

Constantinus császár – vagy ahogyan még emlegetni szo-
kás: Nagy Konstantin – belátta, hogy a hatalmasra növeke-
dett birodalom irányítása Rómából már lehetetlen. Úgy dön-
tött, hogy még egy fővárosra van szükség, amely a birodalom 
keleti felében található. Így kapott fővárosi rangot a császár-
ról elnevezett Konstantinápoly.

 Germán harcos  A kép alapján 
meséld el, hogyan harcoltak a ger-
mánok! 
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Duna

Tisza

Rajna

Duna

A birodalom kettéosztása

Róma

Konstantinápoly

Ravenna

N Y U G A T R Ó M A I  B I R O D A L O M

KELETRÓMA I  B I RODA LO M

Aquincum

Alexandria

Földközi-tenger

Északi-tenger

Fekete-tenger

AT
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TI-
Ó

C
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Azért, hogy a barbár támadások ellen jobban tudjanak vé-
dekezni, a birodalmat két részre osztották Kr. u. 395-ben. 
Így jött létre a Nyugatrómai Birodalom, amelynek köz-
pontja Róma volt, és a Keletrómai Birodalom, amelynek 
központja Konstantinápoly. A Nyugatrómai Birodalomban a 
latin nyelv és írás volt az elterjedt, míg a Keletrómai Biroda-
lomban a görög.

A keleti területek sokkal gazdagabbak voltak, sokkal 
több nyüzsgő nagyváros volt itt, melyekbe, a kereskedelmi 
útvonalaknak hála, bőven érkezett az Egyiptomban termelt 
gabona.

Ezzel szemben a Nyugatrómai Birodalmat többször súj-
tották a barbár népek támadásai. Nem egy várost többször 
is kiraboltak a barbár támadók, még Róma sem kerülte el ezt 
a sorsot. Így ez a terület gazdaságilag hanyatlott, az emberek 
a harcokban meghaltak vagy elmenekültek a városokból. Az 
elszegényedett földművesek, parasztok a földbirtokosok 

Konstantinápolyt Nagy Kons-
tantin alapította Kr. u. 330-ban, a 
korábbi Büzantion görög városka 
területén. A Római Birodalom ket-
téválása után Konstantinápoly lett 
a Keletrómai Birodalom fővárosa. 
Kr. u. 500 körül a Római Biroda-
lom nyugati része hanyatlásnak 
indult, közben a Keletrómai Biro-
dalom virágzott. A történészek et-
től az időponttól számítva nevezik 
Bizánci Birodalomnak, hogy meg-
különböztessék a Római Biroda-
lomtól.  

 Konstantinápoly erős városfalai 
a Kr. u. 5. században  Miért kellett 
ilyen erős városfalakat építeni abban 
az időszakban? 

 A kettéosztott Római Birodalom
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Az új betelepülők

Azért, hogy a békét, az emberek életét és a megművelt te-
rületeket megvédjék, a Nyugatrómai Birodalom egyre több 
barbár (leginkább germán) népet fogadott be a határai 
mögé. A germán törzsek a saját királyaik vezetése alatt álltak, 
és fizetségért (zsoldért) cserébe vállalták a birodalom hatá-
rainak őrzését. A hadsereg ellátása, a germán zsoldosok 
megfizetése azonban nagyon sok pénzbe került. Emiatt a 
császároknak emelniük kellett az adókat.

Ez azonban előre nem látott következményekkel járt: 
a magas összegű adók miatt a parasztok egyre többször lá-
zadoztak, az ilyen lázadásokat is a hadseregnek kellett elfoj-
tani. Ugyanakkor a parasztok egy része átszökött a barbár 
területekre, ahol nem kellett adót fizetniük. Így a nyugati biro-
dalomrész gazdaságilag egyre rosszabb helyzetbe került.

A Nyugatrómai Birodalom bukása

Az utolsó nyugatrómai uralkodó egy germán vezér fia volt, 
akit Romulus Augustusnak hívtak. Ő még gyermek volt, ami-
kor egy Odoaker nevű germán vezér megfosztotta trónjától 
– de az életét megkímélte. Odoaker Itália királyának kiáltotta 
ki magát, így Kr. u. 476-ban a Nyugatrómai Birodalom tör-
ténete véget ért. A birodalom keleti fele azonban még ezer 
esztendőn át fennállt.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Miért osztották két részre a Római Birodalmat? Bevált-e az 
eredeti terv?

2. Milyen előnyökkel járt, hogy engedélyezték a barbár tör-
zsek letelepedését a Nyugatrómai Birodalomban?

3. Mit jelent a népvándorlás kifejezés? Milyen okai voltak?
4. Milyen okai voltak a Nyugatrómai Birodalom bukásának?

uralma alá kerültek, akik katonáikkal tudtak számukra némi 
védelmet nyújtani.

A birodalom kettéosztásakor az volt a terv, hogy a két bi-
rodalomrész segíti majd egymást, katonailag és – szükség 
esetén – gazdaságilag is. A valóság azonban erre alaposan 
rácáfolt: a két birodalomrész vezetői és politikusai arra töre-
kedtek, hogy a barbárok ne az ő birodalomrészükre, hanem 
inkább a másik részre támadjanak.

 Az utolsó római császár, Romu-
lus Augustus pénze. Érdekes, hogy 
az első és az utolsó római uralkodót 
is Augustusnak nevezték.  Figyeld 
meg a keresztet a pénzérmén! Miért 
nem kerülhetett volna ilyen ábra az 
első római uralkodó pénzére?

olsó római császár Romu
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A népvándorlás nagyon megnehezítette a Római Birodalom sorsát. Különösen a Nyugatrómai Birodal-
mat sújtotta ez az időszak. A legnagyobb veszélyt egy erős és híres barbár uralkodó jelentette: Attila, a hu-
nok királya. 

Emlékszel, melyik birodalommal kapcsolatban olvastunk már a hunokról? Ha nem, nézd meg a 11. lecke 
utáni olvasmányt!

Attila hatalmas birodalmat hozott létre. Ennek központja a mai Magyarország területén volt. A történé-
szek feltételezése szerint a Duna–Tisza közén állhatott a hunok „fővárosa”. Persze itt nem kőépületek voltak, 
hanem a nomád népekre jellemző sátorszerű, könnyen szétszedhető építmények. 

A meghódított népek katonái mind Attila seregét erősítették. A hunok királyáról a történetírók sokféle 
dolgot jegyeztek le. Általában hirtelen haragú, nagyratörő embernek írták le, aki igazságos, és lesújt a bű-
nösökre. Emiatt később az Isten ostorának is nevezték. (Az elnevezés eredetéről azonban a történészek 
vitatkoznak.)

Egyetlen olyan szerző feljegyzése 
maradt ránk, aki kortársa volt (azaz 
ugyanabban az időben élt). A kelet-
római császár megbí zásából, diplomá-
ciai küldöttség tagjaként személyesen 
járt is az udvarában. Írásainak töredé-
keiből Attilát mértékletes és egyszerű 
uralkodónak ismerjük meg. Megemlíti 
Attila és környezetének műveltségét is.

„Fenséges étkeket szolgáltak fel ne-
künk és a barbár vendégeknek ezüsttá-
lakon, de Attila nem evett mást, csak 
sültet, egyszerű, fatálcáról. Minden 
másban hasonlóan mértékletes volt; 
fakupából ivott, míg vendégei arany- és 
ezüstserlegből. Ruházata is egyszerű 
volt, csupán a tisztaságát igényelte. 
Sem az oldalán viselt kard, sem szkíta 
lábbelije, sem lova kantárja nem volt 
díszített, eltérően más szkítákétól, akik 
arannyal, ékkővel vagy bármi értékes-
sel ékesítették azokat. A földet gyapjú-
szőnyegek borították.” (Priszkosz rétor 
feljegyzése alapján) 

A hun sereg egyik legnagyobb csatáját a Gallia (a mai Franciaország) területén lévő Catalanum [ejtsd: 
katalanum] városka mellett vívta (Kr. u. 451), a rómaiak és az őket segítő germán csapatok ellen. A csata 
döntetlenül végződött, de Attila hadaival vissza vonult.

Kr. u. 452-ben Attila Itáliát végigpusztította seregével, majd megtámadta Rómát. Egy történetíró szerint 
az akkori pápa követségbe ment az uralkodóhoz, és kérte, hogy ne égesse fel a várost. Attila meghallgatta 
Leó pápa kérését, és csak megadóztatta Rómát, de nem rombolta le.

A következő év tavaszán (Kr. u. 453) Attila meghalt. Ezután birodalma hamarosan darabjaira hullott.

Keressetek az interneten Attilát bemutató festményeket, szobrokat! Beszéljétek meg, hogy milyen tulajdon-
ságait emelik ki az ábrázolások! 

Attila, az Isten ostora Olvasmány

 Attila lakomája. A képet Than Mór 19. századi magyar festő 
alkotta.  Figyeld meg a festményt! Milyen eltérések vannak a 
 lakoma  olvasmányban szereplő leírása és festményen való ábrá-
zolása között?
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V. fejezet
A középkori Európa 
kialakulása
Hatodik századi keresztény templom Ravennában
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 Ebből a fejezetből megtudhatod, 
 mi történt Európában a Nyugatrómai Bi-

rodalom bukása után.
 hogyan alakultak ki az új királyságok.
 mi jellemezte a keresztény királyságo-

kat.
 hogyan alakult ki az Arab Birodalom.
 milyen volt az élet egy középkori birto-

kon.

Középkornak nevezzük azt a körülbelül ezer 
évig tartó időszakot, amely a Nyugatrómai Biro-
dalom bukásától Amerika felfedezéséig tartott 
(476-tól 1492-ig). Ez a kor nagyon sok változás-
sal járt. Átrendeződtek az országok határai, ko-
rábban kevéssé ismert népek bukkantak fel. 
Olyan változások történtek a gazdaságban és 
a társadalomban, melyek a mai életünkre is 
 hatással vannak.

A társadalom meghatározó tagjai a papok, 
a földbirtokosok, a földművesek. Ebben az 
időszakban a földterület, illetve az ott megter-
melt javak birtoklása volt a vagyon alapja.

A keresztény vallás egész Európában elter-
jedt, hatással volt az emberek mindennapjaira. 
A kolos torok (a szerzetesek lakóhelyei) voltak 
sokáig az írásbeliség őrzői. A rómaiak nyelve, a 
latin nyelv még évszázadokon keresztül fenn-
maradt, hiszen ezen a nyelven íródtak kézírás-
sal a kódexek is.
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29. Új királyságok és régi birodalmak
Amikor valami véget ér, és helyét átveszi valami új, az a történelemben soha nem egy pillanat, 

hanem fokozatosan megy végbe. Így volt ez az ókor végén, a középkor kezdetén is. A középkori 
Európa nyugati részén több új, kisebb állam jött létre. Ugyanakkor keleten a Római Birodalom 
örököse, a Bizánci Császárság tovább erősödött, és még vagy ezer évig fennmaradt.

A Nyugatrómai Birodalom romjain

A Nyugatrómai Birodalom felbomlásának egyik oka a nép-
vándorlás és az azzal járó harcok voltak. Az egykor hatalmas 
birodalom területén különböző népek osztoztak (főképp ger-
mánok). A meghódított területeken élő rómaiak a régi tör-
vényeik szerint élhettek tovább, de már a barbár királyok 
voltak az uraik. A barbárok az őslakosok földjeinek csak ki-
sebb részét vették el, de a régi császári birtok teljesen a ger-
mán királyok tulajdona lett.

 Európa térképe a középkor kez-
detén  Figyeld meg, hogy a keleti 
vagy a nyugati részen találsz-e több 
országot!
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Adriai-tenger
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.

Konstantinápoly

Fekete -tenger

Földközi - tenger

1. Melyik történelmi kor előzte meg a középkort?
2. Melyik város volt a Keletrómai Birodalom fővárosa? Emlék-

szel, ki alapította?

NT_98745_tort(sni)_05-tk-44.indd   112NT_98745_tort(sni)_05-tk-44.indd   112 2020. 06. 04.   8:39:502020. 06. 04.   8:39:50



113

A királyok megjutalmazták a legbátrabb és leghűségesebb 
harcosaikat: ők nagy földterületeket kaptak. Belőlük lettek a 
földbirtokosok, a nemesek. Ez azért is fontos, mert a közép-
korban a földbirtok volt a legnagyobb érték (természeti 
kincseivel, terményeivel és az ott élő és dolgozó emberek-
kel), ez biztosította a hatalmat.

A barbár királyok is felvették a kereszténységet, így foko-
zatosan felváltotta a pogány istenek tiszteletét a keresztény 
vallás. A régi istenek tiszteletét tiltották, aki ilyet tett, azt egy-
re inkább üldözték.

A népvándorlás korában, az új királyságok kialakulása ide-
jén nem volt könnyű rendet tartani az új országokban. A kirá-
lyok érdeke az volt, hogy rend és béke legyen, ezért az addig 
csak szóban létező törvényeiket írásba foglalták. Ezeket a 
törvényeket mindenkinek be kellett tartani. 

Kik és hogyan válhattak földbirtokossá? Gondolkozz! Eddigi 
tanulmányaid során melyik nép uralkodója kapcsán tanul-
tál törvényekről?

A népvándorlás a Nyugatrómai Birodalom bukását köve-
tően is folytatódott. A már említett germán törzseket újab-
bak követték, majd szláv népek (például csehek, lengyelek) 
alapítottak államot. Később, egy újabb szakaszban érkeztek 
a magyar honfoglaló törzsek is. Ma a történészek úgy vélik, 
hogy az európai népvándorlások történetét az Indiából szár-
mazó cigányság (romák) érkezése zárta a 15. században.

Szerinted milyen változásokat okozott az európai népek éle-
tében a népvándorlás?

A Keletrómai Birodalom virágzása

A barbárok támadásai nemcsak a Nyugatrómai Biroda-
lomnak okoztak sok gondot, hanem a Keletrómai Birodalom-
nak is. De a Bizánci Császárság – ez a Keletrómai Birodalom 
másik neve – képes volt eredményesen ellenállni. A bizánci 
császár Európa leghatalmasabb uralkodójának számított. Az 
ókori római császárok örökösének tartotta magát. A biroda-
lom fővárosa Konstantinápoly volt. Ez volt a középkor leg-
nagyobb és legnépesebb települése: Justinianus császár ko-
rában (6. század) egymillió lakosával a világ legnagyobb 
városa volt.

A városok gyarapodtak, a kézműipar virágzott, és emiatt a 
kereskedelem is. A befizetett adókból a császárok erős, jól 
felszerelt hadsereget tarthattak fenn. A seregek és a főváros 

 Germán sasmadaras ruhakap-
csok. A ruhakapocs a mai biztosító-
tűkhöz hasonlóan működött, a kö-
penyt tűzték össze vele a vállnál.

 Justinianus császár aranypénze. 
A bizánci császárok gyakran pénzt 
fizettek a barbároknak, hogy ne tá-
madják meg a birodalmat.

ebb
ek a
zép-
zeti
rek-

oko-
ény

egy-

ide-
kirá-
ddi

A bizánci császárok gyakran pénzt 
fizettek a barbároknak, hogy ne tá-
madják meg a birodalmat

 Justinianus császár aranypénze. 
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ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Hogyan szilárdították meg a germán királyok a hatalmukat?
2. Melyik állam lett az ókori Római Birodalom örököse? 
3. Mi az összefüggés az erős császári hatalom és a virágzó 

városok között? 

kivételesen erős falai az ágyúk feltalálásáig sikeresen ellen-
álltak a támadásoknak.

Az erős császári hatalom a fizetett hadseregre és a jól 
képzett hivatalnokokra támaszkodott. Ennek a költségeit 
a befizetett adók jelentették. Az adók biztos bevételi forrás-
nak számítottak, mert a kézművesek és kereskedők jelentős 
összeget fizettek az államnak.

