19.

Történetek Róma alapításáról és harcairól

Róma megalapítása után csak egy volt a többi városállam között. Később a kezdetben még kicsiny város
elfoglalta Itáliát, majd a Földközi-tenger egész medencéjét.
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Miben különbözik egymástól egy
városállam és egy birodalom? Fogalmazzatok meg minél több különbséget!
Az ókorban a legtöbb helyen királyok uralkodtak. Hol találkoztunk
ettől eltérő kormányzással?
Kik voltak a görögök legnépszerűbb istenei és istennői?
Az ókori Rómáról nagyon sok regény és film készült. Ha olvastál
vagy láttál ilyet, meséld el, mire
emlékszel belőlük!

IItália
áli térképe
é ké  Ol
Olvasd
d lle a térképről,
é ké ől melyik
l ik ffolyó
l ó mellett
ll alapították
l í ák
Rómát! Indokold meg, hogy miért folyóparton fekszik! Idézd fel, milyen
városokról tanultunk korábban, amelyek folyópartra épültek!

Az anyafarkas táplálta kisfiúk
A Róma alapításáról szóló monda szerint egy gonosz király el akarta pusztítani testvérének két fiúunokáját. Azért, mert félt, ha felcseperednek, ők fognak majd uralkodni. Elhatározta, hogy a Tiberis
folyóba dobatja a csecsemőket. Az ezzel megbízott szolga azonban
kis teknőbe tette az ikreket, hátha így megmenekülnek. A teknő
megakadt egy bokorban. A gyereksírásra odament egy anyafarkas,
és megszoptatta a kicsiket. Ezután egy pásztor vette magához a két
testvért: Romulust és Remust. Amikor felnőttek, bosszút álltak a
gonosz királyon, és társaikkal megalapították Rómát, amelynek első
királya Romulus lett.



A monda szerint kik alapították Róma városát?
Miért került veszélybe az életük? Hogyan menekültek meg?

Római farkas szobra.  A két kisfiú későbbi
kiegészítés. Ez a szobor lett Róma városának
jelképe. A lecke alapján indokold meg, hogy
miért!

Rómát a monda szerint Kr. e. 753-ban alapították, Romulus és
Remus története mégis inkább mese, mint valóság. Rómát a valóságban latin földművesek és pásztorok alapították. Azt is tudjuk,
hogy Rómában a királyon kívül az előkelőkből álló vének tanácsa

A Tiberis folyóba nyíló csatorna. A királyok korából nagyon kevés emlék
maradt fenn. Ez a csatorna akkor épült. A völgyekben lévő mocsarak vizét
vezették el vele.
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(szenátus) vezette a várost. Romulus után még hat király uralkodott, de az utolsó olyan gonosz zsarnok volt, hogy fellázadtak
ellene, és elzavarták. A rómaiak többé nem is akartak királyokat
látni városukban. Ettől kezdve a szenátus hozta meg a legfontosabb döntéseket, és választotta meg a város vezetőit. Mindig két
vezetőt (konzult*) választottak, de csak egy évre. Így született
meg a római köztársaság*.





konzul: (latin írásmóddal consul) Róma két
vezetője a köztársaság korában. Egy évre
választották őket. A konzulok vezették a
hadsereget is.
köztársaság: olyan államforma, amelyben
határozott időre választott vezetők irányítják az országot.

Hogyan formálta a valóságot mondává a fenti elbeszélés?
Miért szűnt meg Rómában a királyság?
Miért két konzult választottak, miért nem csak egyet?
Alkossatok két csoportot! Az egyik próbálja meg bizonyítani,
miért jó a királyság! A másik keressen érveket a királyság ellen, a
köztársaság mellett!

