AUGUSTUS
-

Caesar halála után: zavaros helyzet – a köztársaságpártiak nem rendelkeztek se
megfelelő katonai erővel, se elképzelésekkel – köv.: hadseregvezetők veszik át az
uralmat.

1. A második triumvirátus: Kr.e. 43.
- Marcus Antonius , Caesar konzultársa 44-ben, Aemilianus Lepidus hadvezér és
Caesar fogadott fia, Caius Octavianus
- Cél: Caesar gyilkosainak megbüntetése, szövetség a szenátus ellen és hatalmi osztozás
- Kr.e. 42-ben Phillippi: Brutus és Cassius legyőzése
- a birodalom felosztása: Antonius: kelete, Octavianus: nyugati, Lepidus: Afrika
- Lepidus korai halála Afrikában
2. Octavianus hatalomra jutása
- Lepidus korai halála Afrikában után:
- Octavianusé Nyugat, Antoniusé Kelet (Egyiptom stb.)
- Antonius: harcok a parhusokkal + szerelmi ügyletek Kleopátrával
- Octavianus: kihasználva ezt propagandát folytatott Rómában Antonius ellen
- Kr.e. 31: Döntő tengeri csata Actiumnál - Octavianus győzelme, Antonius és
Kleopátra öngyilkossága
- Egyiptom római provincia, de Octavianus ellenőrzése alatt – köv.: Octavianus a
kezében tartotta Róma gabonaellátását.
3.
4.
-

Augustus egyeduralma - a principátus
látszólag lemondott a hatalmáról – csak megtiszteltetésből fogadott el címeket:
látszólag: a köztársaságot állítja vissza:
Augustus( később személynévként használta) – princeps senatus (első polgár).
De: kulcsfontosságú köztársasági tisztségeket összpontosított a kezében, s ezeken
keresztül a hatalom birtokosa volt:
princeps senatus: a szenátus elnöke – elsőként szavaz
Consul: végrehajtó hatalom vezetője
néptribunus: személyében sérthetetlen + vétójog
censor: összeállíthatta a szenátus névjegyzékét
pontifex maximus: a vallási életet irányította +
Imperator, proconsul, praetor
A köztársaság hagyományait támogatta + a régi erkölcsöket és szokásokat
De: valójában egyeduralom – ezt védték a
Praetoriánusok: a testőrgárda tagjai – csak Augustustól függtek – ellensúlyozták a
sikeres hadvezéreket
Augustus uralmának értékelése:
Belső nyugalmat teremtett:
Rablóbandák felszámolása, bíróságok újjászervezése, létszámuk növelése
Erkölcsi – és családvédő törvények
Népnek ingyengabona, cirkusz
Szenátori és lovagrend: a gazdasági hatalmukat nem, de a politikait korlátozta
A scászári közigazgatás kiépítésének a kezdete: államhű hivatalnoki kar kiépítésével
próbálkozott
Provinciák: a legfontosabbakat saját kézben tartotta
Külpolitika: béke: Pax Romana

-

természetes határok ( Rajna, Duna, Eufrátesz) mentén alakította ki a határvonalat
9. Pannónia meghódítása

