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Szamosi Lóránt 

 

Az ókori Róma 

(Vázlat) 

 
I. Itália őstörténete 
 

- A mai Itália területén már a neolitikum időszakából feltárt leletanyag is igen jelentős. A 

vadászattal-halászattal foglalkozó népek életében már megjelent a kezdetleges 

földművelés és az állattenyésztés is. Dél-Itália, Szicília a fejlettebb rész a leletek alapján 

(vonaldíszes kerámiák, cölöpépítmények, körárokkal körülvett települések). 

- A bronzkorban (Kr.e. XVI-XII. sz.) nem volt jelentősebb életmódbeli változás. A telepek 

nagyobbakká váltak. Dél-Itália szoros kapcsolatba került a mükénéi kultúrával, míg észak 

európai kapcsolatokat épített ki. Az első indoeurópai népek a bronzkor végén jelentek 

meg. 

- A vaskor elején, Kr.e. 1000 k. vándoroltak be az indogermán törzsek, akiket 

gyűjtőnevükön italicusoknak hívunk.  

 
                    latin-faliscus               oscus-umber 

 

   A két jelentős törzs közül az elsőből a latinok játszották a fontosabb szerepet. A Tiberis-

folyó mentén, Közép-Itáliában telepedtek le. Központi területük Latium volt. A második törzs 

közül a samniszok a legjelentősebbek, akik a közép-itáliai hegyvidéket foglalták el.   

   Az italicus törzsekkel körülbelül egy időben érkeztek Itáliába az illyrek, akik többségükben 

Dél-Itáliában, Apuliában telepedtek le. Ugyancsak indoeurópaiak a venétek, akik Északkelet-

Itáliában foglaltak el területeket. 

   Az eredeti őslakosságról csak igen keveset tudunk, mert a bevándorló törzsek teljesen 

beolvasztották őket. Talán a legtitokzatosabb eredettel az etruszkok rendelkeznek. Sokan azt 

mondják, hogy őslakók, többek szerint viszont bevándorlók. A legtöbben ma úgy vélik, hogy 

Kis-Ázsiából (Lydia) vándoroltak be. 

- Az etruszkok helyben kialakult népcsoport, amely rátelepedett a már létező ún. Villanova-

kultúra népességére. Az etruszk volt az első nép, amely az egész Appennini-félszigetet az 

ellenőrzése alá vonta. Felemelkedésük legfontosabb tényezője a vas bányászata és 

használata volt. Igen fontos volt az írás, ami a nép kulturális felsőbbrendűségét bizonyítja, 

a görög ábécét vették át. A görög hatást mutatja, hogy a hellénhez hasonló városállamok 

jöttek létre itt is. A legfontosabb etruszk városok, amelyek a mai Etruria területén jöttek 

létre: Tarquinia, Cerveteri, Vulci, Volsinii. Vallásuk ötvözte a görög és a keleti elemeket. 

Az etruszk  vallás majd nagy hatással lesz a rómaira. 

- Az etruszkok világtörténeti jelentősége abban állt, hogy megismertették a keleti 

civilizációt a félszigettel és elterjesztették azt. Kultúrájukban és gazdaságukban nagyon 

fontos szerepet játszott a déli görög településekkel kiépült kapcsolat. Rómát és Latiumot 

az etruszkok a Kr.e. VI. században hódították meg. 
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II. Róma a királyság korában (Kr.e. 753-509) 
 

   Rómát a hagyomány szerint Kr.e. 753-ban alapították. (Titus Livius, Terentius Varro, 

Dionysios, Plutarkhosz a legfontosabb írott források.) A város már jóval korábban lakott 

település volt, legrégebbi lakói a latinok (Palatinus domb) voltak és a szabinok (Quirinalis 

domb) voltak. A két törzs egyesülése jelenti Róma alapítását A monda szerint egy testvérpár, 

Romulus és Remus alapítja a várost. 

   Róma hét királyából az utolsó három (Tarquinius Priscus, Servius Tullius, Tarquinius 

Superbus) etruszk volt, és a Kr.e. 616-ban kezdődő etruszk irányítás hozta meg az első nagy 

fejlődést a város életében. Ekkor válik Róma igazi városállammá. A római állam 

szerkezetének, vallásának kialakításában is nagy szerepe volt az etruszkoknak. 

Társadalom 

   A polgárság 3 törzsre (tribus), 30 rokonnemzetségre (curia) és 300 nemzetségre (gens) lett 

felosztva. Ők alkották az ún. populus Romanust, a római népet. A római népet az állam élén 

álló király fogta össze. Róma lakosságát a latin, szabin és az etruszk etnikum alkotta. A király 

által beosztott és számon tartott nemzetségek rendelkeztek politikai jogokkal, ők alkották a 

társadalom vezető erejét. Ezt a nemzetségi arisztokráciát nevezték patríciusoknak. 

   A patríciusok voltak a tagjai a vének tanácsának, azaz a szenátusnak, amely testületre a 

király is támaszkodott uralkodása során. A patríciusok hatalmának politikai alapja az állam 

fegyveres védelméből, gazdasági alapja a közösségi földek nagy részének birtoklásán 

nyugodott.  A nemzetségek közrendű szabadjai voltak a cliensek, akik személyi függésben 

álltak a nemzetségfőktől. A cliens és támogatója között egy kölcsönösségi viszony volt. 

(Támogatásért cserében szolgálatokat vártak el a clienstől.) 

   A királyság azon népei, amelyek nem tartoztak a római néphez, tehát egyik nemzetségben 

sem voltak az ún. töltelék népek, azaz a plebejusok. Ők kereskedők, kézművesek, 

földművesek voltak. 

Államszervezet 

   Az állam élén a király állt, aki a nemzetségek tagjaiból összeálló vének tanácsára (senatus) 

támaszkodva uralkodott. A nemzetségeket érintő kérdésekben fontos szerepe volt a 

rokonnemzetségek szerint szerveződő népgyűlésnek, a comitia curiatanak. 

