
Albert Orsolya 
Nők a római társadalomban

S OK LATIN FORRÁS foglalkozik a nőkkel, azonban ezek a történeti szöve
gek többnyire a hősnő életének egyetlen fontos eseményét írják le. így 
például nem tudjuk, mi lett Cloelia vagy Sempronia későbbi sorsa, volt- 
e gyermeke Lucretiának, stb. Ez természetesen érthető, hiszen az auctorok 

leginkább az állam szempontjából fontos és érdekes eseményeket örökítik 
meg, márpedig egy átlagos matrónának nem volt akkora politikai vagy törté
nelmijelentősége és szerepe, mint pl. Valerius Publicolának vagy Catilinának. 
A másik probléma a témába vágó szakirodalom áttekintésének nehézsége. Sok 
kutató foglalkozik' mellékesen egy-egy nőalakkal vagy a „gyengébbik” nem
mel általában, de összefoglaló munka kevesebb született, különösen magyarul. 
Természetesen a Város alapítása és a Birodalom bukása között eltelt hosszú 
idő alatt a nők heíyzete és szerepe sokat változott. A dolgozat célja tehát csu
pán egy olyan kép megrajzolása lehet, amely az általános női értékekkel fog
lalkozik, és amelyből az derül ki, hogy milyen volt a hagyományos női esz
mény, és milyen női magatartásformákat igényelt a valóság.

Mint tudjuk, a római nőknek elvben nem lehettek politikai, katonai vagy 
gazdasági ambícióik. 1 Legfontosabb és talán egyetlen szerepük éppen ezért: 
feleségnek és anyának lenni. Ez a szerep azonban korántsem volt egyszerű és 
lebecsülendő, hiszen a feleség vezette a háztartást, nála voltak a ház (így a 
kamra) kulcsai is, 2 ő felelt a család3 ellátásáért, a gyermekek neveléséért.4 *

Mint Ulpianus mondja: „A nők minden civiljogi és közhivatalból ki vannak zárva. És 
ezért nem lehetnek bírák, nem viselhetnek tisztséget, nem perelhetnek, nem vállalhatnak 
senkiért sem kezességet, és ügyvivők sem lehetnek.” (Digesta 50.17.2. pr.) Ez azonban 
nem jelentette azt. hogy a köztársaság második felében és a császárság idején a nők nagy 
vagyonuk és családi kapcsolataik miatt ne avatkoztak volna bele a gazdaságba, politiká
ba, sőt még a hadsereg ügyeibe is. Ráadásul egyre nyíltabban, mint majd a későbbiekben 
látni fogjuk.

2 A ház kulcsait a feleség a házasságkötéskor kapta meg. A kulcsokat hamisító feleséget a 
férj elkergethette hazulról (Plut. Rom. 22 ), és a válási szertartásnak is fontos része volt a 
kulcsok visszavétele (XII táblás törvények, IV.3,). Lényegében a kulcs jelképezte az asz-

 ̂ szony háztartást vezető szerepét.
’ A fa m iiia  nemcsak a szülőket és a gyerekeket jelentette, hanem a p á te r  fa m il ia s  hatalma 

alatt álló egé-sz családot, kezdve a testvérektől, a feleségen és gyerekeken keresztül a me
nyeken és unokákon át a rabszolgákig, sót bizonyos fokig a d ie n s t k  is ide tartoztak. 
A család nagyságára vonatkozó véleményeket bővebben lásd DlXON, 1992. 1-11.

4 Nem egy olyan anyát ismerünk, aki komolyan kézbe vette gyermeke szellemi fejlődését. 
Gondoljunk például Octavianus (Nicolaus 6.10.) vagy Agricola (Tac. Agric. 5.) esetére a 
filozófiával és az anyjával. A s e v e r a  m a te r  (szigorú anya) fogalom határozottan pozitív 
tartalmú volt. (Bővebben lásd DlXON, 1988. 1-7.)
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A nőknek fontos szerepe volt a vallási életben is, egyben a vallás volt az élet 
egyetlen olyan területe, ahol a nők az államért (a közösségért) hivatalosan és a 
férfiakkal egyenrangúként léphettek fel. Több szakrális szertartáson csak ők 
vehettek részt, 5 és több istennőnek is csak ők szolgáltak. 6 A feleség segítette 
férjét a politikai pályán vagyonával, családi kapcsolataival és személyiségé
vel. 7 Az ő nyilvánosság előtt tanúsított viselkedése alapján ítélték meg a család 
tisztességét, amit nagyra értékeltek a rómaiak -  akik éppen a családban betöl
tött fontos szerep miatt becsülték meg asszonyaikat. 8 *

A nők minden lépését vagy a mos, vagy a iits szabályozta. A korlátozásokat 
később főképp a nők könnyelműségével, lelki alkatuk gyöngeségével próbál
ták magyarázni. 4 Mivel a legfontosabb női értéknek a tisztaságot (castitas) és 
az erkölcsösséget (pudititia) tartották, ezek védelmére fektették a legnagyobb 
hangsúlyt. Nagyon érdekes az a vélemény a castitasról, 10 11 amely szerint ahogy 
a férfiak erénye a részvétel a politikai és katonai életben, úgy erény a hölgyek
nél a castitas. A nők tisztaságát tehát a római polgár legalapvetőbb kötelessé
gével állítják párba, ami sokat elárul az elvárásokról. Ha egy nő elveszti a tisz
taságát, lényegében az isteneket sérti meg, akik nemcsak őt, hanem egész 
családját is büntetéssel sújtják. Ezért kellett a férfiaknak is részt venniük a női 
erkölcsök védelmében, és nemcsak a családon belül, hanem az egész társada

'  A nőkre Fortuna Virilis évenkénti ünnepén fontos feladat hárult (erről bővebben lásd 
KÖVü s-ZULAUF. 1995. 138-139.). vö. az Idái Anya Rómába szállításakor is az asszo
nyoknak kellett illendően fogadni az istennőt, (l.iv. 29.10.)
Gondoljunk a Vesta-szüzekre vagy Venus F.ryeína papnőire síb.

7 Kiváló példa erre lulius Caesar esete, aki már 17 évesen felbontotta eljegyzését
Cossutiával. hogy még abban az évben feleségül vegye Cinna lányát. Comeliát (Suet.
Caes. 1,). Megemlíthetjük Augustus gyakori feleségváltásál (Suet. Aug. 62.). és általában
a polgárháborúk korának politikai házasságait és válásait is. amelyeket csak ritkán moti
vált a szerelem vagy az egymás iránti gyűlölet.

11 A görög állapotokkal való összehasonlítás mindig érdekes lehet. Ezt még az ókorban 
..elvégezte" Cornetius Nepos, aki szerint a római nők lényegesen szabadabbak voltak, 
mint a görögök, és a férfiak jobban meg is becsülték őket. Azt írja, hogy a görög nőkkel 
ellentétben a római asszonyok reszt vehettek lakomákon, megjelenhettek a nyilvánosság 
előtt, és a m a te r  fa m it ia s  a ház első szobáját kapta, ellentétben a görög nőkkel, akik a 
hátsó szobába szorultak (Nepos Praefatio). Ha ezek a szokások egyszerűen csak arra 
utalnak, hogy a rómaiak szerették mutogatni feleségüket, ez is sokat elárul a hozzájuk 
való viszonyról.

