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Szamosi Lóránt 

 

Az ókori Róma társadalmi és államszervezeti változásai 

(Vázlat) 

 
I. Róma a királyság korában 
 

Társadalom 
   A polgárság alkotta az ún. populus Romanust, a római népet. A római népet az állam élén 

álló király fogta össze. Róma lakosságát a latin, szabin és az etruszk etnikum alkotta. A 

nemzetségi arisztokráciát nevezték patríciusoknak, akik rendelkeztek politikai jogokkal, ők 

alkották a társadalom vezető erejét. 

   A patríciusok voltak a tagjai a vének tanácsának, azaz a szenátusnak, amely testületre a 

király is támaszkodott uralkodása során. A patríciusok hatalmának politikai alapja az állam 

fegyveres védelméből, gazdasági alapja a közösségi földek nagy részének birtoklásán 

nyugodott.  A nemzetségek közrendű szabadjai voltak a cliensek, akik személyi függésben 

álltak a nemzetségfőktől. A cliens és támogatója között egy kölcsönösségi viszony volt. 

(Támogatásért cserében szolgálatokat vártak el a clienstől.) 

   A királyság azon népei, amelyek nem tartoztak a római néphez, tehát egyik nemzetségben 

sem voltak az ún. töltelék népek, azaz a plebejusok. Ők kereskedők, kézművesek, 

földművesek voltak. 

Államszervezet 

   Az állam élén a király állt, aki a nemzetségek tagjaiból összeálló vének tanácsára (senatus) 

támaszkodva uralkodott. A királyi cím nem volt örökletes. A nemzetségeket érintő 

kérdésekben fontos szerepe volt a rokonnemzetségek szerint szerveződő népgyűlésnek, a 

comitia curiatanak. 

   A cliensek tagjai voltak a népgyűlésnek, de nem szavazhattak a megtárgyalt kérdésekről. A 

plebejusok és a nők nem rendelkeztek semmiféle joggal. 

   A társadalomban felbomlik a régi nemzetségi arisztokrácia, az államot adókörzetekre 

(centuriák) osztották, ami a katonáskodás alapja is lett. 

   A Kr.e. VI. század végére a patríciusok hatalma annyira megerősödik, hogy a királyi 

hatalommal szemben a szenátusé lesz a legnagyobb befolyás. Mivel a gazdasági hatalom és a 

katonáskodás joga is a patríciusok oldalán van, a királyi hatalom megdöntése nem okoz 

nehézséget számukra. 
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II. Róma a köztársaság és császárság korában  
 

A köztársasági és császár kori államszervezet és társadalom 

 

   A politikai élet központja a szenátus lesz, illetve a magistratusok. A patríciusok e 

testületeken keresztül gyakorolják a politikai hatalmat. A főbb magistrátusi címek viselői 

(consul, praetor, aedilis) tisztjük lejárta után a szenátus tagjai lettek. A szenátus a 

legbefolyásosabb testület a köztársasági Rómában. Irányította külpolitikát és az állam 

pénzügyeit. A papi méltóságokat is a legtekintélyesebb szenátorok töltötték be. A Kr.e. 450-es 

évekig az arisztokrácia belső villongásai jellemzik a politikai életet, majd megkezdődik a 

plebejusok és a patríciusok küzdelme a politikai hatalomért. Az ellentét akkor veszi kezdetét, 

mikor a királyság megdöntése után a patríciusokból álló szenátus átveszi az állam irányítását. 

   A patríciusok a római nagy nemzetségek leszármazottai voltak, akik igényt tartottak az 

állam vallási és politikai vezetésére. Hatalmuk gazdasági alapja az állatállomány és az ehhez 

használt földbirtok. A plebejusok jórészt földművelésből éltek, és katonai szolgálatot kellett 

teljesíteniük. Hivatalt nem viselhettek. Idővel egybeolvadtak velük a nemzetségek 

elszegényedett tagjai is. A nemzetségek lecsúszott másik része egy-egy patríciust ismert el 

patrónusának, támogatójának, ők lettek a cliensek. A társadalom ezen klasszikus hármas 

felosztása megvolt már a királyság idején is, de a komolyabb hódítások megindulásával 

átrendeződik a római társadalom képe. 

