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Abstract 

From the beginnings of human history, we can see the demand of men over the dominion of women. 

This standpoint is reflected in the perception of the ancient Roman state as regards women. The rules of 

Roman law prohibited women from wearing any kind of public office, that is, women could not, in fact, 

assume office, take responsibility for others, and not handle the affairs of others. In this study, I want to 

show what was the basis for this regulation. Was it really the desire of the dominion over women to 

make the Romans create these rules? To answer the above question, I was relying on the study of legal 

and literary sources. 

 

Bevezetés 

A nők társadalmi szerepe és megítélése korunkban a XIX. század mozgalmainak hatására 

sokat változott, mely a történelem korábbi szakaszaiban, így az általam vizsgált ókori Róma 

korszakában elképzelhetetlennek tűnt. Ma már nehéz elképzelni a női jogok olyan mértékű 

korlátozását, mint azt az ókori források tanulmányozása során a jogi és irodalmi szövegek 

tanúsítanak. 

„A társadalmilag konstruált előírások évezredek óta meghatározzák, milyennek kell lennie 

a férfinak, és milyennek a nőnek. Minden közösségnek többé-kevésbé világos elképzelése van a 

jó férfi és a jó nő típusáról.”…” A maximák, a jutalmazások, büntetések a hasonló kialakítására 

és elérésére ösztönzik a társadalom tagjait, és a viselkedési szkriptek követése leginkább a 

tökéletes másolat elérésére irányul. Társadalmi közmegbecsülés az ideál megközelítéséért jár, 

ami közel azonos személyiségjegyekkel bíró egyéneket jelent.” …”Az androcentrikus 
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kultúrákban a nemi sztereotípiák közül a nőies tulajdonságokat a magánszférához, a férfiasakat 

a közszférához rendelték. A férfiaktól cél- és eredményorientáltságot, a hatalom megszerzését, 

a versenyhelyzetekben helytállást vártak/várnak el. A jutalom külső megjelenési formája a 

társadalmi elismerés, a kedvező munkahelyi pozíció és a felhalmozott vagyon. A férfiak számára 

kijelölt magasabb rendű cél az anyagi jólét elérése, illetve a család életszínvonalának 

biztosítása. A hagyományosan női tulajdonságok közül a takarékosság, az érzelmi gazdagság, 

a megértés, a lelki érzékenység, a családi harmóniára törekvés a termelést- és a termelést végző 

tevékenységének elősegítésére szolgál.”1 

Az ókori római társadalomban a polgári jogegyenlőség elve nem érvényesülhetett, hiszen az 

ókori világban általában a rabszolgaság intézménye volt az uralkodó, mely az embereket 

szabadokra és rabszolgákra osztotta, és eszerint tett különbséget közöttük. Az emberi méltóság 

és becsület azonban a szabad római polgárok tekintetében is a legszemélyesebb jogi értékek 

közé tartozott. A becsület elismerését jelenti az ember erkölcsi értékének, szellemi 

tulajdonságainak, társadalmi állásának és általában mindannak, ami benne becsülésre méltó. 

Természetesen ebben a vonatkozásban a téma szempontjából a női becsület vizsgálatának 

kérdése kerül a középpontba, mely már a római korban is jelentőséggel bírt. „A római világban 

a nőket különleges tisztelet illette, ami azzal volt összefüggésben, hogy a nők megkülönböztető 

bánásmódra és megítélésre tarthattak számot. A nő mind a magánéletben, mind a közélet 

területén komoly és tiszteletet igénylő személyiségként emelkedett ki, amit a férje részéről 

megbecsülés, családjának tagjai és a családhoz tartozó rabszolgák részéről pedig hódolatteljes 

tisztelet övezett.”2 

A nők családi körben történő megítélése terén a szeretet, a tisztelet erkölcsi követelményei 

érvényesültek, a jog vonatkozásában azonban a nők helyzete a női nem természeti 

sajátosságaira tekintettel, a férfiakénál ténylegesen hátrányosabb volt.3 A római törvényhozás 

során, kezdve a legrégebbi emlékeinktől a iustinianusi kodifikációig, a nők mindig többé 

kevésbé jogilag elnyomott helyzetben voltak.4 

 

                                                           
 
1 HORVÁTH Júlia Borbála: A nemek köztes mentalitása, Hitel 2013/5, 81–82. 
2 VISKY Károly: A női becsület a római világban, Antik Tanulmányok 1984/1, 43–44. 
3 VISKY: i. m. 45. 
4 BRÓSZ Róbert: Nem teljes jogú polgárok a római jogforrásokban, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 

1964, 121. 
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1. A nők helyzete az ókori társadalmakban 

Már az emberi történelem kezdeteitől fogva tapasztalhatjuk a férfiak részéről a nők feletti 

uralkodás igényét. A földi élet, társadalmi viszonyok meghatározói, különösen az ókori 

világban a vallások voltak. Az antik, valamint az ősi keleti, és közel-keleti hitvilág tekintetében 

a zsidó-keresztény vallás hozott újat, ellentétes tanítást. Az antik és keleti vallások a női létet 

eleve szenvedésre és megvetésre ítélik, mindamellett, hogy az istennők nagy tiszteletnek 

örvendenek. A nőkkel kapcsolatban e kettősség jellemzi az antik és keleti vallási korszakot. 

