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Szamosi Lóránt 

 

Az ókori Róma – A császárság kora  

(Vázlat) 

 
I. Augustus principátusa 
 

   Kr.e. 27-ben egy teljesen új szakasz kezdődik Róma életében, a császárság kora. Az első 

800-1000 esztendő, a principátusig lassú, lépésről lépésre tartó folyamat volt. A Gracchus 

fivérek reformjaitól kezdve viszont igen csak felgyorsultak az események. Az utolsó 100 

évben több dolog történt, mint az azt megelőző időszakban együttvéve. A korábbi történeti 

szakasz egy néhány tízezres városállam története volt, a későbbi már egy egész birodalomé. 

Az utolsó 100 évben kell eldőlnie mindennek, ami az azt megelőző 900 évben nem lett 

megoldva: 

 

1. A kulturális és civilizációs különbségek a rómaiak és mások között. 

2. Melyik nagyobb jelentőségű: a katonai vagy a civil szféra. 

3. Köztársaság vagy császárság (istenkirályság a keleti példa alapján). 

 

   Kleopátra ágya körül a Kr.e. 40-30-as években egy politikai haláltánc játszódik le. Itt sok 

minden eldőlt Róma jövőjét illetően. Fontos kérdés volt, hogy Róma megőrzi-e a régi 

csoportdemokráciát, az egyensúlyi államformát, vagy nyílt parancsuralmi rendszer lesz 

helyette. Augustus húzása zseniális volt, mivel tisztában volt azzal, hogy a római politikai 

hagyomány egyelőre elveti a nyílt katonai diktatúrát. Augustusnak egy igen rafinált, 

egyensúlyi rendszert kellett kiépítenie. Okosabb volt Caesarnál, hiszen nem az uralkodó elit 

legyőzésével, hanem megnyerésével kívánt egyeduralkodó lenni. Tóth István szavaival élve: 

„Dörzsölten vagány politikai manipulációk sorozata.” Augustus nem vesz fel dictatori címet, 

de olyan címekkel rendelkezett, amelyek mérhetetlen hatalmat biztosítottak számára, 

birtokolta az ún. imperium maiust, amely teljes körű katonai és polgári hatalmat jelentett. Az 

augustusi jelző pedig az istenkirályságra utalt. Augustusé monarchikusabb, de ugyanolyan 

katonai jellegű uralom volt, mint Caesaré. 

   Augustus hatalmának alapjai: 

 Személyes hatalmát a köztársasági látszat fenntartásával gyakorolja. 

 Monarchikus hatalom, melynek alapjai: 

- A hadsereg, a veteránok, a praetoriánus gárda. 

A hadsereget hihetetlen erővé fejlesztette Augustus. Az actiumi csata után a 

polgárháborút befejezettnek tekintette, és nem lépett fel Antonius hívei ellen. Nem 

maradt más katona, mint az augustusi hadsereg tagja! A római hadsereg egyenlővé 

válik Augustus magánhadseregével. Ilyen még eddig nem volt! 

- Augustus személyes vagyona, amit a hadjáratok idején szerzett. 

- Egyiptom birtoklása, amely Róma élelmezése miatt fontos. 

 Uralmának gyakorlásához mindig csak annyi magistraturát viselt, amennyire szüksége 

volt a törvényes látszat fenntartásához. 

Nagyon fontos volt a címek közül a néptribunusi poszt felvétele. Ennek azért van 

jelentősége, mert így a személye szent és sérthetetlen lett. Ezt a címet Augustusnál az 

isteni erő megtestesüléseként ismerték el. Kr.e. 25-től minden év január 2-án a római 

uralkodókat felruházták ezzel a címmel, és Theodosius császárig így is jelölték az éveket, 

a tribunusi felhatalmazás sorszáma szerint.  
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a. Belpolitika-Társadalom 

 

   Lezárult Róma több évtizedes válsága, és létrejönnek a császári bürokrácia alapjai a 

hatalmas birodalom igényei szerint. Ez magával hozta a szenátus háttérbe szorulását is. 

1. Szenátori rend 

Elvben a szenátus volt a vezető testület (törvényhozó, bírói hatalom), de a külpolitikában 

és a gazdaságban egyre szűkült a hatásköre. A consuli méltóság még mindig a 

legrangosabb, de azzal, hogy évente több párt is választanak a jelentősége csökkent. 

Augustus, mint censor amúgy is komolyan befolyásolhatta a választást. 

A szenátus 600 tagú lett, amelynek Róma leggazdagabb földbirtokosai lehettek a tagjai, 

mivel igen magas vagyoni cenzust állapítottak meg. 

2. Lovagrend 

Augustus igyekszik megnyerni a támogatásukat: Egyiptom helytartója (legfontosabb 

provincia!), a testőrség parancsnoka lesz egy-egy lovag. A régi kereskedő-vállalkozó réteg 

császári apparátussá alakult át. 

3. A római polgárság 

A népgyűlés (apella) jelentőségét elvesztette, ugyanis a magistraturákra Augustus tett 

ajánlást. A politika felől a figyelem a megélhetésre és a szórakozás felé fordult. Havonta 

200 000 polgárt részesített Augustus ingyengabonában. Megkezdődtek a nagy építkezések 

is, és a gladiátorjátékok is sűrűsödtek. 

4. Rabszolgák 

A rabszolgatartók érdekeit Augustus mindig szem előtt tartotta. Korlátozta a 

felszabadítható rabszolgák számát. Főleg a mezőgazdaságban lesz igen elterjedt a 

rabszolgatartás. 

 

   Augustus egyik első intézkedése volt, hogy a provinciákat különválassza szenátusi és saját 

hatásköri igazgatásúakra. Augustus a még meg nem hódított és a katonailag jelentősebb 

tartományokat vonta saját ellenőrzése alá. Kimondták, hogy ahol római hadsereg állomásozik 

azt a tartományt az imperator igazgatja, aki nem más, mint Augustus. Személyes jelenlétét az 

ún. legátusi rendszer biztosította. Ők írták össze és szedték be az adókat is. Ezt a rendszert 

Augustus felhasználja a politikai-közigazgatási elit ellenőrzésére is. Komoly családjogi és 

rendvédelmi törvényeket is hozott, ami a „régi erkölcsök” visszaállítását szolgálta a 

polgárháborús zűrzavar után. 

 

b. Gazdaság 

 

   Tökéletes volt az augustusi intézményrendszer. Az adóigazgatás, az utak, a bányák, a 

hajózás ügyei az ún. procuraturák (igazgatási rendszerek) ellenőrzése alá tartoztak. Az ekkor 

kialakított államigazgatási rendszer lényegében 300 éven keresztül változatlan maradt. Az 

államkincstár mellett létrejött a császári kincstár (fiscus) is. A 400 millió sestertius 

adóbevétel jó része felett Augustus rendelkezett. A hadsereg ellátása, a veteránok kielégítése 

hatalmas pénzeket igényelt. Augustus uralkodásától kezdve elsősorban a középbirtok fog 

megerősödni a veteránok nagyszámú letelepítése miatt. 

   Komoly építkezések kezdődnek, amelyek elsősorban a gazdaság és a hadsereg érdekeit 

szolgálják. Vízvezetékek, kiváló utak, nagy kereskedelmi raktárak épülnek. 
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c. Hadsereg-Külpolitika 

 

   A hatalom megszerzése után Augustus a hadsereg létszámát (50 légió) a felére csökkentette, 

mintegy 300 000 katonát letelepített. A zsoldot a megmaradt légióknak pontosan fizette. A 25 

légiót (1 légió – 5-6000 katona, 120 lovas) még kiegészítették a provinciákból verbuválódott 

segédcsapatok, így alakult ki a császári hatalom egyik igen fontos támasza: a zsoldos 

hadsereg. A fegyelem igen szigorú volt a hadseregben, Augustus ügyelt arra, hogy a 

hadsereget félelmetes eszközzé tegye. 

