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Készítette: Barta József

Őskor és az Ókori Kelet
Hivatalos lexikai anyag
Kronológia
Kr. e. 8000: A termelő életmód kialakulása. Legelőször a Közel-Keleten, az úgynevezett
„termékeny félhold” területén jelentek meg az első földművelő falvak. Azért a „termékeny
félholdon”, mert itt találhatóak meg a búza és az árpa vad fajtái és ezen a területen elegendő
csapadék volt a termesztésükhöz. A termelő életmódra áttért lakosság erről a „termékeny
félholdról” húzódott le a folyóvölgyekbe, ahol áttértek az öntözéses földművelésre. A
földművelés mellett álletenyésztés (kecske, juh, baromfik, sertés, szarvasmarha, ló) is
kialakult. Fontos megjegyezni, hogy a termelő életmód mellett nagyon sokáig (kb. az ipari
forradalom koráig) továbbra is fontos szerepet töltött be a táplálkozásában a vadászás,
halászás, gombászás, makkoltatás, madarászás, tojásgyűjtés stb.
Kr. e. 3000 körül: Az Egyiptomi Birodalom megalapítása.
Kr. e. XVIII. század: Ekkor uralkodott Hammurápi, az Óbabiloni Birodalom királya, aki
elsőként foglalta írásba a törvényeket.
Kr. e. X. század: Ekkor uralkodott Dávid, zsidó király, aki Júdea és Izrael egyesítésével
létrehozta a zsidó államot.
Kr. e. 525: A perzsák elfoglalták Egyiptomot.
Személyek
Kheopsz: A legnagyobb piramist építtető egyiptomi fáraó.
Hammurápi: Óbabiloni uralkodó, elsőként adott ki írott törvényeket.
Dávid: Zsidó király, aki Júdea és Izrael egyesítésével létrehozta a zsidó államot.
I. Dareiosz: Perzsa király, uralkodása idején érte le legnagyobb kiterjedését a Perzsa
Birodalom, ennek ellenére vereséget szenvedett Marathónnál Athéntól.
Xerxész: Perzsa király, aki legyőzte a spártai sereget a Thermopülai-szorosnál, de vereséget
szenvedett Athéntól a szalamiszi csatában.
Buddha: A buddhista vallás alapítója.
Konfuciusz (Kung-fu-ce). Kínai vallásalapító, aki tanításának középpontjába a hagyományok,
az idősek és a család tiszteletét állította.
Fogalmak
Homo sapiens („értelmes ember”): Az emberré válás utolsó előtti állomása. A homo
sapiensből fejlődött ki a homo sapiens sapiens („mai ember”).
Őskőkor: Az őskor első szakasza, amikor az előember, az ősember és az ember még csak
pattintott kőeszközöket készített és zsákmányoló életmódot folytatott.
Újkőkor: Az őskor második szakasza, amikor az ember már csiszolt kőeszközöket készített
és termelő életmódot folytatott.
Mágia: A homo sapiensnél jelenik meg. A homo sapiens a mágia (varázslás) segítségével
igyekezett befolyásolni a természet erőit (pl. eső) és jelenségeit (pl. születés, halál, a vadászat
sikeressége).
Bronzkor: A gazdag folyamvölgyi államok csak úgy tudták megvédeni magukat az őket
körülvevő nomád népek támadásaitól, ha bronz fegyverekkel szerelték fel a hadseregegüket.
A Kr.e. II. évezred végétől a folyamvölgyi civilizációk már nem tudták beszerezni a bronzot
és ezért el is pusztultak. Mivel ilyen jelentős volt a bronz szerepe, ezért ezt a korszakot (Kr.e.
III-II. évezred) bronzkornak nevezték el a történészek.
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Vaskor: A bronzkort felváltó ókortörténeti korszak. A tengeri népek támadásai miatt a Kr.e.
II. évezred végén megszűnt a közel-keleti államokba irányuló réz és ón szállítás, ezért a bronz
fegyvereket fokozatosan kiszorították a vasfegyverek. A sokkal olcsóbb vasfegyverek
megjelenése lehetővé tette parasztokból szervezett tömeghadseregek felállítást, ami
lehetővé tetette az Asszír Birodalom kialakulását.
Despotizmus: Az ókori keleti államokra jellemző uralmi forma. Minden hatalom
(törvényhozás, végrehajtás, bíráskodás) az uralkodó (fáraó, király, maharadzsa, császár)
kezében összpontosult. A despotikus uralkodó volt a legfőbb vallási vezető és az egyetlen
tulajdonos is. Legszélsőségesebb formája Egyiptomban fejlődött ki, ahol az uralkodót valódi
istenként tisztelték (teokrácia).
Politeizmus: Többistenhit.
Monoteizmus: Egyistenhit. A zsidó nép körében alakult ki.
Állam: Olyan hatalmi központ, amely a hadsereg és írás kisajátításával, területi elv alapján
szervezi meg a társadalmat.
Buddhizmus: Napjaink egyik világvallása, amelyet Buddha alapított. Buddha tanításának
lényege, hogy meg kell szüntetnünk a szélsőséges vágyainkból fakadó sóvárgást. Szélsőséges
vágyaink pedig a túlzásból fakadnak (luxus vagy aszketizmus). A sóvárgást tehát úgy lehet
megszüntetni, ha megtaláljuk a középutat. A buddhizmus célja, hogy már a földi életben
üdvözüljünk, azaz elérjünk az örök nyugalom állapotát, nirvánát. A buddhizmusnak
nincsenek istenei és nem kinyilatkoztatásra, hanem megvilágosodásra épül. A buddhizmus
népszerűségében jelentős szerepet játszott az, hogy nem követelt aszketizmust, tagadta a
kasztrendszert és a lélekvándorlást.
Brahmanizmus: Más néven hinduizmus. India legjelentősebb vallása, amelyet sokistenhit
(politeizmus) jellemez. A világ a teremtés és a pusztulás körforgásában létezik. Három fő
istene van: Brahma (a teremtő), Visnu (a megtartó) és Siva (a pusztító). A brahmanizmus
szerint minden, az emberi társadalom is megváltoztathatatlan rend szerint létezik. Ez a
megváltoztathatatlan társadalmi ez a rend a kasztrendszer. Magasabb kasztba csak
újjászületés (lélekvándorlás) által lehet bekerülni.
Topográfia
Rudabánya: A világ egyik legrégebbi emberelőd (Rudapithecus) lelőhelye. Miskolctól
északra.
Vértesszőlős: A világ egyik leghíresebb előember (homo erectus) lelőhelye. Tatabányától
északra.
Mezopotámia: Ezen a Tigris és Eufrátesz folyók között elhelyezkedő földrajzi területen
alakultak ki az első államok, az első folyamvölgyi civilizációk. Mai Irak.
Sumer: Az első városállamokból kialakuló ország Dél-Mezopotámiában. Mai Irak.
Babilon: Az Óbabiloni és az Újbabiloni Birodalom fővárosa Mezopotámiában. Mai Irak.
Egyiptom: A Nílus-folyó völgyében létrejövő, ókori keleti állam, folyamvölgyi civilizáció.
Fönícia: Palesztina tengerparti területe. Itt alakultak ki a legjelentősebb kereskedővárosok,
amelyek közvetítő kereskedelmet bonyolították le az ókori közel-kelet államai és a Földközitenger medencéje között. Ezekben a kereskedő városokban alakult ki a hangjelölő írás, az
ABC. Mai Libanon.
Palesztina: Ezen a földrajzi területen alakult ki az ókori zsidó állam. A mai Palesztina és
Izrael.
Júdea: Az ókori zsidó állam déli része.
Izrael: A ókori zsidó állam északi része.
Jeruzsálem: A ókori zsidó állam fővárosa.
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Asszíria: Az első ókor keleti világbirodalom. A mai Irak, Szíria, Jordánia, Palesztina,
Egyiptom.
Perzsia: A legnagyobb kiterjedésű ókor keleti világbirodalom. Mai Irak, Irán, Törökország,
Egyiptom, Szíria, Palesztina.
India: Az Indus-folyó völgyében létrejövő, Ókori keleti állam, folyamvölgyi civilizáció.
Kína: a Sárga-folyó és Jangce völgyében létrejövő, Ókori keleti állam, folyamvölgyi
civilizáció.
Ókori írásbeli témakörök
1. Az egyes civilizációk vallási és kulturális jellemzőinek azonosítása. (emelt)
2. Az egyistenhit a zsidó vallásban. (közép)
3. Az athéni demokrácia működése a Kr.e. 5. században. (közép)
4. A görög filozófia kimagasló képviselői (Platón, Arisztotelész) (emelt)
5. Julius Caesar egyeduralmi kísérlete. (közép)
6. Octavianus hatalomra jutása és a principátus Augustus idején. (emelt)
7. A görög-római hitvilág. Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei. (közép)
8. A kereszténység kialakulása és főbb tanításai. (közép)
9. A kereszténység államvallássá válása. (emelt)
Bevezetés
A történelmet mozgató alapelvek
Biztonság és túlnépesedés: Az őskorban az ember számunkra ma már nehezen elképzelhető
létbizonytalanságban élt, ezért a legelemibb szükséglete a biztonság volt, és ma is minden
ember arra törekszik, hogy minél nagyobb biztonságban élhessen. Az ember ezt a biztonságot
csak is közösségben érheti el. Jellemzően minél nagyobb egy emberi közösség, annál nagyobb
a benne élő egyén biztonsága. Az őskorban az ember a „vérségi elv” alapján tudta a legnagyobb
közösséget létrehozni. Vérség elv alapján kb. 5-6 ezer fős közösség tartható össze hatékonyan.
Az ipari forradalomig a biztonság elsősorban azt jelentette, hogy béke van és mindenki
mindennap jól lakik. Ha viszont béke van és bőség, akkor ez - kivéve a 20. században megjelent
jóléti társadalmakat - mindig túlnépesedéshez vezet. Túlnépesedés akkor lép fel, ha a népesség
nagyon gyorsan, robbanásszerűen növekszik (ezt nevezzük népességrobbanásnak). Tehát a
túlnépesedést a népességrobbanás okozza, a népességrobbanást pedig az okozza, hogy a nők a
béke és jóltápláltság idejében is ugyanolyan sok (10-15) gyereket szülnek, mint az ínséges
időkben. A jól táplált anyák tudnak szoptatni, ennek következtében erős lesz gyermekeik
immunrendszere és így nem 2-3 (mint az ínséges időkben), hanem 8-10 gyerek éri meg a
felnőttkort. Ez azt jelenti, hogy 2 szülőnek 10 gyermeke, majd 100 unokája és 1000 dédunokája
lesz. Ugye érzékelhető ebből a népességrobbanás „robbanásereje”?
Fejlődés és erőszak: A túlnépesedés problémáját kétféleképpen lehet megoldani. Vagy újabb
eddig meg nem művelt területeket vonok be az élelmiszertermelésbe vagy hatékonyabb
technikát és technológiát alkalmazok annak érdekében, hogy több élelmet tudjak előállítani
vagy kereskedelem útján szerzem be a hiányzó élelmet. Az első megoldást extenzív gazdasági
növekedésnek nevezzük, a másodikat és harmadikat pedig intenzívnek. Ha már sem intenzív,
se extenzív módon nem tudom növelni az élelmiszertermelést, akkor erőszakkal szereznem meg
a hiányzó élelmet. Háborúban legyőzöm a szomszédos népeket és vagy elveszem a földjüket
vagy megadóztatom őket.
Az állam kialakulása: A nagy folyamvölgyekben (Nílus, Eufrátesz és Tigris, Indus, Sárga és
Kék folyó) kialakuló öntözéses fölműveléssel rendkívül sok gabonát lehetett termelni (intenzív
gazdasági növekedés). A túlnépesedés problémáját pedig úgy oldották meg, hogy egyszerűen
meghosszabbították az öntöző csatorna hosszát és újabb és újabb területeket vontak művelés
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alá (extenzív gazdasági növekedés). Egy idő után már olyan hosszúak voltak csatornák, olyan
nagy területen zajlott az öntözéses földművelés és olyan sok ember munkáját kellett
összehangolni, ami már túlnőtte a vérségi-elv szervezési korlátját (kb. 5-6 ezer fő). Ezért
ezekben a folyamvölgyekben - egymástól függetlenül – létrejöttek az első államok.
Az állam főbb jellemzői: Az állam, már nem vérségi, hanem területi (territoriális) elv alapján
szervezi meg az emberi közösségeket. A területi elv lényege, hogy az államot nem érdekli, hogy
kik a rokonaid, hanem csak az érdekli, hogy ha a területén élsz, akkor engedelmeskedj az állam
által előírt törvényeknek és szolgáltasd be az állam által előírt adókat. Az állam területe az a
terület, amely felett szuverenitást gyakorol. A szuverenitás azt jelenti, hogy más állam nem
szólhat bele sem a belpolitikájába (pl. mennyire szigorú törvényeket hozzon, mekkora legyen
adó) sem a külpolitikájába (pl. háború és béke, szövetségkötés). Az állam a társadalomtól
elkülönült, hivatásos katonából álló, hatékony fegyverzettel rendelkező hadserege segítségével
tudja területe felett a szuverenitást gyakorolni, a belső rendet és a külső védelmet biztosítani. A
hivatásos hadsereg azonban nem elegendő, egy állam megalapításához írásra is szükség van.
Tehát az állam nem létezhet hivatásos katonák és írni-olvasni tudó hivatalnokok nélkül. Az első
államokat az ókori keleten kialakuló folyamvölgyi civilizációk hozták létre: Egyiptomban,
Mezopotámiában, Indiában és Kínában. Mi jellemezte ezeknek a civilizációknak a vallását és
kultúráját?
Az egyes civilizációk vallási és kulturális jellemzőinek azonosítása. (emelt)
Mi volt a közös az ókori keleti civilizációk (Egyiptom, Mezopotámia, India, Kína)
vallásában? A politeizmus (sokistenhit). A politeista vallások azért hisznek sok istenbe, mert
az emberi sorsot meghatározó természeti (pl. termékenység, nap, hold, csillagok, föld, tenger,
vihar, folyó, eső) és emberi világ (pl. születés, halál, háború, bölcsesség, szerelem, bátorság,
jóslás, mulatozás) jelenségeit istenekkel személyesítették meg. Úgy gondolták, hogy ezek az
istenek az emberhez hasonlóan befolyásolhatóak, ezért a politeista vallások áldozati
szertartások bemutatásával akarták megszerezni ezeknek az isteneknek a jóindulatát. Ha pedig
úgy gondolták, hogy az áldozat bemutatásával nem sikerült az istenek jóindulatát megszerezni,
akkor jóslással igyekeztek kifürkészni a szándékaikat. Az ókori keleti civilizációk politeista
vallásaira jellemző volt, hogy isteneiket állati (például Egyiptomban bika, sakál, pávián) vagy
félig állat-félig ember (pl. Egyiptomban madár és krokodilfejű istenek vagy az oroszlántestű
szfinx) formájában is tisztelték.
Mi jellemezte az egyes civilizációk vallását?
Egyiptom: Az egyiptomiak politeista vallását az jellemezte, hogy a túlvilágot a földi élet
folytatásaként képzelték el. Ezért az egyiptomi vallás legfontosabb célja az ember túlvilági
életének bebiztosítása volt. Hogyan gondolták ezt elérhetőnek? Mivel a földön minden
egyiptomi élete a fáraótól függött, ezért úgy gondolták, hogy a túlvilági életben is a fáraó
hatalmától függ minden alattvaló létezése, boldogsága. A fáraók túlvilági hatalmát a
piramisokkal biztosították. Minél nagyobb volt egy piramis, annál biztosabb és nagyobb volt
a fáraó túlvilági hatalma. Ezért minden egyiptomi parasztnak elemi „túlvilági érdeke” volt,
hogy fáraójának minél nagyobb piramisa legyen.
Mezopotámia: Itt zikkuratokat (piramisszerű építmények) építettek, amelynek tetején (az
istenekhez minél közelebb) mutatták be az áldozati szertartásokat.
India: India legjelentősebb vallása a mai napig a brahmanizmus más néven a hinduizmus,
amelyet a politeizmus jellemez. A világ a teremtés és pusztulás körforgásában létezik. Három
fő istene van: Brahma (a teremtő), Visnu (a megtartó) és Siva (a pusztító).
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A táncoló Siva
A brahmanizmus szerint minden, az emberi társadalom is megváltoztathatatlan rend szerint
létezik. Ez a megváltoztathatatlan rend a kasztrendszer. Magasabb kasztba csak újjászületés
(lélekvándorlás) által lehet bekerülni.
„Brahma saját testrészeiből teremtette az egyes kasztokat. Fejéből a brahmanákat, kezéből a
ksatriákat, derekából a vaisákat, lábából a sudrákat. A világrend fenntartása érdekében azok
számára, akik fejéből, derekából és lábából kerültek elő, külön-külön hivatást állapított meg.
A Védák [szent könyv] tanulmányozását és oktatását, áldozatok bemutatását önmagukért és
másokért, a jótékony adományok elfogadását és szétosztását a brahmanák feladatává tette.
Az alattvalók védelmét, jótékony adományok szétosztását, áldozatok bemutatását, a Védák
tanulmányozását, s az élvezetekben való mértékletességet a ksatriák kötelességévé tette.
A vaisák feladata nyájak legeltetése, jótékonykodás, áldozat bemutatása, a Védák
tanulmányozása, kereskedés és pénzkölcsönzés.
A sudra számára az Úr csak egyetlen kötelességet jelölt ki: azt, hogy ezeket a kasztokat
megadással szolgálja.
Mivel a brahman Brahmának legnemesebb testrészéből származik, és mivel előkelőség és
tudás tekintetében legelső – jog szerint ő a társadalom ura.” (Manu törvényeiből)
Az ókori Indiában alakult ki a Kr.e. V.-VI. században a buddhizmus.
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Buddha szobra
A brahmanizmussal ellentétben tagadja a kasztrendszert és a lélekvándorlást. Azt hirdeti,
hogy minden ember még a földi életében eljuthat az üdvözülés (az örök boldogság) állapotába.
Ez az állapot a nirvána. A buddhizmust egy Sziddhártha (későbbi nevén Buddha) nevű indiai
herceg alapította, aki elhagyta apja királyi udvarát és annyira megrendült az eléje táruló emberi
szenvedéstől, hogy elhatározta, megszabadítja ettől az embereket.
„Sziddhártha gyermekkoráról kevés legenda beszél. Apja király volt, akinek papjai
megjósolták, hogy fia el fog távozni az udvarból. […] Sziddhártha egyre arra vágyott, hogy
megismerje a világot. […] A szeme elé került emberi szenvedés ráébresztette arra, hogy
lemondva a világi életről, vándor aszkétaként kell keresnie a megváltást.” (Tom Lowenstein)
Buddha tanítása szerint a szenvedést a sóvárgás okozza.
„Azt kérditek, mi a szenvedés igazsága? A születés szenvedés, az öregedés, a betegség és a
halál szenvedés. Szenvedés a kedvelt dolgoktól elszakadni. Szenvedés az óhajtottat meg nem
kapni. […] S mi a szenvedés kioltásának igazsága? A sóvárgás megszüntetése. […] a
megszabadulás, az elszakadás.” (Buddha beszédeiből)
A sóvárgást pedig a szélsőséges vágyak okozzák. A szélsőséges vágyaktól pedig úgy lehet
megszabadulni, ha megszabadulunk a túlzásoktól, a luxustól vagy ennek ellenkezőjétől az
aszketizmustól.
Felhagytam mindenféle túlzással, legyen az luxus, vagy aszketizmus. Felfedeztem a
középutat.” (Egy burmai kézirat részlete)
A túlzásoktól mentes, helyes élettel már a földi életben elérhetjük a nirvánát, azaz a
megvilágosodás, a megsemmisülés és feloldódás állapotát. Mivel nem követelt aszketizmust,
és tagadta a brahmanizmus lélekvándorlásról szóló tanát, ezért minden társadalmi csoport felé
nyitott és népszerű vallássá vált. Mindennek köszönhetően gyorsan terjedt az indiai tömegek
körében, majd pedig elterjedt Ázsia más országaiban is (például Kínában, Indonéziában,
Japánban, Kambodzsában… stb.) és a világ egyik legnagyobb világvallássá vált. A buddhizmus
egy olyan filozofikus vallás, amelynek nincsenek istenei (tehát se politeista, se monoteista
vallásnak nem tekinthető) és nem kinyilatkoztatásra, hanem megvilágosodásra épül. Buddha
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ugyan ember volt, de egy olyan ember, aki képes volt megszabadítani az embert a szenvedéstől
és az örök boldogságba (nirvána) juttatni őket. Mivel erre a hagyományos (politeistamonoteista) vallásokban csak az istenek képesek, ezért a buddhisták Buddhát istenként
tisztelik (Buddha-kultusz, Buddha-szobrok).
Kína: Kína vallása a Kr.e. VI. században kialakult taoizmus és a konfucianizmus volt. A
taoizmust Lao-ce alapította, aki egy világtörvény létezését hirdette, amely működteti a
természetet. A bölcs ember felismeri ennek működését, nem lázad ellene, hanem elfogadva
sorsát követi a tao által kijelölt utat (tao = út). A konfuciánus vallásban a hagyomány és az
ősök tisztelete áll a középpontban.
„A konfuciánusok nem a jelent tekintik vezérükül, hanem a múltat tanulmányozzák, hogy ezzel
lejárassák a mai időket, és a nép közt kétséget és nyugatalanságot keltsenek… Javaslom ezért,
hogy az archiváriusok Csin évkönyveinek kivételével égessék el az összes krónikákat; ha
bárkinek is a birodalomban birtokában van egy példány is a Dalok könyvéből vagy valamelyik
filozófus műveiből, hacsak nem a császári akadémia tagja az illető, köteles e műveket a
hatóságoknak elégetésre beszolgáltatni (…) Akik a múlt alapján ócsárolják a jelent,
családjukkal együtt halálbüntetésben részesüljenek (…) Aki e rendelkezés kibocsátása utáni
harminc napon belül e könyveket nem szolgáltatja be, az megbélyegezve robotmunkára
küldendő a Nagy Fal építéséhez.”(Li Sze, Csin Si Huang-ti tanácsadója)
A konfucianizmus és a taoizmus mellett a buddhizmus is elterjedt Kínában.

