
A hajózás jelentõsége 
az archaikus Görögországban

Vilmos László

Ahajózás meghatározó jelentõségû volt a görög politikai fejlõdés ala-
kításában az archaikus korban (Kr. e. 8–6. század). Jelentõs minõségi
különbségek mutathatók ki egyes területetek fejlõdésében aszerint,

hogy közel feküdtek-e a tengerparthoz, illetve részt vettek-e intenzíven a
tengeri kereskedelemben és távoli területek benépesítésében.

A tanulmány nem kíván részletesen foglalkozni a vízi jármûvek technikai
kérdéseivel – az ezek körüli viták még korántsem jutottak nyugvópontra. A víz
alatti régészet intenzív fejlõdése révén talán birtokunkba kerülnek majd olyan
épebb hajók, amelyek világosabb képet nyújtanak a felépítésükre vonatkozóan.

GÖRÖGÖK ÉS FÖNÍCIAIAK

Ma már nyugodtan kijelenthetjük, hogy a hellének kultúrájukat és civilizáció-
jukat mélyen átható tengeri vállalkozásaikban egyértelmûen a föníciaiak pél-
dáját követték. A két nép néhány évszázada már együtt élt Ciprus szigetén
(kb. 1100-tól). Ciprus és Kréta között a Kr. e. 10. századtól viszonylag élénk
kereskedelmi kapcsolatok fejlõdtek ki. A föníciaiak minden bizonnyal a gö-
rög szárazföldet és az Égeikum egyes szigeteit is rendszeresen látogatták.
Erre számos utalást találhatunk a homéroszi eposzokban, kétségtelen azon-
ban, hogy a régészeti bizonyítékok Kréta kivételével még nem teljesen
meggyõzõek.

Az Odüsszeiában Eumaiosz, a hûséges kondás elmeséli, miként rabolták
el õt föníciai hajósok egy rabnõ segítségével, akit viszont korábban mások
Szidónból zsákmányoltak. A szolgálólány számára is természetes azonban,
hogy a kereskedelem elsõbbséget élvez, amikor megtervezi szökésének rész-
leteit:

Tartsátok magatokban a szót, adjátok az árút
gyorsan el. És ha hajótok már tele lesz rakománnyal,
küldjetek el hozzám valakit gyors hírrel a házba…
(Odüsszeia XV. 445–447.; 
valamennyi részlet Devecseri Gábor fordítása)

A föníciaiak általános jellemzése jól beleillik abba az általános homéro-
szi képbe, mely szerint a haszon céljából folytatott kereskedelem megveten-
dõ tevékenység, és sokszor mások becsapása a célja:

Jöttek a phoinixok hozzánk, nagyhírü hajósnép,
csalfa csavargók, sok játékkal az éjszinü bárkán.
(Odüsszeia XV. 415–416.)

Ez a kép általánosan érvényes volt a „hivatásos” kereskedõkre:
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Hát idegen, sose mérhetlek versenyre kiváló
férifuhoz, versenyre, mi van sokféle a földön,
inkább sokpadu bárkával sietõ utazóhoz,
bárkások vezetõjéhez, ki csupán haszonért jár,
és rakományra ügyel, csak az árút tartja eszében,
meg rablott vagyonát;...
(Odüsszeia VIII. 159–164.)

Volt azonban tisztes, a szükségleteket kiszolgáló keres-
kedelem is, amint errõl a halandó képében megjelenõ Pal-
lasz Athéné szavai árulkodnak:

…és a nevem Mentész, evezõs Taphoszon vagyok én úr.
S most ide érkeztem bárkámon az embereimmel,
borszinü tengeren át idegenszavu néphez utazva, 
mert Temeszába megyek rézért ragyogó vasat adni.
(Odüsszeia I. 181–184.)