* Lásd Visky. 1984.45.
1,1 A i. e. 2. századból származó forrást Phintys. egy dél-itáliai pythagoreus közösséghez 

tartozó nő írta. (Theslelf, 151-4.G) Szerinte az asszonynak a következő dolgokra kell fi
gyelnie. hogy megmaradjon c a s ti ta sa : a nászágy- tisztaságának megőrzésére, a test tiszta
ságának megőrzésére, illendően kell viselkednie a házon kívül, a Kybelé-kultuszban nem 
szabad részt vennie, illetve felkészültség és mérséklet kell jellemezze az isteneknek való 
áldozásnál. Emellett az asszony nem viselhet sem színes, sem selyemből készült ruhát, 
nem használhat arefestéket, csak kísérővel és csak napközben léphet ki az utcára stb.
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lomra vonatkozóan meghatározniuk a nőket illető erkölcsi szabályokat és 
törvényeket. Mindenesetre vagy a római nők voltak nagyon vonzók, vagy a 
római férfiak csábultak el nagyon könnyen, a nőkre vonatkozó sok előírás 
inkább a férfiakat védte az illetlen gondolatoktól és tettektől, semmint a nőket. 
A nőknek például fehér ruhában illett járniuk, nem holmi csábító színekben," 
fejüket le kellett (volna) takarniuk, 11 12 csak kísérettel jelenhettek meg az utcán,., 
De a nők bűnbeesését igyekeztek megakadályozni a borivás megtiltásával1’ 
vagy az utcán való ismerkedésre és beszélgetésre vonatkozó előírásokkal. 14 És 
hogy a férfiak biztosak lehessenek asszonyaik tisztaságában, az ellenőrzést és 
a felügyeletet saját kezükben tarthatták. Ez is szerepet játszott abban, hogy a 
római nő gyakorlatilag egész életében valamely férfirokon fennhatósága alatt 
állt, 15 és hogy nyilvános életét (pl. piaci bevásárlások, színházi előadások vagy

11 Ez azonban inkább csak elvárás maradi. Már az i. e. 3. század végén törvényben kellett 
rögzíteni, hogy a nők nem viselhetnek színes ruhákat (lex Oppía, i. e. 215.), de az asszo
nyok felháborodása miatt ez csak i. e. 195-ig maradhatott érvényben. A fehér ruha a tisz
tességes római feleség viselete volt és maradt. (A törvény eltörléséről részletesebben 
lásd: Liv, 34.1-8.)

12 Valerius Maximus (aki köztudomásúlag az érdekességeket, különlegességeket gyűjtötte 
össze) feljegyezte például C. Sulpicius Gallus esetét, aki elvált feleségétől, mert az fe
detlen fővel lépett ki az utcára, és így szépségében férjén kívül mások is gyönyörködhet
tek. (Val. Max. 6.3.10.)

13 Köztudomású, hogy a római nőknek meg kellett csókolniuk rokonaikat. így az esetleges 
borfogyasztás azonnal kiderült. A hagyomány szerint bizonyos Egnatius Metellus nevű 
ember halálra verte feleségét, mert az asszony bort ivott. A férj ellen nemhogy eljárás 
nem indult, de lettéért nem is hibáztatták. (Val. Max. 6.3.9.)

14 A feleség például nem szórakozhatott, és nem flirödhetetl férfitársaságban férje bele
egyezése nélkül. (Nov. 117.8.4-6.) Utcán nem ismerkedhetett meg férfiakkal, egyedül 
ismerősökkel sem beszélgethetett stb. (V isky , 1984. 47.)

' ' A nő születésétől kezdve apja hatalma (p a tr ia  p o te s ta s )  alatt állt, mely alól csak házas
sággal vagy apja halálával szabadulhatott. Előbbi esetben is csak akkor, ha m an u sos  há
zasságot kötött, tehát ííiiísszal, c o n ja rre a tió v a i vagy c o e m p tió \a \ apjáéból férje hatalma 
alá került. Ha nem m an u sos  házasságot kötött, továbbra is apja p a tr ia  p o te s ta s a  alatt ma
radt, egészen annak haláláig. Ekkor aztán férjével vagy az apja által végrendeletben 
(vagy a család által) megjelölt, esetieg a p r a e to r  által meghatározott, később (a császár
ság idején) egy önállóan kiválasztott személlyel gyámsági szerződést kötött (első esetben 
férje p a tr ia  p o te s ta s a  alá kerülve). így ezután a kiválasztott férfiú intézte ügyeit, és a nő 
aző iénnhatósága alatt állt. (Gaius. Inst. 1.108—118 ,136-137a.) Kezdetben valószínűleg 
a m an u sos házasság lehetett elterjedtebb, és a gyám {tu to r) személyét az apa végrende
letében határozta meg, vagy halála után a család vág) a nemzetség jelölte ki. Az önjogú 
(siti iu ris') nők száma — akik sem apjuk, sem férjük hatalma alatt nem álltak -  a köztársa
ság második felére nőtt meg, amikorra főleg vagyoni okokból a m an u sos házasságok 
száma olyannyira csökkent, hogy a köztársaság végén már nem volt megfelelő ember a 
f ia m é n  D ia lis  tisztségének betöltésére. (Tae. Ami. 4.16.)
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vacsorák alkalmával) férje vagy megbízható kíséret figyelte és felügyelte. 16 

Jogilag azonban bármilyen alárendelt helyzetben ís voltak a nők, 17 a mos meg
kívánta, hogy a társadalom tiszteletben részesítse őkét. És ha egy asszony 
megfelelt az elvárásoknak, megkapta ezt a tiszteletet, nemcsak életében, ha
nem halála után is.

Ezt bizonyítják a sírfeliratok is, melyek azért is érdekesek a számunkra, mert 
dicsérő szövegek, és a legfontosabb női tulajdonságokat emelik ki. Ráadásul 
gyakran nem a halott egyéni tulajdonságait, hanem az általános női erényeket. 
Ilyen például Claudia sírfelirata, 18 amely szerint az asszony „... saját szerelmé
vel szerette saját férjét; két fiút szült beszéde ékes volt, járása nemes, el
látta házát, s font.” A gyapjúfonás (laniflcium) a pudititia szimbolikus megje
lenítése, tehát az egyik legfontosabb női munkavégzés. 19 Rituális jellegét 
bizonyítja az is, hogy a leendő férje háza felé tartó menyasszony mögött is; 
orsót, guzsalyt és rokkát vittek szolgálólányai.20 Ezek voltak tehát a tipikus női 
erények. Ilyenek még a Murdia sírfeliratáról isméit tulajdonságok is:21 a sze
rénység, az illendő viselkedés, a tisztaság, az engedelmesség, a Claudia fel
iratán is szereplő gyapjúfonás, a szorgalom, a hűség és a bölcsesség. Mind a 
férjének alárendelt háziasszony tulajdonságai, kivéve a bölcsességet. Ez utób
bi azért érdekes, mert sok Idából inkább az látszik, hogy a férfiak nem sze
rették, ha a nők beleszóltak a dolgaikba. 22 De ha egy nő okosan döntött, azt 
fÖijegyezték a krónikák.23 * * A listát a laudatio Turiaeben található néhány elvá

A nők tisztességére a férjnek, illetve az apának kellett vigyáznia, éppígy a tisztesség 
lerombolóját is e két rokonnak állt jogában megbüntetni. A témáról bővebben lásd 
VistCY, 1984. 43-51.