 

Király  
- A hadsereget vezette 

- Különleges esetekben bírói funkciója volt 

- A szokásjog megőrzése és végrehajtása fontos feladata 

- Hatalmuk egy és oszthatatlan (imperium) 

 

Senatus (Vének Tanácsa)                                                                   
- A közösségi élet irányítása                                                          

- A király személyének kijelölése 

- Más népekkel való kapcsolattartás 

- Jogában áll az egész közösséget érintő döntéseket 

hozni 

 

Népgyűlés (Comitia curiata) 
- A curiák gyűlése 

- Nincs beleszólása az állami életbe 

- Formálisan jóváhagyhatták a szenátusi döntéseket, és a 

király személyének a megválasztását is 

A polgárság vagyon szerinti gyűlése 

(Comitia centuriata) Servius Tullius király szervezi 

- Vagyoni helyzet alapján 5 osztályba sorolják a 

polgárokat 

- Az osztályokhoz bizonyos számú centuriák tartoztak, 

amelyek katonai, de szavazati egységek is voltak 

- A plebejusok is tagjai az új népgyűlésnek 
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   A királyok valószínűleg a legtekintélyesebb nemzetségfők közül kerültek ki, címük nem 

volt örökletes. A cliensek tagjai voltak a népgyűlésnek, de nem szavazhattak a megtárgyalt 

kérdésekről. A plebejusok és a nők nem rendelkeztek semmiféle joggal. 

Vallás 

   Az előkelő patríciusok az etruszk eredetű istenháromságnak, Jupiter, Juno, Minerva a 

kultuszát ápolták, a plebejusok a dél-itáliai görög közvetítéssel kialakult Ceres, Liber, Libera 

tiszteletét gondozták. A Kr.e. III. századra a görög hatás teljesen diadalra jutott a római vallási 

életben. Az itáliai istenségeknek mind meg voltak a görög párhuzamaik. Talán csak Janus (a 

Kezdet és a Vég kétarcú istene) őrizte meg római eredetiségét. 

   Kiemelkedő jelentőségük volt az ún. numeneknek (funkció-istenek), akik a mindennapi élet 

vagy munkavégzés egy-egy apró mozzanatának eredményes megvalósulását segítették elő. 

Fontos szerepet játszott a papság az állami életben is. A király személyének kiválasztásakor 

például, vagy fontosabb döntések előtt a rómaiak mindig jóslatot kértek az isteneiktől. Ilyen 

volt a madárjóslat (auspicium), mikor az ég bizonyos szektorán átrepülő madarak számából 

vagy hangjából vélték kiolvasni az istenek akaratát. A béljósok (haruspexek) bizonyos állatok 

felhasított belső részeinek vizsgálatából jósoltak. A főpapnak (pontifex maximus) előkelő 

helye volt a politikai életben is, hiszen sokszor vezette a népgyűlés üléseit. 

A királyság vége 

   Az utolsó, etruszk királyok alatt a szenátus és a comitia curiata ülései szüneteltek. A 

legfontosabb közjogi elv, amit bevezettek a hatalom oszthatatlansága volt. A hódítások, a 

fényűzés, a nagy építkezések jellemzik őket. Igyekeztek megtörni a patríciusok hatalmát és 

befolyását. Főleg a Tarquiniusokra mondható ez el. Az utolsó király nem véletlenül kapja a 

Superbus (Gőgös) gúnynevet. Őt a patrícius nemzetségi arisztokrácia elűzte a hatalomból 

Kr.e. 509-ben, s ezzel létrejött az arisztokratikus köztársaság Rómában. Átalakul a társadalom 

és az államszervezet is. A társadalomban felbomlik a régi nemzetségi arisztokrácia, az államot 

adókörzetekre (centuriák) osztották, ami a katonáskodás alapja is lett. 
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III. Róma a köztársaság korában (Kr.e. 509-27) 
 

A köztársasági államszervezet 

 

   A köztársaság korának első szakasza mindenképpen visszaesést jelent az etruszk időszakhoz 

képest. Hosszú ideig harcok következnek Róma és az etruszkok, illetve a szabinok között. 

Megszakadtak a korábban virágzó kereskedelmi kapcsolatok, nem folytatódnak tovább az 

építkezések. A korai köztársasági államszervezet a következőképpen épült fel: 

 

 

                                                        
 

 

 

                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 
NÉPGYŰLÉS      
1. Comitia curiata: már csak családjogi kérdésekben dönt, továbbá a magistratusokat 

felruházza a főhatalommal (imperium). 

2. Comitia centuriata: polgárok gyűlése, a legfőbb hivatalnokok rendelkezéseire gyűltek 

össze eredetileg fegyveresen a városfalakon kívül (Mars-mező). A gyűlés határozata 

törvény (lex) volt. 

3. Comitia tributa: eredetileg a plebs gyűlése volt, később a comitia centuriata törvényhozó 

hatalma átkerült ide. 

 

 Az utóbbi két gyűlésben centuriák illetve tribusok szerint folyt a szavazás, ami az 

előkelőknek kedvezett.  

 

 

 

 

 

 

 

NÉPGYŰLÉS 
Elvben a legfontosabb testület, de csak olyan 

ügyekben hozhattak döntést, amelyeket a 

magistratus előterjesztett 

Három részből áll: comitia curiata, comitia 

centuriata, comitia tributa 

MAGISTRATUS 
A népgyűlés által választott hivatalnoki 

testület 

SENATUS 
A magistratusok tagjaiból választják 

  

PAPSÁG 
A papság élén a pontifex 

maximus (főpap), az állam 

vallási vezetője 
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MAGISTRATUSOK 

   A hivatalnokok vallási, bírói és katonai feladatokat láttak el. A hivatalokat választás útján és 

időbeli korlátozással (1 év) töltötték be. További biztosítékot jelentett a hatalomkoncentráció 

ellen az ún. collegalitás, azaz minden hivatalt egyidőben 2-3-an is betöltöttek. A hivatalnokok 

hivatali idejük alatt nem voltak felelősségre vonhatók. 

DICTATOR 

A legjelentősebb hivatal. Fenyegető veszély esetén 6 hónapra teljhatalommal ruházhatták fel. 

24 hivatali szolga (lictor) illette meg. 

CONSUL 

A comitia centuriata választotta 1 évre a szenátus tagjai közül. Háborúban a hadak vezére, a 

legfőbb polgári hatalom birtokosa. Az állam élén két consul állt. Kr.e. 472-től az éveket a 

rómaiak a 2 consul nevével jelölték. 12 lictor illette meg. 