A császárok beleszóltak a hittel kapcsolatos kérdésekbe 
is. A legfontosabb vallási kérdésekről az egyházi tanácsko-
zásokon (aminek a neve zsinat) döntöttek. Ne feledd, ekkor 
már a kereszténység az állam vallása! 

Justinianus [ejtsd: jusztiniánusz] uralkodása kitüntetett 
időszak volt a birodalom történetében. Ő volt az utolsó csá-
szár, aki megpróbálta a Római Birodalmat olyanná tenni, 
mint amilyen kettéválás előtt volt, ezért nagy építkezéseket 
hajtott végre és óriási hadjáratokat vezetett. 

Az Isteni Bölcsesség (Hagia Szophia) templomának különlegessége a sok kupola. Az újdonságot az épület 
óriási méretei: a 31 méter átmérőjű és 55,6 méter magas főkupola, valamint a kupola megtámasztását biz-
tosító rendszer jelentették. (A budapesti Országház kupolacsarnoka belül 27 méter magas, a kupola a to-
ronnyal együtt 96 méterre magasodik.) A templom alapterülete előcsarnokaival együtt 7570 négyzetméter. 

A templomot a birodalomból összegyűjtött 100 építőmester alá beosztott 10 000 munkás öt év alatt épí-
tette fel. Annak ellenére, hogy az építőanyag többsége a tartományok ajándékaként került a fővárosba, az 
építés költsége rendkívül tetemes volt.

 Az Isteni Bölcsesség (Hagia Szo-
phia) temploma Bizánc fénykorában 
épült. A négy csúcsos torony több 
száz évvel későbbi építmény.  Fi-
gyeld meg a templom hatalmas ku-
poláját és a fényt biztosító ablakokat! 
Milyen kupolás épületekről olvashat-
tál már a tankönyvben?
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FRANK BIRODALOM

ASZTÚRIAI
KIRÁLYSÁG

BOLGÁR
BIR.

B I Z Á N C I  B I R O D A L O M

K O R D O V A I
E M Í R S É G

Aachen

Tisza

Dnyeper

Duna

Jón-
tenger

Dnyeszter

Fekete-tenger

Földközi-tenger

Északi-tenger

kelet i  sz láv  törzsek

nyugati  sz láv  törzsek

mag yarok

dél i  sz lávok

a v a r o k

VisztulaOdera

Duna

Rajna

Velence
Ravenna

Róma

Nagy Károly birodalma uralkodása kezdetén (768)
Nagy Károly hódításai (768–814)

Adriai-tenger

Balti-tenger

AT
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N
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-Ó
CE

ÁN

Birodalom határa----

1. Sorolj fel minél több ókori csá-
szárt, akikről tanultál!

2. Mi volt az új királyságokban a 
hatalom alapja?

Nagy Károly császársága

Az Európa nyugati felén kialakult kis germán királyságok 
szinte folyamatosan harcoltak egymással. Sok év után végül 
a frankoknak sikerült hatalmas birodalmat alapítaniuk. 
Legnagyobb királyuk Nagy Károly volt. Uralkodása idején 
majdnem minden évben indított hadjáratokat, így növelte 
birodalmát.

Nagy Károly 768-tól 814-ig uralkodott. Hányadik században? 

Nagy Károly páncélos lovassága a csatákban legyőzhetet-
len volt. Ezt legjobban a pogány szász törzsek tapasztalhat-
ták, akik ellen több hadjáratot is vezetett. A frankok az elfog-
lalt területeken kötelezővé tették a keresztény vallást. 
Azokat a szászokat, akik ellenszegültek, és nem esküdtek hű-
séget az uralkodónak, halállal büntették. A meghódított terü-
leteken sok püspökséget alapított. A környező népek meghó-
dításával megteremtette a keresztény Nyugat-Európa 
politikai egységét – amit előtte másnak még nem sikerült. 

A Nyugatrómai Birodalom bukása után a területén több kisebb királyság jött létre. Egyik sem 
volt képes annyira megerősödni, hogy a többiek fölé kerekedjen. Európa nyugati felén nem volt 
császár. Ám az egyik frank királynak, Nagy Károlynak, sikerült hatalmas birodalmat összekovácsol-
nia. Sok szomszédos népet győzött le, és a római pápával császárrá koronáztatta magát.

30. Nagy Károly birodalma 
és a birodalom felbomlása

 Nagy Károly birodalma  Figyeld 
meg, milyen irányokban hódított 
Nagy Károly! Keresd meg a térképen, 
hogy ma milyen országok találhatók 
a középkori Frank Birodalom terü-
letén!

A germán népcsoport

A germánokról már olvastál az 
ókori Róma történelmében. Vajon 
kik voltak ők? Egymáshoz hasonló, 
tehát rokon nyelveket beszélő, 
északról Európa középső vidékére 
vándorló népcsoport. Miközben 
egy-egy területen az ott élő néppel 
találkoztak, lassacskán változott a 
nyelvük és a kultúrájuk is. Kiala-
kultak a különböző germán népek, 
saját nyelvvel, a többi germánétól 
kicsit eltérő kultúrával. A germán 
népcsoporthoz tartoztak például a 
svédek, a szászok, a gótok, a fran-
kok vagy a vandálok.
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A császár egyénisége

Nagy Károly magas növésű, iz-
mos ember volt. Szeretett lovagol-
ni, vadászni, és kitűnően úszott. 
Szerette a meleg gyógyvizekben 
való fürdőzést is. Hétköznapokon 
frank viseletet hordott: lenvászon 
inget, lenvászon nadrágot, a lábá-
ra pedig sarut húzott. Ebben alig 
különbözött az egyszerű emberek-
től. Az ünnepeken azonban arany-
nyal átszőtt ruhában jelent meg, 
ékkövekkel, aranycsattal díszített 
ruhában és koronával. Ha idegen 
országok követeit fogadta, díszes 
kardot kötött.

 Nézd meg a kislexikonban, milyen 
lábbeli a saru! Emlékszel, melyik nép-
nél említette már a tankönyv a sarut? 
Ha nem, lapozz vissza a 60. oldalra! 

 Frank lovas  Figyeld meg a lo-
vas felszerelését, fegyverzetét!

Így olyan nagy hatalma és befolyása lett, hogy Kr. u. 800 
 decemberében a pápa Rómában császárrá koronázta. Így 
Európa területén ismét két császár uralkodott: keleten a Bi-
zánci Császárságban, nyugaton pedig a Frank Biroda lomban.

Élet a Frank Birodalomban

Nagy Károly birodalma fővárosának Aachent [ejtsd: 
áhen] rendezte be. Birodalmát kisebb területekre, grófsá-
gokra tagolta, hogy könnyebb legyen az irányítás, a közigaz-
gatás. A grófságok élére a főurak közül nevezett ki vezetőket. 
Az ő feladatuk volt a közrend felügyelete, védelme, a befo-
lyó jövedelmek, az adók ellenőrzése. Háború esetén sere-
get is vezettek a harcba. Ez a grófi cím nem volt örökölhető! 
A grófokat az uralkodó leválthatta, amit meg is tett, ha visz-
szaéltek a bizalmával.

Nagy Károly uralkodása idejében a Frank Birodalom híres 
lett kultúrájáról. A császár meghívta udvarába korának leghí-
resebb tudósait, támogatta a tudományokat. Elrendelte, 
hogy a templomok mellett iskolák is működjenek. A biroda-
lom ekkor élte kulturális fénykorát.

Mit gondolsz, miért akarta Nagy Károly, hogy legyenek is-
kolák is szerte a birodalomban? Miért volt ez előnyös? Ke-
resd meg a tankönyvi tér-
képen a birodalom fővá-
rosát, majd keresd meg 
az atlaszban, hogy ma 
melyik ország területén 
található!

 Nagy Károly bal oldalán a 
pápával, jobbra egy püspök-
kel. Az uralkodó Aachenben 
hatalmas templomot (dómot) 
építtetett, ebben van ez a szo-
bor.  Mit gondolsz, miért tart 
templomot a jobb kezében 
Nagy Ká roly?

A hűbéri lánc

A hatalmas birodalom irányítása nem volt egyszerű. A ki-
sebb területek, a grófságok élére a császár hű alattvalóit 
nevezte ki: földet adományozott az őt hűségesen szolgálók-
nak. Ők grófok, és egyben földesurak lettek.
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NYUGATI
FRANK
KIRÁLYSÁG

KELETI
FRANK
KIRÁLYSÁG

A grófok szintén megjutalmazták a legjobb katonáikat és 
szolgálóikat – kisebb földbirtokkal. Ezek a katonák és szolgá-
lók is továbbadhatták az így kapott földjeik egy részét, hogy 
nekik maguknak is lehessenek saját szolgálóik. Így alakult ki 
a középkorra jellemző kapcsolatrendszer a földbirtokosok 
(nemesek) között, amit hűbéri láncnak* nevezünk. A földet 
adományozó személy a hűbérúr* – aki a hűségért cserébe ad 
földet. Aki pedig ezt kapja, az a hűbéres*, aki a földért cseré-
be hűséggel és különféle szolgálatokkal tartozik urának.

A hűbéreseknek esküt kellett tenniük: megígérték, hogy 
kötelességeiket teljesítik. Ezek igen sokfélék voltak: katonai 
szolgálatot és katonák felszereléssel való ellátását is vállalni-
uk kellett. Ez nagyon fontos volt, mert háború esetén sokszor 
a hűbéresek hűségén múlott a sereg nagysága és a csata sorsa.

Amennyiben a hűbéresek méltatlanná váltak a bizalomra, 
uruk visszavehette tőlük az adományba kapott földet, és 
másnak adhatta.

A hűbériség a Frank Birodalomban alakult ki, de később 
Európa nagy részén ez lett a jellemző. Az évek során termé-
szetesen valamennyire megváltozott: az adományozott föl-
dek örökölhetők lettek, és apáról fiúra szálltak. Ha valaki 
utód és rokon nélkül halt meg, a birtok újra az uralkodóé lett.

Nagy Károly utódai

Kr. u. 814-ben meghalt Nagy Károly. Utódai a Frank Bi-
rodalmat három részre osztották fel: Nyugati, Középső és 
Keleti Frank Királyságra. Az új államok között szinte minden-
napos volt a háborúskodás. A középső részt végül a két szom-
szédos királyság elfoglalta. Létrejött a Francia Királyság és 
a Német-római Császárság.

 A Frank Birodalom felosztása 
Nagy Károly halála után

szolgáló szolgáló

katona katona

földesúr földesúr

gróf

szolgáló szolgáló

katona katona

földesúr földesúr

gróf

szolgáló szolgáló

katona katona

földesúr földesúr

gróf

császár

ÖSSZEFOGLALÓ
KÉRDÉSEK, 
FELADATOK

1. Képzeld el, hogy egy frank föl-
desúr vagy, aki a fiának ma-
gyarázza el a hűbéri láncot! 
Mit mondanál?

2. Mesélj a saját szavaiddal a hű-
béresek kötelezettségeiről!

3. Kiknek a támogatásával kor-
mányozta a birodalmát Nagy 
Károly? Miben segítették őt?

 A hűbéri lánc
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31. Az iszlám és az Arab Birodalom
Körülbelül hatszáz évvel a kereszténység kialakulása után a Közel-Keleten újabb jelentős egy-

istenhívő vallás alakult ki: az iszlám. Az iszlám vallású arabok Istenük, Allah nevében hatalmas 
területeket hódítottak meg, birodalmuk nagysága vetekedett az ókori Római Birodalommal. 

Az iszlám vallás kialakulása

Az Arab-félsziget sivatagos vidék. Lakói, az arabok kezdet-
ben több istenben hittek, és a vallási különbségek miatt so-
kat háborúskodtak egymással. Az egyistenhitet a Mekka vá-
rosából származó Mohamed terjesztette el közöttük.

Mohamed Kr. u. 622-ben Mekka városából Medinába 
költözött át, hogy új, egyistenhitű vallási közösséget hozzon 
létre. Azt hirdette, hogy ő az egyetlen isten, Allah nevében 
szól, vagyis próféta. Tanításait a Korán foglalja össze. A Ko-
rán* az iszlám* szent könyve, az iszlám hívei szerint Allah 
üzeneteinek a gyűjteménye. Ezeket az üzeneteket Gábriel 
arkangyal (az egyik magasabb rangú angyal) továbbította 
Mohamednek. 

1. Eddigi tanulmányaid alapján nevezz meg olyan vallásokat, 
amelyek szintén csak egyetlen istent ismernek el!

2. Nevezz meg néhány jelentős hódítót, hadvezért, akikről ta-
nultál!

A félárva Mohamedet a nagy-
bátyja nevelte fel, szegényes körül-
mények között. Felnőve Mohamed 
kereskedelemmel foglalkozott. Ke-
reskedőként távoli tájakra is elju-
tott tevéivel, ahol megismerkedett 
a zsidók és a keresztények vallásá-
val is. Mohamed úgy gondolta, 
hogy egy közös istenbe vetett hit 
az arabokat is egyesíteni tudná, és 
megszűnne közöttük az ellensé-
geskedés.

Iszlám terület 732-ben
Iszlám terjeszkedés 750-ig

F ö l d k ö z i - t e n g e r
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Róma

Granada Konstantinápoly

Medina

Mekka

Aachen

Kaszpi-tenger

Fekete-tenger

A r a b - t e n g e r

Nílus

Perzsa-öbölVörös-tenger

A R A B  K A L I F Á T U S

Bagdad
Jeruzsálem

 Az Arab Birodalom  Hasonlítsd össze az Arab Birodalmat a Ró-
mai Birodalommal a történelmi atlasz segítségével (9. oldal)! Mely 
területeket hódították meg a rómaiak is? 

 A Korán címoldala és egy belső 
oldala  Hogyan ismerte meg Moha-
med az egyistenhivő vallásokat? Fi-
gyeld meg a képen a díszes arab írást!
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A müezzin a mecsetben alkal-
mazott személy, akinek feladata a 
hívek imára szólítása. Ez úgy törté-
nik, hogy a müezzin a minaret te-
tejéről a négy égtáj felé kiáltja az 
iszlám hitvallását: „Allah a legha-
talmasabb, tanúsítom, hogy nincs 
más isten, csak Allah! Tanúsítom, 
hogy Mohamed Allah prófétája!” 
A hívek az imát Mekka felé fordul-
va és a földre borulva mondják el. 

 Mecset minarettel. A mecsetben 
egy díszes falfülke (a mihráb) jelezte, 
hogy milyen irányban van Mekka. 
 Miért kellett ismerniük a musz li-
mok nak Mekka irányát? 

Az iszlám vallás parancsai

Az iszlám vallás híveit muszlimoknak* nevezzük. A hívők-
nek hinni kell Allah, az egyetlen igaz isten létezésében, és 
el kell fogadni Mohamedet az ő prófétájának. Naponta öt-
ször imádkozni kell Allahhoz. Az iszlám vallás templomait 
mecsetnek hívják. A mecsetek mellett mindig áll egy torony 
is, melynek minaret a neve. Ebből a toronyból szólítja imára 
a híveket a müezzin.

Az igaz, jólelkű muszlimnak segíteni kell a szegényeken 
és az elesetteken. Meg kell tartaniuk a ramadán havi böj-
töt. (Ekkor egy egész hónapon át napközben tilos enni, csak 
napnyugta után engedélyezett a táplálkozás.) Az iszlám előír 
egy kötelező zarándoklatot is Mekkába (azoknak, akik tud-
ják vállalni az utazás költségeit), ahol a Kába-kő előtt kell 
imádkozni. A Kába-kő egy fekete színű meteorit, amit már a 
régi, több istenben hívő arabok is nagy becsben tartottak. 
Mohamed engedélyezte a kő tiszteletét.

A felsoroltak mellett az iszlám több vallási előírást is tartal-
maz. Tiltja például bizonyos állatok (például a sertés) és az alko-
holos italok fogyasztását. A férfi aknak több feleségük is lehet 
(legfeljebb négy), ha azokat képesek tisztességesen eltartani. 

