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Politika a római köztársaságban

Henrik Mouritsen	 (King’s	 College	 London)	 a	 római	 köztársaság-
kor	 történetét	vizsgáló	számos	könyve	után	arra	vállalkozott,	hogy	
az	 adott	 korszak	 politikájáról	 ír	 egy	 szabott	 terjedelmű	 művet	 a	
Cambridge	University	Press	„Key	Themes	in	Ancient	History”	című	
sorozatában.	A	könyv	szervesen	illeszkedik	abba	a	történészvitába,	
amely	mintegy	három	évtizede	zajlik	a	római	köztársaságkori	poli-
tika	jellegéről.	1984-ben	jelent	meg	egy	tekintélyes,	és	addig	főként	
a	császárkori	kutatásairól	ismert	brit történésznek, Fergus Millarnak 
egy	tanulmánya	[F.	Millar,	The political character of the classical Ro-
man Republic, 200–151 BC.	JRS	74	(1984)	1–19.],	amely	alapjaiban	
kérdőjelezte	meg	azt	az	általánosan	elfogadott nézetet, mely szerint 
Róma	politikai	rendszere	a	királyság	megszűnésétől	kezdve	a	Kr.	e.	
I.	század	végéig	lényegét	tekintve	arisztokratikus	(oligarchikus)	köz-
társaság	volt.	Ennek	a	felfogásnak	az	eredete	egészen	Polybiosig	(Kr.	
e.	II.	század)	vezethető	vissza,	aki	miközben	a	római	állam	csodá-
latra	méltó	stabilitásának	okait	kutatta	–	a	görög	politikaelméletekre	
építve	–	egy	igen	nagyhatású	elméletet	dolgozott	ki.	Magyarázatának	
lényege	az,	hogy	a	római	állam	szilárdságának	oka	az	egyszerű	ál-
lamformák	 (monarchia,	 arisztokrácia	 és	demokrácia)	keverékeként	
felfogható	alkotmánya.	A	monarchiának	a	consulok,	 az	arisztokrá-
ciának	a	senatus,	a	demokráciának	pedig	a	nép	hatáskörei	felelnek	
meg.	Jóllehet	ez	a	három	hatalmi	tényező	kiegyensúlyozza	egymást,	
a	polybiosi	elemzés	egészében	véve	az	állam	arisztokratikus	 jelle-
gét	 sugallja.	Az	 adott	 tárgyra	 vonatkozó	ókortörténeti	 kutatásokon	
belül	számos	irányzat	jött	létre	(Theodor	Mommsen,	Matthias	Gel-
zer	és	Christian	Meier	neve	fémjelzi	a	legfontosabbakat),	ám	Millar	
tanulmányának	megjelenéséig	 a	 római	 köztársaság	 arisztokratikus/



8

oligarchikus	jellegét	senki	sem	vonta	kétségbe.	Millar	egyébiránt	jól	
ismert	forrásokra,	tényekre	alapozva	fogalmazta	meg	tézisét:	Róma	
politikai	 rendszere	 a	 késő	 köztársaságkorban	 egyfajta	 demokrácia	
volt.	 Ez	 az	 álláspont	 heves	 vitákat	 váltott	 ki	 főként	 a	 nagy	múltú	
német	ókortudományban,	melynek	három	jeles	képviselője,	Martin	
Jehne,	Karl-Joachim	Hölkeskamp	és	Egon	Flaig	mindenekelőtt	egy	
új	kutatási	irány,	az	úgynevezett	„politikai	kultúra”	(„politische	Kul-
turforschung”)	 fogalmaival	 (pl.	 a	 politika	 szimbolikus	 aspektusai,	
rituálék,	hitek,	attitűdök,	identitás)	érvelt Millar nézetével szemben. 
Mindenesetre	az	1990-es	évektől	nem	csupán	a	német,	hanem a nem-
zetközi	kutatásban	is	központi	témává	lett	annak	a	vizsgálata,	hogy	
milyen	szerepet	töltött	be	a	római	nép	a	köztársaságkori	politikában.	
Ebbe	 az	 összefüggésrendszerbe	 illeszkedik	 Mouritsen	 elsősorban	
kutatóknak	és	egyetemi	hallgatóknak	szánt	könyve,	amely	a	források	
elemzése	alapján	kiegyensúlyozott,	számos	esetben	megvilágító	ere-
jű	magyarázatot	ad	a	római	köztársaság	politikai	rendszerével	kap-
csolatos kérdésekre.