A kínai „Szertartások könyve” a felsőbb és alsóbbrendűek különbségét hangsúlyozza, ahol 

az asszonyok az alsóbbrendűek csoportjába tartoznak. A női erények, mint a csöndesség, 

engedelmesség, jó modor, tisztaság, ügyesség a főzésben és a férj szüleinek tisztelete a férfi 

szempontjából fontos tulajdonságok szerint fogalmazódnak meg. A nők gazdaságilag függő 

helyzetben voltak, elfogadták alávetett helyzetüket. „A konfucianizmusban a férfi boldogsága 

kerül előtérbe, ahol a nőknek a néma szolgálat jut, és életüket a férfiak igényei szerint 

szabályozza”. A nő, mint veszélyforrás értelmeződik a férfiak számára, az univerzálisnak hitt 

reinkarnáció miatt, mert a cél az újraszületéstől való megszabadulás. Megoldásnak az aszkézist 

hiszik. Azért alakul ki a nők különválasztása, elfedése, ruha mögé rejtése, mert a férfiak saját 

érzéki vágyaikért a nőket okolják.5 

Az ókori kultúrákban tehát a nő általában elnyomott, politikai jogoktól megfosztott 

állapotban sínylődött, de ennek ellenére az ókori kultúrák történelmét tanulmányozva, számos 

példát találunk trón közelébe került nőkre. Az egyik legfontosabb közéleti szerep, amit nő 

betölthetett az ókorban, a királyné vagy az anyakirálynő szerepe volt. A történelem első ismert 

női vezetőjét az ókori sumér városállamokban és Egyiptomban kell keresnünk. Sir Leonard 

Woolley fedezte fel Ur városában a Gilgames kortársának számító Subat „királynő” vagy 

főpapnő 4600 éves sírját. Az ókori Egyiptomban ekkor az „isteni testű (Netjerikhet)” uralkodó 

anyja, Nimaethap ekkor már egy masztabában aludta örök álmát, akit istennőként tiszteltek. A 

piramisépítő dinasztia befolyásos anyakirálynője, I. Hetepheres is ismert, akinek 4500 éves 

sírját mai napig megcsodálhatjuk. Bár az ókori Egyiptomban nem ismerik a királynő fogalmát, 

a Nagy Királyi Hitves szerepét több merész hölgy is uralkodói szereppé növelte.6 

                                                           
5 PÓK Katalin: Nők a vallásokban az ókortól napjainkig I. rész, https://barankovics.hu/cikk/vallas-es-

tarsadalom/nok-a-vallasokban-az-okortol-napjainkig-i-resz (2018. 03. 05.). 
6 T. SZABÓ Csaba: Nők a kormányrúdnál az ókorban, 

http://archivum2.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article,PArticleScreen.vm/id/71234 (2018. 

03. 05.). 

https://barankovics.hu/cikk/vallas-es-tarsadalom/nok-a-vallasokban-az-okortol-napjainkig-i-resz%20(2018
https://barankovics.hu/cikk/vallas-es-tarsadalom/nok-a-vallasokban-az-okortol-napjainkig-i-resz%20(2018
http://archivum2.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article,PArticleScreen.vm/id/71234%20(2018
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Az ókori görög demokrácia csak a teljes jogú polgároknak jelentett demokráciát. A görög 

társadalom alapja a család által szervezett gazdaság volt, ahol az élen a férj állt. A nő feladata 

a gyermekszülés, valamint a háztartás vezetése volt. A görög nőknek ritka kivételektől 

eltekintve politikai jogaik nem voltak. A spártaiak ugyanakkor különleges helyzetben voltak, 

mivel ott a lányok ugyanolyan fizikai és szellemi képzésben részesültek, mint a fiúk, és a nők 

tökéletesen irányítani tudták a családi gazdaságot, ehhez az íráson kívül más ismeretekkel is 

rendelkezniük kellett. Az egyik leszboszi lányiskolában tanított például Szapphó (Kr. e. 7–6. 

század), az ókor egyik legnagyobb költőnője. Az ilyen lányiskolákban a lányok a korabeli 

férfiak átlagához képest kiemelkedő nevelést és oktatást kaptak.7 

 

2. Az ókori római nők közjogi statusa 

A fenti kérdés tárgyalása során elengedhetetlennek tartom a korabeli császári 

rendelkezéseknek, a jogtudósok véleményeinek, illetve egyéb irodalmi szövegek egybevetését, 

hiszen a jogi szövegek tényleges gyakorlati alkalmazását és megvalósulását olyan leírások 

tükrözik a leginkább, melyek a konkrét esetekben történő jogalkalmazást tanúsítják. 

Figyelemmel kell lenni továbbá arra a tényre is, hogy az adott korból nőktől származó leírások 

nem nagyon maradtak fenn, a fellelhető szövegek pedig többnyire a kor szokásainak megfelelő 

vélekedést tükrözik. 

A nők a római jog világában – a női nem természeti sajátosságaira tekintettel – 

megnyilvánuló hátrányos helyzete elsősorban a nők gyámság alá tartozásában és 

férjhezmenetelük esetén hozománnyal való ellátásában jutott kifejezésre. Ennek okát a római 

jogszabályok a nők lelki alkatának gyöngeségében (felelőtlenségében, könnyelműségében), 

valamint a női nem törékenységében jelölik meg, ezért jobban ki vannak téve annak, hogy 

rászedik, illetve becsapják őket.8 Kétségtelen azonban az a tény, hogy a római társadalomban a 

nőket kivételes tiszteletben részesítették, a nő társadalmi helyzete kiváltságos volt. Ezt a 

kiváltságos helyzetet azonban csak a „mores” (erkölcs) biztosították és nem a jog! A nők a 

római jogrendben hátrányos helyzetben voltak, és nagyon sok vonatkozásban másodrendű 

polgároknak minősültek.  9 

                                                           
7 NÉMETH György: A nők erényei. Női szerepek az ókori Hellaszban, Rubicon 2001/6, 7–10. 
8 VISKY: i. m. 45. 
9 BRÓSZ: i. m. 122.  
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„A régi Rómában az a tény – írja Péter Orsolya –, hogy valaki nőnek született, jelentősen 

korlátozta az illetőt úgy jogalanyiságában, mint cselekvőképességében. A „tiltott” területek 

egyikét képezte a közszereplés és a nyilvánosság előtti fellépés; pontosabban fogalmazva a nők 

nem viselhettek tisztséget, nem vállalhattak felelősséget másokért, továbbá nem intézhették 

mások ügyeit sem a magánjog, sem pedig a közjog területén.”10 A történelmi fejlődés folyamán 

tapasztalhatunk némi javulást, azonban még a iustinianusi törvénykönyvekben szereplő 

szabályok is nagyon messze vannak attól, hogy a nőket valamennyire is egyenrangúnak 

tekinthessük a férfiakhoz viszonyítva, különösen a közérdekű megbízatások viselésében és a 