A buddhizmus (három irányzatának) elterjedése1

1

Meglepő, hogy pont ott, ahol megszületett, Indiában nem terjedt el a buddhizmus.
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A taoizmus és a konfucianizmus a buddhizmushoz hasonlóan olyan filozofikus vallások voltak,
amelyek szintén csak egy embert (a kínai császárt) tiszteltek istenként (teokrácia).
Tehát nagyon fontos különbség a keleti és nyugati vallások között, hogy míg keleten emberistenek (embereket tisztelnek istenként) léteztek, akik megtestesítették az örök és
megváltoztathatatlan világtörvényt, addig a nyugati vallásokban kiszámíthatatlan,
transzcendens istenek (a valóság mögött létező erőket tisztelték istenként) voltak.2 Míg a
világtörvényt megtestesítő, keleti, ember-istenek statikus (mozdulatlan), addig a
kiszámíthatatlan, nyugati, transzcendens istenek dinamikus (változó, fejlődő) világképet
eredményeztek.3
Mi jellemezte az egyes civilizációk kultúráját?
Egyiptom: piramisok és templomok, szobrok (pl. Szfinx vagy Nofretété szobra), festmények
és a hieroglifa írás.

A Gizai piramisok

Szfinx

2

Persze volt kivétel is. A fáraót ember-istenként tisztelték, míg a hinduizmusnak rendes istenekkel rendelkező,
politeista vallás.
3
A statikus világképpel rendelkező emberek a valóságról azt gondolják, hogy minden úgy jó, ahogy van, és nem
akarnak semmin sem változtatni (ha bármi változás történik, akkor az csak föntről, az isten-császár parancsára
történhet meg). A dinamikus világképpel rendelkező emberek úgy gondolják, hogy a valóság egyáltalában nem
tökéletes, ezért a valóságot állandóan változtatni, tökéletesíteni, javítani kell. Ezt a javítást lehet vallásosan (az
istenek akaratának befolyásolásával áldozat vagy kifürkészésével jóslás), de lehet tudományosan (a
természeti törvények kifürkészésével) is elvégezni.
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II. Ramszesz fáraó sziklatemploma

Egyiptomi falfestmény

Nofretété szobra
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Tut-anh-Amon fáraó arany halotti maszkja

Hieroglifa írás
Mezopotámia: zikkuratok (így hívták mezopotámiai piramisokat) valamint Babilon városa és
annak főbejárata az Istar-kapu, Gilgames sumer mitikus hős és Hamurapi Óbabiloni király, aki
a történelemben először foglalta írásba a törvényeket. Ékírás.

A babiloni zikkurat rekonstrukciós rajza

Oldal 10 / 42

Magister Universitas Érettségi Előkészítő
1. csomag írásbeli témakörök

Készítette: Barta József

A babiloni Istár-kapu

Gilgames szobra
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Hamurapit ábrázoló dombormű

Ékírás
India: Taj Mahal
Kína: A kínai nagy fal, selyem, porcelán és az első kínai császár cseréphadserege. Kandzsi
írás.
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A kínai nagy fal egyik szakasza

Csin Si Huang-ti agyag hadserege

Kínai írás
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Az egyistenhit a zsidó vallásban. (közép)
A zsidók vallása gyökeresen eltér a politeista vallásoktól. A zsidóknak csak egyetlen istene van,
amely teremtette és irányítja az egész világot (egyistenhit = monoteizmus). Ezt az egyetlen
istent (Jahve) ugyanúgy nem lehet semmilyen formában ábrázolni, mint ahogy befolyásolni
sem.4 Ugyan a zsidó vallásban is volt áldozatbemutatás, de ennek célja nem Jahve akaratának
befolyásolása volt, hanem csak a hálaadás és a dicsőítés a teremtő és mindenható Istennek.
Jahve kiválasztotta magának a zsidó népet és szövetséget kötött vele. A szövetség lényege,
ha a zsidók betartják az Isten általa előírt tízparancsolatot, akkor ők fogják uralni és
benépesíteni a Földet. Tehát a zsidók Istenének jóindulatát csak úgy lehet megnyerni, ha
betartjuk a tízparancsolatot.
1. Majd szólta Isten ezeket a szavakat, mondván: Én vagyok az Örökkévaló, a te Istened,
aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyenek néked idegen
isteneid én előttem! Ne készíts magadnak szobrot, sem semmiféle képmást azokról,
amik az egekben vannak fent, se amik a földön vannak lent, se amik a vizekben vannak
a föld alatt. Ne borulj le nekik és ne engedd, hogy szolgálatukra kényszeríttess mert én,
az Örökkévaló, a te Istened, féltékeny Isten vagyok, aki meglátogatja az apák vétkét a
fiakon, harmad- és negyed ízig, azokon, akik gyűlölnek engem, de kegyelmet
cselekszem ezer ízig az engem szeretőknek, és azoknak, akik megtartják
parancsolataimat. (Szigorú monoteizmust parancsol és tiltja a bálványimádást. B.J.)
2. Isten nevét a szádra hiába ne vedd!
3. Az Úr napját szenteld meg!
4. Tiszteld atyádat és anyádat, azért, hogy meghosszabbodjanak napjaid a földön, amit az
Örökkévaló, a te Istened ad neked.
5. Ne gyilkolj!
6. Ne törj házasságot!
7. Ne lopj!
8. Ne tégy felebarátod ellen hazug tanúbizonyságot! (Ne hazudj!)
9. Ne kívánd felebarátod feleségét!
10. Ne kívánd felebarátod házát, se szolgáját, se szolgálólányát, se ökrét, se szamarát, se
semmit, ami a te társadé!
Mózes személyesen találkozott Istennel a Sínai-hegyen, ahol Isten kőtáblába vésve átadta neki
a tízparancsolatot. (Ezt a kőtáblát őrizték a frigyládába.)
„Jöjj fel hozzám a hegyre, és maradj itt. Átadom neked a kőtáblákat a törvénnyel és a
parancsokkal, amelyeket oktatásukra írtam.”

