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1.2 1.3

Részlet 3.

„» Nos mi van Kunigundával? - Meghalt, válaszolt a másik.« Ennek hallatára 
Candide elájult; barátja magához téritette csöppnyi romlott ecettel, melyet az 
istállóban talált. Candide kinyitá szemeit. » Kunigunda meghalt! Ó, hol talállak 
meg téged, elképzelhető legjobb világ? De vajjon mily betegség ölte meg? nem 
az-e, hogy szapora rugások közepette látott engem kikergetni atyja-urának 
gyönyörü kastélyából? - Nem, mondá Pangloss, bolgár katonák ölték meg, 
miután oly sokszor megbecstelenitették, ahányszor csak lehetséges volt; a 
báró urnak, ki védelmére akart kelni, kitekerték a nyakát; a báróné őméltóságát 
darabokra vágták; az én szegény növendékemnek is az lett a sorsa, ami a nő-
vérének; és ami a kastélyt illeti; kő kövön nem maradt, egyetlen csürt, egyetlen 
fát, juhot vagy rucát sem kiméltek: de alaposan meg is fizettek ezért, mert az 
arabok ugyanezt tették a szomszéd báróságban, mely egy bolgár birtokos tulaj-
dona volt.«” (4. fejezet)

A Candide idézetek az alábbi kiadásból valók:  
Voltaire: Candide vagy az optimista világnézet, ford.: Kemény Gábor.  
Elérhető: (http://mek.oszk.hu/09700/09767/09767.htm)

Részlet 1.

„Egy szép tavaszi napon sétára határozta magát s mindég egyenesen előre 
ment, mert meg volt róla győződve, hogy lábaiknak kedvök szerint való hasz-
nálata ép oly kiváltsága az emberi, mint az állati nemnek. Ám alig tett meg 
két mértföldet, midőn négy másik, hat láb magas hős utolérte, megkötözte, 
elhurcolta és tömlöcbe vetette. A törvény előirásához hiven megkérdezték, mit 
szeretne jobban: hogy harminchatszor megvesszőzze az egész hadsereg, vagy 
hogy egyszerre tizenkét ólomgolyót röpitsenek a koponyájába. Hiába hangoz-
tatta Candide az akarat szabadságát és hogy sem az egyikből sem a másikból 
nem kér: választania kellett; végül a szabad akaratnak nevezett isteni adomány 
dicsőségére elhatározta, hogy kiteszi magát harminchatszor a vesszőfutásnak; 
kétszer ki is állotta a próbát. Mivel pedig a hadsereg kétezer emberből állott, ez 
négyezer ütést jelentett számára, amik nyakszirtjétől faráig záporként hullottak 
rá. Mikor a harmadik futásra került volna a sor, Candide ugy érezte, hogy ezt 
már nem birja ki s azt a kegyet kérte, legyenek oly irgalmasak s zuzzák szét a 
fejét. Hajlandók voltak ezt a kegyet megadni; szemeit bekötözik, letérdepelte-
tik.” (2. fejezet)

Részlet 2.

 „Pangloss az uton megmagyarázta neki, hogy ezen a világon minden a lehető 
legjobban van elrendezve. Jacques nem volt ezen a nézeten. »Valahogy ugy kell 
legyen, mondá, hogy az emberek elhagyták eredeti természetöket, mert hiszen 
nem születtek farkasoknak és mégis farkasokká lettek. Isten se huszonnégy 
fontos ágyúkat se szuronyokat nem adott az embereknek, és ők mégis szuro-
nyokat és ágyukat gyártottak, hogy ezekkel pusztitsák egymást. Megemlithet-
ném még a csődbejutottakat és az igazság-szolgáltatást is, amely lefoglalván a 
bukott kereskedők vagyonát, megfosztja tőle a hitelezőket.” (4. fejezet)

A lehetséges világok legjobbikA

1. Melléklet: Részletek A CAndide-ból1.

1.1 1.2
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A sikeRes és boldog élet

1. Melléklet: szeRepkáRtyák2.
juAnito, 8 éves Mexikói fiú 

Mexikóvárosban élsz, a világ legnépesebb városának legszegényebb negyedé-
ben. A turisták által látogatott negyedekben koldulsz, kora reggeltől késő estig.

joAo, 17 éves bRAzil fiú

Rio de Janeiro egyik favellájában laksz, ahol a szegénységnél csak a bűnözés ölt 
nagyobb mértéket. 12 éves korodtól nem volt pénz iskolára, 15 éves korodra az 
egyik helyi kábítószerkereskedő banda tagja vagy.

MAnuel, 11 éves fiú

Peru fővárosában, Limában élsz egy nyomornegyedben, kartonpapírból össze-
tákolt házban. Nincs villany, sem vezetékes víz. A közeli szeméttelepen turkálsz, 
hogy valami ehetőt vagy eladhatót találj, ami segít családodnak a megélhetés-
ben.

Anne, 16 éves lány

Franciaország svéd nagykövetségéhez tartozó diplomata lánya vagy. Egy elő-
kelő párizsi magániskola tanítványa. Szabadidődben balettezel és zongorázni 
tanulsz.

sáRA, 12 éves lováRi lány

Baranya megye kis falujában élsz szüleiddel, nagyszüleiddel és nyolc testvéred-
del. Családod hagyománytisztelő, a lovári roma nép szokásai szerint tizenéve-
sen meg kell házasodnod, és gyermeket szülsz.

eMekA, 11 éves MozAMbiki lány

Mozambikban élsz, ahol a lakosság fele szenved az AIDS betegség valamelyik 
fázisában. Családod egy nemzetközi segélyszervezet programjának köszönhe-
tően mindennap gyógyszeres ellátásban és meleg élelemben részesül.

doMo, 14 éves jApán fiú

Nagaszakiban laksz szüleiddel. Minden vágyad mérnökként dolgozni, és összes 
energiádat az iskolának szenteled, hetente egyszer azért nagy playstation-par-
tit rendeztek.

leilA, 12 éves iRáni lány

Iráni gyerek vagy, szőnyegszövőként dolgozol 7 éves korod óta. Iskolára nincs 
időd, mert napi tíz órában kell dolgoznod. A szőnyegeket külföldi turisták veszik 
meg jó pénzért, de te ebből csak annyit kapsz, ami épp fedezi megélhetésedet.

thAbo, 14 éves AfRikAi fiú

Afrika legszárazabb vidékén élsz családoddal. A család megélhetéséről egy tá-
voli aranybányában dolgozó édesapád keresete gondoskodik. Naponta 8 órát 
gyalogolsz a legközelebbi vízforráshoz, melynek vize nem tiszta, sok betegség 
forrása lehet.

MARiA, 18 éves RóMAi lány

Rómában élsz, ahová családod a jobb élet reményében települt át Kolumbiából. 
Takarítónőként dolgozol feketén. Szerettél volna kozmetikusnak tanulni, de a 
pénzed ezt nem teszi lehetővé.

vAndAnA, 16 éves indiAi lány

Indiai lány vagy, otthon segítesz anyukádnak két húgoddal együtt. A ti dolgotok 
ellátni a család férfi tagjait. Hét fiútestvéred van, ők járhatnak iskolába. Szerel-
mes vagy egy másik kaszthoz tartozó fiúba, de nem állhattok szóba egymással.

MARio, 14 éves koluMbiAi fiú

Egy kolumbiai katonai iskolába jársz, bőséges az ellátás, a szállás megfelelő, de 
az idősebb társaid és tanáraid megaláztatásától szenvedsz.

kAtAlin, 15 éves eRdélyi MAgyAR lány

Erdélyi magyar vagy. Bár tanulhatsz az anyanyelveden, rendszeresen találkozol 
hátrányos megkülönböztetéssel, egyes nyilvános helyeken nem látnak szíve-
sen.

2.1 2.2
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iRini, Második geneRáCiós bevándoRló

Szüleid 1948 tavaszán érkeztek Magyarországra egymástól függetlenül, bár 
már látásból ismerték egymást ekkor. Édesanyád 20 éves korában hagyta hátra 
a háborútól és éhségtől sújtotta szülőfaluját, amely épp a harcmező közepén 
feküdt. Albániában barakkokban szállásolták el a menekülteket, majd rövid állo-
másozást követően véletlenszerűen szállították el őket a volt szocialista orszá-
gok valamelyikébe.

jAMilA 38 éves, MuszliM vAllású

Pár éve érkeztél Magyarországra. Iskolába nem jártál, egy kis faluban születet-
tél és a menekülésedig ott éltél. Keresztény férfihez mentél feleségül és emiatt 
családoddal elvesztetted a kapcsolatot. Férjeddel egy vendéglőt vezettetek, 
ebből úgy-ahogy megéltetek, addig, amíg egy nap katonák törtek be hozzátok 
és agyonlőtték a férjedet. Féltetted a fiaid, így elmenekültél oda, ahol a nővéred 
él. Ehhez hamis útleveleket kellett vásárolnod. Semmid sem maradt. Véletlen 
kerültél Magyarországra.

Ahmed, egy 8 gyerekes mArokkói csAlád legidősebb fiA

1952-ben születtél, szülőhelyednek a Szaharát nevezed. Nyolcan vagytok 
testvérek. A családod egy oázisban élt több családdal együtt. Iskolába a test-
vérek közül veled együtt négyen jártak. A középiskola elvégzése után egy ösz-
töndíjnak köszönhetően Magyarországon tanulhattál tovább. Gépészmérnöki 
diplomát szereztél. A diploma megszerzése után szülőhazádban helyezkedtél 
el, de a rendszerváltás után visszatértél Magyarországra, amelyet nem tudtál 
elfelejteni.

kAMAl, kuRd Menekült

Értelmiségi családban születtél az ország fővárosában. Édesanyád 4 gyermeket 
nevelt, mind a négy fiú. Édesapád arab-kurd szakos egyetemi tanár. Egyetemi 
tanulmányaidat Szulejmániában végezted. 1979-ben diplomát kaptál, s ezt 
követően kötelező katonai szolgálatra hívták. A rákövetkező évben kitört a há-
ború, mely aztán nyolc éven át tartott. A család úgy döntött, hogy kivándorol, 
és embercsempészek segítségével Iránba szökött. Te ma Magyarországon élsz, 
családtagjaid Londonban. 

Ruhi 23 éves hoMoszexuális fiú

Kamaszkorod óta sejtetted, hogy a férfiakhoz vonzódsz, és rengeteget szenve-
detél emiatt. Csak a legjobb barátodnak mondtad el,de ő is elfordult tőled, ami-
kor megtudta. Biztos voltál benne, hogy mélyen hívő családod kitagadna ezért, 
és akár meg is ölnének az iszlám szélsőségesek. Nem volt más hátra, mint 
eltűnni. Főnököd tanácsára Magyarországot választottad. Itt menekült státuszt 
kaptál, sikerült munkát is találnod, és végre jól érzed magad a bőrödben. 

AlyssA 25 éves, AfRikAi lány

Egy nagyvárosban nőttél fel. Az általános iskolai tanulmányait befejezted, de a 
középiskolát otthagytad, mert segítenie kellett édesanyádnak, aki a helyi piacon 
árult élelmiszereket. Szüleidet tragikus módon vesztetted el fiatal korodban. 
Nagybátyádhoz kerültél, aki elhatározta, hogy feleségül ad egy idős, gazdag 
emberhez. A házasságtól azért is rettegtél, mert ez azt jelentette, hogy nővére-
idhez hasonlóan te sem kerülheted el, hogy átessél a női nemi szerv megcson-
kításával járó szertartáson. Végül barátnőd segítségével meg tudtál szökni. Ma 
Németországban élsz menekültként.

pedRo guAteMAlából

Guatemalában élsz, egy menekülttáborban, amit El Triunfonak hívnak. Itt is szü-
lettél. Néhány évvel ezelőtt az országodban még hosszú és véres háború folyt. 
Akkoriban az a környék, ahol a szüleid laktak nagyon veszélyes volt, ezért a szü-
leidnek el kellett jönniük a faluból ide a menekülttáborba. Azt mesélték, hogy 
miután elhagyták a falut, a házukat, az iskolát és az egész falut elpusztították. 
A legjobb az, hogy délután iskolába mehetsz. Ez neked nagyon fontos, mert ha 
nagy leszel, orvos akarsz lenni, hogy segíthess az embereknek.

nApogA guRigo

Ghánában, a Tongo-hegységben lévő Tambuorg nevű falucskában élsz. Nem 
tudod, hány éves vagy, úgy 12 lehetsz. Leendő férjeddel és annak családjával 
laksz együtt. A faluban nincs tiszta víz, ezért minden nap reggel 5.30-kor kell 
kelned és egy sáros gödörből kell vizet hoznod a családnak. Az állatok is innen 
isznak, és a víz nagyon koszos. Miután megtöltötted a hordókat, a nagy súlyt 
mind haza kell cipelned. Annak ellenére, hogy a víz nagyon koszos, szereted az 
ízét. Fogyasztás előtt sosem szoktad felforralni. Nem jársz iskolába, a vízgyűjtés 
tölti ki az életed.

2.3 2.4
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eRikA MAkAlli tAnzániából 

Az életed más volt, mielőtt lett tiszta víz a faluban. Állandóan beteg voltál, és 
borzalmasan viszketett a bőröd, mivel nem tudtál rendesen mosakodni. Gyak-
ran volt hasfájásod. Az iskolába mosakodás és reggeli nélkül kellett rohannod. 
De legtöbbször a betegségeid vagy a fizikai kimerültség miatt be sem tudtál 
menni. A faluban terjedtek a fertőző betegségek. Sokszor be kellett zárni az 
iskolát, mert nem volt egészséges gyerek, aki bemenjen.

yAt sen, 45 éves féRfi

45 éves vagy, Hong Kongból költöztél Kanadába a családoddal. Üzletember 
lévén megkaptad a letelepedési engedélyt, mivel kb. 250 000 dollárt (kb. 50 
millió Ft) be tudsz fektetni, ami legalább félmillió dollár (kb. 100 millió Ft) nettó 
jövedelmet jelent később. Úgy gondoltad, hogy az élet Kanadában jobb lesz a 
gyerekeidnek, és a vállalkozásod is jobban tud itt növekedni. Azért is válasz-
tottad Kanadát, mert van már néhány barátod Torontóban, és mert itt angolul 
beszélnek.

louRdes, Mexikói tAnító

A férjeddel és két gyerekeddel költöztél Mexikóból az USA-ba. Illegálisan jutottál 
át a határon, ami nehéz volt, veszélyes és drága, mert fizetned kellett valakinek, 
aki tudja, hogy lehet átjönni. Nincsenek törvényes papírjaid. Takarítóként dolgo-
zol és 40 dollárt (kb. 8200 Ft) keresel egy nap.

lAilA, 16 éves MigRáns

16 éves vagy. Néhány hónapja érkeztél Angliába, miután átutaztál Afganisztán-
ból egész Európán keresztül. Az elmúlt évek nagyon nehezek voltak, főleg mivel 
először a tálib kormány nem engedte, hogy iskolába járj, utána pedig jöttek a 
bombázások. A nagybátyád adott egy kis pénzt, hogy ide jöhess. Most azt vá-
rod, hogy kiderüljön,itt maradhatsz-e mint menekült.

lAgo, ellenzéki fiú elefántCsontpARtRól

 21 éves vagy. Aktív tagja voltál a diákszervezetnek és csatlakoztál a legna-
gyobb kormányellenes párthoz Elefántcsontparton. Tüntettél és kampányoltál. 
Emiatt elbocsátottak a munkádból. A bátyádat letartóztatták, téged pedig meg-
fenyegettek, hogy el kell hagynod az országot. Egy éve jöttél el, és azóta sem 
tudsz hazamenni. Most Szenegálban élsz. 

fRAnk, új-zélAndi MunkAvállAló

Az Angol Egészségügyi Szolgálatnál dolgozol mint orvos. Új-Zélandról jöttél, 
mert megtudtad, hogy az Egyesült Királyságban hiány van az orvosokból. Is-
merted már Angliát, fiatalon beutaztad Európát. Néhány évig szívesen marad-
nál, hogy tapasztalatot gyűjts, utána valószínűleg hazamennél.

JobedA, bAnglAdesi gyümölcstermesztő

Bangladesben, a folyóparthoz közel laktál. A házad bádogból és fából volt. 
Egész életedben itt éltél és abból tartottad el magad, hogy a kertedben termett 
gyümölcsöt és zöldséget árultad. Ebben az évben az áradások Bangladesben 
súlyosabbak voltak, mint korábban. A víz elmosta a házad és a kerted. El kellett 
hagynod a falut. Az áradás mindent elvitt, amid volt, és egy biztonságosabb 
vidékre költöztél, hogy új életet kezdj. 

pRAsA, thAiföldi segédMunkás

Thaiföldi segédmunkás vagy. Egy építkezésen dolgozol egy nagy amerikai vál-
lalatnak Kuwaitban. Egy évig leszel itt. Az államnak szüksége van külföldi mun-
kásokra, mert itt kicsi a népesség. A helyiek nem vállalják ezeket a munkákat. Itt 
nem sok jogod van, de tudsz a családodnak egy kis pénzt küldeni, és reméled, 
egyszer lesz lehetőséged egy házat építeni, hogy meg tudj házasodni. 

lAwrence seguyA, kávékistermelő

Izzadságos munkával termeszted és fillérekért adod el a kávét. A kávéért kapott 
pénz nem elég arra, hogy iskolába add a gyerekeid vagy elég ételt és gyógyszert 
vegyél. A felvásárlók átvernek titeket. Néha elszállítják a terményt, és csak he-
tekkel később fizetnek. Neked pedig kölcsönt kell felvenned. A kölcsön viszont 
drága dolog, 3 hónap múlva a kétszeresét kell visszafizetned.

AnA olmedo Aliste chilei mezőgAzdAsági munkás 

A gyümölcsiparban dolgozol, egy csomagológyárban. Itt készítik elő a borszőlőt 
és más gyümölcsöket az európai exportra. A csomagolószezon alatt napi 12–14 
órát dolgozol. Gyakran leszel beteg. Ez a permetezőszerek miatt van, de nem 
tehetsz semmit – aki panaszkodik, annak hamar új állás után kell néznie.

Forrás:  Balogh Orsolya, Jagodics Edit és Kökényesi Ágnes, szerk. (2008). Tükörben a világ. Budapest: 
Zöld Fiatalok Egyesület.

Koppány Judit, Nagy Gabriella, Papp Kriszta, Szántó Diana és Tarján Edina (2008). Mi közöd hozzá? 
Fiatalnak lenni a globalizált világban, oktatási segédanyag fiatalok iskolai és iskolán kívüli foglalko-
zásaihoz. Budapest: Artemisszió Alapítvány
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gAzdAg vAgyok, MeRt... Minden viszonyítás kéRdése

1. Melléklet: Részletek A CAndide-ból3.
A Candide idézetek az alábbi kiadásból valók:  
Voltaire: Candide vagy az optimista világnézet, ford.: Kemény Gábor.  
Elérhető: (http://mek.oszk.hu/09700/09767/09767.htm)

„Alamizsnát kért több előkelő személytől, de valamennyien figyelmeztették 
arra, hogy ha nem hagy fel a koldulás mesterségével, javitó intézetbe zárják s 
ott majd megtanulja, hogyan keresse meg a kenyerét:

Végül egy olyan emberhez fordult Candide, ki egy nagy gyülekezetben teljes óra 
hosszat beszélt a kegyességről: ez a szónok, átható pillantást vetve rá, ezt kér-
dé tőle: »Minek jöttél? valami jó ügy hozott ide?… Barátom, kérdé a hitszónok, 
azon a nézeten vagy, hogy a pápa az Antikrisztus? - Még nem hallottam erről 
beszélni, felelé Candide; de akár az, akár nem, annyi bizonyos, hogy nincs bete-
vő falatom. - Nem is érdemled meg, hogy jóllakjál, mondá a prédikátor; eredj, te 
gazfickó, pusztulj innen, te nyomorult, ne kerülj soha többet a szemem elé.”«  
(3. fej.)

„Az aggastyán egy kolibri pehellyel töltött kereveten fogadta a két utast, likő-
röket hozatott számukra gyémánt poharakban; aztán hogy kivánságukat kielé-
gitse, igy beszélt hozzájok: »Százhetvenkét éves vagyok s megboldogult atyám-
tól, a király lovászától hallottam a csodálatos perui forradalmakról, melyeknek ő 
tanuja volt. Az az ország, melyben mi vagyunk, az inkák ősi hazája…” (18. fej.)

„Candide igy szólt ekkor Cacambohoz: »Látod-e, barátom, milyen veszendők 
a földi kincsek; semmi sem állandó a világon, csak az erény és az a boldogság, 
mely Kunigunda viszontlátására fog eltölteni.” (19. fej.)

gAzdAg vAgyok, MeRt... Minden viszonyítás kéRdése

2. Melléklet: szeMelvények A CAndide-ból3.
A Candide idézetek az alábbi kiadásból valók:  
Voltaire: Candide vagy az optimista világnézet, ford.: Kemény Gábor.  
Elérhető: (http://mek.oszk.hu/09700/09767/09767.htm)

1. „Jól megmívelt vidéket láttak egyformán üdítőt a szemnek, s gyümölcsözőt a 
szervezetnek”

2. „A hasznosság mindenütt keveredett a kellemetességgel”

3. „A falu szélén néhány gyerek aranybrokát rongyokban, holmi kavicsokkal ját-
szadozott”

4. „Négyféle levest szolgáltak fel…két jóízű sült majmot,..aztán remek pörköl-
teket s páratlan ízű süteményeket…A felszolgálók többféle cukornádlé-itallal 
kedveskedtek.”

5. „Eddig még nem volt semmi bajunk az európai nemzetek mohóságával…bár 
ők bolondulnak a mi földünk saráért és kavicsáért, s megölnének bennünket 
mind, csak hogy a java az övék legyen”

6. „A mi vallásunk mindenki vallása...mert hisz nincs /isten/ kettő, se három, se 
négy …mi nem imádkozunk, hiszen mindent megadott, ami csak kell; ezért in-
kább szüntelenül köszönetet mondunk néki”

7. „Barátaim…mi mindnyájan papok vagyunk”

8.. „A szokás csak azt kívánja, hogy megöleljük, aztán pedig jobbról-balról meg-
csókoljuk a királyt”

„sohasem lehetett annyi szellemességet hallani, mint őfelségétől lakoma köz-
ben.”

9. „Ezután megmutatták nekik a várost, a felhőkbe nyuló nyilvános épületeket, 
az ezernyi oszloppal diszitett lépcsőzeteket, tiszta viz-forrásokat és a rózsavizet 
kisugárzó szökőkutakat; és azokat, melyekbe folytonosan cukornádból készült 
édes italok csobogtak a különös kövezettel kirakott piactéren”

10. „Candide szerette volna a törvényszéki palotát megnézni és az országházat: 
de azt mondták neki, hogy ezek nem találhatók itt, mert ők sohasem perleked-
nek: a börtönök iránt is érdeklődött, de ezek sem voltak.”

11. „Annál jobban meglepte és megörvendeztette a tudományos akadémia, 
melyben egy kétezer lépés magas karzat volt, tele mathematikai és fizikai esz-
közökkel.”

3.1 3.2
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1.12 1.13

női sorsok

1. Melléklet: Részletek A CAndide-ból4.
A Candide idézetek az alábbi kiadásból valók:  
Voltaire: Candide vagy az optimista világnézet, ford.: Kemény Gábor.  
Elérhető: (http://mek.oszk.hu/09700/09767/09767.htm)

1. 8. fejezet: Kunigunda története.

„Még ágyamban feküdtem s mély álomba voltam merülve, mikor az Ég akara-
ta folytán a bulgárok gyönyörü thunder-ten-tronckhi kastélyunkba betörtek; 
atyámat és bátyámat megfojtották és anyámat darabokra tépték. Egy hatalmas 
termetü bulgár, látva hogy e szörnyüség láttára elvesztettem eszméletemet, 
erőszakot akart rajtam elkövetni; erre aztán magamhoz tértem; visszanyertem 
eszméletemet, haraptam, karmoltam, a szemeit akartam kikaparni a nagy bul-
gárnak, mert sejtelmem sem volt arról, hogy mindaz, ami atyám kastélyában 
történt, nagyon megszokott dolog: s az istentelen bulgár olyat döfött tőrével a 
bal combomba, hogy most is ott vannak a nyomai. …

Aztán egy fiatalember lépett be; látta, hogyan fekszem ott vérbe boritva, de a 
katonát ez egy cseppet sem feszélyezte. A kapitány haragra lobbant a gazfickó 
tiszteletlensége miatt és testemen ölte őt meg; aztán bekötöztette sebeimet 
és hadifogolyként vitetett szállására. Én mostam rá és én főztem neki: mond-
hatom, hogy nagyon szépnek talált… Három hónap mulva, miután eljátszotta 
mind a pénzét és rám is unt, eladott egy don Issacar nevü zsidónak, ki Hollan-
diában és Portugáliában kereskedett és aki szenvedélyesen szerette a nőket. A 
zsidó nagyon ragaszkodott hozzám, de nem tudott rajtam diadalmaskodni; neki 
jobban ellentálltam, mint a bulgár katonának; egyszer meg lehet becsteleniteni 
egy nőt, de erénye annál jobban megszilárdul. A zsidó, hogy megpuhitson, ebbe 
a falusi villába hozatott. Egyszer a nagy inkvizitor észrevett a misén; sokáig ka-
csintgatott rám s megizente, hogy titkos beszélni valója van velem. Palotájába 
vittek; feltártam neki születésemet; ő meg azt bizonyitgatta, hogy nagyon is 
méltóságomon aluli, hogy egy zsidónak legyek a szeretője; ajánlatot tett don Is-
sacarnak, hogy engedjen át neki. Don Issacar, ki udvari bankár s mint ilyen, nagy 
tekintélyü ember, hallani sem akart a dologról. Az inkvizitor máglyával fenyege-
tődzött. Végre zsidóm megfélemlitve belement az alkuba olyan formán, hogy a 
nyári lak is meg én is, mindkettőjüknek közös tulajdonai leszünk; hogy hétfőn, 
szerdán és szombaton a zsidóé leszek, a hét többi napján pedig az inkvizitoré. 
Hat hónapja van érvényben ez az egyezség. Igaz, hogy voltak civakodások is; 
mert gyakran nem tudták eldönteni, vajjon a szombatról vasárnapra virradó éjjel 
a régi vagy uj birtokost illeti-e.”