A	Kr.	e.	II.	század	közepétől	a	Kr.	e.	I.	század	közepéig	terjedő	
időszak	római	politikáját	három	fejezetben	vizsgálja.	Az	első	fejezet	
(„Senatus Populusque Romanus: az intézmények és gyakorlati mű-
ködésük”)	fő	tárgya	a	népgyűlések	(comitia)	feladatának,	hatásköré-
nek	elemzése	mindenekelőtt	abból	a	szempontból,	hogy	mi	állhat	a	
politikai	gyakorlat	és	az	alkotmányos	elvek	közötti	ellentmondás	hát-
terében.	Elemzésének	kiindulópontja	Polybios,	aki	elsőként	tett	kí-
sérletet	a	római	politikai	rendszer	megértésére,	és	akinek	az	analízise	
több	szempontból	is	mind	a	mai	napig	megkerülhetetlen.	Ugyanak-
kor	Mouritsen	érvelése	alapján	történeti	művének	alkotmányos	kité-
rője	túlságosan	sematikus,	kevés	kapcsolatot	mutat	az	intézmények-
nek	 (senatus,	magistratusok,	népgyűlések)	más	 forrásokból	 ismert,	
tényleges	 gyakorlati	működésével.	Cicero	 államelméleti	műveiben	
(Az állam, A törvények)	ugyanúgy	görög	elméleti	alapokra	épít,	mint	
az	 általa	 tekintélyként	 elismert	 Polybios,	 ugyanakkor	 a	 két	 szerző	
közötti	különbségek	nyilvánvalóak.	Cicero	a	görög	elméleti	kerete-
ket	saját	politikai	tapasztalatával	és	a	római	államra	vonatkozó	vízió-
jával	tölti	ki,	ezzel	a	politikai	rendszer	jóval	komplexebb	megértését	
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teszi	 lehetővé,	mint	Polybios	 formalizált,	 fékekre	 és	 ellensúlyokra	
alapozott	modellje.	Cicero	azt	a	benyomást	kelti,	hogy	az	intézmé-
nyeknek	szimbolikus	jelentősége	volt,	ami	Mouritsen	szerint	kulcsot	
adhat	a	római	politikai	rendszer	paradoxonjainak	a	feloldásához.	A	
nép	szerepével	összefüggő	legsúlyosabb	ellentmondás	az,	hogy	bár	
a	nép	(populus)	az	állami	legitimáció	megkérdőjelezhetetlen	forrása,	
hiszen	a	népgyűléseken	hozták	a	törvényeket,	választották	az	állam	
vezetőit,	döntöttek	békéről	és	háborúról,	csak	itt	ítélhettek	halálra	ró-
mai	polgárt,	ennek	ellenére	„népszuverenitásról”	nem	csupán	a	mai	
értelemben	nem	beszélhetünk,	de	az	is	kérdéses,	hogy	a	görög	teo-
retikusok	által	demokratikusnak	tartott	alapelvek	érvényesültek-e.	A	
fejezet	 további	 részében	a	 szerző	ezt	a	problémát	a	 lehető	 legtöbb	
szempontból	veszi	szemügyre:	összeveti	a	római	népgyűlések	műkö-
dését	az	athéni	demokrácia	ekklésiájával,	vizsgálja	a	tisztségviselők	
és	a	nép,	a	vallás	és	a	politika	viszonyát,	a	különböző	népgyűlések	
(comitia curiata, comitia tributa, comitia centuriata, concilium ple-
bis)	kialakulását,	funkcióját	a	rendek	küzdelmének	összefüggésében. 

„A vezetők és tömegek a római köztársaságban”	című	második	
fejezetben	 a	 politika	 legalapvetőbb	 kérdéseinek	 (Mennyi	 ember	
vett	benne	részt?	Kik	voltak	ezek	az	emberek?	Hogyan	szavaztak?)	
vizsgálata	 alapján	 arra	 a	 következtetésre	 jut,	 hogy	 a	 népgyűlések	
ugyan	 legitimációt	nyújtottak,	de	ez	a	 legitimáció	nem	demokrati-
kus	elvekből,	hanem	a	korrekt	eljárásmódhoz	való	 ragaszkodásból	
fakadt.	A	politikai	kultúra	kutatásának	új	irányzatához	csatlakozva	a	
népgyűlések	működését	Mouritsen	is	rituálékként,	vagyis	olyan	for-
malizált,	szigorúan	szabályozott	cselekményekként	értelmezi,	ame-
lyeket	ugyanakkor	önmagukon	túlmutató	jelentőséggel	ruháztak fel. 