 A Kába-kő, az iszlámhívők zarándoklatának helyszíne. A me-
teorit, amelynek varázserőt tulajdonítanak, egy kocka alakú 
építményben van elhelyezve – tulajdonképpen ez a Kába (a szó 
jelentése: kocka).  Nézz utána, melyik mai ország területén ta-
lálható Mekka!

NT_98745_tort(sni)_05-tk-44.indd   119NT_98745_tort(sni)_05-tk-44.indd   119 2020. 06. 04.   8:40:032020. 06. 04.   8:40:03



120

Az Arab Kalifátus

Az arabok hatalmas birodalmat hoztak létre. Több államot 
is meghódítottak, de Konstantinápolyt, a Keletrómai Biroda-
lom magas falakkal megerősített fővárosát nem sikerült el-
foglalniuk. Így Európába délről, Afrikán keresztül tudtak be-
hatolni. Elfoglalták a mai Portugália és Spanyolország 
területeit, és csak a mai Franciaországban győzte le és verte 
vissza őket a frankok serege. Keleten egészen Indiáig jutot-
tak. Mohamed halála után a muszlimok vezetőit kalifának* 
nevezték. A kalifa nem csak a vallási életet irányította, ő volt 
az állam vezetője is. Az Arab Birodalomban tehát egy kézben 
volt a vallási és az állami hatalom. Ezt fejezi ki a birodalom 
neve: Arab Kalifátus. 

Figyeld meg a történelmi atlaszban az Arab Birodalom ter-
jeszkedését!

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Hogyan alakult ki az iszlám vallás?
2. Sorold fel azt az öt vallási parancsot, amelyet az iszlám 

híveinek be kell tartaniuk! 
3. Mely területeket foglalták el az új hit harcosai? Ki a kalifa?
4. Nyomozz egy kicsit! Sorolj fel olyan országokat, ahol ma is 

az iszlám a legfontosabb vallás! Használd az iskolai könyv-
tárat vagy az internetet!

Az iszlám kultúra rengeteg forrásból táplálkozott, ennek ellenére egységes és fejlett volt. Ennek az volt 
az oka, hogy az iszlám által meghódított területeken az antik (ókori görög és római) kultúra és tudomány 
eredményei fennmaradtak, sőt tovább fejlődhettek. Így ebben a hatalmas birodalomban a perzsa, indiai, 
egyiptomi, afrikai kultúrák hatásai keveredhettek a keresztény és az arab kultúrával.

A bölcs uralkodók hamar felismerték, hogy a tudomány és a kultúra fejlődése az oktatáson múlik. Az 
alapfokú oktatás 7-től 14 éves korig tartott. Elsősorban az írást, az olvasást és a Korán ismeretét tanították. 
Később történelmet, nyelvtant és számtant is kellett tanulniuk a gyerekeknek. Továbbtanulni a középfokú 
iskolákban lehetett. Itt a vallásos tárgyú ismeretek mellett különböző tudományokkal ismerkedtek meg. 
Messze földön híres iskolák voltak Bagdadban, Kairóban és Córdobában.

Mivel az oktatás fejlett volt, az írni-olvasni tudás a nagyvárosokban, de még vidéken is általános volt. 
(Európában ebben az időben az egyházi embereken kívül – papok, szerzetesek – alig néhányan tudtak ol-
vasni és írni!) A műveltség terjesztésének legfontosabb eszköze a könyv volt, amiből rengeteg volt. Hatal-
mas könyvtárak léteztek, és kölcsönözni is lehetett.

Az arab kultúra és tudomány   Olvasmány

 Arab harcos. Az arcát borító ken-
dő az arabok által lakott területeken 
gyakori porviharok miatt volt hasz-
nos.  Mutasd be a kép alapján az 
arab harcosok ruházatát és fegyver-
zetét!

NT_98745_tort(sni)_05-tk-44.indd   120NT_98745_tort(sni)_05-tk-44.indd   120 2020. 06. 04.   8:40:092020. 06. 04.   8:40:09



121

Sok híres arab tudós, utazó, író és költő műve maradt ránk. Az 
arabok lefordították az ókori görög írók munkáit is – vannak olyan 
művek, melyek csak ebben a formában maradtak ránk. A matema-
tikát a görögök után az arab tudósok fejlesztették tovább. A ma is 
használt számjegyeink (az arab számok) ugyan eredetileg indiai 
eredetűek, de a helyiérték fogalmát – amiről már te is tanultál – ők 
találták ki. Különösen híres volt az arab orvostudomány. Itt is az 
ókori görögök tudását alkalmazták. 

Az arabok mesterei voltak a szőnyegszövésnek, a bőr kikészíté-
sének (pl. csizmák). A damaszkuszi acélpengék sokáig a legdrágáb-
bak között voltak a világon. A selyem és a papír készítésének titkát 
eltanulták a kínaiaktól, és magas szinten művelték. Az üvegfúvás-
hoz is remekül értettek – a velencei mesterek tőlük tanultak.

Meg kell említeni, hogy az Európában ritkaságszámba menő, 
nagyon kedvelt, de roppant drága illatszereket is arab vegyészek 
készítették, és a messze földeket bejáró utazók és kereskedők se-
gítségével jutottak a gazdag vásárlók kezébe.

Az arab építészet szintén csodálatos emlékeket hagyott ránk. 
Egyik elsőrangú alkotása a Granada mellett található palota és 
erőd: az Alhambra. A világhírű épületegyüttesben mecsetek, palo-
ták, medencék és kertek találhatók, falakkal körülzárva. A kertek-
ben mesterséges tavakat és számos szökőkutat találhatunk. Köz-
igazgatási és kulturális központ volt, itt lakott az uralkodó az 
udvartartásával.

Tudtad, hogy az általad is ismert mesék egy jelentős része is 
arab eredetű? Gondolj csak Seherezádéra az Ezeregyéjszaka meséi-
ből! Aladdin története és a kis Mukk is az arab mesevilágból érke-
zett hozzánk. 

 Az Alhambra két részlete  Ke-
resd meg a történelmi atlaszod meg-
felelő térképén Granadát! Nézz utá-
na, ma melyik országba kell elutaz-
nod, ha szeretnéd megnézni ezt a 
csodálatos várost! 
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Az ókor végére a Római Birodalomban a kereszténység vált államvallássá. A birodalom széthul-
lása, a germánok hódításai után a létrejövő új államokban is ez a vallás lett elfogadott. Az egyház 
és a papság szerepe megnőtt – ők közvetítették az egyszerű emberek felé, mi a helyes, az erkölcsös 
élet, és mi a helytelen, a bűn.

32. Európa keresztény királyságai 
és a keresztény államiság fő jellemzői 

Keresztény állam és keresztény egyház

A középkori Európában az államot és az egyházat szoros 
kapcsolat fűzte össze. Az uralkodót országának legmaga-
sabb rangú püspöke (vagy érseke) koronázta meg. Európa 
legnagyobb tekintélyű uralkodójának, a német-római csá-
szárnak pedig az egyház vezetője, a pápa tette a fejére a ko-
ronát. A koronázási szertartás volt a jele annak, hogy hithű 
keresztényként méltó az uralkodásra. Az uralkodó tisztelte az 
egyházi vezetők – a pápa és a püspökök – véleményét, ta-
nácskozásaikon maga is részt vett. Gyakorlatilag az állam és 
az egyház együtt intézte a politikát.

A keresztény királyságok társadalma 
és gazdálkodása

A keresztény királyságokban az állam élén a király állt. 
A középkori társadalmat két nagy csoport alkotta: a földbir-
tokos nemesség és a földbirtok nélküli jobbágyság. 

1
2

3

4

5
6

7

8
9

10

11

1. Ki volt az első pápa? Segítségül 
visszalapozhatsz a 27. lecké-
hez.

2. Mesélj Jézus életéről és tanítá-
sairól!

3. Kik voltak Jézus tanítványai? 
Hogyan nevezzük őket?

 Európa 1000 körül. A számok a 
következő keresztény államokat je-
lentik: 1. Francia Királyság, 2. Né-
met-római Császárság, 3. Angol Ki-
rályság, 4. Dán Királyság, 5. Cseh 
Fejedelemség, 6. Lengyel Királyság, 
7. Magyar Királyság, 8. Horvát Király-
ság, 9. Szerb Fejedelemség, 10. Bi-
zánci Császárság, 11. Kijevi Nagy-
fejedelemség.  Keressétek meg a 
történelmi atlaszban a felsorolt álla-
mokat! Mi a neve a zöld színnel jelölt 
iszlám vallású birodalomnak? 
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Mint ahogyan azt a Frank Birodalom példáján már megis-
merted, a földbirtokok nagy része a király tulajdonában 
volt. A hozzá leghűségesebb vitézeknek nagy földterülete-
ket adományozott, belőlük lettek a földesurak, akiket ne-
meseknek* neveztek. A nemesek nem fizettek adót a ki-
rálynak. Hűségüket úgy fejezték ki, hogy háború idején sa-
ját katonaságot állítottak ki a király és az ország védel-
mére. 

A nemeseknél sokkal többen voltak a jobbágyok. Nekik 
nem volt földbirtokuk, egy-egy földesúr birtokán, falvak-
ban éltek, és annak földjét művelték. A földesúr földjéből 
használatra kaptak egy-egy kisebb darabot, ezt nevezzük 
jobbágyteleknek*, ezen gazdálkodhattak, ide építették kis 
házaikat. 

A jobbágytelek biztosította a család megélhetését. A ter-
més egy részét adóként beszolgáltatták a földesúrnak. Ezt 
terményadónak nevezzük. Volt idő, amikor a földesúr pénz-
ben követelte az adót. A termésből kellett félretenni a követ-
kező évi vetőmagot, és csak a maradékot használhatta fel 
a jobbágycsalád. Emellett ünnepnapokon ajándékkal tar-
toztak a földesúrnak (pl. bor, gyümölcs, ba romfiak).

A jobbágytelekért cserébe megművelték földesuruk bir-
tokát, a majorságot* is. Ennek haszna volt a földesúr jöve-
delme. Ezt a munkát ingyen, fizetség nélkül végezték, amit 
robotnak* nevezünk.

A középkori társadalomban tehát a hatalom és a rang 
alapja a földbirtok (a rajta élő és dolgozó jobbágyokkal) és a 
hűbéresek sokasága volt. A latin feudum, azaz földbirtok 
szóból ered a társadalmi forma neve is: a feudalizmus*. A kö-
zépkor végéig a feudalizmus és a hűbéri rendszer volt általá-
nos Európában.

Nézz utána, mi a jelentése a robotolás szavunknak! Szerin-
ted honnan ered? 

A keresztény egyház

A keresztény hit, Isten igéinek – parancsainak – hirdetője 
a papság volt. Az egy-egy templom kisebb közösségét – azaz 
a gyülekezetet – összefogó személyt hívjuk papnak vagy plé-
bánosnak. Gyakran ők voltak az egyedüli tanult emberek a 
falvakban, a misét* latin nyelven tartották, amit csak na-
gyon kevesen értettek. Ezért volt fontos, hogy közvetlen kap-
csolatot is tartsanak a hívekkel. A prédikációt*, amely vala-
melyik bibliai történetből kiindulva a helyes, erkölcsös életről 
szólt, a hívek nyelvén mondták el. A papok vezették a házas-

 Mise ábrázolása egy középkori 
kódexben

 Középkori nemes és jobbágy öl-
tözete  Hasonlítsd össze a nemes és 
a jobbágy öltözetét! Figyeld meg a 
lábbeliket is!
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 Díszes kódex borítója és egy kó-
dexlap  Mit gondolsz, miért volt na-
gyon drága a könyv a középkorban?

ságkötés, a keresztelés és a temetés szertartását. Az embe-
rek nekik gyónhatták meg elkövetett bűneiket, így lelkük 
megkönnyebbült. Feladataik közé tartozott a falu közösségé-
ben a szegények és betegek segítése is.

Beszélgessetek arról, hogy mit érzünk, ha elmondhatjuk ap-
róbb-nagyobb hibánkat, bűnünket valakinek, akiben meg-
bízunk! Mi okozza a gyötrődést, ha valakinek kárt, fájdal-
mat okozunk?

A papok mellett a szerzetesek alkottak egy másik egyházi 
csoportot. A világtól elzártan, kolostorokban éltek. Napjai-
kat munkával és imádsággal töltötték. Csak ritkán találkoz-
tak a hívekkel. Sokszor ők ápolták a betegeket és a magá-
nyos, idős embereket. Többségük művelt, írástudó férfi volt. 
A könyveket akkoriban kézírással, egyesével lemásolva sok-
szorosították. A szerzetesek a kolostorok mélyén, a gyertyák 
halvány fénye mellett másolták a Bibliát és más keresztény 
műveket, de sok görög és római történetíró és filozófus művét 
is megörökítették az utókor számára. A szöveget színes ábrák-
kal, képekkel illusztrálták, az oldalakat nagy méretű, díszes 
kezdőbetűkkel, úgynevezett iniciálékkal kezdve. Ezeket a 
kézzel másolt és díszített könyveket nevezzük kódexeknek*.

A szerzetesek férfiak voltak. De éltek olyan nők is, akik Is-
ten szolgálatára tettek fogadalmat – ők voltak az apácák. 
A középkorban – az imádság mellett – a betegápolás és a ta-
nítás, az árvaházi gyerekek nevelése volt a feladatuk.

A papság feladatait, a hit terjesztését ugyanúgy meg kellett 
szervezni, ahogyan egy város vagy ország életét. Ezt a szerve-
zetet nevezzük egyháznak. A keresztény egyházat a pápa 
irányította. Tanácsadói a bíborosok, akik a pápa halála ese-
tén jogosultak az új pápa megválasztására. Az egyes orszá-
gokban a püspökök és érsekek a legmagasabb rangú egy házi 
személyek, akik a papság munkáját felügyelték. 

Azt már tudod, hogy a feudalizmusban a föld használatáért 
a jobbágyok adóval és szolgálattal tartoztak a földesuruknak. 
De vajon miből élt a papság? A papok a munkájukat nem a 
szántóföldön végezték. Őket a termelőmunkát végző jobbá-
gyok tartották el az egyháznak fizetett adóból, amit tized-
nek neveztek, mert általában a termés egytizedét jelentette.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Hogyan épült fel a középkori társadalom? Sorold fel a hűbéri lánc tagjait!
2. Mit jelent a feudalizmus kifejezés? Magyarázd el a saját szavaiddal!
3. Milyen feladatai voltak a nemeseknek?
4. Sorold fel, milyen adóra és szolgáltatásokra kötelezték a jobbágyokat!
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A Kr. u. 900-as években északi barbár törzsek, a vikingek foszto-
gattak szerte Európában. Egy ilyen törzs a Francia Királyság terüle-
téből akart egy darabot megszerezni. A francia király megelégelte az 
állandó csatározást, ezért alkut ajánlott a viking vezérnek, Rollónak. 
Felkínálta számára országa egy kisebb részét, ezzel együtt a hercegi 
címet, de feltételt is szabott: a letelepedő vikingeknek át kellett tér-
niük a keresztény hitre. Így alakult meg a Francia Királyság északi 
részén Normandia.

Rolló később is folytatta hódításait, megerősítette hercegségét, 
halála után pedig fiára hagyta a hercegi címet és a tartományt. Ek-
koriban a nemesi rangot és a földbirtokot már lehetett örökölni. Az 
apa a fiára hagyta, vagy fiúörökös hiányában megnevezhetett a tá-
volabbi rokonságból egy méltó örököst. Ez a királyi családok között 
sok bonyodalmat, viszálykodást, sőt háborúkat váltott ki. Ez történt 
ebben az esetben is. 

