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kivételes rabszolgák? 

A rabszolgaság intézménye igen fontos szegmense volt valamennyi 
antik	 társadalomnak.	Ennek	megfelelően	az	ókortudomány	mind	a	
mai	napig	intenzíven	kutatja	a	rabszolgák	gazdasági,	munkaerőpiaci	
szerepét,	 társadalmi	és	 jogi	helyzetét,	 illetve	a	 felszabadítás	körül-
ményeit,	sőt	mikro–és	mentalitástörténeti	tanulmányok	is	napvilágot	
láttak	már.	A	klasszikus	korhoz	köthető	oktatómunkát	és	kutatáso-
kat	1903	óta	támogató	The Classical Association gondozásában The 
Classical Quarterly című	 folyóiratban	 jelent	meg	Public Slaves in 
Rome: ’Privileged’ or Not? (Állami rabszolgák Rómában: Kiváltsá-
gosok, avagy nem?)	címmel	Franco Lucianinak, a Newcastle-i Egye-
tem	Marie	Skłodowska-Curie	ösztöndíjas	oktatójának	munkája.	

A tanulmány egy fontos és általában számon tartott megkülön-
böztetésre	épül,	miszerint	az	ókori	római	rabszolgák	esetében	nem	
csupán	vidéki	és	városi	rabszolgákat	különböztetünk	meg,	hanem	a	
tulajdonjogok	mentén	is	diverzifikált	a	társadalmi	réteg.	Tudniillik	a	
Római	Birodalom	jogrendszere	lehetővé	tette,	hogy	nem	csupán	ma-
gánszemély	 vásároljon	 rabszolgákat,	 hanem	 az	 említett	 társadalmi	
csoport	tagjai	állami	tulajdonba	is	kerüljenek.	A	római	jogrendszer	
szerint	 az	 állam	 rabszolgái	 felett	 ugyanolyan	 tulajdonjogot	gyako-
rolt,	mint	bármely	római	polgár	saját	 tulajdona	felett.	A	társadalmi	
csoport	ezen	szegmense	azonban	–	ahogy	erre	Luciani	bevezetőjében	
is	utal	–	nem	egyenlő	a	servi Caesarisszal, akik a pricipatus	korától	
kezdve	a	római	császár	tulajdonának	számítottak.	A	servi publici köre 
ugyanis	vagy	a	római	nép	tulajdonába	(servi publici populi Romani) 
vagy	Róma	városán	kívül	 települések	vagy	provinciák	 tulajdonába	
is tartozhattak (servi civitatum).	Az	ún.	familia publica	csoportjába	
tartozó	rabszolgák	feladatköre	általában	a	közszolgálati	tevékenysé-
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geket	fedte	le,	legtöbbször	az	állami/városi	tisztségviselők	irányítása	
alatt	 dolgoztak,	 azok	munkáját	 segítették,	 de	 a	 senatus vagy adott 
település	tanácsának	hatáskörébe	tartoztak.	Gyakran	megkülönböz-
teti	őket	epigráfiai	források	esetében,	hogy	két	névvel	jelennek	meg	
feliratokon,	pedig	a	római	szokás	szerint	a	rabszolgát	egy	név	illette	
csupán.	Többek	között	ennek	kapcsán	alakult	ki	az	általános	közvé-
lemény,	hogy	valamilyen	módon,	s	nem	csak	a	névadás	tekintetében	
bírtak	kiváltságos	helyzettel.	