nyilvánosság előtti szereplésben.11 

Az egyébként római polgárjoggal bíró nők közjogi jogképességgel egyáltalán nem 

rendelkeztek, a magánjog területén azonban az önjogú (apai vagy férji hatalom alatt nem álló) 

nőknek lehettek bizonyos jogaik és kötelezettségeik, melyeket magánjogi peres eljárás keretei 

között érvényesíthettek is, a tényleges perlekedés kapcsán azonban elvárták tőlük, hogy 

lehetőleg ne személyesen érveljenek a nyilvánosság előtt zajló eljárásban, hanem azt bízzák a 

családjuk, rokonságuk körébe tartozó férfira.12 Az egész korszakra jellemző legfontosabb 

szabály ebben a körben Ulpianusnál található: „Feminae ab omnibus officiis civilibus vel 

publicis remotae sunt et ideo nec iudices esse possunt nec magistratum gerere nec postulare 

nec pro alio intervenire nec procuratores existere.”13 Magyarul: „A nők minden civiljogi és 

közhivatalból ki vannak zárva. És ezért nem lehetnek bírák, nem viselhetnek tisztséget, nem 

perelhetnek, nem vállalhatnak senkiért kezességet, és ügyvivők sem lehetnek” (Brósz Róbert 

ford.).14 

Ebben az általános szabályban felfedezhetjük a nők közjogi helyzetét illető valamennyi 

területet. A bírói feladatkör tekintetében Paulus részletesen bemutatja azon személyek körét, 

akik nem lehetnek bírák: „Non autem omnes iudices dari possunt ab his qui iudicis dandi ius 

habent: quidam  enim lege impediuntur ne  iudices  sint,  quidam  natura,  quidam  moribus.  

Natura, ut surdus mutus: et perpetuo furiosus et impubes, quia iudicio carent. Lege impeditur, 

qui senatu motus est. Moribus feminae et servi, non quia non habent iudicium, sed quia 

                                                           
10 PÉTER Orsolya: „Feminae improbissimae”. A nők közszereplésének és nyilvánosság előtti fellépésének 

megítélése a klasszikus római jog és irodalom forrásaiban, Miskolci Jogi Szemle 2008/2, 93.  
11 BRÓSZ: i. m. 121. A nők magánjogi helyzetén azonban Iustinianus sokat javított, lásd erről SÁRY Pál: 

Iustinianus császár egyházpolitikai rendelkezései, Szent István Társulat, Budapest, 2012, 220–223. 
12 PÉTER: i. m. 94.  
13 Ulpianus Digesta 50.17.2. 
14 BRÓSZ: i. m. 122.  
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receptum est, ut civilibus officiis non fungantur.”15 Magyarul: „Azok, akik bírókinevezésre 

jogosultak, nem nevezhetnek bíróvá mindenkit: egyeseket ugyanis a törvény akadályoz abban, 

hogy bírák legyenek, egyeseket a Természet, egyeseket a szokások. A Természet által 

akadályozott például a süket és a néma, valamint a tartósan bomlott elméjű ember és a 

serdületlen, mert ezeknek a személyeknek hiányzik az ítélőképessége. A törvény tiltja el azt, akit 

kizártak a szenátusból. A szokások (mores) zárják ki a nőket és a rabszolgákat; nem azért, mert 

nincsen ítélőképességük, hanem azért, mert elfogadott szokás (receptum est), hogy közhivatalt 

nem láthatnak el” (Peter Orsolya ford.).16  

Amint Péter Orsolya rámutat, érdekes Paulus megfogalmazása, ugyanis „nem tagadja, hogy 

a nőknek megvan a kellő ítélőképességük ahhoz, hogy egy vitás ügyet eldöntsenek: nem sorolja 

őket a természettől fogva bírói feladatkört ellátni alkalmatlanok közé (mint például a 

serdületleneket és az elmebetegeket), hanem az igazságszolgáltatásból történő kizárásukat a 

bevett hagyományokkal indokolja.”17 

A nők megítélésének ez a „hagyományos felfogása” a görögökhöz hasonlóan a rómaiakat is 

jellemezte, mely gondolkodásmód meghatározta, hogy a nők viselkedésük alapján milyen 

szerepet tölthetnek be a társadalomban. Ez a gondolkodásmód tükröződött a jogtudósok 

írásaiban is, még akkor is, ha ők maguk nem mindig értettek egyet ezzel az állásponttal. A 

harmadik, negyedik és ötödik századi jogi rendelkezések szintén alátámasztják a nők 

„gyengeségének” és „jogi alkalmatlanságának” elfogadott elméletét. Ezek a sztereotípiák 

segítenek megmagyarázni a nők jogi és állami tevékenységeire vonatkozó korlátozásokat, 

amelyek gyakran ellentétesek a nők képességeinek realitásával és nyilvánvaló kompetenciáival. 

A római jogi írók úgy vélték, hogy a nőknek és a törvényt nem ismerő kiskorúaknak jogi 

segítségre van szükségük.18 

Péter Orsolya álláspontja szerint „A nők veleszületett gyengeségét és bizonyos feladatokra 

való alkalmatlanságát a római szöveghelyek az infirmitas sexus, esetleg az imbecillitas sexus 

szófordulatokkal írják le – amely azonban, minden negatív felhangja ellenére, a nők számára 

bizonyos esetekben kedvezőbb jogi helyzetet is eredményezhetett.”19 A késő császárkorban a 

törvények elismerték, hogy a nők valamint a kiskorúak különleges segítséget érdemelnek. 

                                                           
15 Paulus Digesta 5.1.12.2. 
16 PÉTER: i. m. 78. 
17 PÉTER: i. m. 80. 
18 Judith EVANS GRUBBS: Woman And Law In The Roman Empire Routledge, New York, 2002, 47–48.  
19 PÉTER: i. m.79.  
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Evans Grubbs szerint a császárkor törvényei gyakran hivatkoznak a női erények, és tisztaság 

védelmének szükségességére is. A nők tisztaságának és jó hírnevének megőrzése a törvények 

szövegezése mögött húzódik meg, amelyek korlátozzák a nők közjogi fellépéshez való jogát. 

