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31.
A gö rög be ván dor lás

és a kez de tek

Az óko ri Hel lasz, ahogy Gö rö gor szá
got ne vez ték, ma gá ban fog lal ta a Bal
kánfél szi get dé li ré szét, az Égeiten ger 
szi get vi lá gát, Kré tát, Cip rust, a Fe ke te
ten ger part vi dék ét, Itá lia dé li part ja it és 
Szi cí lia ke le ti fe lét. Eze ket a te rü le te ket 
nem egy időben száll ták meg, ha nem 
fo ko za to san, több hul lám ban. Anya or
szág nak min den eset re a Bal kán dé li 
ré sze te kint he tő, és en nek föld raj zi 
vi szo nyai nagy ha tást gya ko rol tak a 
gö rög fej lő dés re. A he gyek től szab dalt 
te rü let mel lett, ahol meg le he tő sen kis 
me den cék te szik csak le he tő vé a me ző
gaz da sá gi kul tú rát, az erő sen ta golt ten
ger part ele ve meg szab ja a ha jó zás rend
kí vü li je len tő sé gét.

I. A gö rög be ván dor lás a Krisz
tus előt ti má so dik év ez red kez

de tén az in do ger mán nép ván dor lás 
egyik ré sze ként in dult meg. Máig nincs 
el dönt ve, hogy me lyik irány ból és 
mi lyen úton jöt tek, hogy szá raz föl di 
vagy ten ge ri utak fel hasz ná lá sá val. A 
tu do mány ban ez még vi ta tott kér dés. 
Tör zsi szer ve zet ben él tek, föld mű ve lés
sel és ál lat te nyész tés sel fog lal koz tak, és 
bár több nyelv já rást be szél tek, ek kor 
ál ta lá ban ak há jok nak ne vez ték ma gu
kat. A bal ká ni te rü le tek meg szál lá sa 
után bir to kuk ba vet ték Kré ta szi ge tét, de 

az ot ta ni ci vi li zá ci ót érin tet le nül hagy
ták, il let ve át vet ték. A ter jesz ke dés 
to váb bi ál lo má sai az égei szi get vi lág 
né hány szi ge te és Cip rus vol tak, de fel
tételezik, hogy egyes gö rög vál lal ko zá
sok Egyip tom ban is pró bál koz tak. En nek 
a kor szak nak gaz dag for rás anya ga van, 
mert szá mos tár gyi em lék ma radt meg, 
és egy spe ci á lis gö rög írás mód – a tu dó
sok li ne á ris B írás nak ne ve zik – több 
he lyen ér té kes fel jegy zé se ket őr zött meg 
a ko rai gö rö gök nyel vén.

A püloszi ása tá sok nál ta lál tak rá a fe je
del mi le vél tár ra, amely „sze ren csé re” 
le égett, és így az ide ig le nes nek szánt fel
jegy zé sek, ame lye ket agyag táb lák ra ír tak 
ki ég tek és fenn ma rad tak. Ezek a fel jegy zé
sek a ki rá lyi gaz da ság in téz ke dé se i re 
vonatkoztak:nyugták,elszámolásokkitűnő
be te kin tést en ged nek en nek a kor nak a 
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gaz da sá gi és tár sa dal mi éle té be. Az írást 
ele in te nem ér tet ték, de az 50es évek ele
jén amerikai felderítő tisztek – akik a
há bo rú alatt a tit kos írá sok meg fej té sé vel 
foglalkoztak – megoldották a lineáris B
írás rej té lyét, ami a ku ta tás nak rend kí vül 
ér té kes anya got szol gál ta tott.

II. A tár gyi em lé kek kö zött a 
leg fon to sab bak a vá ros ál la

m ok ma rad vá nyai: Mü ké né, Tirünsz, 
Pülosz, Orchomenosz és Athén en nek a 
kor nak jel leg ze tes te le pü lé sei vol tak. 
Mi vel a leg fon to sabb vá ros ál lam Mü ké
né volt, ezért a gö rög tör té ne lem nek ezt 
a leg el ső kor sza kát, amely a XII. szá za
dig tart, mü ké néi kor szak nak szok ták 
ne vez ni. Néz zük meg akár a mü ké néi, 
akár a tirünszi épít ke zé sek rom ja it, s 
ezek ből az épü le tek ből messze me nő 
kö vet kez te té se ket von ha tunk le. Az 
egyik té nye ző, hogy Mü ké né ből szó 
sze rint át lát ni Tirünszbe, ami azt je len ti, 
hogy ezek a mü ké néi ál la mok igen kis 