2. 11. fejezet: Az öreg asszony története

„Tizennégy éves koromig olyan palotában neveltek, hogy mellette a te német 
báróidnak kastélyai még istállószámba sem mehettek volna és egyetlen egy 
ruhámnak több értéke volt, mint Westphalia összes kincseinek. Igy növeked-
tem szépségben, bájosságban, tehetségem kifejtésében, öröm, tisztelet és 
remény között; akkor már szerelmet keltettem; keblem is kifejlődött s milyen 
kebel! fehér és telt, mint a medici Vénuszé! és a szemeim milyenek voltak s a 
szempilláim és fekete szemöldökeim! milyen lángok lobogtak szemeimben, 
hogy elhomályositották a csillagok ragyogását is - igy mondták vidékünk költői. 
Az asszonyok, kik öltöztettek és vetkőztettek, extázisban voltak, ha - akár elől, 
akár hátul - megtekintettek és minden ember szeretett volna az ő helyökben 
lenni. Menyasszonya lettem Massa-Carrara uralkodó hercegének. Micsoda 
herceg volt: oly szép, mint én, csupa kedvesség, csupa báj, ragyogó szellemü és 
szerelemtől izzó; szerettem őt, ugy ahogy először lehet szeretni, bálványoztam 
őt, odavoltam érte. Már megvoltak a mennyegzőre való Előkészítések: hallatlan 
pompával, fényesen ment volna végbe; fényes ünnepeket, lovasjátékokat ren-
deztek, szindarabokat játszottak a tiszteletemre, egész Itáliában szonetteket 
irtak hozzám s mondhatom, hogy egyik jobb volt, mint a másik. Már csaknem 
boldogságom pillanatához jutottam, midőn egy vén márkinő, ki hercegemnek 
szeretője volt, meghivta őt egy csésze csokoládéra: két óra alatt iszonyatos 
görcsök közt szenvedett ki a herceg: de ez még semmi. Anyám e kétségbeejtő 
helyzetben, bár nem volt annyira lesujtva mint én, menekülni akart egy időre a 
szomoruság gyászos szinhelyéről. Egy szalei kalóz üldözni kezd és utolér ben-
nünket; katonáink ugy védekeztek, mint az a pápa katonáihoz illik; fegyvereiket 
eldobálva valamennyien térdre vetették magukat és könyörögtek a kalóznak, 
hadd vehessék fel a halotti szentségeket utolsó órájokban. Egykettőre mezte-
lenre vetkőztették őket, mint a majmokat, anyámat és az udvarnőket is, engem 
hasonlóképen. Valóban bámulatos, mily buzgalommal tudták a kalózok az em-
bereket levetkőztetni; de legjobban az lepett meg, hogy ujjaikat olyan helyre is 
bedugták, ahova mi asszonyok rendszerint csak apró csövecskéket engedünk 
betenni. Ez az eljárás nekem nagyon különösnek tünt; lám, mennyire tudatlan 
az ember, ha még nem forgott a nagyvilágban. Csakhamar megtudtam, hogy azt 
akarták ily módon megvizsgálni, vajjon nem rejtettünk-e el ama bizonyos helyre 
néhány darab gyémántot; emberemlékezet óta ez a szokás azoknál a müvelt 
népeknél, melyek tengerre szoktak szállni. Megtudtam, hogy a hithű maltai lo-
vagok sem mulasztják ezt el, valahányszor törököket vagy török nőket ejtenek 
fogságba: oly követelménye ez a nemzetközi jognak, melyet sohasem sértettek 
meg. Nem is akarom ecsetelni, mily keserves dolog egy fiatal hercegnőre, mikor 
anyjával együtt Marokkóba hurcolják rabszolgaságba; elgondolhatjátok, mennyi 
megaláztatást kellett szenvednünk a kalóz hajóján. Anyám még nagyon szép 
volt, udvarhölgyeink, sőt egyszerü komornáink is oly bájosak voltak, hogy egész 
Afrikában nem lehetett hozzájok foghatókat találni; ami engem illet, én elbájoló 
voltam a szépség és kellemesség teljes ragyogásában és - még érintetlen vol-

4.1 4.2
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tam: nem sokáig maradtam az; az ártatlanság e virágát, mely a massa-carrarai 
szép hercegnek nyilt, a kalóz kapitány szakitotta le: ez az utálatos néger még 
abban a szent hitben ringatta magát, hogy nagyon megtisztelve érezhetem ma-
gam. Mondhatom, hogy Palestrina hercegnőjének és nekem nagyon erőseknek 
kellett lennünk, hogy kibirjuk mindazt, ami Marokkóba való érkezésünkig reánk 
várt! de hagyjuk ezeket; olyan mindennapi dolgok ezek, hogy nem is érdemes 
róluk beszélni.”

4.3 4.4
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női sorsok

1. Melléklet: szeMelvények A CAndide-ból5.
A Candide idézetek az alábbi kiadásból valók:  
Voltaire: Candide vagy az optimista világnézet, ford.: Kemény Gábor.  
Elérhető: (http://mek.oszk.hu/09700/09767/09767.htm)

1. csoport 

„Candide, amily gyorsan csak tudott, egy másik faluba menekült: ez a bolgároké 
volt s az arab hősök hasonlóképen bántak el vele. Haldokló roncsok közt járva 
és romok közt bukdácsolva, végre kijutott Candide a háboru szinteréről; tarisz-
nyájában volt még egy kevés élelmiszer és Kunigunda kisasszonyt még egy 
pillanatra sem feledte el. Mire Hollandiába érkezett, elfogyott az ennivalója, de 
mivel hallotta, hogy ebben a boldog országban mindenki gazdag és keresztény, 
nem kételkedett abban, hogy ép oly jól fognak vele bánni, mint a báró ur kasté-
lyában, mielőtt Kunigunda kisasszony szép szemei miatt kiüzték onnan.

Alamizsnát kért több előkelő személytől, de valamennyien figyelmeztették arra, 
hogy ha nem hagy fel a koldulás mesterségével, javitó intézetbe zárják s ott 
majd megtanulja, hogyan keresse meg a kenyerét: 

Végül egy olyan emberhez fordult Candide, ki egy nagy gyülekezetben teljes óra 
hosszat beszélt a kegyességről: ez a szónok, átható pillantást vetve rá, ezt kér-
dé tőle: »Minek jöttél? valami jó ügy hozott ide?… Barátom, kérdé a hitszónok, 
azon a nézeten vagy, hogy a pápa az Antikrisztus? - Még nem hallottam erről 
beszélni, felelé Candide; de akár az, akár nem, annyi bizonyos, hogy nincs be-
tevő falatom. - Nem is érdemled meg, hogy jóllakjál, mondá a prédikátor; eredj, 
te gazfickó, pusztulj innen, te nyomorult, ne kerülj soha többet a szemem elé.« 
A prédikátor felesége, kidugván fejét az ablakon és elgondolván, hogy olyan 
ember áll előtte, ki kételkedett a pápa antikrisztusi mivoltában, hirtelen rázudi-
totta egy edény tartalmát... Ó egek! Milyen tulzásba ragadja a nőket a vallásos 
buzgalom! 

Egy ember, ki nem volt megkeresztelve, egy Jacques nevü jámbor anabaptista, 
végig nézte, mily kegyetlen és csufondáros módon bántak el egyik testvéré-
vel, egy lelkes, kétlábu, tollatlan lénnyel; hazavezette otthonába, megfürdette, 
kenyeret és sört tett elébe s még két pengő forinttal is megajándékozta, sőt 
munkát is akart neki adni gyárában, hol perzsa szőnyegeket készitettek, mi Hol-
landiában szokásos volt. ” (3.fej.)

2. csoport

„Másnap, a romokon átbotorkálva, némi kis ennivalóhoz jutottak és erejök visz-
szatért valamennyire; aztán ők is, mint mások megpróbáltak segiteni azokon, 
akik a halál torkából kimenekültek. Néhány polgár hálából, amiért kimentették 
őket, ebédet adott nekik…

…mondá Pangloss: szabad akarat létezhetik a feltétlen szabadság mellett is; 
mert elkerülhetetlenül szükséges volt, hogy szabadok legyünk, mert végül az 
akarat meg lévén határozva...«

Pangloss még be sem fejezte beszédét, midőn az inkvizició embere jelt adott 
szolgájának, ki a portoi és oportoi borokat töltögette.” (5.fej.)

„A földrengés után, mely Lisszabon városát háromnegyed részben eltemette, az 
ország bölcsei¬ nem tudtak hathatósabb módot kitalálni a teljes pusztulás el-
kerülésére, minthogy egy szép eretnek-égetést rendeznek a nép megnyugtatá-
sára. A Coimbre-i tudományegyetem megállapitotta, hogy néhány személynek 
fényes szertartások között, lassu tűzön való elégetése csalhatatlan titka annak, 
hogy a földrengést megakadályozzák.

... Ily öltözetbe bujtatva vettek részt a szent körmenetben s hallgattak végig 
egy nagyon szenvedélyes prédikációt, melyet szép egyházi ének követett. Az 
éneklés alatt Candide-ot ütemre megbotozták; a biscayait s azt a két embert, 
kik nem akarták megizlelni a szalonnát, megégették, Panglosst pedig felakasz-
tották, bár ez ellenkezett az itteni szokásokkal... És csodálatos: ugyan e napon 
ujból félelmetes dübörgéssel rendült meg a föld. Candide ijedten, a félelemtől 
csaknem eszét vesztve, vérbe boritottan, remegő szívvel mondá magában: »Ha 
ez az elgondolható legjobb világ, milyen lehet a többi? Az még csak hagyján, 
hogy engem megbotoztak, megtették ezt már a bulgárok is; de szegény drága 
Panglossom, a filozofusok legnagyobbika, mért kellett téged felakasztva látnom 
a nélkül, hogy tudnám az okát! Drága anabaptistám, emberek legjobbika, miért 
kellett látnom, hogyan fulladtál meg a kikötőben! Ó, Kunigunda, leányok gyön-
gye, miért lettél te kéjgyilkosság áldozata.«

Visszatántorodott: alig tudott a lábán megállni; agyonprédikálták, megbotozták, 
feloldották kötelékeit és megáldották…” (6.fej.)

5.1 5.2
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3. csoport

„- Te már voltál Paraguayban? kérdé Candide. - Persze, hogy voltam, mondá 
Cacambo... Csodálatra méltó ez a kormányzat. A királyság már több mint há-
romszáz mértföld kiterjedésü és harminc tartományra oszlik; ott minden a los 
paðres tulajdona és semmisem a népé: valóságos remeke ez a rendszer a józan 
észnek és igazságosságnak. A magam részéről semmit sem találok oly isteni-
nek, mint a lelki atyák működését, kik itt háborut viselnek a spanyol és portugál 
királyok ellen s kik Európában ugyanezen uralkodókat gyóntatják, kik itt megölik 
a spanyolokat, de bezzeg Madridban a lelki üdvösségükről gondoskodnak: ez 
igazán elragadó; de törjünk a cél felé: te leszel a legboldogabb ember. Hogy meg 
fognak örülni a lelki atyák, ha megtudják, hogy oly kapitányra bukkantak, ki érti 
a bolgár fegyvergyakorlatokat!«

Mikor az első sorompóhoz értek, Cacambo tudtára adta az őrnek, hogy egy 
kapitány óhajtana beszélni a parancsnok úrral. … Az őr azonnal beszámolt pa-
rancsnokának e beszélgetésről. »Legyen áldott Isten neve, mondá a parancs-
nok; ha német, szóba állok vele: vezessétek lugasomba.« 

- »És Németországnak mely vidékéről való vagy? kérdé a jezsuita. - West- 
phaliából, mondá Candide: a Thunder-ten-tronckh kastélyban születtem. - Óh 
egek! lehetséges ez? kiáltott fel a parancsnok. Miféle varázslat! - kiáltá Candi-
de - Csakugyan te vagy az? kérdé a parancsnok. - Lehetetlen! mondá Candide.« 
Mindketten meghökkennek, megölelik egymást és patakként megerednek a 
könnyeik. »Hogyan? te volnál az, tisztelendő atyám? te volnál a szép Kunigunda 
bátyja? …

„»Ó - mondá a báró - kedves Candide-om, bárcsak együtt vonulnánk be, mint 
győztesek, a városba és kiszabaditanánk Kunigunda hugomat. - Én is csak ezt 
kivánom, mondá Candide; mert az volt a szándékom, hogy feleségül veszem őt 
és még nem adtam fel a reményt. - Szemtelen! - felelt a báró - elég szemér-
metlen volnál hozzá, hogy feleségül vedd az én hugomat, ki hetvenkét őssel 
dicsekedhetik! Nagyon szemtelen vagy, ha nem átallsz előttem ily vakmerő 
szándékról beszélni!« Candide csaknem kővé meredt e beszéd hallatára és 
igy válaszolt: »Tisztelendő atyám, a világ minden ősei nem érnek egy fabatkát 
sem: húgodat én szabaditottam ki egy zsidónak és egy inkvizitornak karjaiból; 
ő nagyon is hálásnak kell hogy érezze magát és feleségem akar lenni; Pangloss 
mester mindég azt bizonyitotta, hogy az emberek egyenlők és én kétségkivül 
feleségül fogom venni Kunigundát. - Majd meglátjuk, te gazember, mondá 
Thunder-ten-tronckh, a jezsuita báró.« És ezt mondván, kardlapjával Candide 
arcába vágott. Candide is egy szempillantás alatt kardot ránt és markolatig 
mártja azt a jezsuita-báró hasába; de amidőn visszarántja a vértől gőzölgő kar-
dot, sirásra fakad. »Istenem, édes Istenem! - sóhajtja - megöltem a régi gazdá-
mat, barátomat, sógoromat; én vagyok a világ legszelidebb embere és ime, már 
három embert küldtem a másvilágra; és a három közül kettő pap.«” (15.fej.)

4. csoport

„A nap lenyugvóban volt, a két eltévedt utas apró sikoltásokat hallott s ugy gon-
dolták, hogy ezek asszonyoktól erednek: de nem lehetett megállapitani, vajjon 
az öröm vagy fájdalom sikoltásai-e; hirtelen felugráltak, oly nyugtalansággal és 
izgatottsággal, amilyent az ismeretlen vidék kelt fel az emberben: a kiáltozások 
két anyaszült meztelen leány ajkáról hangzottak el; könnyedén szökdécseltek a 
rét szélén, két majom pedig utánuk szaladt és farukat harapdálta; Candide-nak 
megesett a szive a lányokon; a bolgároknál jól megtanult lőni s képes lett volna 
egy mogyorót lelőni anélkül, hogy a bokrot megsértette volna; előrántja két-
lövetü spanyol pisztolyát, céloz és leteriti a két majmot. …Folytatni akarta a 
beszédet; ám egyszerre torkán akadt a szó, midőn látta, hogy a két leány gyön-
géden átöleli a két majmot, könnyezve borul holttesteikre és fájdalmasan kezd 
jajveszékelni: »El se tudtam képzelni ily lelki jóságot« mondá Cacambonak; ez 
viszont igy válaszolt: »No kedves gazdám, te ugyan gyönyörü dolgot müveltél: 
megölted a két kisasszony szeretőit. … 

Mikor felébredtek, érezték, hogy meg se tudnak moccanni: a dolog magyarázata 
az volt, hogy az éjszaka folyamán az Oreillonok, e vidék őslakói, kiknek a két 
hölgy feljelentette őket, faháncsból készült kötelekkel kötözték össze tagjaikat; 
körülbelül ötven Oreillon vette körül őket, valamennyien meztelenek voltak 
nyilakkal, dorongokkal, kőbaltákkal felfegyverkezve; egyesek vizet forraltak egy 
nagy üstben, mások nyársakat készitettek és valamennyien kiáltozták: »Jezsui-
ta! Jezsuita! bosszut állunk rajta és jó lakománk is lesz; együnk jezsuitát, együnk 
jezsuitát! - Ugye kedves gazdám, megjósoltam, hogy az a két leány borsot tör 
az orrunk alá.« …Cacambo most sem vesztette el lélekjelenlétét: »Még nem kell 
kétségbeesni, mondá az elszomorodott Candide-nak; értem egy kissé e nép 
nyelvét, majd beszélek a fejökkel.

»Uraim, mondá Cacambo, ti arra számittok, hogy ma egy jezsuitát esztek meg; 
nagyon helyes, nincs igazságosabb, mint igy bánni az ellenséggel…ti abban a 
jámbor hitben ringatjátok magatokat, hogy egy jezsuitát tüztök a nyársra, holott 
a ti védelmezőtök, ellenségeiteknek ellensége az, kit megsütni szándékoztok. 
Ami engem illet, én ebben az országban születtem, ez az úr, kit itt láttok, az én 
gazdám; és nagyon távol van attól, hogy jezsuita legyen, sőt ellenkezőleg: ő 
ölt meg tegnap egy jezsuitát; annak a letépett csuhájában van; és most ilyen 
emberen akartok ti bosszut állni: ha meg akartok róla győződni, hogy igazat 
mondok-e, vegyétek a reverendáját, vigyétek a jezsuita atyák országának első 
sorompójához s kérdezzétek meg: nem ölt-e meg gazdám csakugyan egy jezsu-
itát…

Az Oreillonok nagyon okosnak találták e beszédet; azonnal elküldték követség-
be két tekintélyes férfiut, hogy postakocsin elrobogva szerezzenek információ-
kat; a követek okosan teljesitették megbizásukat és csakhamar jó hirrel tértek 
vissza: az Oreillonok azonnal leoldották a köteleket foglyaikról, minden módon 
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kedveskedtek nekik, leányokat bocsátottak rendelkezésökre, frissitőkkel látták 
el őket s országuk határáig kisérve őket ujjongva kiáltozták: »Nem jezsuita, nem 
jezsuita!«” (16.fej.)

5. csoport

„Az aggastyán egy kolibri pehellyel töltött kereveten fogadta a két utast, likő-
röket hozatott számukra gyémánt poharakban; aztán hogy kivánságukat kielé-
gitse, igy beszélt hozzájok: »Százhetvenkét éves vagyok s megboldogult atyám-
tól, a király lovászától hallottam a csodálatos perui forradalmakról, melyeknek 
ő tanuja volt. Az az ország, melyben mi vagyunk, az inkák ősi hazája, kik elég 
balgán itt hagyták ezt, hogy a világ egyrészét hatalmukba keritsék s kiket végül 
a spanyolok igáztak le. A család ama fejedelmei, kik megmaradtak az ősi földön, 
okosabbak voltak; a nemzet többségének helyeslése mellett elrendelték, hogy 
kis országunkat egyetlen egy lakosnak sem szabad elhagynia: igy tudtuk meg-
őrizni ártatlanságunkat és boldogságunkat. A spanyolok homályosan ismerték 
ezt az országot és Eldorádónak nevezték …

Hosszura nyult a beszélgetés, szóba kerültek: a kormányforma, az erkölcsök, az 
asszonyok, a nyilvános mulatságok, müvészetek, végül Candide, kinek mindég 
nagy hajlama volt a metafizikai kérdések iránt, megkérdeztette Cacambo által, 
vajjon van-e vallás ebben az országban?

Az aggastyán kissé elpirulva igy szólt: »Hogyan kételkedhettek ebben? Azt hi-
szitek, hogy mi hálátlanok vagyunk?« Cacambo tiszteletteljesen megkérdezte, 
milyen vallás van Eldorádóban. Az aggastyán ujra elpirult és igy szólt: »Hát talán 
kétféle vallás is lehet? Én azt hiszem, hogy a mi vallásunk az egész világ vallása; 
estétől reggelig imádjuk az Istent. - Csak egy Istent imádtok? kérdé Cacambo, ki 
Candide kételyeit tolmácsolta. - Természetes, mondá az aggastyán, hogy nincs 
két Isten, sem három, sem négy: mondhatom, hogy mint más világból idesza-
kadt emberek, nagyon különös kérdéseket tesztek.«

Ám Candide fáradhatatlanul tovább kérdezte az öreget; kiváncsi volt rá, hogyan 
imádják az Istent Eldorádóban? »Sehogysem imádjuk, mondá a jóságos és tisz-
teletre méltó bölcs, nincs mit kérni tőle, mindennel elárasztott, amire szüksé-
günk van; folytonosan köszönetet mondunk neki.«

Candide égett a kiváncsiságtól, hogy papokat lásson; megkérdezte, hol találha-
tók? A jó öreg mosolyogva felelte: »Barátaim, mi valamennyien papok vagyunk; 
a király és az összes családfők minden reggel ünnepi zsolozsmákat énekelnek, 
öt-hatezer zenész játékától kisérve. - Hogyan, nektek nincsenek barátaitok, 
kik tanitanak, vitatkoznak, kormányoznak, büvészkednek és akik megégetik az 
embereket, ha más véleményen vannak? - Azt hiszed, hogy bolondok vagyunk, 
mondá az aggastyán; mi valamennyien egy véleményen vagyunk és egyáltalá-
ban nem értjük, mit akartok a ti barátaitokkal.«” (18.fej.)
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TörTéneTi adaTok

Afrika Afrika területén kezdődött meg 6-7 millió 
évvel ezelőtt az emberré válás, vagyis az ember-
félék (Hominina) kiemelkedése az állatvilágból 
és Etiópiában találták meg a mai ember  (Homo 
sapiens) legkorábbi maradványait is. Az i. e. 9–7. 
évezred között alakultak ki az első neolitikus va-
dászkultúrák, amelyek nyomai a Szahara közepén 
lévő Hoggar-hegységben és a Taszilin- Ádzseren 
található sziklafestményeken láthatóak. 

EGYIPTOM 

I. e. 4–3. évezred között kialakult az öntözéses föld-
művelés a Nílus mentén és létrejött az egyiptomi 
Óbirodalom. Az ókori Egyiptom vagy „Óegyiptom” 
hosszú ideig fennállt ókori, nagy folyam menti civili-
záció volt. A hierografikus írás Mezopotámiával egy 
időben alakult ki itt is. 

nÚBia

Pontos határokkal nem körülírható terület Észak-Af-
rika keleti részén. A Kék- és a Fehér- Nílus találkozási 
pontjáig terjed, keleten a Vörös-tenger, nyugaton 
a Szahara határolja. Ma két állam - Egyiptom és 
Szudán - területére esik. Az alsó paleolitikum idő-
szakától kezdődően (500 000–100 000 éve) lakott. 
A Kartúm-kultúrában (i. e. 8000 körül) már megje-
lentek a háziasított juh- és kecskefélék és a halászat 
is. Elterjedt a kerámia és az elefántcsont ékszerek, a 
Vörös-tengerből származó kagylók, melyekkel keres-
kedtek. Az egyiptomi Óbirodalommal egy időben, i. e. 
2500 körül jött létre a fővárosáról elnevezett Kerma 
királyság. Folyamatos kereskedelmi kapcsolatban állt 
a szomszédos Egyiptommal. Kerma királyai uralták a 
Belső-Afrikából a Földközi-tenger felé irányuló luxus-
cikkek - elefántcsont, különleges fafajták, állatbőrök, 
drágakövek, fűszer- és gyógynövények - kereskedel-
mét.

 Szaharai   
szikla-  

festmény   
i. e.  5.  

évezred

 Taszilin-Ádzser sziklarajzai  
 i.e. 6. évezred

 Szántás vetés az   
Újbirodalom korában

 Butána füves  
pusztasága Naqánál, 

előtérben  a meroitikus 
 templomok romjaival

Kerma városának  köz-
ponti temploma,  az úgy-
nevezett  nyugati deffufa

Az Európán kívüli világ kolumbusz Előtt 1-2.

1. mElléklEt: AfrikA1.
fElAdAtok

1. rAJz - Rajzold le nagyban a fenti Afrika központú világtérképet!  
Erre kell felírni/rajzolni/ragasztani az Afrikáról feldolgozott információkat!

2. térkép - Afrikai kultúrák 
Keresd ki a Történelmi Atlaszban Afrikát a következő térképeken és válaszolj a 
kérdésekre! 
TÉRKÉPEK: 
-A növénytermesztés és állattenyésztés elterjedése (I.e.12 000 - I.u.1500) tér-
képvázlat 
-A Föld jelentősebb kultúrái (Kr.e.III. évezred -I.évezred) térképvázlat 
-Fontosabb haszonnővények és haszonállatok háziasítása térképvázlat 
-A világ jelentősebb kultúrái a XV. Században térképvázlat 
-Az írás elterjedése térképvázlat  
-Európa gazdasága térképvázlat

Hol és mikor alakult ki a világon a növénytermesztés és az állattenyésztés?  
Milyen afrikai kultúrákat találsz? Jelöld a térképen hol és mely korszakban!  
Mikortól jellemző Afrikában a háziasítás, növénytermesztés?  
Jelöld a térképen, mikor jelent meg az írás Afrika mely területein?  
Jelöld a térképen, hogy Észak-Afrika mely területei kapcsolódtak be közvetlenül 
a Földözi- tenger kereskedelmébe? Ma milyen országok területén vannak ezek?

3. tÖrténEt - Olvasd el a Történeti adatok szövegét!

Jegyzeteld ki az Afrika történelmében a szerinted fontos állomásokat. (Például: 
Mióta lakik itt ember?, Mit tudsz meg kultúrájukról? - stb.)  
Ezek kerüljenek fel a térképre!

4. élővilág - Nézd meg az Afrika terményei tablót és a térképet!  
TÉRKÉP:  
- Fontosabb haszonnövények és haszonállatok háziasítása térképvázlat  
A szöveg és a térkép alapján jelöld a tablón a legjellemzőbb állatokat és növé-
nyeket Afrikában! Jelöld a térképen az Afrika különféle vidékein háziasított nö-
vényeket/állatokat!

5. CikkEk - Olvasd el a cikkeket! Jegyzeteld ki a szerinted fontos információkat. 
Ezek kerüljenek fel a térképre!
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GHÁNA, MALI ÉS SONGHAI 

Afrika nyugati felének jelentős központjai 
voltak. Az 5. században Felső-Niger és a 
Szenegál folyó között alakult ki a Ghánai 
Birodalom. Bukása után a Niger felső sza-
kaszán már a 11. század folyamán kiala-
kult a Mali Birodalom, amely virágkorát a 
14. században élte. Amikor a Mali Biro-
dalom belső ellentétek miatt elvesztette 
jelentőségét, a Songjai Birodalom vette át 
szerepét. Az utóbbi a kereskedelmi utak át-
helyeződése következtében vesztette el pozícióját.  Amikor az európaiak 
megnyitották a tengeri útvonalat, a Szaharán átvezető karavánkeres-
kedelem lehanyatlott. Amíg az virágzott, addig az említett birodalmak 
aranyat exportáltak a Földközi-tenger vidékére. Nyugat-Szahara oázisa-
inak sókereskedelmét is felügyelték. Jelentős volt a szerszámkészítés, a 
fegyverkészítés. 
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Mali

KELET-AFRIKAI ÁLLAMOK  

A kelet-afrikai partvidék a XV. 
századra iszlamizálódott. Fon-
tos városai: Mombasza, Szo-
fala, Kilwa,  Mozambik. Főleg 
szuahéli nyelvűek, de arab az 
írásbeliségűk. Virágzásukat az 
Irakig, Perzsiáig, Indiáig, sőt 
Kínáig hatoló tengeri kereske-
delem, az elefántcsont, a vad-
bőr, az arany kereskedelemnek 
köszönhetik. A század végén 
észak–déli pásztornépek érték 
el a kelet-afrikai Nagy Tavak 
vidékét, és megalapítják Ruan-
da, Buganda királyságait és 
még egy sor kisebb államot.