Mucius Scaevola története
Az Itáliai-félszigeten Rómán kívül sok nép és sok városállam
osztozott. A rómaiak szövetséget kötöttek a hozzájuk hasonlóan latin nyelven beszélő népekkel, hogy közösen védekezzenek a
többiek támadása ellen.
Ahogy a rómaiak sorban legyőzték a környező népeket, egyre
nagyobb terület fölött uralkodtak. A szegényebb rómaiak földet
kaptak a meghódított városok területén. Így lassan Róma vezette
a félszigetet, és a latin nyelvet mindenhol elterjesztette. A szövetséges és meghódított városok a rómaiakkal együtt harcoltak
tovább.

A konzulok hatalmát
jelképező vesszőnyaláb, az
összefogás jelképe. Egy vesszőt
könnyű eltörni, de egy
vesszőnyalábot szinte lehetetlen. A bárd a konzulok hatalmára utalt.

A királyok elűzése után ellenséges csapatok
ostromolták Rómát. Egy történet szerint, egy
ifjú, Mucius Scaevola (múciusz szcévola) elhatározta, hogy megöli az ellenség királyát.
Beszökött a táborukba, és látta, hogy egy
asztal mellett két előkelő ruhába öltözött
férfi ül. De melyik lehet a király? Nem volt
idő rá, hogy bizonyosságot szerezzen, így
odalépett egyikükhöz, és leszúrta. Azonnal
elfogták, és a király elé állították, mert a merénylő nem őt ölte meg. Ekkor az ifjú jobb
kezét az oltár lángjába tartotta, és rezzenéstelen arccal várt, amíg a húsa elég. – Látod,
király – mondta, háromszáz római ifjú vár rá,
hogy megölhessen téged, és egyikük sem
gyávább nálam. A király ekkor elengedte
Muciust, és elvonult Róma alól.


Mucius Scaevola az ellenség királya előtt.  Fogalmazd meg, miért volt
nagyon fenyegető az, amit mondott és tett!

Vitassátok meg, hogy ez a történet valóság vagy inkább monda!
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légió: a római hadsereg katonai egysége,
amely 4000 vagy akár 6000 gyalogosból
és 120 lovasból állt.

A szegények harca az egyenjogúságért
A hódításokhoz hadseregre volt szükség. A szegényebbek adták
a légiókban* szolgáló katonák tömegét. A város életébe azonban
nem volt beleszólásuk, ezért egyre elégedetlenebbek lettek. Tiltakozásul kivonultak Rómából, és új várost akartak alapítani.
Amikor a nép kivonult, az előkelők megijedtek. Ki fog dolgozni, ha
nem lesznek szegények a városban? Az egyik okos előkelő elment
a néphez, és elmondott nekik egy mesét a gyomorról és a végtagokról. A mese szerint a kéz és a láb fellázadt a gyomor ellen, mert az csak
henyélt. Elhatározták, hogy nem adnak neki enni. Igen ám, de ettől
ők is gyengék lettek! Rájöttek, hogy szükség van a gyomorra. Ezzel a
mesével győzte meg a szegényeket, hogy az előkelőkre is szükség
van.




Miért vonultak ki a városból a szegények?
Miért ijedtek meg ettől az előkelők?
Hogyan sikerül lecsillapítani a szegények haragját?

Ahogyan a történészek gondolkodnak...
A források különböző módon segíthetnek minket. Forrás
bármi lehet, ami a múltból megmaradt, így a nyelv is.

A nyelv mint forrás
SPQR. A római pénzeken, épületeken gyakran
feltűnik egy rövidítés: SPQR. Latinul így van:
Senatus populusque Romanus (szenátusz
populuszkve romanusz). Magyarul: A szenátus és
a római nép.  Melyik két intézmény fejezi ki
együtt a köztársasági Róma hatalmát? Gondolj
rá, hol hallatja a nép a szavát!

Az iskolában sok latin eredetű kifejezést használunk. Ez annak az emléke, hogy a legtöbb tudományt latin nyelvű könyvekből ismerték meg a mai népek.