te rü let tel ren del kez tek, és ezek nek a 
la kos sá ga sem le he tett nagy szá mú. Ha 
a   fa lak hal lat lan vas tag sá gát és mas  szív 
vol tát néz zük, ak kor ar ra kell kö vet kez
tet nünk, hogy ez a kor nem le he tett túl 
bé kés, ha ilyen fa lak kal kel lett vé de kez
ni. De a fa lak mé re te i ből más kö vet kez
te tést is le von ha tunk, ne ve ze te sen azt, 
hogy rend kí vü li ha ta lom kell ah hoz, 
hogy ilyen ke vés la kos ilyen ha tal mas 
épít mé nye ket hoz zon lét re. A fa lak 
ugyan ak kor az épí té szet s a tech ni ka tör
té ne té nek is ér té kes al ko tá sai, mert 
ha tal mas fa ra gott kö vek ből rót ták ös  sze 
azo kat va ko lat nél kül, te hát a pon tos 
fa ra gás s a kö vek ter mé sze tes sú lya tar
tot ta őket ös  sze – im már több mint 
há rom és fél ezer éve. A mü ké néi vár ban 
fel tárt ki rály sí rok gaz dag le let anya ga 
ugyan csak az igen erős ha tal mat iga zol
ja. Egyes sí rok ban több ki ló nyi arany 
mel lék le tet ta lál tak.

III. Az írott em lé kek ezt a 
ké pet jól ki egé szí tik. A 

ki rály nak rend kí vü li ha tal ma volt, ek kor 
szin te is ten ként tisz tel ték. A föld bir tok 
egy ré sze is az ő tu laj do ná ban volt, de 
vol tak ma gán nagy bir to kos ok is. A 
pa rasz tok nak volt sa ját föld jük, de bé rel
het tek a nagy bir to kos ok tól is. A kéz mű
ve sek túl nyo mó több sé ge a ki rály ud va
rá ban élt és dol go zott a ki rá lyi gaz da ság 
ve ze tő i nek uta sí tá sa sze rint. A ke res ke
de lem nagy ré sze szin tén a ki rály ud va
rá nak irá nyí tá sa alatt állt, mert el ső sor
ban az ipa ri nyers anyag ok be szer zé se és 
az ol csó élel mi sze rek be ho za ta la volt a 
fel ada ta. Te hát ál ta lá ban nem az egyé
nek ke res ked tek, ha nem az ál lam, gö rög 
ne vén a po lisz. A po li ti kai ha ta lom a 
bronz fegy ve rek kel jól fel sze relt har cos 
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elő ke lők, gö rög ne vén arisz tok ra ták 
ke zé ben össz pon to sult, nekik ér de
kükben állt, hogy va gyo nu kat há bo rús 
zsák má nyok kal is gya ra pít sák. Így gya
ko ri volt az egyes po li szok kö zöt ti harc, 
de a leg több ször több vá ros szö vet ke zett 
egyegy ha di  vál lal ko zás ra. Ezek nek a      
vál lal ko zá sok nak egyik fő szer ve ző je 
ép pen Mü ké né ki rá lya le he tett.

„Pime nyá jai: Pimetatól 200 kos, 
Kupriostól 50 kos, Alkmawostól 120 kos, 
Korunotól 100 kos... Kesamenotól 
40 anyajuh, Purvinostól 55 nőstény
 kecs ke... Élel mi szer be szol gál ta tás: A 
ki rály ré szé re át vet te a rak tá ros: 1968 li ter 
ár pa... 144 li ter liszt, 384 li ter olaj... 12 
li ter méz, 120 liter fü ge, 1 ökör, 26 kos, 6 
anya juh, 2 kecs ke bak... 1 hí zott disz nó, 6 
ko ca, 372 li ter bor...”

