
Róma története 



Róma: városállamból birodalom 

   Kr.e. 753.       Kr.u. 476. 

 Államformák Rómában:  

királyság 

köztársaság 

császárság 



Alapítás-monda 

Alba Longa,  

Proca,  

Numitor,  

Amulius,  

Rhea Silvia,  

Mars,  

Faustulus, Acca Larentia,  

Romulus és Remus,  

Roma. 



Bronzfarkas: 

Kr.e. 5. sz., 

etruszk 

 

 

Ikrek: 15. sz-i 

kiegészítés 

A capitoliumi farkas 
(Museo Capitolino, Róma) 
 

Szarvas, Magyarország 







Romulus és Remus 

Melyik másik állat 

táplálta a monda 

szerint az ikreket? 

 
(Mars isten szent 

állata) 

 

harkály 







Tényként kezelt történelmi adatok: 

Kr.e. VIII. század 

Szövetség a latinok, etruszkok és a szabinok között 

Romulus kettéosztotta a társadalmat: 

patrícius  

plebejus 

Romulus halála… 

isten? (Quirinus) 

szenátorok áldozata? 



Egy patrícius… 

… származása és férfiúi erénye szerint tiszteletre 

méltó 

… vagyona szerint jómódú 

… családi állapota szerint nős és gyermekkel 

rendelkező 

… jogosult tisztségek viselésére 

 

/Dionüszosz Halikarnasszeusz nyomán/ 



Egy plebejus… 

… hitvány 

… szegény 

… nem ért a közügyekhez 

… nincs is rá kapacitása 

…földet művel 

… ellátja a nyájakat 

…végzi a jövedelemmel járó ipari teendőket 

/Dionüszosz Halikarnasszeusz nyomán/ 



A királyság kora 

(Kr.e. 753. – Kr.e. 510.) 

A társadalom felépítése: 

1.) Patríciusok (szabadok) 

közülük kerültek ki a szenátorok 

földet kaptak az ager publicusból 

2.) Cliensek (szabadok) 

elszegényedett nemzetségtagok 

a patríciusokat szolgálták 

3.) Plebejusok (szabadok) 

politikai jogaik ekkor még nem voltak 

parasztság, kézművesek, kereskedők 

4.) Rabszolgák (nem szabadok) 

 



A királyság kora 

(Kr.e. 753. – Kr.e. 510.) 

Államszervezet a királyság korában: 

1.) király 

legfőbb hatalom birtokosa 

legfőbb bíró, pap, hadvezér 

2.) senatus 

tanácsadó szerv a királynak 

3.) népgyűlés 

vallási feladatok 



A regifugium (Kr.e. 510.) 

Hogy hívták Róma utolsó királyát? 

Lucius Tarquinius Superbus 

Mit jelent a „Superbus” név? 

Gőgös 

Mi volt a jelmondata? 

Oderint, dum metuant! (Gyűlöljenek, csak féljenek tőlem!) 

Politikai célja:  

a szenátus gyengítése 

Eszköze:  

„likvidálás”  felségsértési perek  halálbüntetés vagy 
száműzetés, vagyonelkobzás 

Mi volt az „utolsó csepp” a pohárban?  

Lucretia halála 



A köztársaság kora 
(Kr.e. 510 – Kr.e. 27.) 

S.P.Q.R. 

Senatus populusque Romanus 

Államforma-váltás: minden évben 2 consul 

megválasztása 

Társadalmi rétegek: 

patríciusok 

plebejusok 

rabszolgák 



Patríciusok VS. plebejusok 

„Szabadabb a nép a fegyverzajban, mint az itthoni 

‘békében’. Életünk biztosabb az ellenség fegyverei 

között, mint polgártársaink sorában…” 

„Akié a vagyon, azé a hatalom és a jog.” 

