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A késő antikvitás történetét sokáig mostohagyermekként kezelte a történettudo-
mány. Talán ennek is köszönhető, hogy Diocletianus, szemben például Augustusz-
szal, sokkal kevesebb figyelmet kapott a történészektől. Ennek fényében üdvözlés-
re méltó, hogy egy újabb életrajz bővíti a nem túl széles kínálatot. A könyv eredeti-
leg 1985-ben jelent meg, s azóta két kiadást is megélt (1997, 2000), ami a kiadvány 
üzleti sikerére utal. 

A szerzőről, Stephen Williamsről (sz. 1942) viszonylag kevés adatot lelhetünk 
fel. A legfontosabb talán, hogy nem szakmabeli, hanem műkedvelő laikus: erede-
tileg műemlékvédelmi szakember, akit saját érdeklődése vezetett a késő antikvitás 
története felé.1 A vizsgált könyv hátlapján foglalkozásaként „szabadúszó író” szere-
pel. Ez persze a legkevésbé sem jelenti azt, hogy ne járulhatna hozzá a tudomány 
fejlődéséhez.

A mű viszonylag széles körben megtalálható a szakkönyvtárakban (pl. 
MTAK, Szeged, ELTE, PPKE), így nagy valószínűséggel találkozhat vele az ol-
vasó, ill. egyetemi hallgató. Ráadásul azon kevés, a témába vágó, idegen nyel-
vű szakkönyv közé tartozik, melyek magyarországi könyvkereskedés(ek)ben 
is kaphatók2 (bár ez nyilván nem a reklám helye), ráadásul viszonylag megfi-
zethető áron. A hivatkozott honlapon ráadásul a szó szoros értelmében egy 
lapon szerepel Demandt – némileg drágábban kínált, ám sokkal magasabb 
szakmai nívón álló – Spätantike-jével.3

Ráadásul a vizsgált könyv hátlapján az ismertető azt sugallja, hogy itt jelentős 
szakmai teljesítményt tart a kezében az olvasó, mellyel a szerző „has performed a 
valuable service for the profession as well as for the general reader”. Ezek a kijelentések 
azonban csak erős fenntartásokkal fogadhatók el, s recenzióm (ill. az itt hivatkozott 
korábbi bírálatok) ezt a szükséges korrekciót hivatott(ak) elvégezni.

A 264 oldalas mű jól tagolt: az előszót nem számítva öt, tematikusan elkülönülő 
részre, ezen belül 17 fejezetre bontja a szerző. Az első és utolsó fejezet történelmi 
összefüggéseibe helyezi Diocletianus személyét és államszervezetét: az előzmé-
nyekkel – a katonai anarchia korával – és utóéletével – Nagy Konstantin rendszeré-
vel ismerteti meg az olvasót. A közbülső három rész három nagy témakört tárgyal: 
Diocletianus hatalmának konszolidációját és a polgárháborúk végét; az új állam-

1 Kuhoff, Wolfgang, Historische Zeitschrift, 1986 (243), 399-401.
2 Pl.itt:http://www.atlantiszkiado.hu/kereses.php?konyvkereso=diocletian&hol_
keresunk=1&kereses=Mehet
3 Demandt, Alexander: Die Spätantike: Römische Geschichte von Diocletian bis Justinian 284-565 n. 
Chr., München, Beck, 1989.
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szervezet, közigazgatás és hadszervezet kialakítását; illetve a kor társadalom- és 
eszmetörténetének néhány fontos kérdését.

A rövid bevezető (9-13. o.) után megismerhetjük azokat az okokat, melyek a 
katonai anarchia kialakulásához vezettek (The 3rd-Century Collapse, 15-24. o.): a ger-
mán törzsszövetségek létrejötte, a római védelmi rendszer hiányosságai, a germán 
és római társadalom különbségei (ti. a germán társadalom alapvetően militarista, 
míg a differenciált római társadalom leginkább a békében tud kibontakozni), a 
szászánida birodalom felemelkedése, valamint a császárok megfelelő legitimációjá-
nak a hiánya (ti. hatalmuk kizárólag a hadsereg pillanatnyi támogatásától függött) 
együttesen okozták a principatus rendszerének összeomlását. A kor politikatörténeti 
eseményei mellett megismerhetjük az ifjú Diocletianus – ill. akkor még Diocles – 
katonai pályafutását és hatalomra kerülésének körülményeit, ami nem sokban kü-
lönbözik a kor katonacsászárainak karrierjétől (Virtus Illyrici, 24-38. o.).