„Az Indiából a Földközi-tenger medencéjébe vezető útvonal a Per-
zsa-öbölbe, s annak kapujába, Hormuzba vezetett, erre a nagy átrakodó 

Nyugat-Szudán birodalmai

Afrika kereskedelme 700 -1600

Núbia területén több magasan fejlett bennszülött királyság alakult ki az ókor-
ban, a Kerma Királyság mellett a Kusita Királyság és a Napata királyság is je-
lentős volt. A Napata királyság uralkodói az i.e. 8. századtól 80 évig Egyiptom 
trónján ültek. Alsó-Núbia többször cserélt gazdát az ókorban. A terület egy 
része Egyiptomhoz és az azt elfoglaló Római Birodalomhoz tartozott.  540 kö-
rül a núbiaiak Bizánctól felvették a kereszténységet, a kopt monofizita liturgiát 
és elismerték az alexandriai pátriárka felsőbbségét a núbiai egyház felett. A 
középkorban a 9-10. századtól Egyiptom muszlim uralkodói is egyre délebbre 
terjesztették ki befolyási övezetüket. A 14. században Észak-Núbiában az erős 
egyiptomi dominancia mellett kisebb fejedelemségek jöttek létre, délen viszont 
nomádok éltek. A déli területek viszonylagos függetlensége egészen a 19. szá-
zadig érintetlen maradt. Az északi területek uralkodói a 16. században muszlim 
hitre tértek, délen a mai napig keresztény-animista vallás jellemző.

Forrás:  Wikipedia (http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAbia)

A Szaharától délre Etiópiában nagyon régi kultúrával 
találkozunk. Ma a majdnem három évezreddel ezelőtt 
kialakult szótagbetűket használják a hivatalos, amhara 
nyelvű sajtóban és irodalomban. Az etióp (géz) nyelv, 
ahogy a többi (kb. 70) etiópiai nyelv többsége, sémi 
eredetű, a héberrel és az arabbal rokon. De az arabbal 
ellentétben a magánhangzókat is jelölik, és balról jobbra 
írnak. Bár az  amharát csak a lakosság alig egyharmada 
beszéli anyanyelveként,  ez a hivatalos államnyelv. A ke-
reszténység igen korán, a 4. században terjedt el Etiópi-
ában. I. sz. 331-től egészen 1959-ig az alexandriai kopt 
pátriárka nevezte ki az etióp püspököket. Etiópia korai 
fejlődésére nagy hatással volt az európai és kis-ázsiai 
kultúra.

I.e. 814-ben a föníciaiak megalapították Karthágót. A 
kereskedő föníciaiak i. e. 7. század körül keletről nyugat 
felé haladva körülhajózták Afrikát. Az ókorban a város 
lakói a pun nyelvet beszélték, melyet föníciai eredetűnek 
tartanak. Az ázsiai és afrikai kereskedelem fontos állomása volt Róma felelmél-
kedéséig, majd már Tunisz néven a Levante kereskedelem állomása is volt.

ZIMBABWE 

A bantuk a 4–6. század között kezdték meg Zimbabwe építését. Ma csak ro-
mokban láthatóak ennek emlékei. Ők szervezték meg Monomotapa államot, 
amely az Indiai-óceán partvidékére aranyat és elefántcsontot szállított, ott 
textíliát és üvegárut vásárolt. Ezt a kereskedelmet a portugálok megjelenése 
tette tönkre. A bantu népvándorlás folytatódott, a mai Zimbabwe népei a 19. 
században foglalták el mai lakhelyüket.

Etióp kereszt 16.sz.
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helyre, ahová kelet-afrikai árukat, köztük az igen értékes elefántcsontot 
is szállították. Itt a rakományokat kisebb vitorlás hajók vették át. Ezek, 
akárcsak valamennyi akkori arab hajó, egyaránt haladhattak előre vagy 
hátra. Az árukat elszállították Bászrába és az Eufrátesz és a Tigris közös 
torkolatvidékének, a Shatt al-Arabnak más kikötőibe. A továbbszállí-
tás folyami bárkákon, csónakokon történt, vagy az Eufráteszen felfelé 
Aleppóba, vagy a Tigrisen fel Bagdadig. Innét indultak ki a tevekaravánok 
Damaszkusz felé vagy Kis-Ázsián át Konstantinápoly, a mai Isztambul 
felé.”  Walter Krämer: Új látóhatárok, Kossuth Könyvkiadó, 1979. 

A zimbabwei diktátorhoz, Robert Mugabéhoz hű aktivisták azt kérik, hogy 
haladéktalanul emeljék ki az ország nemzeti parkjában nyugvó Cecil Rhodes 
maradványait és szállítsák Nagy-Britanniába. 
 
A diktátor pártja, a Zanu-PF néhány támogatója múlt héten kereste fel a brit 
gyarmati politika emblematikus alakjának, Cecil Rhodesnek a sírját, és ismétel-
ten nemtetszésüket fejezték ki amiatt, hogy az Afrikában közutálatnak örvendő 
politikus még mindig Zimbabwéban nyugszik. 

Rhodes 110 éve hunyt el a dél afrikai 
országban, sírja jelenleg a Mato-
pos-hegységnél, Zimbabwe második 
legnagyobb városa, Bulawayo mellett 
található. Akkoriban ez a terület még a 
brit fennhatóság alá tartozó Rhodesia 
része volt, amely a milliárdos üzle-
tember és politikus Rhodesról kapta a 
nevét. A Mugabéhoz lojális csoportok 
az ország 1980-ban kivívott függe-
tlensége óta követelik a brit politikus maradványainak elszállítását.
A sír az állami Matopos Nemzeti Parkban található, gránitból készült, felette 
beton és egy bronzplakett látható. Nemzeti emlékhelynek számít, évente több 
ezer turista keresi fel. 
 
A beteljesületlen álom 
Rhodes kora egyik legvagyonosabb embere volt, hatalmi bázisát Afrika déli 
részén építette ki. 1853-ban született Bishops Stortfordban, egy betegség után 
Dél-Afrikába küldték. Az oxfordi nevelést kapó fiú eleinte a család Durban mel-
letti farmján dolgozott, majd Kimberleybe ment a 19. századi nagy gyémánt-
vadászat idején. De Beers nevű cégén keresztül 33 éves korára ő irányította a 
világ gyémántkereskedelmének nagy részét, majd Fokváros miniszterelnökévé 
választották. 
1888-ban alapította meg Rhodesiát, miután megegyezett a régióban élő ma-
tabele és shona törzsekkel; álma az volt, hogy a brit gyarmatbirodalom egyszer 
Fokvárostól Kairóig fog terjedni. Számításait keresztülhúzta egy sikertelen 
puccs, amelyet a búrok által irányított Transvaal ellen kísérelt meg. 48 évesen, 
hosszú betegség után hunyt el Fokvárosban.

Forrás: http://mult-kor.hu/20120224_exhumalnak_cecil_rhodes_hamvait

Cikk 1.
EXHUMÁLNÁK CECIL RHODES MARADVÁNYAIT  

2012. február 24. 14:54
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 A tízes lista élére a mai Ghána, Timbuktu és Mali területén elhelyezkedő Mali 
birodalmat irányító Mansza Musza került, akinek vagyona a becslések szerint 
mai árfolyamon körülbelül 400 milliárd dollárnak feleltethető meg. Gazdagsága 
főként onnan eredt, hogy birodalma tekintélyes só- és aranylelőhelyekkel volt 
tarkítva. 

A Mali Birodalom vezetőjének felfoghatatlan gazdagságát jól illusztrálják 
al-Umari arab történetíró feljegyzései, aki az uralkodó mekkai zarándoklatát 
örökítette meg. Száz, egyenként 130 
kilogramm súlyú aranyat szállító teve, 
ötszáz, egyenként két kilogrammnyi 
súlyú ékszert viselő rabszolgahad és 
további ötszáz kísérő alkotta Mansza 
Musza karavánját, a szétosztogatott 
aranya pedig csökkentette Egyiptom-
ban a nemesfém értékét. A hazaútra 
a pénze azonban elfogyott, így hitelt 
kellett felvennie. 

Az uralkodó megerősítette birodalmában az iszlám vallást, támogatta az ok-
tatást és a kereskedelmet, amely Egyiptom és Mali között mindvégig virágzott. 
Adományaival és reformjaival elérte, hogy Timbuktu kulturális és kereskedelmi 
központtá nőhesse ki magát. 

Mansza Musza 25 éves regnálása (1312-1337) idején béke köszöntött a 
birodalomra, a jólét és stabilitás pedig elősegítette a további terjeszkedést is. 
Mali területi expanziójának csúcsát ezen időszak alatt érte el. 1337-es halálát 
követően a birodalom rövidesen szétesett.

Forrás: http://mult-kor.hu/20121018_a_tortenelem_leggazdagabb_emberei?pIdx=10Mansza 
Musza, a leggazdagabb
 

Cikk 2.
A TÖRTÉNELEM LEGGAZDAGABB EMBEREI

2012. október 18. 18:58

Az Európán kívüli világ kolumbusz Előtt 1-2.

1. mElléklEt: AmErikA1.
fElAdAtok

1. rAJz - Rajzold le nagyban a fenti Amerika központú világtérképet!  
Erre kell felírni/rajzolni/ragasztani az Amerikáról feldolgozott információkat!

2. térkép - Ősi kultúrák Amerikában

Keresd ki a Történelmi Atlaszban Afrikát a következő térképeken és válaszolj a 
kérdésekre! 
TÉRKÉPEK: 
-A növénytermesztés és állattenyésztés elterjedése (I.e.12 000 - I.u.1500) tér-
képvázlat 
-A Föld jelentősebb kultúrái (Kr.e.III. évezred - I.évezred) térképvázlat 
-Fontosabb haszonnövények és haszonállatok háziasítása térképvázlat 
-A világ jelentősebb kultúrái a XV. Században térképvázlat 
-Az írás elterjedése térképvázlat 

Hol és mikor alakult ki a világon a növénytermesztés és az állattenyésztés?  
Mikor alakult ki Amerikában? 
Jelöld a térképeken, milyen amerikai kultúrákat találsz!

3. tÖrténEt - Olvasd el a Történeti adatokat a legkorábbi amerikai népek (Fol-
som, Mound, olmék, azték, inka) szellemi és gazdasági életéről! 

Jegyzeteld ki az Amerika történelmében szerinted fontos állomásokat. (Például: 
Mióta lakik itt ember? Mit tudsz meg kultúrájukról? stb.)  Ezek kerüljenek fel a 
térképre!

4. élővilág - A források alapján jelöld a tablón a legjellemzőbb állatokat és nö-
vényeket Amerikában! Jelöld a tablón az Amerika különféle vidékein háziasított 
nővényeket/állatokat! 

5. CikkEk - Olvasd el a cikkeket! Jegyzeteld ki a szerinted fontos információkat. 
Ezek kerüljenek fel a térképre!
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TörTéneTi adaTok 

A vélemények megoszlanak arról, mikor és kik népesítették be Amerikát.  Egye-
sek, utalva a feltárt régészeti leletekre (pl. olmékok negroid vonásai), feltéte-
lezik, hogy a bevándorlás döntő részben Északkelet-Ázsiából, kisebb részben 
az óceániai szigetvilágból: Mikronéziából és Polinéziából valósult meg. Amiben 
jobbára egyetértenek a kutatók, az az, hogy Amerikába a homo sapiens hatolt 
be, hozzávetőleg 25-20 ezer évvel ezelőtt. 

Ebben a jégkorszakbeli időben a Bering-szoros helyén föld-
híd kötötte össze Ázsiát és Amerikát. Az őskori vadászok 
követték a kelet felé vonuló hatalmas csordákat, s így velük 
együtt jutottak el az Újvilágba, csakúgy, mint a ragadozók 
(pl. a farkas is). A több migrációs hullámban behatoló ember 
részint szárazföldi, részint - a partok mellett hajózva - vízi 
úton népesítette be a kontinenst. Az ember térfoglalását 
bizonyító legkorábbi ismert lelőhelyek:  Kr.e. 10.000 körül 
(alsó-paleolítikum) El Jobo (Venezuela); 10.000-8.000 kö-
zött (középső-paleolítikum) Clovis és Folsom  kultúra - erre az időre tehető több 
nagytestű állat kipusztulása; Lemhi County (USA, Idaho) Kr.e. 9.000 körül óvilági 
típusú kutya;  Dél-Amerikában 10.000-6.500 között Las Vegas-kultúra;  szá-
mos lelet az Andok barlangjaiból.  

Kr.e. 9.000-re a kontinens legtávolabbi pontjára is eljut az  ember. Bökönyi Sán-
dor említ, mint legkorábbi észak-amerikai  kutyaleletet, egy Kr.e. 8.500 tájáról 
származó óvilági típusú  ebmaradványt. Brentjes bizonyítottnak látja, hogy az 
újvilági kutya háziasítása Közép-Amerikában a Kr.e. III. évezred előtt már meg-
történt. Kiindulási alapfajtának óvilági - az elő-ázsiai páriakutyának megfelelő 
- közepes termetű, primitív kutyát vél. Ebből az alaptípusból tenyésztettek vol-
na ki azután egy rövid lábú "tacskót" egy "bulldogot" és egy "juhászkutyát". Az 
inkák mopszliszerű ebét is említi. Különösnek tartja, s kiemeli, hogy a Mexikótól 
Brazíliáig terjedő terület, valamint az Andok kutyái nem ugattak. Dél- Ameriká-
ban áldozat és levágás céljára a tengerimalac tenyésztésére hivatkozik. 

Forrás: http://kutya.hu/Cikk.aspx?id=4350 

Thomas Jefferson nemcsak a Függetlenségi Nyilatkozat 
megszövegezője volt, hanem Amerika első igazi régésze is. 
1781-ben ezt írta:  "Nem tudok semmilyen indián műem-
lék létezéséről..." Hacsak azok a földépítmények nem azok, 
melyekből számos található mindenütt az országban."  A 
továbbiakban így festi le őket: "különböző méretűek, néme-
lyek földből, mások laza kőből épültek. A legvalószínűbbnek az tűnik, hogy hol-
tak nyugvóhelyei voltak, de még nem bizonyított, hogy milyen céllal emeltettek." 

Az Egyesült Államokban a Nagy-tavak és a Mexi-
kói-öböl közti területen százezernél is több mes-
terséges domb ("Mound") található. Az adenák az 
Ohio folyó völgyében éltek, s azon törzsek közé 
tartoztak, akik a legkorábban termesztettek édes-
kukoricát Amerikában. Velük kapcsolatos ismere-
teink jórészt azokból a dombsírokból származnak, 
melyeket ezerszámra emeltek a Kr. e. 1. évezred második felében. A dombok 
belsejében négyszögletű sírkamrákat alakítottak ki. A világon, egyedülálló mó-
don, ezek a képmoundok ma is rejtélynek számító jellegzetességük miatt figye-
lemre méltóak, akár a perui Nazca- vonalak, ennek a körvonalai is csak fentről, 
valamilyen magaslatról rajzolódnak ki. A leghíresebb a Great Serpent (Nagy 
Kígyó) mound az ohiói Adams Countyban. A moundépítők második csoportja, a 
hopewell indián nép az Ohio, valamint az Illinois folyók völgyében i.e. 200 és i.u 
500 között. A temetkezési dombok hagyományát továbbfejlesztették, nagyobb 
és bonyolultabb földhalmokat emeltek. Széles körű kereskedelmet is folytattak. 
Moundjaikból kovácsolt dísztárgyak kerültek elő, rézvértek a Felső-tótól, cápa-
fogak a Mexikói-öbölből, s a Yellowstone-nál előforduló obszidiánból faragott 
kések, valamint csiszolt kőfüggők.  

A Mississippi kultúra felemelkedése kb. 700-tól, egy-
beesett a közép-amerikai topék uralommal és a 13-14. 
században érte el végleges formáját. A Mississippi menti 
indiánok építették az észak-amerikai nagy templom 
moundokat. Földdombjaikat lépcsőkkel, feljárókkal látták 
el, és a tetejükön fatemplomokat emeltek isteneik szá-
mára. Romjaik ma is láthatók az Illinois állambeli Cahokia 
Mounds Nemzeti Parkban. Száz valahány földdombja 
közül a legnagyobb a Vadászmenyét mound, a világ leg-
hatalmasabb mesterséges földhalma. A 305 m hosszú, 
213 m széles és 30 m magas építmény 5,7 hektáron terül el, s ez meghaladja 
az egyiptomi Nagy Piramis alapterületét. Szintekből áll, akárcsak a közel-keleti 
zikkurátok.

Forrás: http://www.erdekessegek.hu/index11_5.htm

OMÉLOK, TOLTÉKOK 

Az olmék nép egy közép-amerikai indián kultúra létreho-
zója volt a mai Mexikó Veracruz és Tabasco államainak 
területén i. e. 1500 és i. e. 400 között. Az olmékok már 
írtak és városokat építettek. Kultúrájuk példaként szolgált 
az utánuk jövők számára. Az olmékokat a toltékok foglal-
ták el és irtották ki, átvéve tudásuk. 
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A tolték nép 850 körül alapította meg birodalmát Tula köz-
ponttal. A maja városok elnéptelenedése után 1000 körül 
a Yucatán-félszigeten is új városokat hoztak létre. (Chi-
chén Itzá, Mayapan, Uxmal) A társadalom katonai alapon 
szerveződött, a toltékokat harcos hajlam jellemezte. Leg-
nagyobb uralkodójuk Quetzalcoatl volt, aki megerősítette 
és kiterjesztette a birodalom határait. A birodalom a 12. 
században kezdett hanyatlani a belső és külső támadások 
miatt. Magas műveltséget és tudományt hagytak hátra. 
Területüket a chichimékek foglalták el, akik szintén hatal-
mas birodalmat hoztak létre azték néven.  

MAJÁK 

A maja civilizáció egy Közép-Amerikában élt prekolumbián 
civilizáció i. e. 1000 és i.u.1550 között, amely főleg a kifej-
lett írásmódjáról, művészetéről, monumentális építésze-
téről, valamint a matematikai és asztronómiai ismereteiről 
híres. Fél évszázaddal később a spanyolok érkezésekor a 
ragyogó maja kultúra már hanyatlott, a társadalom fel-
bomlott, és nem ápolták a régi hagyományokat.

AZTÉKOK 

A nomadizáló vadász azték törzsek északról érkeztek. 
A 14-15.században fénykorát élt Birodalmukat katonai  hatalomra alapozva 
alapították a Mexikói-fennsíkon, a mai Mexikó középső és délebbi részén, a Me-
xikói-öböl és a Csendes-óceán között. Magukat mexikáknak nevezték. Hatal-
mukat a rokon népek meghódításának köszönhették. Legnagyobb területét az 
1502-ben hatalomra került II. Moctezuma király idején érte el: határait két óce-
án mosta, lakóinak száma elérte a 2 millió főt. Fővárosuk - Tenochtitlán -  a mai 
Mexikóváros területén állt, s kb. 650 ezer lakosnak nyújtott otthont. A hódítás-
nak és a lázadások féken tartásának a módja az adóztatás és az emberáldozat 
volt. A spanyol hódítók a hadisten templomában 130 ezer koponyát számláltak 
össze. Az aztékok földművelése az ún. úszókerten alapult. Ennek segítségével 
a mocsaras területeken évi többszöri betakarítást tettek lehetővé. Társadalom: 
a törzsi arisztokrácia vezető szerepet kapott, s a lakosság faluközösségekben 
szerveződött meg. A kézműveseket művészeknek tartották, apáról fiúra szállt 
a mesterség. Az aztékok maradandót alkottak az irodalom, a matematika, a 
naptárrendszer, a kőszobrászat, a festészet területén és ők "találták föl" a ha-
barcsot.   

Tolték edény

Maja írás

Azték aranykincsek

Azték napkő

INKÁK 

Az Inkák Birodalma a 13-16. Század között állt fenn.   
A 16. századra területe a mai Kolumbia déli része,  
Ecuador, Peru, Bolívia, Észak-Chile és Argentína észak-
nyugati részére terjedt ki. 2 millió km² volt a területe és 
10 millió fő volt a lakossága.  
Az inkák valószínűleg az araukánoktól vették át a kipuk 
használatát. Ezek gyakorlatilag statisztikák, tehát szá-
madatok feljegyzésére szolgáltak.  
A kipu mnemotechnikai (emlékezést segítő) eszköz, 
amely különböző vastagságú és színű zsinórokra kö-
tött csomók tömegéből állt. A kipu alapzsinórból és 
rákötött mellékfonalakból tevődött össze. A zsinór 
színe a tárgyat jelezte, amire az adatok vonatkoznak: például a sárga az aranyra, 
a fehér az ezüstre, a zöld a gabonára, a kék a vallás dolgaira, a bíbor a hadsereg 
ügyeire, a vörös az inkák vagyontárgyaira vonatkozóan adtak mennyiségi felvi-
lágosítást.  
A kipukamajokok, a „csomózott zsinegek őrei” tették lehetővé, hogy a közigaz-
gatás tisztviselőinek mindig világos képe legyen az emberekről és a javakról. Az 
állami tisztviselők kis csomókkal jelölték az újszülötteket, a házasulandókat, a 
katonai szolgálatra kötelezetteket és az aggastyánokat, „mintha csak papírról 
és tintáról lenne szó”. Ez tehát a tudomány mai állása szerint az, amit a kipuk-
ról tudni lehet. Ugyanakkor a kutatók várnak egy olyan „rosette-i kőre”, amely 
az egyiptomi hieroglifák megfejtéséhez hasonlóan a kipuk kódrendszerét is 
„feltörhetővé” tenné. (A rosette-i kő segítségével jött rá a francia Champollion 
a hieroglifák jelentésére.) A múzeumokban és magángyűjteményekben máig 
fennmaradt mintegy hatszáz kipu közül több darab valószínűleg nem numerikus 
információkat hordoz. Brokaw szerint a kipuk rendszere sokkal bonyolultabb 
annál, mint ahogyan azt a tudósok eddig feltételezték. Pl. történeti adatokat is 
rögzítettek, erre utalnak azok a krónikák és feljegyzések, amelyek már a spanyol 
uralom idején készültek, de „kipukra alapozódtak” – ezek akár érzelmeket, esz-
tétikai élményeket és anyagi vonatkozásokat egyaránt kifejezhettek, de ezek a 
jelentések össze is fonódhattak egymással. Így például a tízes számrendszert 
használó kipuk az inkák társadalmi tagozódását is kifejezhették tízesekkel.   

Forrás: http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/tarsadalomtudomanyok/tortenelem/az-ismeretlen-vilag/ 
kozepes-del-amerika/az-aztekok  
Forrás: http://www.ng.hu/Civilizacio/2004/01/Az_inka_kipuk_titka_a_rejtelyes_csomoiras_ 
jelentese 

Maja írás

Azték aranykincsek
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Amerika viking “felfedezése”  
Amerika viking felfedezése a 10. században kezdő-
dött, amikor az északi (viking) hajósok felfedezték 
és gyarmatosították az Atlanti-óceán északnyugati 
partvidékét, köztük Észak-Amerika északkeleti ré-
szét. Amíg a vikingek grönlandi tartózkodása 500 
évig tartott, addig az észak-amerikai telepek kicsik 
voltak és nem alakultak át tartós településekké. Bár 
a viking hajósok számtalan alkalommal megfordul-
tak az amerikai partvidéken, nem telepedtek le.  

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Amerika_viking_ felfedez%C3%A9se
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 A Morelos-völgyben fekvő Chalcatzingo régészeti helyszínen találták a leletet.  
A területet Kr.e. 800 és Kr.e. 500 között lakták az olmékok, ez az egyetlen 
prekolumbián lelőhely Mexikó központi részén, ahonnan monumentális kő-
faragványok kerültek elő. A feltárások 1930-as megkezdése óta 41 grandiózus 
emlékművet találtak a helyszínen, ezekből négy az olmékok által tisztelt és félt 
macskákat ábrázolja. 

A most feltárt díszes relief másfél méter 
magas  és 11 darabban került elő.  
Az ókori mestermű  három ülő, nyugat 
felé néző macskát ábrázol  profilból. 
Az olmékok, a "gumiország népe", a  
legkorábbi közép-amerikai archaikus 
civilizáció  névadói, akik a mai Mexikó 
Veracruz és Tabasco államainak területén 
éltek a Kr. e. 1500 és Kr.e. e. 400 között. 
Kultúrájuk példaként szolgált az utánuk 
jövő maják számára is. Az olmékek emelték az első hatalmas építményeket. Az 
első piramis La Ventában épült, 33 méter magas volt.  

Kereskedtek az élelmiszerfelesleggel, ahogy az általuk készült tárgyakkal, ame-
lyeket szerszámkészítésre alkalmas felföldi obszidiánra cseréltek, a délkeleti 
völgyekből jádét hoztak, ékes faragványaikért és kagylóhéj dísztárgyaikért 
vasércet vettek. A maják és aztékok istenei az anyakultúra tézis védelmezői 
szerint szintén az olmék istenek „leszármazottai”, ahogy a maja és az azték 
isteneket ábrázoló rajzok motívumai, valamint az első hieroglifák is olmék be-
folyásáról tanúskodnak. Szintén az olmékoktól vették át a későbbi közép-amer-
ikai kultúrák azt a labdajátékot, melyet az egész térségben egészen Kolombusz 
érkezéséig űztek az őslakosok. A labdajátékot volt ahol párosával játszották, de 
volt olyan is, ahol csapatok küzdöttek meg egymással. A szabályok is tájegysé-
genként és koronként változtak.

Forrás: http://www.hirek.sk/multunk/20110729075408/2800-eves-olmek-emlekek.html
 

Cikk

KÉTEZER NYOLCSZÁZ ÉVES OLMÉK EMLÉKMŰVET TÁRTAK FEL  
MEXIKÓI RÉGÉSZEK, A MÁSFÉL TONNÁS RELIEF HÁROM 

 MACSKÁT ÁBRÁZOL

2011. július 29. 

Az Európán kívüli világ kolumbusz Előtt 1-2.

1. mElléklEt: ázsiA1.
fElAdAtok

1. rAJz - Rajzold le nagyban a fenti Ázsia-központú világtérképet! Erre kell felír-
ni/rajzolni/ragasztani az Ázsiáról feldolgozott információkat! 

2. térkép - Földművelés kezdete Ázsiában 
Keresd ki a Történelmi Atlaszban Ázsiát a következő térképeken és válaszolj a 
kérdésekre!  
TÉRKÉPEK: 
-A növénytermesztés és állattenyésztés elterjedése (I.e.12 000 - I.u.1500) tér-
képvázlat 
-A Föld jelentősebb kultúrái (Kr.e.III. évezred - I.évezred) térképvázlat 
-A világ jelentősebb kultúrái a XV. Században térképvázlat 
-Az írás elterjedése térképvázlat  
-Európa gazdasága térképvázlat

Hol és mikor alakult ki a világon a növénytermesztés és az állattenyésztés?  
Mikor alakult ki Amerikában? 
Jelöld a térképeken, milyen amerikai kultúrákat találsz! 
Hol és mikor alakult ki a világon a növénytermesztés és az állattenyésztés? 
Milyen ázsiai kultúrákat találsz? Jelöld a térképen, hol és milyen korszakra jel-
lemző! Mikortól jellemző Ázsiában a háziasítás, növénytermesztés? Jelöld a 
térképen, mikor jelent meg az írás Ázsia mely területein? Jelöld a térképen, hogy 
Ázsia mely területei kapcsolódnak be közvetlenül a Földözi- tenger kereskedel-
mébe? Ma milyen országok területén vannak ezek?  

3. TÖRTÉNET - Olvasd el a Történeti adatokat Indiáról és Kínáról. Jegyzeteld ki a 
szerinted fontosakat! Ezek kerüljenek fel a térképre!  

