
 

A közösség és a korrupció problémája 
MIÉRT (NE) LEGYEK TISZTESSÉGES? 
 
Javasolt feldolgozási idő: 30 perc 
  
 
1. feladat 
Olvasd el a Parisz almájára vonatkozó történetet a görög mitológiából. Mutasd ki, kik 
és hogyan vettek részt a megvesztegetésben! Kik voltak az aktív és a passzív felek? 
A vesztegetésnek milyen szintű formája valósult meg? 
 

„A trójai háborúhoz a hagyomány szerint Thétisz istennő és Péleusz király lakodalmán kitört 

viszály vezetett. A szépséges istennő kezéért korábban istenek versengtek, Zeusz is beleszeretett 

Néreusz tengeristen leányába. De Prométheusz jóslata szerint Thétisz születendő fia apjánál is 

nagyobb hatalommal fog rendelkezni. Zeusz ezért Péleuszt, Püthia halandó királyát jelölte ki 

Thétisz férjéül. Kheirón, a kentaur barlangjában tartották a menyegzői lakomát. Istenek és földi 

halandók voltak a meghívottak között, csak Eriszt, a viszály istennőjét nem hívták meg.  

Bosszúból Erisz a Heszperiszek kertjéből szerzett aranyalmára ezt a felírást karcolta:  

„A legszebbnek”, és a lakodalmi vendégsereg közé gurította. Héra, Pallasz Athéné és Aphrodité 

egyaránt igényt tartott az almára. Zeusz nem vállalta a döntőbíró szerepét. Az istennőket Hermész 

vezetésével az Ida hegyén pásztorkodó Parisz királyfihoz küldte: döntse el ő mint a földi férfiak 

legszebbike, hogy melyikük a legszebb. 

Héra azt ígérte Parisznak, hogy az élők között a leggazdagabbá és Ázsia urává teszi, ha neki ítéli 

az almát. Pallasz Athéné biztosította afelől, hogy az emberek között a legokosabbá teszi,  

ha a döntés neki kedvez. Aphrodité a legszebb földi asszonyt, Helenét (Menelaosz spártai király 

feleségét) ígérte Parisznak, ha ő nyeri el az aranyalmát. Parisz Aphroditét választotta,  

s bár az istennők korábban megígérték, hogy elfogadják az ítéletet, a sértett Héra és Pallasz 

Athéné roppant haragra gerjedt. Elhatározták, hogy Trójának pusztulnia kell, tervük 

végrehajtásához pedig Zeusztól vártak segítséget.” (Forrás: A trójai mondakör) 
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http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-9-osztaly/az-antik-epika-homerosz/a-trojai-mondakor


 

Nézd meg a Trója c. film ide vonatkozó jelenetét is! (6.50’-től látható a történetben 
szereplő jelenet.) 
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http://www.youtube.com/watch?v=FRsp4F3wp5s
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