A tanulmányt Luciani az	 rabszolgaság	 intézményével	kapcsola-
tos	alapvető	információkat	összefoglaló	bevezetést	nem	számítva	öt	
részre	osztotta.	Az	első, Public Slave as Privileged: The Common 
View (Állami rabszolgák, mint kiváltságosok: az általános nézet) 
címet	 viselő	 részben	 egyfajta	 historiográfiai	 előzményként	 felso-
rol	 több	 kutatási	 eredményt	 az	 állami	 rabszolgákkal	 kapcsolatban,	
amellyel	 a	 témában	 kevésbé	 jártas	 olvasónak	meglehetősen	 széles	
képet	fest	az	állami	rabszolgákkal	kapcsolatban.	Luciani	ugyanis	a	
két	 névvel	 rendelkező	 állami	 rabszolgák	magasabb	 társadalmi	 stá-
tuszát	 megfogalmazó	 Theodor Mommsen munkásságától	 kezdve,	
William Warwick Buckland	máig	alapvető	jogtörténeti	munkájával,	
Leonard Schumacher észrevételeivel, valamint Walter Eder állami 
rabszolgák	 házasodási	 körülményeivel	 kapcsolatos	 eredményével	
és Alexander Weiss	megállapításával	 is	 foglalkozik.	Utóbbi	 szerint	
a servi publici és a servi civitatum	csoportjai	egyenesen	a	császári	
rabszolgák	 alatt	 helyezkedtek	 el	 a	 társadalmi	 csoport	 hierarchiáját	
tekintve.	Kitér	azokra	a	kutatókra	is,	akik	ezeknek	a	rabszolgáknak	
a kivételezett helyzetét cáfolták: Paul Louis, Joseì Miguel Serrano 
Delgado, valamint Christer Bruun	 munkásságát	 említi.	 Utóbbi	 az	
Ostia	város	tulajdonában	lévő	rabszolgákkal	kapcsolatban	állapította	
meg,	hogy	közülük	alig	néhányan	kerültek	jobb	társadalmi	pozíciók-
ba	a	felszabadításuk	után.	A	rövid	historiográfiai	bemutatást	össze-
foglalva	Franco	Luciani	kiemeli,	hogy	valójában	az	újabb	kutatások	
árnyalták	 azt	 a	 korábbi	 álláspontot,	 miszerint	 összességében	 egy-
öntetűen	jobb	körülmények	között	élhettek	a	familia publica	tagjai,	
mint	vidéki	vagy	városi,	de	magántulajdonban	lévő	társaik.	A	szerző	
szerint	ugyanis	inkább	valószínű,	hogy	néhány	településen	valóban	
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kivételes	helyzetben	voltak,	felszabadításuk	és	társadalmi	felemelke-
désük	elérhetőbb	közelségben	volt.	Ez	kisebb	városokban	nagyobb	
eséllyel	történhetett	meg,	semmint	olyan	nagy	településen,	mint	az	
antik	Ostia	volt.	Mindazonáltal	Luciani	Róma	városát	helyezi	saját	
vizsgálatának	fókuszába,	amely	a	következő	fejezetekben	tárgyal.	

A második, Which ’Privileges’? (Milyen ’kiváltságok’?)	 című	
passzus	olyan	indikátorokat	tartalmaz,	amelyek	segítségével	a	colo-
niák és municipiumok,	valamint	Róma		esetleges	kiváltságos	hely-
zetét	vizsgálja	meg	a	szerző.	Először	a	lakókörülményekkel	foglal-
kozik.	Ebben	a	részben	abból	indul	ki,	hogy	Dél-Itáliában,	Heraclea	
területén	 találtak	egy	bronztáblát,	ami	szerint	az	 itáliai	 településen	
néhány	helység	arra	a	célra	volt	kijelölve,	hogy	ott	a	közösség	rab-
szolgái	éljenek.	Ugyanerre	utal	Tacitus	Róma	esetében,	főként	azok-
kal	kapcsolatban,	akik	templomi	szolgálatban	álltak.	Mindez	azon-
ban	nem	különbözteti	meg	őket	lényegesen	a	magántulajdonban	lévő	
rabszolgától,	hiszen	szálláshelyet	a	tulajdonos,	a	dominus	is	biztosí-
tott	szolgáinak.	Ami	viszont	megkülönbözteti	a	két	csoportot	a	vizs-
gált indikátor tekintetében, hogy a velük szemben az állami rabszol-
gák	nem	élhettek	tulajdonosaikkal,	így	voltaképpen	saját	vagy	más	
rabszolgákkal közös háztartást vezettek. 