Természetesen az eposzok idealizált világában értékes
tárgyakat a görög hõsök csak ajándékba, versenydíjként
vagy dicsõ harcok (vagyis rabló hadjáratok) során szereztek:

Péleidész pedig új díjat tûzött ki futásra,
drága ezüst nagy borkeverõt, mely hatmeszelyes volt, 
és sokkal gyönyörûbb, mint bármely edény a világon, 
mert a szidónok ezermester keze készítette, 
Phoinikié-beliek hordták a ködös vizen által 
ezt kikötõbe...
(Iliász XXIII. 740–745.)

A föníciaiak és a görögök néhány generáció után
egyenrangú társakká váltak a hajózásban és a kereskede-
lemben. Rövid idõre Észak-Szíriában, az Orontész folyó
torkolatánál euboiai kereskedõk telepedtek meg (Al-Mina).
A Mediterráneum nyugati medencéjében kétségtelenül riva-
lizálás kezdõdött a görögök és föníciaiak (punok), majd
Karthágó között. A Kr. e. 6. század második felétõl Szicíliá-
ban hosszú idõn át fennmaradó együttélésre rendezkedtek
be a hellének és karthágóiak. (Az etruszkok is élénk keres-
kedelmi tevékenységet folytattak a térségben.) Az Égeikum
vizeit viszonylag gyorsan kisajátították maguknak a görö-

gök, ám a föníciai hajók még gyakran feltûnnek majd mint
a Perzsa Birodalom flottájának legfontosabb tagjai.

A „NAGY GYARMATOSÍTÁS”

A Kr. e. 10. századtól az Égei-tenger szigeteit, majd a kis-
ázsiai partvidéket görög telepesek veszik birtokba. Ekkor-
tól kezdõdõen nyilvánvaló, hogy a minószi-mükénéi kor-
ban már magas szintet elért hajózás újra kulcsfontosságú
szerephez jut, ám egyelõre a kereskedelem még fejletlen
marad. Ez a nagyarányú, a tengeren át rendszeresen zajló
kivándorlás azonban kétségtelenül megalapozója a 8. szá-
zadban kezdõdõ – nem túl szerencsésen – nagy gyarmato-
sításnak nevezett folyamatnak. Az újabb régészeti feltárá-
sok egyértelmûen bizonyították, hogy a kereskedelmi
vállalkozás kezdetben egy lépéssel megelõzte a tényleges
kitelepülést. A legjelentõsebb lelõhely ebbõl a szempont-
ból Pithékusszai (a mai Ischia) szigete, ahol elõször egy
egy-két generációs kereskedelmi telep jött létre, és innen
hozzák létre az elsõ tényleges gyarmatot, Kümét. Egy tá-
voli vidékre történõ végleges kitelepülés nagyon jelentõs
döntés volt, amit megfelelõen elõ kellett készíteni, meg-
szervezni a hajóutat a leendõ telepesek számára, ami nyil-
ván az „anyaváros” támogatásával történhetett. Maga az
akció fegyelmet, szervezettséget és bátorságot igényelt.
Nem csupán a hajóút kiszámíthatatlansága jelentett vesze-
delmet, de a kiszemelt helyszín környékén élõk is okozhat-
tak gondokat.

KERESKEDÕK, RABLÓK, KALÓZOK

Az ókori hajózásban, így a görögben is a vitorlázat csupán
kiegészítõ szerepet játszott. Technikai fejletlenségük miatt
a hajók csupán erõs hátszéllel tudtak elfogadható tempó-
ban haladni. Lényegében az evezõsökre hárult a hajó moz-
gatása, és nagyobb sebességet csak nagy létszámmal tud-
tak biztosítani. Ennek meghatározó jelentõségû
következményei voltak. A legénység élelmezése miatt
gyakran kellett kikötni, hiszen hosszú útra elegendõ ellát-
mánnyal a hajók hasznos befogadóképessége drasztikusan
csökkent volna. A gyakori kikötések szükségessé tették,
hogy a hajósok valamilyen elfogadható viszonyt alakítsa-
nak ki a felkeresett területek lakosságával. Általánosság-
ban kijelenthetõ, hogy az evezõsök többnyire szabad em-
berek voltak, s így egy esetleges szerencsétlenség nemcsak
tetemes anyagi veszteséget okozott a hajó és a rakomány
elvesztése miatt, hanem a többnyire közös származású
„polgári” legénység halála is súlyos következmény volt.
Egy sikeres út csak az istenek hatékony támogatásával volt
elképzelhetõ. (A görög mitológiában a tengerek istenvilága
lenyûgözõen gazdag.) Az irodalmi adatok világosan mutat-
ják, hogy a „polgári hajózás” kialakulása lassú folyamat
volt. A jó szándékú vagy éppen kiszolgáltatott helyzetû
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partraszállók nem tudhatták, milyen fogadtatásban részesül-
nek. Sokszor pedig a kikötõ hajó legénységének volt éppen
az a célja, hogy kirabolja és legyilkolja a helybelieket:

