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Érettségi témakörök vázlata
történelemből

1.  Az ókor és kultúrája

1.1.  Vallás és kultúra az ókori Keleten

a  Az egyes civilizációk vallási és kulturális jellemzőinek azonosítása.

Politeizmus és monoteizmus

B Ókori Keleten Észak-Afrika, Nyugat- és Kelet-Ázsia civilizációit értjük a Kr.e. 3-1. 
évezredekben.

B Az ókori Kelet vallásainak többsége politeista, azaz többistenhívő.
C	 Gyakran van több (3, 12 stb.) főisten, az istenek száma azonban meghatározhatat-

lan, hiszen ezek a vallások könnyen vesznek át istenalakokat más vallásokból.
C	 Az istenek halhatatlannak születnek (bár némelyiküket más istenek megölik).
C	 Hatalmuk nagyon nagy, de korlátozott, azaz nem mindenhatóak. Az isteneket 

meghatározza egy illetékességi terület (természeti jelenség, égitest, emberi tevé-
kenységterület stb.), ábrázolásuk ezt tükrözi: sajátos eszközeik, jelvényeik van-
nak, és állatalakjuk is lehet (Egyiptom, India).

C	 Az istenek sokszor kötődnek egy adott népcsoporthoz, törzshöz, településhez: 
sokszor az adott közösség isteneként ismétlődő győzelmeik révén válnak főisten-
né (pl. Marduk Babilon istene Mezopotámiában).

B A többi keleti vallással ellentétben a zsidó vallás monoteista, azaz egyistenhívő.
C	 Istene örökkévaló és mindenható.

Mezopotámia

B Mezopotámia a Tigris és az Eufrátesz folyók között terül el.
B Az egymást követő népek és birodalmak (sumérek, babiloniak, asszírok) vallása is 

politeista volt.
C	 Az istenek alá- és fölérendeltségi viszonyai az egyes városok és népek hatalmá-

nak növekedésével és hanyatlásával együtt változtak.
C	 Az istentisztelet központja a téglából készült, lépcsőzetes toronytemplom (zikku-

rat) volt, amely egyben gazdasági (begyűjtő és újraelosztó), politikai és kulturális 
központként is működött.

B Itt alakult ki legkorábban az írás: szótagjelölő ékírással írtak agyagtáblákra, amiket 
kiégettek.

B Ékírással készült Hammurapi babiloni király (Kr.e. 18. sz.) törvényoszlopa is, 
mely valójában inkább igazságos ítéletek gyűjteménye.
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Egyiptom

B Egyiptom Kr.e. 3000 körül, a Nílus mentén Alsó- és Felső-Egyiptom egyesítésével 
jött létre.

B Vallása politeista volt.
C	 Sajátos ismertetőjegye, hogy több isten részben vagy egészben állat alakú volt.
C	 Az egyiptomi vallás nagy hangsúlyt fektetett a halottkultuszra: az előkelő hol-

takat bebalzsamozva tartósították (múmiák), sírjaikat pedig ellátták élelemmel, 
használati és dísztárgyakkal. 

C	 Különösen díszesek voltak az ún. Óbirodalom (Kr.e. 3. évezred) korának uralko-
dói sírjai, a fáraók piramisai. Leghíresebbek a gizai piramisok, köztük a legna-
gyobb Kheopsz fáraóé. 

B Az egyiptomi írás hangjelölő, díszes elemei a hieroglifák.

Fönícia és Palesztina

B Fönícia és Palesztina a Mezopotámia és Egyiptom közti területen, a Földközi-ten-
ger partvidékén fekszik.

B Palesztinában, a zsidók körében jelent meg először a monoteizmus.
B A föníciaiak hozták létre azt a mássalhangzókat jelölő ábécét, amit majd a görögök 

egészítenek ki magánhangzókkal, és így a latin és a cirill írásjelek őse lesz.

India

B India ősi vallása a brahmanizmus vagy hinduizmus, szintén politeista vallás.
C	 Elfogadja a kasztrendszert, amely szerint az indiai társadalom csoportjaiba csak 

beleszületni lehet.
C	 A jó, illetve a rossz cselekedetek határozzák meg, hogy az ember a következő 

életben magasabb vagy alacsonyabb kasztban, sőt esetleg más élőlény képében 
születik újra.

B A Kr.e. 6. században lépett fel Buddha.
C	 Szerinte az újjászületés csak meghosszabbítja a minden élettel együtt járó szenve-

dést, amit a teljesíthetetlen vágyak okoznak. 
C	 A vágyakról való lemondással el lehet kerülni az újraszületést, el lehet jutni a 

nirvánába.
C	 A buddhizmus a brahmanizmustól különválva önálló vallássá fejlődött.

Kína

B Kína politeista vallási elképzeléseit két nagy tanító összegezte a Kr.e. 6. század-
ban.

B Konfucius (Kung Fu-ce) az ősök tiszteletét hangsúlyozta. A császár feladata az égi 
rend másának fenntartása a földön, ehhez tanult és elkötelezett hivatalnokokra, és a 
hagyományok pontos megőrzésére van szükség.