(Részletekapüloszifeljegyzésekből)

IV. A leg is mer tebb ilyen vál lal
ko zás a tró jai há bo rú volt, 

hi szen Homérosz ezt Íliász cí mű epo
szá ban meg éne kel te. Mind Homérosz 
sze mé lye, mind a tró jai há bo rú nagy 
vi tá kat vál tott ki az utó kor ban. En nek az 
úgy ne ve zett homéroszi kér dés nek azon
ban ma már igen sok ré sze tisz tá zott. 
Homérosz a tró jai mon da kör anya gát 
dol goz ta föl. A mon dák a tör té nel mi 
va ló ság alap ján ke let kez tek, mert va ló
ban a XII. szá za di nagy nép moz gás ide
jén – va ló szí nű leg ab ba dip lo má ci a i lag 
be kap cso lód va – zaj lott le a gö rög ség 
ta lán utol só nagy kö zös had já ra ta. A 
ré gé szek Tró ját is fel tár ták, ki mu tat va, 
hogy 3000től kezd ve lé te zett a vá ros. 
Több pusz tu lást és új já épí tést át élt. 
Ti zen egy fő épí té si sza kaszt ál la pí tot tak 
meg, ezek kö zül a Tró ja VI. ma rad vá
nyai a köl tő elő adá sá val meg le he tő sen 
ös  sze il le nek. Ez a vá ros fal idő ben is 
meg egye zik az eposz meg je löl te kor
szak kal. Homérosz epo sza rend kí vül 
ér té kes iro dal mi al ko tás, de ugyan ak kor 

igen ér té kes tör té ne ti for rás is, igaz, nem 
el ső sor ban azé a koré, amit meg írt, 
ha nem a sa ját ko rá é, mert min den 
mű vész a sa ját ko rá nak min tá já ra kép
zel te el a múl tat is. Homérosz sa ját 
ko rá nak, a 800as évek nek szem üve gén 
át néz te és lát ta a múl tat is. 

Trójátamúltszázad70-eséveitőlkezd-
ve Schliemann Hen rik gaz dag né met 
kereskedőtártafelelőször.Őagörögmúlt
nagy cso dá ló ja, mód ját ej tet te, hogy be bi
zo nyít sa: Homerosz epo sza nem pusz ta 
ki ta lá lás, ha nem an nak va ló ság alap ja 
van. Így ta lált rá hos  szabb ku ta tás után a 
kisázsi ai Hissarlik domb ra, ahol rá lelt a 
romokra.Természetesenabbanaz időben
az ása tá si tech ni ka még nem volt tu do má
nyo san elég gé megalapozva, így nem tud ta 
meg ál la pí ta ni, hogy az ál ta la ki ásott rész 
egy sok kal ko ráb bi épí té si pe ri ó dus ból 
va ló. Az 1930as évek ása tá sai vi szont 
tisztázták ezeket az időrendi kérdéseket.
Schliemann nem csak Tró ja lé tét bi zo nyí
tot ta be, ha nem Mü ké né ása tá sá ban is 
orosz lán részt vál lalt.

Tirünsz ciklopszfalai.
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32.
Az átmenet kora

Azok a ha tal mas nép moz gá sok, ame
lyek kel „ten ge ri né pek ván dor lá sa” 
né ven már több ször ta lál koz tunk, tu laj
don kép pen a Kár pátme den cé ből in dul
tak ki dél fe lé, és meg moz dí tot ták a 
Bal kán la kó it is. Lát tuk, hogy a tró jai 
há bo rú is eb be a nép moz gás ba kap cso
ló dott be.

I. Ter mé sze tes, hogy az észak 
fe lől Hel lasz irá nyá ban ha tó 

nyo más a gö rög ség leg észa kibb ré szén 
élő dór tör zse ket moz dí tot ta meg. An nál 
is in kább, mert a dó rok még nem vol tak 
eb ben az idő ben vá ros al ko tók, igen har
ci as és el szánt tör zse ik te hát nagy erő vel 
zú dul tak a tő lük dél re la kó és a ci vi li záció   