   Augustus testőrségét alkotta az ún. praetorianus gárda (9 cohors – 1000 katona). A 

hadseregnek külön pénztára volt, amelyet természetesen a legfőbb hadvezér, Augustus 

ellenőrzött. A légiókat a határok mentén helyezte el, továbbá Rómában és Itáliában 2-3 légió 

állomásozott. A külpolitika lényege a Pax Romana, a római béke megteremtése volt. A 

polgárháború veszteségeit ki kellett heverni, ehhez viszont békés viszonyok kellettek.  

   A külpolitikai teljes egészében Augustus irányítása alatt volt. A fő cél, az ún. természetes 

határvonalak elérése volt: folyók, hegységek, tengerpart. Komoly háborúk folytak a béke 

meghirdetése ellenére. Ekkor szerveződnek meg, Augustus kiváló hadvezéreinek (Piso, 

Agrippa) jóvoltából Germania, Moesia (Al-Dunai rész), Raetia (Bajor területek), Noricum 

(Ausztria) provinciák, és megkezdődik Pannonia provincia meghódítása is. A reális cél, amit 

elérhettek a rómaiak az a Duna-Rajna folyó vonala volt. (Kr.u. 9 Teutoburgi erdei csata – 

súlyos római vereség a germán fejedelemtől.) Augustus keleti katonai vállalkozásai 

kifejezetten sikertelenek voltak.  

 

 

II. A császárság első évszázadai 

 
A. Iulius-Claudius dinasztia (Kr.u. 14-68) 

 

   Augustus Kr.u. 12-ben halt meg 76 éves korában utóda, akit még életében társuralkodóvá 

emelt és örökbe fogadott, Tiberius. Ő azonban kiábrándult és megfáradt, 54 éves öregember 

volt. Tiberius (14-37) már korlátlan hatalommal rendelkezett, az ő uralkodása idején 

szilárdult meg a principátus. A történetírók vérengzőnek, képmutatónak és zsarnoknak írják 

le, de inkább kiégett és megfáradt volt. Itália és Róma felsőbbségét igyekezett erősíteni a 

provinciákkal szemben, de kizsákmányolásukat ésszerűen képzelte el: támogatja őket 

gazdaságilag, a jogtalanságokat orvosolja, de keményen elnyomott mindenféle önállósodási 

törekvést. 

   Az itáliai légiókat egy helyre, egy parancsnokság alá vonta össze. Ezen csapatok 

parancsnoka a testőrparancsnok (praefectus praetorio), a praetorianus gárda parancsnoka, aki 

ezek után igen fontos ember lesz. Ő a princeps helyettese és komoly befolyása lesz a 

császárválasztásra is. Tiberius sokat van távol Rómától (mivel hódítani kell), eltávolodik a 

hatalomtól. A szilárd társadalmi és jogi alapok létrehozása az utódokra maradt. A korabeli 

leírások szerint Tiberius reggel 6-kor felkelt, elátkozta a germánokat, bujálkodott egy kicsit, 

majd az íróasztal mellől irányította az ügyeket. Ebből valószínűleg csak az első rész az igaz. 

Utódául kiváló hadvezérének és unokaöccsének, Germanicusnak a fiát, Caligulát jelölte 

  Gaius Caligula (37-41) a hellenisztikus istenkirályok mintájára kívánt uralkodni, magát új 

Napistennek tekintette. Felveszi, elsőként a dominus et deus (úr és isten) címet. Nyílt 

egyeduralmat gyakorolt, ahogy Tóth István fogalmazott: „A bohóckodástól a szent 

cselekményekig terjedő skálát végigjárta.” Valószínű, hogy súlyos elmezavarban szenvedett, 

istennek képzelte magát és testvérével, Drusillával vérfertőző viszonyban élt (mint Jupiter), az 

emberek iránti megvetése odáig ment, hogy lovát consultársává kívánta emelni. A 

legelőkelőbb polgárokat, mint gladiátorokat léptette fel, vagy a vadállatok elé vettette őket. 
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   Hadjáratot vezetett az Alpokon túl, de beérte annyival, hogy Gallia provinciában a 

tengerparton a katonáival kagylókat szedetett, és mint győztes tért vissza Rómába. A Caligula 

(csizmácska) nevet apja katonáitól kapta, mivel gyermekkorát a rajnai katonai táborban 

töltötte, és előszeretettel viselte a katonák csizmáját. Ő lesz az első császár, akit megölnek. A 

testőrség parancsnoka végzett vele. 

   Az utód Tiberius császár unokaöccse, Claudius (41-54) lett, aki Caligula nagybátyja volt. 

Úgy került a princepsi székbe, hogy lefizette a praetorianus gárdát. Ő Caligula ellentéte: 

ragyogó elme, kiváló szervező, koncepciózus egyéniség. Hosszú és aprólékos 

szervezőmunkával közelítette meg célját. 

Reformjai 

 Összevonja a császári kincstárat a provinciák bevételeivel. A császári kincstárból fogják 

fizetni a hadsereg zsoldját. A kicsit gubancos augustusi rendszert világossá teszi. 

 Felállít 4 császári hivatalt, lényegében egy kormányt hoz létre. 

1. Beadványok, panaszok (libellis) 

2. Kimenő iratok: rendeletek, jogi döntések (ab epistulis) 

3. Császári bevételek-kiadások (rationibus) 

4. Tanulmányok, kutatások a jogi döntésekhez (studiis) 

A felállított hivatalok élére felszabadított rabszolgákat helyezett, s a hozzáértés volt a 

döntő, ezzel egy minőségi értelmiséget hozott létre. 

 Állami postát szervezett postaállomásokkal. 

 A hivatalnokszervezet egy hármas tagoltságot mutat: megmaradtak a köztársasági jellegű 

hivatalok (consul, praetor), állami jellegű szervek (a császári kinevezéstől függtek), a 

császár magánjellegű hivatalai. 

   Claudius igyekezett elősegíteni a városiasodást azzal, hogy könnyebben megadta a római 

polgárjogot a településeknek. Négyféle településtípus alakult ki: falu (vicus), város (civitas), 

önkormányzati jogú város (municipium), római jogú város (colonia). Szombathely városa 

Kr.u. 45-ben kapta meg ezt a rangot: Colonia Claudia Savaria néven. 

   Claudius ismét hódító külpolitikát folytatott: behatolt Britanniaba, kiterjesztette az afrikai 

provinciák területét, és meghódította Judea tartományt is (47). Claudius saját fiának anyját 

Messalinát (aki harmadik felesége volt) kivégeztette botrányai miatt. Utódjául unokahúgának, 

Agrippinának (akit feleségül vett) a fiát, Nérót jelölte. 54-ben Agrippina megmérgezte 

Claudiust császárgombával és gyilkos galócával miután az örökbe fogadta Nérót.  