PRAETOR 

Kezdetben a consulok helyettesei voltak, majd a városi rend fenntartása, később polgári és 

büntető bíráskodás volt a feladatuk. 6 lictor illette meg őket. 

CENSOR 

A polgárok centuriákba és tribusokba való osztása volt a feladatuk, összeállították a szenátus 

névjegyzékét. Ők szabták meg az adók, vámok összegét, elosztását is. Határozatuk 

megfellebbezhetetlen volt. 

QUESTOR 

A consulok pénzügyi-adminisztratív segítői voltak, a comitia tributa választotta őket. 

Felügyelték az államkincstárat, pénzügyeket, okmányokat. Kezelték a hadsereg pénztárát, 

fizették a zsoldokat. 

AEDILIS 

A néptribunusok segítőtársa volt. Ők kezelték a plebejusok levéltárát és pénztárát. Fő 

feladatuk a városi rend fenntartása, felügyelése, a piaci árak ellenőrzése, az élelmiszerellátás 

biztosítása, játékok szervezése volt. 

 

NÉPTRIBUNUS 

Igazi értelemben nem magistratusok, fő feladatuk a plebejusok érdekeinek a védelme volt. 

Beleszólhattak a magistrátusok döntésébe, kivéve a censort, és a szenátusi határozatokat 

megvétózhatták. Személyük szent és sérthetetlen volt, és a házuk is. Ők hívták össze a 

népgyűlést, később a szenátust. Számuk 2, majd 4, végül 10 lesz. 

 

SZENÁTUS 

A főbb magistrátusi címek viselői (consul, praetor, aedilis) tisztjük lejárta után a szenátus 

tagjai lettek. A szenátus formálisan a magistrátusok tanácsadó szerve volt, de a 

legbefolyásosabb testület a köztársasági Rómában. Irányította külpolitikát és az állam 

pénzügyeit 

 

PAPSÁG 

   A papi méltóságokat a legtekintélyesebb szenátorok töltötték be. A 3, majd 6 tagú pontifex 

collegium (papi tanács) lesz a legfőbb egyházi testület. 

 

    Az államrendszer kissé bonyolult és szövevényes volt, amelynek felépítése nem kis 

teljesítmény. Az egyik legmerészebb újítás a politikai és a vallási funkciók szétválasztása 

volt. A Kr.e. 450-es évekig az arisztokrácia belső villongásai jellemzik a politikai életet, majd 

megkezdődik a plebejusok és a patríciusok küzdelme a politikai hatalomért. 
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Róma terjeszkedése, az Appennini-félsziget meghódítása 

 

   A köztársaság korának első évszázadában Róma elsősorban a környező népekkel állt 

harcban (latinok, szabinok stb.). Bevett gyakorlat volt a rómaiak részéről, hogy a 

legyőzöttekkel szövetséget kötött az őket fenyegető közös ellenségekkel szemben. A Kr.e. IV. 

században Róma legnagyobb ellenfelei az etruszkok lesznek. 

   Az első komolyabb sikert Róma Veii, az etruszk város elfoglalásával aratta. Nem sokkal 

ezután a Kr.e. 380-as években a gallok törtek be Közép-Itáliába és komoly pusztítást 

végeztek, elfoglalták magát Rómát is. Ez némileg visszavetette a római terjeszkedést. A 

meggyengült városállamnak újból meggyűlt a baja a szomszéd népekkel (latinok, volscusok). 

A sikeres fellépés érdekében a rómaiaknak erősíteniük kellett a plebejusok szerepét a 

hadseregben. A meghódított területekből a szegényebbek is kaptak földeket, míg a 

kereskedők, kézművesek is jól jártak gazdaságilag. 

   A római állam vezetése, szervezete stabil és szilárd volt, illetve Róma kitűnően használta ki 

ellenfelei ellentéteit: „divide et impera” (Oszd meg, és uralkodj!). Róma egyértelműen a 

legjelentősebb hatalmi tényezővé nőtte ki magát Latiumban, és az általa megkötött újabb 

szövetségek révén, most sikerrel verte vissza az újabb gall támadást a Kr.e. 340-es évek 

végén. Ez megnyitotta az utat a félsziget déli része felé való terjeszkedéshez is. Róma a déli 

görög városok feletti ellenőrzés megszerzéséért fáradozó karthagoiakkal (punok) előnyös 

egyezségeket kötött, ami zavartalanná tette a szomszédok ellen viselt háborúkat. Az ún. latin 

háborúban, Kr.e. 338-ban Róma legyőzte a latinok és volscusok vezette szövetséget. A 

legyőzöttekkel szemben most sem a megtorlást alkalmazta, hanem egy laza szövetséget hozott 

össze velük. 

   A minta döntő volt, és megmutatta, hogy Róma hogyan fejleszti tovább hódításait. A 

legyőzött latin városok egy részét beolvasztották Rómába, és római polgárokká tették őket. A 

latinok teljes polgárjogot kaptak, a nem latinok szavazatjog nélküli polgárjogot. Más városok 

megőrizték függetlenségüket, de területük egy részét beolvasztották. A régi ellenségek egyik 

felét arra kényszerítették, hogy támogassák őket az újabb háborúkban.  

   A Kr.e. 320-as évek elejétől egészen Kr.e. 290-ig folytak a samnisok ellen vívott háborúk, 

ahol Róma egyértelművé tette vezető szerepét a félszigeten. A samnisok többször hívták 

segítségül az etruszkokat, umbereket, gallokat, de a római haderő három komoly háborúban 

legyőzte az ellene szövetkező népeket. A Kr. III. század 70-es éveiben elfoglalta a dél-itáliai 

görög városokat (pürrhoszi háború), a második felében felszámolta a még tőle független 

etruszk uralmat, így erre az időpontra teljessé tette a hatalmát az egész Appennini-félsziget 

felett. Kr.e. 264-re lényegében Róma már birodalommá nőtte ki magát.  

   A meghódított területeken Róma coloniákat (városi rangú római telepítés), vagy 

municipiumokat (községek) hoztak létre, amelyeket kiválóan épített utakkal kapcsoltak össze 

egymással és Rómával (Via Appia).    
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A belső társadalmi konfliktusok, a patríciusok és plebejusok harca 

 

   Az első évszádok problémáit súlyosbította a társadalmi helyzet rendezetlensége. A Kr.e. 