4. ÉLŐVILÁG - Nézd meg az Ázsia terményei tablót és a térképet!  
TÉRKÉP: 
-Fontosabb haszonnövények és haszonállatok háziasítása térképvázlat A szö-
veg és a térkép alapján jelöld a tablón a legjellemzőbb állatokat és növényeket 
Ázsiában! Jelöld a térképen az Ázsia különféle vidékein háziasított nővényeket/
állatokat! 

5. CIKKEK - Olvasd el a cikkeket! Jegyzeteld ki a szerinted fontos információkat!  
Ezek kerüljenek fel a térképre!
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Mohendzsodáro (helyesen 
Móhan Dzsódaró, a „halottak 
dombja”, szindhiül: ممم مم مممم       , 
hindiül:                      ) az Indus-  
völgyi civilizáció egyik legna-
gyobb és legszervezettebb 
városának romja, a mai Pak-
isztán Szindh tartományában. 
A város eredeti nevét nem 
ismerjük, mert csak a vidék 
mai lakói nevezik a romokat 
Móhan Dzsódarónak.
Az egykori várost Kr.e. 2500 és 
2100 között az Indus partján 
élő Harappá-kultúra-beli nép 
építette, akik Mezopotámia 
és az ókori Egyiptom népei-
hez hasonlóan a termékeny 
folyóvölgyben öntözéses gaz-
dálkodást alakítottak ki. Mo-
hendzsodáro romjai hihetetlen 
várostervezői képességről 
árulkodnak: az ősi metropolisz 
urbanisztikai szervezettsége, 
építési módszerei és a kb. 40 
000 fős lakosságot kiszolgáló 
közszolgáltatásai csak a két-
ezer évvel későbbi, császári 
Róma fejlettségével vethetők 
össze.

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Mohendzsod%C3%A1ro

INDIA ősi műveltsége az Indus-völgyi kultúra. (Kr.e. 3.évezredtől). Az öntözéses 
földművelés volt gazdaságuk alapja. Városaik (Mohendzsodaró, Harappa) házai-
ban vízvezeték volt. Irásukat nem sikerült megfejteni. Kr.e. 1500 körül harcias 
árja törzsek foglalták el őket. Ekkor alakult ki a sajátos indiai kasztrendszer. A 
hindú valláshoz kötve a társadalmat 4 fő csoportra, kasztokra osztották. (papok,
(brahmanák), katonai előkelők (ksatriják), tulajdonnal rendelkező közrendűek,
(vaisják) és az előző hármat kiszolgálók (súdrák). Az ötödik csoportba tartozók, a
kasztrendszeren kívüliek, az érinthetetlenek (dalitok) teljesen alávetettek voltak.
Tisztátalannak tartott foglalkozásokat űztek (pl mészáros) vagy családostól 
szolgaként dolgoztak a mezőgazdaságban.

TörTéneTi adaTok

A Közel-Kelet

Feltételezések szerint a korábbi őslakosok tartoztak ide. A kasztok merev 
rendszerek lettek, csak beleszületni lehetett. India az ókorban kisebb 
királyságokból állt, melyek élén radzsák, maharadzsák álltak. Egymással és a 
távoli vidékekkel is élénk kereskedelmi kapcsolatban álltak.  
Rendkívül fejlett tudományos ismereteik voltak, a zérus (nulla), a Pí és egy sor 
más matematikai eredmény indiai tudósoktól származik. India a hindu vallás 
mellett számos más vallás és filozófiai irányzat hazája. (buddhizmus, dzsain-
izmus, szikh vallás) Építészete, művészete, kézműipara az ókortól magas szin-
tet képviselt. Az indiai kézi textilipart a gyarmati időkben tette tönkre az olcsó 
angol textil. 

Mahádzsanaka dzsátaka. Falfestmény részlete.  
Adzsantá(Mahárástra), 1.. sz. barlang, Vákátaka-korszak, 5. sz. vége

A rádzsá (مممم      , szanszkrit) a latin rex 'király' szóval rokon. A szanszkrit ragyo-
gó jelentése már másodlagos értelmezés. Az indoárja szó törzsfőt, fejedelmet 
jelent, később az uralkodó neve Indiában.
A mahárádzsa (szanszkrit: مم       م مممم ’nagy király’, hindí مم   مممم ) indiai uralkodói cím, 
amelyet hindu vallású uralkodók viseltek, akik egy-egy jelentősebb területet, 
államalakulatot kormányoztak. A rádzsától a rangja, területének jelentősége 
különbözteti meg, de nincs vele alá-fölérendeltségi viszonyban. Egyes területek 
ura rádzsa, másoké maharadzsa. Muszlim vallású megfelelője a naváb (mag-
yarul nábob alakban is ismert). 
A radzsa, maharadzsa, női változata: mahárání ( مممم      ممممم ).
 
Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Maharadzsa

1.18
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KíNA az ókor óta fejlett kultúra Áz-
sia keleti és középső részein. Óriási 
terület, mely a történelme során kisebb 
nagyobb államokra oszlott. Tudomán-
yos életének és kézművesiparának 
fejlettségét mutatja például a lőpor és 
a porcelán felfedezése. A feketelőport 
egyes feltételezések szerint már az 
V.-VI. században ismerhették. Az első 
írásos feljegyzések az i. sz. 800-as évek 
közepéről származnak a feketelőporról. 
Annak ellenére, hogy kínai katonai írások 
már a XI. században említést tesznek 
különféle gyújtó- és füstbombákról a 
feketelőpor kapcsán, a feketelőport a 
kínaiak eleinte szinte csak rakéták illetve 
tűzijáték készítésére használták.

A porcelánt Kína Honan tartományában 
találták fel a Tang-dinasztia idején, 
majd a technika igazán népszerűvé a 14. századtól a Császári Porcelánkészítő 
Manufaktúrában vált. A porcelán a kerámiaipar legnemesebb anyaga, 1200°C 
és 1400°C között tömörre kiégetett kerámiaféleség. Legfőbb tulajdonságai 
áttetszősége és fehérsége. A kínai udvar számára készített pikkelyszerű, 
narancshéjhatást nyújtó mázas darabok a 15. században jelentek meg. 
Az első kínai porcelántárgyakat a középkori keresztes lovagok hozták el Európá-
ba, ahol azok hamarosan rendkívül népszerűek lettek.

„ Az Indiából a Földközi-tenger medencéjébe vezető útvonal a Perzsa-öbölbe, 
s annak kapujába, Hormuzba vezetett, erre a nagy átrakodóhelyre, ahová 
kelet-afrikai árukat, köztük az igen értékes elefántcsontot is szállították. 
Itt a rakományokat kisebb vitorlás hajók vették át. Ezek, akárcsak valamennyi 
akkori arab hajó, egyaránt haladhattak előre vagy hátra. Az árukat elszállították 
Bászrába és az Eufrátesz és a Tigris közös 
torkolatvidékének, a Shatt al-Arabnak más 
kikötőibe. 
A továbbszállítás folyami bárkákon, csónakokon 
történt, vagy az Eufráteszen felfelé Aleppóba, 
vagy a Tigrisen fel Bagdadig. Innét indultak ki 
a tevekaravánok Damaszkusz felé vagy Kis-
Ázsián át Konstantinápoly, a mai Isztambul felé.”
 
Forrás: Walter Krämer: Új látóhatárok, Kossuth Könyvkiadó, 
1979.

“ 751 július havában az arabok a visszavert kínai támadósereg üldözése közben 
foglyokat ejtettek, kik aztán papírkészítéssel keresték meg kenyerüket meg 
váltságdíjukat. Az arabok nyomban felismerték a papírgyártás jelentőségét. Már 
752-ben arab állami papírgyárat rendeznek be Szamarkandban s gyors egymá-
sutánban hallunk papírtelepekről, előbb Bagdadban, aztán Bambykében s Da-
maszkuszban, majd Egyiptomban, végül Marokkóban. E nevek s előfordulásuk 
ideje világosan mutatja, mint kanyarodott a papír már a VIII. században Szamar-
kandtól délnyugatra, s mint indult a IX. században Egyiptomból az afrikai partok 
mentén nyugatra, Fezig. A XI. században két útvonalon dél felől északi irányban 
hatol elő, az arabok által meghódított Szicíliába és Spanyolországba. Itt jut el a 
kereszténységhez. Mert mikor az arab hullám Szicíliából és Spanyolországból 
visszaözönlik, az elhagyott területen ottmarad ipari berendezésük. Roger szicíli-
ai király 1109-ben kiállított arab- és latin nyelvű oklevele már papírra van írva. “

Forrás: http://mek.oszk.hu/14000/14014/pdf/14014.pdf A KÖNYV TÖRTÉNETE, FITZ JÓZSEF

Az iránytű is kínai találmány

Zheng He admi-
rális felfedező, 
hódító útjai a 15. 
században 
Afrikáig is elért.
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Selyem
A hernyóselyem, a selyemhernyó 
mirigyváladékából keletkezett finom, 
fényes, rugalmas szál, egyike a tex-
tiliparban felhasznált anyagoknak. 
Szövésre való alkalmasságát a kínaiak 
ismerték fel már időszámításunk előtt 
3000 évvel. Feldolgozásának titkát 
25 évszázadon át megőrizték. Igen 
fontos kereskedelmi cikk volt, amelyet 
a híres selyemúton szállították egészen 
Rómáig. Ma is Kína a legnagyobb 
selyemtermelő ország: a világ összes 
hernyóselyem-termelése ma közel 
100 ezer tonna, ennek mintegy 72%-a 
Kínából származik.

tErményEk - kínA

selyem, mandarin, eperfa, rizs

Mahádzsanaka dzsátaka. Falfestmény részlete.  
Adzsantá(Mahárástra), 1.. sz. barlang, Vákátaka-korszak, 5. sz. vége

tErményEk - indiA, indonéziA, viEtnám, CEylon

rizs, bors, fahéj, kardamon, kurkuma, szegfűszeg, tea
TERMÉNYEK-India, Indonézia, Vietnám, Ceylon

rizs, bors, fahéj, kardamon, kurkuma, szegfűszeg, tea
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A legrégebb matematikai vonatkozású hindu szövegek, a "Szulvaszutrák" egyes 
részei i.e. 500-ból valók. Ezek többek között vallási szertartások leírásait is 
tartalmazzák, de. felbukkan bennük a Pitagorasz-tétel is. Tízes számrendszert 
használtak, de helyi érték nélkül.
A Római Birodalom hanyatlásával a matematika fejlődésének súlypontja Indiá-
ba tevődött át. E korszaknak az első írásos emlékei a "Sziddhanták". E könyvek 
tartalma főleg csillagászat és a vele kapcsolatos trigonometria.

Az i.sz. 300-400 táján kelet-
kezett "Szurija Sziddhanta" 
sinus-táblázatot tartalmaz. 
Valószínű, hogy eredeti hindu 
alkotás. Az akkori India matem-
atikai iskolái főleg Udzsainban 
(Közép-India) és Majszurban 
(Dél-India) voltak. Az V. századtól 
kezdve sok indiai matematikai mű 
maradt fent. 

A leghíresebb matematikusok közé tartozott akkor Árjabhata (476-550?), és 
Brahmagupta (598 660?). Főleg az aritmetika és az algebra érdekelte őket. 
Szerették a határozatlan egyenleteket. Az ax+by=c alakú határozatlan egyenlet 
első általános megoldása Brahmagupta nevéhez fűződik. Később geometriával 
is foglalkoztak, főleg trigonometriával. Arjabhata a pi értékét 3,1416-bsn 
állapította meg. Körülbelül a 200-400. évek folyamán történhetett, hogy a 
tízes számrendszer és a helyiérték-rendszer Indiában összeötvöződött a tízes 
helyi érték rendszerré, amint erről egy 595-bõl fennmaradt dátum tanúsko-
dik. Nagyon bizonytalan eredetű, és keletkezési ideje is nehezen becsülhető a 
"Bakshali kézirat" nevű hindu írásnak. Ez a nyírfakéreg lapokra írt matematikai 
munka a III. és XII. századok között keletkezett. Ebben a zérus jelölésére vonást 
használtak. E kor nagy matematikusa: Bhászkara. 1150 táján munkálkodott 
Udzsainban. Meg tudta oldani például az x2-45x=250 másodfokú egyenletet, 
bár nem vette számításba a negatív gyököket. Ő írta a hosszú ideig irányt 
mutató matematikai feladatgyűjteményt, a "Lilavati-t". Az ősi hindu matem-
atikának köszönheti az emberiség a nullát és a tízes helyiérték-rendszert, amely 
az arabok közvetítésével, Közel-Keleten át Európában és végül az egész Földön 
elterjedt.

Forrás: http://www.jgytf.u-szeged.hu/tanszek/matematika/speckoll/2001/pi/hindu.html

Cikk 1.
HINDU MATEMATIKA AZ óKORBAN (részlet)

Central Market in Ujjain - City of Ujjain - Ujjain

A kucsin és a kucseng már az i.e. 8. és 5. század között is használatos volt. 
Most újraéled a tradíció.  Kína történelmének úgynevezett Tavasz és Ősz 
korszakában, az i. e. VIII. és V. század között a legenda szerint egy Po Ja (Boya) 
nevű muzsikus magányosan pengette az erdőben kucsin (guqin) nevű héthúros 
hangszerét. Egy Ci Csi (Ziqi) nevű favágó felfigyelt a dallamra. Amikor Po Ja a 
felhőket idézte a hangszeren, Ci Csi látta a fellegeket, amikor a muzsikus egy 
vízesést próbált érzékeltetni, szeme előtt megjelentek a habok, amint a mélybe 
zuhannak. 

A kucsin hangja alapján pon-
tosan el tudta képzelni, hogy mire 
gondol a másik. Amikor néhány 
év múlva a favágó meghalt, Po 
Ja tudta, hogy soha többé senki 
nem fogja olyan mélyen érteni a 
zenéjét. Ezért fogta, és összetörte 
hangszerét, hogy soha többé ne 
szólalhasson meg.

A kucsinnak, amely Konfuciusz ókori kínai bölcselő kedvelt hangszere volt, a 
múlt század legnagyobb részében nem akadt közönsége, és háttérbe szorult 
a zongora és hegedű mögött. Manapság viszont a kucsin ismét divatba jön. 
"Sokan mondják, hogy vissza kell hozni a hagyományos kínai kultúrát" - mondta 
a The New York Timesnak Csao Csia-csen (Zhao Jiazhen), a kucsin művésze, aki 
Barack Obama amerikai elnök előtt is játszott.
A magára valamit is adó kínai előkelőségtől egy évezreden át elvárták, hogy jól 
bánjon a kucsinnal, amiként azt is, hogy értsen a kínai sakkhoz, a kalligráfiához 
és a festéshez. Az a hit járta, hogy a kucsin az a zeneszerszám, amely a 
leginkább képes az ember és a világegyetem összekapcsolására, az ég és a föld 
harmóniájának megteremtésére. Egyesek szerint segítségével akár kísérteteket 
is lehet idézni, betegségeket is lehet gyógyítani, sőt hangjára a madarak táncol-
nak és a halak repülnek. A csin útjának követője nem hírnévre törekszik, hanem 
Po Jához hasonlóan előnyben részesíti a természetet. A tökéletes kucsinra-
jongónak nem is kell játszania a hangszeren: elég, ha egyszerűen rendelkezik 
vele és értékelni tudja "hangtalan zenéjét". A hangszer gyűjtése valóságos lázzá 
vált az elmúlt években. 2010-ben egy kucsin, amely valaha a Szung-dinasz-
tia egyik császárának, Huj Csungnak (Huizong) a hangszere volt, 137 millió 
jüanos (több mint hatmilliárd forintos) árat ért el - ez volt az egyik legmagasabb 
összeg, amelyet valaha is egy hangszerért fizettek.

Cikk 2.
ŐSI KíNAI HANGSZEREK RENESZÁNSZA
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Ám még a kucsinnál is gyorsabban nő a 21 húrú népibb rokonának, a kucseng-
nek a sikere (igazából a húrok száma 18 és 26 között váltakozhat). Ez a 
hangszer könnyebben elérhető, megfizethetőbb, és egyszerűbb megszólaltatni 
is. A művész pengetőket visel jobb kezének ujjain, a balkéz ujjait pedig csúsztat-
ja vagy rászorítja a húrokra, hogy vibrato vagy díszítő hatást keltsen. A kucseng 
hangja erősebb, jobban alkalmas a nyilvános és együttes fellépésre.
Jüan Sa (Yuan Sha) ismert művésznő szerint ma gyerekek milliói tanulnak 
játszani rajta. "Már-már megközelíti a zongora sikerét, és azt gondolom, túl is 
fogja szárnyalni azt" - közölte. Jüan asszony és férje, Vang Kuang-ming (Wang 
Guangming) egy Kína tíz tartományára kiterjedő, 160 kucsengiskolából álló 
hálózatot irányít. Csao Csie-csen kucsinművész szintén hálózatot hozott létre, 
egyik zeneiskolája Peking legősibb tibeti templomában, a Fehér Dagobában 
működik. Tanítványai gyakran felbukkannak a Csin nevű vendéglőben is, ahol 
különtermekben zeneleckéket vesznek, majd ipadjaikon rendelnek ételt, amely-
et alacsony asztalokhoz helyezett tatamipárnákon ülve fogyasztanak el.
A két hangszer népszerűsége felélesztette a jacsi (yaji) - "elegáns találkozó" 
- régi hagyományát: ez olyan kulturális összejövetel, amelynek résztvevői a 
hagyományos zene előadására vagy meghallgatására jönnek össze. Mivel ez 
hasonlít egyfajta irodalmi szalonra, új szóval jelölik: jalonnak nevezik.

Forrás: http://fidelio.hu/klasszikus/magazin/osi_kinai_hangszerek_re-
neszansza_

Az Európán kívüli világ kolumbusz Előtt 1-2.

1. mElléklEt: AusztráliA1.
fElAdAtok

1. rAJz - Rajzold le nagyban a fenti Ausztrália-központú világtérképet!  
Erre kell felírni/rajzolni/ragasztani az Ausztráliáról feldolgozott információkat!

2. térkép - Életmód Ausztráliában 
Keresd ki a Történelmi Atlaszban Ausztráliát a következő térképeken és vála-
szolj a kérdésekre! 
TÉRKÉPEK: 
-A növénytermesztés és állattenyésztés elterjedése a (I.e.12 000 - I.u. 1500) 
térképvázlat  
-A Föld jelentősebb kultúrái (Kr.e.III. évezred - I.évezred) térképvázlat 
-Fontosabb haszonnövények és haszonállatok háziasítása térképvázlat 
-A világ jelentősebb kultúrái a XV. Században térképvázlat 
Hol és mikor alakult ki a világon a növénytermesztés és az állattenyésztés? 
Találsz-e Ausztráliában háziasítást, növénytermesztést? 
Ábrázold a térképeteken milyen életmódot folyattak Ausztrália és Óceánia terü-
letén a XV. századig!

3. tÖrténEt - Olvasd el a Történeti adatokat!

Jegyzeteld ki az Ausztrália történelmében szerinted fontos állomásokat. (Példá-
ul: Mióta lakik itt ember? Mit tudsz meg kultúrájukról? stb.)  
Ezek kerüljenek fel a térképre!

4. élővilág - A források alapján jelöld a tablón a legjellemzőbb állatokat és 
növényeket Ausztráliában és óciaániában!

5. CikkEk - Olvasd el a cikkeket! Jegyzeteld ki a szerinted fontos információkat. 
Ezek kerüljenek fel a térképre!
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tÖrténEti AdAtok 1. AusztráliA
-Ausztráliát 40 000 éve lakják. 

Az itt élők kultúrája a nomád élet-
módról tanúskodik. Megélhetésük 
alapja a vadászat és a gyűjtögetés.

-A legendák szerint őseik óriás 
kenguruk voltak (vagy kígyók, 
emuk), akik dalaikkal alkották meg 
a tájat, növényeket, állatokat, em-
bereket. A teremtés után eggyé 
váltak a Földdel. Innen ered a tote-
mek tisztelete.

-Az őslakosok között 250-300 
beszélt nyelv létezett az európai 
gyarmatosítás előtt, és körülbelül 
700 törzsbe tömörültek. Énekben 
őrizték történelmüket, a törzsek 
közti határokat, és mesélték el 
hitregéiket.

-A törött csontot egy-két nap 
alatt összeforrasztották, hiszen a 
törzs vándorolt tovább, a betegnek 
talpra kellett állnia. Üzenetet és 
tanítást hordozott minden rajz, 
amit testükre, tárgyaikra és szent 
barlangjaik falára festettek.

-A didzseridu(didgeridoo) az 
észak-ausztráliai őslakosok fúvós 
hangszere.

-A bumerángot kb. 10 000 évvel ezelőtt találták fel az őslakosok, de csak né-
hány középső sivatagos területen használták, kisebb állatok elejtésére.

-A 15. században a kínai Zheng He (Cseng Ho) admirális több felfedező utazást 
tett az Indiai-óceánon, de Ausztráliát valószínűleg nem érte el.

-A kínaiakat a portugálok és a spanyolok követték. A 16. században valószínűleg 
elérték Ausztrália északi partjait.

-1606-ban szállt partra az első európai a kontinensen, aki a holland Willem 
Jansz volt, és a területet Új-Hollandiának nevezte el. A XVII. század folyamán a 
hollandok feltérképezték az általuk Új-Hollandiának elnevezett Észak-, illetve 
Nyugat-Ausztráliát, de letelepedni nem telepedtek le a kontinensen.

Zheng He  
admirális felfede-
ző, hódító útjai a 
15. században 
Afrikáig is elért.

-1770-ben James Cook végighajózott a keleti partvonalon és brit fennhatóság 
alá vonta a területet. Az ausztrál őslakosok sorsa az angolok érkezésével pe-
csételődött meg: elüldözték a bennszülötteket ősi földjeikről, terményeik és 
ásványkincseik az angliai ipari forradalmat szolgálták.

-1901. január 1-jén a brit fennhatóság alá tartozó ausztrál kolóniák egyesültek, 
létrejött az ausztrál nemzet, ami erős kapcsolatban maradt Angliával.

-Az őslakosok és a betelepülők között azonban semmiféle olyan szerződés 
megkötésére nem került sor, amely a bennszülöttek ősi területeire vonatkozó 
jogokat elismerték volna. A telepesek által behurcolt európai betegségek és a 
kegyetlen népirtás következtében az őslakosság 1 millióra becsült lélekszáma 
közel 30 év alatt 30 ezerre csökkent. A bennszülöttek szegénysége fokozódott, 
és sem jogilag, sem politikailag nem voltak egyenjogúak a fehérekkel.

Ma az Ausztrál Államszövetség a térség legnagyobb országa.

Új-Zéland tőle délkeletre, Indonézia, Pápua Új-Guinea és Kelet-Timor északra 
helyezkedik el.

ÚJ-GuINEA 
Indonéziától keletre található Új-Guinea. 
A sziget az őskor óta lakott hely. Őslakói a 
pápua népek, akik kb. 60 000 éve érkeztek 
a területre, az afrikai elvándorlás egyik leg-
korábbi embercsoportjaként. Gyűjtögető és 
vadászó életmódot folytattak, számos tör-
zsük harcban állt egymással, jellemző volt a 
kannibalizmus. A második nagy bevándorló 
hullám a melanézek migrációja volt, akik kb. 
3000 éve telepedtek meg a környező kisebb 
szigeteken és a fősziget keleti, délkeleti és 
északi partvidékén.

tÖrténEti AdAtok 2. óCEániA és ÚJ-zélAnd
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Új-ZÉLAND 
Új-Zéland első lakosai a 800 és 1300 között érkezett polinézek. A következő 
évszázadokban elszigetelten éltek, ezért önálló kultúrát alakítottak ki, és létre-
jött a maori nép. A maorik előtt nem léteztek emberek Új-Zélandon, legalábbis a 
jelenlegi kutatási eredmények szerint.

A maori legendák őseik érkezését egy Hawaiki nevű ősi földről mesélik el, ahon-
nan nagy kenukkal (waka) érkeztek. A maori művészet egyik fontos eleme a 
haka tánc, amit polinéz elemekből fejlesztettek ki.

A maori nyelv a kelet-polinéz nyelvekkel rokon. James Cook első útján egy tahiti 
bennszülött könnyedén tudott beszélni a maorikkal.

1500 körül egy fiatal maori Rekohu szigetére (a Chatham-szigetekre) vándorolt, 
ahol kifejlődött a moriori kultúra. Ez hasonlít a maori kultúrára, de el is tér tőle. 
A moriori kultúra békeszeretőbb a maorinál. Chatham-szigetek

Növény és állatvilág
A nagyobb kontinensektől való elszigeteltségük 
miatt egyedülálló növény- és állatvilága. 
 
Esőerdők: Ausztrália északi részén, keskeny sávban 
vannak. A 30 métert is meghaladó örökzöldek mel-
lett pálmák, bambuszok alkotják az erdőséget.
Nedves eukaliptusz erdők: a kevésbé csapadékos, 
de még meleg éghajlatú délkeleti hegy- és part-
vidéken vannak. Jellegzetes állatuk a koala.
Füves puszták: a kontinens jelentős területét 
borítják. Lehet füves, bozótos, fás. Itt élnek például 
a kengurúk.
Sivatagos területek: a kontinens belesejében hely-
ezkednek el.

Termények 

A csak Ausztráliában megtalálható kacsacsőrű-emlős 
Tasmánia és Kelet-Ausztrália zavaros folyóvizeiben él.
Erszényesek is Ausztráliában és a környező szigetek-
en élnek. (Kivéve oposszumok Amerikában). Ilyenek a 
koala, az egyetlen farok nélküli erszényes, a vombatok 
és a kengurufélék 54 faja, vagy a dingó.

A kutyafélék közé tartozó állat régen nagy számban 
élt, de mint a juhtenyésztés ellenségét szinte teljesen 
kiirtották.

Új-Zéland nemzeti madara a kivi. Főként erdőségek-
ben él. Éjszakai életmódú állat, rovarokkal, bogyókkal 
táplálkozik, kedvence azonban a maga által kiásott 
giliszta. Tolla szőrszerű. 

Celebesz szigetén él a disznófélékhez tartozó babi-
russza.

A hangyászsünfélék Ausztrália, Tasmania és Új-Guin-
ea déli részén honosak

Kókuszpálma: Valószínűleg az Indiai-óceán szigeteiről 
vagy az Ázsia és Ausztrália közt elterülő szigetcsopor-
tról terjedhetett el. A lehullott magok hosszú 
hónapokig a tengeren úszva az anyanövénytől akár 
4000 kilométerre is kicsíráznak. Őshazája Ausztrália 
és Óceánia

A betelepülő gyarmatosítók nagyon sok macskát, 
kecskét, juhot, nyulat hoztak az óceániai szigetvilág 
szigeteire, amelyek nemcsak az őshonos fajokat 
veszélyeztetik, de a mezőgazdasági termelést is.

Ma Ausztráliában északkeleten és délkeleten, a 
Boomerangparton és Tasmaniában cukornádat vagy 
gyümölcsöt termesztenek. A Murray medencéjében: 
öntözéses rizs, zöldség és szőlőtermesztés jellemző. 
Ausztrália fontos búzatermelő övezet lett, telepszerű 
juh- és szarvasmarha-tenyésztéssel. A világ gyap-
jútermelésének negyede Ausztráliából kerül ki.