   Néró (54-68) császárral az inga ismét visszalendült. A fiatal helyett anyja, Agrippina 

uralkodott. A paranoia összes jelét mutatta Néró. Kipróbálta, hogy meddig terjed a hatalma, és 

bebizonyosodott, hogy az korlátlan. Megölte anyját, a feleségét, Octaviat, hogy házasságot 

köthessen Poppea Sabinaval, egy alacsony származású nővel. Seneca, a nevelője egy darabig 

sikerrel tartotta vissza az őrült császárt, de később maga is áldozata lett urának. Néró irodalmi 

és művészeti őstehetségnek képzelte magát, de selejtes költeményei még a legalacsonyabb 

színvonalat sem ütötték meg. Néró a népszerűséget hajszolta állandóan, különc módon. A 

terjeszkedő hadjáratok tovább folytak, főleg keleti és déli irányban, de nem sok sikerrel. A 

birodalmat sorozatos felkelések rázták meg: Britannia, 66-ban pedig Judeaban. A zsidók 

felkelését Flavius Iosephus Vespasianus veri le, aki le is írja a háborút, amely fontos 

forrásként szolgál. Nérót 68-ban egy katonai puccsal távolítják el a hatalomból, és menekülés 

közben öngyilkos lesz. Ezzel a Iulius-Claudius dinasztia kihalt. Rövid polgárháborús időszak 

következik, melyben a hadsereg fogja a kulcsszerepet játszani. Vespasianus kerül ki 

győztesen ebből a zűrzavarból, aki Syria provincia helytartója volt. Eddig a legszűkebb körön 

belül zajlott a római politika, ezt most felrúgja Vespasianus, és bebizonyítja, hogy ahhoz, 

hogy császárok legyünk nem kell feltétlenül Rómában tartózkodnunk Egy a lényeg: kézben 

kell tartani a három legfontosabb hadseregcsoportot: germaniai, britanniai, pannoniai. Ez 

összesen 12 légió.    
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A Iulius-Claudius kor áttekintése 

 

 Megjelenik az igazi nagybirtok. Mivel a zsoldossereg harcol, így a termelő lakosság 

mentesült a katonáskodás alól. A rendezett közigazgatás, a nyugodt termelőmunka a 

birtokok gazdagodását hozza magával. A Kr.u. I. században uralkodóvá válik a 

nagybirtok, a latifundium. 

Ezek a nagybirtokok főleg a császár és az arisztokrácia, a szenátori rend kezében vannak. 

A szenátori rend egyre inkább a birtokkal van elfoglalva, így fokozatosan közömbössé 

válik a politika iránt. A nagybirtokokat nem csak rabszolgamunkerővel műveltették, 

hiszen (Columella szerint is) nem kifizetődő csak ilyen munkaforrást alkalmazni. 

Megjelenik a kisbérlet is. 

 A lovagrend szerepe is átalakult a köztársasághoz képest. Korábban adóbérlők, 

pénzemberek, vállalkozók voltak. Most viszont közigazgatásai és államigazgatási 

funkciókat töltenek be, a császári jövedelmek kezelői. Kezdenek egyre fontosabb 

szerephez jutni a fásult szenátori rend mellett. 

 A felszabadított rabszolgák tömeges térnyerésének lehetünk tanúi, akikből újgazdagok is 

lesznek. 

 Mivel a gabonafélék Africa, Egyiptom provinciákból származnak, így Itália kezd áttérni a 

jövedelmezőbb szőlő- és gyümölcstermesztésre. 

 A stabil körülmények miatt a provinciák is igen gyorsan fejlődtek, és kezdtek Róma 

vetélytársai lenni: Hispania, Gallia, Asia. Igen élénkké vált a kereskedelem, állandóvá 

tették a népszerű ingyengabona-osztást. Claudius császár állami raktárakat, tárolókat 

építtet, és megszervezi a szállítást is. Róma komoly kereskedelmet folytatott a birodalmon 

kívüli területekkel is: India, Kína, Balti-tenger partvidéke (Borostyánkő-út). A gazdasági 

környezet szilárd, a pénz értéke alig romlik. 

 A kézművesipar sokat fejlődik, melyben a provinciákból érkező hatások is benne vannak: 

üveg-, bronz- és cserépedények. 

 Róma igazi világbirodalmi központtá válik. A fa-kő épületeket díszes, és grandiózus 

építmények váltják fel: Forum Romanum, capitoliumi templom, Apollón-templom. 

 

 

B. Flavius - dinasztia (Kr.u. 69-96) 

 

   A két ősi dinasztia, a Iulius és Claudius dinasztia után egy jelentéktelen, hispaniai 

származású lovagrendi tag, Vespasianus (69-79) került a trónra. Nem kell kapcsolódni 

szorosan Augustushoz, az lesz a császár, akit a hadsereg akar. A legfontosabb 

hadseregcsoport a pannoniai volt, mert az volt a legközelebb Rómához, akié az itteni 4 légió 

nyert ügye van. 

   Vespasianus helyzete nem volt egyszerű: a polgárháborús pusztítást még a provinciák 

lázadása is tetézte, a szenátus pedig igyekezett körülhatárolni a császár jogait. A császár 

minden létező címet felvett. Fiát, Titust maga mellé vette, sőt ő lett a testőrparancsnok is. 

Titus véres kegyetlenséggel verte le a zsidók lázadását, és Judea 73-ban önálló császári 

provincia lett. Háborúk nagyon nem folytak a vespasianusi időkben. Szükség van a birodalom 

megerősítése miatt a reformokra: 

 A köztársasági tisztségek nagyrészt elenyésztek. 

 Néró összes birtokát elkobozza és egyesíti a maradék közösségi földekkel. Az így 

kialakult császári birtokokon a rabszolga-munkaerő mellett megjelennek a kisbérlők is. 

Ők voltak a colonusok. 

 A császári jövedelem azonossá vált az állami jövedelemmel. 
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 Adózás: a provinciák földadót és fejadót is fizettek, illetve a zsidókra vetettek ki még 

különadót. 

 Átalakítja Vespasianus a szenátust is: a régi arisztokraták helyett katonákkal és gazdag 

kereskedőcsaládokkal tölti fel. 

 Száműzik a filozófusokat (sztoikusok) Rómából, mert nem ismerik el a császári hatalom 

örökölhetőségét. Szerintük a legkiválóbbakat illeti meg a trón. 

 Felerősödik a birodalmi lakosság romanizációja, melynek elsődleges eszköze a 

városalapítás, és a latin jog kiterjesztése. 

 A légiók állományába ezek után már nem római katonákat is felvesznek a romanizált 

provinciai lakosok közül, de bizonyos tisztségnél magasabbra nem juthattak. 

 A nagy építkezések kora: elsősorban az úthálózatot bővítik, és Rómában megkezdődik a 

Colosseum építése is. 

 

   Vespasianust a trónon idősebbik fia, Titus (79-81) követte: „Szép fiú, de semmi különös.” – 

Tóth István. Őt testvére követi Domitianus (81-96), aki ügyes politikus, erős központi 

irányítást épít majd ki. A szenátust mellőzte, és kizárólag saját bizalmasaira támaszkodott. 

Elsősorban Róma lakosságát és a hadsereget kívánta megnyerni magának: zsoldot emel és 

szórakoztatja a népet. Versenypályák, stadionok, közfürdők épülnek. Közben erős támadások 

érik a birodalmat a Duna mentén, főleg a dákok részéről. Domitianusszal a magántitkára 

végez a szenátus felbujtására.  

 

C. Antoniusok (Kr.u. 96-192)  

 

    Még Domitianus uralkodása idején bevezetik az ún. adoptio törvényét, ami azt jelenti, hogy 

a császár utóda nem a vérszerinti örököse lesz, hanem egy örökbe fogadott, és a császár még 

életében köteles kijelölni ezt a személyt. (A következő uralkodó már egy új dinasztia, az 

Antoniusok tagja.) Nerva (96-98) rövid uralkodása után az utód Traianus császár már ilyen 

uralkodó lesz, aki Nerva közeli munkatársa volt, Germania Superior helytartója. Ő az első 

császár, aki provinciában született.  