400-300-as éveket a két réteg küzdelmei határozzák meg. Az ellentét akkor kezdődik, mikor a 

királyság megdöntése után a patríciusokból álló szenátus átveszi az állam irányítását. A 

patríciusok a római nagy nemzetségek leszármazottai voltak, akik igényt tartottak az állam 

vallási és politikai vezetésére. Hatalmuk gazdasági alapja az állatállomány és az ehhez 

használt földbirtok. A plebejusok jórészt földművelésből éltek, és katonai szolgálatot kellett 

teljesíteniük. Hivatalt nem viselhettek. Eredetükre nézve valószínűleg a Rómába települő 

környékbeli, vagy leigázott latinok voltak. Idővel egybeolvadtak velük a nemzetségek 

elszegényedett tagjai is. A nemzetségek lecsúszott másik része egy-egy patríciust ismert el 

patrónusának, támogatójának, ők lettek a cliensek. 

   A patrícius-plebejus ellentétek korai oka: a belső társadalmi feszültségek, és az 

államháztartás passzív mérlege miatt a patríciusok szorgalmazták a háborúkat; a plebejusok 

viszont, fontosságuk tudatában részesülni szerettek volna a hódításokból. Ezért szerették 

volna növelni politikai jogaikat. A plebejus engedetlenség formái: a katonai szolgálat 

megtagadása, fegyveresen kivonultak a város melletti Szent Hegyre. A patrícius-plebejus 

küzdelem központi kérdése a földért folytatott harc volt, a másik ilyen probléma az 

adósrabszolgaság eltörlése. 

 

Kr.e. 494 

 

 

Kr.e. 493 

Első tiltakozás az adósságügyben hozott határozatok ellen. A plebejusok első 

sikere: 2-2 néptribunust választhattak. 

 

Az Aventinus dombon a három plebejus istennek (Ceres, Liber, Libera) 

szenteltek templomot. Fontos plebejus vallási központ lesz, kincstárnak, 

levéltárnak is használták. 

 

   A néptribunusok befolyása igen megnőtt, annak ellenére, hogy nem voltak magistratusok. 

Kiszabhattak pénzbírságot, börtönt, sőt halálbüntetést is. Vétójoguknál fogva beleszólhattak 

az állami szervek eljárási folyamataiba is. 

   A két sérelem 

1. Ha a szabad ember adósságát nem tudta megadni, akkor azt ledolgoztatták vele (nexum). 

A kért kölcsönt előzetesen ahhoz kötötték a hitelezők, hogy a szabad ember dolgozza le a 

hitel összegét. Az adósrabszolga volt a nexus. 

2. A köztársaság elején egy parasztbirtok átlagosan 7 jugerum (római hold) volt. A normális 

megélhetést viszont kb. 16 jugerum nagyságú földterület kellett. Az ún. közösségi 

földekből (ager publicus) kaptak földet a parasztok is, amelyet Róma hódítás útján 

szerzett, de nagy részüket a patríciusok birtokolták. Kialakult egy nagyon komoly 

földéhség a parasztok körében. 

 

Kr.e. 451-450 Róma tíz törvényhozója megalkotta az ún. XII. táblás törvényeket. Ez lett 

később a köz- és a magánjog alapja. 

 Magántulajdon védelme 

 Az adós személyével felel az adósságáért (nexus)  

 Családjog  

 Büntetőjog  
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Kr.e. 445 

 

Kr.e. 367 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kr.e. 326 

 

 

Kr.e. 300 

 

 

Kr.e. 287 

Eltörlik a házassági tilalmat plebejusok és patríciusok között. 

 

Licinius – Sextius-féle törvények 

 A meghódított állami közföldekből (ager publicus) egy polgár maximum 500 

jugerum nagyságú területet birtokolhat 

 Az egyik consulnak mindenképpen plebejusnak kell lenni 

Ez a hatalommegosztás jele volt, amit később a dictatori és a censori posztra is 

kiterjesztettek. 

A törvény legfontosabb következménye az volt, hogy fokozatosan kialakult egy 

hivatalnoki elit a nobilitas. 

 

Azzal, hogy kimondták: az adós csak a vagyonával felel az adósságáért, 

eltörölték az adósrabszolgaság intézményét. 

 

A legfontosabb papai tisztségek (pontifex maximus pl.) is elérhetővé váltak a 

plebejusok számára. 

 

A Hortensius dictator által hozott ún. Lex Hortensia kimondja, hogy a plebejus 

népgyűlés (comitia tributa) határozatai a szenátus jóváhagyása nélkül is 

törvényerőre emelkedhetnek. 

Ezzel megvalósult a teljes jogi egyenlőség a plebejusok és a patríciusok között. 

 

A római társadalom a III. század végén: 

   A plebejusok intézményei fokozatosan beolvadtak a köztársasági intézmények közé, 

vezetőik pedig a nobilitas részévé váltak. A plebejusok harcának eredményeként megnyíltak a 

hivatalok, de mivel a magistraturák fizetéssel nem jártak komoly anyagi megterhelést 

jelentettek a hivatalok viselőinek. Ezért csak a vagyonosabb plebejusok számára volt 

biztosítva a felemelkedés, az államot továbbra is a gazdag patrícius réteg irányította. 

Teljes jogúak: A patríciusok és plebejusok, akiket összefoglaló néven „quirites”-nek 

neveztek. Ők rendelkeztek a teljes római polgárjoggal 

Nem teljes jogúak: A felszabadított rabszolgák (liberti, libertini). Ők csak az ún. latin joggal 

rendelkeztek. 

Jogtalanok: A rabszolgák (servi), akiket tárgyakként kezeltek, s a vagyon részét képezték. 

Ők elsősorban hadifoglyok voltak, akikre egyre nagyobb szüksége volt Róma gazdaságának. 

Római polgárjog: házasodás, kereskedés-vagyonszerzés, szavazati, hivatalviselési jog. 

Latin jog: házasodás, vagyonszerzés-kereskedés 

   A vagyontalanokat leszámítva minden 17 és 46 év közötti férfi hadköteles volt. A 

hivatalviselés feltétele pedig a 10 év katonai szolgálati idő letöltése. A hadsereg alapegysége a 

légió, amely 4200-6200 fős nehéz fegyverzetű gyalogság. A hadvezéri tiszt kezdetben a 

consulé volt, majd a praetoré. 