A	második	 indikátor	 az	 étkezés	 és	 a	 ruházkodással	 kapcsolatos	
körülményeket	vizsgálja.	A	szerző	példaként	Irni	település	egy	törvé-
nyét, a Lex Irnitanát	hozza,	amely	biztosította	az	állami	rabszolgák	
élelmezését	 és	 ruháztatását.	 Jóllehet	 Rómával	 kapcsolatban	 nincs	
ilyen	kézzel	 fogható	 tárgyi	 vagy	 írásos	 emlékünk,	mégis	 kevés	 az	
esély	arra,	hogy	a	római	állam	vagy	más	települések	ne	követték	vol-
na	az	említett	szokást.	Tudniillik	ebben	az	aktusban	semmi	különle-
ges	nincs,	a	Római	Birodalomban	a	dominus feladatai közé tartozott 
tulajdon	 rabszolgájának	 ellátása	 ezekkel	 az	 alapvető	 szükségletek-
kel.	Ennek	tényét	a	szerző	több	ókori	forrással	támasztja	alá,	többek	
között	az	állami	rabszolgákkal	a	Róma	városi	vízellátás	kapcsán	kü-
lönben	is	foglalkozó	Frontinusszal,	valamint	Seneca	műveivel	és	a	
Digesta	különböző	passzusaival.	

A különbség a peculium, vagyis a rabszolga különvagyonát ille-
tően	jelent	meg,	ugyanis	az	állami	rabszolgák	örökíthették	ennek	fe-
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lét.	A	harmadik	indikátor	is	ehhez	a	témakörhöz	kötődik,	amelyben	
Luciani	 az	 öröklés	 témakörével	 foglalkozik.	Az	 említett	 álláspont	
bizonyítására	ugyanis	nem	áll	elég	feliratos	forrás	rendelkezésre,	így	
nem	 lehet	bizton	állítani	a	gyakorlat	 létezését.	A	negyedik	és	egy-
ben	utolsó	indikátor	a	családi	kapcsolatok	vizsgálatára	alkalmazható.	
Mintegy	félszáz	felirat	árulkodik	arról,	hogy	a	Róma	városában	élő	
állami	rabszolgák	szabadokkal	vagy	felszabadított	rabszolgákkal	kö-
töttek	házasságot,	ahogy	erre	már	a	szerző	által	is	hivatkozott	Walter	
Eder	korábban	felhívta	a	 figyelmet.	A	források	bőségének	köszön-
hetően	ennek	az	indikátornak	szenteli	a	szerző	a	legtöbb	figyelmet.	
A	házasság	a	 római	 jog	szerint	 rabszolgák	és	 szabadok	között	 tör-
vénytelen	gyakorlatnak	minősült.	Ennek	körülményeivel	hosszasan	
foglalkozik Luciani, érintve a ius gentium és a senatus consultum 
Claudianum hatását az állami rabszolgákra. Minden törvénytelen-
ség ellenére a szabadok és servi publici közötti házasság a felira-
tok	 szerint	 meglehetősen	 gyakorinak	 bizonyult.	A	 servi civitatum 
csoportján	belüli	házasság	esetében	a	frigyből	született	gyermekek	
automatikusan	az	állami	rabszolgák	körébe	kerültek,	így	biztosítva	
a	 csoport	 újra	 termelődésének	 egy	 bizonyos	 részét.	Mindazonáltal	
Rómában	nincs	forrás,	ami	a	női	állami	rabszolgák	létezésére	utalna,	
így	a	legnagyobb	számban	valószínűleg	magántulajdonból	való	ki-
vásárlás	útján	keletkezett	a	servi publici	kategóriája.	Erre	vezethető	
vissza	az	állami	rabszolgák	egyik	privilégiuma	is,	ugyanis	a	korábbi	
tulajdonosoktól	kapott simplex nomenüket	megtartották,	majd	máso-
dik nevüket (agnomen)	emellé	kapták.	Ennek	ellenére	nem	minden	
rabszolga	rendelkezett	két	névvel,	így	–	Mommsen	állítását	cáfolva	
–	Luciani	rávilágít	arra,	hogy	ez	nemigen	járhatott	különösebb	tár-
sadalmi	jelentőséggel,	sokkal	inkább	jogi	jele	volt	annak,	hogy	ko-
rábban	magánszemély	volt	a	gazdája	a	rabszolgának.	Ami	valójában	
az	 indikátor	 kapcsán	 felmerült	 különbség	 a	 két	 csoport	 között,	 az	
a	mindennapi	élet	szabályozásában	nyilvánult	meg.	Ugyanis	a	köz-
tulajdonban	lévő	rabszolgák	életének	sok	aspektusát	törvényi	keret	
határozta	meg.	Mivel	 nem	 a	magántulajdonosi	 hatalom	 (dominica 
potestas)	alá	tartoztak,	hanem	a	római	nép	hatáskörébe,	így	nyilvá-
nos	és	jogszerű	kereteket	kellett	teremteni	életükhöz.	
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Az	említett	indikátorok	után	Franco	Luciani	egy	újabb	fejezet-
ben (A Manumission: a Realistic Hope – Manumissio: egy való-
szerű remény?)	a	felszabadítás	körülményeit	tárgyalja.	A	vizsgálat	
kiindulópontját	jelen	esetben	is	a	Lex Irnitana adta, amelynek het-
venkettedik, De servis publicis manumittendis című	 része	 foglal-
kozik a kérdéskörrel. Ebben leszögezik, hogy egy duumvir a városi 
tanáccsal	egyeztetve	felszabadíthat	rabszolgát,	egy	bizonyos	össze-
gért	cserébe.	Hasonló	körülmények	lehettek	a	birodalom	különbö-
ző	részein,	valamint	Rómában	is,	ahol	egy	tisztségviselőn	keresztül	
a senatus/városi tanács engedélyével szabadulhattak fel az állami 
rabszolgák,	írja	Luciani.	A	felszabadítás	egyik	legfontosabb	követ-
kezménye,	hogy	a	rabszolgák	ezután	megkapják	tulajdonosuk	ne-
vét praenomen és nomen gentile	formájában,	eredeti	nevük	pedig	a	
cognomenük	 lett.	Mindazonáltal	egyrészt	a	települések	rabszolgái	
megkaphatták	település	nevét	cognomenként,	 így	pl.	a	római	rab-
szolgák a Romanus nevet viselhették. Erre Livius utal, amikor a 
volscusok	elleni	csata	kapcsán	említ	egy	bizonyos	rabszolgát,	akit	
felszabadítása	után	Servius	Romanusnak	neveztek.	Azonban	ez	a	
névadási	szokás	változott	az	évek	múlásával,	amelyre	Varrót	idéző	
Luciani	is	utal.	A	változás	következtében	Róma	városában	annak	a	
tisztségviselőnek	a	nevét	vették	át,	aki	beterjesztette	a	felszabadítá-
si	kérelmüket.	Így	kapott	a	proskribált	tulajdonosokat	átadó,	s	ezzel	
állami	 tulajdonba	 kerülő	 több	 ezer	 rabszolga	 Sullától	 felszabadí-
táson	 túl	Cornelius	 nevet.	 Egy	 harmadik	 lehetőség	 a	 névadással	
kapcsolatban,	 hogy	 a	 települések,	 és	 feltehetően	Róma	 városa	 is	
adományozta a Publicius noment	 a	 felszabadított	 állami	 rabszol-
gáknak. 

