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Abstract  

 

Gladiators played significant role in ancient Rome. They were main attractions in every event 

they participated in. They were also effective tools for magistrates during their campaign. 

Despite their status, gladiators were respected and honored persons, like sport celebrities 

nowadays. In this essay, I would like to guide you through the life of a gladiator, from the 

moment he become a fighter, to the actual fight, in the arena. I will present the many ways a 

person can became a gladiator, the types of games, and the rent of a fighter. 
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Bevezetés 

 

Panem et circenses, vagyis kenyeret és cirkuszt! Ha alaposabban megvizsgáljuk ezt a mára már 

általánossá vált mondást, láthatjuk, a mai ember nem sokban különbözik a római polgároktól. 

Ez is oka lehet annak, hogy a gladiátorok mai napig megmozgatják a modern ember fantáziáját. 

Témámnak többek között ezért választottam a gladiátorok jogi helyzetét. 

Cikkem három részből áll. Elsőként azt mutatom be, hogy honnan származtak a 

gladiátorok, hogyan, és miért kerültek az arénába. Szót ejtek a különböző csoportokról, 

társadalmi rétegekről, ahonnan jellemzően többen választották, vagy kényszerültek erre az 

életmódra.  Ezután a gladiátorok bérlését, vásárlását igyekszem részletesen bemutatni. Kifejtem 

a lanisták szerepét, illetve a szerződéseket övező lényeges jogi kérdéseket. Végül a gladiátorok 

életéről írok, ezen belül a játékok fajtáiról, a gladiátoriskolákról, illetve az egyesületekről. 

 

 

1. A gladiátorok eredete  

 

A gladiátorok eredetét tekintve a legelterjedtebb nézet az, hogy hadifoglyok és bűnözők 

büntetése volt az arénabeli harc. Jogi helyzetük a rabszolgákéhoz volt hasonló. A gladiátorok 

azonban sokkal szélesebb körből, sokkal több társadalmi rétegből kerülhettek ki. 

A hadifoglyok elfogatásuktól kezdve rabszolgáknak számítottak. Az etruszkok a 

hadifoglyokat egymással való bajvívásra kényszerítették. Az etruszk uralom alatt vette át Róma 

ezt a szokást, így alakultak ki az arénabeli harcok. Ugyanerre a sorsra jutottak azok a római 
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katonák is, akik átálltak az ellenséghez. Bár a katonákat ilyen módon tilos volt kivégezni, de ez 

az eset kivételnek számított.1 

Gladiátorok közé kerültek bizonyos bűnözők is. A harcnak itt két fajtája volt: amikor az 

elítéltek egymás ellen harcoltak, valamint amikor állatokkal kellett megküzdeniük. Az előbbi 

esetben két alcsoport volt: súlyosabb bűncselekmények esetén a condemnatio ad gladiumot 

alkalmazták, tehát egy éven belül, kiképzetlenül kerültek az arénába. Sokkal enyhébb 

büntetésnek számított a condemnatio ad ludum gladiatorium, mely során gladiátor iskolákba 

kerültek. Amennyiben három évig nem vesztették életüket az arénában, úgy többé nem kellett 

az arénában szerepelniük és megkapták a fakardot (rudis). Öt év után szabadították fel őket 

véglegesen és ekkor kapták meg a szabadságot szimbolizáló kalapot (pileus). A kettő között 

eltelt két évben felvigyázóként, vagy vívómesterként tevékenykedtek az adott 

gladiátoriskolában. Az állatokkal történő viaskodás is két csoportra bontható szét. Súlyosabb 

büntetés volt a condemnatio ad bestias. A kivégzendő személyeket ilyenkor fegyvertelenül 

vetették az állatok elé. A másik megoldás a condemnatio ad ludum venatorium, melynek során 

kiképzést kaptak, és fegyverrel védekezhettek a vadállatok ellen. Ebből jól látszik, hogy az 

