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„Újításaival megsértette a régi törvényeket és ısi szokásokat.” 
Gondolatok Nagy Konstantin 20. századi értékelésérıl∗∗∗∗ 

 
 
Ammianus Marcellinus szerint Julianus Apostata császár ezekkel a szavakkal 
vádolta elıdjét, Nagy Konstantint egy a római szenátus elıtt tartott beszédében.1 
Már a Kr. u. 4. században kereszténnyé váló Római Birodalom pogány és ke-
resztény forrásai is eltérı módon értékelték Nagy Konstantin személyét, tevé-
kenységét és történelmi szerepét. Ez a rövid összefoglalás természetesen terje-
delmi okokból nem vállalkozhat arra, hogy valamennyi irányzatról átfogó képet 
adjon, csupán néhány korábbi értékelés és a mai történetírás Nagy Konstantin-
képe között próbál bizonyos párhuzamot vonni.2 

A pogány történetírás utolsó nagy alakja, Zószimosz, Konstantint az ısi Ró-
ma árulójának tartotta, és úgy vélte, hogy egyenesen az ı tevékenysége okozta a 
birodalom hanyatlását. Keresztény ellenfelei ugyanakkor vele ellentétben a ke-
resztény antikvitás, majd a középkor, a keresztény világuralom megteremtıje-
ként ünnepelték a császárt. A felvilágosodás korától kezdve ismét felerısödtek a 
kritikus hangok tevékenységével kapcsolatban: annak a történelmi személyiség-
nek tekintették, aki jóvátehetetlen csapást mért a klasszikus antikvitásra azzal, 
hogy a kereszténységet a politikai hatalom részesévé tette. A császár megítélése 
nagyjából ezen két szélsıséges nézet között ingadozott a késıbbiekben is.  

A probléma megközelítésének két alapvetı típusa van. Az egyik szerint, ha a 
kereszténységet már ekkor egy széles körben, a Római Birodalom minden pont-
ján elterjedt vallásnak tekintjük, akkor Konstantin – mint az elsı keresztény 
uralkodó – uralkodása egy hosszú fejlıdési folyamat csúcspontját jelenti. A má-
sik szerint viszont, ha a kereszténységet csak egynek tekintjük a birodalom sok 
                                                 
∗ A tanulmány az OTKA T 048358 „Alföldi András és életmőve” c. OTKA pályázat támogatásá-
val készült. 
1 Amm. Marc. 21. 10. 8. 
2 A tanulmány megírása óta megjelent egy új Róma tankönyv, amelyben Szabó Edit kiválóan 
összefoglalta a Konstantinnal kapcsolatos véleményeket. HAVAS László-HEGYI W. György-SZABÓ 
Edit: Római történelem. (Szerk. Németh György) Osiris Kiadó, Budapest, 2007. 600-612. 
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vallása közül, akkor Nagy Konstantin támogatása döntı jelentıségő volt a ke-
resztény egyház megerısödésében. 

Az utóbbi évtizedek történetírása már sokkal árnyaltabb képet fest az uralko-
dóról és a korszakról. Ma a Diocletianus és Justinianus császárok uralkodása 
közötti idıszakot már egyértelmően önálló történeti korszaknak tekintik, amely 
hidat jelent a klasszikus antikvitás és a középkor között. A 19. századtól kezdve 
beszéltek késı antikvitásról és az antik civilizáció bukásáról, az ekkor keletke-
zett mővek sokszor még a címőkben is viselték a „bukás, hanyatlás” szavakat.3 
Ugyanakkor a késı, vagy késıi szóhoz tapadó képzettársítások (pl. valaminek a 
vége, haldokló, stb.) miatt a Kr. u. 3-6. század közötti idıszakot egy pusztuló, 
hanyatló, végül elbukó civilizációs idıszaknak tekintették.4 

Burckhardt 1853-ban megjelent mőve szerint (Die Zeit Constantins des 
Grossen) a császár legnagyobb jelentısége az, hogy ı képezi az átmenetet a 
klasszikus antikvitásból a keresztény történelembe és a késı antikvitásba, illetve 
a középkorba. Burckhardt negatív Konstantin képe napjainkig meghatározó: a 
császár a Machtpolitik, az erı politikájának az embere, aki kíméletlenül tör célja, 
az egyeduralom megszerzése, majd megtartása felé. Burckhardtnál a keresztény-
ség csupán a hatalmi ambíciókat szolgáló szellemi-vallási hátteret jelenti.  