A római gazdaság a III. század végén 

   A korai időszakban az örökölhető földbirtok volt a meghatározó, a gazdaság alapja a 

földművelés és az állattenyésztés volt. A hódítások útján jönnek létre az állami közföldek 

(ager publicus), amit bérlet útján bocsátanak a polgár rendelkezésére.  

   A kereskedelem fejlődését nagyban elősegítette a lendületesen épülő úthálózat. Kr.e. 270 

után megjelenik az ezüst pénz (dénáriusz) is, amely a pénzgazdálkodás fellendülését 

eredményezte. Az adósrabszolgaság eltörlése után megszaporodtak az uzsoraüzletek a 

plebejusok részéről, akik főleg városi ingatlanokba, áruba fektették pénzüket. Politikával nem 

foglalkoztak. Ők önként teljesítettek lovaskatonai szolgálatot, így nevezték őket 

lovagrendnek.  
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 A római-pun háborúk 

 

1. Az ellentétek okai 

 Karthago a Földközi-tenger nyugati medencéjének vezető hatalma, szövetségese 

Szicília és Szardínia is. 

 Főleg közvetítőkereskedelemmel foglalkoztak, és rabszolga-kereskedelemmel. 

 A pun külpolitika homlokterében a Kr.e. V. és III. század között Szicília megszerzése 

állt. 

 Róma a III. századra egységes és erős hatalmat épített ki az Appennini-félszigeten, 

míg Karthago szinte körbevette támaszpontjaival. 

2. A háborúk 

 

I. római-pun háború Kr.e. 264-241 

 

   Római hadüzenettel kezdődött, a tét Szicília birtoklása volt. Róma komoly hadiflottát 

épített, amely kétszer is legyőzte a punokat (Kr.e. 260 mylae-i csata, Kr.e. 256 Eknomosz 

hegyfok). Ezek után váltakozó szerencsével folytatódtak a harcok, a rómaiak afrikai 

partraszállási terve kudarcot vallott. Hamilkar Barkas, a pun hadvezér Szicíliában sok 

fejtörést okozott a rómaiaknak. 

   A római flotta végül Kr.e. 241-ben az Aegates-szigeteknél nagy győzelmet aratott a pun 

hadihajók felett. Szicília Róma fennhatósága alá került. A punok helyzetét tovább nehezítette, 

hogy otthon zsoldoslázadás tört ki, és a nagybirtokos vezető réteg sem támogatta az Afrikán 

kívüli hódításokat. Róma a punok szorongatott helyzetét kihasználva Kr.e. 238-237-ben 

elfoglalta Szardíniát és Korzikát is.  

   Róma létrehozta az első provinciákat (meghódított tartomány) a három szigeten. A termelés 

10%-a Rómáé, a belső területeket közösségi földekké (ager publicus) nyilvánították, a 

provincia élén először consul, majd praetor állt. 

 

II. római-pun háború Kr.e. 218-201 

 

   A pun hadvezér ekkor már Hamilkar Barkas fia, Hannibál volt. Elég erősnek érezte magát 

ahhoz, hogy revansot vegyen az első háborúban elszenvedett vereségért. Hannibál 

terjeszkedni akart Hispániában, ahol Róma kereskedelmi érdekei kerültek veszélybe. A pun 

vezér tudta, hogy ha Rómát le akarja győzni, akkor csak szárazföldön támadhat ellene. Kr.e. 

218-ban Hannibál öt hónap alatt kelt át az Alpokon 25 000 gyalogossal, és 6000 lovassal. Ez 

mindössze a fele volt eredeti seregének, amely elpusztult az átkelés közben. Ugyanebben az 

évben megverte Cornelius Scipio consuli seregét. A katonai helyzet csak rosszabbodott, 

Rómában dictatort választottak, de nem sikerült megakadályozni a pun seregek pusztítását. 

   Kr.e. 216-ban Cannae mellett a római haderő súlyos vereséget szenvedett a fele akkora pun 

seregtől. A tengeri fölényt a római flotta viszont biztosítani tudta mindig, s igyekeztek 

Hannibált elszigetelni, és Rómán kívüli hadszíntereken legyőzni a punokat. Egyetlen olyan 

hadvezére volt Rómának, aki felvehette a versenyt Hannibállal, az ifj. Scipio (Publius 

Cornelius Scipio). Kr.e. 204-ben partra szállt Afrikában, ahol győzelmet aratott a pun seregek 

felett. Erre a pun nagytanács fegyverszünetet kötött és hazahívta Hannibált Itáliából. 

   Kr.e. 202-ban Zama mellett került sor a döntő ütközetre Scipio és Hannibál között, ahol a 

rómaiak súlyos vereséget mértek a pun hadvezérre. A békét egy év múlva kötötték meg: 

 Karthago elvesztette összes tengerentúli birtokait. 

 Ki kellett szolgáltatnia flottáját. 

 Hadisarc fizetése. 

 A római fölény véglegessé vált a Földközi-tenger nyugati medencéjében. 
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Hódító háborúk kelet felé 

 

   Illyria (dalmát partvidék) birtoklása miatt Róma több háborúba is keveredett Macedóniával, 

V. Philipposz királlyal. Többszöri vereség után a macedón seregek Kr.e. 168-ban a pydnai 

csatában döntő csapást szenvedtek el a rómaiaktól. Macedónia római provincia lett. 

Macedónia elfoglalása után a görög városállamok még egy kétségbeesett kísérletet tettek 

Róma terjeszkedésének megállításra, de Kr.e. 146-ban, a korinthoszi csatában vereséget 

szenvedtek. Róma szilárdan kezében tartotta az egész félszigetet. 

   Róma visszaszorította a III. Antiochos vezette Szeleukida Birodalmat Kis-Ázsiában, illetve 

komoly sikereket ért el nyugaton a kelták ellen és Hispániában is. 

    

 

III. római-pun háború Kr.e. 149-146 

 

   Karthago katonai-politikai jelentősége elveszett, de gazdasági ereje még számottevő maradt. 

