Magister Universitas Érettségi Előkészítő
1. emelt csomag: Ókor esszék

Készítette: Barta József

1. feladat
A feladat az ókori egyiptomi civilizációval kapcsolatos. (19 sor) 2014. május idegen
Mutassa be a források és ismeretei alapján az ókori Egyiptom társadalmának és
gazdaságának alapvető vonásait! Válaszában térjen ki az uralkodó hatalmának jellegére
és az államnak a gazdaságban betöltött szerepére!
Használja a középiskolai történelmi atlaszt!

Templom, Abu-Szimbel, Egyiptom
A templomot négy 20 méteres, ülő fáraószobor őrzi.
„Bajban voltam a Nagy Trónon, és azokat, akik a palotában vannak, kétségbeesés fogta el […]
mert a Nílus uralkodásom alatt hét évig nem áradt meg. Alig volt gabona, a gyümölcsök
elszáradtak, és szükség volt minden ennivalóban. Szívemet a dolgok kezdetei felé fordítottam,
és megkérdeztem őt, a Kamarást, az Ibiszt [a bölcsesség istene], az Írások Főpapját Imhotepet,
Ptah fiát: »Hol van a Nílus születésének helye? Ki ott az Isten?« Ő így válaszolt: »Be kell
lépnem az Élet Házába [könyvtár] és ki kell tárnom Ré lelkeit [szent könyveit], hogy nincs-e
bennük valami útmutatás.« Ment és rögtön visszatért, hogy felvilágosítson engem a Nílus
áradásáról.” (Dzsószer fáraó feliratából, Kr. e. XXVII. század)
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2. feladat
A feladat az ókori Kínával kapcsolatos. (16 sor) 2006. február
Mutassa be a források és ismeretei alapján a kínai civilizáció jellemzőit és virágkorát!

Az ókori Kína
„A zárt világban fejlődő Kína számos technikai újítást adott az utókornak. A fehér porcelánt,
a selymet a kínaiak fedezték fel, karavánjaik egészen Mezopotámiáig eljutottak […]”
(Tankönyvi szöveg)
„A folyókat és a legelőket követve vándorolnak, nincsenek városaik, sem állandó lakhelyük
[…] Nincs írásuk, szóban kötik a megállapodásokat […] az a szokásuk, hogy békében állataik
legeltetése és a vadászat a fő foglalkozásuk, háborús időben pedig a harcot gyakorolják […]
Távolsági fegyverük az íj és a nyíl, a közelharci fegyverük a kard és a rövid dárda.”
(Kínai forrás a hunokról)
„A Csin-dinasztia bukásához a túlzott szigor következtében kitört felkelések vezettek. A Han
császárok megerősítették a központi hatalmat, s uralkodásuk első felében Kína virágkorát élte.
[…] A Birodalom megnövekedett erejét hódításokra használták fel.” (Tankönyvi szöveg)
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3. feladat
A feladat az ókori Kelethez kapcsolódik. Mutassa be a források és ismeretei alapján a
buddhizmus kialakulásának körülményeit, jellegzetes vonásait!
Használja a középiskolai történelmi atlaszt! 2009. május (17sor)
„Sziddhártha gyermekkoráról kevés legenda beszél. Apja király volt, akinek papjai
megjósolták, hogy fia el fog távozni az udvarból. […] Sziddhártha egyre arra vágyott, hogy
megismerje a világot. […] A szeme elé került emberi szenvedés ráébresztette arra, hogy
lemondva a világi életről, vándor aszkétaként kell keresnie a megváltást.” (Tom Lowenstein)
„Azt kérditek, mi a szenvedés igazsága? A születés szenvedés, az öregedés, a betegség és a
halál szenvedés. Szenvedés a kedvelt dolgoktól elszakadni. Szenvedés az óhajtottat meg nem
kapni. […] S mi a szenvedés kioltásának igazsága? A sóvárgás megszüntetése. […] a
megszabadulás, az elszakadás.” (Buddha beszédeiből)
„Az önsanyargatás csak megzavarja az elmét. Az ennek következtében fellépő kimerültségben
és szellemi bódultságban pedig az ember már képtelen arra, hogy megértse az élet mindennapi
dolgait. […] Felhagytam mindenféle túlzással, legyen az luxus, vagy aszketizmus. Felfedeztem
a középutat.” (Egy burmai kézirat részlete)
„Buddha követői a legkülönbözőbb társadalmi rétegekből kerültek ki. […] A belépéssel […]
megszűntek a kasztkorlátok. […] A kasztrendszert nem isteni, hanem csak emberi
intézménynek tekintette, és nem ismerte el a brahmanák [papok] előjogait.” (Glasenapp
vallástörténész)
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4. feladat
A feladat a spártai társadalomra vonatkozik. Ismertesse a forrás és az ábra alapján a
spártai társadalom szerkezetét! Mutasson rá a társadalmi tagolódás ellentmondásaira!
2005. május (16 sor)

A spártai társadalom szerkezete
„Lükurgosz második és legfontosabb politikai reformja a föld felosztása volt. […] Szavait
valóra váltotta, s Lakónia [Spárta] többi részén harmincezer parcellát osztott ki a
perioikoszoknak [körüllakók], a Spártához tartozó területeken pedig kilencezret, ennyi volt
ugyanis a spártai [polgár] igényjogosultak száma. […] Minden parcella akkora volt, hogy
hetven mérő árpát teremjen a férj és tizenkét mérőt a feleség részére, ezenfelül pedig
ugyanilyen mennyiségű szőlőt és olajbogyót. Lükurgosz úgy gondolkodott, hogy ennyi föld
elegendő minden embernek ahhoz, hogy jólétben és egészségben éljen, másra pedig úgysincs
szüksége. A földeket a helóták művelték, és […] szolgáltatásokkal tartoztak.”