   Az Antoniusokat az ifj. Plinius (történetíró) „jó császároknak” nevezte. A Nerva uralkodása 

után trónra lépő Traianus (98-117) császár célja a hanyatlás megállítása volt. Tovább folyt a 

provinciákon az urbanizáció (coloniák alapítása) és a lakosság romanizálása, egyre több 

provinciabeli szenátor kerül a szenátusba. Komoly népjóléti intézkedéseket vezetnek be: 

kisbirtokos parasztság megsegítése, árvák ellátása és gondozása, tehetségek taníttatása állami 

pénzen. Ezeknek az intézkedéseknek a költségeit a hódító hadjáratok bevételei fedezték. 

Három irányban folytatott hadjáratokat Traianus, aki az utolsó nagy római hódító lesz. Az ő 

uralkodása idején éri el a birodalom a legnagyobb kiterjedését. A fő stratégiai cél a folyami 

határvonalak elérése volt. Ez fontos a szállítás, és az utánpótlás miatt is. Megjelennek az ún. 

vazallusállamok is. Ezek az államok a római birodalmi határvonal, a limes előterében 

helyezkedtek el. Róma fontos dologként kezelte ezeknek a területeknek a diplomáciai úton 

való hozzákapcsolását Rómához. Vespasianus császárig ki is épült a függő államok sora, a 

dákok viszont örök problémát jelentettek. 

   Decebal, a dák király jelentette a fő problémát azzal, hogy a Fekete-tengeren keresztül 

kapcsolatot tudott tartani a parthusokkal. Ez óriási veszélyt jelentett a birodalomra egy kettős 

támadás esetén. Az első dák háborúban (101-102) még csak részsikerek vannak, de a 

másodikban (105-106) Róma elfoglalja a dák területeket (Erdély), Decebal öngyilkos lesz. Az 

aranybányászat miatt igen fontos provincia lesz Dacia. A további keleti hadjáratok célja az 

arab karavánutak ellenőrzése, és a vörös-tengeri hajózás biztonsága. Traianus tovább hódít és 

elfoglal komoly parthus területeket, kijut egészen a Tigris és az Eufrátesz folyókig. 
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   Traianus uralkodása a birodalom csúcspontja volt, de egyben hanyatlásának a kezdete is. Az 

adóterhek kezdtek elviselhetetlenné válni, a császár a szenátust viszont teljesen maga alá 

gyűrte. A birodalmat a városi szervezet egészen behálózta.   

   116-ban meghal Traianus császár az utolsó nagy római hódító. Őt távoli rokona, Syria 

helytartója Hadrianus (117-138) császár fogja követni. Felismeri, hogy a hódítások nem 

állnak egyenes arányban a birodalom teherbíró-képességével, ezért Dacia kivételével kivonul 

a Traianus által meghódított területekről. A második dák háború után lesz egy félévszázados 

békés időszak a birodalom életében. Egy komoly esemény volt, ez pedig a harmadik 

zsidólázadás (132-135), amely a legvéresebbnek bizonyult. Ez volt a Barkoziba vezette 

lázadás, akit a történelem Bar-Kochbaként ismer. (Bar-Kochba, „Csillag fia” – azt hitték róla, 

hogy Messiás.) A második még 115-116-ban volt Hadrianus uralkodásának elején. 

A birodalmi politika 

   A békés időszakot elsősorban a birodalom megerősítésére használja fel a császár. 

Továbbfejlesztik a császári bürokráciát, az igazságszolgáltatást, javítják a provinciák 

kormányzását, tökéletesítik a katonai védelmet. 

   A testőrgárda parancsnokából (praefectus praetorio) a császár helyettese, a közigazgatás és a 

bíráskodás legfőbb irányítója lett. A császári közigazgatást a provinciákban a helytartók 

(procurator) irányították. 

   A szenátus elvesztette törvényhozási jogkörét, Róma tanácsává süllyedt. A császári 

javaslatokat közfelkiáltással fogadta el. 

   A császári és a birodalmi közigazgatás teljesen összeforrt. Kialakult a bürokratikus 

abszolutizmus, amelyet a hadsereg, a jogászok és a hivatalnokok alkottak. Hadrianus császár 

lett az egyetlen jogforrás, minden hatalom tőle eredt. 

   Hadrianus uralkodásának idejére a birodalmat védő határvonal, a limes teljes hosszában 

kiépült. (Még Domitianus kezdte el építtetni.) A légiókat közvetlenül a limes mentén 

helyezték el. A római védelem viszont nem tagolt mélységében, hanem vonalas védelem, ami 

egy koncentrált támadás esetén katasztrofális lehet. Mikor megindulnak a gótok a kelet-

európai területekről, akkor dominó-elv szerűen zúdulnak rá a szomszédos népek Róma 

határaira. A korábban jónak ítélt védelmi rendszer össze fog omlani. 

    

   Hadrianus utódja Antonius Pius (138-161) lett. A nyugalom évei jönnek. A császár nem 

hagyta el Rómát. Beérnek az elmúlt évtizedek reformjai. A gazdaság jól működik, a kincstár 

tele van. A császárt a trónon örökbe fogadott veje, Marcus Aurelius (161-180) követte. Nagy 

nehezen helyreállította a birodalom eredeti határait, és visszavonult a traianusi területek mögé. 

Ezzel Róma végképp defenzívába szorult. Megindult a germán törzsek első nagy támadása a 

birodalom ellen a gótok mozgása miatt, akik „rátolták” Róma határaira őket. (Markomannok, 

longobárdok, vandálok támadásai.) A hadifoglyokat colonusokkként telepítették le a határok 

mentén, és nem rabszolgaként. Ez elsősorban a miatt volt, mert keletről a hadsereg behurcolta 

a pestist, ami óriási emberáldozatot szedett a birodalomban. Maga a császár, Marcus Aurelius 

is pestisben halt meg. A császár „filozófus császár”-ként vonult be a történelembe, 

összegyűjtött elmélkedéseit ki is adták. Utóda fia, a gyengeelméjű Commodus (180-192). 

Sorozatos betörések, lázadások gyengítették a birodalmat, de Marcus Aurelius tehetséges 

helytartói még úrrá tudtak lenni a helyzeten. A katonák viszont hamar észreveszik, hogy 

Commodus nem az alkalmas személy a birodalom védelmére. Testőreinek egy csoportja fogja 

meggyilkolni. Vele az Antoniusok dinasztiája ki is halt. 
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A római birodalom a császárság első évszázadaiban 

 

1. Gazdaság 

 

   A II. század viszonylagos nyugalma lehetővé tette a gazdaság virágzását. A földművelés 

volt a legfontosabb ágazat. Elterjedt a szőlő- és gyümölcstermesztés, teret hódított a 

veteményes és kertgazdálkodás. Ez azonban inkább mennyiségi és nem minőségi változás 

eredménye. A gabonatermesztés háttérbe szorult, ezért sokszor van éhínség. A 

gabonatermesztés nem tudott lépést tartani a lakosságszám növekedésével.  

   A birtokállomány: császári és magánkézben lévő birtokok vannak. A colonusi bérlőrendszer 

kezdi kiszorítani a rabszolgamunkaerőt a II. században. A colonusok a régi, kétnyomásos 

rendszerrel művelik a földet, nincs trágyázás és nemesítés. Tartalékokkal csak az állam 

rendelkezett. A közép- és kisbirtok viszont még mindig rabszolgamunkerővel dolgoztatott. 

   Az ipar és a kézművesség területén az építészetben a legszembetűnőbb a változás: cement, 

égetett tégla, kupola, üvegfúvás. Megjelenik a padlófűtés (hypocaustum), és a vízvezeték 

(aquaeductus). A kézművesiparban Itália elveszti vezető szerepét, és Gallia veszi át ezt. A 

rabszolgatartó nagyüzem szétesik, és helyébe a szabad munkaerőn alapuló kisüzem lép. 