 

meglehetősen ma gas fo kán ál ló gö rög 
vi lág ra. Így az úgy ne ve zett dór vándor
lás ha tal mas pusz tí tást oko zott, és az 
egész fél szi get ar cu la tát meg vál toz tat ta. 
Ahogy az len ni szo kott: nagy vész hely
ze tek ben a la kos ság egy ré sze el me ne
kül és új ha zát ke res, má sok a to vább
élés re mé nyé ben ma rad nak és be vár ják 
az ese mé nye ket. Ma guk a dó rok pusz tít
va vé gig vo nul tak Hel la szon és a dé li 
ré sze ken – be le ért ve Kré tát, Rhodoszt 
és a dé li égeiten ge ri szi ge te ket – te le
ped tek meg. Az elő lük me ne kü lő gö rö
gök a kisázsi ai part vi dé ken ta lál tak 
me ne dé ket, és a par ton, il let ve a fél szi
ge te ken hoz tak lét re új te le pü lé se ket, az 
úgy ne ve zett gö rög gyar ma to kat. Ezt a 
ki te le pü lést ión ván dor lás nak ne ve zik 
a me ne kü lők ión nyelv já rá sa alap ján, és 
az egész ré gi ót Ióniának. Az et től észak
ra le te le pül tek gö rög nyelv já rá sá ról az 
ot ta ni ré gi ót Aiolisznak hív ják.

32. Az átmenet kora
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II. Ha az új kisázsi ai te le pü lé
sek ré gé sze ti em lé ke it vizs

gál juk, ak kor nyo ma sincs ha tal mas 
vár fa lak nak, ki rá lyi pa lo ták nak és egyéb 
nagy épít mé nyek nek, mert a te le pü lés 
so rán már nem a tár sa dal mi rang és 
po zí ció ját szot ta a fő sze re pet, ha nem a 
rá ter mett ség. Nem vol tak ér vé nye sek a 
ha zai tör vé nyek és szo ká sok, de ép pen 
az ide gen kör nye zet mi att sür gő sen ki 
kel lett ala kí ta ni az élet új sza bá lya it, 
hogy az új te le pü lés élet ké pes le gyen. 
Ez alig 200 év vel ké sőb bi idő ben tör
tént, a zsi dók nak Egyip tom ból va ló 
ki me ne kü lé se. És ahogy Mó zes a tör vé
nyek meg al ko tá sá val a zsi dó nép új    
ke re te it ala kí tot ta ki, úgy most is egy 
egé szen új szer ke zet, az ön ma gát kor
mány zó kö zös ség jö he tett lét re. Mind
két ese mény rend kí vül je len tős ha tást 
gya ko rolt a jö vő re! Az így ala pí tott 
„gyar ma tok” meg tar tot ták a kap cso la tot 
az anya or szág gal, il let ve a te le pí tő 
vá ros sal, ami mind két fél szá má ra elő
nyös volt, mert le he tő vé tet te a bar bár 
pi ac be kap cso lá sát (a gö rö gök a nem 
gö rö göt ne vez ték bar bár nak).

III. Az anya or szág szá má ra a 
dór ván dor lás a nagy 

ha nyat lás ko rát hoz ta. A ki rály ha tal
ma je len tő sen ki sebb lett, amit a ta nács
adó arisz tok rá cia kor lá toz ott. Az ügy in
té zés sok kal egy sze rűbb lett, így nem 
is volt szük ség az amúgy is bo nyo lult 
li ne á ris B írás ra. A fény űző ki rá lyi ud va
rok is meg szűn tek, az ipar je len tő sen 
ha nyat lott. A fenn ma ra dó ipar ágak 
né hány mes ter ség re kor lá to zód tak. 
Fa ze kas, ács, bőr mű ves és né hány 
fém mű ves mes ter ség ki tud ta elé gí te ni a 
lé nye ge sen csök kent igé nye ket. A me ző

gaz da ság ban is ki sebb lett a ter me lés, 
de a ha nyat lás ko ránt sem volt olyan 
nagy. Eb ben a kor ban a bronz ko ri ha tal
mak gyen gü lé se le he tő vé tet te a fö ní ci ai 
vá ro sok elő re tö ré sét, ami ko mo lyan súj
tot ta a gö rög ten ge ri ke res ke del met is. 
Az    ipa roske res ke dő elem szá má nak 
csök ke né se  le egy sze rű sí tet te a tár sa
da lom szer ke ze tét, mert a föld bir to kos 
arisz tok rá cia és a pa raszt ság lett a leg
szá mot te vőbb elem. Ez zel pár hu za mo
san a tár sa dal mi füg gés is csök kent, és 
az egyé ni gaz dál ko dás esé lyei meg nőt
tek, de ezt ele in te még nem tud ták 
ki hasz nál ni, ám a jö vő szem pont já ból 
en nek is igen nagy volt a je len tő sé ge.