Ílion aljáról a kikón nép Iszmaroszához
vitt el a szél. Azt földúltam, leölettem a népét;
onnan az asszonyokat, sok kincset kézrekerítve
osztoztunk, hogy senki jogán csúf csorba ne essék.
majd az enyéimet intettem, hogy fürge inakkal
fussunk, csakhogy a balgatagok nem ügyeltek a szóra.
Sok bor folyt le a torkukon…
S átkiabáltak a megmenekült kikonok kikonoknak
közben, akik szomszédok és többek s derekabbak...
(Odüsszeia IX. 39–48.)

Odüsszeusz számára büszkeségre ad okot, hogy ily dicsõ
módon elbántak egy település védtelen lakóival. A „jogot”
természetesen tiszteli, s vigyáz, hogy nehogy valaki is ke-
veset kapjon a rablott javakból. A hibát ott követték el a tá-
madók, hogy nem szaladtak el elég gyorsan. Itt természete-
sen nem arról van szó, hogy csupán a zsákmány kedvéért
szálltak volna vízre, mint az igazi kalózok, hanem saját el-
látásuk biztosításáért kezdtek rabolni.

Odüsszeusz, amikor még nem akarja felfedni magát
Eumaiosz elõtt, kitalált élettörténetében elmesél egy ku-
darccal végzõdõ rablótámadást:

Bõvizü Aigüptosz folyamát ötödik nap elértük,
s kettõsívü hajóim az Aigüptosz folyamában
állítottam meg, szeretett jó társaim intve:
õrizzék bárkáikat és ne bolyongjanak arrébb,
s csak figyelõket küldtem szerte a sziklatetõkre.
Õk engedtek gõgjüknek, s bízván erejükben
földúlták az egyiptomiak gyönyörû legelõit,
hajtották el a nõket, a gyermekeket, s aki ott volt
férfi megölték. Városukig hamar ért el a lárma.
Erre a városiak korahajnalidõn kirohantak…
(Odüsszeia XIV. 293–302.)

Ennek ellenkezõjére jó példa a Küklópsz-történet: a
vendégként érkezõket Polüphémosz megeszi. Könnyen el-
gondolható, hogy sem a szárazföldi lakosság nem lehetett
bizonyos a hajósok jóhiszemûségében, sem a tengerészek a
várható fogadtatásban. 

A kereskedelem fejlõdése szükségessé tette, hogy bizo-
nyos szabályok alakuljanak ki a hajók idegen földön történõ
befogadására, ellátására, hiszen, mint említettük, kikötés
nélkül csak korlátozott távolságra lehetett hajózni. A rab-
lás, vagyis az igazi kalózkodás egyre inkább a nyílt tenge-
ren zajlott, s végigkísérte az ókori hajózás történetét. Ha a
tengerek ellenõrzése lanyhult a háborúk miatt, szinte tör-
vényszerûen szaporodtak el a tenger martalócai. A kalóz-
kodás tiltására az egyes államokat nem valamiféle maga-
sabb rendû erkölcsi megfontolás késztette elsõsorban,
hanem a félelem, hogy a kárt szenvedettek hazája bosszút
állhat, illetve saját hajóikat sem akarták kitenni ilyen ve-
szélyeknek. Egy Kr. e. 450 körül készült lokriszi felirat
Oiantheia és Khaleion települések szerzõdésérõl világosan
mutatja e megfontolásokat:

Az oiantheiai idegent ne hurcolhassák el chaleioni te-
rületen, se a chaleionit az oiantheiai területen, se vagyonu-
kat ne rabolja el senki; ha valaki mégis elrabolja, azt bün-
tetlenül ki lehessen fosztani. Az idegen tulajdont a tengeren
büntetlenül el lehet rabolni, kivéve, ha valamelyik város ki-
kötõjében van. Ha valaki jogtalanul rabol, négy drachma a
büntetése; de ha tíz napnál tovább tartja magánál a zsák-
mányt, a másfélszeresét fizesse annak, amit elrabolt.
(Görög történelem. Szöveggyûjtemény, 110. szám, 
Sarkady János fordítása)

A híres teószi „átoktörvény” is pusztulással fenyegeti a
kalózokat és az õket befogadókat (ugyanott 104. szám).
Ilyen tilalmat már az Odüsszeia is ismer. Pénelopé a követ-
kezõkre emlékezteti a legelszántabb kérõt, Antinooszt, mi-
után megtudta, hogy a kérõk merényletet terveltek ki Téle-
makhosz ellen:

Nem tudod-é, hogy apád menekülve futott ide hozzánk,
népe haragja elõl, mivel az nagyon ellene gerjedt,
mert a Taphosz-beli tengeri rablók népe közé állt
theszprót nép ellen, mely nékünk régi barátunk?
Hát meg akarták ölni apád, kiszakítani szívét,
és föl akarták enni virágzó nagy vagyonát is:
ám Odüsszeusz féken tartotta a sok dühös embert.
(Odüsszeia XVI. 424–430.)

Itt is ugyanaz a jelenség figyelhetõ meg, mint a lokriszi
törvényben. Általában szabad rabolni és kalózkodni, de velünk
szövetséges, baráti közösséggel szemben ez már súlyos
bûnnek számít. A hajózás fejlõdése és a kereskedelmi uta-
zások számának intenzív növekedése nyilvánvalóan nagy-
ban hozzájárult új „nemzetközi normák” kialakulásához,
személyes politikai értékû barátságok, majd államok kö-
zötti szövetségek létrejöttéhez.
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KERESKEDELEM ÉS ARISZTOKRÁCIA

Sokáig kézenfekvõnek látszott az az elképzelés, hogy a ke-
reskedelem fejlõdése egyértelmûen egy nem arisztokrata
réteg megerõsödését és meggazdagodását vonta maga után,
amely azután nagymértékben hozzájárult az arisztokratikus
hatalom visszaszorításához.

Ez a képlet alapvetõen emlékeztet az újkori európai
polgárság létrejöttére és politikai megerõsödésére vonatkozó
elképzelésekre. Noha természetesen nem zárható ki, hogy
bizonyos társadalmi szituációk megismétlõdjenek a törté-
nelemben, ez a párhuzam mégsem nevezhetõ szerencsés-
nek. Annak ellenére, hogy az arisztokrácia eszmeiségével
nem volt összeegyeztethetõ a haszonért folytatott kereske-
delem, ma már kevesen vonják kétségbe, hogy éppen az
elõkelõ vezetõ pozícióban lévõ emberek kapcsolatrendszere
alkotta néhány generáción keresztül azt a hálózatot, amely
lehetõvé tette a kölcsönös bizalmat feltételezõ tengeri uta-
zásokon alapuló árucsere kiteljesedését a görögök lakta vi-
lágban és az új, távoli telepeken. A görög arisztokratikus
eszmények valószínûleg felmérhetetlen szerepet játszottak
az itáliai népek – így az etruszkok – kulturális fejlõdésében
is, és ez aligha következett volna be, ha az elõkelõk annyira
idegenkedtek volna a tengeri vállalkozásoktól. Mint láttuk,
Taphosz uralkodójának sem kellett szégyenkeznie azért,
mert vasat akart rézre cserélni. Nyilvánvaló, hogy a politi-
kai életben vezetõ szerepet játszó arisztokraták hozzájárul-
tak a szükséges árucikkek kereskedelmi beszerzéséhez, s
ehhez egy ideig csak õk biztosíthatták a hajókat és a le-
génységet.