Ez vonta magára a római uzsorások és kereskedők figyelmét. Kr.e. 149-ben Róma engedélye 

nélkül fogtak fegyvert a punok a szomszéd Numidia királya, Massinissa ellen. Róma ezután 

ultimátumot intézett Karthagohoz, hogy rombolják le a városfalakat és építsék fel azt a 

tengertől 15 km-re. 

   Kr.e. 146-ban Scipio Aemilianus seregei tíznapi ostrom után bevették a várost. A szenátus 

utasítására felgyújtották, majd földig rombolták. Az életben maradt 25 000 karthagoit eladták 

rabszolgának. Új provincia született: Africa. 

 

 

 

A köztársaság virágkora (Kr.e. II. század első fele) 

 

A. Belpolitika-társadalom 

   A nobilitas uralma a jellemző. Ők a provinciák helytartói, hadvezérek. Nagy vagyonokra 

tesznek szert. A nobilitas támasza és hatalmi szerve a szenátus volt, amely egyre inkább zárt 

testületté válik. Egyes hivatali jogköröket kisajátítanak maguknak, a megnövekedett 

feladatokhoz nem növelték a magistratusok számát, hanem inkább a hivatali időt 

hosszabbították meg.  

   A szenátus tagjai töltik be a legfontosabb hivatalokat, amelyek viselését törvényben 

szabályozták: két hivatal betöltése között legalább 2 évnek kell eltelni, míg ugyanazt a 

hivatalt csak 10 év leteltével lehet újból betölteni. 

   Az egyik legkedvezőbb helyzetben a szenátori rend mellett a lovagrend volt. A Kr.e. 218-

ban kiadott ún. Lex Claudia megtiltotta, hogy a szenátus tagjai kereskedelmi ügyletekkel 

foglalkozzanak, így a haszon a plebejusok gazdagabb rétegeinek a zsebébe vándorolt. A nagy 

üzletek fejében lemondtak a politikai szerepvállalásról, sőt a lovasszolgálatról is. 

   A parasztság a római kisbirtokosokkal együtt adta a légiók és segédcsapatok állományát. Ez 

a réteg óriási veszteségeket szenvedett az állandó háborúk miatt, melyek terheit ők viselték. 
Birtokaik tönkrementek, vagy a nobilitas tagjai tették rá a kezüket. Ennek következménye: 

többtízezer fővel csökkent a katonaság létszáma. Egyre inkább elszegényedtek és Rómába 

vándorolva a városi szegénytömegek (proletariátus) sorait gyarapították. 

   A nagybirtokok megerősödésével, a paraszti munkaerő megcsappanásával egyre nagyobb 

lett a gazdaság igénye a rabszolgák iránt. A rabszolga-munkaerő forrása elsősorban a háborúk 

voltak. A rabszolgaság létezett házi rabszolgaság szintjén, és megjelent a termelőmunkában 

is. A III. század végétől kezdve nagyobb lett az arányuk a termelésben, mint a szabadoknak.   
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B. Gazdaság 

 

   A II. pun háború után megnő a nagybirtokoknak (latifundium) a száma, a parasztság 

nagy része tönkre ment. A rabszolgatartó nagybirtok válik elterjedtté. A termelés is 

átalakult, a folytonossá vált termelés miatt a parasztságot már nem vették igénybe a katonai 

szolgálatra. A gabonatermesztés háttérbe szorult, és előretört a szőlő- és gyümölcstermesztés, 

és az állattenyésztés. Róma bekapcsolódott a tengeri kereskedelembe is. 

   Az iparos műhelyek elsősorban a mezőgazdaságot és a városi polgárságot látták el 

eszközökkel. A fényűzési cikkek keletről és Afrikából érkeztek. Komoly figyelmet fordított 

Róma a kikötők és az úthálózat fejlesztésére is. 

 

C. Válságjelenségek és reformkísérletek 

 

1. Válságjelenségek  

 Sorozatos rabszolgafelkelések a bánásmód miatt, melyek legfőbb központja Szicília. 

Kr.e. 130-as évek 

 Az államhatalom, a központi elnyomó apparátus meggyengülése. 

 A parasztok elszegényedése, földnélkülivé válása, amivel csökkent a censusképes 

(besorozható) polgárok száma. 

 Hadsereg létszámának csökkenése, a hadsereg hadkiegészítési válsága. 

 A nagy hódítások úgy hatottak vissza a római társadalomra, hogy megszüntették a 

szabad társadalmi csoportok érdekegyezségét 

 

2. Reformkísérletek 

 

Kr.e. 133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kr.e. 123 

Tiberius Gracchus néptribunus 

 A kis és középbirtokos parasztság megerősítése 

 A hadsereg helyzetének megszilárdítása 

 A nincstelen rómaiak földhöz juttatása 

 Fel kívánja újítani a Licinius-féle földtörvényt (1000 jugerum a 

maximálisan bérelhető föld a közösségi földekből). 

A kisbirtok megerősítése viszont visszafejlődést jelentett volna, ráadásul ezt 

más népek kizsákmányolásából kívánta fedezni. 

A nobilitas nagy része saját anyagi érdekeinek védelmében szállt szembe a 

reformokkal. 

A szenátus megöleti, de a földosztó bizottságok működnek tovább. 

 

Caius Gracchus néptribunus (Tiberius öccse) 

 Felújítják a Tiberius Gracchus-féle törvényeket. 

 Olcsó gabona a szegényeknek 

 A lovagrendnek kedvező rendelkezések (adóbérlet, bíráskodás), ők a 

reformok haszonélvezői 

 A kereskedelem, úthálózat építésének támogatása 

Caius Gracchus fő céljának a nobilitas hatalmának a megtörését tartotta, 

intézkedései a szenátorokra és consulokra jelentettek csapást. Rómában 

fegyveres összecsapássá fajul az ellentét a szenátussal. 

A néptribunust saját szolgája öli meg az ő kérésére, aki maga is öngyilkos lesz 

aztán. 
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   A Gracchusokkal kezdődő néppárti politika lényege az volt, hogy képviselői a szenátusi 

arisztokrácia politikai egyeduralmának megszüntetésére és egy szélesebb tömegbázison 

nyugvó politikai rend megteremtésére törekedtek. E politika végső következményét Julius 

Caesar elgondolása jelentette, akinél a hadsereg támogatását élvező és szélesebb társadalmi 

alapról építkező egyeduralom kialakítása volt a cél. 