   A kereskedelemre hatottak a legpozitívabban a békeévek. A legfontosabb a tengeri 

kereskedelem volt, a szárazföldi kereskedelmet viszont megkönnyítették a kiváló utak. 

Létrejött a birodalmon belüli egységes piac. A birodalmon kívüli területekkel is igen élénk 

kereskedelmet folytatott Róma. Itália és a provinciák gazdasági élete kezdett kiegyenlítődni. 

 

2. Társadalom 

 

   A császár a birodalom ura, de mint annak első polgára. Még nincs udvartartás, nincs palota. 

A császár viszont a társadalom fölé emelkedett. A capitoliumi domb kezdett kormányzati 

negyeddé válni. A császár a birodalom leggazdagabb embere lett. 

   A kiváltságosoknak három csoportja volt: szenátori rend, lovagrend, és a városok 

arisztokráciája. 

 A szenátorok nagybirtokosok voltak, igen magas cenzussal (1 millió sestertius) lehettek a 

szenátus tagjai. Csak ők lehettek proconsulok (olyan provinciák helytartói, ahol nincs 

légió), vagy légióparancsnokok. Sokan vannak a nem itáliai szenátorok is. 

 A lovagrend tagjai katonai és polgári tisztségeket is betölthettek. A császár támaszai a 

szenátussal szemben. 

 Az önkormányzati városok életét irányítja a városi arisztokrácia. 

Őket követték a közrendűek: római plebejusok, a provinciák kézművesei és kereskedői, 

szabad parasztok és a kisbérlők. 

   A társadalom három, jól elkülöníthető csoportra oszlott: 

1. Rabszolgatartó, kiváltságos, birodalmi arisztokrácia (szenátorok, lovagok). Cenzusos 

földtulajdonnal kellett rendelkezniük. 

2. Colonusok, kisbirtokos szabad parasztok, városi kézművesek, kereskedők. A rabszolga-

utánpótlás csökkenésével helyzetük rosszabbodott. 

3. Rabszolgák. Számuk a II. század közepe óta folyamatosan csökkent. A termelőmunkától 

egyre inkább a házirabszolgaság felé tolódik el szerepük. Kiváltságos réteget képeztek az 

ún. császári rabszolgák, és az állami és városi szolgálatban állók. 
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3. Közigazgatás 

 

   A birodalom területe mintegy 3 millió km2, 60-70 millió lakossal. A birodalmi közigazgatás 

legalsó szintjei a városok voltak: civitas, municipium, colonia. Hadrianus császár uralkodása 

óta a különbségek a városok között mindinkább eltűntek. A városok alapvetően önellátásra 

törekedtek, a várost a városi tanács (curia) igazgatta. 

   A városokat összefogó nagyobb közigazgatási egység a provincia volt. A provinciák élén a 

helytartó állt, aki ellenőrizte a városokat, a beszedett adót, katonai parancsnok volt, és 

bíráskodott is. Működtek tartományi gyűlések is, ahol a panaszokat előadhatta a lakosság. 

(Pannoniában Gorsium – Tác – volt ennek a székhelye.) 

   A központi kormányzat négy területet irányított a birodalomban: törvényhozás, bíráskodás, 

hadügy, és külügy. Törvényeket csak a császár hozhatott (lex-törvény, edictum-törvényerejű 

rendelet). A bíráskodási feladatokat az előkelők végezték, akik a szenátus befolyása alá 

tartoztak. A hadsereg legfőbb parancsnoka a császár, és ő nevezi ki a légióparancsnokokat is. 

A külügyeket szintén az uralkodó irányította. 

   Állami pénzügyek. A legfontosabb bevételi források az adók voltak. Ezek a következők: 

- Egyenes adók: stipendium (a szenátusi provinciák értéke után), tributum (a császári 

provinciákon beszedett termés 10%-a), fejadó (egyes provinciákban szedték). 

- Közvetett adók: örökösödési adó (csak rómaiaktól, 5%), rabszolga-felszabadítási illeték 

(5%), forgalmi adó (1%), vámok, révpénzek. 

- Császári földek hozadéka, vagyonelkobzás, büntetéspénzek. 

A szenátusi provinciákon szedett stipendium kivételével az összes adó a császári kincstárba 

folyt be. Hadrianus korában a bevételek összege 1,5 – 2 milliárd sestertius volt. 

 

4. Válságjelenségek a II. század végén 

 

a. A fejlődés inkább extenzív forrásokból táplálkozik. 

b. A város és falu színvonalának növekvő különbsége, a város túlsúlya. 

c. Csökken a rabszolgák száma, a rabszolgamunkaerő drágul, colonusok szerepe növekszik. 

d. A gazdaság már nehezen bírja a nagy katonai vállalkozások költségeit. 

e. A fényűző építkezések is igen sokba kerültek. 

f. Erősödnek a falvak, városok lakói és a vezetőik közötti ellentétek. 

g. Erősödik a törekvés a colonusok röghözkötéséhez. 

 

5. Szellemi élet 

 

   A művelődésben is mutatkoznak a pangás jelei. Ekkor már csak inkább rendszerezésről van 

szó. A legnagyobb fejlődés a jogban mutatkozik meg. 

   Claudius Ptolemaiosz (csillagász): geocentrikus világkép. Az irodalomban az ezüst kor 

következik: Cornelius Tacitus (55-120), Suetonius: történetíró, Annales, Historiae; Appianos 

(95-160): történetíró, a birodalom egyes területeinek történetét írja meg; Plutarchos (50-120): 

Párhuzamos életrajzok az uralkodókról; Petronius: regényíró, Satyricon; Apuleius: regényíró, 

Átváltozások, Marcus Aurelius (161-180): császár, filozófus, Elmélkedések; Seneca: 

filozófus, az erkölcsi téma áll a középpontban; Id. Plinius: történetíró, A természet törvénye; 

Ifj. Plinius: történetíró, Traianusszal való levelezéseit adja ki, művelődéstörténeti munkák. 
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6. Kereszténység 

 

   Az I. század folyamán indul ki Judeaból, de hamar elveszti zsidó jellegét, és hellenisztikus 

vonást öltött. Jézus hellenisztikus megváltó, aki történelmi személyiség volt. A kereszténység 

a birodalom keleti felében terjedt, de megjelent Rómában is Néró császár uralkodása idején. A 

rómaiak üldözik, mivel minden más kultuszt, a császárkultuszt is elvetnek. Jézus pere 

Tiberius császár uralkodása idején zajlik. 

   A császárság társadalmi és politikai viszonyai nagy mértékben hatottak a szellemi életre is. 

A súlyosbodó egyéni és közösségi helyzetek egyre inkább hatottak azokra az elképzelésekre, 

amelyek szerint az embereket majd egy testet öltő istenség fogja megváltani szenvedéseiktől. 

A kereszténység is ezt a tant hirdette, amely a zsidók köréből kinövő szekta volt. A zsidó hit 

teljesen különbözött a többi vallástól, mivel egy egyedüli istenben hitt (monoteizmus), s azt 

tanította, hogy ez az isten nem látható, nem lehet ábrázolni, de nem is természeti jelenség. 

Isten a legfőbb erkölcsi hatalom birtokosa, ezért az eredendően bűnös embereknek vezekelni, 

megtisztulni kell előtte, és a szertartások is ezt a célt szolgálták. Igen erős volt a zsidók között 

a megváltó, Messiás (görögösen Krisztus) várása. 