4

Míg a politeista vallások az isteneket akarják az ember akaratához igazítani, addig a monoteista vallások az
ember akaratát akarják Istenhez igazítani.
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Tehát Mózes kötötte meg a szövetséget a zsidók és az őket kiválasztó Isten között. Ezt nevezzük
Ószövetségnek.
Ha a zsidók megszegik a szövetséget (azaz nem tartják be a tízparancsolatot), akkor Jahve meg
fogja büntetni őket. (Tehát Jahve nem csak teremtő és mindenható, hanem féltékeny és
bosszúálló Isten is egyben.)
„… féltékeny Isten vagyok, aki meglátogatja az apák vétkét a fiakon, harmad- és negyed ízig,
azokon, akik gyűlölnek engem…” (Tízparancsolat)
Ha betartják a szövetséget, akkor Jahve szeretni fogja őket.
„… de kegyelmet cselekszem ezer ízig az engem szeretőknek, és azoknak, akik megtartják
parancsolataimat.” (Tízparancsolat)
A baj csak az, hogy az utolsó két „extrém” parancsot lehetetlen betartani, hiszen természetes
emberi érzések elfojtását követeli meg! Ha egy erkölcsi parancsot nem lehet betartani, akkor az
állandó bűntudatot tart fenn. Mózes azzal enyhítette ezt a bűntudatot, hogy a zsidók életét
rendkívül részletesen szabályozó törvényeket hozott. Ha ezeket a törvényeket betartod,
akkor nem lesz semmi gond, Jahve szeretni fog. Ezeket a törvényeket az Ószövetség első öt
könyve tartalmazza. Ezt az első öt könyvet nevezzük Tórának.
Mózes a vallásalapító: Mivel Mózes vezette ki a zsidó népet Egyiptomból, ő kötött
szövetséget a Sínai-hegyen Istennel és Ő vezette el a zsidó népet az ígéret földjére,
Palesztinába, ezért őt tekintjük a zsidó vallás alapítójának.
A Zsidó Állam: A Kr.e. X. században Dávid, a zsidók királya Júdea és Izrael egyesítésével
létrehozta a Zsidó Államot, amelynek fővárosává Jeruzsálemet tette.
„Izraelnek összes törzse elment […] Hebronba, és azt mondták: »Nézd, csontod és húsod
vagyunk. Már tegnap és tegnapelőtt is, amikor még Saul volt a királyunk, te voltál, aki vezetted
Izrael hadjáratait. S az Úr is azt mondta neked: Legeltesd népemet, Izraelt, és légy Izrael
fejedelme. « […] Aztán fölkenték […] Izrael királyává.” (Ószövetség)
Jeruzsálemben Dávid fia, Salamon hatalmas kőtemplomot építetett fel a frigyláda számára.
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„A király elrendelte, hogy hatalmas köveket fejtsenek, pompás köveket, hogy faragott
kockakövekből vessenek alapot a háznak. […] gondoskodtak az építkezésről, s előkészítették a
fát meg a köveket a templom építéséhez.” (Ószövetség)
A zsidó szekták: Egy idő után a zsidó valláson belül különböző irányzatok (szekták) jelentek
meg, melyeknek tanításai előkészítették a kereszténységet.
A farizeusok önmegtartóztató életet folytattak, és minden élvezettől tartózkodtak. Hitték, hogy
a lélek halhatatlan, amely a túlvilágon jutalmat vagy büntetést kap aszerint, hogy erényes vagy
bűnös volt-e az ember, éspedig a bűnösök örök rabságban fognak majd sínylődni, az erényesek
pedig hatalmat nyernek, hogy visszatérhessenek az életbe. Az esszénusok azt tanítják, hogy
mindent rá kell bízni Isten akaratára. Hisznek a lélek halhatatlanságában. [...] nem mutatnak
be áldozatot, s azzal mentik ki magukat, hogy nekik sokkal szentebb tisztulási eszközeik
vannak [...] Különösen csodálatra méltó, hogy valamennyien az erényes életre törekszenek,
éspedig oly mértékben, ami a görögöknél és barbároknál teljesen ismeretlen [...] teljes
vagyonközösségben élnek és közöttük a gazdag sem élvezhet többet javaiból, mint a szegény.”
(Josephus Flavius)
Hellász
Kronológia
Kr. e. XIII. század: A mükénéi kultúra pusztulása
Kr. e. 776: Az első ókori olimpia megrendezése
Kr. e. 594: Szolón arkhón reformjai
Kr. e. 508: Kleiszthenész reformjai
Kr. e. 490: Marathóni csata
Kr. e. 480: A thermopülai és szalamiszi csata
Kr. e. 431–404: A peloponnészoszi háború
Kr. e. 336–323: Nagy Sándor uralkodása
Személyek
Szolón: Kr.e. 594-ben teljhatalmú arkhónná nevezték ki, aki reformjaival megerősítette a
démoszt. Eltörölte az adósságokat és az adósrabszolgaságot. Az adósrabszolgákat hazahozatta
és visszaadta elkobzott földjeiket. Az athéni polgárokat 4 vagyoni osztályba sorolta. Mind a
négy vagyoni osztály tagja lehetett a népgyűlésnek és az esküdtbíróságnak. Felállította a
Négyszázak Tanácsát (Bulé), amelynek tagjait csak az első 3 vagyoni osztályból lehetett
választani. Az arkhónokat csak az első vagyoni osztályból lehetett választani.
Peiszisztratosz: Türannosz (zsarnok), aki a démosz segítségével, erőszakkal szerezte meg az
egyeduralmat. Intézkedéseivel tovább erősítette a démoszt. A kisbirtokos parasztok számára
állami kölcsönt nyújtott, vidékre kiszálló bíróságokat állított fel és bevezette a Dionüszoszkultuszt. Nagy középítkezéseket folytatott és kiszélesítette Athén külkereskedelmi
kapcsolatait.
Kleiszthenész: Athéni politikus, aki Kr.e. 508-ban reformjaival megszilárdította a
demokráciát. A Négyszázak Tanácsát 100 fővel bővítette (Ötszázak Tanácsa), amelynek
tagjait területi elv alapján tette megválaszthatóvá. Bevezette a cserépszavazást és felállította a
sztratégoszi testületet.
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Miltiadész: Sztratégosz, aki Kr.e. 490-ben legyőzte Marathónnál a perzsákat.
Leonidasz: Spártai király, aki Kr.e. 480-ban a thermopülai csatában vereséget szenvedett a
perzsáktól és hősi halált halt.
Themisztoklész: Athéni politikus, aki tengeri nagyhatalommá tette Athént és Kr.e. 480-ban
győzelmet aratott a perzsa flotta felett Szalamisz szigeténél.
Periklész: Athéni politikus, aki reformjaival tovább erősítette az athéni demokráciát. Végleg
megszűntette az arkhónok és az Areioszpagosz politikai szerepét. Napidíjat szavaztatott meg
a népgyűléssel a tanácstagok és az esküdtbírák számára, akiket már nem választottak, hanem
sorsoltak. Periklész idejében élte virágkorát az athéni demokrácia.
Pheidiász: A legjelentősebb athéni szobrász, aki Periklész idejében alkotott. Két
legjelentősebb alkotása Zeusz Olümpiában és Pallasz Athéné Akropoliszon felállított szobra.
Hérodotosz: A „történetírás atyja”, ő volt a legelső történetíró, aki tudományos szemlélettel
írt történelmet. Ő írta meg a görög-perzsa háborúk történetét.
Thuküdidész: Az egyik legjelentősebb ókori történetíró, aki megírta a peloponnészoszi
háború történetét.
Szókratész: Athéni filozófus, aki a filozófia gondolkodás középpontjába az embert és az
emberi megismerést állította. Véleménye szerint léteznek örök érvényű értékek, és az ember
feladat ezek megismerése.
Platón: Szókratész tanítványa, aki továbbfejlesztve mestere filozófiáját azt tanította, hogy a
világban létező összes dolog nem egyéb, mint az örök és változatlan ideák árnyképe. Athénben
iskolát alapított egy ligetben, amely évszázadokon át működött, és ennek az iskolának a
nevéből származik az akadémia kifejezés.
Arisztotelész: Platón tanítványa és Nagy Sándor nevelője, akit a későbbi szaktudományok
alapítójának tartunk. Platón ideatanát szubsztancia-elméletével váltotta fel. Munkássága
nyomán alakult ki a gondolkodás folyamatát vizsgáló tudomány, a logika is.
Nagy Sándor: Kr.e. 336-323-ig uralkodó makedón király, aki egyesítette a görögök poliszokat
és elfoglalta a Perzsa Birodalmat.
Fogalmak
Polisz: Antik típusú városállam. Tagjai a magántulajdonnal és politikai jogokkal rendelkező
polgárok.
Arisztokrácia: A társadalom államot irányító, gazdag, nagybirtokos rétege.
Démosz: A kisbirtokos parasztokból, kereskedőkből és iparosokból, valamint a vagyonnal
nem rendelkező, de teljes jogú athéni polgárokból álló köznép.
Türannisz: Athénban az erőszakkal megszerzett hatalmat nevezték zsarnokságnak.
Eklészia: A népgyűlés neve az ókori Athénban.
Esküdtbíróság: A kisebb ügyekben igazságot szolgáltató, 6000 fős bíró testület Athénban.
Szolón állította fel, tagjait egy évre választották (később sorsolták). Nem volt újraválasztható
tisztség.
Demokrácia: Jelentése: a démosz uralma. Olyan uralmi forma, amelyben a démosz (köznép)
gyakorolja az államhatalmat.
Sztratégosz: Állami tisztség Athénban. Ők az athéni hadsereg vezetői (hadvezérek). Tagjait
csak az első vagyoni osztályból választhatta meg a népgyűlés egy évre. Ez volt az egyetlen
újraválasztható tisztség Athénban.
Cserépszavazás: Kleiszthenész vezette be Kr.e. 508-ban, azért, hogy ne lehessen még egyszer
türannisz Athénban. A népgyűlés (évente egyszer) dönthetett arról, hogy szükséges-e
cserépszavazást tartani. Ha érvényes volt a cserépszavazás (ehhez 6000 érvényes szavazatra
volt szükség), akkor a legtöbb szavazatot kapott athéni polgárt 10 évre száműzték Athénból.
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Filozófia: Jelentése: a bölcsesség szeretete. A mitikus-vallásos gondolkodással szemben
tudományos (racionális) világmagyarázatra törekedett. Alapkérdései: Mi a létező? Mi az igaz?
Mi a jó? Mi a szép? A filozófia három felől igyekszik értelmezni a világot. Az abszolútum
(Isten) felől, a létező (a tapasztalat) felől és a megismerő (az ember) felől.
Hellenizmus: A Nagy Sándor hódítását követő hellenizáció korszaka. Jellemzője, hogy a
hódító görögök városokat alapítottak, amelynek lakossága átvette a görög nyelvet és a görög
kultúra és tudomány virágzó központjaivá váltak (pl. Alexandria).
Topográfia
Athén: A legjelentősebb görög polisz, amely az Attikai-félszigeten alakult ki, és a mai
Görögországnak is fővárosa.
Spárta: A második legjelentősebb polisz, amely a Peloponnészoszi-félszigeten alakult ki, és
a mai Görögország területén található.
Olümpia: Az ókori görögök egyik legfontosabb kultikus helye. Itt rendezték az első olimpiát
Kr.e. 776-ban és itt állt Pheidiász Zeusz szobra. A mai Görögország területén található.
Marathón: Itt győzte le Kr.e. 490-ben, Miltiadész vezetésével az athéni sereg a perzsákat. A
mai Görögország területén található.
Thermopülai-szoros: Itt szenvedett vereséget Kr.e. 480-ban, a Leónidasz vezette spártai
hadsereg a perzsáktól. A mai Görögország területén található.
Szalamisz: Itt győzte le Kr.e. 480-ban, Themisztoklész vezetésével az athéni flotta a
perzsákat. A mai Görögország területén található.
Peloponnészosz: A Balkán-félsziget egyik legdélebbi félszigete. Nagy részét a spártaiak
hódították meg. A peloponnészoszi-félszigeten található poliszok (pl. Megara, Korinthosz)
Spárta vezetésével hozták létre a peloponnészoszi-szövetséget.
Makedónia: Ókori görög állam, amely egyesítette a görög poliszokat és meghódította a Perzsa
Birodalmat. A mai Görögország és Macedónia területén található.
Alexandria: A legjelentősebb hellenisztikus város. A mai Egyiptom területén található.
Az athéni demokrácia működése a Kr.e. 5. században. (közép)
A népgyűlés (ekklészia): Az athéni állam legfontosabb politikai intézménye a népgyűlés volt.
Miért? Mert csak a népgyűlés hozhatott törvényeket és minden kül- és belpolitikai döntés itt
született meg. Miért tudott a népgyűlés ilyen fontos szerepet betölteni az állam irányításában?
Mert sűrűn és rendszeresen (kb. 10 naponta) ülésezett, tagjai közül pedig bárki javasolhatott
törvényeket és bárki viselhetett tisztségeket.5 Kik lehettek a népgyűlés tagjai? A polgárjoggal
rendelkező athéniak. Kik rendelkeztek polgárjoggal? Minden olyan 20. életévét betöltött,
szabad férfi, akiknek a szülei is Athénben születtek. Kik maradtak ki? A metoikoszok
(bevándorlók, akiknek a szülei nem athéniak voltak) a nők és a rabszolgák (nem szabadok). Ez
azt jelentette, hogy az athéni polisz felnőtt lakóinak csak egy kis része (kb. 40 ezer fő)
rendelkezett polgárjoggal. A tisztségeket csak 30. éves kortól lehetett és nem választás, hanem
sorsolás útján lehetett betölteni, de csak 1 évig és a tisztségek nem voltak újraválaszthatóak
5

Volt népgyűlés Spártában és Rómában is mégsem jött létre demokrácia ezekben a városállamokban! Miért?
Mert a népgyűlés csak ritkán és rendszertelenül gyűlt össze (legtöbbször csak akkor, amikor az arisztokrata
vezetők összehívták), tagjainak pedig nem volt kezdeményezési joga (a népgyűlés tagjai csak az arisztokrata
vezetők által eléjük terjesztett javaslatokról szavazhattak).
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(ez azt jelentette, hogy egy személy, egy tisztséget életében csak egyszer viselhetett). Milyen
állami hivatalokban lehetett a tisztségeket ilyen módon betölteni? Az Ötszázak Tanácsában
(bulé) és a népbíróságban (héliaia).
Az Ötszázak Tanácsa (bulé): A bulénak az volt a feladata, hogy megszűrje6 a népgyűlés elé
kerülő törvényjavaslatokat és ellenőrizze, hogy a népgyűlés döntéseit végrehajtották-e a
sztratégoszok és az arkhónok. A bulé tagjait a még Kleiszthenész által létrehozott phülérendszer (választókerületi-rendszer) alapján sorsolták ki. A 10 phüléből (10 választókerületből)
phülénként 50 főt sorsoltak be a buléba.7 A bulé úgy működöt, hogy az év egy tizedén keresztül
(tehát bő egy hónapig) mindig az egyik phülé ötven tanácstagja volt állandó szolgálatban.
Ezeket „tizedévenként” folyamatosan ülésező bizottságokat nevezték prütanisznak.

Kleiszthenész és Periklész reformjainak köszönhetően a bulé olyan könnyen befolyásolható,
önálló döntésre képtelen testületté vált, amely valójában már alkalmatlanná vált arra, hogy
ellenőrizze a népgyűlést és a sztratégoszokat.
A népbíróság (héliaia): A népbíróság 6000 tagú volt, és tagjai a különböző ügyek (pl. kis
értékű lopás, csalás, erőszakos cselekmény stb.) szerint létrejövő esküdtszékekben
bíráskodtak.8 A népbírák egy évig lehettek hivatalban, nem voltak újraválaszthatók, napidíjat
kaptak és sorsolással tölthették be hivatalukat. Érdekessége az athéni népbíróságnak, hogy
mindennap kisorsolták, hogy ki melyik esküdtszékben fog bíráskodni.

6

A megszűrés azt jelentette, hogy a népgyűlés tagjai közül ugyan bárki javasolhatott törvényt, de a javaslatról
csak akkor szavazhatott a népgyűlés, ha a Bulé úgy döntött, hogy azt a népgyűlés elé lehet terjeszteni.
7
1 phülé három, egymástól távol eső területből (trittüszből) állt (belső területek, város és tengerpart).
8
Hazaárulás és gyilkosság esetében a népgyűlés bíráskodott, míg a családjogi ügyekben megmaradt az
Areioszpagosz bíráskodási jogköre.
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Sorsológép Periklész korából (rekonstrukció)
A sztratégoszok: Az athéni állam legfontosabb tisztviselői az athéni hadsereg vezérei, a
sztratégoszok voltak. A sztratégoszokat nem sorsolták, hanem a leggazdagabb (az első
vagyoni osztályba, azaz az ötszáz mérősök közé tartozó) athéni polgárok közül választották. 9
Ugyan a sztratégoszi hivatalt is csak egy évig lehetett betölteni, de újraválasztható tisztség
volt (ugyanaz a személy életében akárhányszor lehetett sztratégosz).
Periklész: Az újraválaszthatóságot kihasználva a 10 tagú sztratégoszi testület
elnöke 15 éven át, folyamatosan Periklész volt. Ez azt jelentette, hogy
Periklész képes volt arra, hogy 15 éven át, minden évben újra és úja
sztratégosszá választassa magát a népgyűléssel. Miért tudta ezt megtenni?
Egyrészt azért, mert olyan intézkedéseket (napidíj járt a tisztségviselésért és
sorsolták a tisztségviselőket) hozott, amelyek rendkívül népszerűvé tették a
népgyűlésben. Másrészt a népgyűlésen részt vevők számára ingyenes színházi
előadásokat és lakomákat rendezett. Periklész ezekkel az intézkedéseivel
elsöprő népszerűségre tett szert a népgyűlésben, amit arra használt fel, hogy
megszüntette az Areioszpagosz politikai szerepét.
„Ezért folyamodott az állami juttatások rendszeréhez. Így aztán a színházi pénzekkel, a
törvényszéki napidíjakkal s a más címen kifizetett összegekkel megnyerte magának a
népet, és felhasználta az Areioszpagosz tanácsa ellen, melynek ő maga nem volt tagja, letörte
a tanács hatalmát, s megfosztotta a legfőbb ügyekben addig gyakorolt bírósági jogkörétől.”
(Plutarkhosz)
Az Areioszpagosz politikai szerepének megszüntetése azt jelentette, hogy Periklész az
Areioszpagosz „alkotmánybírói” szerepét szüntette meg és így az Areioszpagosz már nem
akadályozhatta meg, hogy a népgyűlés határozatai egyből törvényerőre emelkedhessenek.
Periklész sikeres hadvezér volt, aki növelte Athén hadihajóinak számát, ezáltal a
szegény athéni polgárok nemcsak tanácsnokként és népbíróként, hanem evezősként is napidíjat
kaptak. Ezen túl Periklész rendkívül nagy hatású szónok is volt, ami népvezérré (demagógos)
9

Ez azért volt így, mert a sztratégoszoknak a saját vagyonukkal kellett felelniük a közvagyonnal való
gazdálkodásért.
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tette. Periklész, mint demagógos a népgyűlés egyedüli irányítójává vált és politikai ellenfeleit
bármikor száműzhette cserépszavazással.
Cserépszavazás (osztrakiszmosz): A cserépszavazás
lényege az volt, hogy a népgyűlésnek joga volt évente
egyszer
cserépszavazást
tartania,
ami
a
következőképpen zajlott le.