Egy hajó kiállítása és legénységgel való ellátása ko-
moly feladat volt, és csak az lehetett rá képes, aki nagy
vagyonnal vagy a homéroszi idõkben komoly társadalmi

elismertséggel rendelkezett. Amikor az Odüsszeiában Té-
lemakhosznak, Odüsszeusz fiának sikerül a kérõk tudta
nélkül egy hajót kapnia és hozzá legénységet, a kérõk elha-
tározzák, hogy megölik, annyira veszélyessé válik a sze-
mükben.

Azon nem kell meglepõdnünk, hogy az arisztokrata
ideológia – vagyis a haszonszerzés megvetése – egy idõ
után nem esett egybe e réteg tényleges tevékenységével.
Kétség sem férhet hozzá, hogy éppen az elõkelõk voltak
azok, akik a sötét évszázadok után a görög világban újra
megjelenõ „luxuscikkek” fogyasztói lettek, s nem túl való-
színû, hogy az ebbõl származó haszonról lemondtak volna.
A homéroszi eposzok viszonylag zárt, többé-kevésbé önel-
látó közösségeket ábrázolnak. Az ilyen közösségekben ép-
pen a vezetõk hozzáállása határozza meg, hogy milyen
mértékben hajlandók elfogadni az új, és viszonylag drága
luxuscikkeket, és nekik van lehetõségük arra is, hogy fel-
halmozódó vagyonuk egy részét a kereskedelemben tegyék
kockára. Az archaikus korra kétségtelenül jellemzõ az,
hogy a kereskedelem összefonódik az újabb – sokszor tá-
voli – települések létrehozásának igényével, és egy sajátos
nemzetközi kapcsolatrendszer létrehozásával, amely alap-
vetõen egyes személyek kölcsönös kötelékein nyugszik.
Valószínû, hogy ez a kapcsolat a fejlõdés egy szakaszában
a viszonylag biztonságos kereskedelmi léptékû cserére is
kiterjedt. Ilyen kapcsolatok nélkül egyszerûen lehetetlen
lett volna a biztonságos kereskedelem kialakulása és le-
nyûgözõ mértékû bõvülése az archaikus korban. (Kikötõ
megtalálása, kapcsolat felvétele az ott lakókkal, az áru be-
mutatása, megállapodás az ellenértékben.)

Érdemes rámutatni arra, hogy az irodalmi források
egyáltalán nem sugallnak olyan képet, ami a görögök „vi-
lágkereskedelmi” kapcsolatainak robbanásszerû fejlõdésére
utalna a Kr. e. 8–6. században. A régészeti feltárások tették
világossá, hogy az árucsere ilyen hatalmas területekre ter-
jed ki – Szíriától Ibériáig és a Fekete-tengerig. Forrásaink
tehát bizonyos értelemben szemérmesebbek a valóságnál.
Különösen izgalmas ebbõl a szempontból Euboia szigeté-
nek esete: a leírások szerint két legjelentõsebb központja,
Khalkisz és Eretria, a korai idõkben fejlett vidéknek számí-
tott és erõs, harcias arisztokráciával rendelkezett. A régé-
szeti kutatások eredményei világossá tették a kutatók szá-
mára, hogy ez a terület egyértelmûen kimagasló, sõt úttörõ
szerepet játszott a kereskedelmi útvonalak feltárásában, és
ezzel párhuzamosan a gyarmatosításban.