Az új császár, Diocletianus, első lépései, melyeket hatalma megszilárdítása és a 
birodalom stabilizálása érdekében tett ( Jove and Hercules, 41-60. o.), a következők: 
Fiává fogadja és Augustusszá teszi katonatársát, Maximianust, s a nyugati provinci-
ák igazgatását bízza rá (ezzel az első lépést téve meg a későbbi tetrarchia felé), hogy 
mint Juppiter és Hercules földi megfelelői vezéreljék a birodalmat. A birodalom 
nagy részében sikerül konszolidálni a helyzetet, az uzurpátor Carausius azonban 
továbbra is megőrzi hatalmát Britanniában, miután Maximianus nem volt képes őt 
legyőzni. Az új rendszer, a tetrarchia (The Tetrarchy, 61-70. o.) mögötti fő megfon-
tolás az volt, hogy a birodalmat egy ember egy központból képtelen hatékonyan 
irányítani, s ez az uzurpációk táptalajává vált. Emellett a rendszerbe épített utód-
lási mechanizmus is a stabilitást volt hivatott növelni. Az államstruktúra átszabása 
mellett még fontos katonai kihívások is vártak a tetrarchákra (elsősorban Carausius 
és utóda, Allectus legyőzése Britanniában, ill. a nagy ambíciókkal telt perzsa király, 
Narses leszerelése keleten) – melyeket azonban, részint tanulva a korábban elköve-
tett hibákból, sikerrel megoldottak. Ezek a sikerek kielégítették a tetrarchák egyéni 
ambícióit is, és ezzel párhuzamosan segítették a rendszer megszilárdulását. (Victory 
and Consolidation I: Britain, Africa, Danube, 71-77. o., ill. Victory and Consolidation II: 
Egypt and Africa, 78-88.o.) 