(Plutarkhosz:Lükurgosz élete)
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5. feladat
A feladat az ókori Spártával kapcsolatos. 2008. október (17 sor)
Mutassa be a források és ismeretei alapján a spártai társadalom felépítését, a polisz
működését! Használja a középiskolai történelmi atlaszt is!
„Spárta közvetlen határát pedig 9000 részre [osztotta]. Ennyi lett a spártaiak osztályrészeinek
száma.[...] Nem sajnálta polgártársaitól a szabadidőt, viszont teljesen eltiltotta őket a köznapi
mesterségektől. [...] A földet [...] is a helóták művelték meg helyettük.[…] A csecsemő
felnevelése nem az apa belátásától függött, hanem el kellett vinni az összejövetelek helyére,
ahol a legidősebb törzstagok szemügyre vették a gyermeket. Ha jókötésűnek, erősnek találták,
kiutaltak neki egy földdarabot a kilencezer közül, és elrendelték felnevelését. Ha viszont
csenevész […] volt, kivitték a Taügetosznak „Kitevő” nevű szakadékos helyére, mivel sem
neki, sem az államnak nem előnyös, ha egy nem egészségesnek született, erőtlen gyermek
életben marad. [...] Az úgynevezett krüpteia a következőkből állott: az elöljárók időnként a
legértelmesebbnek ítélt ifjakat kiküldték a vidékre, mindössze egy tőrrel és a legszükségesebb
élelemmel felszerelve. Ezek nappal szerteszéledtek, és rejtekhelyeiken pihentek, éjszaka
viszont kiálltak az utakra, és legyilkolták a kezükbe kerülő helótákat. […] Először is
minden arany- és ezüstpénzt kivont a forgalomból, és elrendelte, hogy fizetési eszközül csak
vasat szabad használni. […] Sem idegenből hozott árut, sem dísztárgyakat nem lehetett érte
vásárolni, külföldi kereskedők hajói nem kötöttek ki Lakedaimon kikötőiben.”
(Plutarkhosz: Lükurgosz élete)
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6. feladat
A feladat Spárta történelméhez kapcsolódik. (17 sor) 2014. október
Mutassa be a források és ismeretei segítségével az ókori Spárta társadalmi rétegeit, és
magyarázza meg a sajátos társadalomszervezet okát!
„Megkísérelte az ingó vagyon felosztását is, hogy teljesen megszüntessen minden
egyenlőtlenséget és aránytalanságot. Amikor azonban látta, hogy az emberek képtelenek
elviselni vagyonuk köztulajdonba vételét, más megoldást keresett, és állami intézkedésekkel
kísérelte meg a kapzsiság leküzdését. Először is minden arany- és ezüstpénzt kivont a
forgalomból, és elrendelte, hogy fizetési eszközül csak vasat szabad használni.”
(Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok, Lükurgosz)

Vázakép, Kr.e. VII. sz.
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7. feladat
A feladat az ókori Athén történelméhez kapcsolódik. 2009. október (47 sor)
Mutassa be a források és ismeretei segítségével az athéni demokrácia kialakulásának
folyamatát a Kr. e. VII. századtól a demokrácia virágkoráig!
„Szolón az összes vezető tisztséget, ahogy addig is volt, a jómódúaknak kívánta
fenntartani, az államügyek egyéb intézését azonban, amelyben a nép addig nem vett részt,
közössé tette. Bevezette a polgárok vagyonbecslését. […] Egy további tanácsot is szervezett a
négy törzsből olyan módon, hogy mindegyik 100-100 tagot választott. Ezek feladata az volt,
hogy a népgyűlést megelőzően tanácskozzanak, és előzetes javaslatuk nélkül semmit se
engedjenek a népgyűlés elé terjeszteni.” (Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok)
„Peiszisztratosz az állam ügyeit mértéktartóan vezette, és inkább alkotmányosan, mint
türannosz módjára, mert egyébként is emberszerető és szelíd volt. […] Egyébként sem
terhelte meg a tömegeket semmivel uralkodása idején, hanem mindig békét teremtett számukra,
és biztosította a belső nyugalmat. […] Mindabból, amit róla mondtak, a legnagyobb jelentőségű
az, hogy népbarát lelkületű volt és emberséges.”
(Arisztotelész: Az athéni állam)
„Minden egyes ember fogott egy cserépdarabot, és ráírta, hogy kit akar eltávolítani a polgárok
közül, majd odavitte az agora egy bizonyos helyére, amely korláttal volt körülkerítve. Az
arkhónok először a cserepek mennyiségét számlálták össze, ha ugyanis hatezernél kevesebben
voltak a szavazók, a cserépszavazás érvénytelennek számított. Azután külön rakták mindegyik
nevet, és azt, akit a legtöbben írtak fel, tíz évre kiutasították, de úgy, hogy az illető
megmaradt javai élvezetében.” (Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok)

Sorsológép Periklész korából (rekonstrukció)
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8. feladat
A feladat az ókori Görögországgal kapcsolatos. 2005. október (16 sor)
Mutassa be a források és ismeretei alapján, miként értékeli a két szerző az athéni
demokráciát! Elemezze az eltérő vélekedések okait!