   Az optimaták, akik a kibontakozó polgárháború időszakában a néppárttal szembenálló 

másik nagy csoportot alkották, viszont abban látták az államot súlytó gondok megoldásának 

kulcsát, hogy a szenátusi arisztokrácia hatalmát egykori fényében kell helyreállítani. 

 

Kr.e. 100k. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kr.e. 91 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Marius consul hadseregreformja. 

 Önkéntesekből tölti fel a hiányzó katonai létszámot, akiknek zsoldot fizet 

és földet ad 16 évi katonai szolgálat után. 

 Alaposabb kiképzés, tehetséges hadvezérek felkarolása. 

 A légiók alapegysége a 10 cohors lett. 

 Hadsereg: nehézfegyverzetű gyalogság (légió), szövetséges segédcsapatok, 

lovasság, parittyások, íjászok. Ezek beépültek a légiókba. 

 Megjelennek a légiók külső jelvényei: ezüst sas 

A zsoldossereg megjelenés egyben azt is jelentette, hogy a katonák egyre 

inkább hadvezérüktől függtek, hiszen nekik köszönhették a zsákmányt, 

leszerelés után a földbirtokot. A hadvezér parancsnoksága alatt álló had 

sokszor a vezér magánhadseregévé vált. 

 

Livius Drusus néptribunus reformjai 

Célja: az uralkodó osztály egységének helyreállítása volt. 

 A bírósági hatáskör kerüljön vissza a lovagoktól a szenátushoz. 

 Bővítsék ki a szenátust 300 lovaggal. 

 Földtörvény felújítása, gabonaosztás. (A radikális mozgalmakat kívánta 

leszerelni.) 

 Támogatta a római polgárjog megadását a szövetségeseknek. 

A szenátus érvénytelenítette a törvényeket, a néptribunust pedig egy 

orgyilkossal megölette. 

 

A szenátus minden lehetséges ponton igyekezett lassítani a 

reformtörekvéseket, nem akarja, hogy a kezdeményezés kicsússzon a kezéből. 

A városállam méreteire szabott politikai szervezet már nem felelt meg egy 

világbirodalom követelményeinek. 

A nobilitas hagyományos vezetési módszere, a szinte évenként változó 

magistratusok merev fenntartása akadályozta az állami gépezet hatékony 

működését. 

 

   Egyre gyakoribbak voltak a hagyományos köztársasági formák áthágásai: hivatalviselés 

rendjének megszegése, a hadvezéri hatalom gyakorlása. Ezeket a szenátus kezdeményezte 

saját érdekeinek a védelmében, a haza veszélyeztetésének jelszavával. A döntések egyre 

inkább az egymással szembenálló érdekcsoportok (optimaták, néppárt) kezébe mentek át. A 

hadsereg már nem a köztársaság védelmezője, hanem gátlástalan politikusok eszköze lett a 

hatalomért folytatott harcban. A válságból a kiutat szinte mindenki a diktatúrában látta. 

 

Kr.e. 88-82 Marius (néppárt) és Sulla (optimata párt politikusa, kiváló hadvezér) 

polgárháborúja Rómáért. 
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Kr.e. 82-79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kr.e. 74-71 

 

 

Kr.e. 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kr.e. 49 

 

 

 

 

Kr.e. 48 

 

 

 

Sulla diktatúrája 

Az állam és a törvényhozás rendbe tételével bízták meg. 

 Megemeli a hivatalok viselőinek a számát. 

 Minimum életkort határozott meg a hivatalok betöltésénél. 

 Ugyanazt a hivatalt csak 10 múlva lehetett betölteni ismét. 

 A szenátus létszáma 300-ról 600-ra emelkedik főleg Sulla híveivel. 

 A lovagrendet kizárták a bíráskodásból, és az visszakerült a szenátushoz. 

 Korlátozza a néptribunusi jogkört: csak a szenátus által jóváhagyott 

javaslatot terjeszthetett elő, a vétójogot jelentéktelenné teszik. 

Hajtóvadászatot indított a néppárt és Marius hívei ellen. 

A diktatúra azonban csak rövid ideig erősítette meg a szenátus helyzetét, szűk 

volt a társadalmi bázisa, és az optimaták érdekében pont a szenátus háttérbe 

szorításával kellett volna cselekednie. 

Kr.e. 79-ben Sulla lemondott, hiszen számára a diktatúra csak eszköz volt, és 

nem végcél. 

Julius Caesar a néppárt legtekintélyesebb politikusa számára viszont már 

politikai cél volt a diktatúra, az egyeduralom állandósítása a birodalom 

megmentése érdekében. 

 

Spartacus vezette rabszolgafelkelés, amit Crassus a birodalom leggazdagabb 

polgára vert le, aki a néppárt sorait erősítette. 

 

I. triumvirátus megalakulása Julius Caesar, Crassus és a kiváló hadvezér 

Pompeius részvételével. 

A triumvirek célja a szenátus kiszorítása volt a tényleges hatalomból. Kr.e. 59-

ben Caesar consul lett, míg a másik két tag hadjárataival gyarapította Rómát. 

Crassus elesett Kr.e. 53-ban a parthusok elleni háborúban, Pompeiust pedig a 

szenátus igyekezett megnyerni magának Caesar ellen. Caesar közben 

meghódította Gallia tartományt komoly vagyonra, és egy igen ütőképes 

hadseregre téve szert. 

Pompeius féltékenységből a szenátus mellé állt, s mikor Caesar Kr.e. 49-ben, a 

tíz év leteltével távollétében jelentkezett a consuli címért, azt követelték tőle, 

hogy tegye le hadvezérségét, bocsássa el seregét és jelenjen meg Rómában 

fegyvertelenül, hogy a szenátus ítélkezhessen felette, Pompeius teljes erejével 

Caesar ellen fordult. 

 

Caesar hadseregével együtt átlépte a Rubico folyót, Itália határát. Célként a 

plebejusok védelmét, az oligarchák hatalmának megtörését, a néptribunusok 

hatalmának visszaállítását jelölte meg. 

Megkezdődött Caesar és Pompeius polgárháborúja. 