Történetünk hőse, Normandiai vagy Hódító Vilmos, a viking vezér 
és herceg, Rolló leszármazottjaként lett Normandia ura. Korábban 
a normandiai vikingek – házasságok útján – rokoni kapcsolatba ke-
rültek az angol uralkodócsaláddal. Történt egyszer, hogy egy gyer-
mektelen angol uralkodó, Edward (Eduard) Vilmost nevezte meg 
utódjának. Anglia legnagyobb földbirtokkal és hatalommal rendelkező grófja, akinek Harold Godwinson 
volt neve, ebbe nem nyugodott bele. A király halála utáni napon megkoronáztatta magát. A hír hamarosan 
eljutott Vilmos fülébe. Éktelen haragra gerjedt, és azonnal hajókat építtetett, hogy a tengeren átkelve 
megtámadja Angliát, és megszerezze jogos trónját. 

Az angol trónra azonban a norvég királyi család is igényt tartott. Észak felől a norvég király is útnak indí-
totta seregét, és a kedvező széljárás következtében hamarabb tudtak partra szállni Angliában, mint Vilmos. 
Harold Godwinson Vilmos támadására készült, így az ország déli részén állomásoztak csapatai. A norvég 
sereggel azonban nem számolt. A norvégok így gyorsan elfoglalták a védtelen országrészt. De Harold király 
is gyorsan reagált: új csapatokat állított fel, és a norvégok ellen vo-
nult. Meglepetésszerűen támadt, és véres csatában megsemmisí-
tette a norvég sereget. A nagy erejű norvég király is életét vesztette. 

Eközben Vilmos hajóhada útnak indulhatott az angol partok felé. 
Az éj leple alatt szálltak partra, elfoglalták a környező településeket, 
és erődöt építettek. Harold király serege megfogyatkozott és kime-
rült a norvégokkal folytatott küzdelemben. A gyengébb sereggel 
ugyan elérte a déli országrészt, megütközött Vilmos erős és pihent 
seregével, derekasan küzdött, de vereséget szenvedett (1066). 
Harold a csatában lelte halálát. Szabaddá vált az út London felé, 
ahol Vilmost megkoronáztatta magát. Ezzel a győzelemmel nyerte 
el a „Hódító” előnevet.

Vilmos húsz éven át uralkodott Angliában, megtartva a norman-
diai hercegi címet is. Uralkodása alatt az angol nemesség sorsa gyö-
keresen megváltozott. Alig maradtak angol nemesek, földbirtokait 
normann vitézeinek adományozta a király. A régi angol nemesi csa-
ládok egyszerű bérlőként éltek tovább korábbi birtokaikon. Nem 
csoda, hogy ez idő alatt gyakoriak voltak a lázadások. Vilmos halá-
lakor az angol trónt egyik fiára hagyta. A történészek szerint Hódító 
Vilmos volt a középkor egyik legnagyobb és legsikeresebb hadvezé-
re és politikusa, az angol történelem meghatározó alakja.

A normannok elfoglalják Britanniát   Olvasmány

 Hódító Vilmos  Miért kapta az 
uralkodói melléknevét? 

 Britannia meghódítása
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1. Kik művelték meg a földeket az 
ókori Keleten?

2. Kik művelték meg a földeket az 
ókori Római Birodalomban?

3. Mit tanultál erről a középkorral 
kapcsolatosan?

A nemesség élete

Azt már tudod, hogy a feudalizmus idején a földbirtoko-
sok jelentették a társadalom előkelő, kiváltságos rétegét. 
Miért voltak kiváltságosok? Azért, mert rangjuknál fogva nem 
kellett adót fizetniük, ők kaphatták meg a legfontosabb álla-
mi hivatalokat. Hűbérúrként több kisebb földbirtokos szol-
gálta őket, saját fegyvereseik voltak. Beleszülettek ebbe a 
kiváltságos helyzetbe, amit igyekeztek megőrizni, tehát csak 
egymással házasodtak. Egy-egy előnyösen megkötött házas-
ság az utódok gazdagodását biztosította. A földbirtokukon 
élő jobbágyok termelték meg a nemesi család ellátásához, 
gyakran fényűző életmódjához szükséges jövedelmet. 

A nemesi családok száma nem volt túl nagy. A középkor 
első évszázadaiban talán minden huszadik ember lehetett 
nemesi származású. A nemesi család a földbirtokán felépített 
lakótoronyban élt. A lakótornyot később fallal vették körül 
– akár az ókori városokat –, így alakult ki a jellegzetes közép-
kori vár. A nemes földbirtoka, vagyis az uradalom* részben 
szántóföldekből, részben legelőkből és erdőkből állt. A la-
kótorony közelében alakultak ki a jobbágyok falvai. Az ura-
dalmakhoz többnyire malom és tó is tartozott. Az erdőket, a 
legelőket, a malmot és a tavat az uradalom lakói közösen 
használták. 

Mit gondolsz, mire használták a legelőt, az erdőt, a malmot 
és tavat?  

A középkor első évszázadaiban Európában alig akadtak még városok. Az élet a földbirtokokon 
zajlott. A földbirtokos és jobbágyai egymásra utaltan, egymás szomszédságában éltek. Életmódjuk 
azonban nagyon eltérő volt.

33. Földesurak és jobbágyok. 
Élet az uradalomban

 Középkori lakótorony metszeti 
rajza. 1. kút, 2. tömlöc, 3. csigalép-
csők, 4. előcsarnok, 5. lovagterem, 
6. lakótermek, 7. kápolna, 8. várőr-
ség lakrésze.  Beszéljétek meg, mi-
lyen helyiségekből állt a lakótorony! 
Milyen lehetett itt az élet?

A várbörtön

A nagyobb földbirtokosok maguk ítélkezhettek jobbágyaik fe-
lett. Ez azt jelentette, hogy ha egy jobbágy bűnt követett el, a föl-
desura bíróként büntetést szabhatott ki rá. Bűnnek számított a 
lopás, a csalás, mások életének veszélyeztetése. A lakótoronyban 
volt börtön, ezt tömlöcnek hívták, ide zárták el a bűnöst. A legsú-
lyosabb bűnökért a nemes akár ki is végeztethette jobbágyát.
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A nemesek sok szabadidővel rendelkeztek, éppen ezért 
társasági élettel, játékkal, vadászattal tölthették mindennap-
jaikat. Kedvelt időtöltésük volt a társasjáték, a sakk, a ma-
lom- és dámajáték. A vadászatok alkalmával nagy lakomá-
kat csaptak. Szívesen rendeztek lovagi tornákat is. 

Mit gondolsz, milyen ókori római szórakozáshoz hasonlít-
hatnánk a lovagi tornákat? 

A lovagok

A lovagok jól képzett, bátor katonák voltak, akik már kis-
gyermekkoruktól tanulták a fegyverforgatás mesterségét. 
Földbirtok fejében hűbéruruk katonai szolgálatát látták el. 
Lovag tehát csak nemesember lehetett. Nemcsak a vitézség-
gel, de az erkölcsös, lovagias életmóddal is példát mutat-
tak, hírnevük messze földet bejárta. A lovagi erények közé 
tartozott a nők, a gyermekek és az idősek védelme, az eleset-
tek és koldusok megsegítése, a hívő keresztény életmód és a 
hűbérúr iránti feltétlen hűség. 

A lovagi nevelés a nemesifjú hat-hét éves korában kezdő-
dött. Egy lovag szolgálatába állva eleinte csak annak fegyve-
reit tisztogatta, a lovát etette, miközben megtanulta a kard-
forgatás és az íjászat csínját-bínját. Emellett úszni, lovagolni, 
vadászni és csapdát állítani is megtanult. Ebben a tanulási 
szakaszban apródnak nevezték a kis lovagot. Mikor a fiú el-
érte a kamaszkort, már a háborúba is elkísérhette mesterét. 
Ekkor vált fegyverhordozóvá. A tanulás azonban ezzel nem 
ért véget. Lovaggá csak művelten válhatott: meg kellett ta-
nulnia írni, olvasni, sőt verseket, költeményeket fabrikálni. 
Miután mindezt elsajátította, lovaggá avatták.

A jobbágyok mindennapjai

Az ókori rabszolgáknak és a Római Birodalom területére 
érkező germán népek szabad közembereinek leszármazottai 
nem rendelkeztek földbirtokkal. Ők a középkorban jobbá-
gyok lettek, akik egy-egy nemesember birtokán éltek. A hasz-
nálatra kapott jobbágytelken gazdálkodtak. Kis, szalmával 
fedett kunyhókat építettek a telek közepén, amit szántó vett 
körül. Ezek a házak alkották a falut. A falu* közepén állt a 
templom, mellette a paplak, amelyben a falu papja lakott. Ő 
volt az egyetlen tanult ember a faluban, ugyanis a jobbágyok 
többnyire írástudatlan emberek voltak. 

A középkorban minden tíz emberből kilenc jobbágy volt. 
Ők művelték meg a jobbágytelkeket és a majorságot. 

A lovaggá avatás szertartása

Az eseményre valamelyik ün-
nepnapon került sor. A lovagjelölt 
az avatás előtti éjszakát imádko-
zással és böjtöléssel töltötte, hogy 
egész életén át méltó lehessen a 
lovagi címre. A nagy napon fel-
övezték, azaz a derekára kötöttek 
egy díszes övet, majd átnyújtották 
neki a fegyvereit. Ez jelképezte a 
felnőtté válást. Ezután a hűbérúr 
kardjával megérintette a térdelő 
lovagjelölt mindkét vállát, az ifjú 
pedig elmondta a lovagi eskü szö-
vegét. Az avatást egy pofon zárta: 
„Ez legyen az utolsó ütés, amit el-
tűrsz!” Az ifjú lovagot végül megál-
dotta a pap, az ünnepség pedig 
hatalmas lakomával zárult.

 A lovagi tornákon vívott küzde-
lemmel készültek fel a lovagok a 
csatákra. A cél az volt, hogy a lovag 
kibillentse ellenfelét a nyeregből. 
 Figyeld meg a képen a nézőket! 
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Fogalmazd meg, mi a jobbágytelek és mi a majorság! (Visz-
szalapozhatsz a 32. leckéhez!) Sorold fel, milyen adókkal, 
szolgáltatásokkal tartoztak a jobbágyok a földesúrnak és 
az egyháznak! (32. lecke)

A jobbágyok napkeltétől napnyugtáig a földeken dol-
goztak. Egyetlen szabadnapjukon, vasárnap délelőtt a 
templomban részt vettek a szertartáson, ami után összegyűl-
tek, hogy a mezőgazdasági munkákkal kapcsolatos kérdése-
ket megbeszéljék. Ilyenkor döntötték el, ki mikor menjen ro-
botolni a majorságba, felosztották a legelő, a halastó és a 
malom használatát. Egymás közti viták rendezésére is a falu-
gyűlés adott alkalmat, de a pletykák is itt cseréltek gazdát. 
A megbeszélés után tértek haza rövid délutáni pihenőre. 
A falu népe összetartó közösséget alkotott, hiszen csak egy-
mást segítve tudták átvészelni a szűkösebb esztendőket.

A jobbágyok étkezése

A jobbágyok főként kását és le-
vesszerű ételeket ettek. (A kása va-
lamilyen gabonaféléből, például 
árpából, zabból, kölesből sűrű pép-
pé főzött eledel.) Hús ritkán került 
az asztalra – a legtöbb helyen a föl-
desurak a vadászatot is megtiltot-
ták a jobbágyoknak. Kenyeret csak 
ritkán sütöttek, mert a tüzelőanya-
got adó fa drága volt. A kenyér ak-
koriban a jólétet jelképezte.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Mit nevezünk uradalomnak? Milyen részei voltak?
2. Hogyan nézett ki a középkori falu? Rajzold is le! 
3. Kikből válhattak lovagok? Mi volt a feladatuk?
4. Kié volt a halastó és a malom? Hogyan használhatták a 

jobbágyok a malmot?
5. Játsszatok színházat! Három csoportban készüljetek fel 

a nemesi, a lovagi és jobbágyi életmód bemutatására! Ad-
játok elő egy-egy napjukat, akár párbeszédes formában, 
akár pantomimmel! 

 Paraszti munkák ábrázolása a 
középkorban  Milyen munkákat vé-
geznek a képen? Milyen eszközöket 
használnak a munka során? Figyeld 
meg a jobbágyok öltözetét!
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X. fejezet
Fejezet címmmmm 
a történelemmel

VI. fejezet
A magyarság története 
a kezdetektől 
a kalandozások végéig

Részlet Feszty Árpád A magyarok 
bejövetele című körképéből 
(Ópusztaszer)
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 Ebből a fejezetből megtudhatod, 
 das dasd asd

sad asda sdas dasdd

 Ebből a fejezetből megtudhatod, 
 honnan indult útnak a magyar nép.
 mely népek a rokonaink.
 milyen területeken időztek hosszabb- 

rövidebb ideig őseink vándorlásuk során.
 kik és hogyan éltek a Kárpát-medencé-

ben őseink ideérkezése előtt.
 hogyan éltek őseink a vándorló életmód 

során.
 honnan ered a mondás: „A magyarok 

nyilaitól ments meg, Uram, minket!”

A történészek a honfoglalás előtti egész idő-
szakot a magyarok őstörténetének tekintik. Tör-
ténelmünknek ez a leghosszabb és legkevésbé 
ismert korszaka. Írásos emlékek hiányában a 
kutatás nagyon nehéz. Ma már sok tudományág 
ad segítséget ezen időszak felderítéséhez, de a 
honfoglalás előtti történelmünkről sok a bi-
zonytalanság. Mivel nagyon sok a feltételezés 
erről, vigyáznunk kell, hogy a tudományosság 
ösvényéről ne térjünk le!

A következő leckékben az őstörténetünkről 
és a honfoglalás kori eseményekről lesz szó. Az 
akkori események története jobbára regék és 
mondák köntösébe bújva maradt ránk. Fedez-

zük fel most ezt a régmúlt, ám eseményekben 
gazdag időszakot!
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A mondák üzenete

Népünk korai történelméről csak ősi mondák maradtak 
ránk. A szájhagyomány útján terjedő történeteket később a 
keresztény papok lejegyezték – latin nyelven –, és bibliai tör-
ténetekkel egészítették ki. 

Az egyik monda Hunor és Magyar történetéről szól. 
Ménrót, egy óriás, félve attól, hogy a vízözön megismétlődik, 
egy hatalmas tornyot kezdett építeni. Azt gondolta, bármek-
kora lesz is a víz, a torony tetejéig nem fog felérni. Csakhogy 
Isten összezavarta a torony építőinek a nyelvét, így szétszé-
ledtek, mert már nem értették meg egymást.

Ménrótnak két fia született, Hunor és Magyar. Egy napon 
vadászni mentek, és egy gyönyörű szarvasünőt (nőstény 
szarvast) kezdtek el hajszolni. A szarvas egy ingoványos (vi-
zes, mocsaras), de bőségesen termő területre vezette őket. 
Magukkal hozták jószágaikat, és ott telepedtek le.

1. Elevenítsd fel, melyik leckében 
tanultál a hunokról! Mire em-
lékszel?

2. Idézd fel, amit a népvándorlás-
ról tanultál!

Mikor és hol alakult ki a magyar nép? Mely népekkel lehetnek közös őseink? Hosszú vándorlá-
sunk alatt kikkel találkozhattunk? Ezek a kérdések olyan távoli időszakra vonatkoznak, hogy emi-
att nehéz biztos és egyértelmű válaszokat adni rájuk. A középkorban lejegyzett mondák a hunokkal 
hozták rokonságba a magyarokat.

34. A magyar nép eredete

Mit jelent a „magyar” népnév?

Fodor István régész és törté-
nész így magyarázza népünk nevé-
nek jelentését. „A magyar népnév 
első eleme, a magy fellelhető leg-
közelebbi nyelvrokonaink, a vogu-
lok manysi önelnevezésében […]. 
Ez a szó pedig [ti. a magy] végső-
soron a mond, mesél szóból szár-
mazik. Az ar pedig ősi fi nnugor 
szó, jelentése: ember. Így tehát a 
magyar […] népnév nem mást je-
lent, mint beszélő ember […].” 
Őseink azt nevezték „beszélő em-
bernek”, akinek értették a beszé-
dét, vagyis aki közéjük tartozott, 
szemben az idegenekkel, akik más 
nyelven beszéltek.