„Olyan alkotmánnyal élünk, amely nem igazodik szomszédaink törvényei után, s inkább mi
magunk szolgálunk például, mintsem hogy utánoznánk másokat. A neve pedig, mivel nem
kevesekre, hanem a többségre támaszkodik: demokrácia. Törvényeink szerint a személyes
ügyeket tekintve, mindenki egyenjogú, de ami a megbecsülést illeti, hogy a közösség előtt
kinek miben van jó híre, itt nem a társadalmi helyzet, hanem a kiválóság ér többet, és ha
valaki olyasmire képes, ami a város javára van, szegény sorsa és így jelentéktelen társadalmi
rangja nem áll útjában. A szabadság szellemében intézzük el közügyeinket, és mindennapi
tevékenységeink során nem válunk gyanakvókká egymással szemben, nem haragudva meg
szomszédunkra, ha egyszer a maga kedve szerint cselekszik, és nem öltve szemrehányó
tekintetet, ami, bár nem büntetés, mégis rosszul esik neki. Ilyen nyíltszívűek vagyunk a magunk
közötti érintkezésben, azt azonban, amit az állam parancsolt, elsősorban tiszteletből nem
merjük áthágni, engedelmeskedve azoknak, akik éppen az élén állnak, és a törvényeknek,
különösképpen azoknak, amelyek az igazságtalansággal sújtottakat védik, és azoknak, amelyek
bár íratlanok, megsértésüket gyalázatnak tekinti.” (Thuküdidész: A peloponnészoszi háború)
„Ami az athéni kormányt illeti, azt ugyan nem helyeslem, hogy az alkotmánynak ezt a formáját
választották, mert ezzel a választásukkal egyúttal azt is választották, hogy a hitványaknak
jobban menjen a dolguk, mint az előkelőknek, ezért tehát nem helyeslem.
De viszont, hogy – ha már egyszer így határoztak – alkotmányukat jól őrzik, és egyébként
helyesen járnak el, még ha a többi görögök úgy látják is, hogy hibáznak – ezt ki fogom mutatni.
Először is azt mondom, hogy nézetem szerint ott méltán kapnak többet a szegények és a nép,
mint a nemesek és a gazdagok, azért, mert a nép hajtja a hajókat, s adja meg az államnak a
hatalmat; hiszen a kormányosok, a hajóparancsnokok és alparancsnokok, másodkormányosok,
hajóácsok – ezek adják meg az államnak a hatalmat, sokkal inkább, mint a nehézfegyverzetűek,
a nemesek és az előkelők. Minthogy tehát így áll a dolog, méltányosnak látszik, hogy mindenki
részesedjék a tisztségekben, részint a most szokásos sorsolás, részint a kézfeltartással való
választás révén, s hogy minden polgár, aki csak akar, szólhat a nyilvánosság előtt. Aztán
valahány tisztség van, mely, ha jó kezekben van, boldogulást, ha nem jó kézben, veszedelmet
hoz az egész népre – ezekben a tisztségekben a nép nem is kíván részesedni. Úgy gondolják,
hogy nem kell sorshúzás útján részesedniök sem a sztratégosz, sem a hipparkhosz
tisztségében, hiszen tudja a nép is, hogy több haszon van abból, ha nem maga látja el ezeket a
hivatalokat, hanem hagyja, hogy a legtekintélyesebbek lássák el. Hanem valahány tisztség van,
amely fizetéssel jár és hasznot hoz a házhoz, azokat a nép törekszik betölteni. Azután itt van,
amin a gyermekek is csodálkoznak, hogy mindenütt több előnyt biztosítanak a hitványaknak és
szegényeknek, a népből való embereknek, mint az előkelőknek, de mindjárt kiderült, hogy
éppen ezzel őrzik meg a demokráciát. Mert, ha a szegényeknek, a népből valóknak, a
kisembereknek jól megy dolguk, és az ilyenek tömeggé lesznek, gyarapítják a demokráciát, ha
viszont a gazdagoknak és előkelőknek menne jól a dolguk, úgy a népből való emberek éppen a
saját magukkal szemben álló pártot erősítenék.” (Pszeudo-Xenophón: Az athéni állam)
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9. feladat
A feladat az ókori Görögországgal kapcsolatos. (45 sor) 2005. május idegen
Hasonlítsa össze a források és ismeretei felhasználásával Athén és Spárta politikai
intézményrendszerét! Válaszában mutassa be az egyes intézményeket, és térjen ki a két
polisz eltérő politikai berendezkedésének társadalmi okaira!

„Olyan alkotmánnyal élünk, amely nem igazodik szomszédaink törvényei után, s inkább mi
magunk szolgálunk például, mintsem hogy utánoznánk másokat. A neve pedig, mivel nem
kevesekre, hanem a többségre támaszkodik: demokrácia.”
(Thuküdidész: A peloponnészoszi háború – Periklész beszéde az athéni demokráciáról)

Ide Gerúsziát
kellett volna írni!

„Mert az állam, amely addig mint valami hinta, hol a királyok (azaz a türannisz), hol pedig a
tömeg (azaz a demokrácia) felé lengett ki, most azzal, hogy az öregek tanácsában ilyen támaszra
talált, amely egyensúlyát is biztosította, a legszilárdabb rend állapotába jutott: a huszonnyolc
vén mindig a királyokhoz csatlakozott, ha szembe kellett szállni a demokráciával, viszont a
népet erősítette, amikor arról volt szó, hogy türanniszra ne kerülhessen sor.” (Plutarkhosz:
Lükurgosz életrajza)
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10. feladat
Mutassa be a forrás és ismeretei segítségével az ókori görög istenvilág és kultuszok
legfontosabb jellemzőit! 2012. október (19 sor)
„Háromszáz évig szerették egymást Zeusz és Héra, amíg egymáséi lehettek; az ő gyermekeik
voltak Árész, a háború istene, Hébé, az ifjúság istennője, valamint Eileithüia, aki az
újszülötteket segítette világra. Héra hű feleség volt, s féltékenyen nézte, ha Zeusz más
istennőket vagy éppen halandó leányokat ajándékozott meg szerelmével. Zeusz és Démétér
leánya volt Perszephoné, de Démétér, a termékeny anyaföld istennője, a halandó Iasziónnal is
ölelkezett a barázdák között, s ekkor az istennő halandó szerelmesét a féltékeny Zeusz villáma
sújtotta halálra. Démétér és Iaszión fiát, Plutoszt, a Gazdagságot azonban saját leánya, Eiréné,
a Béke nevelésére bízta Zeusz, s a bőségszaruval ajándékozta meg.” (Trencsényi-Waldapfel
Imre: Istenek születése)
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11. feladat
A feladat az ókori Róma történetéhez kapcsolódik. 2006. február (45 sor)
Mutassa be a források és ismeretei alapján a hódító háborúkat követő társadalmi
változásokat, a kialakuló új társadalmi csoportokat és azok jellemzőit!