„Minden egyes ember fogott egy cserépdarabot, és ráírta, hogy kit akar eltávolítani a polgárok
közül, majd odavitte az agora egy bizonyos helyére, amely korláttal volt körülkerítve. Az
arkhónok először a cserepek mennyiségét számlálták össze, ha ugyanis hatezernél kevesebben
voltak a szavazók, a cserépszavazás érvénytelennek számított. Azután külön rakták mindegyik
nevet, és azt, akit a legtöbben írtak fel, tíz évre kiutasították, de úgy, hogy az illető
megmaradt javai élvezetében.” (Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok)
Tehát a cserépszavazás érvényességéhez 6000 szavazatra volt szükség és azt száműzték, aki a
6000 szavazatból a legtöbbet kapta. A száműzetés 10 évig tartott, de a száműzött polgár
vagyonát nem kobozták el. A cserépszavazást az athéni politikusok arra használták fel, hogy
leszámoljanak politikai ellenfeleikkel és persze ebben is Periklész volt a legsikeresebb.
Az arkhónok és az Areioszpagosz: A népgyűlésen, a népbíróságon, a Bulén és a sztratégoszi
hivatalon kívül volt még két politikai intézménye az athéni államnak: az arkhóni hivatal és a
vének tanácsa (Areioszpagosz). Hivatali évük lejárta után az arkhónok az Areioszpagoszba
kerültek, amelynek halálukig a tagjai maradtak. Az Areioszpagosznak eredetileg az volt a
feladata, hogy felügyelje az arkhónok és a népgyűlés működését. Mint a törvények legfőbb
őrzője megsemmisíthette a népgyűlés által elfogadott törvényeket, vagy az arkhónok által
hozott döntéseket, ha úgy ítélte meg, hogy ezek veszélyeztetik az athéni állam működését.
Eredetileg ez a két hivatal voltak Athén legfontosabb politikai intézményei, de a demokráciában
már nem volt politikai jelentőségük. Miért vesztették el jelentőségüket? Mert Kleiszthenész
Kr.e. 508-ban kivette a hadsereg irányítását az arkhónok kezéből és az általa létrehozott
sztratégoszi testületbe helyezte át. Periklész pedig Kr.e. 462-ben egy olyan törvényt fogadtatott
el a népgyűléssel, amely eltörölte az Areioszpagosznak azt a jogát, hogy felülbírálhassa a
népgyűlésen elfogadott törvényeket. Így most már a bulé után az Areioszpagosz sem tudta
ellenőrizni a népgyűlés működését.
Ki irányítja a demokráciát? Láthatjuk tehát, hogy Kleiszthenész és Periklész reformjainak
köszönhetően a népgyűlés közvetlenül és minden korlát nélkül gyakorolta az államhatalmat.
Tehát államjogilag valóban minden hatalom a népgyűlés kezében volt, azaz Athénban valóban
demokrácia volt. A népgyűlést alkotó tömeg10 azonban nem képes vezetni önmagát, ezért a
10

Periklész idejében a népgyűlés helyén (ez az agorát szegélyező Pnüx-domb oldalában volt kialakítva)
mindössze hatezren fértek el. Ezért a népgyűlésen azok a szegény athéni polgárok voltak többségben, akik –
akár tanácsnokként, akár esküdtként, akár evezősként - rászorultak a napi díjakra.

Oldal 21 / 42

Magister Universitas Érettségi Előkészítő
1. csomag írásbeli témakörök

Készítette: Barta József

népgyűlés döntéseit a bulénak, az arkhóni testületnek és az Areioszpagosznak kellett volna
irányítania. Kleiszthenész és Periklész azonban ezt a három testületet kiszorította a népgyűlés
irányításából és helyüket a sztratégoszi testület vette át. A kérdés az volt, hogy ki tudja
leginkább befolyásolni a népgyűlés döntéseit és ezen keresztül ki tudja megszerezni a népgyűlés
feletti irányítást? Ez Periklésznek sikerült a legjobban, aki egy első vagyoni osztályba tartozó,
nagy tekintélyű arisztokrata családnak volt a tagja. Periklész, arisztokratákból álló rokoni és
baráti körének az élén állva, a népgyűlés irányításán keresztül, 15 éven át gyakorlatilag
korlátlan hatalommal irányította az athéni államot. Ezért írja Thükudidész, hogy az Athéni
demokrácia valójában nem más, mint egyetlen ember uralma. És ezért írja Arisztotelész, hogy
nem jó demokrácia az, ahol
„… a hatalom birtokosa a nép, nem pedig a törvény. Más szóval ez az, mikor mindenben a
népszavazás dönt, nem pedig a törvény. Ezt a helyzetet a demagógok teremtik meg.”
És ezért írja Pszeudó-Xenophón, hogy:
„Aztán valahány tisztség van, mely, ha jó kezekben van, boldogulást, ha nem jó kézben,
veszedelmet hoz az egész népre - ezekben a tisztségekben a nép nem is kíván részesedni. Úgy
gondolják, hogy nem kell sorshúzás útján részesedniök sem a sztratégosz, sem a hipparkhosz11
tisztségében, hiszen tudja a nép is, hogy több haszon van abból, ha nem maga látja el ezeket a
hivatalokat, hanem hagyja, hogy a legtekintélyesebbek lássák el.”
Összegzés: Tehát Kleiszthenész és Periklész valójában azért hozták létre a demokráciát, hogy
az athéni államot ne több, hanem csak a saját arisztokrata családjuk irányíthassa (Ennek a
családnak az élén állt Periklész). A majdnem 100 évig tartó folyamatos háborúzás12 alatt
valójában a sztratégoszi testület vált az athéni állam tényleges irányítójává, amelynek Periklész
volt 15 éven át az elnöke.

11
12

A lovasságot vezető sztratégoszt nevezték hipparkhosznak.
A perzsa háború Kr.e. 492-449-ig utána pedig a peloponnészoszi háború Kr.e. 431-404-ig tartott.
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És itt van egy tankönyvi ábra, ami összefoglalja mindazt, amit fentebb leírtam az athéni
demokrácia működéséről. Sajnos az ábra több hibát is tartalmaz: Periklész javaslatára nem Kr.e.
461-ben, hanem 462-ben szüntette meg a népgyűlés az Areioszpagosz népgyűlést ellenőrző
jogkörét. Csak Periklész halála után járt a népgyűlésen való részvételért is napidíj.

Athén társadalma és államszervezete Periklész korában
A görög hitvilág néhány jellemző vonása (közép)
Az ókori görögöknek antropomorf politeista kultuszvallása volt. A sok isten közül 12 volt
főisten, akik az Olümposz-hegy csúcsán laktak és Zeusz uralkodott felettük.
1. Zeusz a leghatalmasabb isten, az időjárás, a mennydörgés és a villámok istene.
2. Héra Zeusz felesége, az istenek királynője, a házasság és a hűség istennője.
3. Poszeidón Zeusz után a legnagyobb tisztelettel övezett isten a tengerek és a
földrengések istensége.
4. Aphrodité a szerelem és a szépség istennője.
5. Héphaisztosz a tűz istene, az istenek kovácsmestere.
6. Apollón a jövendölés, a zene, a gyógyítás, valamint az íjászat istene.
7. Hermész az utazás, a tolvajok patrónusa és az istenek hírnöke.
8. Démétér a föld termékenységének istennője.
9. Artemisz a vadászat istennője, az állatok, a vadon és a fiatal lányok patrónusa.
10. Pallasz Athéné a bölcsesség istennője és a harc megtestesítője.
11. Arész a háború és a vérontás istene.
12. Hesztia az otthon, a család istennője.13

13

A főistenek mellett népszerű isten volt még Hadész az alvilág és Dionüszosz a bor, a mámor és a színjátszás
istene.
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A görög vallás antropomorf jellege: A görög istenek annyira antropomorfak (emberszerűek)
voltak, hogy csak az különböztette meg őket az emberektől, hogy hatalommal rendelkeztek a
természeti erők és az emberek sorsa felett és halhatatlanok voltak. A görög istenek lopnak,
csalnak, hazudnak, paráználkodnak (istenekkel, emberekkel és állattokkal egyaránt) és nem
csak egymás feleségét szeretik el, hanem még az emberekét is! Az istenek és az ember nászából
születtek meg a félistenek (pl. Héraklész, Akhilleusz), és ezektől a félistenektől vagy
másképpen mitikus hősöktől (héroszok) származtatták magukat a görögök (pl. a makedónok
Héraklésztől). A görög istenek lerészegednek, fellázadnak, biszexek, sőt még félnek is, igaz
csak egyetlen dologtól: az aranyagancsú szarvas vérétől, amely eltörli az ereikben keringő
folyadékból nyert halhatatlanságukat. A görög istenek bosszúállóak és kiszámíthatatlanok és
sokszor áldozatokkal sem lehet a kegyüket elnyerni. Az istenek viszálya okozza az emberek
közötti viszályokat is (pl. trójai háború). Az istenek történetét a Homérosz és Hésziodosz által
megírt görög mitológia mondja el.
A görög vallás kultikus jellege: A görög isteneket nem lehet meghatni szeretettel vagy
erkölcsös (erényes) viselkedéssel, hiszen maguk sem így élnek. A görög istenek jóakaratát csak
úgy lehet elnyerni, hogy áldozatot mutatunk be nekik. Azokat a vallásokat, amelyek
kizárólag áldozatok bemutatásán keresztül tartják a kapcsolatot isteneikkel
kultuszvallásoknak nevezzük.
„Porphüriosz leírta, hogy egy bizonyos arkadiai Klearkhosz tisztelte az isteneket a legjobban.
Ezt a dicsőséget azzal érte el, hogy nagy buzgalommal végezte el az áldozatokat a megfelelő
időpontban. Újholdkor megkoszorúzta és feldíszítette Hermész és Hekaté oszlopait, a többi
szentélyben pedig az ünnepek során füstölőáldozattal, árpadarával és áldozati kaláccsal mutatta
ki tiszteletét. Az állami áldozatokban is részt vett, nem hagyva ki egyetlen ünnepet sem.”
Németh György történész tanulmányából.
Tehát a kultuszvallásban a hit nem a lelkiismeretben vagy az istennel folytatott bensőséges
párbeszédben, hanem a kultuszcselekmények megfelelő végrehajtásában nyilvánult meg. Ha
valaki nem hajtotta végre rendesen az áldozati szertartásokat (= a kultikus cselekményt), akkor
nem csak magát, hanem a közösségét is veszélybe sodorhatta. Ezért is jelentett közösség elleni
lázadást a kultuszok elhanyagolása. Az áldozatot bemutató személy vagy közösség gyakran
pontosan (feliratokon is) megfogalmazta, mit vár el az áldozatért cserében az istenektől. Az
áldozatot kölcsönös előnyöket biztosító aktusnak tekintették, és ha éppen nem volt konkrét
kérésük az istenekhez, akkor is fontosnak tartották a jó viszony, a közösség iránti jóindulatuk
fenntartását.
Háttáérismeret
A görög misztériumvallások. A kultuszvallás nem ad az embernek sem személyes
istenélményt, sem reményt a túlvilág mindenkire váró szörnyűségével szemben.14 Ezt a hiányt
pótolták a misztériumvallások. A misztériumvallás lényege, hogy a hívő olyan titkos tudást
(= misztériumot) kap, amely biztosítja számára a boldog túlvilági életet. Ezt a titkos tudást
csak a beavatási szertartás után lehetetett megkapni. A beavatás nem közösségi, hanem titkos
személyes aktus volt. A beavatottak nem beszélhettek a kívülállóknak arról, hogy miben áll a
14

Az antik vallások meglehetősen sötét túlvilágképpel rendelkeztek. A holtak árnyai öntudatlanul és erőtlenül
lebegnek a túlvilágon, és örömtelen létükben az sem okoz különbséget, hogy a földön jók vagy gonoszak voltak.
A legnagyobb hősök ugyan a boldogok szigetére juthattak, de Homérosz szerint Akhilleusz sem oda került. A
leggonoszabbakat várhatta valamiféle büntetés, de a jóság és erény képviselői számára semmiféle paradicsomot
nem alkottak meg.
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misztérium lényege. Az egyik ilyen görög misztériumvallás volt például az orphikusoké, akik
a halottaik mellé aranylemezt helyeztek, amelyre felírták azt a titkos tudást, amivel az orphikus
biztosíthatta a maga számára a boldog túlvilági életet. Nézzük egy példát arra, hogy milyen
titkos tudást írtak fel ezekre az aranylemezekre.
„A beavatott orphikusnak a halál után vigyáznia kellett rá, hogy a túlvilágon ne igyon a Léthépatak vizéből, mert akkor mindent elfelejt, még azt is, hogy beavatott volt. Tovább kell
mennie, akárhogy szomjazik is, és meg kell találnia az Emlékezet tavából fakadó forrást. A
forrást szörnyek vigyázzák, akiknek a kérdéseire csak a beavatottak tudják a választ. Ha
megfeleltek a kérdésekre, ihatnak a vízből, és elindulhatnak arra a boldog vidékre, ahová csak
a beavatottak lelkei juthatnak el.” Németh György történész
Tehát a misztériumvallások titkos tudása megmondja, hogy meddig és milyen szenvedést kell
elviselni (el kell viselnie a szomjúságot, amíg el nem ér az Emlékezet tavához) és milyen
konkrét, pontos tudással (mit kell válaszolni a szörnyek kérdéseire) kell rendelkezni, ahhoz
hogy boldogok lehessünk a túlvilágon is.
A mágia. Tehát a kultuszvallás az áldozatok megfelelő időben és módon történő bemutatásával
igyekszik a földi élethez, míg a misztériumvallás titkos tudás átadásával igyekszik a túlvilági
élethez megszerezni az istenek támogatását. Ezzel szemben a mágia varázslással akarja az
isteneket arra kényszeríteni, hogy hajtsák végre az akaratunkat.