Diocletianus új, ún. „mélységi” védelmi rendszerének formálódását két eltérő 
rendszer tapasztalata befolyásolta (Defence in Depth, 91-101. o.): az egyik a principa-
tus hagyományos védelmi rendszere volt, mely alapvetően a határvidékre koncent-
rált. A másik a katonai anarchia idejének rendszere (vagy inkább csak gyakorlata): 
a főerők az egyes (ellen)császárok körül csoportosultak, s így a mobil csapatokat 
erősítették a határvédelem rovására. Mindkét megoldás alkalmatlan volt arra, hogy 
megfelelő biztonságot nyújtson az új körülmények között. Diocletianus rendszere 
a kettő (statikus és mobil) védelmi modell ötvözete: így biztosítja a katonai erő op-
timális elosztását, a betörések mélységének jelentős csökkentését, s ezáltal a provin-
ciák nagyobb biztonságát. A védelmi rendszer átalakításával párhuzamosan került 
sor a közigazgatás átalakítására is (Recasting the Government, 102-114.o.): a provinci-
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ák feldarabolása, a dioecesisek, a praefecturák kialakítása, valamint a civil és a katonai 
pályák fokozódó szétválasztása a birodalom jobb irányíthatóságát, ill. az egy kéz-
ben összpontosuló hatalom – s ezáltal az uzurpációk lehetőségének – csökkentését 
szolgálták. A császár már formálisan is „ura és istene” a birodalomnak: személye 
köré minden eddiginél látványosabb kultusz épült. Mindez azonban nem pusztán 
az önimádat ma már erősen visszatetsző kifejezése volt, hanem fontos szimboli-
kus üzenettel is bírt: a császár legitimációját nem a katonáktól, hanem az istenektől 
kapta – a császárt nem a katonák, hanem az istenek választják ki. Diocletianus a 
pénzügyek terén is komoly reformokat hajtott végre (Finance, Taxation, Inflation 115-
125. o.): fő feladatának a monetáris stabilitást – a 3. században elharapózó infláció 
megszüntetését – valamint az adózás rendszerének újraszabályozását tekintette. Ez 
utóbbi azért is volt szükséges, mivel a katonai anarchia idején az egyes hadseregek 
kényük-kedvük, pillanatnyi igényeik szerint adóztatták a lakosságot, mindenféle 
törvényességi korlát nélkül. Az új, törvényes mederbe terelt adórendszer a iugatio-
capitatio rendszerét alkalmazta, sok régi adófajtát megszüntetett. A rendszer ugyan-
akkor nem volt minden következetlenség nélküli: a iugum és a caput ugyanis abszt-
rakt adóegységekké váltak, sok esetben elszakadva eredeti jelentésüktől (földadó-
fejadó); egy ilyen rendszerben pedig egyetlen absztrakt egység is elég lett volna. A 
pénzügyi reformon túl átfogó gazdasági átalakításra is elszánta magát (Command 
Economy, 126-139. o.): egy felülről vezérelt, parancsuralmi gazdasági rendszer kiala-
kítását tűzte ki célul, melyben minden és mindenki az állam – és elsősorban a had-
sereg – fenntartásáért és stabilitásáért dolgozik. Az állam igyekezett szabályozni az 
ár- és bérviszonyokat (árrendelet), egyre jobban részt vett a termelőmunka szervezés-
ében (főleg a hadsereg és az udvar ellátását szolgáló iparágakban), s igyekezett a lakos-
ság gazdasági tevékenységét is minél inkább meghatározni és ellenőrizni: a colonuso-
kat fokozatosan „röghöz kötötték”, az egyes iparosok fiait sokszor kötelezték apjuk 
foglalkozásának folytatására, a bizonyos vagyon feletti polgárokat pedig a városi 
feladatok ellátásának finanszírozására. Korlátozták költözési, sőt utazási jogaikat 
is. Mindezek sokszor naiv elképzeléseken (pl. az árak emelkedésének legfőbb oka 
a kereskedők kapzsisága) alapuló, gyakran életszerűtlen és kivitelezhetetlen sza-
bályozást eredményeztek. Ugyanakkor kétségtelen pozitívuma volt, hogy a teljes 
anarchiához képest nagyobb lét- és jogbiztonságot eredményezett. Az új rendről 
összefoglalóan elmondhatjuk (The New Order, 140-150. o.), hogy bár alapvetően egy 
keleti típusú, despotikus – mondhatni „bizantinista” – hatalmi formát teremtett 
meg, ám egy vonásában mégis hamisítatlanul római maradt: a császár törvényeken 
keresztül kormányozta, s ezeket a legnevesebb jogászok foglalták írásba. 