A hódító háborúk következményei

„A gazdasági fejlődés igazi haszonélvezői a vezetőrétegek voltak, mert számukra a
meggazdagodás különböző lehetőségei kínálkoztak […] Jelentős befolyása volt az ún.
lovagrendnek […] A lovagok hivatalt nem viselhettek, mivel a törvények megtiltották az
állami tisztviselőknek, hogy kereskedelemmel, vagy pénzügyletekkel foglalkozzanak.”
(Tankönyvi szöveg)
„Ennek a megműveletlen földnek nagy részét ugyanis a gazdagok szerezték meg, s abban
bíztak, hogy az idő múlásával ezeket úgysem veszi el tőlük senki. Sőt a szegényeknek a
környékükben levő kisbirtokait is részben rábeszéléssel megvásárolták, részben erőszakkal
elrabolták, s így eddigi birtokaik helyett immár hatalmas földeket műveltek meg. Ehhez
azonban rabszolga földműveseket és pásztorokat vettek igénybe, nem pedig szabad
napszámosokat, nehogy azokat a földmunkától katonai szolgálatra szólítsák. A rabszolgák
birtoklása abból a szempontból is nagy hasznot jelentett, hogy ezeknek a katonáskodás alóli
mentességük következtében sok gyermekük volt, s akadálytalanul szaporodhattak. Ebből
eredően a hatalmasak egyre gazdagodtak, a rabszolganép betöltötte az egész országot, az
italicusok száma viszont, különösen a férfiaké, egyre csökkent, mert szegénység, adózás és
katonakötelezettség alatt szenvedtek. De ha mindennek ellenére maradt volna is munkára
idejük, tétlenségre voltak kárhoztatva, hiszen a föld már a gazdagok kezében volt, s ezek a
szabadok helyett rabszolgákat alkalmaztak a földmunkára.”
(Appianos: A római polgárháborúk I-II.)
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12. feladat
A feladat a római köztársaság válságával kapcsolatos. 2010. október (42 sor)
Mutassa be a források és ismeretei alapján a Kr.e. II-I. században a római köztársaság
társadalmi szerkezetében és a főbb társadalmi csoportok helyzetében bekövetkezett
változásokat! A politikai eseményekre csak a társadalmi változásokkal összefüggésben
térjen ki!
„Az Itáliában tenyésző fenevadak mindegyikének megvan a maga barlangja, odúja és
búvóhelye, holott azoknak, akik Itáliáért küzdenek és meghalnak, egyebük sincs a levegőnél, a
világosságnál; lakás, állandó tartózkodási hely híján bujdosnak ezek feleségestül,
gyermekestül. Hazudnak a vezérek, midőn a csatákon bíztatják a katonákat, hogy védjék meg
sírjaikat, templomaikat az ellenségtől. Hisz annyi tömérdek római közül egynek sincs ősi oltára,
sem családi sírhelye, ám másoknak a fényűzéséért és kincseiért harcolnak, halnak meg. Az
emberlakta föld urainak hívják őket, de nincs egy rögnyi földjük sem.”
(Plutarkhosz: Tiberius Gracchus beszédéből)
„Számos törvényjavaslatot terjesztett elő, hogy a népnek kedvezzen, a senatust pedig gyengítse.
Ilyen volt pl. telepítési törvénye, amely az állami földet a szegényeknek juttatta. A
szövetségesekre vonatkozó törvénye Itália lakóit a római polgárokkal egyenlő jogokkal
ruházta fel. De a senatus hatalmát leginkább azzal nyirbálta meg, hogy a törvényszéki eljárást
szabályozta. Addig csak a senatus tagjai ítélkeztek peres ügyekben. Ezért tartott tőlük a nép,
meg a lovagrend. Caius háromszáz lovagot választott a háromszáz szenátori bíró mellé.”
(Varro Caius Gracchusról)
„Végül a rómaiak két consult két légióval küldtek ellene. Hosszú ideig tartott és hevesen dúlt a
harc, hiszen több tízezer halálra elszánt ember vívta. Spartacus egy lándzsától a combján
megsérült, térdre esett, de pajzsát maga előtt tartva tovább harcolt. Végül őt is, harcostársait is
bekerítették és megölték. Rengetegen menekültek a csata után a hegyek közé. Crassus ezeket
is megtámadta. A menekültek négy csapatba oszlottak, úgy harcoltak ellene, míg hatezer ember
híján mind el nem estek. Az élve elfogottakat Crassus a Capuától Rómába vezető út teljes
hosszában keresztre feszíttette.” (Appianosz)
„3. Körülbelül ötszázezer római polgár tette le a kezembe az esküt. Ezeket szolgálati éveik
leteltével coloniákba telepítettem és földet utaltam ki számukra.
5. A dictaturát, amelyet a nép és a senatus megszavazott, nem fogadtam el. Nem utasítottam
azonban vissza a nagy ínség idején a gabonaellátásról való gondoskodást.
25. Azoknak a rabszolgáknak a leverése után, akik megszöktek uraiktól és fegyvert fogtak az
állam ellen, körülbelül harmincezer foglyot adtam át uraiknak büntetés végett.”