Luciani	egyik	leginkább	figyelemre	méltó	megjegyzése	a	felsza-
badítással	kapcsolatban	az,	hogy	különös	a	feliratos	emlékek	hiánya	
a	felszabadított	állami	rabszolgák	(liberti publici)	körében	Róma	vá-
rosában. Ez arra enged következtetni, hogy a servi publici csak mar-
ginális	arányban	nyerhették	el	szabadságukat,	főként,	ha	figyelembe	
vesszük	más	városok	feliratállítási	szokásait,	ahol	ez	gyakrabban	for-
dul	elő.	A	szerző	azt	feltételezi,	hogy	a	Rómában	élő	közrabszolgák	
nehezebben nyerhették el szabadságukat. 
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A tanulmány negyedik, An Internal Hierarch (Belső hierarchia) 
elnevezésű	részében	Franco	Luciani	a	társadalmi	csoport	ezen	szeg-
mensének	belső	különbségeivel	 foglalkozik.	A	szerző	epigráfiai	és	
irodalmi	forrásokra	támaszkodva	megállapítja,	hogy	a	végzett	mun-
ka	minőségétől	függően	kellett	legyen	valamiféle	hierarchia	a	köz-
tulajdonban	lévő	rabszolgák	esetében.	Erre	a	külső	jelek	is	utalnak,	
ugyanis a magistratusok	mellett	dolgozó	servi publici vagy civitatum 
lilás	csíkokkal	díszitett	limust (kötény) viseltek. Mindazonáltal a he-
lyi,	városi,	provinciális	közigazgatásban	résztvevők:	a	 levéltárosok	
(tabularii),	pénzügyi	ügyintézők	és	birtokokat	 irányító	ügyvezetők	
(dispensatores és vilici) és kincstárnokok (arcarii) ugyancsak kétség-
telenül	kiemelt	helyen	szerepeltek	a	familia publica	hierarchiájában.	