 



Patríciusok VS. plebejusok 

Kr.e. 494. – kivonulás a Szent Hegyre 
– néptribunusi tisztség 

Kr.e. 445. – patrícius-plebejus házasság 

Kr.e. 300. – pontifex maximusi tisztség 
megnyílása 

Kr.e. 300. – büntető ítélet ellen 
fellebbezés a népgyűléshez 

 



A köztársaság kora 
 (Kr.e. 510 – Kr.e. 27.) 

Államszervezet a köztársaság korában: 

1.) magistratusok (állami tisztségviselők) 

2.) senatus 

 a köztársaság idején a legfőbb szerv 

 irányította a bel- és külpolitikát 

 döntéseit be kellett tartani 

3.) népgyűlések 

  törvényt hoznak, állami tisztségviselőket 
választanak meg 

   



A kései köztársaság 
(Róma, mint birodalom) 

A Római 
Birodalom 
felépítése: 

Róma 
városa  Itália provinciák 



Út a császárságba: a triumvirátusok 

Caesar – Pompeius – Crassus magánegyezsége, 
politikai barátsága (Kr.e. 60.) 

Széthullása: Crassus halála, Caesar és Pompeius 
szövetségének megszűnése.  

Lepidus – Octavianus – Antonius (Kr.e. 43.) 
törvény hozta létre (Lex Titia; tresviri rei publicae 
constituendae= három férfi a köztársaság 
ügyeinek rendbetételére  consuli hatalom) 



A principátus 

Kr. e. 27 Kr.u. 284. 

Octavianus  
Augustus – cím a senatus-tól 

Diocletianus trónra lép 



Principátus: 

„köztársasági császárság” 

Augustus, mint princeps:  

- consul 

- néptribunus (vétójog, népgyűlés+senatus 
összehívása, személyi sérthetetlenség) 

- imperium proconsulare (a provinciák feletti 
kormányzás) 

- imperator (=a hadsereg főparancsnoka) 

- pontifex maximus 

- kitüntető címek: Augustus, pater patriae 



A dominátus 

Kr. u. 284. 
Kr.u. 

476./Kr.u. 
565. 

Diocletianus trónra lép 
Nyugatrómai Birodalom 

bukása / Iustinianus halála 



 

A dominátus 

Gyökeres változás a principátushoz képest: hellenisztikus jellegű 
abszolutista uralom 
Császár = dominus legibus solutus 
„Dominus et deus” = úr és isten (Domitianus császár hivatalos 
megszólítása)  kétszeresen is megalázó volt a szenátusra nézve 
Új birodalom-irányítási forma: tetrarchia  DIOCLETIANUS vezette 
be 
 

augustus1 augustus2 

caesar1 
caesar2 



A kereszténység, 
mint üldözött hitből államvallás 

Kr.u. 303. – a nyílt keresztényüldözés hivatalos 
kezdete (egyben az első 2 főcsászár 
lemondásának napja) 

Kr.u. 313. – Nagy Constantinus tolerancia-
rendelete: a kereszténység szabadon gyakorolható 
vallás 

„In hoc signo vinces” (Constantinus látomása) 

Kr.u. 380. – I. Theodosius államvallássá 
nyilvánította a kereszténységet. 

Olvasmány: Móra Ferenc: Aranykoporsó 



A Nyugat-Római Birodalom 

bukása 
Előzmények és lehetséges okok:  

népvándorlási hullámok (germánok, gótok, hunok) 

A barbárok betelepítése 

a kereszténység elterjedése, majd államvallássá tétele 

fenntarthatatlan kiterjedés 

pénzügyi csőd, infláció 

a birodalom felosztása  

Kr. u. 395. – I. Theodosius kettéosztja a 

birodalmat 

K. u. 476. – Odoaker elűzi Romulus Augustulust 

 



Carnuntum-Petronell 



Carnuntum 



Carnuntum-Petronell 





Bad-Deutsch 

Altenburg 



Amphitheatrum Bad-Deutsch Altenburg 



Amphitheathrum Bad-Deutsch Altenburg 