Babirussza

Kókuszpálma

Cukornádültetvény Queensland államban



138 1391.31 1.32

Cikk 1.
TÖRTÉNELMI IGAZSÁGTALANSÁGOKÉRT KÁRPÓTOLJÁK A MAORIKAT

2008. június 27. 11:56

Új-Zéland jelentős lépést tett a maori őslakosok örökségének elfogadásában: 
pár nappal ezelőtt közel félmillió hektárnyi erdőséget 

(nagyjából 46 milliárd forint értékben) adtak vissza számukra.
Több száz maori - egyesek tradicionális tollruhába öltözve - jelent meg Welling-
tonban, hogy megnézzék az ünnepélyes gesztust, amelynek során a parlament-
ben a kormányzat és a törzsi vezetők aláírták a földterületek visszaadásáról 
szóló dokumentumot. Egyesek sírtak az ünnepség alatt, míg mások énekelve 
és táncolva köszöntötték az eseményt. Helen Clark, új-zélandi miniszterelnök 
történelmi útnak nevezte a folyamatot, amelynek során az igazságtalanságokat 

korona fennhatóságát. Földjeiket azonban törvénytelenül kizsarolták vagy el-
vették tőlük az ezután érkező telepesek. Az erdők visszaadását a Waitangi Tanács 
javasolta, akik 1975 óta küzdenek az 1840-es szerződés igazságtalanságain-
ak felszámolásáért, és a jóvátételért. A tanács - amelyet a maori aktivisták 
hosszas kampánya után hoztak létre - a múltban már több sikeres egyezményt 
is megkötött: 1992 szeptemberében a halászati jogaikat, 1995 májusában pedig 
több millió hektárnyi földterületet szereztek vissza. A tervek szerint az 1840 
előtti állapotot 2020-ra érhetik majd el.
A mostani megállapodás értelmében nagyjából 435 ezer hektárnyi, főként erdős 
terület kerül vissza az őslakosok hét törzsének tulajdonába a középső északi 
szigeten. A nagyjából 100 ezer embert tömörítő törzsek ezen kívül 223 millió 
új-zélandi dollárt, majd évente 13 millió új-zélandi dollár éves jóvátételt kapnak 
majd.
A szerződés megkötése fontos bevételi forráshoz juttatja az amúgy is jelentős 
erdőgazdálkodóként ismert maorikat. A visszaadott terület közepén ugyanis 
nagy erdészeti cégek által ültetett fatelepek vannak, amelyek komoly gazdasá-
gi hasznot hozhatnak számukra a jövőben. A tervek szerint az ebből származó 
összeget az ország legszegényebbjei között számon tartott maorik életszín-
vonalának, oktatási, illetve egészségügyi ellátásának fejlesztésére szeretnék 
fordítani.
A törzsek a tervek szerint közösen, egy nagyvállalatot létrehozva irányítják majd 
az erdőket, és a jövőben szeretnék maximalizálni az ebből származó bevételt is. 
A tervek szerint a szerződéshez csatlakozik majd egy nyolcadik, a Ngati Rangitih 
törzs is, akiknek hat hónapja van a feltételek elfogadására.

felszámolva teszik jóvá a múlt bűneit.
Az egyezményt hosszas tárgyalássorozat 
után írták alá, amelyben azokat a vadásza-
ti, erdészeti és halászati jogokat adták 
vissza az őslakosoknak, amelyeket a 19. 
században a britek vettek el tőlük. 1840-
ben a Waitangi szerződésben ugyanis a 
törzsi vezetők "önként" fogadták el a brit 

A Salamon-szigetek bennszülöttei rendelkeznek a legsötétebb bőrpig-
mentációval Afrikán kívül, azonban a legtöbb trópusi populációval szemben, itt 
a legmagasabb a szőke haj előfordulása.
A népesség több mint 10 százaléka szőke, ez Európa után a legnagyobb arány. 
Egészen mostanáig ezt a különös jegyet az európai felfedezők és kereskedők 
szőke génjeinek tulajdonították, egy vizsgálat azonban kimutatta, hogy az eu-
rópai szőke haj és a csendes-óceáni szigetcsoport lakóinak szőkesége mögött 
különböző genetika húzódik meg. Az amerikai Stanford Egyetem csapata Carlos 

képest, vagyis mindkét szülőnek rendelkeznie kell vele, hogy az utód szőke 
legyen. Ezt a szőke mutációt kizárólag a szigetcsoportot is magába foglaló 
Óceánia egyedeinek genetikai elemzése mutatta ki. Az amerikai kutatók a világ 
52 régiójának mintáival hasonlították össze a Salamon-szigeteki DNS-eket.
A TYRP1 számos faj esetében játszik szerepet a bőr és a haj pigmentációjában. 
Az egereknél ez világosabb szőrzet formájában jelentkezik, az embereknél 
ugyancsak ennek a génnek, illetve mutálódásának tulajdonítható az albinizmus 
egy ritka válfaja, ami vöröses bőrszínt és vörösesszőke hajat eredményez. 
Mindezek ellenére nálunk, európaiaknál nem a TYRP1-nek köszönhető a szőke 
hajszín.
A Salamon-szigeteki szőke mutáció viszonylag új keletű, körülbelül 10.000 éve 
bukkanhatott fel és megegyezőnek tűnik a Csendes-óceán déli részén fekvő 
szigetek, köztük Fidzsi bennszülötteinek szőkeségével. "Ezelőtt mindenki azt 
hitte, a szőke haj csak egyszer fejlődött ki az embereknél" – mondta Busta-
mante. "A kutatásból azonban kiderül, hogy ezek a számunkra gyakori mutációk 
a különböző emberi populációk körében is gyakoriak. Fontos a nem európai 
populációk tanulmányozása, hogy megtaláljuk azokat a mutációkat, amik az 
emberek hatalmas fenotípus változatosságát megalapozzák."

Forrás 1: http://mult-kor.hu/20080627_tortenelmi_igazsagtalansagokert_karpotoljak_a_maorikat
Forrás 2: http://sg.hu/cikkek/89423/oceania-sajat-szoke-hajjal-buszkelkedhet

Bustamante és Sean Myles vezetésével 
43 szőke és 42 sötét hajú Salamon- 
szigeteki lakos nyálmintákból vett DNS-ét 
elemezte.
Az átfogó genetikai vizsgálat egyetlen 
szembetűnő különbséget mutatott ki 
a két csoport között, a TYRP1 génnél. 
További elemzésekkel megállapították, 
hogy a gén egy betűjének változása felel 
a népesség hajszín változataiért, a szőke 
allél recesszíven öröklődik a sötéthez 

Cikk 2.
óCEÁNIA SAjÁT SZŐKE HAjjAL BüSZKÉLKEDHET
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Az Európán kívüli világ kolumbusz Előtt 3.

1. mElléklEt: AfrikA vAktérkép2. Az Európán kívüli világ kolumbusz Előtt 3.

2. mElléklEt: AmErikA vAktérkép2.

2.22.1
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Az Európán kívüli világ kolumbusz Előtt 3.

3. mElléklEt: ázsiA vAktérkép2. Az Európán kívüli világ kolumbusz Előtt 3.

4. mElléklEt: AusztráliA vAktérkép2.
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A fűszEr ÚtJA 1-2

1. mElléklEt: fÖldrAJzi fElfEdEzésEk okAi  
         - ürEs

3. 3.
(példa)

A fűszEr ÚtJA 1-2

2. mElléklEt: fÖldrAJzi fElfEdEzésEk okAi  
         - kitÖltvE

A földrajzi felfedezések okai (példa)
 

3.1 3.2
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A fűszEr ÚtJA 1-2

3. mElléklEt: A szEgfűszEg árA3.
„Előfordulhatott, hogy egy kereskedő hat hajórakományból ötöt elvesztett, de a 
hatodik eladásából mégis nyereségre tett szert. Gyakorlatilag az volt a helyzet a 
16. század eleje táján, hogy például 100 font szegfűszegért* a Maluku-szigete-
ken** 2 dukátot, Malakában már 14-et, Calicutban 50-et kellett fizetni, de végül 
Londonban 213 dukátot ért.”
*A szegfűszeg (Syzygium aromaticum, régi nevén: 
Caryophyllus aromaticus) Fűszer és gyógynövény.  
A jó minőségű szegfűszeg szétnyomva olajat enged. 
A 18. századig csak őshazájában, a Maluku- szigete-
ken termett, és halálbüntetés járt annak, aki ki akar-
ta csempészni. Manapság főleg a trópusi Afrikában, 
Zanzibáron és Madagaszkáron termesztik.

**A Maluku-szigetek (Molukka-szigetek, Molukkák, 
régebben: Fűszerszigetek): Indonéziához tartozó 
szigetcsoport a Fülöp-szigetektől délre - összesen 
mintegy ezer kisebb-nagyobb szigettel. Indonézia 
egyéb részeitől eltérően (98% muszlim) a lakosság 
közel fele keresztény. A szigetek belsejében több 
helyütt fennmaradtak a természeti vallások.

„Az Indiából a Földközi-tenger medencéjébe vezető 
útvonal a Perzsa-öbölbe, s annak kapujába, Hor-
muzba vezetett, erre a nagy átrakodóhelyre, ahová 
kelet-afrikai árukat, köztük az igen értékes elefántc-
sontot is szállították. Itt a rakományokat kisebb 
vitorlás hajók vették át. Ezek, akárcsak valamennyi 
akkori arab hajó, egyaránt haladhattak előre vagy 
hátra. Az árukat elszállították Bászrába és az Eu-
frátesz és a Tigris közös torkolatvidékének, a Shatt 
al-Arabnak más kikötőibe. A továbbszállítás folyami 
bárkákon, csónakokon történt, vagy az Eufráteszen 
felfelé Aleppóba, vagy a Tigrisen fel Bagdadig. Innét 
indultak ki a tevekaravánok Damaszkusz felé, vagy 
Kis-Ázsián át Konstantinápoly, a mai Isztambul felé.” 

Forrás:
Walter Krämer: 
Új látóhatárok

A geocentrikus világkép az a mára tévesnek bizonyult elmélet, amely szerint a 
Föld a világmindenség középpontja, így körülötte kering az összes többi égitest. 
Az elmélet az ókori Görögországból származtatható, tökéletesítője Klaudiosz 
Ptolemaiosz volt.
A heliocentrikus világkép (görög       ممممم,   vagyis 
Helios, Nap) 
A csillagászati elméletet heliocentrikus modell-
nek nevezzük, eszerint a Nap van a Naprendszer 
középpontjában. Elterjedése 
Nikolausz Kopernikusz nevéhez fűződik. 
Elméletét, amely a Naprendszert úgy modellezi, 
hogy annak középpontjában nem a Föld, hanem 
a Nap van, a tudomány történetének legfontos-
abb hipotézisei között tartják számon – gyakorta 
a csillagászat és a modern tudományok kiin-
dulópontjának tekintik (kopernikuszi fordulat). 
A heliocentrikus világképet elsőként az ókorban 
pontoszi Hérakleidész és szamoszi Arisztarkhosz 
fogalmazta meg.

Galileo Galilei (Pisa, 1564. február 15. – Arcetri, 
1642. január 8.) olasz fizikus, csillagász, matemati-
kus, természettudós. 
A fizikában ő honosította meg a kísérleteket és 
méréseket, új módszereket adva ezzel a fizikának 
(és a többi természettudománynak). 
A csillagászatban ő volt az első, aki tudatosan 
használta az általa épített távcsöveket csillagászati 
jelenségek és objektumok megfigyelésére. 
Eredményei összhangban voltak a kopernikuszi he-
liocentrikus világképpel, ezért összeütközésbe került 
a katolikus egyházzal. Az Inkvizíció (egyházi bíróság) 
1633-ban könyveit betiltotta, Galileit tanainak meg-
tagadására kényszerítette, és házi őrizetben kellett 
élnie 1642-ben bekövetkezett haláláig. A katolikus 
egyház csak 1992-ben érvénytelenítette az ítéletet.
Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei

A 15–16. századokban végbemenő változások (megváltozó világkép, reneszánsz, 
földrajzi felfedezések) következtében fokozódott a katolikus egyház bírálata.

A fűszEr ÚtJA 1-2

4. mElléklEt: tudomány és világkép3.

Nicholas Copernicus (1473 - 1543) 
Elmélete: a nap a világegyetem 

 közepe, nem a Föld.

Galileo Galilei (1564 -1642) 
 távcsövével végzett megfigyelései  

(a Föld forog a nap körül) 
ellentmondtak az egyház  

tanításainak. Betiltották, nézetei  
visszavonására kényszerítették.

Toscanelli (1397-1482)  
Világtérképén a Föld gömb 

alakú és körbehajózható.

Mohendzsodáro (helyesen Mohan Dzsodaro, a „halottak dombja”,  
szindhiul: ن   , دڙو جو موئ
hindiul: ममोहन जमोदडमो 

radzsa, maharadzsa, N ői valtozata: maharani ( महहारहानन ). 
A radzsa (रहाजहा, a szanszkrit) a latin rex 'kiraly' szoval rokon. A szanszkrit ragyogo jelentese mar 
A maharadzsa ( 
szanszkrit: महहा-रहाज ’nagy kiraly’, 
 hindi रहाजनन ) indiai  

adtak a √2 es a π szamara 

 

A heliocentrikus világkép (görög  Ηλιος 
A medresze (Arab nyelven: سة  madrasa) a , مدر

 

zanzibar 
származik: 
بار گ  Zangi-bar, ami annyit jelent زن

3.3 3.4
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A fűszEr ÚtJA 1-2

5. mElléklEt: tEChnikA3.
Arab asztrolábium
1080-ban készítette Ahmad ibn Muhammad al-Naqqhash Zaragozában. Az 
asztrolábium (csillagóra) olyan eszköz, mely a csillagászati számítások gyors 
elvégzését teszi lehetővé. Például: Adott földrajzi szélességen a dátum is-
meretében néhány perces pontossággal meg lehet állapítani az időt (a Nap vagy 
a fényesebb csillagok horizont feletti magassága megmérése után).

Tengerész Henrik (1394 -1460)
Viseu hercege, a Krisztus-rend kormányzója.
Nemzetisége portugál, házastársa, gyermekei 
nincsenek.
szülei: I. János portugál király, Lancasteri Philippa, 
beceneve: Infante Dom Henrique o Navegador

Sokat tett a hajózás fejlesztéséért; 
Portugália legdélibb részén, Sagresben alapított nav-
igációs iskolát, ami mellett csillagvizsgáló tornyot is 
építtetett. Ott nevelkedtek a kor legjobb hajósai.
Valószínűleg legenda, hogy az ő hajóépítő mérnökei 
tervezték az első caravellákat.
A portugál tengerészeknek sikerült először úgy rög-
zíteniük az iránytűt, hogy az mindig vízszintesen álljon, 
és pontosan mutassa az irányt.
A hajók kapitányainak kötelességévé tette, hogy a 
megtett útról térképet és hajónaplót készítsenek.
Elsőnek gyűjtötte össze a különféle térképeket és 
hajónaplókat. A térképeket a titkos gyűjteményben, a 
Tresorariá-ban helyezték el. Ez azt a célt is szolgálta, 
hogy illetéktelenek ne ismerhessék meg az új felfed-
ezéseket. 

Forrás: Wikipedia

Karavellák – hosszú tengeri hajózásra alkalmas, 
háromárbocos, háromszögvitorlás, karcsú, 

fordulékony, gömbölyített fenekű, tőkesúlyos  
hajók a tengeri felfedező utak fő eszközei

jákob-pálca 
(Jákob pálca, Jákob botja) 
A földrajzi szélesség meghatározását, 
tárgyak magasságának megmérését 
lehetővé tevő eszköz. A navigációban 
a tengeren roppant nehézkesen 
használható asztrolábiumot váltotta 
fel. Az eszköz első leírása rabbi Levi 
ben Gerson (1288-1344) csillagásztól 
származik. Egy hasonló eszközt a Nap 
és a Hold átmérőjének megmérésére 
már Hipparkhosz is használt az ókor-
ban, végül alakját Johannes Regio-
montanus adta meg 1472-ben.
A hosszú vízszintes rudat a horizontra 
kellett irányozni, a rövidebb pálcát 
pedig addig kellett előre tolni, míg az 
a Nap (vagy más, megfigyelni kívánt 
égitest) korongjának alsó élével pon-
tosan egy magasságba nem került. A 
földrajzi szélességet a rövidebb pálca 
helyzetéből olvashatták le a hosszú 
rúdon.
Használata nagyon egyszerű volt, és 
a hosszú rúd a horizont beállítását is 
megkönnyítette, de a megfigyelőnek 
továbbra is mindkét szemével előre 
kellett néznie.

Torony magasságának mérése 
Jákob-pálcával
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Európán kívüli világ Xvi. százAd

1. mElléklEt: bElső-ázsiA4.
SZAMARKAND (ÜzBegiszTán)

A több mint 2700 éves város nevének 
jelentése: "szamar" (termékeny) és "kand" 
(település) Az ókorban a szogdok lakták. 
Ma Üzbegisztán területén van.  Az ősi Selyemút 
központi települése volt, a karavánutak itt 
találkoztak, itt cseréltek gazdát a drága kelmék, 
selyemszőnyegek és prémek, továbbá rabszol-
gák Európából és Ázsiából.

Timur Lenk (a Lenk melléknév sántát jelent), 
Dzsingisz kán követője, szinte az egész iszlám 
világot meghódította. 1370 körül foglalta el a 
várost és kinevezte szultanátusa legfontosabb 
városának. Leszármazottai, az úgynevezett 
Timurida uralkodók. A birodalom nemcsak 
kereskedelmi, de szellemi központ is volt. A nyugat és kelet találkozott itt 
egymással és cserélte ki tudását.

A medresze (Arab nyelven: م          مم, , madrasa) a középkori iszlám világra jel-
lemző iskolarendszer. Funkcióját tekintve megfelelt a nyugati típusú, közép- és 
felsőfokú képzéstípusoknak, amelyben az oktatók igyekeztek koruk ismert 
tudományos eredményeit a legmagasabb szinten átadni. Buhara és Szamar-
kand mint az oktatás fellegvárai váltak ismertté. Korabeli források szerint a 
bukharai medreszékben, az 1790-es években mintegy harmincezer diák tanult, 
valódi egyetemi városi hangulatot adva az üzbegisztáni városnak. Szamarkand 
Registan terén (15-16. század) három gazdagon díszített medresze (Sír-dár-
medresze,Ulugh-bég-medresze, Tila Kara-medresze)állt.

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Medresze

Ulug bég (a harmadik timurida 
uralkodó, költő, matematikus és 

csillagász) csillagvizsgálójának 
megmaradt és rekonstruált 

alapja Szamarkandban.

Fontosabb Iszlám  
oktatási központok a  

11-15. században

Mohendzsodáro (helyesen Mohan Dzsodaro, a „halottak dombja”,  
szindhiul: ن   , دڙو جو موئ
hindiul: ममोहन जमोदडमो 

radzsa, maharadzsa, N ői valtozata: maharani ( महहारहानन ). 
A radzsa (रहाजहा, a szanszkrit) a latin rex 'kiraly' szoval rokon. A szanszkrit ragyogo jelentese mar 
A maharadzsa ( 
szanszkrit: महहा-रहाज ’nagy kiraly’, 
 hindi रहाजनन ) indiai  

adtak a √2 es a π szamara 

 

A heliocentrikus világkép (görög  Ηλιος 
A medresze (Arab nyelven: سة  madrasa) a , مدر

 

zanzibar 
származik: 
بار گ  Zangi-bar, ami annyit jelent زن

Európán kívüli világ Xvi. százAd

2. mElléklEt: délkElEt ázsiA4.
INDONÉZIA     

Ma független, demokratikus állam, fővárosa Jakarta. A világ negyedik legnépe-
sebb országa, egyben a legnépesebb muszlim-többségű ország is.
Amikor a portugálok a 16. század elején ideérkeztek, számtalan szétszórt pici 
államot találtak. Ezek az államok majdnem védtelenek voltak a portugálokkal 
és később más európaiakkal szemben is, akik a fűszer-kereskedelemre kívánták 
rátenni a kezüket.
A 17. században a hollandok az indonéz szigetvilágból kiszorították a spanyolo-
kat és a portugálokat és megalapították a Holland Kelet-indiai Társaságot. A 19. 
században bevezetett agrártermelési rendszer (Cultuurstelsel) bevezetésével 
Jáván hatalmas ültetvények művelésére kényszerítették a helyi parasztokat, 
ami Hollandia számára óriási extra profitot hozott. 

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Indon%C3%A9zia

MALAKKA   

Az időszámítás első századaiban már centralizált hindu-maláj államok alakul-
tak ezen a területen. Az 1. évezred fordulóján az indonéz szigetvilág túlnyomó 
része egy nagy hindu-maláj birodalomban egyesült. Az első bizonyíték az iszlám 
jelenlétére a Maláj-félszigeten a 14. századból származik. 
A 16. század elején a portugálok hódították meg a Malakkai Szultanátust, majd 
1641-ben holland uralom alá került. Egyik európai hatalom sem tudta azon-
ban ellenőrzése alá vonni az egész félszigetet, ahol később is új szultanátusok 
alakultak. A hollandokat az angolok váltották fel 1795-ben.
Az itt kitermelt ón fontossága a brit kormányzatot beavatkozásra késztette az 
óntermelő maláj államok ügyeibe. 
A 20. század fordulójára a tényleges hatalom a brit megbízottak kezében 
volt. 1957-től a terület önálló ország. Malajzia tizenhárom államból és három 
szövetségi területből álló államszövetség. 
Területe 329 847 km² (csaknem akkora, mint Németország és valamivel 
nagyobb, mint Olaszország). 
Népessége 30 millió fő (2014-es becslés). Fővárosa Kuala Lumpur.

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Malajzia
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SZINGAPuR  

A szigetet először kínai források említik a 3. 
században. A 14. Században a Madzsapahit 
Birodalom hódította meg, majd a 15. század 
elején a Malakkai Szultanátus birtokába 
került. A szanszkrit nyelven Oroszlánvárost 
jelentő Szingapúr Kína, India és a Madzsap-
ahit indonéz hercegség közti közvetítő 
kereskedelem bázisa volt.
A XVI. században jelentek meg Szingapúr 
partjainál európai hajók. A portugálok felkelést robbantottak ki a malájok 
ellen, amelyben 1617- ben porig égett a cölöpházakon álló városka. Nem 
tudták azonban megtartani a szigetet, a 17. század elején a hollandok kezére 
került, majd 1819-ben Thomas Stamford Raffles, a Brit Kelet-indiai Társaság 
képviselője megállapodott a johori szultánnal, miszerint a szigeten kikötőt és 
települést alapít. A Kelet-indiai Társaság a maláj szigetvilágot - Szingapúrt, Pen-
angot és Malakkát - 1826-ban fennhatósága alatt egyesítette, és kínai, illetve 
indiai kereskedelmének az átrakóhelyévé fejlesztette.
A kínaiak a nagy munkaerő-kereslet láttán elárasztották a szigetet, s csakhamar 
ők adták a lakosság többségét. Szingapúr 1965-től független ország, városál-
lam. Az ország főszigetét a 1,5km széles Johori-szoros választja el Malajziától, 
vagyis a Maláj-félszigettől. A sziget déli részét a Malaka-szoros hullámai 
mossák, amelyben közel 60 kis sziget áll szingapúri fennhatóság alatt.. Virágzó 
állam, az egy főre eső GDP a világon az egyik legmagasabb. 

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Szingap%C3%BAr

Európán kívüli világ Xvi. százAd

3. mElléklEt: mAgAs-AfrikA4.
MAGAS-AFRIKA

Természetföldrajzilag az angolai Benguela 
várostól az eritreai Masszava kikötőig húzható 
képzeletbeli vonallal két részre osztható a 
kontinens.
A vonaltól északnyugatra fekszik a 450 m átlag-
magasságú Alacsony-Afrika, a vonaltól délkele-
tre pedig a kisebb területű, túlnyomórészt  
1000 m fölé emelkedő Magas-Afrika található.

ZIMBABWE

A Monomotapa Birodalom területe (a Zam-
bezi és az Orange folyók között) volt az emberi 
civilizáció egyik bölcsője, már a kőkorszakban 
is laktak, vadásztak errefelé eleink. Az i. sz. első 
évezred végére fejlett kultúra jött létre. 
Az UNESCO-világörökség részévé nyilvání-
tott Nagy-Zimbabwe (a mai állam névadója) 
település romjai egy egészen a XV. századig 
virágzó bantu állam, a legendás Monomotapa 
birodalom központjának maradványai. (Jel-
lemző az európaiak lenéző magatartására, hogy 
sokáig el sem tudták képzelni, hogy a hatalmas, 
habarcs nélküli kőépítmények a bantu törzsek 
keze munkái lehetnek) A régészek egy része 
azt feltételezi, hogy itt volt Sába királynőjének 
palotája, s innen származtak Salamon király 
mesés kincsei, mások mindezt badarságnak 
vélik. Mindenesetre az ásatásokból származó 
leletek szerint Monomotapa élénk kereskedel-
met folytatott Arábiával, Indiával és Kínával.
A birodalom vesztét nem a XVI. században 
felbukkant portugálok – őket kiverték földjükről 
–, hanem a XIX. században a zulu háborúk miatt 
délről idemenekült ndebele törzsek okozták, 
akik elfoglalták a mashonák lakta területeket, 
ezzel megvetve a mai Zimbabwéban is dúló 
etnikai ellentét alapjait.

Alacsony és magas-Afrika.  
(a https://earth.google.com/ alapján)

Afrika kereskedelme 700-1600

Harare, Zimbabwe fővárosa ma.  
Forrás: wikipedia
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Amikor az európaiak is rábukkantak a zimbabwei aranymezőkre, 1888-ban 
megjelent Cecil Rhodes, és az általa alapított Brit Dél-Afrikai Társaság nevében 
szerződéseket kötött az utolsó ndebele királlyal, Lobengulával, aki úgy vélte: az 
arany- és gyémántbányák átengedésével elnyeri a brit uralkodó barátságát, ám 
gyakorlatilag elajándékozta országát. A hódító nem kis „szerénységről” tanúbi-
zonyságot adva el is nevezte Rhodesiának a területeket. 
A XX. század elejére Kenyától Fokföldig egy óriási brit gyarmatbirodalom 
alakult ki, ahol a fehér telepesek mindinkább kiszorították a termőföldekről és 
rezervátumokba kényszerítették az őslakókat. A Zimbabwei Köztársaság 1980-
ban nyerte el függetlenségét. Fővárosa Harare.
Forrás: http://beszelo.c3.hu/cikkek/zimbabwei-rapszodia-a-bolcsotol-akoporsoig

KENYA

Mombasa. A város a Mombasa-szigeten fekszik. Kenya második legnagyobb 
városa. Főképp iszlámhívő midzsikendák és szuahélik lakják. 
Mombasát az arabok alapították, mint kereskedelmi csomópontot. Vasco da 
Gama volt az első európai, aki a városban járt, 1498-ban.
A 16. század kezdetén a portugálok sokszor ostromolták a várost, de bevenni 
nem tudták. 1698-ban Omán szerezte meg. 1856-ban Zanzibári Szultánság, 
majd 1887-ben a Brit Birodalom része lett. 
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Mombasa

A szuahéli nép a kelet-afrikai partvidék ban-
tu őslakosságától származik, akik már az 1. 
évezred kezdete felé itt élhettetek. A 7. száza-
dtól sok arab, perzsa és egyéb bevándorló 
érkezett ide, akik beolvadtak az itt élők közé, 
nyomokat hagyva nyelvükön és kultúrájukon. 
Az iszlámot a X. században a Perzsa-öböl és 
az Arab-félsziget kereskedői hozták, akikkel a 
szuahélik állandó kapcsolatban álltak. 
A szuahélik ma is az iszlám egy szigorú változa-
tát vallják, hisznek a dzsinnekben és a férfiak 
gyakran védelmező amulettet hordanak a 
nyakukban, amely Korán idézeteket tartalmaz.
A szuahélik gazdasága évszázadokig nagyon 
erősen az óceáni kereskedelemtől függött. A 
nép fontos közvetítő szerepet játszott Kelet-, 
Közép- és Dél-Afrika népei, illetve a külvilág 
közt. Római források már 100-ban beszámol-
nak kelet-afrikai kereskedelmi ügyletekről. 