állatokkal szembeni harc súlyosabb büntetésnek számított, hiszen kevesebb esély volt az 

elítéltek számára a túlélésre. Az ember-ember elleni harcban a szórakoztatás miatt szükséges 

volt a megközelítőleg egyenlő erőviszonyok biztosítása. Lehetőség volt ilyenkor arra is, hogy 

a nép kegyelmet követeljen. Állatviadal során csupán a princeps rendelhette el a kegyelmet. A 

principatus idején csupán azok a bűnözők részesülhettek ebben a büntetésben, akik nem voltak 

római polgárok. A császárság idején a humiliores közé tartozókat büntették így, de ritkán 

előfordult, hogy magasabb rangú személyeket, római lovagokat is ebben a büntetésben 

részesítették.2 Azok, akiket ily módon büntettek meg, elvesztették szabadságukat, poena servi-

vé váltak, ami annyit tesz, a büntetés rabszolgája. A capitis deminutio maxima, vagyis a teljes 

jogvesztés az ítélet erejénél fogva következett be. I. Constantinus volt az, aki megpróbálta 

betiltani a játékokat azzal, hogy az elítélteket inkább bányamunkára kötelezte.3 Ennek oka az 

volt, hogy a keresztény vallási és erkölcsi felfogással szemben összeegyeztethetetlenekké 

váltak az ilyen kegyetlen, pogány vallási eredetű játékok. A gladiátorjátékok ezzel szemben 

továbbra is folytatódtak, míg végül 404-ben Honorius császár végleg betiltotta őket.4 

A köztársaság végétől egyre több nagy rabszolgatartó tartott gladiátorcsapatokat saját 

rabszolgáiból. Felléptette őket nagyobb rendezvényeken, látványosságokon, bérbe lehetett őket 

adni. Bizonyos esetekben megpróbálták őket eladni gladiátor-kiképzőknek, ezt azonban jóval 

szigorúbban szabályozták. Hadrianus tiltotta meg elsőként a rabszolgák ilyen eladását, 

amennyiben azt nem támasztották alá alapos indokkal. Marcus Aurelius az eladó mellett a vevőt 

is büntette abban az esetben, ha bírói parancs nem engedélyezte az eladást. Amennyiben 

azonban egy rabszolga főbenjáró bűnt követett el, ura az arénába küldhette. A lex Petronia 

korlátozta ezt a gyakorlatot a bírósági ítélet kötelező elemmé tételével. Az arénába szökött 

rabszolgák is jelentkeztek. Antoninus Pius hozta azt a rendelkezést, hogy ilyen esetben a 

rabszolgákat vissza kellett szolgáltatni a tulajdonosuknak, a vadállatokkal szembeni harc előtt 

 
1 GEDEON Magdolna: A gladiátorok jogállása az antik Rómában, Jogtudományi Közlöny 2003/10. szám, 427. 

[GEDEON 2003.] 
2 GEDEON 2003. i.m. 427–428. 
3 GEDEON Magdolna: A gladiátorviadalok büntetőjogi szabályai az antik Rómában, Acta Universitatis 

Szegediensis, Acta Juridica et Politica 65. kötet, 2004. 174–175. [GEDEON 2004.] 
4 SÁRY Pál: Pogány birodalomból keresztény birodalom. A Római Birodalom kereszténnyé válása a Codex 

Theodosianus tükrében, Szent István Társulat, Budapest, 2009. 40.; 

SÁRY Pál: Előadások a római büntetőjog köréből, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2011. 149–150. 