A képen látható baba papiruszba volt tekerve egy vöröses hajtinccsel. A varázslat egy nőt
akart arra kényszeríteni, hogy beleszeressen egy férfiba.
Esküszöm rád, Hulladémon! Pusztuljon el és olvadjon el Szarapión a Dioszkorusz, Tikó
szülötte iránt érzett szerelmétől! Égesd a szívét, olvaszd meg, szárítsd ki a vérét szerelmében,
vágyában és szenvedésében, hogy Szarapión, Paszamétra szülötte eljöjjön Dioszkoruszhoz,
Tikó szülöttéhez, teljesítse valamennyi kívánságomat, szeressen és maradjon mellettem, míg
csak az Alvilágba nem jut! (Ólom átoktábla)
A klasszikus kor és a hellenizmus kimagasló kulturális emlékei. (közép)
Klasszikus kor: az athéni Akropolisz és Pheidiász két szobra: az egyik az Akropoliszon
felállított Pallasz Athéné szobor, másik az Olümpián felállított Zeusz szobor.
Hellenizmus: a rodoszi kolosszus, az alexandriai világítótorony és az alexandriai könyvtár.
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Az ókori Róma
Kronológia
Kr. e. 753: Róma alapítása
Kr. e. 510: Az utolsó római király elűzése. A Római Királyságot felváltja a Római
Köztársaság.
Kr. e. 367: A Licinus féle földtörvény elfogadása, amely 500 iugerumban (125 hektár)
maximalizálta az állami közföldekből bérelhető terület nagyságát.
Kr. e. 264–241: Az I. pun háború
Kr. e. 218–201: A II. pun háború
Kr. e. 168: A rómaiak a püdnai csatában legyőzték, majd provinciává szervezték
Makedóniát.
Kr. e. 48: A pharszaloszi csatában Caesar legyőzte Pompeiust és ezzel megszerezte az
egyeduralmat.
Kr. e. 31: Az actiumi csatában Octavianus legyőzte Antoniust és ezzel megszerezte az
egyeduralmat.
313: Constantinus római császár szabad vallásgyakorlatot biztosított a keresztények számára.
395: A Római Birodalom végleg két részre, Nyugat-Római Birodalomra és Kelet-Római
Birodalomra vált szét.
476: A Nyugat-Római Birodalom bukása.
Személyek
Hannibal: A II. pun háborúban a rómaiak felett több csatában is győzelmet arató punok
hadvezére.
Cornelius Scipio: A II. pun háborúban a Hannibál felett végső győzelmet arató római
hadvezér.
Gracchus-testvérek: Néptribunusok, akik földosztással és a római polgárjog kiterjesztésével
akarták megoldani a hódító háborúk következtében fellépő katonai válságot.
Marius: A Gracchusok híveiből szerveződő néppárt egyik vezetője, consul, aki
zsoldoshadsereg felállításával megoldotta a Római Birodalom katonai válságát.
Sulla: A szenátus híveiből szerveződő szenátor párt egyik vezetője, diktátor, aki kegyetlenül
leszámolt politikai ellenségeivel (proscriptió) és felszabadított 10 ezer rabszolgát, akikből
testőrséget állított fel a maga számára.
Spartacus: A legnagyobb rabszolgafelkelés vezére.
Pompeius: Szenátor párti politikus, az I. triumvirátus tagja.
Caesar: Néppárti politikus, az I. triumvirátus tagja. Pompeius legyőzése után nyílt diktatúrát
vezetett be, ami miatt a szenátorok meggyilkolták.
Antonius: Néppárti politikus, a II. triumvirátus tagja, Octavianus győzelme után öngyilkos
lett.
Augustus: Eredeti neve Octavianus. Néppárti politikus, Caesar örökbe fogadott fia, a II.
triumvirátus tagja. Antonius legyőzése után burkolt egyeduralmat (principátus) vezetett be.
Traianus: Római császár. Az ő uralkodása alatt érte el a Római Birodalom legnagyobb
kiterjedését.
Hadrianus: Római császár, aki megkezdte a limes erődítését. Az egész birodalomra kiterjedő
császári közigazgatást, hozott létre. Ezzel kivette a belső provinciák irányítását is a szenátus
kezéből és a szenátus hatásköre Róma városára szűkült.
Diocletianus: Római császár, aki a császári hatalmat nyílt egyeduralommá (a principátust
dominatussá) alakította át. A legnagyobb keresztényüldözést kezdeményező császár.
Názáreti Jézus: Tanításai, cselekedetei és csodái alapján jött létre a kereszténység.
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Pál: Apostol, aki térítő vallássá alakította át a kereszténységet, és létrehozta a keresztény
egyházszervezet.
Constantinus: Római császár, aki 313-ban vallásszabadságot adott a keresztények számára.
Attila: A legjelentősebb hun király.
Tacitus: Az egyik legjelentősebb római történetíró.
Fogalmak
Patrícius: A római arisztokrácia elnevezése.
Plebejus: A római köznép elnevezése.
Consul: Béke idején a magistratusi hivatal, háborúban pedig a hadsereg vezetője.
Senatus: A római vének tanácsának elnevezése. A Római Köztársaságot ténylegesen irányító
testület.
Dictator: Feladata volt végveszély esetén intézkedni. Teljes hatalommal rendelkezett (nem
volt hivatali társa), de csak félévre választották meg.
Néptribunus: Feladata volt a plebejusok érdekeit védeni a patríciusokkal szemben. Személye
valamint a háza és a benne tartózkodók személye szent és sérthetetlen volt, a szenátus döntéseit
megvétózhatta.
Censor: Feladata a római polgárok vagyonbecslése és a szenátorok feddhetetlenségének
ellenőrzése volt.
Provincia: A Római Birodalom tartományainak elnevezése. Az Itálián kívül eső, meghódított
területekből alakították ki.
Senatori rend: A hódító háborúk következtében meggazdagodó, a közföldeket és az állami
tisztségeket kisajátító patríciusok.
Lovagrend: A hódító háborúk következtében meggazdagodó, a távolsági kereskedelmet és a
provinciák adóbérlési jogát kisajátító plebejusok.
Triumvirátus: A római köztársaság legnagyobb hatalmú politikusainak szövetsége.
Principátus: A köztársaság látszatát fenntartó, burkolt egyeduralmi forma.
Limes: A Római Birodalom természetes határok (pl. a Rajna, Duna, Eufrátesz) mentén
kialakított és megerődített határvonala.
Légió: A római hadsereg legnagyobb katonai egysége. 6000 katonából állt egy légió.
Colonus: Legelőször Vespasianus római császár (69-79) vezette be colonus-rendszert a
császári földeken, majd a 2. században már a magánbirtokokon is megjelent. A nagybirtokosok
a latifundiumaik központjától távol eső birtokrészeket kis parcellánként, terményhányad (ez
általában a termény 1/3-a volt) fejében felszabadított rabszolgáiknak adták ki. Ezeket a
felszabadított rabszolgákból kikerülő, terményhányad fejében kis parcellákat bérlő, szabad
parasztokat nevezzük colonusoknak. A tipikus nagybirtok ettől kezdve tulajdonképpen két
részből állt: a központi területből, amelyet rabszolgák műveltek, és a colonusoknak bérbe adott
parcellák halmazából. Egy idő után azonban már nem csak a felszabadított rabszolgák váltak
colonussá, hanem az állami terhek elől az adómenetességet élvező nagybirtokokra menekülő
városlakók és a birtokos parasztok is. A IV. századtól a császárok már a nagybirtokosakat is
elkezdték megadóztatni, ezért a colonusok elköltöztek a nagybirtokokról. Ennek
megakadályozása érdekében a római császárok röghöz kötötték a colonusokat. Részlet Nagy
Konstantinus rendeletéből: „Akinél megtalálják másvalakinek a colonusát, az nemcsak a
colonust köteles eredeti lakóhelyére visszaszolgáltatni, hanem az eltelt időre fejadóját is meg
kell fizetnie”. A colonatus intézményéből fejlődött ki a jobbágyság.
Dominatus: A principátust felváltó, nyílt, despotikus egyeduralmi forma.
Zsinagóga: A zsidó vallás temploma.
Diaszpóra: Egy kisebb csoportokban, szétszórtan élő népcsoport (pl. a zsidóság) együtt élő
közösségének elnevezése.

Oldal 27 / 42

Magister Universitas Érettségi Előkészítő
1. csomag írásbeli témakörök

Készítette: Barta József

Apostol: Jézus 12 tanítványán kívül még Pál tartozott közéjük. Hittérítő és egyházalapító
(misszionáriusi) tevékenységet végeztek.
Egyház: Az azonos hitelveket követő keresztények legnagyobb szervezeti egysége.
Püspök: Az egyházmegyéket vezető keresztény főpap.
Zsinat: Az egyház főpapokból álló, legfőbb döntéshozó testülete. A római császár hívja össze
és ő az elnöke is.
Topográfia
Róma: A Római Birodalom fővárosa. A mai Olaszország területén található.
Karthágó: A Pun Birodalom fővárosa. A mai Tunézia területén található.
Cannae: A II. pun háborúban Hannibál itt mért súlyos vereséget a római hadseregre. A mai
Olaszország területén található.
Actium: Octavianus Kr.e. 31-ben itt győzte le Antoniust. A mai Görögország területén
található.
Jeruzsálem: Az ókori zsidó állam fővárosa. Ebből a városból indult el a keresztény térítés.
A mai Palesztina és Izrael területén található.
Konstantinápoly: Először a Kelet-Római Birodalom majd a Bizánci Birodalom (Bizánc),
majd a Török Birodalom (Isztambul) fővárosa.
Pannónia: A Római Birodalom egyik provinciája volt, amely a mai Dunántúl területén
helyezkedett le.
Aquincum: Ókori római város a mai Óbudán.
Sopianae: Ókori római város a mai Pécsen.
Savaria: Ókori római város a mai Szombathelyen.
Miért vált szükségessé az egyeduralom? (közép)
Róma államformája 500 éven köztársaság volt. A Római Köztársaság (pontosabban
arisztokratikus köztársaság15) legfontosabb politikai intézménye és tényleges irányítója a
szenátus volt, amely 400 éven át olyan sikeresen vezette a köztársaságot, hogy a picike
városállam a Kr.e. II. század közepére a Földközi-tenger egész medencéjét uraló
világbirodalommá vált. Ez a siker annak volt köszönhető, hogy a római hadsereg le tudta győzni
a punokat és a görögöket. Tehát a köztársaság katonai győzelmeinek köszönhette sikerességét.
Nos, ezek a győzelmek értek véget a Kr.e. II. század végén és a köztársaság olyan súlyos katonai
vereségeket szenvedett el, hogy félő volt, a római hadsereg már nem képes hódítani, sőt úgy
nézett ki, hogy már arra sem lesz képes, hogy az oly sikeresen meghódított területeket
megtartsa. Hogyan lehetne a római hadsereget alkalmassá tenni arra, hogy a hatalmas
birodalmat megvédje? A Gracchus testvérek úgy gondolták, hogy az önellátó
paraszthadsereget kell megerősíteni földosztással és a római polgárjog kiterjesztésével, amit
azonban a szenátus megakadályozott és a Gracchusokat megölette16. Marius viszont úgy
oldotta meg a katonai válságot, hogy a paraszthadsereget zsoldoshadsereggé alakította át. Na,
ez volt a fő oka annak, hogy egy 100 éven át tartó véres polgárháború után a köztársaságot
egyeduralom (ill. annak egy sajátos uralmi formája, a principátus) váltotta fel. Miért? Mert egy
15

A városállamok (legyen az görög, pun vagy etruszk) jellemző uralmi formája az arisztokratikus köztársaság
volt (kivéve Athént, mert ott demokrácia volt). Ezt az uralmi formát a rómaiak tökélyre fejlesztették. Két
államforma létezik: egyeduralom (monarchia) és köztársaság (respublika). Az államformán belül viszont
többféle uralmi formát különböztetünk meg: egy köztársaság uralmi formája lehet oligarchikus, arisztokratikus
vagy demokratikus, egy monarchia uralmi formája pedig lehet despotikus, diktatórikus, patrimoniális, feudális,
rendi vagy alkotmányos.
16
A szenátus azért ölette meg a Gracchusokat, mert attól féltek, hogy a reformjaik miatt olyan népszerűvé
válnak a római nép körében, hogy megszerzik az egyeduralmat.
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több száz vagy ezer kilométerre harcoló zsoldoshadsereget már nem lehetett évente változó
hadvezérekkel (tudjátok az egymás évente váltó consulok voltak hadvezérek) irányítani! A
zsoldoskatonák teljes egészében a katonáskodásból éltek meg, ezért ahhoz a hadvezérhez
ragaszkodtak, aki győzelemre vezeti őket, aki zsoldot és hadizsákmányt ad, és a 20 éves katonai
szolgálat leteleltével pedig veterán földet oszt ki a számukra. Ha viszont nem lehet évente
váltani a hadvezéreket, akkor a zsoldossereg hadvezérük engedelmes eszközévé válik és a
hadvezért egyeduralomra fog törni. A szenátus attól félt, hogy Marius egyeduralomra fog törni
(már Gracchusokat is ezért ölették meg), ezért megbízta Sullát, hogy állítson ki egy másik
zsoldossereget és győzze le Mariust. Sulla le is győzte Mariust, de a köztársaságot csak úgy
tudta helyreállítani, hogy 3 éven át nyílt és véres diktatúrát gyakorolt. Sulla véres diktatúrája
(lásd proskripció) azonban olyannyira meggyengítette a római államot, hogy azt majdnem
elpusztította a Spartacus-féle rabszolgafelkelés. A rabszolgaháború után minden római polgár
elemi érdekévé vált, hogy ne törjön ki újabb polgárháború. Caesar ezt úgy akarta elérni, hogy
titkos szerződést kötött17 Róma két legbefolyásosabb személyiségévével, Crassus-szal és
Pompeius-szal. Crassus Róma leggazdagabb, lovagi származású polgára volt, míg az optimata
Pompeius a legsikeresebb hadvezére. Mindkét személy szembe került a szenátussal és ezt az
elégedetlenségüket használta ki Caesar és így jött létre Caesar kezdeményezésére az I.
triumvirátus. A három triumvir felosztotta egymás közt a birodalmat. Caesar annyira sikeres
hadvezér lett Galliában, hogy tőle is tartani kezdett a szenátus, ezért átlépte a Rubicont és Kr.e.
48-ban a pharszaloszi csatában legyőzte Pompeiust. Győzelme után ő is nyílt, de (Sullával
ellentétben) nem véres diktatúrát vezetett be. Sullával ellentétben, diktátori hatalmát már nem
a köztársaság, hanem az egyeduralom megszilárdítására használta fel. Az volt a célja, hogy a
birodalom vezetésére alkalmassá tegye az egyeduralmat. Nézzük mindezt részletesebben,
forrásokkal alátámasztva!
Harc az egyeduralomért (közép)
A római hadsereg válsága: Tehát a hódító háborúk következtében lezajló társadalmi
változások miatt a Kr.e. II. század közepére meggyengült Róma paraszthadserege, ami katonai
válságot eredményezett.18
Földet és jogot a katonáknak: A Gracchusok úgy akarták megoldani a katonai válságot, hogy
földet (egész pontosan közföldet) osztanak az antik proletariátusnak és teljes római jogot
akartak adni az itáliai szövetséges népek számára. Reformjaik következtében a Gracchusok
olyan népszerűek lettek, ami a Gracchusok egyeduralomra jutásának veszélyét vetítette a
szenátus elé. Ezért a szenátus megölette a Gracchusokat és maga vette kézbe a katonai válság
megoldását.
„Az Itáliában tenyésző fenevadak mindegyikének megvan a maga barlangja, odúja és
búvóhelye, holott azoknak, akik Itáliáért küzdenek és meghalnak, egyebük sincs a levegőnél, a
világosságnál; lakás, állandó tartózkodási hely híján bujdosnak ezek feleségestül,
gyermekestül. Hazudnak a vezérek, midőn a csatákon bíztatják a katonákat, hogy védjék meg
sírjaikat, templomaikat az ellenségtől. Hisz annyi tömérdek római közül egynek sincs ősi oltára,
sem családi sírhelye, ám másoknak a fényűzéséért és kincseiért harcolnak, halnak meg. Az
emberlakta föld urainak hívják őket, de nincs egy rögnyi földjük sem.” (Plutarkhosz: Tiberius
Gracchus beszédéből)