 

Caesar a pharszaloszi csatában legyőzi Pompeiust, aki Egyiptomba menekült, 

ahol meggyilkolták.  
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D. Caesar diktatúrája Kr.e. 48-44 

 

   Kr.e. 48-ban Caesart meghatározatlan ideig diktátorrá választják, majd később tíz évre kapja 

meg ugyanezt a címet, végül Kr.e. 44-ben élethossziglan. Személye szent lett, örökös censor 

és ő lett a pontifex maximus is. 

   Rendelkezett az államkincstárral, dönthetett háború és béke kérdésben, ajánlási joga volt a 

hivatalokra, és felruházták a katonai hatalommal is (imperator). Így rendelkezett az egykori 

királyok osztatlan hatalmával, uralma tehát monarchikus jellegű volt. 

 

Intézkedései 

 

 Legfontosabb feladata a rabszolgatartó rend megszilárdítása volt. 

A rabszolgák jelentősége katonai és politikai szempontból egyaránt megnőtt, a 

polgárháborúban sokszor fegyverezték fel őket, politikai téren, pedig együttműködtek a 

plebejusokkal. Mindkét szerepüket Caesar igyekezett csökkenteni. 

 Nagy figyelmet fordított a polgárság megerősítésére, igyekezett a vezető rétegek egységét 

helyreállítani. Ellenfeleivel megbocsátó volt, de vigyázott arra, hogy a szenátus tagjai 

vagy azok családjai ne szervezkedhessenek ellene. 

 900 főre emelte a szenátus létszámát, jórészt volt katonáival és nem itáliai polgárokkal. 

 Átszervezte a korábbi rossz adószedési rendszert. 

 Igyekezett megnyerni a provinciák helyi arisztokratáit latin jog és római polgárjog 

adományozásával. 

 Bővíti Ostia kikötőjét a kereskedelem fejlesztése érdekében, bevezeti az arany dénáriuszt, 

mellyel egységesíteni akarta a pénzforgalmat. 

 Új naptárt szerkesztett. 

 Elrendelte a római jog kodifikálását. 

 Róma zsúfoltságán enyhítve 80 000 rómait telepített szét coloniákba, így csökkentette az 

ingyengabonában részesülők számát. 

 Útépítések, mocsárlecsapolások, első nyilvános könyvtár. 

 

Háborúi  

 

Kr.e. 47 

Kr.e. 46 

 

Kr.e. 45 

Zelai csata, győzelem a parthusok felett. „Veni, vidi, vici.” 

Thapsosi csata, vereséget mér Pompeius fiaira 

Africa Nova provincia megalakul (Numidiai király területén) 

Mundai csata, újabb győzelem felettük 

  

Caesar halála 

   Alábecsülte a legyőzött és megkímélt ellenfelek erejét. Több intézkedése is csorbította a 

régi arisztokrata családok jogait, melynek következtében nőtt bennük a bosszúvágy. Hibát 

követett el, mikor a különböző köztársasági külsőségeket figyelmen kívül hagyva a 

királyokéhoz hasonló ruhát hordott, állami kultusz részévé tette személyét. Elhanyagolta 

személyes biztonságának a kérdését is. Az ellene szervezkedők kisebb részben republikánus 

álmodozók, nagyobb részt hatalmukat féltő arisztokraták voltak. 
   Kr.e. 44. március 15-én éppen mielőtt a parthusok elleni hadjáratba indult volna, a 

szenátusban Iunius Brutus, fogadott fia vezetésével egy szenátori csoport 23 tőrdöféssel 

megölte. A gyilkosoknak viszont a jövőt illetően semmilyen elképzelésük nem volt. A 

történelem igazolta a diktatúra szükségességét, s Caesar olyan átalakítást kezdeményezett, 

amely megoldást kínált a köztársaság válságára.   
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E. A második triumvirátus  

 

   Caesar bukását az okozta, hogy túlságosan gyorsan akart szakítani a köztársasági 

hagyományokkal, amit a római konzervatív arisztokrácia egy része nem tudott elfogadni. A 

meggyilkolását követő polgárháborúk viszont bebizonyították, hogy Róma számára nincs más 

kiút, mint az egyeduralom. 

 

Kr.e. 43-ban Caesar fogadott fia és örököse Octavianus összefogott egyik leghűségesebb 

alvezérével, Antoniusszal, és a lovasság főparancsnokával Lepidusszal. Ezzel megalakult a 

II. triumvirátus. Ennek elsődleges célja Caesar gyilkosainak megbüntetése volt. 

Kr.e. 42-ben a philippi csatában legyőzték Brutus és Cassius hadait, majd felosztották 

egymás között a birodalom kormányzását. Lepidus azonban csakhamar kiszorult a 

hatalomból, és Antonius illetve Octavianus került egymással szembe. Az utóbbi birtokolta 

Itáliát és a birodalom nyugati felét. 

Antonius elvette feleségül Octavianus nővérét, de őt elhagyta Kleopátráért, Egyiptom 

uralkodójáért. Ez a tette és az államügyek elhanyagolása végzetesen megrontotta a két 

politikus viszonyát. Octavianus a nép ellenségének nyilváníttatta Antoniust, kitört az újabb 

polgárháború. 

Kr.e. 31-ben, Actiumnál Octavianus hadvezére, Agrippa legyőzte Antonius és Kleopátra 

egyesített flottáját. Egy évvel később római csapatok szálltak partra Egyiptomban, Antonius 

és Kleopátra öngyilkosok lettek. Egyiptom római provincia lett. 

 

   Octavianus, miután átszervezte a szenátust (saját híveivel cserélt le 150 szenátort) 

hozzálátott a „köztársaság helyreállításához”. Kr.e. 27-ben lemondott a polgárháborúk idején 

megszerzett rendkívüli hatalmáról és címeiről, és bejelentette a köztársasági rend 

visszaállítását. Az átalakított szenátus viszont fokozatosan újból megszavazott minden címet 

Octavianusnak, s ezzel vitathatatlan ura lett az államnak. Megszavazták számára az 

„Augustus” címet is, ami azt jelenti, hogy „az istenek által nagyra növelt férfiú”. Ő volt a 

princeps senatus, azaz a szenátus első embere, ami együtt járt az első véleménynyilvánítás 

jogával. Ezzel kezdetét vette a principátus korszaka, ami új monarchikus hatalmat jelentett. 