17 A nők jogi helyzetéről bővebben lásd BrOSZ, 1964. 121—135.
18 Claudia az i. e. 2. században élt. Sírfeliratának szövegét lásd ILS 8403, magyarul 

MOMMSEN, 1877. 78.
19 A gyapjúfonás a királyság idején és a köztársaság első felében az asszonyok legfonto

sabb feladata volt. A család ruhái otthon készültek, nem a piacon szerezték be őket. Csak 
a nagy gazdasági és társadalmi változásoknak köszönhető, hogy (elsőként a társadalmi 
elithez tartozó) asszonyok felhagytak ezzel a munkával.

20 OGLIVJE, 1965. 222. 1.57.9.
71 Murdia felirata i. e. I. századi, lásd ILS 8394.L.
22 Porcia még igazi hőstettel sem ért el nagy sikert férjénél, Brutusnál. Combján ejtett egy 

mély vágást, és bárhogy is szenvedett, senkinek nem szólt róla. Ezzel a tettével akarta 
bizonyítani férjének, hogy méltó a bizalmára. A történet vége az lett, hogy Brutus (csak) 
„gondos ápolás alá vette feleségét”. (Plut. Brut, 13.) De Scipio Africanus is kihagyta fe
leségét, Aemiliát abból a fontos döntésből, hogy kihez adja lányát feleségül. Az asszony 
szemére is vetette urának, hogy a lány az ö megkérdezése nélkül lett Tiberius Gracchus 
menyasszonya. (Liv. 38.57.)

23 A legjobb példa talán Cloeíia története, aki azért kapott dicséretet, mert józanul gondol
kodva a serdületlen gyermekeket választotta ki, és vitte magával a túszok közül. (Liv.
2.13.)
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rás teszi teljessé. 24 Turia ugyanis jó asszony volt, mert nemcsak gyapjút font, 
és hűséges, engedelmes volt, hanem emellett nyájasság, józan gondolkodás (!) 
jellemezte, mértékletes volt az öltözködésben, a vallási életben mellőzte a s u -  

p 'e r s t i t f ó t  (túlzott aggodalom, „babonaság” ) , 25 és úgy szerette, gondozta anyó
sát, mint vér szerinti rokonait.
■ Hasonló erényekkel rendelkező nőre irodalmi példa Lucretia alakja. Törté
netének legismertebb feldolgozása Liviustól származik. 26 Bár a szerző nem te
kinthető az események pontos és szavahihető krónikásának,27 nagyon jól ábrá
zolja a nőkre vonatkozó hagyományos eszményeket. Livius már a bevezetőben 
kifejti, hogy példákat szeretne mutatni arra, milyen dicső tetteket hajtottak 
végre a rómaiak, amelyeket ismételni kellene, és melyek azok a szörnyűségek, 
amelyeket kerülni kellene a későbbiekben. Ilyen esetre példa Lucretiáé is. Az 
utolsó király elűzéséhez kapcsolódó események, az erkölcsös feleség meg- 
becstelenítése és az, hogy. mi a nő, illetve a család „feladata” ilyen esetben, 
színpadon is hatásosan jelenítődik meg. Alig van helyszínváltozás, a cselek
mény égy szálon fut, a szereplők mind ismerősök a korabeli olvasó számára, 
és vagy korábban volt, vagy a következő részekben lesz fontos politikai szere
pük. A megértéshez minden adatot megkapunk, és semmiféle fölösleges rész
let nem téríti el az olvasót, sőt a több helyen archaizáló nyelv és feltűnően 
színpadias viselkedés is segít átérezni az eseményeket.28 *

A történet szerint az. Ardea ostroma miatt a város alatt táborozó királyfiak 
(Liviusnak és nekünk is csak Sextus Tarquinius fontos) és Tarquinius Collati- 
nus egy vacsora utáni poharazgatás alatt feleségükkel kérkednek. Ellenőrizen
dő, hogy melyikük felesége a legkülönb, sorra látogatják valamennyit. A szin
tén mulatozó hercegi feleségekkel szemben a szolgálói körében gyapjút fonó 
Lucretia, Collatinus felesége nyer. Sextus Tarquiniusnak nagyon megtetszik a 
fiatalasszony, úgyhogy egyik este újra meglátogatja, majd éjszaka Lucretiát 
annak akarata ellenére magáévá teszi. Az asszony szégyenében hív össze egy

Turia temetési beszéde szintén i. e. 1. századi, lásd ILS 8393.
2:1 Ennek fontosságáról lásd KÖVES-ZUlauf, 1995. 57-58.

'2S Liv. 1.57-60. -  A történet egy másik feldolgozását lásd Ovidius F a sti II. 721-852.
27 Többek támogatják Ogilvie azon véleményét, hogy Livius korántsem végzett olyan 

alapos kutatómunkát az írás előtt, mint azt állítja, és hogy egy-egy általa olvasott írótól 
kritika nélkül vett át történeteket. (OGILVIE, 1965. 5—7. Az első öt könyvre ez a megálla
pítás valószínűleg igaz. (A továbbiakról folyó vitáról lásd ADAMIk, 1994 287-289.) 
Megjegyzem;- Livius már a praefatióban leszögezi, hogy sem igazolni, sem cáfolni nem 
akarja a korai időkről szóló inkább költői, mint valós tényekre épülő történeteket, célja a 
régi erkölcsök és azok változásának bemutatása. Az erkölcsi vagy egyéb tanulságok le-

, vonásához azonban példabeszédszeríi történetek is tökéletesen megfelelnek.
2B Sok kifejezés a Plautus és Terentius fémjelezte római komédia hatását tükrözi, csakúgy, 

mint a férj hirtelen betoppanásának motívuma, vagy az egész csábítási jelenet. Ogilvie, 
1965. 221:1.57.6., 1.57.7.; .222:1.57.9.; 223:1.58.2-3., 224:1.58.5,, 1.58.7.
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fajta családi tanácsot, amelyen részt vesz férje és az ő barátja: L. Iunius Bru- 
tus, valamint apja: Spurius Lucretius, és annak barátja: Publius Valerius (ké
sőbb Publicola). Lucretia elpanaszolja a történteket, és megesketi a férfiakat, 
hogy megbosszulják Tarquinius tettét, majd tört döf a szívébe, és meghal. Ezu
tán a magát eddig gügyének tettető Brutus ált az események élére, és a Collati
éban, majd Rómában felbőszített lakosság támogatásával egy fegyveres csapat 
élén elűzi a Városból a királyi családot. Sextus Tarquiniust a monda szerint 
Gabii lakosai ölik meg, akik felett korábban zsarnokként uralkodott. 29