   A háborúk az itáliai területeken, majd a punok ellen vívott harcok Kr.e. 146-ra Rómát 

birodalommá emelték. A további sikeres katonai fellépés érdekében a rómaiaknak 

erősíteniük kellett a plebejusok szerepét a hadseregben. A meghódított területekből a 

szegényebbek is kaptak földeket, míg a kereskedők, kézművesek is jól jártak gazdaságilag. A 

plebejusok helyzete politikai téren is változott, hiszen a néptribunusok befolyása igen 

megnőtt, annak ellenére, hogy nem voltak magistratusok. A plebejusok közül azonban csak a 

vagyonosabb réteg került a hatalom közelébe, amely fokozatosan összeolvadt a 

patríciusokkal. Így alakult ki a Licinius – Sextius-féle törvények (Kr.e. 367-366) után 

fokozatosan egy új hivatalnoki elit, a nobilitas. A plebejusok közül csak az igazán gazdagok 

tudták vállalni a magistraturákat, ezért az államot továbbra is a gazdag patríciusok 

irányították. A teljes jogú patríciusokat és plebejusokat szokták nevezni quiritesként is. Az 

adósrabszolgaság eltörlése után megszaporodtak az uzsoraüzletek a plebejusok részéről, akik 

főleg városi ingatlanokba, áruba fektették pénzüket. Politikával nem foglalkoztak. Ők önként 

teljesítettek lovaskatonai szolgálatot, így nevezték őket lovagrendnek. A cliensek csoportja 

fokozatosan felszívódott vagy a plebejusok, vagy az új elit körébe beolvadva. 

   A Kr.e. II. században a nobilitas uralma a jellemző. Ők a provinciák helytartói, 

hadvezérek. A nobilitas támasza és hatalmi szerve a szenátus volt, amely egyre inkább zárt 

testületté válik. Egyes hivatali jogköröket kisajátítanak maguknak, a megnövekedett 

feladatokhoz nem növelték a magistratusok számát, hanem inkább a hivatali időt 

hosszabbították meg. A szenátus tagjai töltik be a legfontosabb hivatalokat, amelyek 

viselését törvényben szabályozták.    
   Az egyik legkedvezőbb helyzetben a szenátori rend mellett a lovagrend volt. A Kr.e. 218-

ban kiadott ún. Lex Claudia megtiltotta, hogy a szenátus tagjai kereskedelmi ügyletekkel 

foglalkozzanak, így a haszon a plebejusok gazdagabb rétegeinek a zsebébe vándorolt. A nagy 

üzletek fejében lemondtak a politikai szerepvállalásról, sőt a lovasszolgálatról is. 

   A parasztság a római kisbirtokosokkal együtt adta a légiók és segédcsapatok állományát. Ez 

a réteg óriási veszteségeket szenvedett az állandó háborúk miatt, melyek terheit ők viselték. 
Birtokaik tönkrementek, vagy a nobilitas tagjai tették rá a kezüket. Ennek következménye: 

többtízezer fővel csökkent a katonaság létszáma. Egyre inkább elszegényedtek és Rómába 

vándorolva a városi szegénytömegek (proletariátus) sorait gyarapították. 
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   A II. pun háború után megnő a nagybirtokoknak (latifundium) a száma, a parasztság 

nagy része tönkre ment. A rabszolgatartó nagybirtok válik elterjedtté. A nagybirtokok 

megerősödésével, a paraszti munkaerő megcsappanásával egyre nagyobb lett a gazdaság 

igénye a rabszolgák iránt. A rabszolga-munkaerő forrásai elsősorban a háborúk voltak. A III. 

század végétől kezdve nagyobb lett az arányuk a termelésben, mint a szabadoknak.   
   A Gracchusokkal kezdődő néppárti politika lényege az volt, hogy képviselői a szenátusi 

arisztokrácia politikai egyeduralmának megszüntetésére és egy szélesebb tömegbázison 

nyugvó politikai rend megteremtésére törekedtek. E politika végső következményét Julius 

Caesar elgondolása jelentette, akinél a hadsereg támogatását élvező és szélesebb társadalmi 

alapról építkező egyeduralom kialakítása volt a cél. 