Miskolci Jogtudó HU ISSN 2630-9505  Rási Viktória Eszter 

2020/1. szám 110–115.  A gladiátorok jogi helyzete az ókori Rómában 

 
 
 

112 

vagy után. Marcus Aurelius további szigorítást vezetett be az által, hogy a tulajdonost nem 

kötelezte a felszabadításra nép utasítása.5  

Meglepő lehet, de a gladiátorok életformáját sokan önként vállalták. Többségük az alsóbb 

osztályokba tartozott, így sok felszabadított rabszolga is az arénában kötött ki.6 Az egymás ellen 

harcolók ebben az esetben az auctoratus nevet kapták, míg az állatviadalban résztvevőket a 

harenariusoknak hívták. Az önkéntesek a játékot rendezőnél jelentkezhettek, illetve annál a 

személynél, aki gladiátorok vételével, eladásával, vagy bérbeadásával foglalkozott (lanista). Az 

auctoratusoknak szerződést kellett kötniük, mellyel lekötötték magukat a lanistának. Ez 

tartalmazta a fellépésért járó összeget, valamint azt, hogy az önkéntes vállalta, hogy hagyja 

magát megégetni, megkötözni, megkorbácsolni, fegyverrel elpusztítani.7  Erről Petronius 

Satyriconjában ír bővebben:  

"... vállaljuk a megégetést, a bilincsbeveretést, a megkorbácsolást és 

megcsonkítást, s ezen felül minden mást, amit csak (a lanista) parancsol. Mint 

hivatásos gladiátorok, testünket, lelkünket, vallásos ünnepélyességgel, gazdánk 

kezébe adtuk."8 

Emellett kikötötték, hogy 25–40 fellépés után megkapták a korábban említett fakardot. 

Váltságdíjat is kiszabtak, arra az esetre, ha az önkéntes (auctoratus) meggondolná magát.9 A 

gladiátorokat övező csodálat volt az egyik oka annak, hogy több lovag is ezt az életmódot 

választotta. Ez azonban az ifjabb lovagok lezülléséhez vezetett, mely ellen az állam később több 

rendelkezést is tett. Senatusi határozatban rendelkeztek arról, hogy akik rendelkeztek azzal a 

privilégiummal, hogy a színházban az első tizennégy sorban foglaljanak helyet, azok nem 

léphettek fel színházban és arénában. Azonban ez is kijátszható volt becsületcsökkenéssel. Aki 

ezáltal elvesztette a korábban említett jogosultságot, az részt vehetett az aréna küzdelmeiben. 

Nero korában már bárki szerepelhetett, ezt a császár példája is mutatja. Kezdetben a szenátori 

rangú nők nem vehettek részt gladiátori játékokban. A császárkor által hozott változásokkal 

azonban egyre többen jelentek meg az arénában. Ennek Septimius Severus vetett véget, 

megtiltotta részvételüket.10 

 

 

2. A gladiátorok beszerzése 

 

Az emberkereskedelem jelentős részét tette ki a gladiátorokkal történő kereskedelem. A 

principátus korára nem csupán Rómában, hanem az egész birodalmon belül kiépült a ezt 

szolgáló kereskedelmi rendszer.11 

A gladiátorok adásvételében a legnagyobb szerep a korábban említett lanistáknak jutott. A 

lanisták a tulajdonukban lévő gladiátorok bérbeadásából éltek. Mivel ez volt a legegyszerűbb 

módja a gladiátorok beszerzésének, jelentős vagyonra tehettek szert, ugyanis a 

magistratusoknak nem volt lehetőségük alkudni a játékosok árában.12  

 
5 GEDEON 2003. i.m. 428–429. 
6 GEDEON 2004. i.m. 176. 
7 GEDEON 2003. i.m. 429–431. 
8 GEDEON Magdolna: Korunk Gladiátorai, Kontroll 2004/1. szám, 23. 
9 GEDEON Magdolna: Az antik Róma „sportjoga”, Novotni Kiadó, Miskolc, 2005. 66. [GEDEON 2005.] 
10 GEDEON 2003. 429–431. 
11 GEDEON Magdolna: A gladiátor-kereskedelem állami korlátozása a római provinciai városokban, in: 

Jogtörténeti tanulmányok IX. (szerk.: Jusztinger János – Pókecz Kovács Attila), PTE, Pécs, 2008. 177. [GEDEON 