   A kereszténység történetének legfontosabb forrása az Újszövetség, amelyet a Jézus halála 

utáni évtizedekben jegyeztek le. Az Újszövetség részei: a Jézus életéről szóló négy 

evangélium (örömhír), a tanítványai tevékenységét ismertető Apostolok (küldöttek) 

cselekedetei. Főleg Pál apostol levelei, és János apostol jelenéseiről szóló fejezetek a 

fontosak. A Biblia első része az Ószövetség, a zsidó nép történetét taglalja, benne Mózes öt 

könyvével. Az Újszövetség szerint Jézus, mint Isten fia jelent meg (mint Messiás), aki 

halálával megváltotta az embereket a kárhozattól és bűneiktől. A keresztény tanok az 

egyenlőséget, a szegénységet, a bűnök bocsánatát és az alázatot hirdették.  

   Az első egyházszervezet a II. században alakult ki, az egyes gyülekezetek vezetői a 

presbiterek (idősebbek) lettek, nekik segítettek a diakónusok (szolgák), a városokban több 

gyülekezet élén a püspök (felügyelő) állt. 

 

 

D. Pannónia provincia  

 

   A hajdani Pannónia provincia nem csak a mai Dunántúl területét foglalta magában, hanem a 

Szávától délre eső területekei is, és a mai Ausztria keleti felét. Róma kapcsolata a területtel 

először kereskedelmi jellegű volt, az itt élő és az illyrekhez sorolt pannon törzsekkel, illetve 

trákokkal, keltákkal. Az Aquileiaból kiinduló ún. Borostyánkő-út ezen a területen haladt 

keresztül a Balti-tenger felé. A terület katonai meghódítását már Julius Caesar is tervezte, de 

Augustus császár valósította meg. A tartomány meghódítása egy átfogó, birodalomszervező 

koncepció része volt. Nem a védhetőség volt a fő szempont, hiszen Pannónia az európai 

határszakasz legveszélyeztetettebb pontja volt. A vízihatár páratlan lehetőségeket nyújtott a 

folyó mellett haladó hadiúttal. Az összes katonai tábor között természetes összeköttetést 

jelentett a folyó, és minden irányból megszervezhető utánpótlást. Pannónia provinciát 

mintegy 50 éves háborúskodás után Kr.u. 9-ben szervezik meg a rómaiak. A tartomány 

meghódításában óriási szerepe volt Augustus kiváló hadvezérének, Tiberiusnak, a későbbi 

uralkodónak. 
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   Kezdetben három, majd négy és végül az V. századtól öt légió állomásozott a tartomány 

területén. Katonailag kiemelkedő jelentősége volt a provinciának, már Vespasianus császár 

trónra kerülését is a pannóniai légiók döntötték el. Septimius Severus (193-211) Pannonia 

Superior tartomány helytartójaként lesz császár. Ettől kezdve három császár is lesz olyan, aki 

Pannóniából származott (Decius, Aurelianus, Probus), és a légiók is sokszor döntötték el a 

trónutódlás kérdését. A négy légiós központ a tartomány területén: Carnuntum, Vindobona, 

Brigetio, Aquincum. Átlagosan mintegy 25-30 000 római katona állomásozott a provinciában, 

ami komoly hadilétszámnak tekinthető. 

   A meghódított lakosság nagy részét elhurcolták rabszolgának, a maradék kisebb részt pedig 

romanizálták. A területen először veteránokat telepítettek le, majd fokozatosan megjelent a 

polgári lakosság is: kereskedők, kézművesek, iparosok. Fokozatosan teret hódított a latin 

nyelv és a római műveltség és vallás is. Hamar kiépültek a kiváló minőségű utak, amelyek 

főleg katonai célokat szolgáltak, de a kereskedelem szempontjából is döntő jelentőségük volt. 

Sorra jöttek létre a katonai táborok, amelyek főleg a kiépülő limes mentén sorakoztak a 

nagyobb légióközpontok között. A kezdeti katonai közigazgatást fokozatosan felváltotta a 

helyi előkelők által képviselt elöljárói rendszer. A városiasodás komoly ütemben fejlődött a 

tartomány pacifizálása után. 

   Colonia rangot a következő települések kaptak: Savaria (50k. Claudius császár – 

Szombathely), Emona (Ljubjana – SZLOVÉNIA), Siscia (Sziszek – HORVÁTORSZÁG), 

Sirmium (Mitrovica – SZERBIA), Poetovio (Ptuj – SZLOVÉNIA), Mursa (Eszék – 

HORVÁTORSZÁG). Municipiumi rangot viselt többek között Scarbantia (Sopron), 

Mogentianae (Tüskevár). További jelentős városok voltak a légióközpontok, illetve Sopianae 

(Pécs), Arrabona (Győr), Intercisa (Dunaújváros), Gorsium (Tác). A városok a római mintát 

követve szerveződtek meg: a középítkezéseket az aedilisek, a pénzügyeket a quaestorok 

irányították. Az őslakosság polgárjoggal nem rendelkezett, ezért nem is szolgálhattak a 

légiókban. Természetesen a római polgárjog megadása után ez elől elhárult az akadály. A 

tartományt közigazgatási téren Traianus kettéosztja: Pannonia Inferior (Kelet-Dunántúl, 

központja Aquincum), és Pannonia Superior (Nyugat-Dunántúl és a Dráva-Száva köze, 

központja Carnuntum.) 

   Élénk kézművesiparral rendelkeztek a pannóniai városok, amelyek elsősorban a hadsereg 

igényeit voltak hivatva kielégíteni. A katonai termékeken kívül nagyon szép terra sigillatták 

(az ókor porcelánjai), cserépedények, üvegedények, urnák; vasekék, ollók, szerszámok, 

bronzeszközök, fibulák, dísztárgyak kerültek elő. Komoly fürdőkultúrát honosítottak meg a 

rómaiak Pannóniában, ahol ehhez adva volt minden feltétel. Híres fürdőhelyek voltak: 

Daruvár, Varasd, Kékkút, Kisigmánd (Szőny mellett), Aquincum. A fürdők mellett 

körszínházak, díszes paloták, vízvezetékek, templomok is épültek. Az épületek közül 

kiemelkedik az aquincumi helytartói palota, a gorsiumi Villa Amasia, a savariai Ízisz-szentély. 

Hatalmas méretű az aquincumi katonai körszínház. Gyönyörűek a szombathelyi, balácai, 

óbudai mozaikok, falfestmények, és igazi szenzáció a működőképes óbudai víziorgona.  

   A kereszténység már a II. században megjelent a provincia területén, az itteni keresztények 

első püspöke Andronicus volt. A kereszténység később jelentékeny művészeti fellendülést 

eredményezett főleg a festészet és az építészet területén. Természetesen a meghatározó a 

római vallás volt. A három főisten Jupiter, Juno és Minerva tiszteletére számos templomot 

emeltek. Az itt állomásozó keleti csapatok révén igen elterjedt volt a perzsa Mithrasz, és az 

egyiptomi Ízisz isten kultusza is.  

   A provincia sorsát a IV. századtól meginduló nagyobb erejű barbár betörések pecsételték 

meg. A végső csapást majd a hunok  megjelenése fogja okozni. 433 körül a provincia Attila 

hunjainak a birtokába került. 
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III. A császárság utolsó évszázadai (A katonacsászárok kora) 
 

   Az Antoniusok után Septimius Severus (193-211) császár nyitja meg a katonacsászárok 

korát, aki Pannonia Superior provincia helytartója volt.. (Helvius Pertinax, a néhai Marcus 

Aurelius császár kitűnő hadvezére mindössze három hónapig uralkodik 193 elején.) A 

nyugodt időszak után egy kettős válság lesz jellemző Rómára: a nyugati germánok állandó 

támadásai a Duna és a Rajna vonalánál, keleten pedig a perzsa Szaszanida-birodalom 

létrejötte fog veszélyt jelenteni. Az amúgy is hanyatló gazdaságban ez súlyos válságot idézett 

elő. A császár állandó ellentétben állt a szenátussal és a római arisztokráciával, mivel ő maga 

afrikai származású volt, és csak felületesen romanizált. Felemeli a légiók számát 25-ről 33-ra, 

és egy légiót állandóan Rómában állomásoztatott lázadás esetére. 