Egy történelmi személyiség megítélésében döntı szerepe van az illetı sze-
mély propagandájának és annak, hogy a róla szóló korabeli források milyen 
történeti képet közvetítenek az utókor számára. Nagy Konstantin mindent elkö-
vetett, hogy már életében megalapozza jó hírnevét, a korszak legjelentısebb 
történetírója, a caesarei Eusebius több mővet is szentelt a császárnak. Ezek közül 
a legjelentısebb a császár életét bemutató mőve, a Vita Constantini Magni. Ez 
az ókori történetírás egyik legjelentısebb mőve, amelyben Eusebius a lehetı 
legalaposabb forráshasználatra és kritikára törekszik, illetve a kronológiai rend 
gondos betartására. Ugyanakkor számos esetben nem tudott kitörni abból a ke-
retbıl, amit a historiográfia „udvari történetírás”-nak nevez. Különösen a 20. 
század második felének történetírása foglalkozott egyre többet Eusebius szemé-
lyiségével és mőveivel, hiszen ı az alapvetı forrásunk Konstantin megértéséhez. 

A 20. században elsıként Baynes kritizálta5 Burckhardt Konstantin-képét, és 
Eusebius alapján elismerte a császár vallásos hitének ıszinteségét. Megjelenése 
                                                 
3 Pl. FERRERO, G.: La ruine de la civilisation antiqua. PIon-Nourrit, Paris, 1921. A 20. század 
elején az európai dominancia fokozatos szőkülése, majd megszőnése egy olyan korszakalkotó mő 
megszületéséhez vezetett, mint SPENGLER, Oswald A nyugat alkonya (Der Untergang des 
Abendlandes) I. köt. 1918; II. köt. 1922. címő mőve. 
4 BRANDT, Hartwin: Az ókor alkonya. A kései Római Birodalom története. Corvina, Budapest, 
2006. 7-8. 
5 BAYNES, Norman H.: Constantine the Great and the Christian Church. British Academy, Lon-
don, 1932. 
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után sokan támadták a mővét, továbbra is elutasítva Konstantin vallási elhiva-
tottságát.6 Alföldi András az 1930-as évektıl kezdve több tanulmányban is fog-
lalkozott Nagy Konstantinnal7, valamint a késı római birodalom és a keresz-
ténység kapcsolatával.8 A történetírók mellett a pénzeket és a feliratokat is for-
rásként használta, melyek alapján számos korábbi elképzelést megerısített, 
ugyanakkor néhány teljesen új szempontra is felhívta a figyelmet. A numizmati-
ka elsısorban az ı tevékenységének köszönhetıen vált az ókori történelem kuta-
tásának forrásanyagává. A római császárkori pénzverés ugyanis a mindenkori 
kormányzat propagandájának szinte egyetlen birodalom-szintő eszköze volt. 
Alföldi András Konstantin-monográfiája napjainkig az egyik legalaposabb fel-
dolgozás a korszak forrásaiból. Alföldi Konstantin vallási fejlıdését végigele-
mezve megállapította, hogy bár a császár kezdetben a birodalom-szerte népszerő 
Sol Invictus kultusz híve volt, családja révén kezdettıl fogva igen toleráns volt a 
keresztényekkel szemben. Az Eusebius által megörökített Milvius-hídi csoda, és 
ezt követıen a keresztény jelvények „segítségével” aratott gyızelem révén pedig 
a császár a keresztények barátjából maga is fokozatosan kereszténnyé vált. Az 
egyetlen komoly ellenfél a Róma városi pogány arisztokrácia volt, amely szilár-
dan kitartott az ısi istenek mellett - nem annyira vallási, mint inkább politikai 
okokból.  