2008.] 
12 GEDEON Magdolna: A gladiátorok beszerzésével kapcsolatos jogügyletek az antik Rómában, Publicationes 

Universitatis Miskolcinensis, Sectio Juridica et Politica 20/1, 2002. 75. [GEDEON 2002.] 
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A gladiátorok ára változó volt ugyan, de a viadal költségeivel együtt jelentősen megterhelte 

a szervezőt. Az árak korlátozására Marcus Aurelius határozatot hozott, melynek lényege egy 

erőteljes állami beavatkozás volt a lanistákkal kötött szerződések tartalmába. A viadalokat 

költségük alapján négy csoportra osztotta, és ettől tette függővé a gladiátorok árát. Az osztályok 

a következőképpen épültek fel. Az elsőbe a 30.000-60.000 sestertius (a továbbiakban: HS) 

összköltségű játékok tartoztak, a másodikba a 60.000-100.000 HS költségűek tartoztak. A 

harmadik csoport költsége 100.000-150.000 HS közé esett, a negyedikbe pedig a 160.000 HS 

felettiek tartoztak. A gladiátorok árát is osztályuk alapján állapította meg. Egy első osztályba 

tartozó gladiátorért az első csoportba tartozó viadalon 5.000 HS-t kellett fizetni, de ez az összeg 

a harmadik kategóriába tartozó játékon csak egy V. osztályba tartozó gladiátorra volt elég. Az 

egy résztvevőért fizetendő összeg így 3.000-15.000 közé esett. Ezeket az összegeket tovább 

lehetett csökkenteni az árukat, amennyiben az adott városban így is túl sok kiadást jelentett 

volna.13  

Problémát jelent, hogy a pretium kifejezés, amely a szerződés szövegében megjelenik, több 

jelentéssel bír. Egyaránt jelent bérleti díjat és vételárat. Bizonyos esetekben a szerződés 

szövegéből kitűnik az adott helyzetbeli értelmezés. Gaius Institutioiban említ egy esetet, amikor 

80 HS-t fizettek egy gladiátorért, azonban itt kikötötték, hogy amennyiben meghal, vagy 

megrokkan a gladiátornak 4000 HS-t kell fizetnie. Gaius írásának értelmezésére több megoldás 

született.14 Maga a jogtudós álláspontja az volt, hogy a visszatérő gladiátorok esetében bérletről 

beszélhetünk, míg a sebesültek és elesettek esetén adásvételről. Knütel véleménye alapján két 

szerződés "alternatív kombinációja" jött létre, tehát vagylagosan az emptio venditiot illetve a 

locatio conductiot alkalmazták. Krückmann szerint nem vételár fizetéséről van szó, sokkal 

inkább biztosítási összeg megadásáról. Így ez a szerződés hasonlít ahhoz, amit Ulpianus hoz 

példaként a felfüggesztő feltételhez, vagyis amikor az útonállók az öszvért az adásvétel 

perfektuálódása előtt lopják el.15 Carter véleménye alapján a legtöbbször a harcosokat csupán 

bérelték, így komoly gondot jelentett, ha az egyik gladiátor lesérült, vagy meghalt a viadalon. 

Maga a pretium ebben az esetben azonban sem bérleti díjnak, sem vételárnak nem minősül. A 

korábban említett áraktól ugyanis merőben eltér, és ilyen értékű gladiátorok valószínűleg silány 

játékot eredményezhettek igen magas költségekkel. A pretium tehát biztosítási díjat jelenthetett, 

melyet a szervezőnek az esetleges károsodás esetén fizetnie kellett.16 Mommsen és Mayer-Maly 

véleménye alapján a túlélők esetén visszavásárlásról lehetett szó.  Ez alapján az eladó a játékok 

végén a vételáron vásárolta vissza a gladiátort, a kifizetett 4000 HS-ből 3920 HS járt volna 

vissza. Valószínű, hogy a lanistának utólag fizettek, hiszen a harc bizonytalan kimenetele miatt 