   Az optimaták (szenátori rend), akik a kibontakozó polgárháború időszakában a néppárttal 

szembenálló másik nagy csoportot alkották, viszont abban látták az államot sújtó gondok 

megoldásának kulcsát, hogy a szenátusi arisztokrácia hatalmát egykori fényében kell 

helyreállítani. A Gracchusok, és Livius Drusus néptribunusok reformjai sok egyéb mellett a 

szenátus túlzott hatalmát igyekeztek gyengíteni. A néppártiak elsősorban a lovagrendre 

kívántak támaszkodik ellensúlyozandó az optimaták hatalmát. A lovagrend, komoly gazdasági 

súlya mellett a bíráskodási jogokat is gyakorolta! 

   Egyre gyakoribbak voltak a hagyományos köztársasági formák áthágásai: hivatalviselés 

rendjének megszegése, a hadvezéri hatalom gyakorlása. Ezeket a szenátus kezdeményezte 

saját érdekeinek a védelmében, a haza veszélyeztetésének jelszavával. A döntések egyre 

inkább az egymással szembenálló érdekcsoportok (optimaták, néppárt) kezébe mentek át. A 

hadsereg már nem a köztársaság védelmezője, hanem gátlástalan politikusok eszköze lett a 

hatalomért folytatott harcban. A válságból a kiutat szinte mindenki a diktatúrában látta. Sulla 

diktatúrája (Kr.e. 82-79) még a köztársaság megmentésének jelszavával jött létre, és a 

szenátus hatalmának visszaállításával: korlátozza a néptribunusi jogkört, a szenátus létszáma 

300-ról 600-ra emelkedik főleg Sulla híveivel, a lovagrendet kizárták a bíráskodásból, és az 

visszakerült a szenátushoz. A diktatúra azonban csak rövid ideig erősítette meg a szenátus 

helyzetét, szűk volt a társadalmi bázisa, és az optimaták érdekében pont a szenátus háttérbe 

szorításával kellett volna cselekednie. 

   Az I. triumvirátus (Kr.e. 60.) célja a szenátus kiszorítása volt a tényleges hatalomból. 

Célként a plebejusok védelmét, az oligarchák hatalmának megtörését, a néptribunusok 

hatalmának visszaállítását jelölte meg Julius Caesar. Kr.e. 48-ban Caesart meghatározatlan 

ideig diktátorrá választják: rendelkezett az államkincstárral, dönthetett háború és béke 

kérdésben, ajánlási joga volt a hivatalokra, és felruházták a katonai hatalommal is (imperator). 

Így rendelkezett az egykori királyok osztatlan hatalmával, uralma tehát monarchikus jellegű 

volt. 

Intézkedései 

 Legfontosabb feladata a rabszolgatartó rend megszilárdítása volt. 

 Nagy figyelmet fordított a polgárság megerősítésére, igyekezett a vezető rétegek egységét 

helyreállítani. Ellenfeleivel megbocsátó volt, de vigyázott arra, hogy a szenátus tagjai 

vagy azok családjai ne szervezkedhessenek ellene. 

 900 főre emelte a szenátus létszámát, jórészt volt katonáival és nem itáliai polgárokkal. 

 Igyekezett megnyerni a provinciák helyi arisztokratáit latin jog és római polgárjog 

adományozásával. 

Caesar viszont alábecsülte a legyőzött és megkímélt ellenfelek erejét. Több intézkedése is 

csorbította a régi arisztokrata családok jogait, melynek következtében nőtt bennük a 

bosszúvágy. Az ellene szervezkedők kisebb részben republikánus álmodozók, nagyobb részt 

hatalmukat féltő arisztokraták voltak. A szenátori rend (optimaták)  tagjai. 
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   Caesar bukását az okozta, hogy túlságosan gyorsan akart szakítani a köztársasági 

hagyományokkal, amit a római konzervatív arisztokrácia egy része nem tudott elfogadni.   

Octavianus, miután átszervezte a szenátust (saját híveivel cserélt le 150 szenátort) hozzálátott 

a „köztársaság helyreállításához”. Kr.e. 27-ben lemondott a polgárháborúk idején megszerzett 

rendkívüli hatalmáról és címeiről, és bejelentette a köztársasági rend visszaállítását. Az 

átalakított szenátus viszont fokozatosan újból megszavazott minden címet Octavianusnak, s 

ezzel vitathatatlan ura lett az államnak. Ő volt a princeps senatus, azaz a szenátus első 

embere, ami együtt járt az első véleménynyilvánítás jogával. Ezzel kezdetét vette a 

principátus korszaka, ami új monarchikus hatalmat jelentett. 