Ennek elsődleges célja azonban a nők megóvása a megaláztatástól. Az asszonyi gyengeség 

eszméje, beleértve a női szerénységet gyakran nem a törvények szövegében jelenik meg, a nemi 

szerepek azonban ezeken az írásokon keresztül léptek be a római jogba.20 

A becsület és jó hírnév védelme felett első sorban a censorok őrködtek. A hírnév emellett 

jogi védelemben is részesült és annak megsértése esetén keresetnek lehetett helye. A becsület 

és jó hírnév sérelmének eseteit a praetori edictum határozta meg. Az archaikus Rómában a 

család hírnevének megóvásáról a családfőnek (paterfamilias) kellett gondoskodnia, azért hogy 

a családot a botrányt okozó életmódtól és magatartástól távol tartsa. A család és családtagok 

feletti hatalom őt illette, és ezt a hatalmát a censorok felügyelete alatt gyakorolta. Mivel a család 

nőtagjainak erkölcsi magatartása az egész család hírnevére kihatott, ezért az erkölcsösség 

(pudicitia) és tisztaság (castitas) azon tulajdonságok voltak, melyek a család szempontjából 

elsőrendű jelleggel bírtak. A családanya erkölcsi tisztasága kifogás alá semmi tekintetben sem 

eshetett. Ezért volt az, hogy a római nő az otthonán kívül csak kifogástalan öltözetben 

mutatkozhatott, otthonát is csak kísérettel hagyhatta el.21   

Számos negyedik századi törvény említ bizonyos esetekben a nők számára enyhébb 

büntetést. Például Constantinus a pénzhamisítás miatti büntetésekben megkülönböztetést kért, 

nem csak a status, hanem a nemi viszony alapján is. Evans Grubbs a jogi szövegek vizsgálatán 

túl egyéb nem jogi forrásokat, így fennmaradt papirusztekercseket is figyelembe vett kutatásai 

során. Egy római (egyiptomi) papirusztekercs szerint a nők maguk is a női gyengeségüket vetik 

fel a hatóságokhoz intézett petícióikban. Különösen az özvegyek és azon egyedülálló nők, 

akiknek apja halott volt állítják, hogy a gátlástalan férfiak kihasználják őket, miután már nem 

állnak férjük, vagy apjuk védelme alatt. Ez a helyzet Ulpianus szerint időnként arra késztette a 

nőket, hogy jogi segítséget igényeljenek, de nem gyengeségükből vagy sebezhetőségből 

adódóan, hanem inkább okosságból, ravaszságból (caliditas). 

Az oxürhünkhoszi papiruszok bemutatják azt a helyzetet, amikor nők „gyengeségükre” 

hivatkozással speciális bánásmódot, támogatást igényelhettek. A korabeli dokumentumban 

(megállapodásban) Demetria felhatalmazza unokáját, hogy egy jogvitában járjon el jogi 

                                                           
20 GRUBBS: i. m. 48.  
21 VISKY: i. m. 47-48. 
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képviselőjeként, kijelentve, hogy a női „gyengesége” miatt nem mehet a bíróságra. Ez a görög 

dokumentum a SC Velleianum idejéből való. Demetria nem római polgár volt, hanem 

alexandriai, de ez nem befolyásolta a szenátust a döntésében. Az a tény azonban, hogy mind a 

római szenátus, mind a tartományi a női „gyengeséget”, mint mentséget figyelembe veszi a jogi 

kötelezettségek elkerülése érdekében, azt sugallja, hogy ez egy általános kifogás volt. Demetria 

„gyengesége” nem akadályozza meg őt abban, hogy jogi vitát folytasson valakivel, de lehetővé 

teszi számára azt, hogy elkerülje a bíróságon való személyes megjelenést.22 

Az az elképzelés, hogy az egyébként serdült, épelméjű és önjogú nők „könnyelmű 

természetük”, „felületes felfogásuk” miatt életük végéig gyámság (azaz egy férfi által gyakorolt 

felügyelet) alatt álljanak, kiválóan illeszkedett az archaikus és préklasszikus kor szigorúan 

patriarchális családkoncepciójába.  Ahogyan azonban az ilyen módon szerveződött római 

familia fokozatosan felbomlott és átalakult, a tutela mulierum (gyámság) intézménye is 

fokozatosan elveszítette indokoltságát, szükségszerűen átalakuláson ment át. Gaius korában a 

nők felett fennálló gyámság formálisan még létezett, és a gyámolt nő bizonyos ügyleteinek 

érvényességéhez a tutor (gyám) beleegyezésére ugyanúgy szükség volt, mint korábban, 

azonban maga a jogintézmény tényleges tartalmát tekintve lényegileg kiüresedett. A Kr. u. II. 

századra a társadalmi-gazdasági folyamatok eredményeként a nők egyre inkább bekapcsolódtak 

a gazdasági életbe. Ez a gazdasági szerep az örökölt földbirtokok tulajdonosi feladatkörétől a 

családi „kisvállalkozás” vezetéséig terjedhetett. Annak ellenére, hogy magánjogi tekintetben a 

nők kezdtek felszabadulni, a (lényegében kizárólag férfiak által alakított) jog továbbra is 

megmaradt amellett a nézőpont mellett, hogy a nők elsődleges életterét az otthon jelenti, 

magatartásukat a szerény visszahúzódásnak kell jellemeznie.  Az a nő, aki megpróbál a 

nyilvánosság előtt fellépni, sőt a politikai életre is megkísérel befolyást gyakorolni, szembe 

találta magát a társadalom negatív ítéletével.23  

Nemcsak a közhivatalok és tisztségek voltak azonban elzárva a nők elől, hanem egyes 

magánfoglalkozások is. Általában a nőknek törvényileg nem volt tilos üzleti tevékenységet 

folytatni, de bankár nem lehetett nő, mivel azt is „férfi foglakozásnak tekintették”.24 Az az 

elképzelés, hogy a nők gyengébbek, és nagyobb védelemre van szükségük, mint a férfiaknak 

abból a meggyőződésből eredt, hogy bizonyos fajta ügyletek és felelősségek „férfi dolgok” és 

nők ne vegyenek részt benne. Ezt az elgondolást tükrözi a SC Velleianum (Velleianus a szenátus 