akár korábban távozhatott volna a visszafizetendő összeggel.  Prichard vitatja ezt az elméletet, 

szerinte kizárólag bérletről van szó, valamint Gaius csak iskolapéldának szánta az esetet, az 

nem valós. Haymann a periculum est emptoris elve alapján építi fel elméletét. Ez a megoldás 

azonban perfekt adásvételt követel, ez pedig feltételezi azt, hogy a gladiátor megsebesült vagy 

meghalt. További problémát jelent az, hogy ez alapján a vevőnél maradna a gladiátor. Ezen 

jogesetben a gladiátort átadják, de nem tisztázott előre, hogy milyen jogcímen. Solazzi szerint 

a lényeg a különös feltétel, melynek bekövetkezése esetén a bérlet adásvétellé alakul át. 

Calonge két szerződésként fogja fel a megegyezést, mely így egy külön adásvételből és egy 

 
13 GEDEON 2008. i.m. 179–180. 
14 GEDEON 2008. i.m. 180–183. 
15 JUSZTINGER János: A római adásvétel és bérlet határain: vételár vagy bérleti díj?, Acta Universitatis 

Szegediensis, Acta Juridica et Politica, Publicationes Doctorandorum Juridicorum 7, 2007. 128–129.; 

JUSZTINGER János: A vételár az ókori adásvételnél, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, Pécs, 2016. 145–147.; 

JUSZTINGER János: Az emptio venditio és a locatio conductio határain: vételár vagy bérleti díj?, in: Jogtörténeti 

tanulmányok IX. (szerk.: Jusztinger János – Pókecz Kovács Attila ), PTE, Pécs, 2008. 246–248. 
16 GEDEON 2008. i.m. 180–183. 
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külön bérletből áll. A feltétel itt bontófeltételként viselkedik, tehát amint bekövetkezik, a bérlet 

hatálya megszűnik és adásvétel keletkezik. Grosso és Beseler kivételként, visszaható 

condicióként fogja fel. Később Beseler felveti azt a kérdést, hogy hogyan kell értelmezni a 

szerződést, ha a szerződés megkötése és a játékok lezajlása közben, köztes időben esik baja a 

gladiátornak. Ebben az esetben actio locatit indíthat a pótlás érdekében. Thomas véleménye 

hasonló, tehát egy dologra egyaránt lehet feltételes bérleti és feltételes adásvételi szerződést 

kötni. Bechmann az alternatív szándékra helyezi a hangsúlyt, vagyis a szerződő felek szándéka 

több különböző formában ölthet testet attól függően, hogy a gladiátor értéke csökken-e a harc 

miatt.17  

Bár a gladiátorok jelentős keresetet biztosítottak a lanistáknak, értékesítésük és a 

haszonszerzés, mint láthatjuk, komoly jogi kérdéseket vethetett fel.  

 

 

3. A gladiátorok élete az arénában 

 

A gladiátorjátékok az állami élet szempontjából is fontos szerepet töltöttek be. Ez indokolhatja 

azt, hogy a királyság korától egészen Róma bukásáig jelen volt az emberek életében. A 

rendezvényeket, látványosságokat a magisztratusok választóik megnyerésére is használták. 

Ezért szigorú közjogi eljárási szabályok határozták meg az ilyen játékok rendezésének 

mikéntjét. 18A gladiátorjátékok szervezési célja (causa muneris) Mommsen szerint három féle 

lehet. Ezek a quaestus, vagyis haszonszerzés, a liberalitas, azaz bőkezűség, illetve a törvényi 

előírás, a lex.19 

A játékok egyik fajtája a ludi votivus, vagyis a fogadalmi játék volt. A rómaiak 

válsághelyzetben az istenek segítségének fejében rendezték. A votum az ember és istenség 

közötti vallási kapcsolatból eredeztethető. A játékok ezen formája a királyság korától jelen van 