A szuahéli nyelvek elterjedése ma 
Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/

File:Maeneo_penye_wasemaji_
wa_Kiswahili.png

ZANZIBÁR (Tanzánia)

Ma Tanzániához tartozó szigetcsoport Afrika 
keleti partjainál. A név valószínűleg a perzsa 
nyelvből származik:                      Zangi-bar, 
ami annyit jelent: „a feketék partja”.  
De levezethető az arab nyelvből is: Zayn Z'al 
Barr, vagyis „szép ez a föld”. 
 
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Zanzib%C3%A1r

Zanzibár hosszú évszázadokon át a „világ közepének” számított.
Sok nép megfordult területén, asszírok, sumérok, perzsák, egyiptomiak, föníci-
aiak, indiaiak, kínaiak, arabok; később portugálok, hollandok, angolok. Zanzibár 
szigete 20 000 éve lakott, s valószínű, hogy első lakói az afrikai kontinensről 
érkeztek. Története az I. században, a kereskedelem megjelenésével élénkült 
igazán fel, s egész Afrika legvirágzóbb országává vált.

Kezdetben a Mezopotámiából Sofala városába (Mozambik) utazó sumér kere-
skedők pihenőhelye volt. Idővel a zanzibári kikötő lett az egész kontinens egyik 
legfontosabb állomáshelye, ahol elefántcsonttal, teknőspáncéllal, ébenfával, 
fűszerekkel megrakott hajók várakoztak az induláshoz kedvező monszunra, 
hogy aztán, mikor megváltozik a szél iránya, kelmékkel, ruhákkal, gyöngyök-
kel, kínai porcelánnal, selyemmel, fegyverekkel, borral, búzával térjenek haza. 
A hajók nem csak zanzibári ritkaságokat szállítottak, hanem a kontinensről 
érkező drága árukat is, pl. leopárdbundát, orsszarvúszarvat, szálfát, aranyat és 
rabszolgákat. Zanzibár volt az egész Kelet-afrikai régió rabszolga kereskedési 
központja. 
A XVI. Századra Zanzibár a portugálok gyarmatává vált. 1698-ban visszafoglalta 
Omán s újra felélénkül a portugál időkben megszűnt kereskedelem Kelet-Afrika 
népei és az arabok között. Omán időközben fontos kereskedelmi nagyhata-
lommá vált. Fő exportcikke a datolya volt s mivel igyekezett olcsó munkaerővel 
megoldani a hatalmas datolyaültetvényeken szükséges munkák elvégzését, 
újra felvirágzott a rabszolga-kereskedelem. Persze, a munkások Kelet-Afrikából 
érkeztek, hiszen az iszlám vallás tiltja híveinek rabigába való kényszerítését. 
A hollandok a XVIII. században szintén rabszolgákat keresve érkeztek ide. A 
Malaku-szigeteki (mai Indonézia) birtokaikon lévő ültetvényekre szándékoztak 
munkásokat vásárolni. 
Brit gyarmati helyzetéből 1963-ban szabadult. 

Forrás: http://www.fokusz.info/index.php?cid=1409458913&aid=1133353253

Fűszerpiac, Zanzibár Forrás: wikipedia

Mohendzsodáro (helyesen Mohan Dzsodaro, a „halottak dombja”,  
szindhiul: ن   , دڙو جو موئ
hindiul: ममोहन जमोदडमो 

radzsa, maharadzsa, N ői valtozata: maharani ( महहारहानन ). 
A radzsa (रहाजहा, a szanszkrit) a latin rex 'kiraly' szoval rokon. A szanszkrit ragyogo jelentese mar 
A maharadzsa ( 
szanszkrit: महहा-रहाज ’nagy kiraly’, 
 hindi रहाजनन ) indiai  

adtak a √2 es a π szamara 

 

A heliocentrikus világkép (görög  Ηλιος 
A medresze (Arab nyelven: سة  madrasa) a , مدر

 

zanzibar 
származik: 
بار گ  Zangi-bar, ami annyit jelent زن
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Európán kívüli világ Xvi. százAd

4. mElléklEt: AlACsony-AfrikA4.
ALACSONY AFRIKA

Természetföldrajzilag az angolai Benguela 
várostól az eritreai Masszava kikötőig húzható 
képzeletbeli vonallal két részre osztható a  
kontinens. A vonaltól északnyugatra fekszik a 
450 m átlagmagasságú Alacsony-Afrika,  
a vonaltól délkeletre pedig a kisebb területű,  
túlnyomórészt 1000 m fölé emelkedő Ma-
gas-Afrika található.

GHÁNA, MALI ÉS SONGHAI BIRODALMAK 

Afrika nyugati felének jelentős központjai voltak. 
Az 5. században Felső-Niger és a Szenegál folyó 
között alakult ki a Ghánai Birodalom. Bukása 
után a Niger felső szakaszán már a 11. század 
folyamán kialakult a Mali Birodalom, amely 
virágkorát a 14. században élte. Amikor a Mali 
Birodalom belső ellentétek miatt elvesztette 
jelentőségét, a Songjai Birodalom vette át 
szerepét. Az utóbbi jelentőségét a kereskedelmi 
utak áthelyeződése következtében vesztette 
el. Amikor az európaiak megnyitották a tengeri 
útvonalat, a Szaharán át vezető karavánkere-
skedelem lehanyatlott. Amíg az virágzott, addig 
az említett birodalmak aranyat exportáltak a 
Földközi-tenger vidékére.
Nyugat-Szahara oázisainak só kereskedelmét 
is felügyelték. Jelentős volt a szerszámkészítés, 
a fegyverkészítés. A terület 1960-ig Fran-
ciaország gyarmata volt Francia-Szudán néven. 
Mai nevét az egykori Mali Birodalomról kapta. 
Egyedülállóak Mali kizárólag agyagból épült 
középkori mecsetei. Ezek egész sora látható 
például Timbuktuban, a 13-16. századi Mali 
Birodalom és a Songjai Birodalom fővárosában).

 
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Mali

Alacsony és magas-Afrika.  
(a https://earth.google.com/ alapján)

Agyagmecset, Timbuktu.  
A legnagyobb agyagépület 

 a földön. 

CONTE BIANCAMANO 
Óceánjáró hajó Massawa és  

Japán, Kína között, 1950.  
Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/ 

Massawa#/media/File: 
ConteBiancamano_ 

reconstructed.jpg

MASSZAVA (MASSAwA) ERITREA 

Egy állam Kelet-Afrika területén, a Vörös-tenger mentén. Afrika és egyben a 
világ egyik legszegényebb és legelzártabb országa.
Az őskor óta lakott. Az ókorban, Eritreában a mezőgazdaság, a városi élet és 
kereskedelem legkorábbi bizonyítékait az i. e. 3500 körüli időből találták. Az 
itteni lakosság kapcsolatban állt a Nílus völgyével, Egyiptommal és Núbiával, 
Jemen lakóival, de a szaharai kereskedelmi utakon a távoli Timbuktuval is.
Az i. e. 5. századtól jelentős Akszum állam szintén Eritreában és az Etióp 
Felföld északi részén feküdt. Akszum a 4. században áttért a kereszténységre, 
Örmény-ország után a világ második állama volt, ahol a kereszténység álla-
mvallássá vált. A 7. században azonban az iszlám átterjedt Afrikára, Akszum 
Vörös-tengeren folytatott kereskedelme és vele együtt hatalma lehanyatlott. 
Az i. e. 8. században alapították D'mt királyságot a mai Eritrea és Észak-Etiópia 
területén Ennek fővárosa Yeha volt Észak-Etiópiában. A középkorban Eritrea 
földjén egymással is harcoló törzsek éltek, különféle eritreai királyságok fenn-
hatósága alatt.
A XVI. században Szulejmán török szultán legyőzte a portugálokat és rövid időre 
megszerezte Masszava városát és a környék nagy részét is.
A XIX. században a Szuezi csatorna miatt a korabeli világ legforgalmasabb 
hajózási útvonalává vált területen Olaszország szerzett birtokokat. (A Vörös-
tenger partvidéke és Masszava 1890-től Eritrea néven lett olasz gyarmat). 
 II. Menelik császár, aki leverte elődjét, IV. Johannest, egyesítette Abesszíniát, 
Etiópiát és a környező területeket, elutasította az olasz védnökség elfogadását, 
hadat üzent Olaszországnak és megverte őket az aduai csatában 1896-ban. 
Az Asszab és Masszava körüli északi területek olasz kézen maradtak Eritrea 
néven. Ennek jelentése "a Vörös-tenger országa" és Crispi küldötte, Carlo Dossi 
nyelvész és író javasolta. Ezzel megszületett a mai Eritrea, míg Etiópia többi 
része Menelik ellenőrzése alatt maradt.
 1936-ban Benito Mussolini olasz diktátor által létrehozott Olasz Birodalomban 
Olasz Kelet-Afrika egyesítette Eritreát, Etiópiát és Olasz-Szomáliát. Az olasz 
uralom alatt Eritreában bizonyos mérvű iparosítás következett be és modern 
infrastruktúrát építettek ki (utakat és az Eritreai Vasutat).

Massawa, Eritrea kikötő  
Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/Massawa
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A világháború után a nagyhatalmak döntöttek sorsáról: Etiópia szövetséges 
államává vált. Az eritreaiak azonban független országot akartak. Mozgalmak 
indultak a függetlenségért. A legjelentősebbek marxista nézeteket vallottak (és 
marxista alapról elutasították a nemi, vallási vagy etnikai alapon való megkülön-
böztetést!).
Mikor azonban Etiópiában is marxisták kerültek hatalomra (a korábbi, USA által 
támogatott Szelasszié császár megdöntése után) még bonyolultabbá vált a 
helyzet. Marxista eritreaiak küzdöttek a Szovjetunió által támogatott Etiópia 
ellen. A háborúnak a Szovjetunió 1989-es felbomlása vetett véget. Eritrea teljes 
egészében eritreai kézre került 1991. május 24-én, amikor a lázadók bevonul-
tak Aszmarába és az etióp lázadók az eritreaiak támogatásával átvették a ha-
talmat Etiópiában. Az új etióp kormány hozzájárulásával Eritreában nemzetközi 
felügyelettel népszavazást tartottak a függetlenségről 1993. április végén, és a 
szavazók túlnyomó többsége a függetlenséget választotta. 1993. május 24-én 
kiáltották ki a függetlenséget. 

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Eritrea

Európán kívüli világ Xvi. százAd

5. mElléklEt: kÖzép-és dél-AmErikA4.
Az európaiak által behozott tehén, disznó, bárány, kecske, ló és a különböző 
baromfik és európaiakkal való kapcsolat az amerikai őslakos indiánok számára 
szokatlan baktériumokat és járványokat eredményezett. A betegségek: him-
lő járványok (1518, 1521, 1525, 1558, 1589), tífusz (1546), influenza (1558), 
torokgyík (1614) és kanyaró (1618) 10 millió és 112 millió közötti tömeget, 
körülbelül az indián népesség 95%-98%-át irtották ki. Ez elősegítette az őslakos 
civilizációk meghódítását.
A maja civilizáció egy Közép-Amerikában élt 
prekolumbián civilizáció i. e. 1000 és i.u.1550 
között, amely főleg a kifejlett írásmódjáról, 
művészetéről, monumentális építészetéről, 
valamint a matematikai és asztronómiai 
ismereteiről híres. Fél évszázaddal később a 
spanyolok érkezésekor a ragyogó maja kultúra 
már hanyatlott, a társadalom felbomlott, és 
nem ápolták a régi hagyományokat.

MEXIKóVÁROS 

A várost Tenochtitlán néven az aztékok 
alapították 1325 körül. Az Azték Birodalom 
legnagyobb területét az 1502-ben hatalom-
ra került II. Moctezuma király idején érte el: 
határait két óceán mosta, lakóinak száma elérte 
a 2 millió főt. Az aztékok földművelése az ún. 
úszókert volt. A kézműveseket művészeknek 
tartották, apáról fiúra szállt a mesterség. Az 
aztékok maradandót alkottak az irodalom, a 
matematika, a naptárrendszer, a kőszobrászat, 
a festészet területén és ők "találták föl" a 
habarcsot.
1519-ben érkezett a vidékre Hernán Cortés konkvisztádor több száz katonával. 
A bosszúra vágyó leigázott népek segítségével megtörték az aztékok szervezett 
ellenállását, majd lemészároltak közel 300 000 embert. Az azték fővárost 
lerombolták, és romjain elkezdték felépíteni a mai Mexikóvárost, ami 1535-ben 
Új-Spanyolország fővárosa lett. 
1821-ben lett a független Mexikó fővárosa.

Mexikóváros 
 a világ legnagyobb városai 
között szerepel, a mintegy 

 21 millió lakosával,  
emellett Mexikó fővárosa is.

Acapulcoi öböl ma
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A vanília az örökzöld őserdőkben terem. Évszázadokkal korábban, mielőtt a 
spanyolok partra szálltak itt, az Aztékok tudták, hogyan használják a vaníliarúd 
intenzív illatát, jótékony hatásait. A vaníliához csak az Azték társadalom 
kiemelkedő tagjai jutottak hozzá. Az alárendelt törzsektől adó fejében szedték 
be. Monteczuma (Montezuma) értékelte a finom, édesen fanyar fűszert, az őrölt 
vaníliát, amivel pompás királyi csokoládéitalát (tlilxochlit) ízesítette, számol be 
erről a spanyol konkvisztádor Bernal Diaz del Castillio 1520-ban.

CUZCO 

Az Inka Birodalom vallási és 
politikai központja a volt a 13. 
és 16. század között. 
A Birodalom a mai Kolumbia 
déli részére és Argentína 
északnyugati részére terjedt 
ki, Ecuadort, Perut, Bolíviát 
és Észak-Chilét magában 
foglalva. 2 millió km² volt a 
területe és 10 millió fő volt 
a lakossága. Az indiánok a 
várost szentségként imádták, 
mivel az első inka Manco Cápac alapította. 
Házainak, piacainak és utcáinak számát tekintve 
akkora volt, mint a középkori Európa valamely 
nagyvárosa. 
Virágkorában a várost 200 000 ember lakta. 
1533-ban a spanyol Pizarro katonái elfoglalták 
Cuzcót, nagy pusztításba kezdve. Amit ők 
megkíméltek, azt a kincskeresők tették tönkre.

ARICA, SANTIAGO 
Az Inka Birodalom része volt a mai Chile is. A 
spanyol gyarmatosítókat az Andok vidékén az 
indián őslakók ellenállása kísérte. Elfoglalták, 
de elszigeteltsége miatt Chile csak 1778-ra 
szerveződött önálló gyarmattá, korábban a 
perui alkirály alárendelt területe volt. Santiagót, 
a mai fővárost 1541-ben alapították.

A Morro de Arica, Arica, Chile  
Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/

Arica#/media/File:Morroarica2011.JPG

Arica, Chile

Cuzco, Peru
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nAgy világkErEskEdElmi Játék

2. mElléklEt: bábuk5.

* 1 (vagy nagyobb diákcsoportnál 2-3) lisszaboni hajós
* 1 (vagy nagyobb diákcsoportnál 2-3) londoni kalóz

* 1 európai kereskedő (képviselheti egyszerre több diák is)
* 1 havannai ültetvényes (képviselheti egyszerre több diák is)

* 1 kálikuti kereskedő (képviselheti egyszerre több diák is)
* 1 mombasai kereskedő (képviselheti egyszerre több diák is)
* 1 rabszolga-kereskedő (képviselheti egyszerre több diák is)

* többiek: afrikai őslakos 

nAgy világkErEskEdElmi Játék

1. mElléklEt: JátéktáblA5.

5.1 5.2
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nAgy világkErEskEdElmi Játék

3. mElléklEt: nEmzEtkÖzi kErEskEdElEm5.
„Előfordulhatott, hogy egy kereskedő hat hajórakományból ötöt elvesztett, de a 
hatodik eladásából mégis nyereségre tett szert. Gyakorlatilag az volt a helyzet a 
16. század eleje táján, hogy például 100 font szegfűszegért* a Maluku-szigete-
ken 2 dukátot, Malakában már 14-et, Calicutban 50-et kellett fizetni, de végül 
Londonban 213 dukátot ért.”
*A szegfűszeg (Syzygium aromaticum, régi nevén: Caryophyllus aromaticus) 
Fűszer és gyógynövény. A 18. századig csak őshazájában, a Malukku-szigete-
ken termett, és halálbüntetés járt annak, aki ki akarta csempészni. Manapság 
főleg a trópusi Afrikában, Zanzibáron és Madagaszkáron termesztik.

Forrás: Walter Krämer: Új látóhatárok

Mombasa 
A Mombasa-szigeten fekszik Kenya máso-
dik legnagyobb városa. Főképp iszlámhívő 
midzsikendák és szuahélik lakják. Mombasát 
az arabok alapították, mint kereskedelmi 
csomópontot. Vasco da Gama volt az első 
európai, aki a városban járt, 1498-ban.
A 16. század kezdetén a portugálok sokszor 
ostromolták várost, de bevenni nem tudták. 
1698-ban Omán szerezte meg.
1856-ban Zanzibári Szultánság, majd  
1887-ben a Brit Birodalom része lett.

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Mombasa

A szuahéli nép a kelet-afrikai partvidék bantu őslakosságától származik, akik 
már az 1. évezred kezdete felé itt élhettek. A 7. századtól sok arab, perzsa 
és egyéb bevándorló érkezett ide, akik beolvadtak az itt élők közé, nyomokat 
hagyva nyelvükön és kultúrájukon. Az iszlámot a X. században a Perzsa-öböl 
és az Arab-félsziget kereskedői  hozták, akikkel a szuahélik állandó kapcsolat-
ban álltak. A szuahélik ma is az iszlám egy szigorú változatát vallják, hisznek a 
dzsinnekben és a férfiak gyakran védelmező amulettet hordanak a nyakukban, 
amely Korán-idézeteket tartalmaz.
A szuahélik gazdasága évszázadokig nagyon erősen az óceáni kereskedelemtől 

függött. A nép fontos közvetítő szerepet játszott Kelet-, Közép- és Dél-Af-
rika népei, illetve a külvilág közt. Római források már 100-ban beszámolnak 
kelet-afrikai kereskedelmi ügyletekről.

Kozsíkóde korábban Kálikut(Calicut) város Indiában, az Arab-tenger partján, 
Kerala államban. A várost már a föníciaiak és az ókori görögök is ismerték, 
akik fűszerekkel kereskedtek errefelé. A városközponttól 10 km-re délre levő 
település, Beypore (Vaipura) egyesek szerint azonos az ókori görög és római 
szövegekben említett mesés Ophirral. A középkori Számútiri (Zamorin) uralko-
dók fővárosa volt, akik uralma alatt a Malabár-part fűszer- és textilkereskedel-
mi központja volt. Vasco da Gama portugál felfedező Indiába érve először itt 
kötött ki.

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Kozs%C3%ADk%C3%B3de
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nAgy világkErEskEdElmi Játék

4. mElléklEt: JátékszAbály5.
A játéktér a mellékelt térkép. 

A játékot dobókockával ( 1 db ) és bábúkkal játsszák. (arányosan, mindenkinek 
jusson szerep az osztályban) 
-1(vagy több) európai kereskedő, kalóz, ültetvényes 
-1 indiai kereskedő  
-több: afrikai őslakos 

A játék kezdetén a szereplők a szerepnek megfelelő helyen állnak és a mellékelt 
vagyontáblázat szerinti vagyonukat rögzítik a játéklapjukon. Az üres játéklap 
a vagyon vezetésére mindenki előtt láthatóan ki van téve. Az alábbi induló va-
gyontáblázat jól látható helyen van kitéve, vagy kivetítve.

A játékosok lehetőségei: 

A hajóval rendelkezők bármerre léphetnek a játékmezőkön a vízen (fekete pont-
tal jelölve). 
A Rabszolgakereskedő Afrikán belül is szabadon mozog.
A Bank csak akkor kapcsolódik a játékba, ha hitelezni kezd. Attól kezdve ő is 
számolja egy lapon körönként a hitele alakulását. A Bank szerepét a legnagyob-
bat dobó diákra osszuk. (vagy aki vállalja. Kevés diák esetén lehet a tanár)
Az afrikai őslakos áldozatául eshet a Rabszolgakereskedőnek így rabszolgává 
válhat. Ez esetben vagyona a Rabszolgakereskedőhöz kerül. Ha az őslakos 
rabszolga lesz, nem dobhat többet, együtt lépked a Rabszolgakereskedővel 
addig, amíg el nem adják, vagy ki nem szabadítják. Kiszabadul, ha a Rabszol-
gakereskedőnek 3-nál több rabszolgája van és a következő őslakos, akivel 
találkozik, nagyobbat dob és van elég pénze vagy elefántcsontja.  Mombasai 
áron vásárolja vissza sorstársát. A szabadságát visszanyert őslakos ismét 
léphet a következő kőrtől.
A ki nem szabadult, eladott rabszolgák vagyonként szerepelnek tovább a tulaj-
donos vagyon lapján. A felszabadult játékos viszont „újjászületik” ismét ősla-
kosnak. 
A kalózok vásárolhatnak és eladhatnak. 
Egy kör akkor zárul, ha már mindenki dobott és lépett. A kikötőkbe pontos 
dobással lehet lehorgonyozni! Amennyiben a játékos nagyobbat dob, annyival 
lép vissza. Mindenki körönként rögzíti értékeit a vagyonlapján. (ha nincs vál-
tozás, akkor is)
A játék végén az nyer, akinek nagyobb a vagyona.

Vásárlás/eladás:

Aki nagyobbat dob, az irányítja az üzletet.(Irányító) Feltesz egy kérdést a 
tananyagra vonatkozóan. Ha a másik nem tud válaszolni, kóstolót fizet. (egyet 
ad ajándékba egy termékéből) Ha jól válaszolt, nem kell kóstolót adnia. 
Az irányító játékos mondja meg, milyen árura és mennyiségre akar üzletelni.
Dönthet úgy is az irányító játékos, hogy nem üzletel. Ez esetben a másiknak egy 
kőr után lehet csak visszatérnie és újra próbálkoznia.
Ha létrejött az üzlet, az adott árfolyamtábla alapján elcserélik az árut és a 
vagyon lapjukon is lehúzzák/hozzáírják a változást.  
Új üzlet is indulhat közöttük, de csak ha újra rájuk kerül a dobás. (Akkor az 
irányító játékos is változhat!)

Kalóztámadás:

 A kalóz bárhol megtámadhatja a kereskedőt, kivéve a kikötőkben. A kalóz a 
szárazföldre nem megy, de a partvidékeken a Rabszolgakereskedőt is kirabol-
hatja! 
A megtámadottak pénzben gyűjtött vagyonuk 10 %-át elvesztik, ha kalózzal 
találkoznak és az árujuk (vagy egy része) is odaveszik. 
Találkozáskor mindketten dobnak. Aki nagyobbat dob, az mondhatja meg, a 
kereskedő melyik fajta áruja lett a zsákmány.  (Ha csak egy-féle terménye van, 
akkor ez a lépés kimarad)
Ha lezajlott a rablás, a vagyonlapjukon is lehúzzák/hozzáírják a változást.    
A következő körben nem kezdődhet újra a rablás! 
 Hitelezés:
Bárki vehet fel hitelt, kivéve az őslakosok. Ha nála a dobás, bejelentheti bárki, 
hogy hitelt szeretne. 
Megmondja, mekkora összeget akar, de maximum a legsikeresebb körben 
birtokolt dukátmennyiséget kaphatja.
A vagyon lapját a bank is vezeti.
5 kör után elkezdődik a kamatozás. A kamat a felvett összeg 10%-a. Ezt minden 
körben be kell fizetni az európai árfolyamok szerint, ha a hitelt felvevőhöz kerül 
a dobás.  A hitel bármelyik körben kiegyenlíthető és bármilyen áruval törlesz-
thető, akár vegyesen (dukát+kakaó). Ha nincs semmije annak, aki tartozik, akkor 
újabb hitelt kap a törlesztésre.)

Példa:

A Lisszaboni kereskedő kiköt és találkozik a kálikuti kereskedődővel. 
A Lisszaboni kereskedő dobott nagyobbat. Kérdezhet: Hol van Zanzibár?
Ha a kálikuti kereskedő jól válaszol, mehet az üzlet. 
Ha nem, ajándékba ad egy dukátot/terményt. 
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Az irányító lisszaboni megmondja, mire akar üzletelni: kakaót akar elcserélni 
dukátra. (Hogy a következő körben borsot vegyen rajta)
Az eladás során a kálikuti megveszi a másik kakaóját, annyit, amennyi csak futja 
a dukát-vagyonából. 
A következő körben ismét dobnak. Ezúttal a kálikuti lett az irányító a dobáskor. 
Az általa feltett kérdés megválaszolása után eladta a borsát a kereskedőnek. 

nAgy világkErEskEdElmi Játék

5,6 mElléklEt: JátéklAp, vAgyontáblázAt5.
….......................................................