A	szerző	a	továbbiakban	nagy	figyelmet	szentel	az	ún.	contióknak.	
(A	contio	megnevezés	kétféle	értelemben	volt	használatos:	egyrészt	
a	népgyűléseket	megelőző	nem	döntéshozó	gyűléseket	jelölte,	más-
részt	az	ezeken	elhangzó	beszédeket.)	A	történettudományban	vég-
bement	ún.	„kommunikációs	fordulat”	nyomán	a	római	köztársaság-
kor	kutatói	fokozott	érdeklődést	mutatnak	eme	gyűlések	iránt,	nagy	
hangsúlyt	helyezve	arra,	hogy	ezeken	közvetlen	interakció	zajlott	a	
vezetők	és	a	nép	között,	melynek	során	a	politikusok	az	új	eszmék,	
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javaslatok	népszerűségét,	a	„nép	akaratát”	tesztelték	az	egybegyűl-
tek	reakciói	révén.	Vagyis	a	történészek	egy	része	szerint	a	contiók 
léte	bizonyítja,	hogy	a	„nép	hatalma”	valóságos	volt,	még	akkor	is,	
ha	az	a	spontán	válaszok	révén	csupán	informálisan	jutott	kifejezés-
re.	Mouritsen	ugyanakkor	súlyos	kételyeket	fogalmaz	meg	a	néppel	
folytatott	konzultáció	valódiságával	szemben,	miután	számba	veszi	
az	igazi	párbeszédet	erősen	korlátozó,	voltaképpen	lehetetlenné	tevő	
tényezőket.	 Feloldhatatlannak	 tűnő	 ellentmondást	 lát	 abban,	 hogy	
mindezek	ellenére	a	contiók	alapvető	szerepet	 töltöttek	be	a	római	
politikában,	így	a	következő	alfejezetekben	arra	kísérel	meg	választ	
adni,	hogy	mi	tette	őket	annyira	fontossá?	Megvizsgálja	az	azokon	
résztvevő	tömeg	nagyságának,	társadalmi	összetételének	a	források	
töredékessége	 vagy	 egyenesen	 hiánya	miatt	 végérvényesen	 aligha	
megoldható	 problémáját	 és	 azt	 a	 kérdést,	 hogy	 egyáltalán	milyen	
célból	 tartottak	 a	 rómaiak	 contiókat?	A	 legfontosabb	 forrást	 jelen-
tő	Cicero	művei	alapján	a	késő	köztársaságkorban	két	szempontból	
voltak	igazán	értékesek,	jellemzően	nem	a	„nép”,	hanem	az	előkelők	
(nobiles)	 felől	 nézve:	 nyilvános	 szereplési	 lehetőséget	 nyújtottak	
számukra,	és	alkalmat	arra,	hogy	a	„közvéleményt”	egy	törvényja-
vaslat	mellett	vagy	ellen	mozgósítsák	–	mindkét	szempont	további,	
nehezen	megválaszolható	kérdéseket	vet	fel.	Mouritsen	meggyőzően	
érvel	amellett,	hogy	a	római	nép	politikai	szerepe	mindent	összevet-
ve	 rendkívül	korlátozott	volt,	 ennek	ellenére	a	köztársaság	 fennál-
lásának	hosszú	évszázadai	alatt	soha	nem	kérdőjelezte	meg	a	status	
quo-t,	 a	 kétségtelenül	 előforduló	 zendülések,	 lázadások	 sohasem	
tűzték	 célul	 a	 társadalmi-politikai	 rend	 gyökeres	megváltoztatását.	
Mindennek	alapvető	oka	a	szerző	–	másokkal	egybehangzó	–	véle-
ménye	szerint	a	római	társadalomnak	a	hódításokkal	párhuzamosan	
haladó	militarizációja.	A	római	polgár	katonaidentitása	az	élet	egé-
szére	hatással	volt:	az	elit	éthosára,	a	vezetők	és	a	tömegek	közötti	
interakciókra,	a	polgárok	politikai	viselkedésére,	ahogyan	a	hadse-
regben	megkövetelt	 feltétlen	 engedelmesség,	 fegyelem	 is	 átszivár-
gott	a	politikai	kultúrába.	Mindemellett	a	sikeres	hódítások	hasznát	a	
hétköznapi	polgárok	is	élvezték,	az	előkelők	számára	pedig	hivatko-
zási	alapot	adtak	vezető	szerepük	igazolásához,	ami	összességében	
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magyarázatot	adhat	a	politikai	konszenzusra,	a	viszonylagos	társa-
dalmi békére.