A harmadik rész a kor eszmetörténeti – s ezen belül elsősorban vallástörténe-
ti – kérdéseivel foglalkozik. A római birodalom vallási életében, a kereszténység 
terjedésén túl is átfogó változások mentek végbe (The Gods are Alive, 153-162. o.): a 
személyes vallásosság került előtérbe, ezen belül elsősorban a személyes megváltást 
ígérő misztériumvallások, ill. a kereszténység népszerűsége növekedett töretlenül. 
A római államvallás is átalakult: henoteista tendenciák bontakoztak ki, melyek el-
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sősorban a Győzhetetlen Napisten, Sol Invictus köré épültek. A pogány filozófiát is 
egyre jobban átitatta a teológia. Ugyanakkor a római vallás megőrizte egy fontos 
régi tulajdonságát: az interpretatio Romana befogadó gyakorlata megmaradt, s csu-
pán azokkal a vallási csoportokkal került összetűzésbe, melyek kizárólagosságra tö-
rekedtek (így pl. a kereszténységgel). A kereszténység azonban nem csupán mono-
teizmusában, hanem sok egyéb vonásában is különbözött a többi vallástól (Politeia 
Christi, 163-172. o.). A legfőbb ezek közül, hogy a kereszténység egyedüliként ren-
delkezett egy kiépített és szigorú hierarchiába rendeződő egyházszervezettel, mely 
tulajdonképpen államként működött az államban. A pogányok és keresztények vi-
szonya részben emiatt is igen bonyolult volt: egyes pogányok a keresztények elleni 
erőszakos fellépésre buzdítottak, mások szerint inkább tanulni kellene tőlük, s a 
római államnak is egy hasonló egyházi struktúrát kéne kiépítenie. Hasonlóképpen 
a keresztények is különféleképp viszonyultak az államhoz, ill. a keresztények sze-
repéhez a római államban (pl. keresztény vállalhat-e katonai vagy hivatali szolgála-
tot?). A kereszténység sikerét sok tényező befolyásolta, melyek közül a legfontosab-
bak: teljesítette az emberek elvárásait, melyet egy vallással szemben támasztottak 
(személyes megváltás ígérete stb.); nem volt misztériumvallás – bárki csatlakozha-
tott, nemi, társadalmi vagy egyéb megkülönböztetés nélkül; nem volt „kompatibilis” 
más vallásokkal – aki kilépett, vagy más vallást is „kipróbált”, kirekesztette magát a 
közösségből; s végül, de nem utolsó sorban említendő az egyház karitatív tevékenysé-
ge is. Mindezek az ellentétek, de legfőképpen a kizárólagosságra való igény, vezettek 
a „nagy keresztényüldözéshez” (The Great Persecution, 173-185. o.). Az üldözés fő cél-
ja az egyház szervezetének szétzúzása volt, de hamarosan – főképp a nikomédiai 
császári palota tisztázatlan körülmények között történt leégése után – általános, 
a papságra és a hívekre is kiterjedő üldözéssé vált. Az üldözés a birodalom egyes 
részein eltérő intenzitással folyt, a legnagyobb hévvel a keleti birodalomrészben. 
Összességében azonban kudarcot vallott e hadjárat, célját nem érte el, sőt mártírrá 
tette a keresztényeket, akik közül sokan tudatosan keresték a mártírhalál lehetősé-
gét a hatalom szándékos provokálásával. A kereszténység győztesen került ki ebből 
a küzdelemből.

Összességében nézve, Diocletianus rendszere nem sokkal élte túl alkotóját (Abor-
tive Renewal, 186-200. o.). Noha 304-ben a császár még fényes külsőségek között ün-
nepelte meg vicennaliáját – s a Caesarok decennaliáját – rendszere már a végét járta. 
Súlyos betegsége után, 305-ben lemondott, s adriai villájába vonult vissza. Halála 
előtt még megélhette, hogy rendszere sok tekintetben kudarcot vallott: árrendele-
te működésképtelennek bizonyult, hasonlóan a tetrarchia rendszeréhez – minden 
erőfeszítése (308, carnuntumi császártalálkozó) ellenére. Hasonlóképp kudarc volt 
a keresztényüldözés is. A reformok befejezése így tehát utódára, Constantinusra 
maradt (Constantine’s Completion, 203-210. o.). A bevált intézkedéseket megtartotta 
(pl. a közigazgatás új szervezetét), s folytatta a pénzügyi stabilizációt is. (Új, stabil 
aranypénzt vezetett be: a solidust; az ezüstpénz szinte teljesen eltűnik, a mindenna-
pok pénzévé a rézpénz válik). Diocletianushoz hasonlóan folytatja a nagyszabású 
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építkezéseket, mindek előtt az „új Rómában”, Konstantinápolyban. A császári ha-
talom újra egy központi helyen összpontosul. A szerző végül kitekint a távolabbi 
jövőbe (In the Long Run, 211-219. o.): A két császár reformjai olyan folyamatokat in-
dítanak el, melyeknek később nagy jelentőségük lesz (pl. a civil és katonai pályák 
elválasztása a hadsereg vezetésének barbarizálódását eredményezte, ezzel megala-
pozva a barbár hadvezérek későbbi jelentős hatalmát és befolyását). Emellett felvá-
zolja azokat a különbségeket is, melyek a keleti és nyugati birodalomrész fejlődése 
között figyelhetők meg (pl. a földbirtok-struktúrában), s melyek a középkori Nyu-
gat-Európa és Bizánc közötti különbségek alapjait képezik. A katasztrofális hadri-
anapolisi vereség után a római állam ismét komoly válságba jut, melyek ismételten 
jelentős változásokat hoznak magukkal (pl. foederati-rendszer). 