(Augustus önéletrajza)
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13. feladat
A feladat a római társadalom történetéhez kapcsolódik. Tárja fel a források és ismeretei
segítségével, milyen változások történtek a római társadalomban a Kr. e. II–I.
században! Térjen ki a változások okára is! (18 sor) 2015. október
„A latinokat arra biztatta, követeljék a teljes római polgárjogot, hiszen a senatus jóhiszeműleg
nem szállhat szembe a vérrokonok e követelésével. A többi [italikus] szövetségesnek, akik a
római népgyűléseken nem rendelkeztek szavazati joggal, ezt a jogot meg akarta adni, abban a
reményben, hogy a szavazások alkalmával ezek is az ő javaslatait fogják támogatni.” (Appianos
Caius Gracchus törvényjavaslatairól)
„Provinciád lakossága először azokból a szövetségeseinkből tevődik össze, akik az egész
emberi nemből a legműveltebbek [a görögök], másodsorban pedig olyan [római] polgárokból,
akiket akár mint adóbérlőket szoros kapcsolatok szálai fűznek hozzánk, akár kereskedés révén
vagyonosodtak meg.” (Cicero levele öccsének, Asia helytartójának)

14. feladat
A feladat az ókori Róma történetére vonatkozik. (16 sor) 2009. május idegen
Mutassa be a források és ismeretei alapján a köztársaság válságának főbb jellemzőit a
Kr.e. II-I. században, ismertesse a Gracchusok elképzeléseit a társadalmi válság
megoldására!
„Mi a birtokos dolga? A birtokos, mihelyt a gazdaságba érkezik, mihelyt a ház istenét
üdvözölte, ha lehet, még aznap járja körül a birtokát [...] Ha a végzett munkát nem találja
kielégítőnek, és az ispán azt mondja, hogy ő serényen végezte a dolgát, de a rabszolgák betegek
voltak, rossz volt az időjárás, szöktek a rabszolgák, közmunkát kellett végezniük - hogyha sok
ilyen és efféle kifogást mond -, szólítsa fel, hogy adjon számot a végzett munkáról és a rájuk
fordított munkaidőről. Esős volt az idő; vannak munkák, amiket esőben is el lehet végezni:
hordót mosni és kátrányozni, kitakarítani az épületeket, átönteni a gabonát, kihordani a trágyát,
trágyadombot rakni, vetőmagot válogatni, kijavítani a köteleket, újakat csinálni; a cselédség
megfoltozhatta volna rongyruháját és csuklyáját; ünnepnapokon is lehet régi árkokat
kitisztítani, közutat javítani, tüskebokrot vágni, fölásni a kertet, a réten tisztogatni, a lenyesett
ágakat nyalábba kötni, tövist kiásni, darát őrölni és takarítást csinálni. Betegek a rabszolgák;
nem kell nekik a rendes élelemadagot adni.” (Cato: A földművelésről)
„Számos törvényjavaslatot terjesztett elő [Caius Gracchus], hogy a népnek kedvezzen, a
senatust pedig gyengítse. Ilyen volt pl. telepítési törvénye, amely az állami földet a szegények
kezére juttatta [...]. A szövetségesekre vonatkozó törvénye Itália lakóit a római polgárokkal
egyenlő jogokkal ruházta fel. A gabonatörvény olcsó kenyeret biztosított a szegények
részére. De a senatus hatalmát leginkább az ötödikkel nyirbálta meg: ez a törvényszéki eljárást
szabályozta. Addig csak a senatus tagjai ítélkeztek peres ügyekben. Ezért tartott tőlük a nép
meg a lovagrend. Caius háromszáz lovagot választott a háromszáz senatori bíró mellé.”
(Varro)
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15. feladat
A feladat a római történelemmel kapcsolatos. (18 sor) 2011. május idegen
Mutassa be a források és ismeretei alapján a római köztársaság válságának alapvető
okait! Használja a középiskolai történelmi atlaszt!
„Ennek a megműveletlen földnek nagy részét ugyanis a gazdagok szerezték meg, s abban
bíztak, hogy az idő múlásával ezeket úgysem veszi el tőlük senki. Sőt a szegényeknek
környékükben levő kisbirtokait is részben rábeszéléssel megvásárolták, részben erőszakkal
elrabolták, s így eddigi birtokaik helyett immár hatalmas földeket műveltek meg. Ehhez
azonban rabszolga földműveseket és pásztorokat vettek igénybe, nem pedig szabad
napszámosokat, nehogy azokat a földmunkától katonai szolgálatra szólítsák. A rabszolgák
birtoklása abból a szempontból is nagy hasznot jelentett, hogy ezeknek a katonáskodás alóli
mentességük következtében sok gyermekük volt, s akadálytalanul szaporodhattak. Ebből
eredően a hatalmasak egyre gazdagodtak, a rabszolganép betöltötte az egész országot, az
italicusok száma viszont, különösen a férfiaké, egyre csökkent, mert szegénység, adózás és
katonakötelezettség alatt szenvedtek. De ha mindennek ellenére maradt volna is munkára
idejük, tétlenségre voltak kárhoztatva, hiszen a föld már a gazdagok kezében volt, s ezek a
szabadok helyett rabszolgákat alkalmaztak a földmunkára.” (Appianos)
„Miután pedig szorgalom és igazságosság következtében naggyá nőtt az állam, hatalmas
királyságokat hódított meg fegyverrel, vad népeket és roppant tartományokat igázott le, [...]
saját szerencséjük fordult ellenük, és mindent összekuszált. Azoknak, aki előbb fáradságot,
veszélyt, szükséget, nyomorgást könnyen tűrtek, most a nyugalom és a bőség, ezek a különben
óhajtandó dolgok vesztükre lettek. Előbb a pénzvágy nőtt nagyra, majd az uralomvágy, a kettő
volt minden bajnak a forrása. A kapzsiság kiirtotta a hűséget, a becsületességet, megtanította
az embereket a dölyfösségre, a kegyetlenségre, az istenek megvetésére, és arra, hogy
megvásárolhatónak tartsanak mindent.” (Sallustius)
16. feladat
A feladat az ókori Róma történetére vonatkozik. 210. május (42 sor)
Mutassa be a források és ismeretei alapján az egyeduralom kialakulásának folyamatát
Rómában (Kr.e. 79. – Kr. e. 27.)!