A huszadik század legjelentõsebb archeológiai eredmé-
nyei közé tartozik egy még azonosítatlan ókori nevû tele-
pülés, Lefkandi feltárása. Itt a Kr. e. 10. századra datálható
viszonylag terjedelmes épületet (tudományos becenevén
Héróont) találtak, amelyben Patroklosz Iliasz-beli temeté-
sét idézõ két sír feküdt. Az egy férfi illetve nõ kimondottan
elõkelõ temetésben részesült. Ugyanakkor éppen
Lefkandiban találtak egyértelmû bizonyítékokat arra, hogy
a sziget kapcsolatai a fejlettebb keleti területekkel nem
szakadtak meg teljesen a 10–9. században sem. Mind a
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már fentebb említett Al-Minában keleten, mind a már szin-
tén említett Pithékusszaiban jellegzetes euboiai kerámiát
találtak. Mindez megalapozza azt a gyanúnkat, hogy az ar-
chaikus görög irodalom által sugallt kép az elõkelõség és a
kereskedelem összeegyeztethetetlenségérõl megtévesztõ.

Érdemes ehhez még hozzáfûzni, hogy Arisztotelész
számára a Kr. e. 4. században még természetes az, hogy
tisztességes az a kereskedelem, amely a pénzt csak közve-
títõként használja, azért, hogy valaki áru fejében a megfe-
lelõ másik áruhoz jusson. Ha azonban csupán a pénz növe-
lése a cél, s erre az áruk cseréje csupán eszközként szolgál,
az már tisztességtelen. Természetesen ez az ideológia,
amely egyáltalán nem áll messze a Homérosz sugallta kép-
tõl, nem más, mint etikai célú idealizálás.

AZ ARISZTOKRÁCIA HÁTTÉRBE SZORULÁSA

Egy idõ után az arisztokrácia valóban ezen a téren is elve-
szíti vezetõ szerepét. Ennek egyik fõ okozója természete-
sen a hajózás és a kereskedelmi tevékenység professziani-
zálódása. Megjelennek a tõkeerõs vállalkozók, a képzett
tengerészek, a fizetõképes hivatásos eladók-megrendelõk,
a tengeri útvonalakat jól ismerõ hajóskapitányok. Ugyan-
ekkora jelentõségû az állam szerepének növekedése. A kö-
zösségek határain átnyúló személyi kapcsolatok átadják
helyüket az államközi szerzõdéseknek, kiépülnek a nagy
beruházást igénylõ kikötõk, és létrejönnek a hadiflották,
amelyek kellõ biztonságot garantálnak a kereskedelmi ha-
józásnak. Ebben a közegben a vagyon és a szakismeret
számít, és már nincs jelentõsége annak, hogy ki mennyire
elõkelõ családból származik. (Ennek ellenére a földtulajdo-
non alapuló vagyon az egész ókor folyamán tiszteletremél-
tóbbnak számított, mint a kereskedelem révén gyarapított –
bár az utóbbit sem vetették meg.) Nyilvánvalóan nem vé-
letlen, hogy nagyon sok helyen a törvénytelen egyedura-
lom, a türannisz megjelenése elõsegítette a kereskedelem
fejlõdését. Egy türannosz gátlástalanabbul tudta elõterem-
teni a flotta- és kikötõépítés költségeit, vagy Korinthosz-
ban a híres hajócsúszkáét (diolkosz; Sztrabón VII. 2. 1.).
Egy híres kerámiatál szemléletesen ábrázolja a Küréné
királyának felügyeletével zajló kereskedelmet (a tálon a ki-
rály neve is szerepel). Az ilyen jellegû „államosítás” tehát
szinte elõfeltétele volt a nagyarányú beruházásoknak, és
talán nagyobb mértékben járult hozzá az arisztokrata vál-
lalkozások háttérbe szorulásához, mint a közemberek sze-
rencsés meggazdagodása.