Az	ötödik	fejezet	The Reputation of Public Slaves in Literary and 
Legal Sources (Az állami rabszolgák megítélése az irodalmi és jogi 
forrásokban)	című	fejezetben	a	szerző	kiemeli:	kevés	irodalmi	for-
rás	 beszél	 az	 állami	 rabszolgákról.	 Livius	 és	Valerius	Maximus	 is	
lealacsonyítóan	nyilvánul	meg	róluk	ugyanazon	történet	elbeszélése	
során. Emellett olyan anekdotákat mutat be, amelyek során kegyet-
len,	erőszakos	vagy	nyugtalanító	feladatokat	bíztak	egy-egy	állami	
rabszolgára.	Mindezek	mellett	 jogi	 forrásként	 a	Lex Aelia Sentiat 
hozza	a	szerző,	amely	kitér	arra,	hogy	bármely	köztulajdonban	lévő	
rabszolga,	 aki	 becstelen	 tetteket	 hajt	 végre,	 bár	 elnyerheti	 szabad-
ságát,	csupán	a	peregrini dediticii	jogállást	kaphatják	meg,	amelyet	
a	legyőzött	népeknek	adott	Róma.	Ők	emiatt	a	jogi	besorolás	miatt	
soha	nem	 lehettek	 római	polgárok,	 nem	örökíthettek,	 nem	örököl-
hettek	 semmilyen	 ingó	 és	 ingatlan	vagyont,	 valamint	Rómában	 és	
közvetlen	közelében	sem	tartózkodhattak,	s	e	szabályok	megszegése	
esetében	újra	rabszolga	státuszba	kerültek,	felszabadításukat	ezután	
pedig	megtiltották.	

A	konklúzióban	jól	összefoglalja	a	szerző	az	imént	szemlézett	fe-
jezetek	eredményeit.	Megállapítja,	hogy	nem	volt	az	egész	csoportra	
jellemző	 kivételezett	 státuszra	 utaló	 sajátosság.	Az	 egyetlen	 olyan	
jellegzetesség,	 amely	kivételezettséget	 sugallt:	 a	 lehetőség	a	pecu-
lium	 felének	 örökítésére.	Rómában	 kevés	 feliratos	 anyag	 található	
a	felszabadított	állami	rabszolgákkal	kapcsolatosan,	így	lehetséges,	
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hogy az Urbs	esetében	kisebb	eséllyel	nyerték	el	a	csoport	tagjai	a	
szabadságukat.	A	 negyedik	 és	 ötödik	 fejezet	 eredményeinek	 rövid	
ismertetését	követően	kitér	még	egy	igen	fontos,	addig	nem	tárgyalt	
különbségre a magánrabszolgákkal szemben. Tudniillik, a köztu-
lajdonban	lévő	rabszolgák	a	személyes	kegyetlenkedésnek	kevésbé	
voltak	 kitéve,	 mint	 társaik,	 relatív	 szabadságuk	 nagyobb	 lehetett,	
így	életük	biztonságosabb	és	megbízhatóbb	lábakon	állhatott.	Mind-
azonáltal	 Róma	 városának	 állami	 rabszolgái	 a	 császárság	 korában	
nem	 rendelkeztek	olyan	 felemelkedési	 lehetőségekkel,	mint	 a	 csá-
szár	 tulajdonában	 lévő	 társaik.	Ezzel	 szemben	helyi	karriert	 a	mu-
nicipiumok vagy coloniák	rabszolgái	könnyebben	futhattak	be,	sőt	
ez	reális	jövőkép	lehetett	számukra.	Annak	ellenére,	hogy	bizonyos	
munkakörökben foglalkoztatott rabszolgák kiváltságos helyzetben 
találták	magukat,	általánosságban	mégsem	állítható,	hogy	e	csoport	
homogén	módon	kivételezett	pozícióval	bírt	a	rabszolgák	társadalmi	
rétegén belül.
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