„Egyetértés és versengés”	–	ezt	a	címet	adta	Mouritsen könyve 
harmadik,	egyben	utolsó	fejezetének,	melynek	középpontjában	a	po-
litikai	elit	vizsgálata	áll.	A	szerző	találóan	jegyzi	meg,	hogy	az	ókor-
történészek	csodálkozni	 szoktak	a	köztársaság	 látványos	összeom-
lásán,	 pedig	 valójában	 nem	 ez,	 hanem	 hosszan	 tartó	 fennállása,	
stabilitása	az,	amin	csodálkozni	 lehetne,	 tekintettel	az	oligarchikus	
rendszerek	lényegéhez	tartozó	számos	feszültségre,	ellentmondásra.	
Mivel	az	oligarchikus	köztársaságok	alapvetően	instabilak,	túlélésük	
attól	függ,	hogy	az	elit	képes-e	fenntartani	belső	kohézióját	a	hata-
lomra,	befolyásra	irányuló	kompetitív	igények	egyensúlyban	tartásá-
val.	A	következő	alfejezetekben	tehát	Mouritsen	azokat	a	tényezőket	
veszi	szemügyre,	amelyek	segítettek	a	politikai	rendszert	összetarta-
ni,	és	amelyek	végül	a	bukásához	vezettek.

A	köztársaságkor	periodizációjával	kapcsolatos	eltérő	nézetek	el-
lenére	abban	egyetértés	mutatkozik,	hogy	a	Kr.	e.	133.	év	drámai	ese-
ményei,	Tiberius	Gracchus	fellépése	fordulópontot	jelent	egyrészt	a	
példátlan	 politikai	 erőszak,	 másrészt	 egy	 újfajta	 radikális	 politika	
megjelenése	miatt.	Mindez	az	eliten	belüli	mély,	áthidalhatatlan	el-
lentétek következménye volt, amelyet a szakirodalom a politikusok 
két	különböző	csoportja,	az	optimates és a populares küzdelmeként 
ír le. Az optimates-populares	ellentét	a	Kr.	e.	133	utáni	politikai	ese-
ményekre	 széles	 körben	 alkalmazott,	 általános	magyarázó	modell.	
Meglepő,	 hogy	 ennek	 ellenére	 –	 fejtegeti	 a	 szerző	 –	 az	 ókortudó-
sok	között	nincs	egyetértés	sem	e	fogalmak	tényleges	jelentését,	sem	
gyakorlati,	politikai	jelentőségét	illetően.	Mind	a	mai	napig	érezteti	a	
hatását	az	az	elmélet,	amely	Theodor Mommsenre	vezethető	vissza,	
és amely az optimatest és a popularest	a	modern	pártok	analógiájá-
ra állandó	politikai	csoportosulásokként	értelmezte.	Az	optimatákat	
konzervatív,	a	fennálló	viszonyok	megőrzésében	érdekelt	arisztokra-
ta	„pártként”,	melynek	olyan	prominens	képviselői	voltak	mint	Sci-
pio	Nasica,	Sulla	és	követői,	Catulus,	Lucullus,	Hortensius	és	Cato,	a	
velük	szemben	álló	popularisokat	pedig	„progresszív”,	„demokrata”,	
a	 nép	 érdekeit	 védelmező	 „pártként”.	Ez	utóbbi	 vezető	 politikusai	
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a	Gracchusok,	Saturninus,	Sulpicius	és	Clodius	 lettek	volna.	Mou-
ritsen	körültekintő,	alapos	elemzése	pontról	pontra	mutat	 rá	ennek	
az eleve	 anakronisztikus	 nézetnek	 az	 ellentmondásaira,	 végső	 so-
ron	tarthatatlanságára.	Az	elmélet	súlyos	hibái	késztették	Christian 
Meiert	arra,	hogy	1965-ben	egy	radikálisan	új	interpretációját	adja	a	
populares	megjelölésnek.	Szakítva	a	mommseni	baloldal-jobboldal	
sémával	ő	a	popularisokban	(akik	rendszerint	néptribunusok)	olyan	
disszidens	politikusokat	 látott,	 akik	a	népgyűléseket	használták	 fel	
eszközként a senatori	többséggel	szemben.	Vagyis	a	populares meg-
jelölés	 egy	 speciális	 stratégiára	 vonatkozik,	 mindenféle	 különös	
ideológiai	 meghatározottság	 nélkül.	Az	 optimates	 csoportja	 pedig	
egyszerűen	azokat	foglalja	magában,	akik	elvetették	ezt	a	módszert,	
és	 engedelmeskedtek	 a	 senatus	 kollektív	 tekintélyének.	A	 2010-es	
években	a	revizionista	iskola	képviselői	visszatértek	a	római	politika	