„Miután pedig szorgalom és igazságosság következtében naggyá nőtt az állam, hatalmas
királyságokat hódított meg fegyverrel, vad népeket és roppant tartományokat igázott le, […]
saját szerencséjük fordult ellenük, és mindent összekuszált. [...] Előbb a pénzvágy nőtt nagyra,
majd az uralomvágy, a kettő volt minden bajnak a forrása. A kapzsiság ugyanis kiirtotta a
hűséget és a becsületességet, megtanította azonban az embereket a dölyfösségre, a
kegyetlenségre, az istenek megvetésére, és arra, hogy megvásárolhatónak tartsanak
mindent.” (Sallustius római történetíró)
„[Caesar nem azért békítette ki Crassust és Pompeiust], mintha azt akarta volna, hogy
egyetértésben éljenek, hanem mert látta nagy befolyásukat és tisztában volt azzal, hogy
mindkettőjük, vagy legalább egyikük pártfogása nélkül nem juthat hatalomhoz. És ha
akármelyiküket külön nyeri meg barátjának, ezzel ellenfelévé teszi a másikat. […] Caesar […]
tudta, hogy közeledésével egyiküket sem fogja megbántani, ám ha amazok ketten
összefognának, nála erősebbek lennének. Nagyon is világosan látta, hogy barátságuk révén
csakhamar mindenki más fölé emelkedhetik, majd rajtuk keresztül — egyiket a másik
ellen kijátszva — nemsokára őket is legyűrheti.” (Cassius Dio római történetíró)
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„Galliába való távozása fordulópontot jelentett Caesar életében: új életmódot és új
feladatokat. Galliát meghódító hadjárataiban […] éppen olyan jó katonának és elismerten
tehetséges, vezetésre termett hadvezérnek bizonyult, akár kora legnagyobb hadvezérei. […]
Minden más hadvezérnél több csatát vívott, és több ellenséget ölt meg. Galliai hadjáratán, bár
tíz évig sem tartott, nyolcszáznál több várost vett be ostrommal, és háromszáz néptörzset
hódított meg. […] Mihelyt a polgárháború véget ért, egyetlen cselekedetét sem hibáztathatta
senki […] nemcsak megbocsátott azoknak, akik ellene harcoltak, hanem tisztségeket és
hivatali állásokat is osztogatott nekik. […] Pompeius korábban ledöntött szobrát újra
felállíttatta. […] A személyes biztonság megőrzésére legjobb eszköznek a nép rokonszenvét
tartotta. Ezért ünnepségekkel és ingyengabona-osztással továbbra is a nép kegyét kereste.
Katonái részére pedig új telepes városokat alapított.” (Plutarkhosz történetíró)
„Caesar [Octavianus] Antoniusszal, ellenségeskedésük után barátság kötésére Mutina város
közelében [...] találkozott. […] Itt tanácskoztak hárman, oly módon, hogy Caesar consuli
tisztségére való tekintettel középütt ült. Kétnapi, hajnaltól esti tartó tanácskozás után a
következőket határozták: […] A polgárháború okozta zavar rendezésére Lepidus, Antonius és
Caesar részvételével új hivatalt kell öt évre választani, amely consuli jogkörrel
rendelkezzék.” (Appianos római történetíró)
„Mivel Imperator Caesar Augustus Sextilis hónapban vette át először a consulságot, ekkor
vonult be háromszor diadalmenetben a városba, a Ianiculusról levezényelt légiók ugyanekkor
csatlakoztak zászlói alá és esküdtek fel rá, de Egyiptom is ebben a hónapban került a római nép
hatalma alá, és ebben a hónapban lett vége a polgárháborúknak, ez a hónap a felsorolt okoknál
fogva tehát a legnagyobb boldogságot jelenti és jelentette ennek a birodalomnak, a senatus úgy
határozott, hogy ez a hónap Augustusnak neveztessék.” (A Senatus határozatai; Kr.e. 27.)
„Antonius öngyilkossága után a Julius-pártnak is csak Caesar [Octavianus] maradt vezérül, aki
lemondott triumviri címéről, mintha consulként járna el, és a nép védelmére beérné a tribunusi
joggal, miután a katonaságot ajándékokkal, a népet gabonával, az egész államot a béke
édességével lekenyerezte, lassanként magasabbra tört: magához ragadta a senatus, a
magistratusok, a törvények jogkörét, és ennek senki sem szegült ellene, hiszen a
legderekabbak a háborúkban vagy a proskribálás során elhullottak, a többi előkelő pedig minél
jobban hajlott a szolgaságra, annál nagyobb gazdagsághoz és kitüntetésekhez juthatott, és az új
helyzetből hasznot húzva inkább a biztosat és meglévőt, semmint a régit és kockázatosat
választotta.” (Tacitus római történetíró)
Kronológia:
Kr.e. 82-79: Sulla diktatúrája
Kr.e. 58-51: Caesar hódításai
Kr.e. 44: Caesar meggyilkolása
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17. feladat
A feladat a római principátus rendszerére vonatkozik. 2005. május (45 sor)
Mutassa be a forrás és saját ismeretei alapján a principátus működését! Tárja fel
Augustus uralmának jellemzőit! Értékelje a szöveg szerzőjének szándékait!