 Hunor és Magyar üldözik a szarvast. László Gyula 20. századi ré-
gész rajza.  Figyeld meg Ménrót fiainak az öltözetét! Milyennek ábrá-
zolja a rajz az ingoványos területet?
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Hogyan gondolkodik 

egy történész?

A történészek magyarázatokat 
keresnek az események és változá-
sok okaira. A tudósok feltételezése 
szerint Kr. e. 1000 körül az addig 
együtt élő ugor közösség külön-
vált. Az obi-ugorok északra vándo-
roltak, a magyarok elődei pedig 
áttértek a vándorló-legeltető állat-
tartásra. Ekkor kezdődhetett a ma-
gyarság önálló fejlődése.

A történészek mindezt azzal 
magyarázzák, hogy Kr. e. 1300 és 
1000 között erős felmelegedés 
ment végbe. A melegebb és szára-
zabb időjárás miatt a vetések ki-
sültek, a legelők kiszáradtak. Ez az 
itt élőket elvándorlásra vagy élet-
módváltásra kényszerítette.

 Tanárotok segítségével keressétek 
meg a fenti szövegben, hogy milyen 
esemény történt, és milyen okai vol-
tak ennek! 

ÖSSZEFOGLALÓ
KÉRDÉSEK, 
FELADATOK

1. Szerinted hogyan jöttek létre a 
magyarok eredetéről szóló ősi 
mondák?

2. Mit bizonyíthat a nyelvészek 
kutatási eredménye?

3. Mit bizonyíthatnak a régészek 
által feltárt csontmaradvá-
nyok? 

4. Mivel magyaráznád azt, hogy 
a rokon nyelvet beszélő népek 
nem mindig hasonlítanak egy-
másra? Ne feledd, ennek több 
oka is lehet!

Már hat év telt el, amikor egy alkalommal gyönyörű lányo-
kat pillantottak meg, Dúla fejedelem két leányát. Feleségül 
vették őket. Hunortól származott a hun, Magyartól pedig 
a magyar nemzet. A hunok a mai Magyarország területén te-
lepedtek le, és Attila volt a fejedelmük. Attila halála után fia, 
Csaba királyfi visszatért ősei földjére, keletre, és sürgette a 
magyarokat, hogy foglalják el Magyarországot. (Kézai Simon 
13. századi krónikája alapján)

Hol tanultál korábban a vízözönről? Hogyan talált új hazára 
Hunor és Magyar? Kiket vettek feleségül? Hogyan fejezi ki 
a monda, hogy a hunok és a magyarok rokon népek? 

A tudósok véleménye

Népünk korai történelmének kutatásához nagyon ke-
vés forrás található, ezért sok a bizonytalanság. A régi kró-
nikákkal ellentétben a tudomány a ma rendelkezésre álló 
bizonyítékok alapján nem állítja, hogy a hun–magyar rokon-
ság igaz lenne.

A nyelvészek megállapították, hogy a magyar a finn-
ugor nyelvcsaládhoz tartozik. Legtöbbet használt sza vaink 
finnugor eredetűek. Ebbe a nyelvcsaládba tartozik a magyar 
mellett – többek között – a finn, a lapp és az észt nyelv is. Ez 
a nyelvrokonság jelentheti azt, hogy valamikor régen, úgy 
2500-3000 évvel ezelőtt az említett népek ősei együtt, egy-
más közvetlen szomszédságában éltek. Nagyjából akkoriban 
alakult ki a magyar nyelv (igazából annak egy régi formája).

A régészek sem tudnak biztosat mondani népünk eredeté-
ről. Az eddig feltárt leletek alapján nem lehet eldönteni, hogy 
a megtalált tárgyak tulajdonosai milyen nyelven beszélhet-
tek, melyik néphez tartozhattak.

A biológusok is megvizsgálták a honfoglaló magyarok 
csontvázait. Kutatásaik alapján azt lehet mondani, hogy 
honfoglaló őseink a Kelet-Európában élő népekhez hason-
lítanak, nem pedig az északon élő finnekhez, lappokhoz. De 
azt sem szabad elfelejtenünk, hogy az évezredek alatt ide-
oda vándorló népek egymással kapcsolatba kerültek, megta-
nulták egymás nyelvét, így keveredtek sza vaik. Ez félrevezet-
heti a nyelvet tanulmányozó nyelvészeket. Az is gyakran 
előfordulhatott, hogy idegen nép fiaival, lányaival házasod-
tak, emiatt gyermekeik, utódaik testalkata is megváltozott, 
ami a biológusokat vezetheti tévútra. Ilyen hosszú idő távla-
tából, ennyi vándorlás után a tudósok több elméletet felállí-
tottak, megvizsgáltak, de teljes bizonyosság népünk erede-
téről még nincs.
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KAZÁR KAGANÁTUS

LEVÉDIAETELKÖZ

  BOLGÁR BIRODALOM
BIZÁNCI BIRODALOM

K á r p á t o k

K a u k á z u s

keleti szláv törzsek

nyugati szláv törzsek

Sztyepp (füves puszta)

Magyarok vándorlása

FELTÉTELEZETT MAGYAR ŐSHAZA

besenyők

1. Mikor tanultál arról korábban, 
hogy egész népek költöznek el 
lakóhelyükről?

2. Mi lett ennek a következménye?  

A régészeti leletek, mondáink és régi szavaink segítségével követhetjük vissza az ősi időkbe a 
magyarság történetét. Hosszú-hosszú vándorlás előzte meg őseink letelepedését a Kárpát-meden-
cében.

35. A magyar nép vándorlása

A sztyeppék urai

A tudósok szerint a magyarok őshazája az Urál hegység 
keleti és nyugati oldalán, az Ob és a Káma folyó vidékén 
volt. A magyaroknak akkor már saját nyelvük és hagyomá-
nyaik, szokásaik voltak. Nomád életmódot folytattak, mint 
a többi sztyeppén élő nép. (Sztyeppének nevezik a keleti 
füves pusztákat.) 

A főleg állattenyésztésből élő őseink mindig oda hajtot-
ták állataikat, ahol dúsabb volt a fű. Az új területeket sok-
szor csak harc árán lehetett megszerezni. A magyarok lóhát-
ról harcoltak. Legfontosabb fegyverük az íj volt, amit lovon 
vágtatva is kiválóan tudtak használni. Kerek sátrakban, úgy-
nevezett jurtákban laktak. (Lásd a 37. leckét is!) Ezeket szét 
lehetett szedni, majd az új szállásterületen egyszerűen fel le-
hetett állítani. A jurták olyan nagy sátrak voltak, amelyekben 
felegyenesedve is lehetett járni, és tűzhelynek is volt benne 
hely. Léteztek akkora jurták is, amelyekben akár 10-15 ember 
is elfért. A jurta favázára gyapjúból készített szövetet borítot-
tak, amit nemeznek hívunk.

A nemez

A nemez rendkívül jó hőszige-
telő anyag, mivel gyapjúból készül. 
A juhok lenyírt szőrét szappanos 
vízbe áztatták, gyúrták és tömörí-
tették, majd laposra taposták. Ki-
száradása után szinte eltéphetet-
lenné vált, és a víz is lepergett róla. 
Nemezből nemcsak takarót, sző-
nyeget készítettek, de ruhaneműt, 
sőt csizmát is.

 A magyarok vándorlása  Olvasd 
le a térképről, melyek voltak őseink 
vándorlásának a legfontosabb állo-
másai! Melyik tenger mellett találha-
tó Etelköz?
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A nomád magyarok legértékesebb állata a szarvasmar-
ha volt: a húsát megették, a bőréből ruhát, tarsolyt, lábbelit 
készítettek, szarvából használati tárgyakat faragtak (ivó-
edényt, fésűt). Juhot is tartottak, azok tejjel és gyapjúval 
látták el őket. Kutyák segítették a nyájak őrzését, védelmét 
és terelését. Nagy becsben tartották a lovakat. Lovaikon 
ugyanis gyorsabban és könnyebben követhették a vándorló 
csordákat, nyájakat. 

Mi jellemezte a magyarok életmódját? Sorolj fel minél töb-
bet! Mik voltak a jurta előnyei? Nézd meg a fejezetet nyitó 
képen (130–131. oldal) a lovasokat! Szerinted miért kellett 
a füves pusztákon a harcosoknak állandó készenlétben 
lenni?

Levédia

Az őshazát elhagyva őseink a Don és a Dnyeper folyók 
között telepedtek le. Ezt a hatalmas területet egyik vezé-
rükről, Levediről Levédiának nevezzük. Ezen a vidéken egy 
másik néppel, a bolgár-törökökkel éltek együtt. (De ennek a 
népnek nincs közvetlen kapcsolata a mai bolgárokkal és tö-
rökökkel!) 

Sok mindent megtanultunk tőlük, például a földművelést. 
Az új ismeretekkel és szokásokkal együtt új szavak is bekerül-
tek a nyelvünkbe. Ezek a szavak elárulják nekünk, mi min-
dennel gyarapodott a magyarság ebben az időszakban.

A földművelés legalább az aratásig, a termés betakarí-
tásáig egy helyhez kötötte őseinket. Ezt az életmódot már 
fél nomád életmódnak nevezzük.

Milyen változásokat okozott őseink életében a bolgár-törö-
kökkel való együttélés? Mit jelent a félnomád életmód? 
Mondd el a saját szavaiddal!

A magyar nyelv török jöve-
vényszavainak jelentős részét a 
bolgár-törököktől vettük át. Új esz-
közökkel ismerkedtünk meg, erre 
utalnak a török eredetű eke, sarló, 
gyapjú, gyertya és gyöngy szavak. 
Élelmiszereink közül török ere-
detű a búza, árpa, túró, sajt, borsó, 
szőlő és a gyümölcs szavunk. Né-
hány állatnevet is tőlük tanultunk: 
kecske, disznó, bika, borjú, ökör és a 
tyúk.

 Így nézett ki az ősi magyarok jur-
tája is

Etelközben

A magyarok a 9. században Levédiából továbbvándorol-
tak. Nyugat felé haladva a Dnyeper és a Dnyeszter folyók 
között elterülő füves síkságon telepedtek le. Ezt a területet 
Etelköznek, vagyis folyóköznek nevezték el (etel = folyó). Itt 
újra a nomád állattenyésztés került előtérbe, mert a vándor-
lások miatt kevésbé volt idő megvárni a termés megérését. 
Lényeges változás a törzsek közti kapcsolatban történt, 
ugyanis itt köttetett meg a vérszerződés.
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A magyar törzsek

A magyarok népét hét törzs alkotta. Minden törzs élén a 
vezér állt, neki engedelmeskedett mindenki. A törzsek több 
nemzetségből* álltak. A nemzetségeket a nemzetségfők 
vezették. A nemzetségeket egymással vér szerinti rokonság-
ban lévő nagycsaládok* alkották.

ÖSSZEFOGLALÓ
KÉRDÉSEK, 
FELADATOK

1. Melyek voltak őseink vándor-
lásának főbb állomásai?

2. Mi mindent tanultunk a bol-
gár-török néptől?

3. A tankönyvi ábra segítségével 
magyarázd el a törzsek felépí-
tését!

4. Mit jelent a vérszerződés? Kik 
kötötték meg?

 A vérszerződés. Így ábrázolta az eseményt 
Székely Bertalan magyar festő a 19. század  végén.

A vérszerződés 

A vérszerződéssel a magyar törzsek vezetői kötöttek erős szövetséget, amely nemzedékeken át fennma-
radt. Ez Álmos vezér fejedelemmé választásával egy időben történt. A történetíró Anonymus háromszáz 
évvel később írta le a vérszerződés történetét. 

A monda szerint a hét magyar törzs vezetői szabad akaratukból elhatározták, hogy törzsszövetséget 
hoznak létre, és vezetőt választanak maguk közül. Megállapodtak abban, hogy Álmos lesz a fejedelmük, aki 
a legkiválóbb volt közöttük. Erre esküt is tettek, amit vérszerződéssel erősítettek meg. A hat vezér azt mond-

ta Álmosnak: „A mai naptól kezdve te leszel vezé-
rünk és parancsolónk. Ahová a szerencséd visz, 
oda követünk téged.” Ezek után a vezérek pogány 
szokás szerint vérüket egy edénybe csorgatták, és 
esküjüket ezzel szentesítették. Pogányok voltak, 
de az esküt, amit letettek, halálukig megtartották.

 Mi volt a törzsszövetség vezetőjének az uralkodói 
címe? 

 Nagycsalád, nemzetség, törzs  
Kikből jöttek létre a nemzetségek? 
Szerinted mi történt olyankor, ha tá-
madás érte a magyarokat? 

A nagycsalád valóban nagy volt, hiszen általában húsz-
harminc felnőtt és gyerek tartozott ide. Idősek, középkorúak, 
fiatalok: a gyerekekkel együtt 3-4 nemzedék élt együtt.

A törzsek férfitagjai alkották a hadsereget. Egy kora beli 
arab forrás szerint a magyarok hét törzse húszezer lovas íjászt 
tudott kiállítani! Ez nagyon nagy szám! Ezt két nagy seregre 
osztották. A két sereget töménynek nevezték.
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36. Honfoglalás és letelepedés
A magyarok hosszú vándorlás után jutottak el mai hazájukba, a Kárpát-medencébe. Először a 

gyéren lakott keleti területeket foglalták el. Később megszerezték a dunántúli területeket is. Meg-
kezdődött a magyar törzsek tartós letelepedése az új hazában.

1. Sorold fel, hogy az őshazából 
indulva milyen nagy állomásai 
voltak őseink vándorlásának!

2. Idézzétek fel, milyen története-
ket hallottatok eddig a honfog-
lalásról!

A Kárpát-medence birtokbavétele

A honfoglalás a magyar nép beköltözése Etelközből a 
Kárpát-medencébe. De vajon mi okozta, hogy a hosszú ván-
dorlások sorát újabb költözésnek kellett követnie?

Etelköz gazdasági szempontból nagyon kedvező volt (ter-
mékeny földek, jó legelők), de nem voltak jól védhető hatá-
rai. A sík terület nem jelentett biztonságot, amikor más no-
mád népek is megjelentek a határok közelében. Ezért a 
magyar törzsek vezetői elhatározták, hogy átköltöznek az 
Etelköztől nyugatra fekvő Kárpát-medencébe. 

A magyarok ismerték a Kárpát-medencét, hiszen már 
862 óta kalandoztak a nyugati tájakon. A különböző európai 
uralkodók (pl. a bizánci császár, a keleti frank királyok) ugyan-
is az egymás elleni háborúikban gyakran a magyarokat hív-
ták segítségül, akik jó harcosok voltak. A terep ismerete min-
denképp sok előnyt jelentett. 

A Kárpátok hegyei termékeny síkságokat, halban gaz-
dag, bő vizű folyókat öleltek körül. Sokkal jobban védhető 
terület volt, mint a sík vidéken elterülő Etelköz. A területet a 
Duna osztotta ketté. Nyugati vidéke a frankok államához tar-
tozott, keleti oldalát a bolgárok mondták a magukénak. Ám 
mindkét ország peremvidéknek tartotta ezeket a területeket. 
A Kárpát-medencében akkoriban szláv népek és avarok él-
tek, de a létszámuk csekély volt. Északon Szvatopluk szláv 
fejedelem élt népével.

Szvatopluk háborúba keveredett a frankokkal, és segítsé-
get kért a magyaroktól. Közösen legyőzték a frankokat – de a 
magyar sereg már nem tért vissza az etelközi szállásra, ha-
nem behívta a Kárpát-medencébe Árpád fejedelmet, a főse-
reggel együtt. 

