
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Patrícius 

családba született 

Kr. e 100-ban, 

viszonylagos 

jómódban nőtt fel. 

Nagybátyja Caius 

Marius volt. 

Családja pedig a 

lovagrendet 

támogatta. 

2. 17 évesen 

szerelemből nősült. 

Corneliát vette 

feleségül. Hamarosan 

megszületett közös 

lányuk, Iulia. 

3. Sulla elrendelte, 

hogy Caesar váljon el 

Corneliától. Ő 

azonban inkább 

önkéntes 

száműzetésbe vonult. 

4. Sulla befolyásos 

emberek hatására 

megbocsájtott neki, 

visszatérhetett 

Rómába, ám inkább 

beállt legionáriusnak. 

5. Katonai érdemeiért 

megkapta a 

tölgykoronát, aminek 

fejében bekerült a 

senatusba. 

6. Kr. e. 78-ban 

hazatért Rómába, 

megkezdte politikai 

karrierjét. Szónoki 

készségeivel hamar 

kitűnt. 

7. Egymás után szerezte 

meg a különböző 

rangos hivatalokat: 

questor, curator később 

aediles curules, majd 

pontifex maximus lett. 

8. Kr.e. 61-ben 

Hispánia 

kormányzója lett. 

9. Kr.e. 60-ban 

megválasztják consulnak. 

Hatalmának erősítésének 

érdekében szövetséget köt 

Pompeiussal és Crassussal. 

Ez a triumvirátus. 

10. A consuli évet 

követően ismét 

kormányzó lett. Unva 

a tétlenséget 

elindította a gall 

háborúkat, melyben 

elfoglalta Galliát. 

11. Caesart a senatus 

Rómába rendelte (Kr. e. 

49), hogy elszakítsák 

hadseregétől. Caesar 

hadaival átlépte a 

Rubicon folyót. Kitört a 

polgárháború. 

12. Caesar sorra 

legyőzte Pompeius 

légióit, majd 

Pharszalosznál (Kr. e. 

48) döntő vereséget 

mért vetélytársára. 

Pompeius elmenekült, 

de rövidesen 

meggyilkolták. 

13. A senatus 

örökös dictatorrá 

választja Caesart. 

14. Letelepítette 

veteránjait, de földet 

osztott a nincstelenek egy 

részének is. Értékálló 

aranypénzt veretett, sok 

provinciabelinek 

polgárjogot adott. 



 

 

  
Caesar feleségül 

adja Iuliát 

Pompeiushoz 

Caesar felismerte, hogy a 

köztársasági államforma 

az évenként választott, 

nem mindig hozzáértő 

tisztviselőkkel alkalmatlan 

egy világbirodalom 

irányítására. 

Pompeius és Crassus az 

akkori Róma két 

legbefolyásosabb alakja 

volt. Pompeius leverte a 

Spartacus-felkelést, 

Crassus pedig hatalmas 

vagyonnal rendelkezett. 

A törvény egy időben 

megtiltotta minden római 

hadvezérnek, hogy 

seregével együtt átlépje a 

folyót. A folyó Gallia 

Cisalpina római provincia 

és Itália határa volt. 

Sulla dictatorként 

egyéni hatáskörben 

dönthetett Róma 

ügyeiről. 

A Mariussal való 

rokonság és a 

lovagrendi 

beállítottság miatt 

Sulla nem 

támogatta Caesart. 

questor: ügyészi 

feladatokat töltött be 

aediles: a senatus 

döntéseit felügyelte  

pontifex maximus: 

főpap 

Pompeius a senatus 

mellé áll Caesarral 

szemben. 

A tölgykorona 

(corona civica) a 

legrangosabb 

katonai elismerés 

volt. 



 

 

 

 

15. Csökkenteni kívánta 

a senatus tekintélyét: a 

testület létszámát 900 

főre emelte, és tagjai 

közé provinciabeli 

előkelőket is meghívott. 

16. Egyiptomi 

csillagászok 

segítségével ismét 

összhangba hozta a 

naptár és az évszakok 

rendjét.  

17. Kr. e. 44 kezdetén 

Caeasar egyre 

nagyobb dicsőítése 

elmélyítette a 

szakadékot közte és az 

arisztokrácia között. 

18. Az összeesküvő 

senatorok Kr. e. 44. 

március 15-én 

(március idusán) 

Brutus vezetésével 

meggyilkolták. 

„Alea iacta est”- 

A kocka el van 

vetve. 

„Veni, vidi, vici”- 
Jöttem, láttam, 

győztem. 

„Néhány fennmaradt emlékirat 

tanúsítja, hogy hispaniai 

proconsulsága idején a 

szövetségesektől koldulta össze 

a pénzt adósságainak 

törlesztésére, egyes lusitaniai 

városokat pedig ellenség 

módjára fosztott ki.” 

„Így szúrták aztán le 

huszonhárom tőrdöféssel. 

Csak az első szúrásnál nyögött 

fel, de nem szólt semmit – bár 

van, aki azt állítja, hogy a 

rátámadó Marcus Brutusnak 

ezt mondta görögül: „Te is,  

fiam?” […]” 

„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.” 

Caesar a Pompeiussal 

folytatott háborúja 

folyamán bekapcsolódott 

az Egyiptomi 

polgárháborúba, ahol 

trónra segítette 

Kleopátrát. 

Caesarnak és 

Kleopátrának közös 

gyermeke született 

Ceasarion néven.  