A magyar nyelvben sok latin jövevényszót találunk. Nézz utána a szótárban vagy az interneten, mit jelentenek a következő latin eredetű szavak: album, ámor, antik, aréna, bestia,
bulla, ellipszis, iskola, kalamáris, ovális!



Keress további latin eredetű szavakat az interneten vagy kérdezd meg tanáraidat!

Összefoglaló kérdések és feladatok





8

Miért váltotta fel a királyságot a köztársaság?
Mi a különbség a királyság és a köztársaság között?
Miért lett egyre hatalmasabb Róma hadserege?
Hogyan tudták elérni a szegényebb polgárok, hogy vezető
hivatalokat tölthessenek be?

20.

A római sas szárnyalni kezd

Egy görög történetíró csodálattal írja, hogy Róma ötvenhárom év alatt szinte az egész világ ura lett. Ebben
a leckében arról lesz szó, hogyan volt ez lehetséges, és hogyan változtatta meg ez a folyamat magát Rómát.
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Milyen nagy birodalmakról tanultunk eddig?
Idézd fel, mit tanultunk eddig a föníciaiakról!
Ki volt Hannibál?

A








Miért volt fontos Szicília területe a rómaiak számára?
Miért volt nehéz a rómaiaknak legyőzni a punokat?
A rajz és a leírás alapján meséld el, hogyan zajlott le egy tengeri
csata a rómaiak és a punok közt! Rajzolj le két csatázó evezős
hajót!
Milyen előnyökkel járt a rómaiak számára Szicília elfoglalása?

n Didó és Aeneas
Egy római monda szerint a rómaiak ősét, Aeneast (éneász) egy vihar az
épülő Karthágóba sodorta. Az ottani királynő, a szépséges Didó beleszeretett Aeneasba. Amikor a férfi mégis elhagyta, mert tovább kellett
hajóznia Itáliába, Didó elátkozta őt. A dühös királynő azt kívánta, hogy
Karthágó és a rómaiak között soha ne legyen békesség.






Fogalmazd meg, hogy a monda szerint miért volt ellenséges
egymással a két állam!
Kit tesz felelőssé a történet a gyűlölködésért? Ne feledd, ezt a
történetet a rómaiak mesélték így!
Mik voltak a pun háború valós okai?
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Itália meghódításával a rómaiak elérték azt a keskeny tengerszorost, amelynek a másik oldalán Szicília feküdt. A sziget kiváló
gabonatermő terület volt, ennek birtoklásáért került egymással
szembe Róma és Karthágó föníciai származású lakói, a punok.
A punok nagyszerű hajósok voltak, míg a rómaiak légiói eddig
csak szárazföldön harcoltak. A rómaiak ezért flottát építettek, és csapóhíddal* látták el a hajóikat. A csapóhíddal összekötötték a római
és a pun hajót, és átvonulhattak az ellenséges bárkára. Ezért a tengeri
csatát úgy vívhatták meg, mintha a szárazföldön harcoltak volna.
A háborúban Róma győzedelmeskedett, a punok feladták Szicíliát, ami Róma első provinciája* lett. Ez azt jelenti, hogy lakói
nem váltak római polgárrá, hanem adót fizettek a rómaiaknak. A
hadifoglyokat rabszolgaként* dolgoztatták a nagybirtokokon. A háborúban vesztes punoknak jelentős pénzbüntetést, hadisarcot kellett fizetniük. Ez nemcsak a római államot, hanem a győztes római
hadvezéreket is gazdaggá tette. n
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Szicília meghódítása
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Tiberis
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Róma terjeszkedése

Keresd meg a történelmi atlaszban, milyen tenger partján fekszik Karthágó!
Hol helyezkedik el Szicília? Nézd meg a
leckében, hogy milyen nép lakott Karthágóban!
Keresd meg a történelmi atlaszban az
Alpokat! Kövesd végig Hannibál útját a
térképen!