Érdemes megjegyezni, hogy a hagyomány szerint az események után kiki
áltott köztársaság első két consulja: L. Iunius Brutus és Tarquinius Collatinus. 
Ez utóbbi lemondatása után (a Tarquiniusokkal való rokonsága miatt) pedig P. 
Valerius lett Brutus társa, majd Brutus halála után az idős Sp. Lucretius lett a 
második consul. így furcsa módon a családi tanács minden tagja a legmaga
sabb politikai méltóságra jutott. Lucretia halála tehát előrejelzi és biztosítja a 
hatalmat az első consuloknak/ 0 Ez a tény, valamint az, hogy a férfiaknak 
valójában eszükbe sem jut Sextus Tarquinius megbüntetése, csak a király elű
zése, felettébb gyanússá teszi a történet hitelességét. 2 1

Elég feltűnő, hogy a „rendszerváltást" egy asszony alakjához kapcsolják, de 
érthető, hogy ilyen esemény elindításához egy makulátlan jellemű, nagy tisz
teletben álló nő kell, egy ideális feleség. így aztán Livius az összes értékes női 
tulajdonságot igyekszik ráaggatni Lucretiára (ezért hasonlít annyira a sírfel
iratok idealizált asszonyaira), és kiválóságát külön hangsúlyozza azzal, hogy ő 
nyeri meg a feleségek versenyét. * 31 32 Lucretia győzelmével Livius azt mondja, 
hogy régen a feleség ilyen tulajdonságait tartotta fontosnak a férj. Egyszers
mind azt is jelzi, hogy a jó feleség mindig fontos szerepet játszott a férj meg
ítélésében, és nagyra becsülték.33

M A z  egész történetre jellemző, hogy a Tarqniniusokat görög tyrannosokat idéző tulajdon
ságokkal és tettekkel mutatja be Livius. Például Tarquinius Superbus mákfejeket vagdal 
le (Liv. 1.54.). ami erősen emlékeztet Thrasybulos és Periandros történetére (Hér. V.92.), 
vagy Tarquinius is nagy közhasznú építkezéseket foiytal. mint a görög tyrannosok, stb.

5(1 I lasonlóan ahhoz, ahogy Brutus leendő hatalmát biztosítja a delphoi jósda is. (Liv. 1.56.)
31 Azt hiszem, itt fölösleges lenne állást foglalni azokban a hitelességet is érintő vitákban, 

hogy élt-e Brutus, lehetett-e, mint félbolond, tribunus celerum, létezetl-e már akkor ez a 
tisztség, stb. Számunkra ezek a problémák bármily érdekesek is, nem fontosak.

2 Érdemes ennek a versenynek az összehasonlítása a görög szépségversenyekkel (Páris és 
az aranyalma. lesbosi szépségversenyek), ahogy azt Ogilvie javasolja (OGILVIE, 1965. 
221:1.57.6.n). Tény, hogy itt más a verseny háttere, mint a görögöknél. A római törté
netíró nagyon ügyesen alakítja erényversennyé a görög szépségversenyt, ezzel téve azt 
tipikusan rómaivá.

33 Még a Principatus idején is, hiszen Suetonius szerint Augustus is, miután elvált a kevés
bé erényes Scriboniától, „nyomban megszöktette Lívia Drusillát, Tiberius Nero feleségét 
(...), ezt az asszonyt mindvégig tisztelte és szerette, mint senki mást." (Suet. Aug. 62.)
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Milyen tulajdonságai voltak Lucretiának? Először is nagyon szép volt, eré
nyessége pedig a napnál fényesebb. Nincs az a férfi, aki ilyen nőnek ellen 
tudna állni.34 Lucretia nemcsak csodálatos nő, hanem példás feleség is, hiszen 
éjt nappallá téve fonja a gyapjút szolgálólányai társaságában. Ennek fontossá
gát már láttuk a sírfeliratoknál. Tehát Lucretia szépsége és erényessége mellett 
jó gazdasszony is volt: szorgalmas, dolgos, nem pazarló, mindemellett kiváló, 
mint a ház úrnője, férjét és annak barátait késő este is nyájasan fogadja, és ve
lük fiatalokhoz35 illő játékkal tölti el az éjszakát. Mindezt betetőzi a legfőbb 
erény: Lucretiának van ereje meghalni a saját és családja becsületéért. Keve
sebbre becsüli életét, mint a család megítélését, ami szintén sokat elárul a nők
kel szembeni elvárásokról. No, és persze arról is, hogy mekkora bűnnek tar
tották a rómaiak a házasságtörést az adott korban.

A házasságtörést órásként bírálták el, ha a férj, és másként, ha a feleség kö
vette el. Mint várható, a feleség házasságtörése vont maga után súlyosabb 
büntetést.36 Plutarchos azt írja Romulus-életrajzában, hogy „Romulus egyik 
törvénye szigorúan megtiltja, hogy a feleség elhagyja férjét, de az asszonyt el 
lehetett űzni hazulról, ha gyermekeit megmérgezte, ha kulcsokat hamisított, 
vagy ha házasságtörést követett el. ” 37

Ez arra mutat, hogy házasságtörés miatt el lehetett küldeni a feleséget.38 * Ám 
a források szerint Rómában több törvény is vonatkozott a házasságtörésre, és 
mind azt mondja, hogy az apa (és bizonyos esetekben a férj) saját vagy veje 
házában megölheti a lányát és a csábítót (vagy csábítottat?), de csak akkor, ha

34 Nemcsak a való életben, az irodalomban is gyakran találkozunk azzal a jelenséggel, hogy 
a hős férfiú meg van győződve arról, hogy ő lesz az, aki csáberejével majd meghódítja a 
meghódíthatatlant. Van, akinek sikerül, van, akinek nem. Ez utóbbiak közé tartozott 
Sextus Tarquinius, vagy ilyen későbbi irodalmi példa Valmont gróf Laclos V eszedelm es  
v is zo n y o k  című regényében is.

3’ Azon külön érdemes elgondolkodni, hogy miért hangsúlyozza Livius állandóan, hogy a 
történet szereplői fiatalok. (Kivéve az öreg Lucretiust.) Miért van szükség egy fiatal nőre 
az eseményekhez, aki már férjnél van, de gyermeke valószínűleg még nincs? Talán 
Lucretia is azoknak az „ifjúi erejű nőknek” a sorába tartozhat, akik Valéria néven is haj
tottak végre fontos hőstetteket az állam érdekében. KÖVES-ZULAUF, 1995. 113-116.

36 BrÓSZ, 1964. 131—132. A nők szigorúbb megítélésére utal az is, hogy Plautus egyetlen 
vígjátékában sem találkozunk házasságtörő feleséggel. Ilyen asszony megjelenése a szín
padon valószínűleg nem volt humoros. A csapodár nők a drámákban általában kerítőnők 
vagy prostituáltak, akik tökéletesen kiszolgálják a házasságtörő férjeket, és remekül szó
rakoztatják a közönséget.

37 Plut. Rom. 22. Máthé Elek fordítása.
38 Ez egyoldalú válást (repu d iu m ) jelentett, tehát a feleségtől a férj visszavette a kulcsokat,

megparancsolta, hogy dolgait vigye magával, és kikergette. (XII táblás törvények, IV.3., 
illetve Cic. Phil. 2.28.69.)
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az aktus közben talál rájuk, és rögtön, első haragjában végez velük.39 Lehof 
hogy kezdetben mindenféle korlátozás nélkül halál járt a házasságtörésért.40 

Mielőtt rátérnénk a konkrét büntetésre, nézzük meg, hogy Lucretia végül miért 
is enged.