                                                           
22 EVANS GRUBBS: i. m. 52-53.  
23 PÉTER: i. m. 81.  
24 EVANS GRUBBS: i. m. 74.  
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tagja volt) rendelet érvelése az első század közepén. Ez a törvény kísérletet tett arra, hogy 

meggátolja a nőket abban, hogy közbenjárjanak egy mási személy nevében. A SC Velleianum 

keletkezésének ideje bizonytalan, de vagy Claudius (41–51) vagy Nero (54–68) császár 

uralkodásának idejére tehető.25 Ez a senatusconsultum a nők vagyonjogi jogképessége 

tekintetében azonban döntő jelentőségű volt. A rendelkezés hátterében az Augustus császár 

idején bevezetett ius liberorum által biztosított szabadságjogok következtében kialakult 

változások álltak, mely a női gyámság tekintetében jelentős reformokat indított el, és bizonyos 

szabadságot biztosított jogi vonatkozásban a nőknek. Claudius folytatta Augustus reformjait és 

megszabadította a nőket az agnát rokonok törvényes gyámságától (lex Claudia). A nők élve 

ezzel a szabadsággal, a családi vagyonnal kapcsolatban könnyelmű ígéreteket, 

kötelezettségvállalásokat tettek. Valószínűleg azért hozták meg ezt a rendeletet, hogy 

megállítsák a nők között megindult pazarlási irányzatot, „hogy megmentsék a családi vagyont, 

akkor is, ha annak kezelése „könnyelmű” női kezekre van bízva” – írja Brósz Róbert.26 A római 

jogászok tisztában voltak azzal, hogy maguk a nők is visszaélhetnek a törvénnyel. Később a 

dekrétum után született írások hangsúlyozták, hogy a rendelet célja az volt, hogy a „gyenge” 

nőket támogassa, nem pedig azokat a nőket, akik ügyesen kihasználják ezt az előnyt arra, hogy 

rászedjék a hitelezőket.27 

 

2.1. Nők a bíróságon 

A nők bírósági szereplésének korlátozása is a korai patriarchális római társadalom szokásaiból 

eredeztethető, amint ezt már a korábbiakban is részleteztem. A férjnek, mint családfenntartónak 

nemcsak jogi hatalma volt az eltartottjai fölött, de családon kívüli érdekeik képviseletéért is 

felelős volt.  A jogi ügyeket a családfenntartók egymás között intézték, a nők soha nem 

játszottak szerepet sem a jogi, sem a politikai életben. A császárkori jogászok e területen is arra 

hivatkoznak, hogy a nők nyilvános szereplésének ez a korlátozása szintén a nők 

„gyengeségével” magyarázható, továbbá illetlenség, hogy egy nő aktív szerepet vállaljon a 

nyilvánosság előtt. A nőknek ugyanakkor joguk volt fellépni a közjó érdekében és nyilvános 

jogi lépéseket tenni, amikor az állam veszélyben volt, például a császár vagy a római nép elleni 

árulás bűntette esetén. Papinianus említi egy híres nőnek a példáját, akinek az információi 

alapján sikerült egy államellenes összeesküvést elfojtani. Ezt a nőt Iuliának hívták, aki 

                                                           
25 EVANS GRUBBS: i. m. 55.  
26 BRÓSZ: i. m. 124–125.  
27 EVANS GRUBBS: i. m. 57. 
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tájékoztatta Cicerót az összeesküvésről, melyet egy hűtlen arisztokrata Catilina vezetett 63-

ban.28 

Nyilvános vádemelésre volt lehetősége továbbá azoknak a nőknek is, akik információkkal 

rendelkeztek az ingyen gabona kormányzati elosztásával kapcsolatban. Az alamizsnaként 

szolgáló gabona feletti felügyeletet a praefectus annonae (Róma város gabonaellátásért felelős 

elöljárója) látta el. Róma város élelmiszerellátásának a megóvása olyan létfontosságú volt a 

közrend érdekében, hogy e tekintetben mindenki részére nyilvános fellépést engedélyeztek, sőt 

bátorították őket erre. Marcianus jogtudósnál találunk példát arra, hogy Septimus Severus és 

Antonius Caracalla rendeletében említést tesz egy nőről, akinek a gabonafélékre vonatkozó 

tájékoztatását figyelembe vették.29 

A történelem során a római jogban kialakult mindhárom perrendre – a civiljogi legis actiós, 

a praetori formuláris és a császári cognitiós eljárásra – egyaránt igaz, hogy a magánjogi peres 

eljárásban az önjogú nők gyámjuk jóváhagyásával félként részt vehettek. A nőknek 

természetesen lehetőségük volt arra, hogy ne személyesen jelenjenek meg a praetor vagy az 

eljáró esküdtbíró előtt. A formuláris perrend bevezetése lehetővé tette képviselő (procurator) 

igénybe vételét a perek során, melyet a közvélemény ugyanakkor el is várt, különösen a 

tekintélyesebb asszonyoktól. 

A nők ellen folyó nyilvános, közbűncselekmények elkövetése esetén indított perekről 

számos leírást olvashatunk, mind jogi szövegekben, mind irodalmi leírásokban. Sok esetben 

előkelő római matronae kerültek az igazságszolgáltatás fóruma elé, súlyos bűncselekmények 

vádjával, és hoztak esetükben marasztaló ítéletet.30 „Rómában pedig Lepidát, aki az Aemiliusok 

nemes családjából származott, ezenfelül Lucius Sulla és Cnaeus Pompeius volt két dédapja, 

feljelentik: hazugul állította, hogy a gazdag és gyermektelen Publius Quiriniustól szült; ehhez 

járult még a házasságtörés, a méregkeverés vádja, és hogy a chaldaeus csillagjósoknak 

kérdéseket tett fel Caesar családja ellen; a vádlottat bátyja, Manius Lepidus védte. Quirinius a 

válás kimondása után még mindig ellenségeskedett, és ez, bármennyire hírhedt és vétkes nő volt 

is Lepida, szánalmat keltett iránta. Ebben a perben nem egykönnyen lehetett kiismerni a 

princeps felfogását… […] …a rabszolgák kínvallatása közben kiderültek bűnei, s a bírák 

csatlakoztak Rubellius Blandus véleményéhez, aki a víztől és tűztől való eltiltást javasolta. Vele 