csapóhíd: római találmány, amivel két hajót
összekötöttek a tengeren. A rómaiak a csapóhíd segítségével átözönlöttek a pun hajóra, és elfoglalták.
provincia: a Római Birodalom Itálián kívüli
területe. Az első provincia Szicília volt a Kr. e.
3. században. Magyarország területén a Dunántúl volt római provincia Pannónia néven.
rabszolga: olyan munkás, akit pénzért lehetett adni-venni, mint egy szerszámot vagy egy
ökröt. A rabszolga gazdájának tulajdona volt
és ingyen dolgozott neki. Ha lusta volt, megfenyítették.
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o A harci elefántok és a háború
Hannibál kiadta a parancsot, hogy állítsák
az elefántokat az első vonalba, és hajtsák
őket a római csapatok ellen. Egyszer csak
nagy zűrzavar támadt az első sorokban. Az
egyik római felkapott egy hadijelvényt, és
a zászlónyél vashegyét beledöfte az első
elefántba. Az állat megfordult, hátrarohant,
ráesett a mögötte lévő elefántra, és a többit
is megrémítette. A legtöbb veszteséget a
megölt és megsebesített elefántok okozták
a punoknak.
Hogyan lehetett győzni az elefántok ellen? Foglald össze, amit a forrásból megtudtál!



Tengeri ütközet egy római és egy pun hajó között
működött a csapóhíd!



Mondd el, hogyan

Hannibál elefántjai
Ahogyan a történészek
gondolkodnak...
A történelem során nagyon sok forrás megsemmisült vagy elveszett.
Történelemformáló személyiségek
esetében is csak abból alkothatunk
képet, ami fennmaradt.

Hannibál római megítélése

A karthágói punok Szicília elvesztése után elfoglalták Hispániát, ahol ezüst- és ólombányák voltak. Csakhogy Hispánia északi
részén a rómaiak is megvetették a lábukat. Ezért újra kiújult az
ellenségeskedés a rómaiak és a punok között. Amikor a pun hadsereg élére egy tehetséges fiatal hadvezér, Hannibál került, kitört
az újabb háború. Ekkor már a rómaiak voltak a tengerek urai,
ezért Hannibál szárazföldi úton tört a rómaiakra. Ehhez azonban
elefántjaival és a hideghez nem szokott pun harcosaival át kellett
kelnie az Alpok égbenyúló, havas csúcsai között. A megterhelő
menetelést mindössze egyetlen elefánt élte túl. o


Amikor Karthágó elhamvadt a tűzvészben, a punok könyvei is elégtek.
Hannibál tetteit csak görög és római
forrásokból ismerjük. A különböző
szerzők eltérő nézőpontokból látják
ugyanazt az eseményt.


Mit gondolsz, egy római történetíró ugyanúgy mutatta be Hannibált, mint egy pun?



Mire következtethetünk abból,
hogy a római történetírók elismerték Hannibál zsenialitását?
Ez növelte vagy csökkentette
annak az értékét, hogy végül legyőzték?




Miért tört ki újabb háború Róma és Karthágó között?
Mi volt Hannibál haditerve?
Miért volt veszélyes ez a terv?

Harci elefánt  A kép alapján meséld el, hogyan harcoltak a karthágóiak az
elefántok hátáról!
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Hannibál legyőzte az ellene küldött római csapatokat, és tizenöt évig
nem tudták kiverni az Itáliai-félszigetről.
A fordulat akkor következett be, amikor egy hasonlóan zseniális
hadvezér kezébe került a római hadsereg irányítása. Scipio (szcípió)
nem szállt szembe Hannibál Itáliában harcoló seregével, hanem
megtámadta a punok fővárosát, Karthágót. A rémült karthágóiak
hazahívták Hannibált a seregével együtt, de a hadvezér a döntő csatában, Zámánál (Kr. e. 202) életében először vereséget szenvedett.
A római történetírók egyetértenek abban, hogy az utolsó csata előtt
Hannibál személyesen is felkereste Scipiót, hogy békét kérjen a rómaiaktól. Így beszélt: „Ha már úgy hozta a végzet, hogy éppen én
kényszerülök rá békéért folyamodni, örülök, hogy ezt a sors végzése
folytán tőled kell kérnem.” Scipio meghallgatta őt, de nem kötött
békét. Meg is nyerte a zámai csatát, és vele együtt a háborút. p




Hogyan jellemzik a történetek Hannibált?
Mit gondolsz, miért örült annak Hannibál, hogy éppen Scipiótól
kellett békét kérnie?
Hogyan vélekedhetett egymásról a két hadvezér?