Tarquinius szerelmi vallomását is karddal a kezében teszi meg. Félelmet és 
sajnálatot akar ébreszteni. Ez akár hatásos is lehetne, Lucretiánál azonban nem 
jár sikerrel. Ezután következik a Potifárné-motivum: Tarquinius azzal fenye
getőzik, hogy Lucretia „becstelenségének hírét kelti”. Ez annál is érdekesebb, 
mert ezt a „módszert” általában nők használják, nem férfiak.4' Úgy látszik 
azonban, hogy Lucretia mégsem akar engedni, ezért még erősebb fenyegetésre 
van szükség: „ha meghalt, meztelenre vetkőztet és megfojt egy rabszolgát, s 
mellé fekteti -  mondja neki Tarquinius — hadd beszélje a világ, hogy mocskos 
házasságtörés miatt gyilkolták meg. ” 42 43 A saját és a családja jóhírére vigyázó 
asszony nem engedheti meg magának, hogy rabszolgával kapják rajta.4j Ilyen 
eset látszatánál a szimpla házasságtörés kevésbé megszégyenítő. A baj tehát 
megtörtént. És ha megtörtént, a család kezében a büntetés joga.

Ha az apa lemaradt a gyors megtorlásról, a házasságtörésért járó ítéletet hi
vatalos keretek között kellett meghozni. Ilyen esetekben a páter familias vagy 
a férj volt jogosult az asszony üldözésére, attól függően, hogy a nő melyikük 
patria potestasa alatt állt. Az illetőnek mindenesetre két lehetősége volt: vagy 
bíróság elé vitte az ügyet, vagy otthon, családi keretek között mondta ki és 
hajtotta végre az ítéletet. Ez utóbbira már régóta lehetett joga, hiszen Sueto- 
nius szerint:

3y A római törvényhozáshoz méltón még azt is szabályozták, hogy mit kell tenni az asz- 
szonnyal, ha az a csábító megölésének ideje alatt elmenekül. A házasságtörésre vonatko
zó néhány törvényt lásd Paulus: Opiniones 2.26.1— 8..10 12.,14—17.; Digesta 48.5.21.; 
48.5.22.; 48.5.23.pr,-2.,4.; 48.5.24.pr.-4.;l48.5.25.pr.-3.; 48.5.26.pr.; 48.5.27.pr.-I.

1,0 Talán ennek a nyomait őrzi, hogy Vesta papnőit halállal büntették, ha szexuális kapcso
latot létesítettek férfiakkal. Ezt erősítheti meg Verginia története is, melyet szintén 
Liviusnál találunk, és amely szerint Verginíát végső kétségbeesésében saját apja szúrta 
le, miután az egyik decemvimek (Appius Claudius) megtetszett, és rabnőjévé akarta tenni 
egy kliense vallomása alapján, pedig tudta, hogy a lány szabad, és vőlegénye is van. (Liv. 
111.44—48.) Ha az eset nem is történt meg, paradigma-értékű. Eszerint a c a s ti ta s  elveszté
sének még a lehetőségét is meg kellett akadályozni, akár a lány halála árán is. Más kultú
rákban is hasonló esetekkel találkozunk, Az Ezeregyéjszaka meséiben mind Sahriár, 
mind Sáh-Zamán király automatikusan megöli házasságtörö feleségét.

41 Vő. Potifárné és József, az iszlám kultúrában Fitftr és Zulajka, a görögben Bellerophón 
és Anteia, más kultúrákban más szereplők történetével. A jelenségről és hátteréről bő
vebben olvashatunk: FOrRAI. 1986. 78—83.

42 Liv. 1.58. Kis Ferencné fordítása.
43 Vö. Sáh-Zamán király történetével!
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„Magukat áruba bocsátó asszonyok [matronas prostratae pudicitiae] ügyé
ben -  ha közvádió nem emelt vádat ellenük -  [Tiberius] elrendelte, hogy ősi 
szokás szerint a családi tanács hozzon ítéletet.” 44 

A consiliumot az a személy hívta össze (a tagokat is ő válogatta), akinek 
fennhatósága alatt a vádlott állt, és az ítéletet is ő hozta meg. Optimális eset
ben a consilium tagja volt az agnat és cognat család egy-egy képviselője is, és 
lehetőleg egy vagy több független személy.45 Ez utóbbi szerepre leginkább a 
barátok feleltek meg, akik hűséggel tartoztak barátjuknak, ismerték a családot, 
de talán nem voltak olyan elfogultak, mint az ítélkező.46 47 Mivel Lucretia eseté
nek eszményinek kellene lennie, itt a két család feje és két barát jelenik meg. 
Ezen kívül azonban semmi sem szabványos ebben a bíráskodásban. Először is 
különös módon Lucretia, a vádlott4? hívta össze a consiliumot, majd ő válasz
totta a tagokat is, ráadásul maga hozta meg, és maga is hajtotta végre az ítéle
tet. Az, hogy a bűnös magát bünteti, alapvetően pozitív cselekedet. (Itt irodal
mi szempontból is erre volt szükség, hogy Lucretia becsületes volta még job
ban láthatóvá váljék.) Ehhez jön még az öngyilkosság, ami nőtől szokatlan 
tett, éppen ezért a római férfiak számára hallatlanul izgalmas. Ezt bizonyítja az 
is, hogy halála után milyen elismerésnek örvendett Porcia és Ama is.48 Mind
ez azt mutatja, hogy a férfiúi erényekkel rendelkező nőket különleges tisztelet 
övezte a római férfiak között: gondoljunk Cloeliára,49 Semproniára (akire

44 Suet.Tib. 35. Kis Ferencné fordítása. -  Mint Pólay állítja, a család érdeke gyakran azt 
kívánta, hogy ilyen esetek ne kerüljenek nyilvánosságra, ilyenkor tehát gyakran ítélkezett 
„házi bíróság”, consilium. És bár Pólay azl is írja, hogy a „házi bíráskodás" csak a klasz- 
szikus rabszolgaság idején volt jellemző, tehát a korai időkben nem, én mégis a R óm ai 
jogban közölt állítással értek egyet, miszerint a házi bíráskodás már a legrégibb időben is 
létezett, sőt, lefolyását a m o s  normái szabályozták. (Az előbbi véleményt bővebben lásd 
PÓLAY, 1965. 19-24. Utóbbit B r Ó S Z - P ó l Áy , 1976. 40.)

4'’ Hiszen a consilium célja, hogy hivatalossá tegyen egy családi döntést, és csak a független 
tagokról képzelhető el, hogy meg tudják akadályozni egy elfogult ítélet végrehajtását. 
A törvények ugyanis gyakran büntettek consilium nélküli ítélet-végrehajtásokért. Lásd 
Pólay  1965. 22.

4,1 Gyakran előfordult azonban, hogy a consiliumon csak a szűk csatád tagjai jelentek meg, 
máskor részt vehetett a nem m an u sos házassággal a családhoz tartozó feleség, néha az 
uralkodó, vagy különleges esetben a rabszolgák is. (Bővebben lásd PÓLAY, 1965. 17.)

