3.

Ariadné története

Mit, milyen sorrendben, hogyan?
1) Olvasd el a Minotauruszról szóló történetet!
2) Húzd alá a szövegben a szereplők nevét!
Nagyon sok történetet ismerünk a régi görög mítoszokból. A mítoszok
istenekről szóló történetek. De a történészek is sok mindent megtudhatnak
ezekből.

Ariadné története
Athén városában a király fényes versenyjátékokat rendezett. A krétai Minósz
király fia is részt vett rajtuk, és mindenkit legyőzött. Az athéniak nem nézték
ezt jó szemmel, ezért cselhez folyamodtak. Egy bikával agyontapostatták a
győztest. A krétai király szörnyű haragra gerjedt, háborút indított Athén ellen.
Minósz király mellett állt Apollón isten. Járványt és szárazságot bocsátott
Athénra, még a folyók is kiapadtak. Apollón isten kijelentette, hogy az istenség
haragja csak akkor szűnik meg, és az athéniak csak akkor szabadulnak a
csapásoktól, ha kiengesztelik Minószt.
A krétai király kegyetlen sarcot követelt. A békekötés fejében arra
kötelezte Athént, hogy kilenc évenként hét ifjat és hét leányt küldjenek
Krétába. Borzalmas sors várt rájuk: az, hogy a krétai királyné szörnyszülött,
félig bika alakú fia, a „Minósz-bika”, a Minotaurusz felfalja őket zegzugos
barlangjában, a labirintusban.
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Már harmadszor került sor a rettenetes adóra. Minósz maga jött el
Athénbe, hogy kiválogassa az athéni fiatalság színe-javából a hét ifjat és a hét
szüzet. Az ifjaknak fegyvertelenül kellett hajóra szállniuk. Ezúttal Thészeusz
királyfit is, akinek apja Poszeidón isten volt, kiválasztották az ifjak közé. A
királyfi bízott abban, hogy Pallasz Athéné segítségével legyőzi az emberevő
szörnyeteget, megmenti társai életét, és megszabadítja hazáját a gyásztól és a
gyalázattól.

A könnyű hajó és a szelíd szelek elvitték Thészeuszt Minósz városába. Meglátta
az athéni fiút a krétai királyleány, a szép Ariadné. Thészeusz jelentkezett a
krétai királynál, hogy megbirkózik a szörnyeteggel. Ariadné azonban tudta,
hogyha legyőzi is, a labirintusból nem találja meg a kivezető utat. Ezért egy
gombolyag aranyfonalat adott a fiúnak, hogy azt gombolyítva visszataláljon
majd a kijárathoz. Így is lett. Akkor aztán megmentett társaival hazahajózott
Athénba, és vitte magával a krétai királyleányt, kinek megígérte, hogy
segítségéért feleségül fogja venni.
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Igaz – hamis feladat
Döntsd el a történetből vett állításokról, hogy
hihetőek vagy hihetetlenek!

Állítás

Hihető

Hihetetlen

A görögöknél többistenhit volt.

Igaz

Igaz

Az istenek naponta beavatkoztak az
emberek életébe.

Igaz

Igaz

Bikafejű szörnyek éltek Kréta
szigetén.

Igaz

Igaz

A bikának különleges szerepe
lehetett.

Igaz

Igaz

Krétán aranyból fonták a fonalat.

Igaz

Igaz

Krétán fontos lehetett a gyapjúfonál
készítése.

Igaz

Igaz
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Lyukas szöveg feladat
Egészítsd ki a következő hiányos mondatokat a szöveg
alapján!

1- A történet főszereplője:

.

2- A két szembenálló terület:

és
.

3- A két város királya

egymás ellen.

4- Az ellenségeskedést

városa kezdte.

5- A krétaiak azzal büntették az athéniakat, hogy felfalatták a
.
6- Az athéni királyfi legyőzte a
7- A krétai királylányt
8- A krétai királylány

.
hívták.
jutott ki a bikafejű ember

lakhelyéről.
9- Thészeusz

indult vissza Athénba.
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