17

Ez azt jelentette, hogy erről a megállapodásról semmit sem tudott a szenátus.
Katonai válság = egymás után súlyos katonai vereségeket szenvedett Róma, emiatt megállt a hódítás, sőt a
meghódított területek megtartása is kétségessé vált.
18
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„Caius /Gaius/ könnyűszerrel az állam első embere lehetett volna, de vagy a fivére halálának
a megtorlása, vagy a királyi hatalomhoz vezető út előkészítése okából, ő is, fivérének példájára
néptribunusként lépett fel. Céljai sokkal becsvágyóbbak és merészebbek voltak. Polgárjogot
akart adni Itália valamennyi lakójának, kiterjesztve egészen az Alpokig, földet osztott,
megtiltotta, hogy bárki ötszáz iugerumnál többet béreljen, ahogyan korábban a Lex Licinia
rendelkezett.” (Velleius Paterculus)
„Számos törvényjavaslatot terjesztett elő [Caius Gracchus], hogy a népnek kedvezzen, a
senatust pedig gyengítse. Ilyen volt pl. telepítési törvénye, amely az állami földet a szegények
kezére juttatta [...]. A szövetségesekre vonatkozó törvénye Itália lakóit a római polgárokkal
egyenlő jogokkal ruházta fel. A gabonatörvény olcsó kenyeret biztosított a szegények
részére. De a senatus hatalmát leginkább az ötödikkel nyirbálta meg: ez a törvényszéki eljárást
szabályozta. Addig csak a senatus tagjai ítélkeztek peres ügyekben. Ezért tartott tőlük a nép
meg a lovagrend. Caius háromszáz lovagot választott a háromszáz senatori bíró mellé.”
(Varro)
Pénzt és földet a katonáknak: A szenátus úgy oldotta meg a katonai válságot, hogy rengeteg
pénzt adott Mariusnak, aki így zsoldoshadsereget tudott létrehozni az antik proletárokból.19
Zsoldosseregek harca az egyeduralomért (polgárháború): Látványos katonai sikerei miatt
– annak ellenére, hogy a köztársaság törvényei ezt tiltották – Mariust hétszer választották meg
consullá és olyan mértékben megnőtt a népszerűsége - különösen katonái körében-, ami
ugyanúgy az egyeduralom rémét vetítette a szenátus elé, mint a Gracchusok esetében. Ezért a
szenátus nem engedte, hogy Marius földet osszon ki leszerelt katonáinak (veteránok) és azt is
elérte, hogy a népgyűlés Sullát válassza meg consullá. Erre Marius zsoldosseregével elfoglalta
Rómát és megkezdte a szenátorpárt (= a szenátus hívei) kiirtását. A szenátorok elmenekültek
Rómából és a szintén fényes katonai sikereket elérő Sullát rávették, hogy zsoldosseregével
számoljon le Mariusszal.
Sulla diktatúrája: Sulla legyőzte Marius seregét és ezzel Róma történelmében Sulla szerezte
meg elsőként az egyeduralmat (diktatúra), amiről azonban 3 év után lemondott. Sulla soha
nem látott kegyetlenséggel számolt le néppárti (= Marius híveivel) ellenségeivel (proscriptio)20
valamint felszabadított 10 ezer rabszolgát, akikből testőrséget szervezett magának.
„… kijelentette, hogy aki engedelmeskedik, annak jó dolga lesz, de ellenségei közül senkit sem
fog kímélni. Így szólván, felolvasta körülbelül 400 senatornak és 1600 lovagnak a névsorát,
kiket halálra szánt, ő az első, aki a halálraítéltek névsorát nyilvánosságra hozta, aki díjat
tűzött ki azok számára, kik ezeket megölik…” (Appianosz)
Rabszolgaháború és I. triumvirátus: Sulla diktatúrája után néhány évvel kitört a Spartacusféle rabszolgafelkelés (Kr.e. 73-71).21 Spartacus rabszolgaseregével ugyanúgy irtotta a
szenátorpárti, mint a néppárti római polgárokat és kis híján elpusztította a Római Köztársaságot.
19

A zsoldos katonák felszerelésről, ellátásról és fizetéséről a szenátus gondoskodott. Ha letelt a zsoldos katona
16 év szolgálati ideje, akkor veteránná vált, és földet is kapott az államtól (veteránföld).
20
A római városok főterein kifüggesztették azoknak a névsorát, akiket büntetlenül megölhetett bárki. Aki
bizonyítani tudta gyilkosságát (például a meggyilkolt levágott fejét bemutatta), az megkapta a meggyilkolt
vagyonát, ha rabszolga követte el a gyilkosságot, akkor az szabadságot kapott.
21
A hódító háborúk következtében rengeteg rabszolga került Itáliába, akik nagy tömegben és együtt éltek a
latifundiumokon. A polgárháború és a proscriptio meggyengítette a római köztársaságot, és az különösen kétélű
fegyvernek bizonyult, hogy Sulla felszabadított rabszolgák katonai erejét vette igénybe hatalma
megszilárdításához. Ne felejtsük el, hogy a rabszolgák nagy része a hadifoglyok közül került ki, tehát képzett
katonák voltak!
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„Végül a rómaiak két consult két légióval küldtek ellene. […] Hosszú ideig tartott és hevesen
dúlt a harc, hiszen több tízezer egyaránt elszánt ember vívta. […] egy lándzsától combján
megsérült, térdre esett, de pajzsát maga előtt tartva tovább harcolt az ellene törőkkel. Végül őt
is, harcostársait is bekerítették, és megölték. […] Az élve elfogottakat Crassus a Capuából
Rómába vezető út teljes hosszában keresztre feszíttette.” (Appianosz)
A Spartacus-féle rabszolgaháború hatására Caesar kezdeményezésére a néppárti és szenátor
párti vezetők szövetségre léptek egymással (I. triumvirátus: Crassus, Pompeius és Caesar).
„[Caesar nem azért békítette ki Crassust és Pompeiust], mintha azt akarta volna, hogy
egyetértésben éljenek, hanem mert látta nagy befolyásukat és tisztában volt azzal, hogy
mindkettőjük, vagy legalább egyikük pártfogása nélkül nem juthat hatalomhoz. És ha
akármelyiküket külön nyeri meg barátjának, ezzel ellenfelévé teszi a másikat. […] Caesar […]
tudta, hogy közeledésével egyiküket sem fogja megbántani, ám ha amazok ketten
összefognának, nála erősebbek lennének. Nagyon is világosan látta, hogy barátságuk révén
csakhamar mindenki más fölé emelkedhetik, majd rajtuk keresztül — egyiket a másik
ellen kijátszva — nemsokára őket is legyűrheti.” (Cassius Dio római történetíró)
A triumvitátus lényege, hogy consulokat nem a népgyűlés, hanem a szenátus és nem kettő,
hanem három személyt és nem egy, hanem öt évre választotta meg.
Appianos római történetíró ezt írja a II. triumvirátusról:
A polgárháború okozta zavar rendezésére Lepidus, Antonius és Caesar 22 részvételével új
hivatalt kell öt évre választani, amely consuli jogkörrel rendelkezzék.”
Ez a három személy felosztotta egymás közt a Római Birodalmat (Caesar kapta meg Galliát,
Crassus Szíriát, míg Pompeius Itáliát) és mindhárman diktátori hatalmat gyakoroltak a saját
területe felett. A szenátus úgy akarta megakadályozni, hogy újra polgárháború törjön ki, hogy
a triumvirátusba egy néppárti (Caesar), egy szenátus párti (Pompeius) és egy lovagrendből
származó (Crassus) vezetőt választott be.
Julius Caesar egyeduralmi kísérlete. (közép)
A szenátus azonban most Caesar sikereitől és megnövekedett népszerűségétől ijedt meg, és
Pompeius segítségével próbálta félreállítani (ugyanúgy, mint amikor Mariust Sullával győzette
le).
„Galliába való távozása fordulópontot jelentett Caesar életében: új életmódot és új
feladatokat. Galliát meghódító hadjárataiban […] éppen olyan jó katonának és elismerten
tehetséges, vezetésre termett hadvezérnek bizonyult, akár kora legnagyobb hadvezérei. […]
Minden más hadvezérnél több csatát vívott, és több ellenséget ölt meg. Galliai hadjáratán, bár
tíz évig sem tartott, nyolcszáznál több várost vett be ostrommal, és háromszáz néptörzset
hódított meg. (Plutarkhosz történetíró)
Caesar azonban Kr.e. 48-ban a pharszaloszi csatában legyőzte Pompeiust.

22

Octavianus így nevezet magát.
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„Innen visszatért Rómába, majd átkelt Macedóniába, és ott Pompeius fölött, akit majd négy
hónapon át hatalmas sáncrendszerekkel körülzárt, a pharsalusi csatában végleges győzelmet
aratott, aztán Alexandriáig üldözte a menekülőt. […] A győzelem kivívása után Egyiptom
királyságát Cleopatrának és öccsének adta át; nem merte provinciává tenni, nehogy egyszer
egy forróbb fejű helytartó kezén forrongások tűzfészkévé válhasson.” (Suetonius)
Pompeius legyőzése után ugyan nyílt egyeduralmat (diktatúrát) vezetett be, de Sullával
ellentétben nem csak, hogy megkegyelmezett ellenfeleinek, hanem még tisztségekhez is jutatta
őket. Caesar a római nép körében ingyenes gladiátor-játékokkal és gabonaosztással, katonái
körében pedig veteránföldek osztásával biztosította népszerűségét.
„Mihelyt a polgárháború véget ért, egyetlen cselekedetét sem hibáztathatta senki […] nemcsak
megbocsátott azoknak, akik ellene harcoltak, hanem tisztségeket és hivatali állásokat is
osztogatott nekik. […] Pompeius korábban ledöntött szobrát újra felállíttatta. […] A
személyes biztonság megőrzésére legjobb eszköznek a nép rokonszenvét tartotta. Ezért
ünnepségekkel és ingyengabona-osztással továbbra is a nép kegyét kereste. Katonái
részére pedig új telepes városokat alapított.” (Plutarkhosz történetíró)
Caesar a diktátori hatalmát arra használta fel, hogy megszilárdítsa és a birodalom vezetésére
alkalmassá tegye az egyeduralmat. Ennek érdekében pl. pénzügyi- és naptárreformot vezetett
be (aranypénzt és szökőnapokat vezetett be). Caesart azonban Kr.e. 44-ben a szenátus egyik
ülésén meggyilkolták, tehát ahogy a Gracchusokkal vagy Mariusszal, úgy Caesarral is végzett
a szenátus.
II. triumvirátus: Caesar örökbe fogadott fia, Octavianus egy újabb szövetséget (II.
triumvirátus: Lepidus, Antonius és Octavianus) hozott létre Caesar gyilkosaival szemben.
„Caesar [Octavianus] Antoniusszal, ellenségeskedésük után barátság kötésére Mutina város
közelében [...] találkozott. […] Itt tanácskoztak hárman, oly módon, hogy Caesar consuli
tisztségére való tekintettel középütt ült. Kétnapi, hajnaltól estig tartó tanácskozás után a
következőket határozták: […] A polgárháború okozta zavar rendezésére Lepidus, Antonius és
Caesar részvételével új hivatalt kell öt évre választani, amely consuli jogkörrel
rendelkezzék.” (Appianos római történetíró)
A II. triumvirátus legyőzte a szenátorpártiak zsoldosseregeit, majd a II. triumvirátus tagjai
szembe fordultak egymással és Kr.e. 31-ben az actiumi csatában Octavianus legyőzte
Antoniust.
„Ugyanebben az időben felhozatta a sírboltból és megszemlélte Nagy Sándor koporsóját és
holttestét, majd aranykoszorút helyezve fejére, virággal borította el, úgy rótta le kegyeletét
iránta; […] Egyiptomot római provinciává alakítva még termékenyebbé, Róma
gabonaellátására még alkalmasabbá akarta tenni […]. Hogy actiumi győzelmének emlékét az
utókor számára még fényesebbé tegye, Actium mellett megalapította Nicopolis városát…”
(Suetonius)
Győzelme után azonban Octavianus lemondott a triumviri (lényegében diktátori) hatalmáról
és már nem nyílt, hanem burkolt egyeduralmat (principátust) hozott létre.
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Tehát a lényeg: A hódító háborúk átalakították a római társadalmat (azaz új társadalmi
csoportok jöttek létre: antik proletárok, lovagok és optimaták). Ez a társadalmi átalakulás
katonai válságot idézett elő, amit zsoldosseregekkel oldottak meg. A zsoldoshadseregek
azonban polgárháborúhoz, a polgárháború pedig rabszolgaháborúhoz vezetett. A
rabszolgaháború miatt jött létre az I. triumvirátus, ami azonban nem tudta megakadályozni,
hogy újra polgárháború törjön ki. A polgárháborút csak egyeduralommal lehetett
megszüntetni. Ez Sullának és Caesarnak nyílt diktatúrával nem sikerült, de Octavianusnak a
principátussal igen.
Augustus principátusának jellemző vonásai (emelt)
Caesar sorsa arra döbbentette rá örökbe fogadott fiát, Augustust (eredeti nevén Octavianus),
hogy a szenátus nélkül nem lehet az egyeduralmat megszilárdítani. Ezért egy olyan különleges
egyeduralmi formát hozott létre, amelyben látszólag továbbra is a szenátus irányította a
Birodalmat. Hogyan tudta ezt megtenni?
Megszerzi az egyeduralmat, de le is mond róla: Antonius legyőzése (Actium, Kr.e. 31) után
a Római Birodalomban - Sullához és Caesarhoz hasonlóan - ismét csak egyetlen személy,
Octavianus23 rendelkezett zsoldoshadsereggel. Octavianus zsoldosserege véget vetett a
polgárháborúnak és biztosította a birodalom belső és külső békéjét (Pax Romana).
„l. Tizenkilenc éves koromban a magam elhatározásából és a magam költségén hadsereget
szerveztem, amelynek segítségével a párturalomtól elnyomott államot felszabadítottam.”
(Augustus önéletírása)
Tehát Octavianus egyeduralma azon alapult, hogy mindenkit legyőzött és már csak ő
rendelkezett hadsereggel. Octavianus azonban - Caesar sorsából okulva – azt is tudta, hogy nyílt
katonai diktatúrával, azaz pusztán a hadseregre támaszkodva, a szenátust félreállítva nem fogja
tudni megszilárdítani egyeduralmát.24 Ezért még actiumi győzelme után is csak triumvirként
gyakorolta az egyeduralmat. Kr.e. 27-ben azonban erről a triumviri hatalomról is lemondott,
amiért a szenátus az Augustus nevet adományozta neki.
„34. Hatodik és hetedik consulságom idején, miután a polgárháborúnak véget vetettem, a
legfőbb hatalom közös egyetértéssel rám ruházott birtokában az állam ügyeinek intézését a
magam hatalmából a senatus és a római nép kezébe tettem le. Ezért az érdememért
senatusi határozat alapján Augustusnak neveztek [...].”(Augustus önéletírása)
Ezt követően a szenátus diktátorrá nevezte ki Augustust, aki azonban ezt visszautasította.
„A dictaturát, amelyet a nép és a senatus mind távol-, mind jelenlétemben megszavazott...
nem fogadtam el.” (Augustus önéletírása)