a rómaiak életében. Elemei közé tartozott a kívánság, amelyet a fogadalomtevő az istenséghez 

intézett, valamint az ígéret, az ellenszolgáltatás kívánsága teljesülése esetén. Ebben az esetben 

ez a gladiátorjátékok megtartása volt. 20 

A gladiátorjátékok másik formája a ludi publici volt. Ezt a magistratusok rendezték évente. Ide 

tartozott például a ludi Romani, melyet korábban az egyik consul, később az aedilis rendezett 

meg, illetve a ludi Apollinares, melyet a 208-ban pusztító pestisjárvány után a praetor urbanus 

rendszeresen megszervezett.21 

Más feladatot látott el a munera gladiatorium. Ennek során a halott emlékére rendeztek 

párviadalt. Ez emberáldozat számított. Eredete a halottaknak járó tiszteletadás egyik 

formájához köthető. Az első ilyen alkalom Kr. e. 264-hez köthető, pontosabban Brutus Perus 

temetéséhez.22 A források szerint ekkor három harcospár küzdött meg egymással a 

marhapiacon.23 

 
17 GEDEON 2002. i.m. 76–78.; 

GEDEON 2005. i.m. 118–124. 
18 GEDEON Magdolna: A cirkuszi játékok rendezésével kapcsolatos közjogi szabályok a köztársaságkori 

Rómában, in: Studia Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium – Tomus 3 (szerk.: Stipta István), 2003. 113. 

[GEDEON 2003a.] 
19 GEDEON 2008. i.m. 117. 
20 GEDEON 2003a. i.m. 113–117.; 

GEDEON 2005. i.m. 14–17. 
21 GEDEON 2003a. i.m. 117–122. 
22 GEDEON 2003a. i.m. 123–125. 
23 GEDEON 2004. i.m. 171. 
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Mint azt korábban említettem, a játékok a magistratusok szavazatgyűjtését is elősegítette. 

A magistratusok saját maguk megválasztását többek között ezzel a módszerrel támogatták. A 

fényes, nagy rendezvények biztosabbá tették céljuk elérését. Legtöbbször az aedilisek éltek 

ezzel a helyzettel - a cura ludorumot saját hasznukra fordíthatták. A játékok megszervezése 

költséges, de fontos eleme volt a politikai életnek.24 Később a gladiátorjátékok ilyen 

megszervezését megpróbálták korlátozni, mivel sok esetben a versengés egyes szervezők 

csődjét eredményezte. A korlátozáshoz büntetőjogi eszközöket is alkalmaztak. Ilyen volt 

például az ambitus - választási vesztegetés - büntetésének alkalmazása erre a helyzetre. 

Korlátozást jelentett a lex Tullia de ambitu, amit Kr. e. 63-ban alkottak meg. Ez az tiltotta meg, 

hogy valaki a magistratusnak jelöltetése előtti két évben gladiátorjátékokat tartson. 25 

Annak érdekében, hogy a kezdő gladiátorok az első küzdelmük után többen is részt tudjanak 

venni, és ne veszítsék rögtön életüket, oktatásban részesítették őket. Erre gladiátoriskolák jöttek 

létre, melyekben az oktatás kezdetben magánszemélyek - a tulajdonosok - felügyelete alatt 

folyt. Később, a császárság korára ezt a szerepet állami tisztviselők vették át. A gladiátorok 

összetartozását mutatják a szakrális collegiumok, melyek egy-egy iskola harcosainak 

egyesülete voltak. A collegiumok mint biztosítási egyletek működtek, ezzel elkerülve, hogy az 

elhunyt gladiátortársak tömegsírokba kerüljenek. Az életben maradtak ilyenkor gondoskodtak 

a végtisztesség megadásáról. 26 

 

 
24 GEDEON 2003a. i.m. 125–129. 
25 GEDEON 2004. i.m. 172.; 

GEDEON 2005. i.m. 22–23. 
26 GEDEON 2003. i.m. 431. 