értett egyet Drusus is, bár mások enyhébb büntetésre szavaztak. Majd Scaurus kedvéért, akinek 

                                                           
28 EVANS GRUBBS: i. m. 69. 
29 EVANS GRUBBS: i. m. 69. 
30 PÉTER: i. m. 86. 
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egy leánya született tőle, hozzájárultak, hogy vagyonát ne kobozzák el. Csak ekkor tárta fel 

Tiberius, amit ő is Publius Quirinius rabszolgáitól tudott meg: hogy Lepida meg akarta 

mérgezni” (Borzsák István ford.) 31 

Valerius Maximus anekdotákat összegyűjtő művében külön fejezetet szentel azoknak a 

nőknek, akiket „sem természetük jellege, sem pedig női méltóságuk nem tudott rákényszeríteni 

arra, hogy a fórumon és a bíróságokon hallgassanak”. Nála olvashatunk Maesia Sentinasról, aki 

sikerrel és meggyőzően érvelt az igazságszolgáltatás képviselői előtt. Maesia esetében az volt 

a különleges, hogy amíg a Tacitus által leírt történetben Lepida bátyja képviseletét vette igénybe 

az esküdtbíróság előtt, addig Maesia az eljárásban saját maga védekezett. Amint Péter Orsolya 

írja, Ulpianus magyarázatában olvashatunk arról, hogy a praetorok azért korlátozták azon 

személyek körét, akik előttük megjelenve követelést terjeszthetnek elő, hogy „ezzel is őrizzék 

a közrendet és hivataluk méltóságát, továbbá hogy megakadályozzák a szeszélyből vagy minden 

megfontolás nélkül történő kérelmezést.”32 A praetori rendelkezés azonban a nemük miatt a 

nőket eltiltja attól, hogy mások érdekében kérelmet terjesszenek elő. E rendelkezést egy 

Carfinia nevű különösen szégyentelennek nevezett nőszemély miatt vezették be, akinek 

tiszteletlen kérelmezése és a magistratust zaklató magatartása vezetett az edictum 

megalkotásához. Ennek a rendelkezésnek a szövege, ahogy Péter Orsolya rámutat, szintén 

alátámasztja a kor nőkről alkotott vélekedését, miszerint a „nők nemükhöz illő szemérmességgel 

szembenálló módon ne ártsák bele magukat mások ügyeibe, és hogy a nők férfifeladatot ne 

láthassanak el”.33 

 

2.2. A nők közéleti szereplése 

A magas rangú nők, fontos szerepet játszottak a császári birodalomban, gazdasági és családi 

kapcsolataik révén. A korabeli források, valamint a tekintélyes nőket dicsérő feliratok azt 

tanúsítják, hogy a nők valójában vágytak arra, hogy részt vehessenek a közéletben, bár sokkal 

korlátozottabb mértékben, mint atyáik, testvéreik, férjeik. A római társadalom mindig magas 

„status-tudatú” volt, így nem meglepő, hogy számos törvényi rendelkezés foglalkozik a status 

tárgyával. A legmagasabb státuszúnak a szenátusi családok tagjait tekintették. Bár a szenátusi 

tagság nem öröklődött, a szenátorok feleségei, gyermekeik és unokáik automatikusan szenátusi 

                                                           
31 Tacitus: Annales 3.22. 
32 PÉTER: i. m. 87. 
33 PÉTER: i. m. 91.  
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státuszban részesültek. Ők nagyobb megbecsülésnek örvendtek más állampolgároknál, ez 

azonban bizonyos kiváltságokkal és korlátozásokkal is járt.34 A második század végére számos 

szenátor a tartományokból érkezett a szenátusba. A szenátusi státuszú férfiak a clarissimi címet 

viselték, míg a feleségeik és lányaik a clarissima femina címet kapták. Ez volt a legelőkelőbb 

cím Rómában. Ez a cím rövidítve „c.f.” jelenik meg latin feliratokon. A legmagasabb szenátusi 

hivatal a vir consularis volt. A vir praefectorius a legfelsőbb helytartói hivatal. Csak néhány nő 

viselte a consularis femina címet, amely tekintélyesebb volt, mint a clarissima femina.35 

A fenti rangokkal és tisztségekkel kapcsolatban felmerült az a kérdés, hogy egy praefectusi 

rangban lévő férfi méltóságban megelőz-e egy consuláris nőt. Vagyis egy olyan nőt, akinek a 

férje consul, ami előkelőbb állás, mint a praefectusi tiszt. Általánosságban kimondható, hogy a 

nő méltósága csak átszármaztatott, vagyis a nőknek a férjük adja meg előkelő méltóságukat. Ez 

abban jelentkezett például, ha egy nő valamilyen oknál fogva újra nőül ment egy alacsonyabb 

rendű férfihoz, akkor elvesztette előző méltóságát.36 Találunk azonban kivételt ebben a 

tekintetben is, ugyanis a consuli rangban lévő nők a császártól kérhették, hogy maradhassanak 

consuli rangban akkor is, ha alacsonyabb rangúval kötöttek házasságot. Erre példa Antoninus 

Caracalla császár, aki saját unokatestvére (Julia Mamaea) részére adott ilyen kedvezményt.37 

A valóságban azonban a római nők – a történelem tanúbizonysága szerint – a tekintélyük 

erejénél fogva minden időben nagy befolyást gyakoroltak az államügyekre. A politikai 

szereplés jogát és lehetőségét a törvény csakis az állam érdekében vonta meg tőlük. A 

tekintélyes asszonyok, kiváló nők egész sorozata ismeretes a római irodalmi forrásokban, akik 

összeköttetéseik révén, jelentős befolyással, okos tanáccsal többé-kevésbé nyíltan vagy 

elismerve irányították válságos időkben az események menetét. Érdekes jelenség, hogy ezek a 

kimagasló nők egyúttal az erényes római háziasszonyok mintaképei voltak az adott történelmi 

időszakban.38 

Az eddig kifejtettek alapján azt láthatjuk, hogy a római nők bár hivatali tisztségeket saját 

nevükben nem vállalhattak, a közéletből azonban mégsem voltak teljesen kizárva, különösen 