ideologikus	 interpretációjához,	 így	az	optimatákat	és	a	populariso-
kat	ismét	„konzervatívokként”,	illetve	„progresszívekként”	írták	le.	
Ugyanakkor	a	politikáról	a	motivációra	helyezték	a	hangsúlyt,	 így	
szerintük	 az	 igazi	popularis	 önzetlenségéről,	 a	 nép	 ügyéért	 hozott	
személyes	 áldozatairól	 ismerszik	 meg.	 Ez	 a	 részben	 Mommsenre	
visszavezethető	 elmélet	 egybeesik	 a	 római	 politika	 „demokrati-
kus”	 interpretációjának	a	 térhódításával.	A	kutatástörténeti	áttekin-
tést	követően	Mouritsen	megvizsgálja	a	két	kategóriára	vonatkozó	
forrásokat,	mindenekelőtt	Cicero	szövegeit.	Arra	a	következtetésre	
jut,	hogy:		a	populares, optimates	terminusok	feltűnően	ritkán	fordul-
nak	elő	az	auktoroknál;	az	optimates	a	hatalmas	cicerói	életműben	a	
senatori	elit	standard	megjelölése;	ugyanő	a	popularis	jelzőt	kétféle,	
pozitív	és	negatív	értelemben	használja	(a	nép	érdekeinek	képviselő-
je,	 illetve	populista);	az	egész	kérdéskörre	vonatkozó	legfontosabb	
forrásunkban,	a	Sestius	érdekében	 tartott	beszéde	híres	exkurzusá-
ban	Cicero	olyan	terminológiát	használ,	ami	egyedülálló,	semmilyen	
más	 forrásban	 nem	 lelhető	 fel,	 ami	 a	 beszéd	 szélesebb	 politikai	
kontextusával	és	Cicero	konkrét	céljaival	magyarázható.	Sokatmon-
dó,	hogy	a	kortárs	Sallustius	egészen	más	terminológiával	él	a	római	
politikai	élet	leírására,	mint	Cicero	–	ennek	a	kérdésnek	egy	külön	
alfejezetet	szánt	a	szerző.	A	probléma	összegzéseképpen	Mouritsen,	
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miután	elveti	a	politikai	elit	 ideológiai	alapú	kettéosztását,	eme	te-
hertételtől	megszabadulva	veszi	szemügyre	a	késő	köztársaság	néhány	
kulcsszereplőjének,	Pompeiusnak,	Licinius	Crassusnak	és	Caesarnak	
a	politikáját,	valamint	a	hagyományosan	optimata	–	popularis	ellen-
tétként leírt marianusok és Sulla híveinek küzdelmét a hatalomért. 
Nem	csupán	arról	győz	meg,	hogy	a	bináris	modell	nem	felel	meg	
a	történeti	tényeknek,	hanem	arról	is,	hogy	a	modern	politikusok	és	
a	 római	 senatorok között alapvető	 különbség	 van,	 amennyiben	 az	
utóbbiak	politikai	tevékenysége	társadalmi	státuszukból,	nem	pedig	
valamiféle	 ügy	 melletti	 elkötelezettségükből	 fakadt.	 Ezért	 aztán	
teljes	félreértés	„számonkérni”	a	római	senatorokon	egy	társaikétól	
eltérő,	 személyes	 álláspont	 következetes,	 határozott	 képviseletét,	
annál	is	inkább,	mert	a	politikai	stabilitás	feltételeként	tekintettek	a	
senatorok	összhangjára,	egységes	álláspontjára.

A	könyvet	záró	utolsó,	a	köztársaság	végéről	elmélkedő	fejezet-
ben	Mouritsen	az	ellenkezőjére	fordítja	Polybios	értékelését	a	római	
állam	stabilitásának	az	okáról:	úgy	tűnik,	hogy	Róma	nem	a	politi-
kai rendszere miatt, hanem annak ellenére volt olyan sikeres, mivel 
semlegesíteni	tudta	az	alkotmány	lényegéhez	tartozó	gyengeségeket,	
mindenekelőtt	a	hatalom	világos	megosztásának	a	hiányát.	A	köztár-
saság	sikere	következésképpen	nem	az	alkotmányában,	hanem	azon	
kívül,	társadalmi,	ideológiai	és	geopolitikai	sajátságokban	keresen-
dő.	A	rendszer	az	erős	társadalmi	kohézió	miatt	működött,	amelynek	
a	támasztéka	egy	igen	hatásos	ideológiai	váz	volt,	amit	a	rómaiak	a	
mos maiorum	fogalmával	jelöltek.	Csak	akkor	váltak	az	alkotmány	
hiányosságai	nyilvánvalóvá,	amikor	ezeknek	az	íratlan	normáknak	a	
kötelező	érvénye	meggyengült.
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