A tagoltság mellett az olvasmányos, gördülékeny stílus is emeli a mű élvezeti ér-
tékét. Stílusában, talán a szerző hátterének is köszönhetően, inkább az ismeretter-
jesztő irodalomhoz áll közelebb, ám mivel forrásaira hivatkozik, műve tudományos 
műként kezelendő. Ennek ellenére sokkal inkább ismeretterjesztő jellegű könyvvel 
van dolgunk, mint azt alább látni fogjuk.

A fenti pozitívumok mellett ugyanis a mérleg negatív serpenyőjébe is jócskán 
van mit helyezni. Sajnos igencsak szembetűnő a szerző nem szakmabeli volta: a bib-
liográfiai hivatkozások súlyosan pontatlanok (oldalszámok, antik szerzők esetén 
kaputszámok sok esetben elmaradnak, pontatlanok vagy teljesen hibásak). Számos 
kisebb-nagyobb tévedés és hiba lyuggatja a mű szövedékét, ami elsősorban a mű 
tárgyához mérten nem kielégítő szakirodalmi ismeretek következménye. Mindez 
egy laikus számára észrevétlen maradhat, ám egy adott terület szakértője számára 
nagyon is szembeszökő.4 A szakirodalom hiányos ismeretéből fakadnak azok az 
egyensúlyvesztések is, melyek eredményeként a szerző olyan állításokat, melyeket 
korántsem fogad el általánosan a szakirodalom, tényként kezel (pl. a limitaneiről 
tényként állítja, hogy parasztkatonaság volt, 97. o. ill. később 213. o.). Egy helyen 
(110. o) azt sugallja, hogy scriniumokat először Diocletianus állított fel. S hasonló 
példákat még nyilván lehetne találni. A ténybeli tévedések jó része pedig elkerülhe-
tő lett volna, ha segítségül hívja T.D. Barnes vonatkozó kézikönyvét.5 

Noha egy elsőkönyves, nem szakmabeli szerzőnek még elnézhetnénk e hibákat, 
azt már a legnagyobb jóindulattal sem tudjuk figyelmen kívül hagyni, hogy a mű 
eredeti kiadása óta a szerző nem vette a fáradságot, s nem javította ki a hibákat (me-
lyeket ráadásul az idézett recenzorok több-kevesebb akkurátussággal csokorba is 
gyűjtöttek): a 2000-es kiadás egy az egyben az 1985-ös utánnyomása, pedig ennyi 

4 A súlyosabb hibák tekintetében ld. pl. Kuhoff, Wolfgang, Historische Zeitschrift, 1986 (243), 
400-401.o..; Barnes, T. D., Times Literary Supplement, 1985 (84), 755.o. Továbbá Frank Kolb 
ítélete szerint túl felületes ahhoz, hogy érdemes legyen idézni: Kolb, Frank: Diocletian und die 
Erste Tetrarchie: Improvisation oder Experiment in der Organisation monarchischer Herrschaft?, Berlin: 
de Gruyter, 1987, VIII.o. 
5 Barnes, T. D., The New Empire of Diocletian and Constantine. Cambridge, Harvard University 
Press, 1982. 
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idő alatt talán lehetett volna lehetősége a hibák kijavítására, esetleg néhány újabb, 
kulcsfontosságú szakirodalmi tétel figyelembe vételére.6 

Összességében tehát elmondhatjuk, hogy bevezető olvasmánynak, általános 
ismeretterjesztő könyvnek megfelelhet bírálatunk tárgya – ám részleteiben csak 
nagy fenntartásokkal szabad információforrásként használni.

6 Ld. pl. Whittaker, C.R.: Frontiers of the Empire. A Social and Economic Study. Baltimore-London: 
Johns Hopkins University Press, 1994: a „mélységi védelem” koncepciójának kritikája; vagy A. 
Demandt nagyszabású műve a késő antikvitásról: Demandt, Alexander: Die Spätantike: Römische 
Geschichte von Diocletian bis Justinian 284-565 n. Chr., München: Beck, 1989.