   A hadsereg zárt és kiváltságos réteggé vált, kiszakadt a társadalomból. A hadseregre 

támaszkodott a császár, de annak harci értéke és fegyelme jócskán lazult az előző 

századokhoz képest. Létrejött a katonai monarchia. Elsősorban előkelők vagyonának az 

elkobzásából fedezte a hadsereg zsoldjának emelését. A provinciák befolyását igyekezett 

csökkenteni. 

   A gazdaság hosszantartó válságba került. Az állam terhei rendkívül megnövekedtek, a 

rabszolgák száma jelentősen csökkent. Bevezették a közmunka intézményét, amely alól a 

szabad emberek sem jelentettek kivételt, és leértékelték a birodalmi pénzt is. A pénzbeli 

szolgáltatás helyett egyre inkább terjed a terményszolgáltatás. A pénz súlya és 

nemesfémtartalma egyre csökkent. Az árak 300%-kal emelkedtek. Az anyagi gondok 

ellensúlyozására, újabb hódításokra lesz szükség. Ezek a katonai vállalkozások azonban 

kudarccal végződnek. 

 

Severus-dinasztia (211-235) 

   Caracalla (212-217) császár is főként a hadseregre támaszkodott, a zsoldot ő is megemeli. 

212-ben adja ki a birodalom egyik legfontosabb rendeletét, melyben a birodalom (majdnem) 

minden szabad lakójára kiterjeszti a római polgárjogot. Csak a fegyverrel meghódított és 

engedelmességre kényszerített lakosság marad ki ebből. A rendeletnek részben 

propagandisztikus, részben anyagi okai vannak. Az 5%-os örökösödési adót 10%-ra emelte 

fel. Ennek lépésnek ekkor már csak szimbolikus jelentősége volt, a polgárjog igazából már 

csak terheket jelentett.  

   Caracalla halála után komoly mértékben meggyengül a császári hatalom, amely elsősorban 

családi hatalmi vetélkedés tárgya lesz. A hadsereg fog majd lépni, mikor saját maga köréből 

helyez egy hadvezért a trónra. A thrák hadvezérrel Maximinius Thraxszal (235-238) 

megkezdődik a katonacsászárok kora. 

Katonacsászárok (235-284) 

   Ezt az időszakot a hadsereg abszolút túlsúlya jellemzi a hatalomban. Legtöbbször a 

testőrgárda parancsnoka kiáltja ki magát császárnak, és megnő a Rómához legközelebb eső 

légiók, a pannóniai erők hatalmi súlya is. Polgárháborús időszakok jellemzik az 

uralkodóváltást, miközben a császároknak folyamatosan hadakozni kell a birodalom északi 

határait támadó gót, alemann, dák támadások miatt. 

   A nagybirtokosok egyre több terhet raktak a colonusokra, akik fellázadtak. Járványok 

tizedelik a lakosságot, egyre több embert kell elvonni a termelőmunkától a háborúk miatt. Az 

állami bevételek csökkentek, a bányák termelése mélypontra zuhant. Óriási az infláció, a pénz 

nemesfémtartalma mindössze 5% lesz! Vagyon- és létbizonytalanság alakult ki. Ekkor 

bontakozik először a keresztények üldözése is. 
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   A birodalom szinte folyamatos ostromállapotban van, a támadások nem csak északról, 

hanem keletről is érik. A hatékonyabb védelem érdekében már területeket is kénytelen feladni 

Róma: Aurelianus (270-275) császár 273-ban kiüríti Dacia provinciát. Egyre inkább 

gyakorlattá válik a le nem győzött barbár törzsek birodalomba való betelepítése és az, hogy a 

határok védelmét a clienskirályságokra, tehát szövetségesekre bízzák.  

Dominatus kora (284-395) 

   Az új császár, Diocletianus (284-305) is katona, de vele egy új kor kezdődik, melynek célja 

a birodalom egységének megerősítése lesz. Megosztja hatalmát egyik hadvezérével, 

Maximianusszal, aki a birodalom nyugati felét fogja kormányozni. 293-ban mindketten, a 

császár kezdeményezésére alcsászárokat választottak. Az ő rangjuk caesar volt, míg 

Diocletianusé és Maximianusé augustus. A nagyobb hatalom (augustus maior) viszont 

Diocletianus kezében volt.  

   A hatalomnak ezt a fajta megosztását nevezzük tetrarchiának (négyes hatalom). A cél a 

hatalom decentralizálása volt, amivel a császár elejét akarta venni az utódlási harcoknak, 

másrészt a császári hatalom jelen lehetett a birodalom minden pontján. A decentralizálás és az 

egységesítés egyszerre érvényesült. 

Diocletianus reformjai 

 A provinciák száma már 100-ra emelkedett, Itáliát is felosztotta tartományokra. 

 A helytartóknak csak az adószedés, a közigazgatás és a bíráskodás volt a joguk. Melléjük 

állami hivatalnoktestületet szerveztek. 

 Decentralizálták a hadsereget is: határvédő csapatokat alakítottak ki, a jobb egységeket a 

közigazgatási központokba vonták vissza. Hármas felosztás: határvédők, központi katonai 

alakulatok és a testőrgárda. A haderő kb. 400 000 főt számlált. 

 A városi önkormányzatokat megszüntette a császár. 

 Bevezetik az ún. dominátust. A császár dominus, azaz mindenható úr, isteni személy, aki 

szent. 

 Az új rendszer alapját az adók képezték, amelyeket a föld és a munkaerő után szedtek. 

 Értékálló pénzeket vezetnek be, az árakat és a béreket maximalizálták. 

   A reformok viszont nem hatottak ösztönzőleg a gazdaságra, a jobb termelésre. Az egyszerű 

árucsere megmaradt. Megjelentek a keresztényellenes rendeletek (303-304) is, amelyek a 

templomok lerombolását és a papok elfogását írták elő. 

   305-ben a két császár váratlanul lemondott, és helyükre a két caesar lépett, és ők is 

választottak maguk mellé két alcsászárt. Ezután egy majd’ 20 éves hatalmi harc következett a 

négy uralkodó között, melyből az egyik korábbi caesar, Constantinus került ki győztesen. 

   (Nagy) Constantinus (313-337) császár ismét központosítja a hatalmat. A legfontosabb 

probléma a keresztények engedetlensége volt. Látván a komoly ellenállást 313-ban kiadják a 

milánói edictumot, amelyben a keresztények vallásszabadságot kapnak, és az elvett vagyont 

is visszakapják. A kereszténység a hatalom kezdeményezte vallássá válik. 325-ben összeült a 

nicaeai zsinat, amely a keresztény püspökök első zsinata volt. A cél a vallási szervezetek 

egyházzá alakítása lesz.  

 Elvetik Arius, alexandriai püspök dogmáját, hogy az Atyaisten és a Fiúisten nem 

egylényegű. 

 Athanasius püspök tanát fogadják el, amit dogmává emelnek: az Atya, a Fiú és a 

Szentlélek egylényegűek. Ez a szentháromság tana. 

 A kereszténység egyetemes (katholikos) vallás lesz.  

   331-től kezdve a keresztényellenes erőket üldözni fogják, a császári hatalom szövetségest 

talált az egyházban. A császári közigazgatás ismét centralizált lesz. A birodalmat három 

praefectus praetorio fogja irányítani, akik a császár teljhatalmú megbízottjai. 324 és 331 

között Constantinus felépíti az új fővárost Constantinopolist (a régi Byzantium helyén). A 

birodalom gazdasági és politikai súlypontja keletre helyeződött át. 
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Constantinus reformjai  

 Új aranypénz bevezetése: solidus (a denarius erősen inflálódott). 