   Augustus visszaadta a szenátusnak a bíráskodási jogot, de a csak neki felelős hadsereg, 

hivatali apparátus segítségével függetleníteni tudta magát a testülettől. A szenátus majd a II. 

század folyamán (Hadrianus császár) elveszti a bíráskodási jogot is, hiszen minden jog forrása 

maga a császár lesz. Hatalmának legfőbb támaszai a lovagrend tagjai lesznek, akik közül a 

hivatali apparátus tagjai is kikerültek. A lovagrend szerepe átalakult a köztársasághoz 

képest. Korábban adóbérlők, pénzemberek, vállalkozók voltak. Most viszont közigazgatásai 

és államigazgatási funkciókat töltenek be, a császári jövedelmek kezelői. Kezdenek egyre 

fontosabb szerephez jutni a fásult szenátori rend mellett. 

   A császárkorban gyakorlattá vált, hogy tömeges rabszolga-felszabadítások révén szolgai 

származású emberek is a lovagrend tagjaivá válhattak. A plebejusok rétegéhez tartozó 

parasztság helyzete sokat romlik a császárkorban: elszegényednek, városba menekülnek 

(proletariátus). Egy részük szabad bérlőként, azaz colonusként dolgozik tovább. A korszak 

vége felé a kialakuló munkaerőhiány miatt megindul a törekvés a colonusok röghöz kötésére. 

A társadalom három, jól elkülöníthető csoportra oszlott a császárkorban: 

1. Rabszolgatartó, kiváltságos, birodalmi arisztokrácia (szenátorok, lovagok). Cenzusos 

földtulajdonnal kellett rendelkezniük. 

2. Colonusok, kisbirtokos szabad parasztok, városi kézművesek, kereskedők. A rabszolga-

utánpótlás csökkenésével helyzetük rosszabbodott. 

3. Rabszolgák. Számuk a II. század közepe óta folyamatosan csökkent. A termelőmunkától 

egyre inkább a házirabszolgaság felé tolódik el szerepük. Kiváltságos réteget képeztek az 

ún. császári rabszolgák, és az állami és városi szolgálatban állók. 

   Lényeges még kiemelni, hogy a köztársaság korához képest jelentősen megnőtt a hadsereg 

politikai szerepe is. Sokszor a császárok trónra segítői, vagy éppen a hadsereg kötelékéből 

kerülnek ki maguk a császárok is. 

 
(*Az alábbi ábra a köztársaság korának főbb társadalmi csoportosulásait mutatja be, mely nem tér ki a rabszolgák és nők helyzetére.) 
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KIRÁLY 

PATRÍCIUSOK CLIENSEK PLEBEJUSOK 
 

PATRÍCIUSOK 
Gazdag, előkelő 

származású 

földbirtokosok. 

PLEBEJUSOK 
Kézművesek, 

kereskedők, iparosok, 

földművesek 

OPTIMATÁK 
A szenátus tagjai, előkelő patríciusok. 

Politikai csoportosulás Kr.e. 133 után.  

A szenátusnak szán döntő szerepet az 

állam irányításában. 

NOBILITAS 
Kr.e. 366 után alakult ki, gazdag 

plebejusok és patríciusokból. 

Magistratusokat töltöttek be. 

A vezető hivatalok 90%-a az övék. 

A Kr.e. II. századtól csak a consuli 

tisztet viselt családok  

LOVAGREND 
Kr.e. V. sz. óta létezik, gazdag 

plebejusok. 

Magas vagyoni cenzus. 

Kr.e. III. sz.-tól nő meg a szerepük, 

mikor a szenátoroknak megtiltják a 

kereskedést. 

PLEBEJUSOK 
A vidéki és városi szegények: 

földművesek, kézművesek, 

iparosok. 

Föld- és gabonaosztással 

próbálnak rajtuk segíteni. 

NÉPPÁRT 
A szenátus tagjai, előkelő patríciusok. 

Politikai csoportosulás Kr.e. 133 után. 

A népgyűlésnek, néptribunusnak szán 

nagyobb szerepet az állam 

irányításában. 