A rómaiaké lett Hispánia és Észak-Afrika jó része, újabb provinciákkal gyarapítva a birodalmat. Karthágó azonban sértetlen maradt, és
gazdasága tovább virágzott. A féltékeny rómaiak fél évszázad múlva,
hamis ürüggyel megtámadták és a harmadik pun háborúban legyőzték, majd földig rombolták Karthágót, amelynek területén újabb
provinciát hoztak létre. Ugyanebben az évben a görögöket is leverték, így Hellász és Kis-Ázsia egy része is provinciává lett.



Miért vonzotta a punokat és a rómaiakat Hispánia?
Hogyan tudták legyőzni a rómaiak a punokat?

Hannibál portréja egy karthágói ezüstérmén.
Hannibál nem sokkal a zámai csata után keletre
menekült, a rómaiak bosszúja azonban utolérte.
A pun hadvezér öngyilkos lett, hogy ne kerüljön
üldözői kezére.

Összefoglaló kérdések
és feladatok


Miért tudták legyőzni a rómaiak a punokat? Fogalmazz meg több okot is!



Hogyan értékeli a római történetírás Hannibált? Gondolj arra, hogy Róma legveszedelmesebb ellenségéről van szó!



A punok mellett melyik néppel kerültek
még szembe a rómaiak?



Milyen előnyei származtak Rómának a
hódításokból?

Milyen hadvezér volt Hannibál?
Egy alkalommal Hannibál serege egy szűk
völgyön vonult keresztül. A rómaiak elzárták
a völgy két kijáratát, csapdába ejtve a punokat. Hannibál elrendelte, hogy a zsákmányolt
marhákból mintegy kétezret tereljenek össze.
Mindegyik állat szarvára rőzseköteget köttetett. Megparancsolta, hogy éjszaka adott jelre
gyújtsák meg a rőzsét. A fájdalomtól megvadult marhák a római őrök felé futottak. Azok
megrémültek. Azt hitték, fáklyás harcosok rohamozzák meg őket. Szétfutottak, és a punok
nyugodtan kisétálhattak a völgyből.


Pun harcos vagy. Meséld el, hogyan menekültek ki a punok a csapdából! Rajzold le
a jelenetet!

p Végtisztesség az ellenségnek
Az egyik csatában elesett a rómaiak hadvezére. Azelőtt több csatát vívott Hannibállal,
és mindig hősiesen viselkedett. A csata után
Hannibál megkereste a holttestet, illendően
felravataloztatta, és a neki kijáró tiszteletadással elhamvasztatta. A hamvakat ezüsturnába helyezte, aranykoszorút tett rá, és
elküldte a római vezér fiának.
Milyen következtetést vonsz le abból,
hogy ezt a történetet egy római történetíró írta meg így?
 Alkossatok két csoportot! Az egyik pun,
a másik római történetírókból álljon! Írjátok meg a két nép saját nézőpontjai szerint Hannibál életrajzát! Használjátok a
lecke szövegét, a forrásokat, a képaláírásokat! Vitassátok meg az eltéréseket!


Dolgozd ki a válaszodat!
Készíts egy ehhez hasonló táblázatot a három háború
összehasonlításához! Dolgozz a füzetedbe!
1. pun
háború

2. pun
háború

3. pun
háború

A háború kitörésének oka
A háború emlékezetes
eseményei
A háború győztese
A háború következményei
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