47 Jelen esetben egyértelműen Lucretia a bűnös, még ha nem is tehet a történtekről, hiszen -  
akár szándékosan, akár akarata ellenére — elvesztette tisztaságát, és ezzel a család ellen 
fordította az isteneket.

48 Porcia izzó parazsat nyelt, mikor megtudta, hogy férje. M. Brutus meghalt a philippi 
csatában (Plut. Brut. 53.), Arria pedig azért lett öngyilkos, hogy megmutassa férjének 
(Caecina Paetusnak): a halál nem fáj (Plin. Ep. 3.16., 6.24.).

40 Cloelia megirigyelte a férfiak vitézségét és a megbecsülést, ezért Porsenna király túsza
ként rászedte az őröket, „és egy leánycsapat élén az ellenség hajítófegyvereinek záporá
ban átúszta a Tiberist, és valamennyi társát visszavezette Rómába családjuk körébe”. 
(Liv. 2.13.) Kis Ferencné fordítása.

211



hamarosan visszatérünk), a polgárháborúban férjük megmentésével életüket 
kockáztató asszonyokra50 stb.5' Az mindenesetre biztos, hogy az öngyilkosság 
férfias, tehát elismerésre méltó tettnek számított, persze, csak megfelelő indok
kal. így Lucretia is méltán került a fent említett nők sorába, Livius azonban 
még ezt az öngyilkosságot sem minősíti egyszerűen. Lucretia ugyanis 
nem(csak) házasságtörése miatt szúrja szívébe a tőrt, hanem azért (is), mert: 
„Lucretia nem szolgáltathat példát [exemplum] egyetlen bűnös asszonynak 
sem arra, hogy életben maradhat.” 52

A példamutatás nagyon fontos volt a rómaiaknál 53 Az egyik legfontosabb 
vágy és cél a római hősöknél, nem véletlen, hogy a jogban is fontos szerepet 
kap. Livius azzal teszi kerekké ezt a történetet, azzal emeli ki az erkölcsi mon
danivalót, a minden nő számára megfogalmazott tanulságot, hogy ezt a mon
datot Lucretia szájába adja. Ezzel teljesedik ki Lucretia jelleme is, aki a 
legértékesebb tulajdonságok birtokosaként válik a köztársaság méltó szülő
anyjává.

Az i. e. 1. századra azonban a valóság már távol állt ettől az ideáltól. A vál
tozások már száz-kétszáz évvel korábban elkezdődtek a társadalomban, 54 és az 
1 század második felére a családi életet is egyre nagyobb zűrzavar jellemezte. 
A változások elindításában nagy szerepe volt annak is, hogy a nők kezében 
leginkább öröklés útján egyre nagyobb vagyon halmozódott fel. 55 Ez aztán 
egyrészt elindította a manusos házasságkötések csökkenését, hiszen a feleség 
családjának (és gémének) nem volt érdeke, hogy a családi vagyon a férj (csa
ládjának és gémének) kezébe kerüljön, 56 másrészt megváltoztatta a családon 
belüli viszonyokat is, hiszen a nagy vagyonnal a házasságba lépő asszony 
gyakran több beleszólást követelt a család ügyeibe, megkeserítve ezzel a férj

50 Néhány esetet összefoglal például Appianos. (App. 4.39—40.) Ezek szerint az üldözött 
Acilius életét felesége mentette meg ékszereivel, mert csak ezekkel tudta lefizetni a kato
nákat, míg Antius neje ágyneműbe csomagolva tudta csak férjét Szicíliába menekíteni.

'' Köves-Zulauf szerint Róma titkos istennője is ilyen „ifjúi erejű nő” volt. (KÖVES- 
Zulauf, 1995. 109-116.)

32 Liv. 1.59.
33 Augustus is kiemeli öndicséretében (Rés Gestae 8.), hogy „őseinknek sok, a mi korunk

ból már-már kivesző példáját elevenítettem fel és én magam is sok mindenben hagytam 
követendő példát az utódok számára.” Borzsák István fordítása.

34 A terület, a gazdagság és a rabszolgáéilomány növekedése, valamint más kultúrák meg
ismerése miatt nyilvánvalóan változnia kellett a társadalomnak, és ezzel együtt a családi 
és a társasági életnek is. A felső rétegek helyzetének változásairól bővebben lásd 
A lfölDY, 1996. 36-40., 59-63.

55 Igen gazdag hölgy volt Áemilia és lánya, Comelia (a Gracchusok anyja), de nem panasz
kodhatott vagyonára és politikai befolyására az i. e. 1 században élt Caecilia Metella, 
Servilia és Clodia sem. DíXON, 1992. 76.

ífi A családi életben bekövetkező változásokról bővebben lásd DíXON, 1988. 71-73 ., 84 
97., és D ixON, 1992. 19-24,
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életét.* 50 51 * * * * * 57 Nem véletlen, hogy a férjek többször meggondolták, hogy házasodja
nak-e, 58 és ha végül mellette döntöttek is, a politikai viszonyok vagy a feleség 
személye gyakran kényszerítette őket visszavonulásra. Az i, e. 1. századra a 
házasság helyett egyre népszerűbb lett az együttélés, illetve szeretők tartása, 59 

hiába próbálták törvényekkel gátolni ezt a folyamatot. 60 Ezek a változások és a 
polgárháborúk viharai érték- és szerepválságot okoztak a társadalomban. Min
denki számára nyilvánvaló volt, hogy az új női szerep nagyon távol áll a ha
gyományos női eszménytől. Új eszményt azonban senki nem mert megfogal
mazni. Talán csak a lex Oppia eltörlése kapcsán mondott „Valerius-beszéd” 61 

mutatta meg az új helyzetet. Eszerint a punokon aratott győzelem után a római 
nő feladata a birodalom nagyságának és a római nép vezető szerepének hirde
tése lett, s ehhez színes ruhában, fölékszerezve és kocsin járhatott. (Azt azon
ban 5  sem támogatja, hogy a nők kikerüljenek a család fennhatósága alól, 
netán részt vegyenek az állam irányításában.)

Ha eszményként megfogalmazva nem is, azért a való életben mégiscsak lé
tezett valami új női ideál. Erről beszél Sallustius, amikor Semproniáról ír.62 

Sallustius tényleges célja, hogy bemutassa Catilina mozgalmát. De ehhez be 
kell mutatnia a kort is, amelyben egy ilyen politikus fontos szerephez juthatott. 
Hogy mit keres itt Sempronia, az fontos, de nagyon nehezen megválaszolható 
kérdés. Az egyik értelmezési lehetőség az, hogy Sempronia, Fulvia6j és a 
Catilina-összeesküvés 24. caputjában szereplő többi nö megjelenése azt bizo
nyítja, hogy a nők a század közepén már a politikai életben is aktív szerepet 
vállaltak. Ezt Sallustius fontosnak tartja, és még jobban kiemeli Sempronia 
részletesebb bemutatásával. Ennek ellenére Sempronia jellemzése meglehető
sen szervetlenül illeszkedik a szövegbe. Bár Sallustius a bűnös asszonyokkal

37 Ezt már Plautus is gyakran fölemlegette. A házsártos feleség kiváló humorforrás például 
a S za m á rv á sá r  végén (Plaut-Asin. 921-924.), de komolyabb helyzetben is helyet kap a 
téma, mégpedig Megadorus gondolatai között A b ö g réb en . Az ő véleményét a nagy ho
zományról és következményeiről lásd Plaut.Aul. 478-484., 491-493-, 498-502.

ss Szintén Plautusnál találjuk azt a furcsa párbeszédet, melyben a fiatal Pleusicles áll ki a 
házasság és a gyermekvállalás mellett, míg az öreg Periplectomenus ellene érvel. Ez a 
csavar azt mutatja, hogy a fiatalok tartózkodása a házasságtól már nem volt ritka dolog, 
és csak így lehetett élcelödni rajta. (Plaut. Mii. glor. 672-721.)