„l. Tizenkilenc éves koromban a magam elhatározásából és a magam költségén hadsereget
szerveztem, amelynek segítségével a párturalomtól elnyomott államot felszabadítottam.
Ezen a címen a senatus... engem és a consulokat bízott meg azzal, legyen gondunk rá, hogy az
állam semmi kárt ne szenvedjen. A nép pedig ugyanebben az évben, miután a háború során
mindkét consul elesett, consullá és triumvirré választott az állam ügyeinek rendbehozatalára.
2. Atyám gyilkosainak istentelen tettét törvényes ítélettel megtoroltam: száműzettem, majd –
amikor fegyverrel támadtak az állam ellen – nyílt csatában kétszer is legyőztem őket.
3. Sokszor viseltem hadat szárazon és vízen, belső és külső ellenség ellen az egész
földkerekségen, és győzelmeim után minden kegyelmet kérő polgárnak megkegyelmeztem.
Körülbelül 500 ezer római polgár tette le kezembe az esküt. Ezek közül szolgálati éveik
leteltével colóniákba telepítettem... Földet utaltam ki a számukra, vagy katonáskodásuk
jutalmául pénzt adtam nekik.
4. Kétszer vonultam be ovációval, háromszor ünnepélyes diadalmenetben, és huszonegyszer
kiáltottak ki imperátorrá. A senatus több diadalmenetet is szavazott meg számomra, de én nem
fogadtam el. Tizenháromszor voltam consul, mikor ezeket írtam, és harminchétszer nyertem el
a tribunusi hatalmat.
5. A dictaturát, amelyet a nép és a senatus mind távol-, mind jelenlétemben megszavazott...
nem fogadtam el. Nem utasítottam azonban vissza a nagy ínség idején a gabonaellátásról való
gondoskodást.
7. A senatus feje voltam addig a napig, amikor ezeket leírtam, negyven éven keresztül.
Pontifex maximus, augur [madárjós] [...]
8. Ötödik consulságom évében a nép és a senatus parancsára növeltem a patríciusok számát. A
senatust háromszor is újonnan állítottam össze. Az én kezdeményezésemre hozott új
törvényekkel őseinknek sok, a mi korunkból már-már kivesző példáját elevenítettem fel, és
én magam is sok mindenben hagytam követendő példát az utódok számára.
9. [...] senatusi határozat alapján [...] törvényt hoztak, hogy személyem egyszer s mindenkorra
szent és sérthetetlen legyen, és hogy életem fogytáig megillessen a tribunusi hatalom.
26. A római nép valamennyi provinciájának területét megnöveltem, amelynek csak
szomszédságában hatalmunkat el nem ismerő népek éltek.
34. Hatodik és hetedik consulságom idején, miután a polgárháborúnak véget vetettem, a
legfőbb hatalom közös egyetértéssel rám ruházott birtokában az állam ügyeinek intézését a
magam hatalmából a senatus és a római nép kezébe tettem le. Ezért az érdememért senatusi
határozat alapján Augustusnak neveztek [...].” (Augustus önéletírása)
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18. feladat
Mutassa be a források és ismeretei alapján, hogyan változott meg a kereszténység és a
Római Birodalom viszonya a IV. század folyamán és indokolja meg, miért következett
be a változás! 2011. október (17 sor)
„A következő napon [303. február 24. ] császári rendeletet függesztettek ki, amely szerint a
keresztény hitet valló emberek elveszítik minden polgári jogukat és tisztségüket.
Kínzásoknak kell őket alávetni, bármilyen rendűek és állásúak is az illetők. […] Valaki a
rendeletet, bár nem helyesen, de nagy bátorsággal leszakította és darabokra tépte, […] rögtön
elhurcolták, és nemcsak megkínozták, hanem szabályszerűen meg is sütötték. A megégettetést
csodálatos türelemmel viselte el.” (Lactantius latin író)
„Most, miután én, Constantinus [...] a közjóléttel és közbiztonsággal kapcsolatosan mindent
megtárgyaltunk, [...] elsősorban azt rendeltük el, amiben az istenségnek kijáró tisztelet
megnyilatkozik, hogy ti. a keresztényeknek is, és mindenkinek megengedjük, hogy szabadon
azt a vallást kövessék, amelyiket akarják.” (Türelmi rendelet)
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19. feladat
A feladat a kereszténység történetéhez kapcsolódik. Mutassa be a források és ismeretei
segítségével a kereszténység elterjedését a Római Birodalomban a IV. század végéig!
Válaszában térjen ki az őskeresztény közösségek életére is!
Használja a középiskolai történelmi atlaszt! (42 sor) 2016. május
„Hogy mi a mi lakomáink lényege, elárulja a nevük maga: görög szóval [agapé] úgy hívjuk,
hogy »szeretet«. Kerüljenek bármennyibe is, kegyes célra kiadott pénz […], mi a nincsteleneket
is támogatjuk ezekkel az estebédekkel. […] ha valaki beteg, szabadon látogatják, a szűkölködőt
segítik. Alamizsnálkodnak zsörtölődés nélkül.” (Tertullianus keresztény szerző műveiből, II–
III. század)
„Mi azt valljuk, hogy az ember a hit által válik igazzá, a törvény szerint tettektől függetlenül.
Vajon csak a zsidóké az Isten, s nem a pogányoké is? Bizony a pogányoké is. […] Nincs
különbség zsidó meg pogány között, mert mindnyájunknak egy az Ura, aki bőkezű
mindazokhoz, akik segítségül hívják.” (Pál apostol)

„A püspöknek azonban feddhetetlennek, egyszer nősültnek, józannak, megfontoltnak,
mértéktartónak, vendégszeretőnek és a tanításra rátermettnek kell lennie. Ne legyen iszákos
vagy erőszakoskodó, hanem megértő, békeszerető s nem kapzsi. Saját családjának legyen jó
gondviselője, aki gyermekeit fegyelemre és teljes tisztességre neveli. […] Legyen jó híre a
kívülállók körében is, nehogy megszólják, és az ördög csapdájába essék.” (Pál apostol)
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20. feladat
A feladat a kereszténység történetéhez kapcsolódik. (17 sor) 2013. május idegen
Mutassa be a források és ismeretei segítségével a római uralkodók és a kereszténység
viszonyát a IV. században! Válaszában térjen ki a kereszténység és a pogányság
viszonyára a korszakban!