A 20. század második felében Baynes álláspontját leginkább Timothy Barnes 
fejlesztette tovább, aki két monográfiát is írt Konstantinról.9 Szerinte Konstantin 
maga is a keresztény vallás híve lett legkésıbb 312-tıl, bár már ez elıtt is voltak 
jelei annak, hogy közel áll hozzá a kereszténység. Ez uralkodásában is meglát-
szott, bár politikai okokból néha nem nyilvánította ki az új vallással való azono-
sulását. Barnes szerint Konstantin keresztény-pártoló intézkedései (pl. a polgári 
bíráskodás jogkörének átadása egyházi bíróságoknak, vagy a vasárnap hivatalos 
ünnep- illetve pihenınappá emelése) egyértelmően erre utalnak. A szerzı hajla-
mos figyelmen kívül hagyni, hogy a császár élete végéig a Sol invictus-kultusz 

                                                 
6 Baynes Konstantin-képét legerısebben kritizálta: GRÉGOIRE, Henry: Die „Bekehrung” 
Konstantins des Grossen. 1932. 
7 Konstantinápoly alapításának problémáihoz: Numizmatikai Közlemények 41, 1942, 1-8; Nagy 
Konstantin megtérése: Olasz Szemle 1 (1942) 797-836; A keresztény Konstantin és a pogány 
Róma: Olasz Szemle 2 (1943) 939-995. 
8 Isis-szertartások Rómában a IV. század keresztény császárai alatt. Bp. 1937. 50 p. Diss. Pann. II. 
7; A kontorniát-érmek. A rómavárosi pogány nagyurak félreismert propagandaeszköze a keresz-
tény császárság ellen. Bp. 1943. 196 p. 
9 BARNES, Timothy D.: Constantine and Eusebius. Cambridge 1981. ill. New Empire of Diocletian 
and Constantine. Cambridge 1982. Az elsı mővének fontos újítása, hogy együtt tárgyalja a csá-
szárt és történetíróját, részletesen vizsgálva, hogy mennyire választható el Konstantin önpropagan-
dája Eusebius saját véleményétıl. 
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lelkes híve volt (Konstantinápoly felavatásakor például a császárt Sol invictus-
ként ábrázolták). 

Hartwin Brandt szintén több tanulmányban fejtette ki nézeteit a Konstantin-
nal és a keresztény császársággal kapcsolatos problémákról. Nagy Konstantin. 
Az elsı keresztény uralkodó c. könyvében néhány új szempontot vetett fel.10 A 
császár történelmi szerepét Iulius Caesaréhoz hasonlítja. Mindketten választóvo-
nalat képeznek a római és a világtörténelemben is. Caesarral nyilvánvalóvá vált 
a római köztársasági eszme bukása és egy új monarchikus államrend szükséges-
sége, míg Konstantin a régi pogány császárságot új keresztény tartalommal töl-
tötte fel. Mindketten kényszerpályán mozogtak: a hatalom erıszakos megraga-
dásával - Caesar Kr. e. 49-ben, Konstantin Kr. u. 306-ban - nemcsak a birodal-
mat mentették, hanem saját magukat is. Konstantin a törvényes tetrarchiával 
szemben usurpátorként lép fel és helyzetét csak katonai erejével tudja elismer-
tetni. Brandt Konstantint, mint az elsı keresztény uralkodót mutatja be, aki egy-
felıl sok szempontból kényszerpályán mozgott, másfelıl viszont ı szab-
ta/szabhatta meg a világ elsı keresztény államának arculatát, így a késıbbi úgy-
nevezett keresztény államét is. Amint arra már Alföldi is felhívta a figyelmet, 
Konstantin nem légüres térben mozgott: tevékenységét a késı antikvitás viszo-
nyai között kell értelmeznünk. Ebben a korban a vallás az élet minden területét 
áthatotta: a császár vallásos fejlıdése nem egyedi ebben az idıszakban, hozzá 
hasonlóan a birodalom lakóinak nagy részére jellemzı volt. Így Konstantin meg-
térése és az úgynevezett konstantini fordulat nem egy hirtelen jött és váratlan 
esemény, hanem a korszellemnek teljesen megfelelı vallási attitőd. A Kr. u. 3. 
század végén az ısi kultuszok helyét a Birodalom legnagyobb részében a miszté-
riumvallások vették át, amelyek egymásra is hatva egyre inkább a monoteizmus 
felé hajlottak. A Kr. u. 3. század gazdasági-társadalmi válságában elsısorban a 
kereszténység erısödött meg, hiszen a hétköznapok szorongása helyett a boldog-
ság ígéretét nyújtotta hívei számára. 