A magyarok nagy része Álmos fia, Árpád vezetésével 
a Vereckei-hágón keresztül vonult be a Kárpát-medencé-
be. Az átvonulás lassú volt, nem egyszerre kelt útra minden-
ki. A még Etelközben tartózkodó magyarokat megtámad-
ták a nomád besenyők, így azok dél felől az erdélyi hágókon 
át és a Duna alsó szakasza mellett jutottak el az új hazába.

Az avar nomád lovas nép volt. 
Az avarok a 6. század közepén köl-
töztek a Kárpát-medencébe, mi-
után legyőzték az addig itt élő né-
peket. Erős törzsszövetséget alkot-
tak, s egy időben még a bizánci 
császárok is adót fi zettek nekik. 
Az avarokat a frankok győzték le a 
9. század elején, s ez után frank és 
bolgár uralom alatt éltek. A régé-
szek sok avar sírt feltártak a Kár-
pát-medencében, innen ismerjük 
életmódjukat, kultúrájukat. 

A nagy létszámú szláv népesség 
eredetileg a Visztula és a Dnyeper 
folyók közötti erdős, mocsaras te-
rületen élt, és innét vándoroltak 
szét dél és nyugat felé. Nem nomád 
nép, főleg földműveléssel foglal-
koztak, s az állatok közül a sertést 
te nyésztették. Szétvándorlásuk 
után több államot is alkottak.
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A besenyők azért támadtak, 
mert őket más nomád népek szorí-
tották ki arról a területről, ahol ko-
rábban éltek. A pusztai nomád né-
peknél ez a láncreakció gyakran 
megismétlődött: egyik nép  hajtotta 
maga előtt a másikat. 

 Mit tudsz a népvándorlásról? Se-
gítségül lapozd fel a 28. leckét (105. 
oldal)! 

A honfoglalás 895-től 900-ig tartott. Ezen idő alatt sok 
győztes csata eredményeként az egész Kárpát-medence a 
magyarok birtokába került. A honfoglalók létszámát ma öt-
százezerre becsülik.

A letelepedés

A Kárpát-medencében a letelepedést védekezési szem-
pontok határozták meg. Az ország határán széles, lakatlan 
sávot, gyepűt alakítottak ki. Ez támadás, háború esetén vált 
fontossá, mert itt nem tartottak állatokat, nem voltak meg-
művelt földek, tehát a harcok nem tehettek bennük kárt. 
A gyepűk védelmére határt védő népként a székelyeket 
rendelték. A nyugati határ mentén lévő gyepű emlékét az 
Őrség neve mai napig őrzi.

Mindig igyekeztek víz mellé, nagy folyók két partjára, mo-
csarak által védett helyekre telepedni. A fontosabb vezérek 
lakóhelyét sátraik szinte védőgyűrűként vették körül.

 Beköltözés a Kárpát-medencébe. A képen a törzsfő és harcos 
kísérete figyeli egy magaslatról a megrakott ökrös szekerek vonu-
lását. A Kárpát-medencét jól ismerték elődeink, mert évtizedeken 
át rendszeresen részt vettek az itt zajló háborúkban, hol a frankok, 
hol a szlávok oldalán. A zászlón látható ragadozó madár, a turul* 
a krónikák szerint Árpád családjának címermadara volt.
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ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Miért kényszerültek a magyarok elhagyni Etelközt?
2. Milyen előnyei voltak a Kárpát-medencének?
3. Kik éltek itt a magyar törzsek ideérkezése előtt?
4. Keresd meg a térképen, merre található a Vereckei-hágó! 

Nézz utána, ma melyik ország területéhez tartozik!
5. Rajzold le a honfoglalás egy általad kiválasztott részletét, 

mutasd be, te milyennek képzeled el!

A székelyek eredetére a tudomány ma sem tud biztos választ 
adni. A középkori magyar történetírók az 5. századi hunok leszár-
mazottainak gondolták őket. Van, aki szerint a székelyek még a 
honfoglalás előtt csatlakoztak a magyar törzsekhez. Más tudósok 
úgy vélik, hogy már a Kárpát-medencében várták a honfoglaló 
magyar törzseket. Ami biztos: a székelyek azt gondolták maguk-
ról, hogy ők a hunok utódai.

Az előző leckében megismerted a honfoglalás történelmi okait, részleteit. Ebből az olvasmányból meg-
tudhatod, hogy a krónikákban mindezt hogyan jegyezték le.

A fehér ló története Szvatopluk fejedelemről és a furfangos magyarokról szól. Árpád követet küldött 
Szvatopluk szláv fejedelemhez, akinek adtak egy szép lovat, aranyozott nyereggel és kantárral. Megörült a fe-
jedelem, mert azt hitte, hogy mindezt ajándékként kapta. A követ cserébe csak földet, füvet és vizet kért a feje-
delemtől. A fejedelem mosolyogva azt mondta: Legyen nekik annyi, amennyit akarnak ezért az ajándékért!

Árpád ezalatt bevonult Pannóniába, hogy 
birtokba vegye a területet. Szvatop luk hoz ek-
kor egy újabb követet küldött, aki ezt mond-
ta: Árpád azt üzeni neked, hogy ne maradj 
tovább ezen a földön! Megvették tőled a lóért, 
a kantárért és a nyeregért.

Amikor Szvatopluk meghallotta, mit mond 
a követ, így szólt: A lovat üssék le bunkósbot-
tal, a kantárszárát dobják a mezőre, a nyerget 
süllyesszék a Dunába!

Mire így felelt a követ: Mit veszítenénk mi 
ezzel, uram? Ha megölöd a lovat, a mi kutyá-
inknak lesz elesége. Ha a kantárt a fűbe doba-
tod, a mi szénakaszálóink találják meg, ha a 
nyerget a Dunába süllyeszted, halászaink fog-
ják partra húzni, és haza is viszik. Ha tehát a 
föld, a fű és a víz a miénk, minden a miénk.

Mit jelenthetett a föld, a fű és víz, amit Ár-
pád követe kért a szláv fejedelemtől?

A fehér ló mondája   Olvasmány

 Így ábrázolta a Képes Krónika a honfog lalás egyik ese-
ményét

 A székelyek jelképei: a Nap és a 
Hold
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A családi élet központja: a jurta

Azt már olvastad, hogy őseink jurtában, nemezzel borított 
favázas sátorban éltek (35. lecke). Némelyik 15-20 ember 
szálláshelyéül szolgált. A jurtát könnyen le lehetett bontani, 
és új helyén újra felállítani. Ez az asszonyok feladata volt. 
A jurtában nagy rendet tartottak: mindennek és mindenkinek 
megvolt a maga helye. Középen égett a tűz, pontosan a jurta 
tetején lévő lyuk alatt. Itt távozott ugyanis a füst. Az asszo-
nyok a tűz körül végeztek el minden munkát. A bejárat dél 
felé nézett, vele szemben volt a családfő helye. A jurtában 
pontosan meghatározott helye volt embernek, tárgynak 
egyaránt. A családfő jobb oldalán (a nyugati oldalon) a férfi-
ak, tőle balra (a keleti oldalon) a nők élettere volt kijelölve. 
A női (keleti) oldalon tárolták a konyhai eszközöket, és itt vol-
tak a fekvőhelyek is. A férfiak (nyugati) oldalán tartották a 
fegyvereket és az értéktárgyakat. Itt helyezték el a család házi 

1. Idézzétek fel, hogy melyik tör-
ténelmi korban éltek az em-
berek a természetben megta-
lálható anyagokból készített 
egyszerű kunyhókban?

2. Élnek-e napjainkban olyan né-
pek, akik ilyen egyszerű ottho-
nokban töltik életüket? Ha igen, 
hol élnek?

A magyar törzsek immár letelepedtek az új hazában. A helyhez kötött életmód nem volt isme-
retlen előttük, de a vándorlást elhagyni csak hosszabb idő alatt sikerült. Az átmeneti időszakban 
egymás mellett jól megfértek a régi és az új szokások.

37.  Honfoglaló őseink életmódja 

 A jurta belseje  Mit gondolsz, 
miért volt szükség a jurta nemek sze-
rinti kettéosztására? Mit gondolsz, 
milyen lehet jurtában lakni? Te laknál 
jurtában?
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 Tarsoly a tarsolylemezzel és a tűz-
gyújtó eszközökkel (tapló és kovakő). 
A tarsolylemez a személy rangját is 
jelezte: a gazdagoknál ezüstből vagy 
aranyból, a szegényeknél bronzból, 
rézből készült.  Nézz utána, érdek-
lődj! Hogyan gyújtottak tüzet tapló-
val és kovakővel?

oltárát is. A családtagok a családfő közelében, a látogatók 
tőle távolabb foglalhattak helyet. Ülőpárnákat használtak 
szék helyett. Ágyukat gyékényből szőtt szőnyeg alkotta. A be-
járat mellett volt a szopós állatok helye, mivel ólat, istállót a 
gyakori költözés miatt nem építettek. Itt volt a szolgálók szál-
láshelye is.

Nézz utána, milyen növény a gyékény! 

A család vagyonát, értéktárgyait és minden használati 
tárgyat a jurta fala mentén, bőrből készült zsákokban tá-
roltak. A falakat belülről szőnyegek borították, amelyek a hő-
szigetelés mellett díszítésül is szolgáltak. A bejáratot nemez-
takaróval tudták befedni.

A honfoglaló magyarok öltözete főként bőrből és kender-
vászonból készült. Az alsónemű fölé hosszú, bő köntöst vet-
tek fel, amit övvel fogtak össze. Fejükön csúcsos süveget vi-
seltek, lábbeliként bőr- vagy nemezcsizmát hordtak. Viseletük 
fontos darabja volt a tarsoly, amelyet az övre fűztek. Ebben 
főleg a tűzgyújtáshoz szükséges eszközöket tartották. A tar-
solyt mintás fémlemezzel díszítették (tarsolylemez). 

 Honfoglalás kori magyarok viselete  Mennyiben hasonlított 
egymáshoz a férfi és a női viselet? Figyeld meg a képen a süveg for-
máját!
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Az ősi magyar hitvilág

Az embert ősidőktől foglalkoztatja, hogy mi történik ve-
lünk a halál után. A szellemvilágot a földi élethez hasonlónak 
képzelték el. Emlékezz vissza, hogy az ókorban az elhunyt 
uralkodó (pl. a fáraó) sírjában használati tárgyait, ékszereit, 
bútorait is elhelyezték, hogy a túlvilágon használhassa azo-
kat. A kínai agyaghadsereg pedig az elhunyt császár védel-
mét szolgálta.

Az ősi közösségekben a szellemvilággal a sámán tartott 
kapcsolatot. Ő volt a törzs varázslója, és különös, földöntúli 
képességeket tulajdonítottak neki. A magyarok a sámánt 
 táltosnak* nevezték. A táltos mindig valamilyen testi külön-
legességgel rendelkezett: leggyakrabban hat ujjal vagy fogak-
kal született. A szertartásokon dobját ütemesen ütögetve 
révületbe esett. Ebben az állapotban úgy tűnt, hogy nem is 
tart kapcsolatot a valódi világgal, hanem – hitük szerint – a 
szellemvilágban jár. Az ősi magyar hitvilág szerint a szellem-
világ hét szintjére az életfán át lehetett eljutni. A révület ide-
jén a táltos egy állat – leggyakrabban ló – alakját ölti fel, így 
jut a felső világokba. Innen ered a népmesékből ismert szár-
nyas ló, a táltos paripa képzete.

Az állatok nagyon fontosak voltak őseink életében. A külön-
böző törzsek más-más állatokat tiszteltek szentként. Ezeket 
őseiknek tekintették. Árpád törzse a turulmadarat tekintet-
te szent állatának. A monda szerint Álmos édesanyjának, 
Emesének egyszer megjelent álmában egy turul, amely rá-
szállt. A turultól született meg gyermeke, Álmos. Az álom el-
árulta azt is, hogy gyermekétől dicső királyok származnak 
majd, akik nem a saját földjükön fognak uralkodni. Hogy mi 
lehetett valójában a turulmadár? A tudósok úgy vélik, a kere-
csensólymot vagy vadászsólymot nevezték így eleink.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Milyen volt a jurta belseje? Mesélj a berendezési tárgyai-
ról!

2. Hogyan öltözködtek a magyar nők és férfiak? Milyen esz-
közöket használtak? 

3. Kit nevezünk táltosnak? Mi volt a feladata a törzsben?
4. Hol találhatók Magyarországon turult ábrázoló szobrok? 

Nézzetek utána az interneten! Készíthettek tablót is a 
szobrok képeiből. 

A füvesember

Bizonyára hallottad már ezt a 
kifejezést. A gyógynövények isme-
rete, a velük való gyógyítás az ősi 
közösségekben a sámán feladata 
volt. A személyük iránti tisztelet-
nek ez volt a másik fontos oka. 

 Ti milyen gyógynövényeket ismer-
tek? Készítsetek listát a gyógyhatá-
sukról!

 Sámán a dobbal. A sámán fel-
adata a szellemvilág megidézése 
volt. A dob hangja segítette, hogy 
révületbe essen.

 A turulmadár szobra Tatabá-
nyán. A szobrot a honfoglalás ezre-
dik évfordulóján állították, a 19. szá-
zad végén.  Mit gondolsz, miért tu-
rul ma darat állítottak a honfoglalás 
em lékére?
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Konstantinápoly

1. Idézzétek fel, milyen középkori európai államokról, birodal-
makról tanultatok! Keressétek meg ezeket a térképen!

2. Mi jellemezte a középkori európai királyságok hadseregeit, 
harcmodorát?

A magyarok a honfoglalás előtt is vezettek zsákmányszerző hadjáratokat Európába. A kalando-
zással a letelepedés után sem hagytak fel. Az európai népek lassanként kiismerték harcmodorukat, 
megtanultak védekezni ellenük, így a hadjáratok befejeződtek, és a magyarság igyekezett beillesz-
kedni a keresztény Európába.

38. A kalandozó hadjáratok 
és Géza fejedelem

Kalandozó hadjáratok

A honfoglalás után őseink továbbra is félnomád életmó-
dot folytattak. Lovat, juhot és szarvasmarhát tenyésztettek, 
földjeiket legeltetésre és növénytermesztésre használták. 
A zsákmányszerző hadjáratokra kézműves termékek, szö-
vetek, arany- és ezüsttárgyak, valamint fémeszközök 
megszerzése érdekében továbbra is szükségük volt. A har-
cosok így kívánták megnövelni saját vagyonukat: így szerez-
tek pénzt, kincseket, és növelték szolgáik számát. Foglyaikat 
gyakran eladták rabszolgának, a magas rangú fogolyért 
pedig váltságdíjat követeltek.

 A kalandozó hadjáratok  Köves-
sétek a térkép alapján a kalandozó 
hadjáratok útvonalát! Mely államok-
ba jutottak el őseink kalandozásaik 
során? Ezek közül melyik volt a legtá-
volabbi?
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Hadjáratokat három irányba indítottak: Nyugat-Európá-
ba, Itáliába és a Bizánci Császárságba. Összesen 47 hadjá-
ratról van tudomásunk. Arról is vannak hiteles történelmi 
beszámolók, hogy időnként az európai uralkodók kérték fel a 
magyar seregeket, hogy zsoldosként harcoljanak saját csa-
pataik mellett. Ezt pénzzel fizették meg. A hadjáratok során a 
magyarok sok várost feldúltak, kifosztottak, az Atlanti-óceán 
partjától Hispánián és Itálián keresztül egészen Bizáncig. 
Gyakorlatilag egész Európát bejárták.

A magyarok fegyverei és harcmodora

A magyar hadsereg alapját a törzsek jelentették (lásd a 35. 
leckét). A kalandozó hadjáratok vezérei a törzsek vezetői, elő-
kelői voltak. A harcosok vérttel, szablyával, visszacsapó 
íjjal*, rövid nyelű lándzsával (ennek kopja a neve) és fo-
kossal (harci baltával) indultak a csatába. Rettegett íjászok 
voltak. A visszacsapó íj sokkal nagyobb távolságra lőtte ki a 
nyilat, mint más népek íjai. Lovaikon a nyereg szilárdan meg-
támasztotta a lovast. Már ismerték a kengyelt, ezért vágta 
közben felemelkedve, de akár hátrafelé fordulva is képe-
sek voltak lőni. A fiúgyerekek egészen kiskoruktól gyako-
rolták e mesterséget, nyíllövő versennyel szórakoztatva ma-
gukat. 