„Az volt a szokás a pogányok között, hogy december huszonötödikén megünnepelték a
Nap születésének napját, ahol a vígalom jeléül fényeket gyújtottak. Ezeken az ünnepségeken
és mulatságokon a keresztények is részt vettek. Minekutána az egyházatyák felismerték a
keresztények hajlandóságát eme ünnepség iránt, tanácsot tartottak, és úgy határoztak, hogy az
igazi Születést ünnepeljék azon a napon.” (Jákob Bar-Szalibi, szír püspök)
„Az épületet kövenként bontják szét az igazak, Urunk Istenünk nevében: az oszlopokat kitörik,
a falakat ledöntik. Az aranyat, a szöveteket és az értékes márványt eltávolítják az istentelen
kövekről, melyeket áthatott az ördög. […] A templom, annak papjai és a megátalkodott bűnösök
immáron eltűntek és a pokol lángjára jutottak, ahogy a pogányság hiú babonája eltűnt és
elpusztult az ősi démon, Serapis.” (Tyrannius Rufinus: Egyháztörténet; beszámoló az
alexandriai Serapis-templom lerombolásáról)
21. feladat
A feladat a népvándorláshoz kapcsolódik. 2009. október (17 sor)
Mutassa be a források és ismeretei segítségével a hunok szerepét a népvándorlásban és a
Római Birodalom hanyatlásának történetében! Használja a középiskolai történelmi
atlaszt!
Kronológia
IV.
A rómaiak germánokat telepítenek le szövetségesként, akik évi díjazás fejében
század vállalják a határ őrzését.
375
A hunok legyőzik a keleti gótokat.
376
A nyugati gótokat betelepítik a Római Birodalomba.
451
A catalaunumi csata: a hun terjeszkedés megállítása
453
Attila halála: a hun birodalom felbomlása
„A hunok népének vadsága minden képzeletet felülmúl. Ha támadás éri őket, ék alakban
vonulnak csatába. Mivel könnyen és gyorsan mozognak, szántszándékkal szétszóródva oly
hirtelen csapnak át támadásba, hogy rendezetlenül is roppant vérengzést okozva
száguldoznak, de sietségük miatt sem megerősített hely ostromlása, sem az ellenséges tábor
fosztogatása közben nem látni őket. Meg is érdemlik a világ legfélelmetesebb harcosainak hírét,
mert messziről, éles csontheggyel ellátott nyilakkal lődöznek […] közelharcban pedig halált
megvető bátorsággal küzdenek. Ezeknél senki nem szánt, még csak hozzá sem nyúl az ekéhez:
mindannyian jelölt lakóhely nélkül, otthon és törvény, állandó szokás nélkül kóborolnak,
mintha mindig menekülnének valaki elől lakásul szolgáló szekereikkel.”
(Ammianus, Marcellinus)
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22. feladat
A feladat a népvándorlás korával kapcsolatos. (16 sor) 2005. május idegen
Mutassa be a források és ismeretei felhasználásával a népvándorlás legfontosabb
mozzanatait! Sorolja fel a népvándorlást követően létrejövő államokat, és magyarázza
meg, hogy miért a birodalom nyugati fele esett áldozatul a barbárok támadásainak!

„Ki hinné, hogy Róma, amely az egész földkerekség fölött aratott győzelmekre épült, most
egyszerre megdől, és népének nemcsak anyja lesz, hanem sírja is? Hogy a hajdan uralkodó
Város keleti, egyiptomi, afrikai partjait rabszolgák és szolgálóknak a sokasága népesíti be?
Ostromolják Rómát, a polgárok életét arannyal váltják meg, s miután kifosztották őket,
újból bekerítik, hogy vagyonuk után életüket is elveszítsék. Elfoglalják a Várost, amely az
egész világot magában foglalta. Sőt, mielőtt bevennék, éhen pusztul. Ki tudná elmondani azt
a gyászos pusztulást, ami ezen az éjszakán végbement? A földkerekség összeomlik, s a nagy
hírű Várost, a Római Birodalom fővárosát egyetlen tűzvész elemésztette. Nincs tartomány,
amely ne volna tele római menekültekkel.” (Hyeronymus latin író)
„A hunok népe, melyről a régi írások alig emlékeznek meg, a Maeotis mocsarain túl, a Jegesóceán mellett tanyázik: vadsága minden képzeletet felülmúl. Ennek a népnek minden tagja
éjjel-nappal lóháton intézi ügyeit, így eszik és iszik, és az állat keskeny nyakára dőlve alszik.”
(Ammianus Marcellinus, IV. század)
„A gótok 376-ban Trákiában megszállták a Duna partjait, majd követeket küldtek Valens
császárhoz, és alázatosan kérték befogadásukat a birodalom területére. Megígérték, hogy
békében fognak élni, és ha a helyzet követeli, csapatokat is állítanak. A határokon túlról, az
északi népek mozgolódásáról érkező ijesztő híreszteléseket hallva a hízelgés szakértői még
nagyobbnak tüntették fel a császár szerencséjét, amely íme a világ végéről annyi újoncot hoz
és kínál fel neki váratlanul. A tisztán nem látó illetékesek ügybuzgalma így készítette elő a
római világ pusztulását.” (Ammianus Marcellinus)
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