23

Mivel Octavianust Caesar adoptálta (örökbe fogadta), ezért „apja” nevét vette fel és így Caius Iulius Caesar
Octavianus lett a hivatalos neve. Ezt követően magát Caesarnak hívta, mert ezzel is hangsúlyozni akarta, hogy
Caesar egyetlen örökösének tartja magát. Kr.e. 27-be pedig a szenátus adományozta neki az Augustus nevet.
Tehát sosem nevezte magát Octavianusnak, és barátai sem. Octavianusnak csal az ellenfelei hívták, mivel
Antonius is Caesar örökösének hirdette magát. A történészek azért nevezik mégis Octavianusnak, hogy meg
tudják különböztetni Caesartól.
24
Augustus nem csak azért kormányzott a szenátussal együtt, mert félt a szenátorok merényletétől, hanem azért
is, mert szüksége volt az ősi szenátori családok politikai, igazgatási és katonai tapasztalatára.
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Tehát Octavianus lemondott róla vagy visszautasította azokat a tisztségeket (diktátor és
triumvir), amelyek nyílt egyeduralmat biztosítottak volna a számára és visszaadta az
államhatalmat a szenátusnak.
A szenátus megszelídítése és a hivatali koncentráció. Octavianus azonban úgy adta át az
államhatalmat a szenátusnak, hogy az ne akadályozhassa egyeduralmának gyakorlásában. Ezt
úgy érte le, hogy még a hatalom átadása (Kr.e. 27) előtt a szenátust a saját híveivel töltötte
fel.
„[…] elsősorban a senatori testületet kell teljes mértékben és azonnal felülvizsgálnod és
megszűrnöd, mivel egyes nem alkalmas személyek a polgárháborúk során jutottak be a
senatusba. Akikben valami erény lakozik, azokat tartsd meg, a többieket pedig taszítsd ki. De
nehogy egyes kiváló embereket szegénységük miatt távolíts el, sőt az ilyeneknek add meg a
rangjukhoz illő pénzösszeget.” (?)
„Egyeseket rábírt, hogy önként mondjanak le tisztségükről, s ha ezt megtették, továbbra is
megengedte, hogy díszruhájukat viseljék, színházban és nyilvános lakomákon a szenátorokat
megillető díszhelyen üljenek.” (Suetonius)
De nemcsak saját híveivel töltötte fel a szenátust, hanem vissza is adta annak tekintélyét azáltal,
hogy a Caesar által 900 főre duzzasztott szenátus létszámát 600 főre csökkentette.
„A fölöslegesen felduzzasztott szenátusból hitvány és rendetlen csődület lett. Augustus
kétszeri megrostálással visszaadta régi keretét.” (Suetonius)
Ez a lecsökkentett létszámú és saját híveivel feltöltött szenátus pedig minden évben
princepsszé választotta Augustust.
„7. A senatus feje voltam addig a napig, amikor ezeket leírtam, negyven éven keresztül.”
(Augustus önéletírása)
A princeps volt a szenátus elnöke, aki elsőként szavazott a szenátusban. Így Augustus
szavazhatott elsőként, és ha valamelyik szenátor nem úgy szavazott, ahogy Augustus, akkor
Augustus kizárhatta a szenátusból. Augustusnak azért volt joga ehhez, mert a princepsz
egyben censor is volt.25 A köztársasági törvények értelmében pedig a censor állította össze a
szenátus névjegyzékét. Ez azt jelentette, hogy ha a censor valakiről úgy gondolta, hogy nem
méltó rá, akkor megfoszthatta szenátori tisztségétől. Augustus élt is a censori jogkörével, hiszen
principátusa alatt háromszor is átrostálta a szenátust.
„A senatust háromszor is újonnan állítottam össze.” (Augustus önéletírása)
Mivel Augusztus censorként meghatározta a szenátus összetételét, princepszként pedig
irányította szavazását, ezért a szenátus Augustus akaratának engedelmes végrehajtójává vált.

25

A Római Köztársaságban mindig a rangidős censor volt a princeps. Ez annyiban módosult a principátusban,
hogy nem automatikusan a rangidős censor lett a princeps, hanem a szenátus minden évben a censorok közül
választotta meg a princepszet, és persze akit megválasztott, az mindig Augustus volt. Gondolom azért volt ez így,
mert egyszerűen nem Augustus volt a legidősebb censor.
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„Helyes és hasznos a te szempontodból és az állam számára az lesz, ha minden szükséges dolgot
a legkiválóbb férfiakkal megtanácskozol, anélkül azonban, hogy ... bárki ellentmondhatna,
vagy akaratoddal szembeszállhatna. A háborúkat is a ti megbeszélésetek alapján kell
folytatni, mindenki másnak pedig csupán a parancsot teljesítenie.”
Cassius Dio: Róma története 52, 19.
Az engedelmes szenátus minden olyan köztársasági tisztségre megválasztotta Augustust, amit
egyeduralma gyakorlása szempontjából fontosnak tartott.
„[...] huszonegyszer kiáltottak ki imperátorrá. [...] Tizenháromszor voltam consul, mikor
ezeket írtam, és harminchétszer nyertem el a tribunusi hatalmat.” (Augustus önéletírása)
Valójában Augustus a néptribunusi hatalmat örökre megkapta csak úgy tüntette fel, mintha
minden évben megválasztotta volna erre a tisztségre a szenátus.
9. [...] senatusi határozat alapján [...] törvényt hoztak, hogy személyem egyszer s mindenkorra
szent és sérthetetlen legyen, és hogy életem fogytáig megillessen a tribunusi hatalom.
(Augustus önéletírása)
Ezen kívül a szenátus az államvallás fejévé (pontifex maximus) és madárjósnak (augur) is
megválasztotta.26 Azt, hogy Augustus ilyen sok köztársasági hivatalt töltött be egyszerre úgy
hívjuk, hogy hivatali koncentráció. Tehát az engedelmessé tett szenátusnak hála, bátran
mondhatta Augustus:
„[…] én egy olyan tisztséget sem fogadtam el, amelyet őseink szokása ellenére ruháztak rám.
(Augustus önéletírása)
Tehát Augustus kínosan ügyelt arra, hogy törvényesen, azaz minden évben, a szenátus által
megválasztva kerüljön a legfontosabb köztársasági hivatalok élére. Sőt még arra is figyelt, hogy
hivatali társa is legyen.
„Azt, aminek végrehajtására a senatus megkért, tribunusi felhatalmazásom birtokában
hajtottam végre. Ebben a hatáskörben magam kértem öt ízben a senatustól hivatali társat,
és meg is kaptam.” (Augustus önéletrajza)
Azzal viszont már senki sem törődött, hogy a köztársasági törvények értelmében egy személy
egy évben csak egy hivatalt tölthetett be és azt is életében csak egyszer (ezt hívjuk a tisztségek
rotálásának). Ezzel azért nem törődött már senki (se a szenátus, se a római nép), mert a
köztársaság válságának száz éve alatt bebizonyosodott, hogy a tisztségek rotálásával nem lehet
irányítani a világbirodalommá növekedett Rómát.27

26

A madárjósi tisztség a hadsereg vezetése szempontjából volt fontos, mert ő olvasta ki a madarak repüléséből,
hogy érdemes-e háborút indítani vagy sem.
27
Már a Gracchusoknak újra néptribunussá kellett választatniuk magukat a népgyűléssel, hogy megvalósíthassák
reformjaikat. A népgyűlésnek Mariust is egymást követően hétszer kellett consullá választania, azért, hogy a
katonai reformjait és hadjáratait befejezhesse. Sullának pedig fél év helyett három évig kellett diktátornak lennie
ahhoz, hogy megszüntesse a polgárháborút. Caesarnak pedig 1 év helyett 10 évig kellett Gallia proconsulának
lenni ahhoz, hogy meghódíthassa és provinciává szervezhesse Galliát… stb.
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Együttkormányzás (avagy a hatalom megosztása) az engedelmes szenátussal. Miután a
szenátus engedelmes eszközévé vált (úgy szavazott, ahogy Augustus akarta és olyan
köztársasági hivatalra és annyiszor választotta meg, ahányra és amennyiszer csak Augustus
szerette volna) Augustus már megengedhette magának azt is, hogy a hatalmát megossza a
szenátussal. Ezt azonban úgy tette meg, hogy egyeduralma legfontosabb alapjának, a
hadseregnek az irányítása továbbra is a saját kezében maradjon. Ezt úgy érte le, hogy a
fővárosnak, Itáliának valamint a Római Birodalom 22 provinciája közül a 10 belső
provinciának az irányítását a szenátorok, míg a fennmaradó külső provinciákat Augustus kapta
meg. Augustus azért ragaszkodott a külső provinciák irányításához, mert a hadsereg nagy része
(a 28 légióból 25) itt állomásozott. A szenátus a külső provinciák helytartójává (proconsulává)
minden évben Augustust választotta meg. A proconsul viszont imperátori (hadvezéri)
jogkörrel rendelkezett, ami azt jelentette, hogy provinciának területén csak ő irányíthatta a
katonaságot.28 A szenátorok is jól jártak, hiszen a belső provinciák irányítása hatalmas
jövedelmet biztosított a számukra.
A római nép védelmezője: Tehát míg Augustus visszaállította a szenátus működését, sőt még
a hatalmát is megosztotta vele, addig a népgyűlést már össze sem hívta. De ez sem zavart senkit,
hiszen Augustus, mint néptribunus, a nép védelmezőjeként lépett fel.
„Azt, aminek végrehajtására a senatus megkért, tribunusi felhatalmazásom birtokában
hajtottam végre. (Augustus önéletrajza)
A rossz emlékű népgyűlések29 összehívása helyett, közbiztonságot, gyors és szakszerű
bíráskodás, ingyenes gabonaellátást biztosította a római népnek, amelyet látványos
középítkezésekkel és gladiátorjátékokkal kápráztatott el.
„5. A dictaturát, amelyet a nép és a senatus mind távol-, mind jelenlétemben megszavazott...
nem fogadtam el. Nem utasítottam azonban vissza a nagy ínség idején a gabonaellátásról való
gondoskodást.” (Augustus önéletrajza)
A veteránjainak (leszerelt katonáinak) pedig földet osztott.
Körülbelül 500 ezer római polgár tette le kezembe az esküt. Ezek közül szolgálati éveik
leteltével colóniákba telepítettem... Földet utaltam ki a számukra, vagy katonáskodásuk
jutalmául pénzt adtam nekik. (Augustus önéletrajza)
Népszerűségét tovább növelte azzal, hogy megkegyelmezett ellenfeleinek és igyekezett a
köztársaság korának erkölcsi viszonyait is visszaállítani.
[...] győzelmeim után minden kegyelmet kérő polgárnak megkegyelmeztem. (Augustus
önéletrajza)
Az én kezdeményezésemre hozott új törvényekkel őseinknek sok, a mi korunkból már-már
kivesző példáját elevenítettem fel, és én magam is sok mindenben hagytam követendő példát
az utódok számára. (Augustus önéletrajza)

28

Caesar például 10 éven át volt Gallia proconsula.
A Gracchusok és Marius idejében a népgyűlések egymás ellen hergelt antik proletárok csőcselékévé vált, akik
hatalmas tömegverekedések keretében verték és gyilkolták egymást.
29
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A Római Birodalom védelmezője: Augustusnak a szenátus és a római nép osztatlan
támogatásának megnyerésével sikerült belső békét teremtenie, ami újra lehetővé tette, hogy a
hadsereget ne a polgár- és rabszolgaháborúk kössék le, hanem hódításra használhassa fel.
„26. A római nép valamennyi provinciájának területét megnöveltem, amelynek csak
szomszédságában hatalmunkat el nem ismerő népek éltek.” (Augustus önéletrajza)
Augustusnak sikerült a hódításaival a Római Birodalom határait jól védhető, természetes
határokig (Rajna, Duna, Alpok, Eufrátesz) kitolni és megkezdte ezeknek az új határoknak a
megerődítését, azaz a limes kiépítését. Az új határok védelme érdekében a határ menti
provinciákban állomásoztatta katonáinak nagy részét, akiknek a számára városokat (kolóniákat)
építetett fel (ilyen város volt például Aquincum).
A principátus és Augustus értékelése: Augustus önéletrajzában először Róma egyedüli
megmentőjeként mutatja be magát, aki ennek ellenére a béke és a szenátus helyreállítása után,
lemondott az egyeduralomról. Majd pedig úgy állítja be magát, mintha ő csak egy lett volna a
római polgárok közül, aki mindvégig csak a szenátus parancsát hajtotta végre, aki a
hatalmát mindig a szenátustól kapta, azt is csak azért, mert nagyobb volt a tekintélye, mint a
többi polgárnak.
Ezután tekintély dolgában mindenkit felülmúltam, hatalmam viszont semmivel sem volt
több, mint hivatalbeli társaimnak.” (Augustus önéletrajza)
Tekintélyét (auctoritas) pedig hadseregének és az annak segítségével létrehozott Pax
Romanának köszönhette.30 Ezzel szemben Tacitus szerint Augustus nem kapta, hanem
magához ragadta a hatalmat, ami ellen a szenátus semmit nem tudott tenni, mert az már
Augustus szolgalelkű híveiből állt.
„Amikor Brutus és Cassius veszte után már nem volt köztársasági haderő, Sextus Pompeiust
Szicília mellett leverték, és Lepidus kiforgatása, Antonius kényszerű halála után a Iuliuspártnak is csak Caesar maradt vezérül, s lemondott triumviri címéről, mintha consulként járna
el és a nép védelmére beérné a tribunusi joggal, miután a katonaságot ajándékokkal, a népet
gabonával, az egész államot a béke édességével lekenyerezte, lassanként magasabbra tört:
magához ragadta a senatus, a magistratusok, a törvények jogkörét, s ennek senki sem
szegült ellene, hiszen a legderekabbak a háborúkban vagy a proskribálás során elhullottak, a
többi előkelő pedig minél jobban hajlott a szolgaságra, annál nagyobb gazdagsághoz és
kitüntetésekhez juthatott, és az új helyzetből hasznot húzva inkább, és meglevőt, semmint a
régit és kockázatosat választotta.” (Tacitus)