Egy bizánci császár, Bölcs Leó tanulmányozta a magyar 
harcmodort. Könyvében (amelynek címe: Taktika) az utókor-
ra hagyta az erről szóló ismereteket. Őseink legkedveltebb 
taktikája a cselvetés volt. Először a lovasok több sorban 
hadrendbe álltak. Még álló helyzetből nyílzáport zúdítottak 

Vért, szablya és visszacsapó íj 

A kalandozó harcosokat védő 
viszonylag kicsi, kerek pajzsot ne-
vezték vértnek. Bőrből és fából ké-
szült. A testüket is erős bőrből levő 
páncél fedte. 

A szablya egyélű, ívelt pengéjű 
kard volt, ami a lovasoknak külö-
nösen előnyös.

A visszacsapó íj az európai né-
pek számára ismeretlen volt. Fé-
lelmetes fegyver volt: akár 150-200 
méter távolságból is átütötte a 
 bőrpáncélt és a sodronyinget. Ha 
magasra lőtték a nyílvesszőt, ak-
kor nagy erővel zuhant az ellen-
ség közé – akár a koponyát is ké-
pes volt átlyukasztani. Nem csoda 
hát az imából ismert könyörgés: 
„A magyarok nyilaitól ments meg, 
Uram, minket!”

 A visszacsapó íj. 1. nyugalmi ál-
lapot; 2. lövésre alkalmas (fel ajzott) 
állapot; 3. a nyílvessző kilövése.

 A visszacsapó íj 1 nyugalmi ál-

 Hátrafelé nyilazó magyar harcos 
 Mi tette lehetővé a hátrafelé nyila-
zást? 

1. 2. 3.
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az ellenségre, majd amikor azok meginogtak, harci kiáltások 
közepette rontottak rájuk. Ekkor nyolcas alakzatban lovagol-
va – kavarogva – az ellenség arcvonalát nyilazták. Ha sikerült 
megfutamítani az ellenséget, akkor teljes megsemmisítésü-
kig nem hagytak fel a harccal. Ha azonban veszélyessé vált a 
helyzet, bevetették a hadicselt: a csapat nagy része, a zöme 
látszólag megfutamodott, és az ellenség üldözőbe vette. Tá-
volabb, még a csata előtt két kisebb csapat helyezkedett el, 
amelyek lesben állva várták azt a pillanatot, amikor az ellen-
ség serege elhalad előttük. Ekkor üldözőbe vették őket. A zöm 
is kettévált, az ellenséget bekerítették és lenyilazták. 

A kalandozások vége

A magyarok harcmodorát lassacskán kiismerték. Egy 
német uralkodó, I. Ottó Kr. u. 955-ben egy Augsburg nevű 
város mellett nehézfegyzerzetű lovagjaival legyőzte a ma-
gyar sereget. A magyarok két vezérét, Bulcsút és Lehelt ki-
végeztette. Ez a súlyos vereség arra figyelmeztette a magyar 
hadvezetést, hogy a nyugat-európai hadjáratok ideje lejárt. 
Innentől dél felé, a Bizánci Császárság felé indítottak zsák-
mányszerző portyákat. Mivel egyre többször kellett szembe-
sülniük az európai népek felkészültségével, egyre többször 
szenvedtek vereséget, be kellett látniuk, hogy ezt az életmó-
dot sikeresen nem folytathatják tovább.

Géza fejedelem és a keresztény Európa

Géza fejedelem végleg beszüntette a kalandozásokat. Be-
látta, hogy népünk csak úgy tud békében élni Európa köze-
pén, ha változtat életmódján, békét köt a keresztény álla-
mokkal. Hosszú és konfliktusokkal teli folyamat volt ez a 
magyarok számára: el kellett szakadni az évezredes hagyo-
mányoktól, a pusztán való szabad száguldozástól, a harc má-
morától, a régi hitvilágtól. Géza fejedelem felvette a keresz-
ténységet, és gyermekeit is megkereszteltette. Fia 
számára, akit Vajknak neveztek, de a megkeresztelésekor az 
István nevet kapta, megkérte a bajor Gizella hercegnő ke-
zét. A házasság révén a Német-római Birodalomban talált 
szövetségesre. Lányait európai uralkodócsaládokba házasí-
totta be. Így több állammal szövetségre lépett. A bajor her-
cegnővel együtt német lovagok és keresztény papok ér-
keztek hazánkba, akik a magyar főúri családok, illetve a 
keresztény egyház alapítói lettek. Magyarország elindult az 
európai keresztény államiság kialakulása felé.

 Géza fejedelem  Figyeld meg a 
csúcsos süveget és a keresztet! Vajon 
miért így ábrázolta a művész Géza 
fejedelmet? 

ÖSSZEFOGLALÓ
KÉRDÉSEK, 
FELADATOK

1. Miért volt szükség a kalandozó 
hadjáratokra?

2. Milyen irányba indultak ezek a 
hadjáratok?

3. Hogyan harcoltak a magya-
rok? Milyen fegyvereket hasz-
náltak? Mi volt a legkedveltebb 
harci taktikájuk?

4. Miért kellett véget vetni a ka-
landozásoknak?

5. Hogyan kötött békét Géza fe-
jedelem az európai keresztény 
államokkal?
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Azt már tudod, hogy a magyarok kalandozásaik során nyugaton is, délen is megfordultak. A hadjáratok 
célja a zsákmányszerzés volt: a városokat és falvakat kifosztották, így szereztek értékes kézműves terméke-
ket, arany- és ezüsttárgyakat, emellett a jószágokat is gyakorta elhajtották. A foglyul ejtett embereket pedig 
elhurcolták szolgálónak.

A magyar vitézek nagyon büszkék voltak sikereikre. Álljon itt példaként egy olyan monda, amelyben 
Botond vitéz mutatja meg a magyar virtust.

Nemsokára újabb kalandra indultak a magyarok, betörtek Bolgárországba, majd megrohanták és körül-
zárták Konstantinápoly városát. Ekkor a görögök [bizánciak] megállapodtak a magyarokkal, és egy vitézt, 
aki akkora volt, mint egy óriás, kiküldtek birkózni. Ez a görög egyszerre két magyarral akart megküzdeni, és 
azt mondta, hogy ha mind a kettőt le nem győzi, akkor a görög császár a magyarok adófizetője lesz. Ez 
módfelett bosszantotta a magyarokat, ezért kiszemeltek egy vitézt, aki szembefordult a göröggel, és azt 
mondta neki:

– Én Botond vagyok, igaz magyar, s legkisebb a magyarok közül. Végy magad mellé két görögöt, az egyik 
elszálló lelkedre ügyeljen, a másik holttestedet eltemesse, mert egészen bizonyos, hogy a görög császár a 
magyarok adófizetője lesz.

Ekkor a magyarok Apor nevű kapitánya, aki annak a seregnek parancsnoka volt, azt parancsolta Botond-
nak, hogy induljon bárdjával a város kapuja ellen, és úgy mutassa meg erejét. Elment hát Botond az ércka-
puhoz, és egy hatalmas csapással akkora lyukat vágott rajta, hogy azon a nyíláson egy ötéves gyerek ki és 
be kényelmesen eljárhatott. Amíg Botond ezt tette a görögök és a magyarok szeme láttára, a többiek elő-
készítették a viadal helyét. A város kapuja előtt egy kurta óráig tusakodtak [birkóztak] egymással, végül 
Botond úgy földhöz teremtette a görögöt, hogy az a lelkét nyomban kilehelte. A görögök császára és a fele-
sége, akik ott állottak a város bástyáján, ezt nagy szégyennek tartották, ezért arcukat elfordították, és fel-
siettek a palotába. De amikor a magyarok az adót követelték, amiért a küzdelem folyt, a görög császár ki-
nevette őket. Erre a magyarok felhagytak a város ostromlásával, és egész Görögországot elpusztították. Sok 
aranyat, drágakövet és számtalan barmot zsákmányoltak, és gazdagon megrakodva tértek vissza öveikhez.

(Lengyel Dénes: Régi magyar mondák  című könyve alapján)

Botond legyőzi a görög óriást  Olvasmány

 Botond küzdelme – a 14. századi Képes Krónika ábrázolása  Figyeld meg, mennyiben tér el a kép a 
küzdelem ábrázolásában a szövegtől!
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A magyarok kalandozó hadjárataik során sok koronás főnek okoztak fejfájást. Így volt ez a német-római 
császárral, Ottóval is. Történt egyszer, hogy Ottó császár ellen fellázadtak a hercegek – kiváltképpen leányá-
nak férje, Konrád herceg. Segítségül hívták a rettegett magyarokat, akik a zsoldért és a zsákmányért szíves 
örömest felkerekedtek. Az útjukba eső városokat megtámadták, kifosztották, majd Augsburg városa felé 
vették az irányt. A monda szerint a magyarokat három vezér: Lehel, Bulcsú és Súr vezette.

Vadásznak, harcosnak kürtre van szüksége. A kürt harsány rikoltása bátorítja a tétovázó harcost a csata 
zajában, igazítja útba a tévelygőt az erdő sűrűjében. A magyarok leghíresebb kürtöse Lehel vezér volt. Kürt-
je ott függött mindig Lehel oldalán, drágább volt számára a legvitézebb kardnál! Amikor ő belefújt kürtjébe, 
még a holtak is életre keltek, hangja forrósággal és izgalommal árasztotta el a vitézek szívét.

Augsburg mellett, a Lech-mezei véres csatában a magyarok alulmaradtak a németekkel szemben. Ami-
kor a győztesek elfogták vitézeinket, Leheltől fegyverével együtt elvették imádott kürtjét is, nem csoda hát, 
hogy búskomorságba esett. A vesztesekre pedig bitófa (azaz akasztófa) várt. Ők, akik megannyi német vitéz 
vérét ontották, és soha meg nem hátráltak a csatában, most a tömlöcben várták, hogy utolsó útjukra indul-
janak, a bitófa alá!

A német császár igen büszke volt a magyarok felett aratott győzelmére. De hogy jó színben tűnjön fel 
vezéreink szemében, magához hívatta őket. Megkérdezte, mi az utolsó kívánságuk, mert azt teljesíteni fogja.

– Adjátok ide a kürtömet, hadd búcsúzzam el tőle és az élettől, hadd fújjak bele utoljára! – válaszolt 
Lehel. A császár parancsára a szolgálók át is adták neki a kürtöt.

Lehajtott fejjel vette át tőlük, így nem láthatták, hogyan villant fel egy fenyegető sugár a szemében! 
Közelebb lépett a trón körül álló német urakhoz, legeslegközelebb pedig Konrád herceghez, aki a magyart 
segítségül hívta, s azután ellenük fordult.

Megszólalt a kürt. Hangja áradón és bűvölően töltötte be a termet, meghatottan, lélegzetüket visszafojt-
va álltak ott a német urak, mintha soha ilyen szépet nem hallottak volna. A bűvölő dallam ekkor riadóra 
váltott. Mintha mennydörgés hangzott volna fel, belereszkettek a falak is! Lehel pedig fenyegetően kiegye-
nesedett, úgy tűnt, mintha most ő lenne a bíró, nem pedig a halálra ítélt fogoly. A kürt csak zengett, mígnem 
Lehel egy váratlan mozdulattal fegyverré nem változtatta: hirtelen a hitszegő Konrád fejére sújtott vele. 
A herceg menten szörnyethalt.

– Menj előttem a másvilágra, és légy a szolgám! – kiáltotta Lehel. Sorsát mégsem kerülhette el: mindhár-
mukat kivégeztette a német császár.

A kürtöt ma is őrzik Jászberény városában, s mutogatnak rajta egy nagy repedést. Erős koponyája lehe-
tett a német Konrádnak! (Magyar népmese nyomán)

Lehel kürtje    Olvasmány

 Lehel kürtje a 14. századi Képes Krónikában és a jászberényi Jász Múzeumban
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Kislexikon

adó  Az állam fenntartására, a nem termelő ré-
tegek (katonaság, papság, hivatalnokok), a közös 
célok (pl. öntözőcsatorna, várfal építése) költségei-
nek fedezésére beszedett pénzösszeg vagy ter-
mény.

agóra  Piactér; a görög városállamok kereske-
delmi és közéleti központja.

állam  Egy meghatározott területen, szervezet-
ten működő és gazdálkodó emberi közösség. Az 
állam vezetője hozza az egész közösségre érvényes 
törvényeket, gondoskodik a feladatok megosztásá-
ról. Az állam az adókból tartja fenn a hivatalnoko-
kat, a hadsereget és a papságot.

amfiteátrum  Római kori színház vagy aréna, 
a gladiátorküzdelmek helyszíne. Jellegzetes kör 
vagy ovális alaprajzú építmény. 

apostolok  Jézus tanítványai.
arisztokrata  Földbirtokkal és politikai hata-

lommal rendelkező, gazdag és előkelő társadalmi 
réteg; először az ókori görög társadalomban, ké-
sőbb más államokban is használatos fogalom.

barbárok  A római korban a rómaiak hitétől 
eltérő hitvilágú népcsoportok megnevezése. 

barlangrajz  Az ősemberek által a barlangok 
falára rajzolt vagy festett kép, aminek mágikus erőt 
tulajdonítottak. A barlangrajzoknál tartott szertar-
tások biztosították a vadászat sikerét és védelmet a 
természeti erőktől. 