5y A témához bővebben lásd DlXON, 1988. 84-97 .
50 A törvényi szabályozás rövid felsorolását lásd DlXON, 1988. 86,,101.24.n.
51 Liviüs a beszédet L. Valerius néptribunushoz kapcsolja. (Liv. 34.5—7.) A beszéd a tör

vény eltörlésekor biztosan nem hangzott el, de mondanivalója valószínűleg sokak véle
ményét kifejezte.

62 Sáli. Cat. 25.
63 Fulvia volt az, aki szeretője révén tudomást szerzett az összeesküvésről, és hü állampol

gárként tovább is adta az információkat Cicerónak és másoknak. (Sáli. Cat. 23.3—4.,
26.3., 28.2.)
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teszi őt egy csoportba, összességében mégis inkább pozitív képet sugall a 
caput elolvasása. Az is érdekes, hogy vele többet foglalkozik, és több jót is ír 
róla, mint a haza megmentöjéről, a történet másik fontos nőalakjáról, Fulviá
ról. Sempronia tehát nem az események miatt fontos, hanem inkább Sallustius 
írói munkájához. Nem mondhatjuk, hogy Lucretia-szerű példaképnek állítja az 
olvasók elé, de kétségtelen, hogy inkább kedveli, mint utálja.

Sempronia jellemzése így kezdődik: „már sokszor követett el férfias bátor
ságra valló tetteket. ” 64 Ez valójában azt mutatja, hogy férfitársadalomról lévén 
szó, nők elismerésre méltó tetteit csak férfias tulajdonságként tudják leírni. 
Hiszen azzal, hogy egy nő megszökik a fogságból, saját élete kockáztatásával 
megmenti férjét a haláltól, öngyilkosságot követ el stb„ kilép a jól körülhatá
rolt női szerepből. Éppen ezért némi zavart is okoz egy ilyen „férfias” nő ke
zelése, a férfiak nem tudják, mit kezdjenek vele. Semproniánál nincs konkrét 
tett a jelző mögött, további tulajdonságait tekintve mégis látjuk ezt az írói 
zavart.

A felsorolás további pozitív tulajdonságokkal folytatódik: „származása, 
szépsége, férje, gyermekei révén szerencsésnek mondhatta magát.” Arra utal, 
hogy korábban érdemeket szerzett a család, 65 férje consulviselt volt, 66 és az 
asszony szerencsésnek volt mondható. A szépség a természet műve, vagy For
tunáé. 67 Ki kell emelni a gyerekeket, hiszen már az is dicséretes, hogy egyál
talán voltak. A korban ugyanis egyre kevesebben vállaltak gyereket a társa
dalom felső köreiben, a felelősen gondolkodó politikusok nagy bánatára. 
A gyermekek jó neveléséért szintén az anyát illeti dicséret.

Gyapjúfonás helyett azonban Sempronia táncol és citerázik. Ez nem megle
pő, hiszen a matronáktól bizonyos tánctudás is elvárható volt. 68 A baj csak az, 
hogy Sempronia mindezt ékesebben csinálja, „mint tisztességes nőhöz illik”, 
sőt, más téren is „mindig minden kedvesebb volt neki a tisztességnél [decus] 
és a szeméremnél [pudititia] A  nők erkölcstelen életmódja súlyos bűnnek

M Sáli. Cat. 25. Kurcz Ágnes fordítása.
65 A Sempronius család a két Gracchuson kívül számos consult, illetve sikeres hadvezéreket 

adott az államnak.
66 D. Iunius Brutus i. e. 77-ben volt consul, ami egyben azt is jelenti, hogy Sempronia az 

események idején már nem volt fiatal.
67 Catullus néhány verséből következtethetünk a kor, vagy legalább az ö szépségideáljára. 

Eszerint a szép nő magas volt és hófehér bőrű, mint Quíntia (Cat. 86.102.), szép volt a 
lába, kicsi az orra, éjsötétek a szemei, hosszúak voltak az ujjai, jól tudott társalogni, nem 
volt büdös a szája, és nem fröcsögött a nyála beszéd közben, mint a 43. versben szereplő 
leánynak.

6t! Macrobius szerint régen is táncoltak a matrónák, sőt tánciskolába is jártak, de tudták hol 
a határ szórakoztató művészet és rabszolgához illő vágvkeltés között. (Macrob. Sat. 
3.14.4-7.)
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számított régebben, és a hagyományok szerint még talán az 1 . században is, de 
nem a társadalmi elitben. Az e. 1. században már a nők is komolyabb bün
tetés nélkül megengedhették maguknak azt a luxust, amit a férfiak. Az, hogy 
egy nő szeretőt tartott, nem lehetett sokkal súiyosabbb dolog, mintha egy férfi 
tette ugyanezt. 69 Persze a mos alapján el kellett ítélni.

Az is érdekes számunkra, hogy Sallustius külön megjegyzi: „olyan érzékiség 
lobogott benne, hogy gyakrabban kezdett ki ő férfiakkal, mint azok vele.” 
Ezzel figyelmeztet arra, hogy normális körülmények között (és hagyományo
san) a férfi választ, de egyúttal rámutat arra is, hogy a férfiak is eladták magu
kat pénzért, pedig a prostitúció hagyományosan női szerep.

De nemcsak a szexuális szerepek terén, hanem a politikai életben is zűrzavar 
uralkodik. Már az sokat elárul ebből, hogy Sempronia (mint előkelő matróna) 
részt vehetett politikai és katonai szervezkedésben az állam ellen. Ezt is fo
kozza az egy mondatos, de hihetetlen bűnlajstrom: „sokszor megszegte adott 
szavát, esküvel letagadta adósságát, cinkos volt gyilkosságokban, fényűzése és 
elszegényedése a vesztébe kergette.” Ezek nagyon súlyos, de nem női bűnök, 
hanem egy a polgárháborúban élő és érvényesülni akaró férfi bűnei. 70 Érthe
tetlen, hogy miért írja ezeket, de az, hogy ilyen bűnökkel egy nő is jellemez
hető, megint csak a szerepek válságára utal.