Vagyona 
kör dukát bors Rabszolga  Kakaó Elefántcsont Egyéb

1 kör

2 kör

3 kör

4 kör

5 kör

6 kör

7 kör

8 kör

9 kör

10kör

11 kör

12 kör

13 kör

14 kör

15 kör

16 kör

17 kör

18 kör

19 kör

20 kör

21 kör

22 kör

Árfolyamok : 

1 kg bors ára Kálikutban Európában Havanában Mombasában Afrika egyéb 
részén

1 dukát 100 dukát 50 dukát 10 dukát 10 dukát 

1 rabszolga 

ára

- 50 dukát 100 dukát 10 dukát Rabszolgakeres
kedő rabolhat

1 kg kakaó  

ára

50 dukát 100 dukát 10 dukát 50 dukát 50 dukát 

1 elefántcsont  

ára

50 dukát 100 dukát 50 dukát 1 dukát 1 dukát 

JÁTÉKLAP

Vagyona

dukát bors rabszolga kakaó elefántcsont egyéb

1 kör

2 kör

3 kör

4 kör

5 kör

6 kör

7 kör

8 kör

9 kör

10 kör

11 kör

12 kör

13 kör

14 kör

15 kör

16 kör

17 kör

18 kör

19 kör

20 kör

21 kör

22 kör
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árfolyAmok:

Kálikutban Európában Havanában Mombasában Afrika egyéb
részén

1 kg  
bors ára 1 dukát 100 dukát 50 dukát 10 dukát 10 dukát

1 rabszolga
ára - 50 dukát 100 dukát 10 dukát

Rabszolga- 
kereskedő 
rabolhat

1 kg  
kakaó ára 50 dukát 100 dukát 10 dukát 50 dukát 50 dukát

1 elefánt- 
csont ára 50 dukát 100 dukát 50 dukát 1 dukát 1 dukát

VAGYONTÁBLÁZAT

dukát bors rabszolga kakaó elefánt-
csont egyéb

Lisszaboni 
kereskedő

100 keresked-
het

keresked-
het kereskedhet keresked-

het hajó

Londoni 
kalóz

rabolhat
rabolhat/ 
keresked-

het

rabolhat/ 
keresked-

het

rabolhat/ 
kereskedhet

rabolhat/ 
keresked-

het
hajó

Kálikuti 
kereskedő

keresked-
het

induló: 
10 + 

körönként 
+ 10

- vehet vehet -

Havanai 
ültet-

vényes

keresked-
het vehet vehet

induló: 10 + 
körönként + 
10*rabszol- 
gái száma

vehet -

Mombasái 
kereskedő

keresked-
het vehet - vehet

10 + 
körönként 

10
-

Rabszolga-
kereskedő

keresked-
het vehet

rabolhat/ 
keresked-

het
vehet vehet hajó, Afri-

ka térkép

Afrikai 
őslakosok

- - - -
1 + 

körönként 
1

belső 
utak 

ismerete

Európai 
keres-
kedők

végtelen vehet vehet vehet vehet -

(ha 
szükséges)

Bank
végtelen vehet vehet vehet vehet -
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urbAnizáCió

1. mElléklEt: városok7.

„Ha valaki Goslar városába költözik, ott 
egy évet és egy napot eltölt, és ezenköz-
ben senki azzal nem vádolta, és rá nem bi-
zonyította, ő maga pedig be nem vallotta, 
hogy előzőleg szolgaállapotú volt, a többi 
polgárral közös szabadságot élvezzen; 
halála után pedig hagyatékával senki úgy 
ne bánjon, mint a szolgákéval szokás..”
II. Frigyes kiváltságlevele Goslar város részére − 1219.

ókori Babilon rekonstrukció 

Forrás: http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/ 
tarsadalomtudomanyok/tortenelem/
eletmodtortenetoskor-es-okor/ 
a-varosokaz-okorban/varos- 
eskozossegtudat-azokorban

York középkori utca Anglia

középkori Városok

Prága  
népességének 

alakulása a XIV. 
századtól. 

 
Forrás: wikipedia

Ókori Városok

Timbuktu
„(Timbuktuban) a lakosság nagyon 
gazdag, főleg az idegenek, akik leteleped-
tek a környéken. [...] De a kínálat sóból 
igen csekély, mivel a rakományokat 500 
mérföldről, Tegazából hozzák. Mikor a 
városban tartózkodtam, egy rakomány sóért, 
úgy nyolcvan dukátot fizettek. A királynak 
gazdag tartaléka van érmékből és aranyru-
dakból.”
– Leo Africanus, Descrittione dell’ Africa, XVI. 
század

Timbuktut a nomád tuaregek alapították a 
10. század elején. Az évnek csak egy bi-
zonyos szakaszában lakták, mivel az esős 
hónapokban a sivatagot járták. A száraz 
időszakban a Niger-delta közelében ma-
radtak, de a folyó vizét nem tudták fog-
yasztani, főként a szúnyoglárvák miatt, 
ezért a folyótól távolabb kutakat ástak. 
Ilyen kút köré épült Timbuktu is. A neve is 
erre utal: Buktu kútja. Songjai kereskedők 
piacokat és állandó lakhelyeket hoztak létre 
a településen, az itt tartózkodó nomádokat 
pedig iszlám hitre térítették, és olvasni 
tanították őket. (Korábban egy mitikus vízi 
kígyót, az Ouagadou-Bidát imádták). A nyu-
gat-szaharai kereskedőutakon rengeteg só 
érkezett Észak-Afrikából, amelyért az itteni 
kereskedők nyugat-afrikai aranyat, elefántc-
sontot adtak. Timbuktut a közelében talált új 
aranybányák felé kanyarodó új karavánutak 
tették gazdag, virágzó várossá. Fénykorában 
több mint 100 000 ember élt itt, köztük sok 
muszlim tudós. Több híres iszlám egyetemen 
(pl. Sankore madrassah) több tízezer diák 
tanult.
A XVIII. században Marokkó uralma alá 
került, jelentősége csökkent. Mára Mali egy 
igen elszegényedett városa.

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Timbuktu#cite_note-1

középkori Timbuktu

Agyagmecset Timbuktuban,   
mely ma Mali egyik városa. 

  Az ország lakossága kb. 15 millió, 
a legnagyobb városban,  
Bamakóban 1,6millióan,  
 Timbuktuban 2010-ben  

54.453-an éltek.
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Az olaszországi Velence ma.  
Lakónakszáma 2013-ban 263 624 fő.  
A város ma főként idegenforgalmából él. 
 A turizmushoz kapcsolódik az  
üveg-, csipke- és textilgyártás is,  
mely a helyi munkaerőt foglalkoztatja.

Mai Hong Kong  
Lakossága 2013-ban: 7 219 700 fő

Időpont Népesség 
(millió fő)

Népesség 
növekedés
éves átla-
ga (%)

Várható
élet- 
tartam
(év)

Népesség
megkét- 
szereződés
(években)

Kr. e. 10 000 körül 6 0,008 20 8369

Kr. e. 10 000 és Kr. sz. között 252 0,037 22 1854

Kr. u. és 1750 között 771 0,064 27 1083

Kr. u. 1750 és 1950 között 2530 0,596 35 116

Kr. u. 1950 és 1990 között 5292 1,845 55 38

A világ népességégének és néhány jellemzőjének alakulása

Forrás: Massimo Livi-Bacci: A világ népességének rövid története. Osiris Kiadó, 1999, 49. o.

1950 
Világnépesség 
2,5 milliárd fő

1990 
Világnépesség 
5,3 milliárd fő

2020 
Világnépesség 
8,1 milliárd fő

1900 
Világnépesség 
1,6 milliárd fő

Városlakó népesség 
1 milliónál kevesebb lakosú városban

Falusi népesség

Városlakó népesség 
1 milliónál több lakosú városban

Városodás  
Az északi 
mérsékelt  
övezetben
kezdődött,  
majd a 20.  
század során
fokozatosan 
húzódott  
a forró  
övezet felé.

Európában csak 
néhány jellemző 
várostipus alakult 
ki az ókorban és a
középkorban. 
Az ipari forrada-
lom után azonban 
egyre  
specializáltabbaK 
lettek a városok.
 
Forrás:  
mozaweb.hu
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Városi agglomeráció

Forrás:
UNPD 2006

Az ózonréteget 
romboló gázok 
(CFC) eloszlása a 
Földön 

Forrás:
termtud.akg.hu

 

Városi és vidéki 
népesség 
(milliárdban) 
 
Forrás:
ENSZ Gazdasági és Tár-
sadalmi ügyek osztálya
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A fÖldrAJzi fElfEdEzésEk mAi hAtásAi

1. mElléklEt: térképvázlAtok8.

Portugál nyelvű térségek 
 
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Portug%C3%A1l_nyelv#/media/ 
File:Map-Lusophone_World-en.png

Angol nyelvű térségek  
(hivatalos nyelv:sötétkék,  
elterjedt: világoskék)
 
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Angol_nyelv#/media/File:Anglospeak(800px).png

Spanyol nyelvű térségek  
 
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Spanyol_nyelv#/media/File:Map-Hispanophone_World.png
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A fÖldrAJzi fElfEdEzésEk mAi hAtásAi

2. mElléklEt: monokultÚrák8.
Kakaó ültetvény 
Ghána

Banánültetvény 
Közép-Amerika

Forrás: http://tudatosvasarlo.hu/cikk/mijut-
bananultetvenyek-dolgozoinak

munkások

termelők

szállítmányozás

kiskereskedő

EU vám
érlelő,  
szállítmányozó

A fÖldrAJzi fElfEdEzésEk mAi hAtásAi

3. mElléklEt: AmErikA8.
Tenocstitlan az Azték birodalom fővárosa volt. 1325 táján alapították a Tex-
coco-tó egy szigetén, a mai Mexikóváros helyén. 1415-re Tenochtitlan igazi 
várossá fejlődött: házai, templomai, palotái mind kőből épültek. Ahogy a város 
nőtt, kikotorták a sekély vizű tó iszapját, megnövelték az eredeti szigetet, és 

újabbakat is építettek. Az iszapból termékeny, kisebb úszó szigeteket alkot-
tak (a chinampákat), ahol zöldséget és egzotikus virágokat termesztettek. 
Tenocstitlan Velencéhez hasonlóan szigetekből és csatornákból állt; a várost a 
szárazfölddel magas töltésen épített út kötötte össze. A lakosságot 200 000 
főre becsülték.
1519-ben a spanyolokat lenyűgözte a város tisztasága. Az ivóvizet hegyi 
forrásokból, terrakotta csöveken át vezették a szigetre; az utakat söpörték, a 
szemetet uszályokon szállították el. A lakosság legtöbb tagja naponta kétszer 
fürdött; a legenda szerint Moctezuma négyszer.

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Tenocstitlan

Az aztékok 14-15.században fénykorát élt Birodalma, a mai Mexikó középső és 
délebbi részén. A lakosok magukat mexikáknak nevezték. Hatalmukat a rokon 
népek meghódításának köszönhették. Az Azték Birodalom lakóinak száma 
1502-ben, II. Moctezuma király idején elérte a 2 millió főt.
Társadalom: a törzsi arisztokrácia vezető szerepet kapott, a lakosság fa-
luközösségekben szerveződött meg. 
A papok igen magas pozíciót töltöttek be, de elvárták tőlük a szűzies, tiszta 
életmódot, és azt, hogy folyamatosan sanyargassák testüket. Ők állapították 
meg a vállalkozások szerencsés időpontjait: mikor lesznek a legkegyesebbek az 
istenek, mikor ajánlatos háborúba indulni. Nemcsak csillagjóslással foglalkoz-
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tak; ők voltak az írástudók, a tudomány művelői is. A városok élén hadvezérek 
és papok álltak, közülük a tenochtitláni volt a legtekintélyesebb.
A kézműveseket művészeknek tartották, apáról fiúra szállt a mesterség. Az 
aztékok maradandót alkottak az irodalom, a matematika, a naptár, a kőszo-
brászat, a festészet területén és ők "találták föl" a habarcsot.

Amikor nem háborúztak, szorgalmas földművelő életet éltek, öntöztek, 
mocsarakat csapoltak le. A Teskoko-tó körül teraszosan kialakított földeken 
kukoricát, zöldségfélét és gyapotot termesztettek; tőlük „örökölte” a világ a 
pulykát. A tavak vizeiben úszó kerteket (csinampákat) építettek. Ezt a föld-
művelési módszert ma is alkalmazzák Xochimilco körül, Mexikóváros közelében, 
de ma már főképpen csak virágtermesztésre.
Az Azték Birodalomban beszélt navatl nyelvből származik például a „tomato” 
(paradicsom) és az „avokádó” szó is. Az aztékok az elsők között fedezték fel, 
hogy a kakaóbabból finom italt lehet készíteni „chili” (mexikói erős paprika) és 
vanília hozzáadásával. A vallási rítusaikhoz szükséges dohánnyal is keresked-
tek. Váltópénzként az arannyal töltött madártollat és a kakaóbabot használták. 
Beszerzői útjaik során a kereskedők fontos hírszerzői feladatot is végeztek.

Forrás:  http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/tarsadalomtudomanyok/tortenelem/
az-ismeretlen-vilag/kozep-es-del-amerika/az-aztekok
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Azt%C3%A9kok

A vanília egy különleges orchideafaj-
ta, a termését használjuk fűszerként. Egy 
kúszónövényről van szó, amely Mexikóban és 
Közép-Amerikában őshonos.
Elsőként a mexikói totonak indiánok termesz-
tettek vaníliát a mai Veracruz területén.
A vanília virág egyetlen napig nyílik, és ter-
mészetes úton csak a mexikói Melipone 
méhek képesek a virágok beporzására. Ez 
az oka, hogy más országokban sokáig hiába 
próbálkoztak a vanília termesztésével, ez több 
mint 300 éven keresztül Mexikó monopóliu-
ma volt. 1836-ban Charles François Antoine 
Morren belga botanikus a méhek munkájának 
megfigyelésével megsejtette, miként lehet a 
vanília virágait mesterségesen beporozni. A 
technikát Edmond Albius, egy 12 éves francia 
rabszolga tökéletesítette, napjainkban is az ő 
módszerével dolgoznak a kertészek.

Forrás: http://www.liget.net/blog/vanilia 

Mexikóváros
1519-ben érkezett a vidékre Hernán Cortés konkvisztádor több száz ka-
tonával. Megtörték az aztékok szervezett ellenállását, majd lemészároltak 
közel 300.000 embert. Az azték fővárost Tenoctitlant lerombolták, és romjain 
elkezdték felépíteni a mai Mexikóvárost, ami 1535-ben Új-Spanyolország 
fővárosa lett. 1821-ben lett a független Mexikó fővárosa.

„Láttam, hogyan vágták le a spanyolok az indián férfiak és nők karját, orrát és 
fülét, minden ok nélkül, pusztán azért, mert kedvük lelték benne – oly sokfelé 
megtörtént ez, hogy hosszú lenne felsorolni."
„Azért öltek meg és pusztítottak el ennyi rengeteg embert a keresztények, mert 
kielégíthetetlen kapzsiságukban és nagyravágyásukban egyetlen céljuk az volt, 
hogy aranyat szerezzenek.”

Forrás: „Beszámoló az Indiák elpusztításáról”,1552- Bartolomé de las Casas.
(A spanyol szerzetes hittérítőként évtizedeket töltött Amerikában, majd 
püspökként visszatért, hogy az indiánok jogaiért harcoljon. Azt vallotta, hogy az 
indiánok a föld és a természeti kincs jogos tulajdonosai. Vele szemben számos 
spanyol írásmű született, melyek a spanyolok jogát, sőt keresztényi köte-
lességét bizonygatják a gyarmatosításra.)

„Új-Spanyolország népessége háromféle emberből tevődik össze: fehérek-
ből vagy spanyolokból, indiánokból és feketékből. Úgy vélem, a spanyolok az 
össznépesség tizedét teszik ki. A királyság majd minden tulajdona és gazdagsá-
ga az ő kezükben van.” 
(Antonio de San Miguel a mexikói Valladolid de Michoacán püspöke 1783–1804 
között) 

A spanyolok Afrikából hoztak rabszolgákat a helyi indiánok kiirtása miatt, 
építésekhez, bányászatához, ültetvényes gazdálkodáshoz.  A fő tevékenységük 
a 17-18. században a dohány- és gyapottermesztés volt. 16.-tól a 19. századig 
egyfajta fajgyűlölő rendszer létezett Mexikóban. A spanyol-születésű gyarma-
tosítók - akiket szigetlakóknak, vagy gúnyosan gachupinasnak neveztek - a 
népesség kis részét alkották, de mégis a nemességet alkották Új-Mexikóban 
(ahogy Mexikót akkor nevezték), noha korábban alacsony volt a társadalmi 
helyzetük Spanyolországban. A 18. századra a criollok, a spanyol szülők Új 
Spanyolországban született gyermekeinek sikerült szerencsét próbálniuk a 
bányászatban, a kereskedelemben, a mezőgazdaságban, és jelentős politikai 
hatalmat harcoltak ki a gazdagságukkal. A criollok alatt helyezkedtek el a mesz-
ticek, a vegyes spanyol és indián vagy afrikai rabszolga házasságok leszárm-
azottai, és a népesség alsó részét alkották az indiánok és afrikaiak. A felkelés 
1808-ban pattant ki, amikor Bonaparte Napóleon elfoglalta Spanyolország 
nagy részét - így megszűnt a közvetlen spanyol ellenőrzés. A harcok 1821-ig 
folytatódtak, amikor Spanyolország beleegyezett Mexikó függetlenségébe. 
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MEXIKóVÁROS 

Mexikó fővárosa ma a világ legnagyobb váro-
sai között van 21 millió lakosával. A Mexikói 
Egyesült államok (spanyolul Estados Unidos 
Mexicanos vagy México, navatl nyelven Mexihco 
Tlacetililli Tlahtohcayotl), a Föld legnépesebb 
spanyol nyelvű országa. Államformája képvise-
leti, demokratikus és szövetségi köztársaság. A 
legfontosabb termények a kukorica, cirok, búza, 
bab, paradicsom, szójabab, cukornád, dohány. 
ÉNy-on zöldséget, gyümölcsöt, kávét, gyapotot 
termelnek. Óriási állami beruházások révén az 
öntözött területek nagyságát jelentősen meg-
növelték. 

Az ország megtermeli élelmiszer szükségletének nagy részét és az USA-nak 
is egyre több élelmiszert szállít. 2003-as adatok alapján, a világranglistán 
kávétermelésben a 4.,cukornádtermesztésben pedig az 5. helyen állt. 
Az uralkodó vallás a római katolikus (a lakosság 82-83%), 9% protestáns. A 
kisebb vallási csoportok közül a jelentősebbek: 
presbiteriánus, Jehova tanúi, hetednapi adventisták, mormonok, evangélikusok, 
metodisták, és baptisták, de minden egyéb világvallás is képviselteti magát. 

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Mexik%C3%B3

Forrás: http://www.gyakorikerdesek.hu/utazas__del-amerika__3542661-milyen-az-elet- 
mexikovarosbanmelyik-a-jobb-reszei-es-mely-kornyekeket-kell-el

Piac Mexikóvárosban

A fÖldrAJzi fElfEdEzésEk mAi hAtásAi

4. mElléklEt: AfrikA 1.8.
Timbuktu
„(Timbuktuban) a lakosság nagyon 
gazdag, főleg az idegenek, akik leteleped-
tek a környéken. [...] De a kínálat sóból 
igen csekély, mivel a rakományokat 500 
mérföldről, Tegazából hozzák. Mikor a 
városban tartózkodtam, egy rakomány 
sóért úgy nyolcvan dukátot fizettek. A 
királynak gazdag tartaléka van érmékből és 
aranyrudakból.”
– Leo Africanus, Descrittione dell’ Africa, XVI. század

Timbuktut a nomád tuaregek alapították 
a 10. század elején. Az évnek csak egy 
bizonyos szakaszában lakták, mivel az 
esős hónapokban a sivatagot járták. A 
száraz időszakban a Niger-delta közelé-
ben maradtak, de a folyó vizét nem tudták 
fogyasztani, főként a szúnyoglárvák miatt, 
ezért a folyótól távolabb kutakat ástak. 
Ilyen kút köré épült Timbuktu is. A neve is 
erre utal: Buktu kútja. Songjai kereskedők 
piacokat és állandó lakhelyeket hoztak létre 
a településen, az itt tartózkodó nomádokat 
pedig iszlám hitre térítették, és olvasni 
tanították őket..." (Korábban egy mitikus 
vízi kígyót, az Ouagadou-Bidát imádták). A 
nyugat-szaharai kereskedő utakon ren-
geteg só érkezett Észak-Afrikából, amelyért 
a helyi kereskedők nyugat-afrikai aranyat, 
elefántcsontot adtak. Timbuktut a közelé-
ben talált új aranybányák felé kanyarodó 
új karavánutak tették gazdag, virágzó 
várossá. Fénykorában több mint 100 000 
ember élt itt, köztük sok muszlim tudós. 
Több híres iszlám egyetemen (pl. Sankore 
madrassah) több tízezer diák tanult.
A XVIII. században Marokkó uralma alá 
kerül, jelentősége csökken. Mára egy igen 
elszegényedett város Maliban. 

Középkori Timbuktu

Agyagmecset Timbuktuban,   
mely ma Mali egyik városa. 

  Az ország lakossága kb 15 millió, 
a legnagyobb városban,  
Bamakóban 1,6millióan,  
 Timbuktuban 2010-ben  

54.453-an éltek.

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/ 
Timbuktu#cite_note-1
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Timbuktu a XV. századig Mali uralma alatt állt. 
Ekkorra a manszák uralma meggyengült, észa-
kon a tuaregek, keleten a Songhai birodalom 
fenyegette, majd ez utóbbi uralma alá vonta.  
A város a XVIII. században Marokkó uralma alá 
került, jelentősége csökkent. A kegyelemdöfést 
a kereskedő utak jelentőségének csökkenése 
adta, a növekvő transzatlanti kereskedő utak 
miatt. Így Timbuktu igen elszigetelt településsé 
lett, lakossága nagymértékben lecsökkent. A 
marokkói uralom nem tett jót a gazdaságnak, 
sem a kultúrának. A marokkói szultán timbuk-
tui tudósok tucatjait börtönözte be, végeztette 
ki vagy száműzte, köztük a város legkiválóbb 
tudósát, Ahmed Babát is, aki kénytelen volt 
Marrakeshbe költözni. Később visszatérhetett 
Timbuktuba, ahol 1608-ban halt meg. 

A tuaregek egy afrikai berber nép, a Sza-
harában és a Száhel-övezetben élnek. Nyelvük 
a tamasek. Több száz éve nomád módon élnek 
Algériában, Nigerben, Maliban, Mauritániában, 
Líbiában, Burkina Fasóban és Nigériában. A X. 
századra benépesítették a Szaharát, és egyút-
tal a tubbu népet a Tibeszti-hegységbe űzték. 
Amikor a 16. században a Songhai Biroda-
lom gyengülni kezdett, a Száhel-övezetet is 
meghódították, és elfoglalták. A 19. században 
sokáig ellenálltak a francia gyarmatosításnak. 
Csak 1917-ben kötöttek békét Franciaország-
gal. Amikor a francia kolóniák Afrikában 
1960-ban függetlenségüket elnyerték, a 
tuaregek területét több ország között osz-
tották fel: Algéria, Niger és Mali (vannak még 
tuaregek Burkina Fasóban, Mauritánia, Líbia 
és Nigéria területén is). A tuaregek „főváro-
sa” – ha egy nomád népnél egyáltalán lehet 
ilyenről beszélni, a Nigerben található Agadez. 
A legtöbb tuareg nomád állattenyésztő, vannak 
köztük kovácsok, tevetenyésztők, karaván-
vezetők. Többnyire muzulmánok. Társadalmuk 
hierarchikus. Saját írásuk van, a tifinagh. A nők 
tanítják a gyermekeknek.

Középkori Timbuktu

Timbuktu. Tuareg férfiak

Tuareg asszony MalibanForrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/

A tuaregek szolgákat tartottak maguk körül, 
akiket a szomszédos népek közül szereztek 
maguknak. E szolgatartást azonban nem úgy 
kell elképzelnünk, mint az Újvilágban halálig 
dolgozó, Afrikából behurcolt rabszolgákat. A 
tuaregek szolgái uraikkal együtt élnek, illetve 
éltek a múltban is, élelmet és fizetséget kap-
nak (terményben és egyéb javakban), szolga 
és ura között kitűnő viszony is fennállhatott 
és leszármazottaik között fennállhat ma is. 
A művészek (inadan) a nemesek és a szolgák 
kasztja között helyezkednek el a társadalmi 
rendszerben. Természetesen a művészek 
közé tartoznak a zenészek is. Azért nevezik 
őket kék népnek, mert viseletük, az indigóval 
festett kelme erősen engedi a színét, befestve 
vele a bőrt.  

Forrás: http://www.asa-agency.com/en/media/ 
8faa40ca-2fd9-11e2-a53a-656c6acddcff-mali- 
timbuctu-herrero-tuareg-mali-timbuktu-tuareg- 
blacksmi
Forrás: http://nepzenetar.fszek.hu/index.php/ 
A_tuareg_(kel_tamasheq)_n%C3%A9p_ 
t%C3%A1rsadalma,_%C3%A9letm%C3%B3dja

A 19. század elején a tuaregek kaparintották 
meg Timbuktut, és ők uralták, amíg a franciák 
el nem foglalták 1893-ban. A világháborúk 
után a gyarmati rendszer felbomlásával a 
város az 1960-ban megalakult Mali Köz-
társasághoz került. Napjainkban az elsze-
gényedett várost gyakran sújtja aszály, és 
a közeli Niger folyó miatt árvíz is. Az egyik 
legfőbb bevételi forrást a turizmus képezi. 
Mali lakossága kb. 15 millió, a legnagyobb 
városban, Bamakóban 1,6 millióan, Timbuk-
tuban:2010-ben 54.453-an éltek. 2012-ben a 
város a helyi tuareg lázadók által proklamált, 
nemzetközileg azonban nem elismert Azawad 
nevű szakadár állam uralma alá került, ame-
lynek milicistái még a város kulturális em-
lékeiben is károkat tettek. Az államot azóta a 
külföldi intervenciós csapatok és a pálforduló 
lázadók visszafoglalták.

Ibrahim Ag Mohamed kara-
vánvezető, (öt évesen tudott 
a csillagok alapján tájékozód-
ni, 8 évesen a tevékkel és a 
tenyésztéssel kapcsolatos 
minden rejtelmet ismert, majd 
a karavánvezetés ősi hagy-
ományát és tevékenységét 
15 éves korától, önállóan 
gyakorolja). Ibrahim elmondta, 
családja tagjai a nyomkövetés-
ben jeleskednek, s ő maga 
apjától tanulta e mesterséget. 
Mikor útra kél, több ember 
és a teljes karaván sorsa a 
kezében van. Mikor Ibrahim 
éppen nincs úton, mert az év 
csak bizonyos szakaszában 
lehet elindulni, mikor nincsenek 
homokviharok, akkor ma már 
idegenvezetőként egészíti ki 
éves keresetét, ám a karaván, 
ha nem is a korai időkben 
általános több ezer tevével, ha-
nem csak pár tucat állattal, ma 
is aktív. Ma a legnagyobb kara-
ván, mely sót szállít, az azalai, 
mely Agadezből indul Bilmába 
évente kétszer. Ibrahim Tim-
buktuból megy Taoudani-ba.
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Timbuktu falai között kereskedtek arannyal, sóval, elefántcsonttal és rabszol-
gával, valamint könyvekkel. Hogy a város falain belül mennyi kötet lehet még 
ma is a dicső századokból, nincs, aki meg tudná becsülni. Nemrég fedezték 
fel, hogy a legszegényebbek portáin is őriznek egy-egy poros ládát, ami tele 
van bőrborítású, díszes kéziratokkal, amelyek annak idején a teveháton érkező 
kereskedők nyeregtáskáiban kerültek a városba. A  Geo magazin legfrissebb 
számában közzétett tanulmány négyszáznyolc családi gyűjteményről és húsz 
magánkönyvtárról számol be. Az Ahmed Baba Intézet 2006-ban jött létre, 
jelenleg húszezer kötet megóvásán, illetve katalogizálásán dolgozik.