érvényesült ez a magasabb rangú réteg esetében. A gazdag nők kiemelkedő szerepe abban 

nyilvánult meg, hogy vagyonukból jelentősen hozzájárultak lakóhelyük költségeihez. A gazdag 

                                                           
34 EVANS GRUBBS: i. m. 71-72. 
35 EVANS GRUBBS: i. m. 72. 
36 BRÓSZ: i. m. 123.  
37 EVANS GRUBBS: i. m. 72. 
38 LÁNG Margit: A római nő jogi és társadalmi helyzete az ókorban, Történelmi Szemle 1915/3, 323. 
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és magas rangú családok a városi arisztokrácia tagjai voltak. A felsőbb osztályok nemcsak a 

kiváltságokat, hanem a felelősségeket is megosztották. A birodalom jelentős részén görög 

mintára elterjedt az ún. euergetizmus néven ismert társadalmi intézmény (modern értelemben 

szociális intézkedések), melynek szellemében az elit családok jelentős szerepet vállaltak a 

birodalom városainak fenntartásában. A gazdag elit olyan közhasznú tevékenységekben vett 

részt, mint például új középületek felállítása, régiek javítása, nyilvános játékok szponzorálása. 

Ebben az adományozási tevékenységben pedig mind a férfiak, mind a nők szerepet vállaltak.39 

A nagy politikai és társadalmi változások következményeként a köztársasági kor vége felé 

egyre inkább megjelent egyes kiváló nők politikai szereplése. Ez azonban mindvégig csak 

egyes kiváló asszonyokra vonatkozott, mivel az asszonyok a törvények által továbbra is ki 

voltak zárva az államéletből. Az első nő, ki férjével az imperátori hatalomban osztozik, 

Antonius hitvese Fulvia. Az ő elismertségének szemléletes példája, hogy képe férjéé mellett 

szerepel a pénzeken. Őt követi Augustus felesége, az okos, erélyes Livia, aki férjének és később 

fiának uralkodása alatt, nagy befolyásra tesz szert, továbbá nyilvános elismerésben is részesül. 

Bölcs önmérséklete, finom tapintata, asszonyi hiúságtól és érzékenykedéstől mentessége teszi 

kiválóan alkalmassá az uralomra. Megilleti a tribunusi sérthetetlenség, nyilvános épületek a 

nevét viselik, férje végrendeletileg az Augusta nevet engedélyezi neki és Claudius császár az 

istenek közé emeli.  

Augustus idejében új politikai és társadalmi alapon új államszervezet létesül, mely 

kezdetben a régi rendhez való visszatérést színleli, formailag azonban egyre határozottabban és 

nyíltabban monarchikus lesz. A rómaiak szemében azonban továbbra is közjogilag lehetetlen, 

hogy egy asszony nyíltan magához ragadja az uralmat. Ez még a legnagyratörőbb asszonynak, 

a fiatalabbik Agrippinának, Nero anyjának sem sikerült. A császárok nyilvános kitüntetésben 

részesítik asszonyaikat, címeket adományoznak nekik, azonban az uralkodókat megillető igazi 

nagy kitüntetésekben nem részesülhettek. A római szellem mindvégig tiltakozik az asszonyok 

politikai uralma ellen. Egyes kiváló asszonyoknak a hatalma és befolyása is csak a háttérben 

marad. Az asszonyok általában pedig minden közjogi ténykedésből ki vannak rekesztve.40 

 

 

                                                           
39 EVANS GRUBBS: i. m. 75.  
40 LÁNG: i. m.  324–325. 
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2.3. Nőmozgalom az ókori Rómában 

A nők közjogi helyzete – mint láttuk – a történelem folyamán elvben változatlan maradt. A 

magánjog területén elért bizonyos jogok pedig nem saját törekvéseiknek eredménye, hanem a 

római magánjog általános fejlődésének tendenciájával párhuzamosan, azzal szerves 

kapcsolatban megy végbe. A korabeli feljegyzésekben kevés olyan példát találunk, amikor a 

nők fennálló helyzetükkel szembeni elégedetlenségüknek adtak hangot. Ez egyfajta 

közömbösségként fogható fel, ugyanakkor a nők részéről bizonyos nyugodt elégedettséget 

tételez, melynek okai a római család és társadalom viszonyaiban rejlenek. Rómában a nőket a 

családi élet és a társadalom sajátságos felfogása ellenére nem nyomják el, ellenkezőleg 

támogatják, védik és megbecsülik. A történelmi leírások csak egyetlen esetet jegyeznek fel, 

amikor a nők nagyobb szabású mozgalmat indítottak, egy rájuk nézve sérelmes törvény 

megszüntetése érdekében.41 Péter Orsolya álláspontja szerint „az ún. lex Oppia elnevezésű 

törvény kettős vonatkozásban vált jog- és társadalomtörténeti vizsgálódások tárgyává; 

egyrészt, mint lex sumptuaria, azaz a fényűzést tiltó törvények egyike, másrészt, mint a nők 

cselekvési szabadságát korlátozó rendelkezés, mely szerint egy nő nem tarthatott tulajdonában 

többet fél uncia aranynál, nem viselhetett színes ruhákat, és sem Rómában, sem más városban 

vagy attól ezer lépésnyi távolságon belül csak akkor utazhatott kocsin, ha hivatalos áldozatra 

ment.”42 A pun háborúk okozta ínség idején a közjólét érdekében szigorú törvényt hoztak a női 

fényűzés ellen. A háborúk következtében kialakult nagy ínség időszaka igazolta a törvény 

szükségességét, melyben annak idején a nők is megnyugodtak. Húsz évvel később azonban, 

amikor Rómában újra jólét uralkodott, ez a törvény elvesztette eredeti jelentőségét. A visszaállt 

rend következtében a nők már értelmetlen zsarnokságnak érezték, hogy lemondjanak minden 

megszokott kényelemről és fényűzésről. A fellázadt asszonyok egyöntetűen követelték a 

törvény visszavonását. Céljaik elérése érdekében nem rettentek vissza attól, hogy jogaikat a 