30

Augustus a principátussal egy olyan stabil politikai rendszert hozott létre, ami egy 200 évig tartó gazdasági és
kulturális virágzást indított el.
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A principátus intézményei és működése
A kereszténység kialakulása és főbb tanításai. (közép)
A kereszténység gyökerei: A keresztény vallás a zsidó vallásból (Ószövetség) ill. annak
különböző irányzataiból (szektáiból) jött létre (esszénusok, farizeusok). Alapítója Jézus
Krisztus (Názáreti Jézus) volt.
„A farizeusok [...] Hiszik, hogy a lélek halhatatlan és hogy a túlvilágon jutalmat vagy büntetést
kap aszerint, hogy erényes vagy bűnös volt-e az ember, éspedig a bűnösök örök rabságban
fognak majd sínylődni, az erényesek pedig hatalmat nyernek, hogy visszatérhessenek az
életbe.” (Josephus Flavius)
„[...] az esszénusok azt tanítják, hogy mindent rá kell bízni Isten akaratára. Hisznek a lélek
halhatatlanságában, és a legkívánatosabb jónak az igazságot tartják. Különösen csodálatra
méltó, hogy valamennyien az erényes életre törekszenek, éspedig oly mértékben, ami a
görögöknél és barbároknál teljesen ismeretlen [...] teljes vagyonközösségben élnek [...]”
(Josephus Flavius)
A kereszténység tanítása: Jézus Krisztus, mint Isten fia kínszenvedésével, halálával majd
feltámadásával megváltotta az emberiséget a bűntől és a bűn legsúlyosabb
következményétől, a haláltól. A megváltással Jézus új szövetséget kötött Isten és ember között
(Újszövetség). Jézus a feltámadása után a mennybe szállt, de második eljövetelekor a
megüdvözültek eredeti testükben fognak feltámadni. Azok fognak megüdvözülni és testben
feltámadni, akik hisznek Jézusban, és ebből a hitből fakadnak jó cselekedeteik és szeretetük. A
keresztény vallásban a szeretet parancsa a legfontosabb.
„Hallottátok a parancsot: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt
mondom nektek: szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért!”
(Jézus beszéde Máté evangéliumából
„Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén, Ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc
vagyok vagy pengő cimbalom.
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Legyen bár prófétáló tehetségem, ismerjem bár az összes titkokat és minden
tudományt, legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak, ha szeretet nincs bennem, mit
sem érek.
Osszam el bár egész vagyonom a szegényeknek s vessem oda testem, hogy elégessenek, ha
szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem.
[…]
Most megmarad a hit, remény, szeretet, ez a három, de köztük a legnagyobb a szeretet.”
(Pál apostol korinthusiakhoz írt levele)
A páli fordulat: A kereszténység elsősorban Pál apostolnak köszönhette sikerét, aki egy
rendkívül nyitott, dinamikusan térítő és szervezetten működő vallássá alakította át a
kereszténységet. Hogyan érte el ezt Pál? Úgy, hogy a pogányok és a gazdagok előtt is
megnyitotta a kereszténységet és létrehozta az egyházat.
Az, hogy Pál apostol a pogányok előtt is megnyitotta a kereszténységet azt jelentette, hogy a
pogányoknak már nem kellett előbb zsidóvá válniuk (nem kellett körülmetélkedniük és a zsidók
rengeteg vallási törvénye közül csak a tízparancsolatot kellett megtartaniuk) ahhoz, hogy
keresztények lehessenek.
„.Mert nem azok igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni,
akik a törvényt betöltik. Mert használ ugyan a körülmetélkedés, ha a törvényt megtartod; de ha
a törvényt áthágod, a te körülmetélkedésed körülmetéletlenséggé lett. Avagy Isten csak a
zsidóké-e? Avagy nem a pogányoké is? Bizony a pogányoké is.” (Pál apostol levele a
rómaiakhoz)
„Nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert ti mindnyájan egy
személy vagytok a felkent (christos) Jézusban.” (Pál apostol levele a rómaiakhoz)
A gazdagoknak pedig már nem kellett átadni a teljes vagyonukat (nem kellett
vagyonközösségben élniük a keresztényekkel), hanem csak adakozniuk kellett keresztény
közösségük számára.
„Azoknak, akik gazdagok e világon, mondd meg, hogy ne fuvalkodjanak fel, se ne
reménykedjenek a bizonytalan gazdagságban, hanem az élő Istenben, aki bőségesen megad
nékünk mindent a mi tápláltatásunkra. Hogy jót tegyenek, legyenek gazdagok a jó
cselekedetekben, legyenek szíves adakozók, közlők. (Pál apostol első levele Timótheushoz)
Pál apostol térítő (misszionárius) útjaival nem csak terjesztette a kereszténységet, hanem - a
római államszervezet mintájára - egy hatékonyan működő egyházszervezetet hozott létre az
addig egymástól függetlenül működő keresztény közösségekből. Püspökségekbe szervezte a
keresztény közösségeket, és összehangolta ezeknek a püspökségeknek a munkáját (utazások,
levelezések, zsinatok). A keresztény közösségek vezetőiből alakult ki a papság, akiknek a
diakónusok voltak a segítőik. A papokat a püspökök vezették.
„Ha valaki püspökséget kíván, jó dolgot kíván. Szükséges annak okáért, hogy a püspök
feddhetetlen legyen, egy feleségű férfiú, józan, mértékletes, illedelmes, vendégszerető, a
tanításra alkalmatos.” (Pál apostol leveleiből)
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A kereszténység sikerének (= elterjedésnek) további okai: A keresztények feltétel nélkül
alárendelték magukat a világi hatalomnak.
„Adjátok meg azért a mi a császáré a császárnak; és a mi az Istené, az Istennek.” (Jézus válasza
a farizeusoknak)
„Mindenki vesse alá magát a fölöttes hatalomnak. Mert nincs hatalom csak Istentől: ami
van, azt Isten rendelte. Ezért, aki a hatósággal szembeszáll, Isten rendelésének szegül ellene.”
(Pál apostol leveleiből)
„Maradjon meg mindenki abban a hivatalban, amit kapott. Ha rabszolga vagy, s úgy nyertél
hivatást, ne bánkódj miatta.” (Pál apostol leveleiből)
Példásan erkölcsös életet éltek és rendkívül mély hit jellemezte őket (különösen a keresztény
mártírok hite hatott a rómaiakra).
A kereszténység üldözése: A III. század közepétől a principátus válságba került, emiatt annyira
megnőtt a hadsereg jelentősége, hogy fél évszázadon át a hadvezérek közül kerültek ki a
császárok (katonacsászárok). Ezek a katonacsászárok úgy igyekeztek egyeduralmukat
megerősíteni, hogy a római vallást egy olyan egységes államvallássá tették, amelynek
középpontjában a saját kultuszukat, azaz istenítésüket állították. Ez volt a császárkultusz31,
aminek az volt a lényege, hogy minden városnak a főterén fel kellett állítani a császár szobrát,
amely előtt – mint a többi isteneknek – áldozatot kellett bemutatni. A keresztényeket azért
üldözték, mert megtagadták a császárkultusz gyakorlását, azaz nem voltak hajlandóak a
császárt istenként tisztelni, nem voltak hajlandóak a szobra előtt áldozatot bemutatni. Az
üldözés azt jelentette, hogy a keresztényeket megfosztották polgárjoguktól (ezzel együtt a
vagyonuktól is), megkínozták vagy kínhalállal32 kivégezték (mártírok) őket.
„A következő napon [303. február 24. ] császári rendeletet függesztettek ki, amely szerint a
keresztény hitet valló emberek elveszítik minden polgári jogukat és tisztségüket.
Kínzásoknak kell őket alávetni, bármilyen rendűek és állásúak is az illetők. […] Valaki a
rendeletet, bár nem helyesen, de nagy bátorsággal leszakította és darabokra tépte, […] rögtön
elhurcolták, és nemcsak megkínozták, hanem szabályszerűen meg is sütötték. A megégettetést
csodálatos türelemmel viselte el.” (Lactantius latin író)
Ennek ellenére az üldözés eredménytelen maradt és a keresztények száma tovább növekedett.
A kereszténység államvallássá válása. (emelt)
A IV. század elején Nagy Konstantin római császár felismerte, hogy a kereszténységgel jobban
meg lehet erősíteni a császári hatalmat, a Római Birodalom egységét, mint a császárkultusszal.
Ezért először is 313-ban kiadta (milánói edictumot (rendeletet), amelyben visszaadta a
keresztényektől elvett vagyont és római polgárjogot valamint lehetővé tette a számukra, hogy
szabadon gyakorolhassák a vallásukat. Ezzel véget ért az üldözések kora.
31

Gondolom a császárkultuszban az áldozat bemutatása a császár dicsőítését és nem akaratának befolyásolását
szolgálta. Mivel néhány évente váltották az egymást meggyilkoló katonacsászárok, ezért gondolom, hogy a
császárkultusz gyorsan hiteltelenné vált.
32
Kínhalál = elevenen olajban vagy rostélyon megsütötték, elevenen megnyúzták vagy keresztre feszítették, az
arénákban éhes vadállatokkal etették meg a keresztényeket.
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„Most, miután én, Constantinus [...] a közjóléttel és közbiztonsággal kapcsolatosan mindent
megtárgyaltunk, [...] elsősorban azt rendeltük el, amiben az istenségnek kijáró tisztelet
megnyilatkozik, hogy ti. a keresztényeknek is, és mindenkinek megengedjük, hogy szabadon
azt a vallást kövessék, amelyiket akarják.” (Türelmi rendelet)
Nagy Konstantin célja az volt, hogy császárkultusz helyett a kereszténység legyen a Római
Birodalom új államvallása, ezért összehívta a keresztények első egyetemes („katolikosz”)
zsinatát (Nicea, 325), amelynek ő volt az elnöke. A Niceai-zsinaton egységesítették a
kereszténység legfontosabb hittételeit (tanait vagy dogmáit), a „hiszekegyet” ( = credo vagy
hitvallás). Ennek a hitvallásnak a szentháromság-tan volt a legfontosabb dogmája, amely szerint
Isten nem egy, hanem három személyből: Istenből, Jézusból és a Szentlélekből áll. Ugyan csak
egyetlen Isten van, de ezzel az Istennel egylényegű Jézus és a Szentlélek.
„Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és
láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában,
[…] Hiszek a Szentlélekben.” (Hitvallás)
A niceai zsinaton részt vett Arius püspök is, aki nem fogadta el a Szentháromság tanát, mert azt
vallotta, hogy Jézus nem volt Isten fia (nem egylényegű, hanem csak hasonló Istenhez), azaz
Arius csak embernek tekintette Jézust. A niceai zsinat Ariust és követőit, az ariánusokat
eretneknek nyilvánította. Az egységes hitvallással rendelkező, azaz „katolikus” kereszténység
egy olyan kiterjedt, a római állam mintájára kiépülő, hierarchikus egyházszervezetet hozott
létre, amely fokozatosan az egész Római Birodalomban átvette a római államszervezet szerepét
(patriarchák, érsekek, püspökök, esperesek, plébánosok). Ezért – ismét a birodalom
megerősítése érdekében - Nagy Theodosius, 391-ben a Római Birodalom államvallásává tette
a kereszténységet.
„Megparancsoljuk, hogy mindazon népek, amelyek a mi kegyelmes kormányzatunk alatt
állnak, abban a vallásban éljenek, amelyet a hagyomány szerint Szent Péter apostol adott át
Róma népének, s amely azóta is töretlenül él napjainkig.” (Császári rendelet)
A keresztény egyház egyrészről nyitott vallás volt és vett át pogány szokásokat: például a
pogány Napisten ünnepére tette Jézus születésnapját.
„Az volt a szokás a pogányok között, hogy december huszonötödikén megünnepelték a
Nap születésének napját, ahol a vígalom jeléül fényeket gyújtottak. Ezeken az ünnepségeken
és mulatságokon a keresztények is részt vettek. Minekutána az egyházatyák felismerték a
keresztények hajlandóságát eme ünnepség iránt, tanácsot tartottak, és úgy határoztak, hogy az
igazi Születést ünnepeljék azon a napon.” (Jákob Bar-Szalibi, szír püspök)
Másrészről viszont államvallássá válása (391) után a keresztények ugyanúgy üldözték a
pogányokat, mint ahogy, mint ahogy előtte a római császárok üldözték a keresztényeket. A
pogányok vallását babonának tartották, isteneiket ördögöknek (démonoknak) tekintették,
templomaikat pedig lerombolták.
„Az épületet kövenként bontják szét az igazak, Urunk Istenünk nevében: az oszlopokat kitörik,
a falakat ledöntik. Az aranyat, a szöveteket és az értékes márványt eltávolítják az istentelen
kövekről, melyeket áthatott az ördög. […] A templom, annak papjai és a megátalkodott bűnösök
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immáron eltűntek és a pokol lángjára jutottak, ahogy a pogányság hiú babonája eltűnt és
elpusztult az ősi démon, Serapis.” (Tyrannius Rufinus: Egyháztörténet; beszámoló az
alexandriai Serapis-templom lerombolásáról)
A római építészet jelentős alkotásainak azonosítása. A római városépítés jellegzetességei
és emlékei Pannóniában. (közép)
A Római Birodalom mai napig csodált civilizációs csúcspontja az emberiség történelmének. A
6 millió km2-es birodalomnak 80 millió lakosa és 10 ezer városa volt. Ezeket a városokat kiváló
minőségű utak és hidak kötöttek össze, lakossága pedig mindig friss ivóvízzel és
szennyvízcsatornákkal voltak ellátva. A városokban padlófűtéses házak, közfürdők és
közkönyvtárak voltak találhatóak. Postája és újságja volt a birodalomnak. Legjelentősebb
építészeti alkotások: Pantheon, Forum Romanum, Colosseum, Hagia Szophia. Történetírás: A
Római Birodalom történetét legmagasabb színvonalon Livius és Tacitus írta meg.
Mik tehát nagyon röviden a legfontosabb összefüggések?
Vallás: Míg az Egyiptomban, Mezopotámiában, Indiában (hinduizmus) valamint a görögéknél
és Rómában kialakult politeista vallások áldozattal és jóslással manipulálható istenekben
hittek, addig a Buddhizmus és kínai vallások (taoizmus, konfucianizmus) nem transzcendens
istenekben, hanem egy olyan világtörvényben vagy világszellemben hisznek, amelyet emberistenek testesítenek meg (Buddha, kínai vagy japán császár). A világtörvényt nem lehet
manipulálni, hanem rá kell jönni, hogy mi a világtörvény és egyesülni kell vele (teljes
egészében alá kell rendelődni, vagy fel kell oldódni benne). A baj az, hogy ezek a távol-keleti,
filozofikus vallások nem mondják el egyszerűen és világosan (tehát könnyen követhetően),
hogy hogyan lehet eljutni az egyesülésig? A zsidók Istenét sem lehet manipulálni, de ez az isten
egy olyan teljesen transzcendens (ábrázolhatatlan és megnevezhetetlen) isten, amely világos
parancsokban (ez volt a Mózesnek kőtáblán átnyújtott tízparancsolat) írta elő, hogy hogyan kell
az embernek istennek tetsző életet élni. A tízparancsolattal viszont az volt a baj, hogy az utolsó
két parancs (ne kívánd más tulajdonát és feleségét) teljesíthetetlen, ezért Mózes a zsidók életét
rendkívül részletesen szabályozó törvényeket hozott (ezeket a törvényeket tartalmazta az
Ószövetség első öt könyve a Tóra). Ha ezeket a törvényeket betartod, akkor Isten nem fog
megharagudni rád, ha nem tudod betartani az utolsó két parancsolatot. A görög-római
politeizmus abban különbözik az ókori keleti politeizmusoktól, hogy teljesen antropomorf. Ez
azt jelenti, hogy a görög isteneket csak az különbözteti meg az emberektől, hogy képesek az
emberi sorsot és a természeti erőket is irányítani és halhatatlanok.
Demokrácia: Az athéni demokráciát a Periklész által befolyásolt népgyűlés irányította.
Egyeduralom: A világbirodalommá vált Rómát a szenátus már nem tudta irányítani, a
paraszthadsereg pedig már nem tudta megvédeni. Ezért zsoldoshadseregre volt szükség,
amelyeknek vezérei egyeduralomra törtek.
Caesar egyeduralma: Caesar volt az első hadvezér, aki meg akarta szilárdítani az
egyeduralmát. Ezt úgy érte le, hogy nyílt, de nem erőszakos egyeduralmat gyakorolt.
Augustus egyeduralma: Caesar meggyilkolása miatt Augustus már nem nyílt, hanem burkolt
(burkolt = a szenátus bevonásával gyakorolt egyeduralom) és nem erőszakos egyeduralmat
gyakorolt és ezzel neki végleg sikerült megszilárdítani az egyeduralmat.
Kereszténység: Ha hiszel Jézusban, akkor képes leszel a tízparancsolat utolsó két parancsát is
betartani és így nem kell a Tóra törvényeit betartani. Pál apostol miatt lett sikeres, a
császárkultusz miatt üldözték és a császári hatalom megerősítése miatt vált államvallássá
kereszténység.
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