Hogy mit rejtenek a teve vagy kecske-
bőr borítású lapok, pontosan mindmáig 
nem tudni. Jogi szövegek, kereskedői 
levelek, de igazi ritkaságok is lehetnek 
köztük. Az intézet igazgató-helyettese, 
Mohamed Touré szerint áldatlan intel-
lektuális állapot uralkodik a dolgozók 
között. „Nagyvonalú anyagi támogatás 
ellenére sem változik itt mindaddig 
semmi, amíg nem képeznek a kéziratok 
feldolgozásához szakembereket. 
Ideális esetben egyetemet kellene 
létesíteni a városban, de erre nincs 
pénzünk. A feldolgozatlan kéziratok 
pedig találgatásokat szülnek, pedig 
mennyivel jobb lenne végre tisztán látni, 
hogy mi is van a birtokunkban.”

Forrás: http://mindennapi.hu/cikk/tudomany/tim-
buktu-titka-az-egesz-vilag-tortenelmet-
atirhatja/2011-07-02/4612

timbuktu titkA Az Egész világtÖrténElmét átírhAtJA

2011.07.02

TANZÁNIA

Tanzánia Magyarországnál több mint 
tízszer nagyobb ország Kelet-Afrika 
indiai-óceáni partvidékén. Az ország két 
szövetségi állama egykor brit mandátum-
terület volt: Tanganyika 1961-ben nyerte el 
függetlenségét és (a korábban csatlakozott 
Nyaszafölddel) 1964-ben egyesült Zanzi-
bárral. Neve is erre utal: Tan (Tanganyika) + 
Za (Zanzibár) + Nia (Nyaszaföld - Niassa). 
Tanzániában közel 120 nyelvet használ-
nak. A lakosság 90%-a a bantu nyelvek 
valamelyikét használja. A legelterjedtebb 
a szuahéli nyelv. A lakosság 61%-a keresz-
tény, 35%-a muszlim, a maradék törzsi, ill. 
egyéb vallású. 
Gazdaságának alapja a mezőgazdaság 
(kávé, tea, szizál, gyapot, kukorica, dohány, 
manióka, szegfűszeg). Sokan a nomád állat-
tenyésztésből élnek. 

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Tanz%C3%A1nia

Zanzibár
Zanzibár ma Tanzániához tartozó 
szigetcsoport Afrika keleti partjainál. 
Mindössze két szigetből áll. A szó 
valószínűleg a perzsa nyelvből származik:      
                    Zangi-bar, ami annyit jelent: 
„a feketék partja”. De levezethető az arab 
nyelvből is: Zayn Z'al Barr, vagyis „szép ez a 
föld”. 
Zanzibár első állandó lakói alighanem a 
hadimu és tumbatu népek elődei voltak, 
akik 1000 körül kezdtek betelepülni Kelet-
Afrikából. Kis falvakban laktak, és mivel nem 
alkottak nagyobb politikai egységet, könnyű 
prédáivá váltak a későbbi hódítóknak. 

A fÖldrAJzi fElfEdEzésEk mAi hAtásAi

5. mElléklEt: AfrikA 2.8.

Piac Arusha közelében, Tanzania

Teaültetvény Tukuyu, Tanzánia

Mohendzsodáro (helyesen Mohan Dzsodaro, a „halottak dombja”,  
szindhiul: ن   , دڙو جو موئ
hindiul: ममोहन जमोदडमो 

radzsa, maharadzsa, N ői valtozata: maharani ( महहारहानन ). 
A radzsa (रहाजहा, a szanszkrit) a latin rex 'kiraly' szoval rokon. A szanszkrit ragyogo jelentese mar 
A maharadzsa ( 
szanszkrit: महहा-रहाज ’nagy kiraly’, 
 hindi रहाजनन ) indiai  

adtak a √2 es a π szamara 

 

A heliocentrikus világkép (görög  Ηλιος 
A medresze (Arab nyelven: سة  madrasa) a , مدر

 

zanzibar 
származik: 
بار گ  Zangi-bar, ami annyit jelent زن

Moshi mecset, Tanzania

Anglikán templom Stonetown, 
Zanzibár
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Arábia, a Perzsa-öböl és Nyugat-India kereskedői valószínűleg már az 1. század 
óta látogatták Zanzibárt, mert jó támaszpont volt a Kelet-Afrika városaival 
való kereskedéshez. A 11. század és a 12. század fordulója körül kezdhettek el 
letelepedni Zanzibáron és keveredtek a bennszülöttekkel. 

A sziget később portugál birtok volt, 1503-tól 1698-ig. 1698-tól Omán 
szultánjának fennhatósága alá került. A XIX. század végén a szárazföldi 
területeket Nagy-Britannia, Németország és Olaszország szerezte meg, noha 
hivatalosan egészen a 20. századig se el nem adták, se oda nem engedték őket. 

Zanzibár 1897-ben betiltotta a rabszolgaságot, és kárpótlással felszabadította 
a rabszolgákat. 

1963. december 19-én Zanzibár visszanyerte függetlenségét Nagy-Britanniától 
és alkotmányos monarchiává vált. Ez a státusz azonban rövid életűnek 
bizonyult, mert 1964. január 12-én a szultánt elűzték, április 26-án Zanzibár 
egyesült Tanganyikával, és így létrejött Tanzánia. 

Zanzibár Tanzánia része, de sajátos státuszban. Saját elnököt választ, aki a 
belügyekért felelős zanzibári kormány feje. Zanzibárnak parlamentje is van, 50 
képviselővel, akiket öt évre választanak. 

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Zanzib%C3%A1r 

KENYA

2003-as becslések szerint a lakosság 85,1%-a írástudó (a férfiak 90,6%, nők 
79,7%-a). A hivatalos nyelv az angol, a második hivatalos nyelv a szuahéli. 
Kikuju: A lakosság 41%-ának az anyanyelve. Kamba: A lakosság 11%-a beszéli 
a Kenya-hegytől keletre. Luhja: A lakosság 14%-a beszéli. Luo: A lakosság 13%-
a beszéli. Kalendzsin: A lakosság 11%-a beszéli. Turkana: a turkanák beszélik 
(mintegy 340 ezren). A vallások szerinti megoszlás (2009-ben): keresztény 
82,5% (ebből a teljes lakosság 47,4%-a protestáns, 23,3% katolikus, más 11,8%), 
muszlim 11%, egyéb 6,5%. Fő mezőgazdasági termények és nyersanyagok: 
tea, kávé, kukorica, búza, cukornád, gyümölcs, zöldség; továbbá a tejtermékek, 
marha, sertés, baromfi, tojás. 

Régi kikötő és erőd, Zanzibár

Az állam a függetlenség elnyerése óta tervgazdálkodást folytatott, 5 éves 
terveket dolgoztak ki a gazdaság fejlesztésére. Az 1990-es évek óta (főként a 
fejlett országok nyomására) megindult a privatizáció.  Kenya a világ legnagyobb 
feketetea-exportőre. Jellemzője a modern, árutermelő farmok és ültetvények, 
valamint a hagyományos paraszti gazdálkodás együttélése.

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Kenya

Mombasa 
A város a Mombasa-szigeten fekszik. 
Kenya második legnagyobb városa. Főképp 
iszlámhívő midzsikendák és szuahélik 
lakják. Mombasát az arabok alapították, 
mint kereskedelmi csomópontot. Vasco da 
Gama volt az első európai, aki a városban 
járt, 1498-ban. A 16. század kezdetén 
a portugálok sokszor ostromolták a 
várost, de bevenni nem tudták. 1698-ban 
Omán szerezte meg. 1856-ban zanzibári 
Szultánság, majd 1887-ben a Brit 
Birodalom része lett. 
A szuahéli nép a bantu őslakosságától 
származik. Már az 1. évezred kezdete 
felé Kelet-Afrikában éltek. A 7. századtól 
sok arab, perzsa és egyéb bevándorló 
érkezett ide, akik beolvadtak az itt élők 
közé, nyomokat hagyva nyelvükön és 
kultúrájukon. Az iszlámot a X. században a 
Perzsa-öböl és az Arab-félsziget kereskedői hozták, akikkel a szuahélik állandó 
kapcsolatban álltak. 
A szuahélik ma is az iszlám egy szigorú változatát vallják, hisznek a dzsinnekben 
és a férfiak gyakran védelmező amulettet hordanak a nyakukban, amely Korán-
idézeteket tartalmaz. 
A szuahélik gazdasága évszázadokig nagyon erősen az óceáni kereskedelemtől 
függött. A nép fontos közvetítő szerepet játszott Kelet-, Közép- és Dél-Afrika 
népei, illetve a külvilág közt. Ma Tanzánia, Kenya és Mozambik, sőt, Szaúd-
Arábia területén élnek.  Nyelvüket, a szuahéli nyelvet közvetítő nyelvként több 
tíz millióan beszélik. A szuahélik anyanyelvükön kívül általában más nyelvet 
is beszélnek: Tanzániában és Kenyában az angolt, Mozambikban a portugált, 
Szomáliában a szomálit, a Comore-szigeteken a franciát.  

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Mombasa
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Szuah%C3%A9lik 

Mombasa, Kenya
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Maszájok
A maszájok ősei a mai Dél-Szudán vidékéről annak elsivatagosodása miatt 
vándoroltak el a XV. században, és a 17-18. században telepedtek le Kelet-
Afrikában. Egykoron harcias néptörzs voltak, akik rettegésben tartották a 
szomszédos törzseket. Amikor az arab rabszolga-kereskedők egyre mélyebben 
hatoltak Afrika belsejébe, köztük az a szólás járta: "csak maszájjal, oroszlánnal 
és elefánttal ne találkozzunk!"  Ma Tanzánia és Kenya területén élnek. A 
nyelvük a nílusi-nyelvcsaládhoz tartozik, és a szamburukéhoz áll közel. Sokan 
közülük beszélnek angolul és szuahéli nyelven. Napjainkban sok maszai 
az idegenforgalomban próbál megélni. Elszegődik túravezetőnek vagy a 
szafaritáborok biztonsági őrének. Sokan közülük beköltöznek a városokba, és az 
óceánparti üdülőhelyekre, hogy munkát találjanak.
Maszáj boma a Ngorongoro 
Természetvédelmi Területen Tanzániában 
A félnomád maszájok kunyhói 
több helyiségből állnak. Vesszőkkel 
leválasztott részben tartják éjszaka a 
kecskéket. A konyhában szabad tűzön 
cserépedényekben főznek. Az ágy 
fakeretre kifeszített marhabőr. A kerek 
kunyhó vesszőből készül, trágyával kevert 
sárral tapasztják, teteje ág, nád, szalma. 
A maszájok nagycsaládban élnek; e 
4–6 kunyhóból álló lakóegység a boma, 
melyet tövises ágakkal vesznek körül, 
az állatok védelmére. Nem foglalkoznak 
földműveléssel, tabu tiltja náluk, hogy 
"átdöfjék", felássák, megműveljék a föld 
testét.

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Maszaik

Maszáj boma

Maszájok

AMERIKA FORRÁSHOZ

XV. század  
tEnoChtitlAn 

Zumpango, aZték pap és ocelotl, kősZobrásZ 

XV. század  
tEnoChtitlAn 

tlilcoatl (Fekete kígyó) a város hadveZére és csinampa, Földműves egy úsZókertben

XVIII. század 
mexikÓVáros 

maria teresa, spanyol sZületésű nemes és tomato, indián Földműves

XVIII. század 
mexikÓVáros 

miguel y castillos, criollo katolikus pap és paolo, meZőgaZdasági rabsZolga 

XXI. század 
mexikÓVáros 

raFael ramireZ, cukornád-ültetvényes és Juan corteZ, cukornád-ültetvényi munkás

XXI. század 
mexikÓVáros 

Fernando cuares, kereskedelmi vállalat igaZgatóJa és maría sáncheZ, kegytárgyárus

A fÖldrAJzi fElfEdEzésEk mAi hAtásAi

6. mElléklEt: szErEpkártyák8.
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AFRIKA 1 FORRÁSHOZ
XV. század 
TimBukTu 

sZuleJmán, sókereskedő és mohand nomád tuareg

XV. század 
TimBukTu 

ahmed, aranykereskedő és kalakoa helyi kovács

XVIII. század 
TimBukTu 

tiFinag nomád tuareg nő és ali, a tuaregek sZolgáJa

XVIII. század 
TimBukTu 

ibn baba, tudós, egyetemi tanár és boulara húsárus

XXI. század 
TimBukTu 

kudakwashe kamutimbe hoteltulaJdonos és mireille haidara, Fölműves

XXI. század 
TimBukTu 

nsimba gwama kereskedő és ibrahim, karavánveZető 

AFRIKA 2 FORRÁSHOZ
 

XV. század 
zanziBár 

ishan kardan, perZsiai kereskedő és tumbatu, Földműves

XV. század 
momBasa 

kwenda sZuahéli kereskedő és kuFanya, a Felesége

XVIII. század 
zanziBár 

abdullah, musZlim Főpap és nyungve, maniókaárus

XVIII. század 
Tanzánia 

omar, arab rabsZolga-kereskedő és ngorongoro, masZáJ családFő

XXI. század 
zanziBár 

mimu el-shiraZy üZleti Főiskolai tanár és koipa mgana, üZleti Főiskola hallgató

XXI. század 
Tanzánia 

mathias benedict teaültetvény tulaJdonos és abdulwahab teaültetvényi munkás

8.17 8.18
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4. 3. mellélket: IntervIew wIth Surej 
IntervIew wIth Surej, who workS InStead of goIng to School

Surej doesn’t know how old he is, but he knows that he hasn’t been able to go 
to school for 5 years because he has to work. He is about 12-13 years old. He 
works in a silk-factory every day without having a day off or holiday. We looked 
around the place. It is a small room without windows filled with a huge loom. 
We had an interview with him in his lunch-break:

- PleaSe, tell me SomethIng about yourSelf.
- I live with my two siblings and my parents.

- how old are you and how long do you have to work?
- I don’t know and my father doesn’t know how old I 
am. But I have had to work for 5 years.

- do you go to evenIng claSSeS/School? 
- Yes, I do.

- If you had a wISh In your lIfe, what would It be?
- I don’t have any wishes, only my job is important for  
 me.

- can you tell me about your daIly routIne? what do you do every day?
- I have to go to school at 8 o’clock. I have lunch at 12:30pm and I work from 3 
o’clock to 6 o’clock in the evening. School starts at 7 o’clock and finishes at about 
9 o’clock.

- when do you Play wIth your frIendS?
- Only on Sunday evening after work, when there is no school.

- do you have a day off or holIdayS?
- No, I work every day. Sometimes, when it is a holiday, I don’t have to work.

- and how much do you earn a month?
- I earn 1200 rupees.  (it’s about  $26 – less than $1 a day)

- thank you for the IntervIew.

chIld labour In IndIa

forrás: ChanceIndia – Esély Indiának Alapítvány http://indiaindia.blog.hu/2010/08/09/
beszelgetes_surej_el_aki_iskola_helyett_dolgozik#more2210179

4. 4. mellélket: routIneS of IndIa 
routIneS of IndIa – 

how can you make a lIvIng from 1000 forIntS?

Answering this question I would say, you cannot. But still... Many families survive 
on only 1000 forints. I collected a few prices of necessary food items for everyday 
life and made a calculation about how they can survive from it.

The most important is food, so I started with that. For example: rice. The cheapest 
kilo of rice costs 14 rupees (65-70 Ft).

Flour is essential for cooking, too. In India, they make chapatti (also known roti), 
which is a flatbread. It is made from cheap flour. It costs 15 rupees (60-70 Ft).

They buy some lentils and vegetables, too, but not too much. They add it to 
chapatti, when they can afford it. Potatoes and onions cost 10 rupees (45-50 Ft), 
tomato 32 rupees (150-155 Ft), a head of cauliflower is 15 rupees (70-75 Ft) and 
green pepper is 20 rupees (95-100 Ft). Lentils are the most expensive. They cost 
100 rupees (480 Ft) a kilo.

They need spices, too. A kilo of salt costs 10 rupees (45-50 Ft), sugar for tea is 
40 rupees (190-195 Ft). 

You can buy milk early in the morning or in the evening. Half a litre costs 12-15 
rupees (60-70 Ft). An egg costs 3 rupees but vegetarian Indians don’t eat it and 
they are of poor quality.

Indians don’t usually eat meat, because they are vegetarians and meat is very 
expensive. For example a kilo of chicken costs 120-130 rupees (600 Ft), goat is 
180-200 rupees (900 Ft)

200 grams of butter is 25 rupees (120 Ft), and cheese is very expensive too (6000 
Ft/kilo). They don’t drink cocoa, because 200 grams of Cadbury cocoa powder 
costs 65 rupees (310 Ft) and a bar of chocolate costs 10 rupees (45-50 Ft).

But there is not only food. They have to buy clothes as well. Slippers (for men) 
cost 70-80 rupees (350 Ft), sandals for women cost 150-200 rupees (700-1000 
Ft), and you can buy a pair of shoes for 300-1000 rupees. A pair of trousers costs 
between 10-300 rupees. Shirts for men and blouses for women are 100-200 
rupees.

Renting a room (small and stuffy with a common toilet and tap for 30 flats) costs 
500-700 rupees per month. Those who can’t afford it, live in a slum or on the 
street. 

chIld labour In IndIa
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4. 5. mellélket: homework

Pre-task
ANSWER THESE quESTIONS

1) Facts about India:

- What is the capital city of India? ……………………………..

- What is the largest city? …………………………………………….. 

- How many people live there? …………………………………………….

- What is the total population of India? ………………………………………………

- What are the 2 main languages? ……………………………. and ………………………….

- How many languages and dialects are there? …………………………………………….

- What are the two main religions? …………………………..and ………………………………

2) Map of India:

- Which is the biggest river? ………………………………………………………

- What is the name of the range of mountains in the North?………………………………

3) Symbols of India:

- Give the name of 2 animals and 2 plants that symbolize India:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

4) History and festivals:

- When did the first Europeans arrive in India ? ……………………

- When did India become independent ? ………………………………….

- Who was the leader who struggled for it ? ………………………….

- What is Diwali ? ………………………….…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

So how can you live on 1000 Ft per person? Think of a poor person, who eats 
once a day. 10-15 dkg of rice (2 rupees), some vegetables (3 rupees) and some 
lentils (5 rupees) or some chapatti. They add some spices and cook it (2 more 
rupees). 12 rupees all together (58 Ft) for a day, which is 360 rupees a month 
(1728 Ft). And we didn’t even add rent, clothes, washing, medicine, school, books 
and tuition fees.

1000 Ft is not enough for a living.

Forrás: ChanceIndia – Esély Indiának Alapítvány

http://indiaindia.blog.hu/2010/06/22/indiai_mindennapok_hogyan_lehet_
megelni_havi_1000_forintbol#more2082675

chIld labour In IndIa
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4. 7. mellélket: match the wordS wIth the   
     defInItIonS

1 Bindi

2 Bollywood

3 Chapatti

4 Cows

5 daal

6 diwa

7 ElEphants

8 Farming

9 gangEs

10 gingEr

11 himalayas

12 hindi

13 hindu

14 monsoon

15 nEw dElhi

16 pEaCoCk 

17 rupEE

18 saFFron

19 sari

20 taj mahal

21 thar

22 tigEr

4. 6. mellélket: homework - SolutIon

Pre-task
KEY

1) Facts about India:
 New-Delhi

 Mumbai  ( then Delhi and Kolkata)

 13 million

 1 billion ( 2nd largest population in the world after China)

 Hindi and English

 17 languages and 844 dialects

 Hinduism ( 80 %) and Muslims ( 10 %)

2) Map of India: 
 the Ganges

 The Himalaya

3) Symbols of India:
 the tiger and the peacock ; 

 the lotus and the banyan tree or the mango

4) History and festivals:
     in the early 1600s

     In 1947

 Mahatma Gandhi

     It’s a festival of lights ( it lasts 5 days in October or November)

a thE national Bird oF india

b thE thrEE month long rainy sEason

c a dEsErt in thE north wEst oF india

d a rEd spot worn on thE ForEhEad to show you 
arE marriEd

e thE highEst mountain rangE in thE world

f onE oF thE most Common joBs in india

g a Flat panCakE EatEn For BrEakFast

h a vEry Famous Building in india

I thE national animal oF india

j an indian drEss worn By a woman

k a saCrEd rivEr in india

l thE rEligion oF many pEoplE in india

m thE languagE spokEn By many pEoplE in india

n thE lamps lit at diwali

o a Famous plaCE whErE Films arE madE

P thEsE animals arE usEd to hElp with hEavy 
liFting joBs

Q a stEw that Can BE madE out oF pulsEs, lEntils, 
ChiCkpEas & kidnEy BEans

r hindus BEliEvE thE Cow is saCrEd so thEy do 
not Eat BEEF

S thE world’s most ExpEnsivE spiCE. it is Bright 
yEllow in Colour

t a root with a strong Flavour whiCh is addEd to 
tEa and usEd in CurriEs

u thE Capital City oF india

v thE loCal CurrEnCy (monEy) usEd in india

chIld labour In IndIachIld labour In IndIa
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4. 8. mellélket: match the wordS wIth the   
     defInItIonS - SolutIon

 
      

A B C D E F G H I J K

16 14 21 1 11 8 3 20 22 19 9

L M N O P Q R S T U V

13 12 6 2 7 5 4 18 10 15 17

4.11 4.12
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5. 1. mellélket: IndIa’S hIdden Shame 

Child labour: India’s hidden shame

http://www.bbc.co.uk/news/business-25947984
5 February 2014 Last updated at 00:09 GMT

The law in India is vague on when children can legally work. 

Rescued from forced employment, 13-year-old Lakshmi is frail and frightened.

Two child protection officers hold her on either side as she walks into the police 
station.

She was abducted four years ago from her village in north-east India.

until her rescue, she had been working in people's homes across West Delhi - 
cooking, cleaning and taking care of children.

"I was not allowed to rest," she says. "If I did something wrong or it was not what 
they wanted, they hit me. 

"If I wanted to sit down for a bit because I was so tired, they would scream at me. 

"I was never allowed to leave the house, so I didn't realise that I'm in Delhi. My 
employers told me that we are in Madras in South India." 

IndIa’S hIdden Shame

By Shilpa Kannan BBC News, Delhi 

5. 2. mellélket: chIld labour In hungary 

Child labour used in Hungary motorway construction

http://budapesttimes.hu/2008/07/05/child-labour-used-in-hungary-
motorway-construction/
5. July 2008 - by attila in Articles

Children are being recruited to carry out work on a Hungarian motorway 
construction site, said local paper Zalai Hirlap. Several school-age children are 
engaged in work on a section of the M7 motorway between Zalakomar and 
Nagykanizsa, said the paper.

According to information provided to the paper by a father from Zalakomar, a 
local man is going round recruiting kids to work for around 2,000 forints (EuR 8) 
a day. 

The man’s story was corroborated by the village notary, Karoly Ronto, who said 
that local police claimed their hands were tied until local kids in the know came 
forward as witnesses.

Ronto told the paper that ever since work had started on the motorway section, 
lots of people had been moving to the village from nearby localities to take up 
menial work at the site.

Currently there are 60 firms engaged in the construction project, but many are 
not paying business taxes on related to the work carried out at the site, said the 
paper.

IndIa’S hIdden Shame
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5. 3. mellélket: croSSword 

chIld labour: IndIa’S hIdden Shame

Complete the crossword below

ACROSS
  5. kikényszerített
  8. törvényes
10. foglalkoztatás
11. rájön, felismer
13. kiszabadít
15. rejtett
16. törvény
17. kiabálni

DOWN
  1. fáradt
  2. törékeny
  3. helytelen, hibás
  4. ijedt
  6. munkáltató
  7. bizonytalan
  9. munka
12. elrabolni
14. szégyen

IndIa’S hIdden Shame
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6. 2. mellélket: jaSmIn 
new bank for IndIa’S chIld workerS

3. mellélket: abdul

JA
SM

IN
AB

DU
L

6.2
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6. 4. mellélket: jaSmIn QueStIonS word order 

new bank for IndIa'S chIld workerS

Create questions from the words.

Jasmin / doing / is / home / at

What………………………………………………………………………………………

work / day / does / hours / she /a 

How many ………………………………………………………………………………………

she / is / old 

How ………………………………………………………………………………………

she / working / been / has

Since when ………………………………………………………………………………………

stop / she / to / like / would

Why ………………………………………………………………………………………

day / earn / she / a / does

How much ………………………………………………………………………………………

set / bank / was / this 

Why ………………………………………………………………………………………

there / labourers / in / are / India / child

How many ………………………………………………………………………………………

new bank for IndIa’S chIld workerS 6. 4. mellélket: jaSmIn QueStIonS word order 

new bank for IndIa'S chIld workerS

Create questions from the words.

Jasmin / doing / is / home / at

What………………………………………………………………………………………

work / day / does / hours / she /a 

How many ………………………………………………………………………………………

she / is / old 

How ………………………………………………………………………………………

she / working / been / has

Since when ………………………………………………………………………………………

stop / she / to / like / would

Why ………………………………………………………………………………………

day / earn / she / a / does

How much ………………………………………………………………………………………

set / bank / was / this 

Why ………………………………………………………………………………………

there / labourers / in / are / India / child

How many ………………………………………………………………………………………

new bank for IndIa’S chIld workerS
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6. 5. mellélket: jaSmIn vocabulary

new bank for IndIa'S chIld workerS

Find the definitions.

ENGLISH HUNGARIAN

1. do the dishes a) not legal

2. earn money b) involve home or family

3. housemaid c) the freedom to choose

4. domestic helper d) the amount of money in exchange for work

5. child labour e) wash the dishes

6. against the law f) inspire, give support

7. option g) A woman or girl employed to do housework.

8. encourage h) usually a percentage of the money we save

9. interest i) to be paid for work

10. income j) the full-time employment of children 

   below a minimum age

new bank for IndIa’S chIld workerS 6. 6. mellélket: jaSmIn vocabulary - SolutIon

new bank for IndIa'S chIld workerS

Find the definitions.

ENGLISH HUNGARIAN

1. do the dishes a) not legal

2. earn money b) involve home or family

3. housemaid c) the freedom to choose

4. domestic helper d) the amount of money in exchange for work

5. child labour e) wash the dishes

6. against the law f) inspire, give support

7. option g) A woman or girl employed to do housework.

8. encourage h) usually a percentage of the money we save

9. interest i) to be paid for work

10. income j) the full-time employment of children 

   below a minimum age

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

e i g b j a c f h d

new bank for IndIa’S chIld workerS
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6. 7. mellélket: new bank

vidEo ComprEhEnsion

new bank for IndIa'S chIld workerS

Which is the correct answer?

1. What is Jasmin doing at home? 

 a) doing the dishes

 b) washing the clothes

 c) cooking

2. How many hours does she work a day? 

 a) 4 hours

 b) 5 hours

 c) 6 hours

3. How old is she?

 a) 11

 b) 13

 c) 14

4. Since when has she been working?

 a) since she was 10

 b) since she was 11

 c) since she was 12

new bank for IndIa’S chIld workerS

5. Why would she like to stop?

 a) because she would like to go abroad

 b) because she doesn’t like it

 c) because she wants to go back to school

6. How much does she earn a day?

 a) 50 cents

 b) 15 cents

 c) 150 cents

7. Why was this bank founded?

 a) to encourage young workers to save for a better future

 b) to keep their money safe

 c) to collect their money

8. How many child labourers are there in India?

 a) 25 million

 b) 45 million

 c) 35 million

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

a)
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