Biblia  A keresztény vallás szent könyve. Két 
nagy részből áll, ezek az Ószövetség és Újszövet-
ség.

birodalom  Nagy területű állam, amelyben az 
uralkodó hatalma több népre terjed ki.

borostyánút  Európa északi részéből Itáliába 
vezető kereskedelmi útvonal, amelyen a borostyánt 
Róma közelébe szállították.

civilizáció  Egy nép társadalmi, gazdasági és 
tudományos fejlettsége. 

csapóhíd  Először az első pun háborúban al-
kalmazott szerkezet, amelyet a római hajókra rög-
zítettek. A csapóhíddal a római katonák a megtá-

madott hajót a sajátjukhoz rögzítették, majd a 
hídon keresztül az ellenséges hajóra özönlöttek, és 
közelharcra kényszeríthették a szárazföldi harcban 
járatlan punokat.

diktátor  Teljhatalommal rendelkező katonai 
és polgári vezető Rómában a köztársaság korában, 
akit végveszély esetén választottak. Hivatala fél 
évre szólt. 

egyeduralom   Olyan társadalmi rendszer, 
amelyben a törvényhozást, a hadvezetést, a bírás-
kodást és gyakran a vallási vezetést is egyetlen sze-
mély – az uralkodó – tartja a kezében (pl. fáraó, ki-
rály, császár). 

egyistenhit  Olyan vallási felfogás, amely sze-
rint a világot egyetlen isten teremtette és irányítja. 
A zsidó, a keresztény és az iszlám vallás tartozik 
ebbe a csoportba.

előnév  A nevek előtt álló kifejezés, ami az 
adott személy valamilyen tulajdonságára, jellemző-
jére utal (pl. Nagy Sándor, Hódító Vilmos).

evangélium  A Jézus életét, tanításait tartal-
mazó könyvek a Biblia újszövetségi részében. A Bib-
liában négy evangélium van. (Az evangélium görög 
szó, jelentése: örömhír.) 

falanx  Zárt katonai alakzat; támadás során a 
dárdások sűrű sorokba rendeződve haladtak az el-
lenség felé, előbb az első három sor hajította el a 
dárdáját, az elesettek helyére a következő sorban 
állók léptek.

falu  Egyszerű házak alkotta kisebb település, 
amelynek lakói a környező földeken mezőgazdasá-
gi tevékenységgel foglalkoznak, és összetartó kö-
zösségben élnek.

feudalizmus  Középkori társadalmi rendszer. 
A társadalomban a hatalom és rang alapja a föld-
birtok (latinul: feudum) és a rajta élő és dolgozó 
jobbágyok sokasága volt. A társadalom különböző 
csoportjai nem rendelkeztek egyenlő jogokkal, 
fontos szerepük volt a kiváltságoknak. A középkor 
végéig a feudális rendszer volt általános Európá-
ban. 
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gladiátor  Életre-halálra szóló küzdelemre ki-
képzett rabszolga az ókori Római Birodalomban. 

hadisarc  A legyőzött vagy meghódított nép 
által fizetett nagyobb pénzösszeg vagy más értékes 
dolog (pl. termények, arany), amelyet a győztes 
népnek, uralkodónak köteles átadni. 

helóták   A spártaiak földművelő szolgái. 
A spár taiak az általuk meghódított területen élőket 
szolgasorba kényszerítették. A helóták a földbirtok-
hoz tartoztak, ott végezték a munkájukat. A spártai 
polgár az apjától örökölte a birtokot a szolgákkal 
együtt.

hieroglifa  Ókori egyiptomi írásmód, bonyolult 
képírás, amelyben minden jel egy-egy tárgyat, élő-
lényt ábrázol, de vannak szótagot vagy hangot áb-
rázoló jelei is.

hűbéres  A hűbéri lánc alárendelt tagja; külön-
böző szolgálatok (védelem, katonáskodás) fejében 
földbirtokkal megajándékozott nemes a középkor-
ban. 

hűbéri lánc  A feudalizmusra jellemző kapcso-
lat a földbirtokosok (nemesek) között. A hűbérúr 
földbirtoka egy részét hűséges vitézének, emberé-
nek adományozza, aki cserébe szolgálatokkal tar-
tozik hűbérurának, a kapott földbirtok egy részének 
tovább ajándékozásával pedig maga is hűbérúrrá 
válhat. 

hűbérúr  A hűbéri lánc tagja; hűségért és szol-
gálatokért földet adományoz hűbéresének; saját 
földbirtokkal és jobbágyokkal rendelkező nemes a 
középkorban.

időszalag  Olyan számegyenes, amelyen a tör-
ténelmi események időpontját jelöljük. Az eligazo-
dást a keresztény időszámítás alapja, Krisztus szü-
letésének időpontja segíti. Az időszalagon ezt az 
évet így jelöljük: K. sz. A Krisztus születése előtti 
események (Kr. e.) ettől balra helyezkednek el. A je-
lenhez közelebbi, Krisztus születése utáni (Kr. u.) 
események ettől jobbra találhatóak.

isten  Természetfölötti lény, aki a világminden-
séget teremtette és irányítja. 

iszlám  Az arab nép körében keletkezett egyis-
tenhívő vallás. Tanítása szerint Allah az egyedüli 
isten, akinek vallási utasításait követve juthat a Pa-
radicsomba (mennyország) a muszlim hívő.

jobbágytelek  A földesúr földjéből használatra 
kapott földterület, amelyen a jobbágy gazdálkod-
hatott, felépíthette a házát.

kalifa  Állami és vallási vezető az iszlám álla-
mokban.

kasztrendszer   Indiai társadalmi rendszer, 
amely négy nagy, egymástól elkülönülő rétegből 
állt – ezek a kasztok. A társadalom által be nem fo-
gadott emberek az érinthetetlenek.

kereszténység  Egyistenhívő vallás, amely a 
Kr. u. 1. században alakult ki. Tanításainak lénye-
ge: a szeretet, az emberek közötti megértés, a hit 
az egyedüli, mindenütt jelen levő, mindenható 
 Istenben és a halál utáni feltámadásban, üdvö-
zülésben. Alapítója Jézus, aki kereszthalálával 
minden hívőt megváltott bűneitől. Szent könyve a 
Biblia. 

kódex  A szerzetesek által kézzel írt (másolt) és 
színes képekkel díszített könyv.

konzul  A római köztársaság korában az állam 
élén álló két hivatalnok, akik a szenátussal együtt 
irányították az államot. Megbízatásuk egy évre 
szólt.

Korán  Az iszlám vallás szent könyve, amely 
Allah helyes életmódra vonatkozó tanításait tartal-
mazza. 

közösség  Együtt élő és tevékenykedő embe-
rek csoportja (feladatmegosztás, felelősség). 

kultúra  Egy emberi közösség anyagi és szelle-
mi értékeinek összessége; az életmód, a szokások, 
a munkában alkalmazott eszközök és módszerek, a 
hit, a művészet és a tudományos ismeretek összes-
sége.

légió  A római hadsereg legnagyobb katonai 
egysége. 

limes  A Római Birodalom árkokkal, őrtornyok-
kal, erődökkel, helyenként falakkal megerősített 
határa, védelmi vonala. 

maharadzsa  A rádzsánál nagyobb tekintélyű 
és hatalmú indiai uralkodó, „nagy király”. 

majorság  A földesúr saját használatában lévő 
földterülete, amelyet jobbágyai műveltek meg ro-
botmunkával. 

mártír, vértanú  A keresztényüldözések idején 
vallását bátran vállaló, s emiatt megkínzott és meg-
ölt személy, a keresztény hit hősi halottja. (Később 
mártírnak neveztek mindenkit, aki annyira hitt va-
lamiben, hogy ezért a halált is vállalta.)  

mise  Keresztény vallási szertartás; szent szö-
vegek, bibliai olvasmányok felolvasása, hálaadó, 
Istent dicsőítő és könyörgő egyházi énekek és imák 
utáni áldozás – a Jézus testét jelképező ostya és vé-
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rét jelképező bor ünnepélyes magunkhoz vétele (a 
pap a hívő nyelvére helyezi az ostyát). 

mozaik  Apró, színes agyag- vagy üvegcsere-
pekből kirakott kép; a római villák és paloták pad-
lóját, falát, gyakran a medencéket díszítették vele. 

múmia  Bebalzsamozott (vegyszerekkel tartó-
sított) és bepólyált holttest, melyet az egyiptomi 
kultúrában így készítettek fel a túlvilági életre.

muszlim  Az iszlám vallás híve. 

nagycsalád   Olyan család, amelyben több 
nemzedék él és gazdálkodik együtt. Minden tulaj-
donuk közös, amellyel a családfő rendelkezik. Az 
ősi társadalmak alapegysége.

napfogyatkozás  Csillagászati jelenség; akkor 
jön létre, ha a Hold eltakarja a Napot (a Hold pon-
tosan a Föld és a Nap között helyezkedik el).

nemes  A középkori feudális társadalom egyik 
csoportja; a király leghűségesebb vitézeinek földte-
rületet adományozott, belőlük lettek a földesurak, 
azaz a nemesek.

nemzetség  Olyan társadalmi csoport, amely 
több, egymással vérrokonságban lévő nagycsalád-
ból áll. Összetartozásukat a közös ős és közös szo-
kások biztosítják. A nemzetségen belül kialakultak 
vagyoni különbségek.

népgyűlés  Törvényhozó és végrehajtó testü-
let, amelyben csak polgárjoggal rendelkező felnőtt 
 férfiak vehettek részt. Az athéni demokrácia idején 
a legfőbb politikai hatalom, a római köztársaság-
ban viszont a szenátushoz képest kisebb a jelentő-
sége.

néptribunus   A plebejusok érdekeit védő 
tisztségviselő az ókori Rómában. Vétójogával élve 
megsemmisíthette a köznép számára hátrányos 
törvényeket és rendelkezéseket, s a köznép érde-
kében törvényeket javasolhatott. Személye sérthe-
tetlen volt, s ezzel védelmet nyújthatott a plebeju-
soknak. 

öntözőcsatorna  A száraz éghajlatú folyamvöl-
gyekben (Tigris, Eufrátesz, Nílus, Indus stb.) létre-
hozott árok- és gátrendszer. Ezen keresztül a folyók 
vizét a távolabbi területekre is el tudták vezetni, tá-
rolni, így egyenletes vízellátást biztosítottak a föl-
dek öntözéséhez. Az öntözéses földművelés a me-
zőgazdaság egyik fajtája. 

padlófűtés   Római kori találmány; a padló 
alatti légrésekbe vezetett forró levegővel fűtötték 
az épületeket (pl. villákat, fürdőket). 

pápa  A keresztény egyház feje; a püspökök 
(később a bíborosok) testülete választja tagjai sorá-
ból. (Ma csak a keresztény vallások egy része ismeri 
el hatalmát.) 

papirusz  A papirusznád rostjaiból préselt lap, 
amelyre az ókori egyiptomiak írtak.

patrícius  A leggazdagabb, legelőkelőbb csalá-
dok az ókori Rómában, akik a várost alapító nem-
zetségek leszármazottainak tartották magukat. Az 
egy nemzetségbe tartozók közös őstől, azaz atyától 
(latinul: pater) származtak, ebből ered az elneve-
zés.

pénz  Olyan csereeszköz, amelynek értékéhez 
más áruk értékét viszonyítják; az ókorban és a kö-
zépkorban ez többnyire az ezüst vagy az arany volt. 

piramis  Az egyiptomi fáraók gúla alakú sírem-
lékei, amelyekben a fáraó mumifikált holttestét he-
lyezték el. A fáraó halál utáni védelmét és uralkodói 
tekintélyét is szolgálta. 

plebejus  A római társadalom széles rétege; 
azok a szabad rómaiak, akik Rómába a városalapí-
tás után települtek be, illetve a szegényebb csalá-
dok, földművesek, kézművesek és kereskedők. A la-
tin plebs (= köznép) szóból származik.

polgár  Az állam törvényei alapján bizonyos 
jogokkal rendelkező személy, akit a jogok fejében 
kötelezettségek is terhelnek.

polgárháború  Egy államon belül az ellentétes 
érdekű társadalmi vagy politikai csoportok között 
kialakuló fegyveres harc.

polisz  Görög városállam. 
pogány  A sokistenhívő vallások híveit nevez-

ték pogányoknak a keresztények.
prédikáció   Valamelyik bibliai történetből, 

esetleg egy szent vagy vértanú cselekedeteiből kiin-
duló beszéd, amelynek célja a helyes, erkölcsös 
életre nevelés, a hit erősítése. 

provincia   Tartomány, a Római Birodalom 
meghódított területe. Élén a szenátus által kineve-
zett helytartó áll, s a római törvények szerint igaz-
gatják. A provincia lakossága adót fizetett Rómá-
nak, és nem voltak politikai jogai.

püspök  Keresztény egyházi vezető. 

rabszolga  „Beszélő szerszám”, a szabadságá-
tól megfosztott, más ember tulajdonát képező sze-
mély, aki emberi jogokkal nem rendelkezett, elad-
ható vagy örökölhető volt, mint egy vagyontárgy. 
A rabszolgáknak a ház körüli munkákban, a terme-
lésben, de a szórakoztatásban (gladiátor) is szere-
pük volt. 
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rabszolgatartó társadalom  Olyan társada-
lom, amelyben törvények biztosítják a rabszolga-
tartást. Az ókori társadalmakra volt jellemző; pél-
dául a római gazdaság a termelőmunkába bevont 
rabszolgákra épült.

rádzsa  Indiai uralkodó az ókorban.
robot  Fizetség nélkül végzett munka; a feuda-

lizmusban a jobbágyok ingyen művelték meg föl-
desuruk birtokát, a majorságot. 

sámán  Varázsló, olyan személy a közösség-
ben, akiről azt gondolták, hogy képes kapcsolatba 
lépni az istenekkel és a szellemekkel. 

saru  Nyitott, egyszerű lábbeli; egy vastag bőr-
talp, amelyet keskeny szalagokkal rögzítettek a láb-
hoz.

szabadok  Az ókori társadalmak emberi jogok-
kal rendelkező tagjai; a rabszolgákon kívüli vala-
mennyi társadalmi réteg.

szarkofág   Ember formájú díszes koporsó, 
amelyben az egyiptomi múmiát helyezték el. 

szenátus  Tanácsadó testület, a vének tanácsa 
az ókori Rómában. Feladata a törvények elfogadá-
sa, a pénzügyek, a hivatalnokok felügyelete, a val-
lási élet és a külpolitika irányítása volt. Tagjai a sze-
nátorok, akik csak patríciusok lehettek. 

szertartás  Olyan ünnepélyes cselekedet, ame-
lyet egy közösség végez, meghatározott formák kö-
zött, általában vallási céllal. 

táltos  A magyar törzsekben a sámán neve.
társadalom   Szervezett emberi közösség, 

amelynek kisebb csoportjai meghatározott felada-
tokkal, munkamegosztásban tevékenykednek, a 
biztonságot és kiszámíthatóságot törvényekkel, 
szabályokkal biztosítják. 

tízparancsolat  Az Istennek tetsző, erkölcsös 
élet szabályai, Isten tíz parancsa a hívőknek, ame-
lyet a Biblia szerint Isten a zsidók számára adott át 
Mózesnek. 

tóga  Ókori római lepelszerű viselet; a római 
polgárjoggal rendelkező férfiak hivatalos és ünnepi 
ruhadarabja.

többistenhit  Vallási felfogás, amely szerint a 
világot és az emberek sorsát több isten irányítja.

törvény  A rend fenntartása céljából alkotott 
írott szabály, amely meghatározza az állam felada-
tait és kötelezettségeit (pl. külső-belső védelem), 
illetve az állam területén élő emberek jogait és kö-

telezettségeit (pl. adófizetés). Gyakran szabályozza 
a különböző társadalmi csoportok tagjai közötti 
kapcsolatot is.

törzs   A nemzetségnél nagyobb társadalmi 
csoport, amely több, vér szerinti rokonságon alapu-
ló nemzetségből áll. 

törzsfő  A törzset vezető személy.
tunika  Az ókori rómaiak vászonból készült, 

ingszerű ruhadarabja.
turulmadár  Árpád törzsének szent madara, 

hitük szerint törzsük őse; címerállat. 

uradalom  Középkori nemesi földbirtok. Az 
uradalomhoz tartoznak a majorsági földek, a job-
bágyok telkei a falvakkal és a közösen használt te-
rületek (legelők, erdők, tavak).

uralkodó  Az állam élén álló vezető személy, ő 
hozza a közösség egészére érvényes törvényeket, 
gondoskodik a feladatok megosztásáról, biztosítja 
a védelmet a külső támadásokkal szemben, illetve 
fenntartja a belső rendet – mindezeket a közösség 
által befizetett adókból.

város  A falunál nagyobb település, amelynek 
lakói jórészt kézműves (ipari) és kereskedelmi tevé-
kenységet folytatnak, az élelmezését a környező 
földek mezőgazdasága biztosította. Gyakran közle-
kedési csomópontokban, folyami átkelőknél, jól 
védhető helyek közelében, jó kikötőhelyeken ala-
kultak ki.

városállam  Városközpontú állam, ahol egy 
város és a környező területe alkot államot. 

vének tanácsa  Spárta legfontosabb vezető 
testülete, tagjai a hatvan évnél idősebb, köztiszte-
letben álló spártai férfiak lehettek. A két király mel-
lett ők irányították a városállam mindennapjait, 
javaslataikat a népgyűlés elé tárták.

vétójog  A latin veto (= tiltakozom) kifejezésből 
származó fogalom; a római néptribunusok joga 
arra, hogy bizonyos törvények, rendeletek életbe-
lépését megakadályozzák. 

viasztábla  A római kori iskolákban papír he-
lyett használatos írótábla. Egy kisebb fatáblát viasz-
szal vontak be, amelybe íróvesszővel – a stílussal – 
karcolták a betűket a gyerekek.

visszacsapó íj  A magyarok jellegzetes, nagy 
távolságra lövő fegyvere.

zikkurat  Lépcsőzetes toronytemplom az ókori 
Mezopotámiában.
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