„női nemhez méltatlan” módon vívják ki. Tömegesen vonultak az utcára házaikból, gyűléseket 

tartottak, ellepték a fórumot és a fórumhoz vezető utakat.43 

Ha megvizsgáljuk a legismertebb korabeli történetírók műveit, számos esetben olvashatunk 

arról, milyen aggodalommal írnak attól való félelmükről, miként próbálnak a nők betörni a 

közéletbe. Természetesen eközben rávilágítva a női nemhez méltatlan magatartást tanúsító 

személyek hatalomvágyának megnyilatkozására. „Ha a nők elhagyják lakóházukat, kilépnek a 

                                                           
41 LÁNG: i. m. 329–330.   
42 PÉTER: i. m. 81–82. 
43 LÁNG: i. m. 330. 
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közterekre és ott bármilyen közügyben véleményt nyilvánítanak, e viselkedéssel túllépik az 

illendőség és szemérmes tisztesség határait, alapvető társadalmi normákat hágnak át, sőt női 

mivoltukat is kétes megvilágításba helyezik.”44 „Nos, de ha eltűritek, hogy egyik köteléküket a 

másik után tépjék szét, újabb engedményeket csikarjanak ki, s végül egyenlővé váljanak, azt 

gondoljátok, hogy akkor képesek lesztek elviselni őket? Abban a percben, mihelyt veletek 

egyenlővé váltak, már fölétek is kerekedtek!”45 

Ebben az időben az erkölcsbíró tisztségét az öregebb Cato töltötte be, aki elszörnyedve látta, 

hogy a római asszonyok lázongnak, korteskednek; idegen férfiakat próbálnak meggyőzni, hogy 

őket ügyüknek megnyerjék. Cato veszedelmesnek találta az asszonyok fellépését, akiket 

esztelen, féktelen teremtéseknek nevezett, magatartásukban pedig az ősi erkölcsök pusztulását 

látta. Ezzel szemben az asszonyok szószólójaként fellépő L. Valerius néptribunus, egészen más 

megvilágításban látta a dolgot. Kiemelte az asszonyok belátását, hogy az ínség idején, mikor 

indokolt volt az intézkedés, nem zúgolódtak ellene. Jogosnak és méltányosnak tekintette, hogy 

a rend helyreállását követően ismét megadassék az, a mi őket korábban megillette. 

Oktalanságnak tekintette, hogy a gyengébbektől nagyobb önmegtagadást követeljenek, mint az 

erősebbektől és a kiknek úgy is kevesebbjük van, azt a keveset is megvonják. Az asszonyok 

csupán sértett méltóságuk orvoslását keresték.46 Cato véleménye szerint a férfiak által a nők 

felett gyakorolt hatalom bizonytalan, és azt mindenképpen a törvény erejével kell védeni. 

Valerius szerint a hatalmi helyzet fennállása nem kétséges, csak a hatalomgyakorlás módja 

kapcsán merülhet fel nézetkülönbség. Amint Péter Orsolya rámutat, Livius és Tacitus írásai is 

egyaránt azt sugallják, hogy „ha egy nő kilép hagyományos fizikai korlátai (azaz a domus falai) 

közül, majd bejut a hagyományosan férfiak számára fenntartott területekre, ezzel mintegy 

szabályellenesen és jogellenesen olyan hatalomra tesz szert, ami csak a férfiakat illetheti 

meg.”47 Valerius álláspontja azonban győzött, és az asszonyok később nem kaptak diadalukon 

vérszemet, hanem szépen megnyugodtak, és soha többé nem veszélyeztették a város 

nyugalmát.48 

 

 

                                                           
44 PÉTER: i. m. 81–82. 
45 Livius 34.3.2–4 (Muraközy Gyula ford.). 
46 LÁNG: i. m. 330–331. 
47 PÉTER: i.m. 85. 
48 LÁNG: i. m.331. 
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Összegzés 

A rendelkezésre álló források alapján úgy tűnik, hogy a római nők valamelyest kiegyeztek 

helyzetükkel. Ehhez azonban mindenképpen hozzájárult az asszonyok megbecsülése, az a 

megkülönböztetett bánásmód, amelyben a római társadalom a nőket részesítette. Annak 

ellenére, hogy az előkelő társadalmi rétegekben a régi erkölcs megromlott, a nők tisztelete, 

megbecsülése a római jog forrásai szerint mindvégig változatlan maradt.49 A római leányok 

csak elemi oktatásban részesültek, ugyanakkor tevékeny családi életük, valamint társas 

kapcsolataik révén a férfiak gondolatvilágával is megismerkedhettek, ezáltal szellemi 

képességeik fejlődtek, látókörük szélesedett, többnyire okos, értelmes, gondolkodó társsá 

váltak, kinek tanácsát férje érdemesnek tartotta meghallgatni. A nő szabadságát a társas 

érintkezésben csak a szokás szentesítette illedelem, saját tapintata és férjének óhaja korlátozta.50 

A nők családban és társadalomban betöltött szerepe a történelem során sokat változott, 

azonban vannak olyan jellemzők, amelyek nagyon mélyen még mindig jelen vannak az 

emberek gondolkodásában. A korai társadalmakban berögzült gyökerek mind a mai napig 

meghatározzák a családi szerepeket. „Az utóbbi évszázadban a nemi sztereotípiák jelentősen 

kimozdultak korábbi álláspontjukból. A nemek közötti munkamegosztás megváltoztatta a 

társadalmak által kialakított szociokulturális környezet és az ahhoz kapcsolódó rendszerek, 

intézmények funkcióját és működését. A jogok, a tanulás, az előrehaladás, a karrier és az 

érvényesülési lehetőségek megosztása a férfi és a női mentalitás egymáshoz közelítését 

eredményezte. A modernizációval a férfi és a női viselkedésmód közötti különbség fokozatosan 

csökkent, majd átterjedt a gazdasági, szociális és politikai területekre, de alapjában véve a női 

feladatok a mai napig egyben kötelességek is, és főképpen a reprodukció elősegítésére 

épülnek.” 51 

                                                           
49 VISKY: i. m. 51. 
50 LÁNG: i. m. 329. 
51 HORVÁTH: i. m. 83. 