Drake több mővében is egészen másként közelítette meg Nagy Konstantin 
uralkodását a korábbiakhoz képest. Elsıként Eusebius Konstantin harminc éves 
uralkodásának évfordulójára írt ünnepi beszédéhez írt tanulmányában fejtette ki 
álláspontját, miszerint egy valóban hiteles Konstantin-kép kialakításához el kell 
választani egymástól a császár valláspolitikáját és személyes hitét.11 Drake 
Konstantint nem hideg, számító reálpolitikusként mutatja be, mint a korábbi 
Konstantin-kritika, hanem egy olyan politikusként, aki mindig a lehetı legszéle-

                                                 
10 BRANDT, Hartwin: Konstantin der Grosse. Der erste christliche Kaiser. Eine Biographie. 
C.H.Beck, München, 2006. 
11 DRAKE, H. A.: In Praise of Constantine. A Historical Study and New Translation of Eusebius’ 
Tricennial Orations. University of California Press, Berkeley, 1976. 
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sebb konszenzus kialakítására törekedett, legyen szó a pogány kultuszokról, 
vagy az ekkoriban megjelenı eretneknek kikiáltott mozgalmakról. Mővének 
egyik legfontosabb mondata: „a hit és a politika békésen megfért egymás mellett 
Konstantinnál, de a kettı nem volt ugyanaz.”12 

2000-ben írt monográfiájában (Konstantin és a püspökök. Az intolerancia po-
litikája) továbbgondolja a korábban kifejtett Konstantin-képet.13 A mő címe elsı 
látásra megtévesztı lehet, mivel a szerzı az intoleráns jelzıt nem a császárra, 
hanem az egyre jelentısebb hatalmi pozíciókat megszerzı püspökökre használja. 
Konstantin továbbra is a legszélesebb körő konszenzus kialakítására törekszik a 
birodalom újjáformálásában, legfıbb politikai erénye az egyetértés elérése, a 
lehetséges támogatók összegyőjtése és ezzel a legszélesebb körő megegyezés 
megteremtése.14 Drake szerint Konstantin uralkodásának második felére az ül-
dözések alól felszabadult kereszténység intoleranciája és az államhatalom riváli-
sok elleni felhasználása nyomta rá bélyegét. Gondosan mutatja be a politikában 
rendkívül agyafúrt császár és az egyre harciasabbá váló püspökök viszonyának 
alakulását. Mindenféle elınye ellenére Konstantin, a ravasz tárgyalópartner, a 
türelmes konszenzus-építı és a buzgó reformer15 fokozatosan alulmarad a vallá-
silag türelmetlen és a politikában is egyre jobban aktivizálódó püspökökkel 
szemben, akik egyre jobban átveszik a kezdeményezést. 

Drake közömbösen viszonyul a bevezetıben említett kérdéshez: nem azzal 
foglalkozik, hogy Konstantin ıszintén, vagy számításból támogatta-e a keresz-
tény egyházat. Ahogy a 312-es Maxentius feletti diadalt követıen írja, Konstan-
tin egyéni vallásos fejlıdését a korabeli hatalmi politika és közgondolkodás ösz-
szefüggésében érdemes vizsgálni. Konstantin számára kézenfekvı volt elfogadni 
a keresztények támogatását, birodalomépítı szándékaihoz ez azonban nem 
feltétlenül jelentette a keresztény tanok azonnali elfogadását is. A császár 312 
után folytatott konszolidációs politikájában a kulcsmotívum a vallási alapok 
újragondolása volt. Itt rengeteg példát lehetne sorolni arra, hogy ez nem csupán 
a keresztény tanok automatikus elfogadását és terjesztését jelentette,16 hanem a 
császár egyértelmően minden vallás számára közvetítıként próbál meg fellépni 
                                                 