A végső vélemény Semproniáról mindezek ellenére nem elítélő, ellenkező
leg. Határozottan dicséretnek hangzik, hogy Sempronia „tehetsége nem min
dennapi volt: verseket faragott, tréfákat eszelt ki, társaságban hol szerény, hol 
behízelgő, hol kacér volt. Egyszóval szellem és báj sugárzott belőle”. 
Lucretiánál szintén szó volt arról, hogyan fogadta a vendégeket és hogyan 
töltötték az éjszakát. Lucretia alakjában azonban az engedelmes, házimunkát 
végző feleség volt fontos, ami Semproniánál teljesen hiányzik. Nála a szellem 
és a báj, a társaságban betöltött fontos, esetleg irányító szerep volt a lényeges. 
Az első század politikai viharaiban nem erényes feleség kellett, hanem olyan, 
aki vonzza és szórakoztatja a vendégeket, aki barátokat, támogatókat, befolyá
sos védelmezőket szerez a családnak. 71 Politikai „lady”-ként72 ö is részt vesz a 
vacsorákon zajló vitákban, és az államot irányító politikusok mellett tréfásan

49 Ezt alátámasztja az is, hogy a Sallustius által megnevezett mindkét nő tartott szeretőt. 
Megjegyzem, az, hogy férfiak és nők erkölcstelensége egy lapon szerepel, szintén figye
lemre méltó.

70 Sőt feltűnően hasonlítanak Catilina bűneire, akinek a munkásságát alapvetően elítéli 
Sallustius, de arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy milyen dicső halált tulajdonit ne
ki és az állam ellen támadó seregének. (Salt.Cat. 57-61.)

71 Ha vonzó a feleség, akkor nem kell hatalmas összeget költeni egy a Fórum közelében 
álló házra, mint azt Marius tette. (Plut. Marius 32.) A barátok és csodálok eljönnek akkor 
is, ha egy kicsit gyalogolni kell.

72 Syme, 1939. 384.
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vagy komolyan neki is lehet szava. Ehhez viszont nem lett volna elég a 
Lucretia-féle becsületesség és a háztartás példás vezetése. Komoly műveltség 
(görög és latin is) kell, bölcsesség és szabadabb erkölcsök. Ilyen a köztársaság 
végének nőideálja a valóságban.

Azt azonban mindenki látta, hogy nem sok jóra vezetett az erkölcsök fella
zulása és a nők önállóbbá válása, blem véletlen, hogy Augustus egyik legfon
tosabb feladatának tartotta a régi eszmények megerősítését, a családi élet ren
dezését és a szexuális szabadosság elleni propagandát. A program azonban 
nem vezetett eredményre, 73 ami azt mutatja, hogy már annyira előrehaladt a 
változás, hogy néhány törvénnyel nem lehetett visszaállítani az eredeti állapo
tot. A kudarchoz persze hozzájárult a megváltozott gazdasági helyzet és a 
vallás szerepének csökkenése is.74 A császárság kora alatt tovább nőtt az asz- 
szonyok (főleg a császári ház tagjainak) befolyása, és a politikán kívül kiter
jedt a gazdaságra és a hadseregre is, noha ezt a férfiak nem nézték jó szem
mel.75 A nők szerepének növekedésére utal az a tény is, hogy a császári ház 
férfitagjai után az asszonyokat is egyre gyakrabban sorolták be az istenek 
(istennők) közé. 76

Bármilyen fontos változások is kísérték az eszmény és a valóság eltávolodá
sát, Cato mondása alighr^em Róma egész történelme alatt igaz maradt: 
,,A férfiak uralkodnak az asszonyokon, mi uralkodunk minden emberen, raj
tunk pedig az asszonyok uralkodnak.” 77

7j Ami nem is csoda, ha belegondolunk, hogy mind Papius, mind Poppaeus (a két consul, 
aki nevét adta Augustus családjogi törvényeihez i. sz. 9-ben) agglegény maradt, és az au
gustusi propagandát támogató Maecenas és Horatius sem nősült meg.

74 Nem a babonaság csökkenéséről van szó, hanem a hagyományos vallási rendszer átala
kulásáról, amely az i. e. 2. században induló racionalista felvilágosodásnak volt köszön
hető. A témáról bővebben lásd KöVES-Zulauf, 1995. 84-87., 96—98.

73 Líviával, Augustus feleségével indult a befolyásos nők sora. Tiberiusnak nagy erőfeszíté
sébe került, hogy Lívia ne kapja meg a „mater pátriáé” kitüntető címet, se más állami 
kitüntetést, de a nyilvános szereplésektől ő sem tudta távol tartani. (Suet. Tib. 50.) Livia 
igy is kijelölte a császári ház nőtagjai számára a követendő utat, nem csoda hát, hogy 
nem sokkal Augustus halála után Germanicus felesége, Agrippina a germaniai háborúk 
során megakadályozta egy híd lebontását, és „átvette a vezéri tisztet” az egyik alakulat
nál, melynek élén fogadta a hídhoz érkező légiókat. (Tac. Ann, 1.69.) És még nem szól
tunk az ifjabb Agrippináról (Nero anyjáról) és „utódairól”.

76 Itt is Livia a kiindulópont, de majd csak Caligula és Nero ad lendületet a császári felesé
gek és gyermekek deifikációjának. A témáról bővebben lásd Flory, 1995. 127-134.

77 Plut. Cat. mai. 8.
216



Irodai omjegyzék

ADAMIK T.
1993
1994

Római irodalom az archaikus korban. Pécs, Seneca. 
Római irodalom az aranykorban. Pécs, Seneca.

ALFÖLDYG.
1996 Római társadalomtörténet. Budapest, ELTE-Pytheas.

BRÓSZ R. 
1964 Nem teljesjogú polgárok a római jogforrásokban. (A római 

polgárság rétegződése). Budapest.

Brósz R. Pólay  E.
1976 Római jog. Budapest.

DiXON, S. 
1988 
1992

The Román Mother. Oklahoma.
The Román Family. Baltimore, The Johns Hopkins UP.

FlNLEY, M. I.
1995 Politika az ókorban. Ford. Greskovits E. Budapest, Európa. 

FLORY, M. B.
1995 The Deification of Román Women. In: The Ancient History 

Bulletin. 127-134.

FORRAI Gy. 
1986 Miért lesték meg Zsuzsánnát a vének? Budapest, Medicina.

Havas L. 
1963 A Catilina-inozgalom társadalmi bázisának és programjának 

kérdéséhez. In: Annál. Univ. Debr. Ser. Mist. 2. 15-34.

KÖVES-ZULAUF, Th.
1995 Bevezetés a római vallás és monda történetébe. Budapest

217



Kroll , w . 
1933 Die Kultur dér Ciceronischen Zeit I—l l  Leipzig.

Mo m m se n , Th.
1877 A rómaiak története. Ford. Toldy I. Budapest, Franklin. 

OGILV1E, R. M.
1965 A commentary on Livy Books 1—5. Oxford.

PÓLAY E. 
1965 A censori régimén morum és az ún. házi bíráskodás. In: Acta 

Jur. et Pol. Szeged. Szeged. 3-37.

SCULLARD, H. H.
1967 Román Politics 220-150. Oxford

Syme. R. 
1939 The Román revoiution. Oxford, Clarendon.

VlSKY K. 
1984 A női becsület a római világban. In: Antik Tanulmányok 31. 

43-51.

218