IV. A ha nyat lás egy ide ig le bon
tot ta az ad di gi ke re te ket, de 

egy idő múl va új je len sé gek mutatkoz
tak, ami új le he tő ség ki bon ta ko zá sát 
in dí tot ta el. A la kos ság szám nö ve ke dé se 
egy idő múl va a ter mő föld szű kös sé ge 
mel lett ar ra kényszerített egyes kö zös
sé ge ket, hogy bel ter jes gaz dál ko dás ra 
tér je nek át, ami azt je len tet te, hogy kis 
te rü le ten nagy mun ka erőrá for dí tás sal 
és sa já tos szak kép zett ség gel nagy ér té
ket kép vi se lő ter mé ke ket hoz tak lét re. 
Ilyen volt el ső sor ban az olaj és a bor
ter me lés. Eh hez ugyan is sa já tos ég haj

Sírokban talált ékszerek.
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lat és ki emel ke dő szak tu dás kell. Mind
két áru jól tá rol ha tó, ha jón kön  nyen 
szál lít ha tó, és a bar bár vi lág nagy ve vő
ként je lent ke zett. El len ér ték ként ga bo
nát, épü let fát és más nyers anya go kat 
szál lí tot tak. Ezek vi szont a kül ter jes 
gaz dál ko dás ter mé kei vol tak. Va gyis 
nagy te rü le ten vi szony lag kis mun ka be
fek te tés sel és nem túl nagy szak ér tel met 
kí ván va elő ál lít ha tók vol tak. A bar bár 
elő ke lők szí ve sen ál doz tak ezek ből az 
áruk ból nagy mennyi sé get, csak  hogy 
hoz zá jut has sa nak a gö rö gök ki vá ló ter
mé ke i hez. Így a ke res ke del mi ha szon 
– rá adá sul a gö rög ha jó zás is fel len dü lő
ben volt – a gö rö gök ja vá ra ala kult.

V. A ke res ke del mi mér leg nek a 
gö rö gök ja vá ra bil le né se rend

kí vül nagy hor de re jű nek mu tat ko zott    
az egész ké sőb bi jö vő szem pont já ból.        
A fel hal mo zó dó ér té kek ré vén na gyobb 

gö rög vá ro sok jö het tek lét re, mert ga bo
na szük ség le tü ket könnyen fe dez ni tud
ták. En nél még fon to sabb, hogy a 
pa raszt ság hely ze te meg vál to zott, 
mert önál ló gaz dál ko dó ként meg je lent 
a vá ro sok pi a ca in, és ott el ad ta áru it. 
Ez óri á si vál to zást je len tett, hisz ad dig a 
vá ros élel me zé se a pa rasz tok el len szol
gál ta tás nél kü li adó já ból és vám já ból 
ke rült ki. A pa raszt passzív fél volt, aki 
a ve ze tő ket és a vá ro si la kos sá got el nyo
mó i nak és ki zsák má nyo ló i nak te kin tet te  
mint ter mé sze tes el len sé geit. Most a 
pa raszt önál ló pol gár rá lett, aki ön ként 
je lent meg a pi a con mint el adó és ve vő, 
és aki a köz élet ben is sze re pet vál lalt, 
ami kor a szá raz év szak be kö szön té vel a 
me zei mun kák ban szü net állt be. Az új 
gaz da sá gi és tár sa dal mi vi szo nyok fel
tá masz tot ták az írás be li ség irán ti igé
nye ket is, de most már nem a bo nyo lult 
ré gi írást hasz nál ták – amit el is fe lej tet
tek –, ha nem a fö ní ci a i ak tól át vett 
mo dern és ál ta luk ki bő ví tett írást. Köz
ben As  szí ria fel emel ke dé se a fö ní ci ai 
vá ro sok kor lá to zá sát is magával hoz ta, 
amit a gö rög ten ge ré szek jól ki tud tak 
hasz nál ni, és így a ten ge ri ke res ke de
lem a Égeiten ge ren szin tén fel len
dült.

A ha nyat lás és a ré gi szer ke zet le bom
lá sa vég ső ered mé nye i ben egy új, ad dig 
nem ta pasz talt tár sa da lom szer ke zet 
ki ala ku lá sát tet te le he tő vé. A pi ac gaz da
ság a szol ga sá got a sza bad ság gal vál tot
ta fel.

Váza a IX. századból.
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