A görög világ professzionális kereskedõi közül
Kólaiosz, illetve Szósztratosz a leghíresebb:

Ekkor azonban Plateához vetõdött egy Egyiptom felé
tartó szamoszi hajó, amelynek Kólaiosz volt a kapitánya…
A szigetrõl elindulva Egyiptomba akartak ugyan hajózni,
de a keleti szél elragadta õket, s a nem csillapuló viharban
keresztülszáguldottak Héraklész oszlopain, majd az istenek
akaratából eljutottak Tartésszoszba. Ez a kikötõ akkoriban

még kis forgalmú kereskedõhely volt, õk azonban úgy in-
dultak haza innen – legalábbis amennyire tudom –, hogy
jobban adták el árujukat az összes helllénnél, kivéve persze
az aiginai Szósztratoszt, Laodamasz fiát, akivel senki sem
vetekedhet. (Hérodotosz, A görög-perzsa háború IV. 152.,
Muraközy Gyula fordítása) – Külön öröm a kutatók szá-
mára, hogy Szósztratosz Apollónnak ajánlott horgonya is
napvilágra került Graviscában.

A KIKÖTÕK ÉPÍTÉSE

A görög államok archaikus kori fejlõdését nagy mértékben
befolyásolta, hogy milyen távolságra feküdtek a tenger-
partról, illetve az, hogy a csak kisebb távolságra fekvõ
központok – ilyen volt például Athén is – mikor szánták rá
magukat, hogy épített kikötõt és összekötõ utat hozzanak
létre. Élenjáró szerepet játszott a megélénkülõ kereskedel-
mi tevékenységben az euboiai Khalkisz és Eretria után Ko-
rinthosz, míg Athén csupán néhány generációval késõbb
követte õket. Nem véletlen, hogy a Kr. e. 7. század keres-
kedelmében és politikai életében Athén viszonylag szeré-
nyebb szerepet játszik, mint akár a megelõzõ, akár a követ-
kezõ évszázadokban.

Hosszabb távon csak azon görög államok számíthattak
arra, hogy komoly szerepet játszhatnak a kereskedelem-
ben, amelyek jól kiépített kikötõvel (szükség esetén többel
is, mint például helyzeténél fogva Megara) rendelkeztek.
Ehhez nem csupán védett öblöt kellett találni, hanem mó-
lókkal biztosítani azt az idõjárás viszontagságai ellen, illet-
ve el kellett érni, hogy ellenséges támadás esetén a kikötõt
kevés számú hajóval is le lehessen zárni a betolakodók
elõl. Ezen kívül szükség volt megfelelõ épületekre – raktá-
rakra, hajóépítõ és javító dokkokra, majd vámépületekre,
pénzváltóhelyekre, õrszemélyzetre. Mindez jelentõs állami
kiadásokat feltételezett.

Valószínûleg csak a Kr. e. 6. század folyamán alakultak
ki az igazi hadihajók, amelyeket már eleve tengeri ütköze-
tekre képeztek ki. A „csatahajók” legfõbb tényleges fegy-
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Artemisz templom a szicíliai Szegesztában, Kr. e. 425 
(Szépmûvészeti Múzeum, Fotóarchívum)
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vere a fémborítással megerõsített hajóorr volt, amely alkal-
mas az ellenséges hajók meglékelésére, vagy evezõik ösz-
szetörésére, ha azokat nem vonták be idõben. A nagysza-
bású tengeri ütközetek természetesen nem voltak gyakoriak,
hiszen óriási anyagi és emberi veszteséget kockáztattak a
résztvevõk. Ha egy nagyobb létszámú és elismerten jól
képzett flotta megjelent valahol, csak ritkán kellett arra
számítania, hogy ütközetbe kell bonyolódnia. Az evezõsök
számát azért kellett nagy mértékben növelni, hogy kellõ

sebességre gyorsulva ronthassanak neki az ellenséges ha-
jóknak.

Természetesen a számottevõ hadiflottával rendelkezõ
államok egyúttal a kereskedelemben is kimagasló szerepet
játszottak. Másrészt, ha a jelentõs kereskedõállamok nem
tudták gazdasági fejlettségüket katonai erõvel párosítani,
elõbb-utóbb elveszítették pozícióikat. Márpedig a görög
világban a kereskedelmi hatékonyság szinte elõfeltétele
volt egy-egy polisz fejlõdésének és jólétének.
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