 Fő támasza a császárnak a nagybirtokos arisztokrácia lesz. Rendeletekben tiltja meg a 

költözést a colonusoknak. A feudális viszonyok kezdenek körvonalazódni. Megjelenik 

egy új társadalmi réteg: félszabadok. 

 Megindult a hadsereg is a barbarizálódás útján. (A testőrgárda pl. csak germánokból állt.) 

 A szövetséges keresztény egyház számára lehetővé vált a tulajdonszerzés is: megjelenik 

az egyházi nagybirtok. 

Diocletianus és Constantinus csak súlyos áron tudja megakadályozni a birodalom további 

bomlását: a szabad lakosság lesüllyesztése és jogfosztása, keleti despotizmus. 

   A IV. század második felében minden eddiginél komolyabb külpolitikai veszély leselkedik 

a birodalomra. Megindul az első nagy népvándorlási hullám, amelyet a hunok elmozdulása 

okozott Belső-Ázsiából nyugat felé. Ők „tolják” maguk előtt az alánokat, vizigótokat. 

Ráadásul a germánok is rázúdulnak a birodalomra északról. 378-ban a hadrianopolisi csatában 

Valens császár súlyos vereséget szenvedett a gótoktól, aki a csatában hal meg. 

   Az ő utódja lesz Theodosius (379-395), aki a lovasság parancsnoka volt. Ő nem kísérletezik 

a gótok legyőzésével, hanem szövetségesként betelepíti őket Thrákiába. A betelepített 

törzsnek királya is lesz (Fritigern), ami a birodalom politikai felbomlása felé vezető út első 

állomása lett. A császári hatalom végletesen meggyengült, a rendeleteknek nem lehetett 

érvényt szerezni. A colonusok teljes alávetésbe kerültek, kiszolgáltatták őket a 

nagybirtokosoknak. A magánhadseregek egyre fontosabbá váltak, amelyek elsősorban a 

germán vezérek parancsnoksága alatt álltak. 394-ben egyedüli államvallássá teszik a 

birodalomban a kereszténységet. 395-ben a birodalmat kettéosztja Theodosius a két fia, 

Arcadius és Honorius között. Ezzel véglegessé vált a birodalom szétszakadása. 

A birodalom összeomlása 

   A Kelet-római és a Nyugat-római Birodalom között a viszony egyáltalán nem volt felhőtlen, 

főleg a rendezetlen balkáni határok miatt. A germán vezérek gyámkodnak a háttérből a 

nyugati császár felett. Az új vizigót király Fritigern halála után Alarich lesz, aki folyamatosan 

támadja a birodalmat. Egy 401-es gót támadás után Róma helyett Ravenna lesz a birodalom 

fővárosa, majd a gótok elfoglalják Rómát is. A betörő germán törzsek elragadják a nyugati 

birodalom egyharmadát. Megszűnt a Földközi-tenger gazdasági és politikai egysége, a 

Nyugat-római Birodalom a 440-es években lényegében már csak Itáliára és az alpesi 

tartományokra korlátozódott. A Kelet-római Birodalom egységét jobban sikerült megőrizni, 

itt nincsenek szövetséges királyságok. 

   451-ben Attila hunjai betörtek a birodalomba, és a catalaunumi síkon megütköztek Aëtius 

vezér seregeivel. Itt még sikerült megállítani a hun előrenyomulást, a csata lényegében 

döntetlenül végződött. 473-ban Orestes (Attila titkára volt) lesz a testőrség parancsnoka, aki 

kiskorú fiát, Romulus Augustulust (474-476) teszi meg császárnak. 476-ban Odoaker az 

itáliai germán törzsekből álló sereg parancsnoka Romulust Augustulust elűzi, miután az 

megtagadja a félsziget felosztását és felveszi az Itália királya címet. A császári jelvényeket 

Konstantinápolyba küldte. Itália egyike lett az önálló germán királyságoknak. 
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IV. A birodalom bukásának okai 
 

1. A birodalom fennállása 

 

 Egy nagy birodalom sem tudott ilyen sokáig fennállni. Livius szerint, amíg nem gyűlölték 

a tehetséges népeket, addig gyarapodott a birodalom, mert nyitott volt. Az idegenek, 

barbárok betelepítésével egy soknemzetiségű birodalom jött létre. 

 240 k. a szenátus összetétele: 51% római, 12% nyugati, 15% afrikai, 20% keleti, 2% 

dunai. Egyre csökken a rómaiak aránya a vezető rétegen belül. 

 A császárok eredete: a Flaviusok még itáliaiak, Traianus és Hadrianus már hispaniai, 

Septimius Severus afrikai, a katonacsászárok pannóniaiak és illyrek. A birodalom vége 

felé egyre inkább a nyugati tartományok kerülnek előtérbe. 

 A császárok származása: Néró (előkelő), Flaviusok (hivatali, szenátusi előkelők), 

Katonacsászárok (katonák), Valentinianus (kötélverő!). 

 Vitatott a birodalom nyugati felének a végpontja is. A 476-os dátum eléggé önkényes. 

Ekkor már nem római a császár, hanem egyik barbár lelöki a másik barbárt a trónról. 

Vannak, akik azt mondják, hogy már Augustustól hanyatlik a birodalom. Ez így nem igaz. 

Sokan úgy vélekednek, hogy a birodalom megosztása (395) a bukás időpontja, de ez sem 

helytálló, hiszen már Augustusnál van megosztás, de a pénzforgalom, a közigazgatás 

egységes maradt. A szenátus csak 593-ban szűnik meg. Vannak, akik ide teszik a nyugati 

birodalom bukását. 

 

2. Gazdasági és társadalmi okok 

 

 Növekednek a katonai kiadások a barbár támadások miatt, a bürokrácia is nő. Ehhez adót 

kell emelni, amely a provinciákat sújtja. A termelés csökken, a védelmi rendszer gyengül, 

amelynek a magvát a parasztság adta.  

 Nem zsákmányolja ki Róma a határ menti barbárokat, hanem inkább Rómából áramlik ki 

a pénz feléjük. Fizetnek nekik egy másik barbár törzs elleni védelemért, ez egy idő után 

átmegy adózásba! 

 A hadsereg teljesen szétzilálódik, a provinciák megváltják magukat az újoncozás alól. 

 A szenátus, de a császár is komoly mértékben gátolja a társadalmi mobilitást, egyfajta 

kasztrendszer jön létre. 

 Megerősödnek a személyi alárendeltségi viszonyok (ez már hasonlít a feudális viszonyra). 

Ezek a kapcsolatok elidegenednek a császári hatalomtól, magánjogi viszonnyá válnak. 

 

3. Kereszténység 

 

 A keresztény Róma már nem azonos az antik Rómával, megváltozik a mentalitás. Nem 

tekintik Rómát az egyetlen fontos dolognak, nem vesznek részt a közéletben. 

 Csökkennek a születések. 

 A kereszténység nem a fő ok a birodalom széthullásában, sőt sok keresztény beépül a 

birodalomba, meggazdagodik. 
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4. Államcsőd 

 

 Hadsereg züllése. A légiókat egyre inkább barbárokkal töltik fel.  

 Az uralkodók nem rátermettek, tehetségtelenek. 

 Megnő a nők szerepe. 

 A hivatalnoki kar züllött, korrupt. 

 A támadó barbárok átveszik a rómaiak fegyvereit, kiismerik azok harcmodorát. 

 Erkölcsi hanyatlás. 

 