12 DRAKE i. m. 63. 
13 DRAKE, H. A.: Constantine and the Bishops. The Politics of Intolerance. The John Hopkins 
University Press, Baltimore – London, 2000. 
14 „Politics is, quite simply, the art of getting things done. It is the art of winning agreement, of 
mobilizing support, of gaining consensus. At some level, everything has a political dimension; 
every act of decision making requires political skills.”  DRAKE 2000, XVI. 
15 DRAKE 2000, 357. 
16 Pl. a Konstantin-diadalív „instinctu divinitatis (mentis)” (az istenségtıl ösztönözve) formulája 
nem csak a „keresztények istenére” utalhat (CIL VI. 1139). Vö.: HALL , Linda Jones: The Evidence 
of the Arch of Constantine for the Senatorial View of the „Vision” of Constantine". Journal of 
Early Christian Studies 6, 1998/4, 647-671. 
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szár egyértelmően minden vallás számára közvetítıként próbál meg fellépni (pl. 
utalhatunk az észak-afrikai donatista-vitára, amelyben Konstantin ismét kon-
szenzusteremtı igénnyel lép fel). 

A mai kutatás feladata már egyértelmően nem az, hogy a császár keresztény 
hitének ıszinteségérıl vitázzon, hanem az, hogy Konstantin milyen módon 
használta fel az új vallást politikai céljai eléréséhez és ezzel hogyan teremtette 
meg a birodalom stabilizációjához szükséges eszmei alapokat. 
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„Svojimi novotami narušil staré zákony a odveké obyčaje.” 
Úvahy o hodnotení Konštantína Veľkého v 20. storočí 

 
Činnosť cisára Konštantína Veľkého hodnotí historiografia od staroveku až 
podnes rôznym spôsobom. Zatiaľ čo podľa jedného krajného názoru bol tento 
cisár zradcom Ríma a jeho činnosť spôsobila rozklad a pád ríše, podľa iných bol 
tvorcom svetovlády kresťanstva. Tieto postoje dobre odzrkadľujú neistotu 
v hodnotení novej historickej epochy, neskorého staroveku, ktorý sa začal za 
vlády cisárov Diokleciána a Konštantína Veľkého. Konštantín ako prvý 
„kresťanský panovník” zahájil rozvoj kresťanského štátu, jeho dielo však 
v skutočnosti doviedli do konca až jeho potomkovia. Podľa najnovších 
historických hodnotení cisár v prvej fáze svojej vlády vďaka svojej schopnosti 
vytvárať konsenzus dosiahol upevnenie svojej moci, ku konci svojej vlády však 
z dôvodov intolerancie voči pohanom u biskupov, získavajúcich čoraz väčší 
politický vplyv, stratil iniciatívu. 
 
 
Péter Forisek 

 
„With his Innovations He Violated the Ancient Laws and Traditions.” 

Thoughts about the twentieth-century evaluation of Constantine the Great 
 
The reign of emperor Constantine the Great has had multifarious presentations in 
historiography from ancient to modern times. According to one of the extreme 
viewpoints, he traited the ancient Rome, and it was due to his deeds that the 
empire had decayed and collapsed, whereas according to another representation, 
the emperor was the founder of Christian world domination. These opinions well 
illustrate the insecurity surrounding the evaluation of late antiquity, the new 
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historical period, which started with emperors Dicoletian and Constantine the 
Great. Constantine, the first Christian emperor started to establish the Christian 
state, which was, however, accomplished only by his descendants. According to 
the most recent historical analyses, in the first phase of his reign he managed to 
consolidate his power through his compromise-making ability, by the end of his 
reign, however, he had lost initiative due to the intolerance of the bishops, who 
gained more and more power, towards pagans.  
 



 

 




