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R ómában a hivatalnokok, a császárkorban pedig 
maga a császár is játékok rendezésével próbálta 
elnyerni a nép rokonszenvét. Népszerűségüket 

ezen felül a iactus missilium intézményének segítségé
vel is növelni akarták. Szemléletesen mutatja be ezt az 
eljárást Cassius Dió: . .Ezek a látványosságok száz na
pig tartottak. Közben Titus közszükségleti cikkeket is 
ajándékozott a népnek: kis fagolyókat szórt felülről a 
nézőtérre, ezek mindegyikén egy ábra volt, egyiken va
lamilyen élelmiszer, másikon ruha; ezen ezüst-, azon 
éppen egy aranyékszer, lovak igásbarmok, lábasjószág, 
rabszolgák; s aki elkapott egy ilyen golyót, csak el kel
lett vinnie a beváltóhelyre, máris átvehette az ábrázolt 
holmit.”' Jogi szempontból felmerül ezzel kapcsolat
ban a kérdés, vajon hogyan szerzett tulajdont az ábrá
zolt dolgokon az, aki egy fagolyót, azaz tesserát meg
kaparintott.

Gaius szerint akik missiliál dobálnak a nép közé, bár 
nem tudják, hogy azokból ki mit kap el, mégis mivel 
azt akarják, hogy az, amit elkapnak, az a megszerzőé 
legyen, rögtön a dolog tulajdonosává teszik az illetőt.2 
Ugyanezt tartalmazza a iustinianusi tankönyv (Inst. 
2,1,46) is, azzal a különbséggel, hogy az „ut ecce prae- 
tores vei consules" betoldással pontosítja, hogy kik

Gedeon Magdolna:

A  tesserákon való
tulajdonszerzés
problematikája
szoktak ajándékokat szórni a nép közé. Bár valóban ez 
a két magistratus alkalmazta leginkább a népszerűség 
megszerzésének ezt a módját, hiszen a császárkorban 
ők gondoskodtak a játékok megrendezéséről, maga az 
uralkodó is többször felhasználta ezt az intézményt a 
nép iránti kegyének kifejezésére.3

A tulajdonszerzésről való felfogások egy része sze
rint ilyenkor traditio in incertam personamró] van szó, 
másik része szerint pedig derelictio által uratlanná vált 
dolog occupatióval történő megszerzéséről.4 Benedek 
Ferenc szerint -  mivel a tesserák a pénzzel azonos el
bírálást igényelnek -  ilyenkor egy speciális occupatio 
történik, és a iactus missiliumon történő azonnali tulaj
donszerzést kimondó szabály egy lex speciális, kivétel 
az alól az általános szabály alól, hogy a derelinkvált



dolgot a birtokba vevőnek elvben mindenkor el kell bir
tokolnia.5 Véleményem szerint ez a felfogás azonban 
csak abban az esetben lehet helytálló, ha a nézőtéren 
csak -  a Benedek professzor által is említett -  gabona-, 
színház-, és fürdőjegyek kerültek szétszórásra, melyek 
több rokonságot mutatnak a pénzzel, mint a Cassius Dió 
művéből vett idézetben szereplő tesserák.

A iactus missilium jogi megítélésének kérdéseire nem 
lehet pusztán a források elemzése alapján választ adni 
anélkül, hogy az egész intézmény célját, körülményeit 
megvizsgálnánk, melyhez jelentős segítséget nyújt Cas
sius Dió leírása. Abból kell kiindulni, hogy az editor a 
játékokat -  főleg a köztársaság idején, de mint láttuk a 
császárkorban is -  saját népszerűsége emelésére akarta 
felhasználni, amit azzal is fokozni kívánt, hogy a néző
ket a látványosságokon túl pénzzel vagy a tesserá kon 
feltüntetett dolgokkal is megajándékozta.

Ebben az esetben pedig a hangsúly az ajándékon van, 
hiszen a játékrendező akarata arra irányult, hogy ado
mánya fejében a juttatásban részesülők tartsák meg őt 
jó emlékezetükben, és később szavazatok formájában 
vagy egyéb módon viszonozzák jóságát. Ezt támasztja 
alá Cassius Dió is, aki leírásában a őánYó-Fá, azaz az 
„ajándékozott” szót használja. Itt tehát nem arról van 
szó, hogy a játékok rendezője a számára felesleges dol
gokat kidobálta, azaz derelinkválta, és nem törődött 
azok további sorsával,6 hanem tudatosan, ha bizonyta
lan személynek is, de át akarta adni őket. Ez végbeme
hetett volna úgy is, hogy a nézők sorba állnak, és az 
editor egyenként mindenkinek átadja az ajándékokat. 
Ez a módszer azonban a nagyszámú publikumot tekint
ve nehézkes és időigényes lett volna, ezért találták ki a 
tesserá kát, melyeket egyszerűen szétdobáltak a nézőté
ren. Ekkor pedig egy speciális traditio ment végbe, 
melynek causája a donatio volt.

Mint láttuk, a íesserakon különféle jelek voltak, ami
ket az erre a célra fenntartott helyeken be lehetetett vál
tani. Az így megkapott dolgok között lehettek „lovak, 
igásbarmok, lábasjószág, rabszolgák”, azaz rés mán- 
cipinék számító dolgok is, melyek tulajdonát csak man- 
cipatio útján lehetett volna átruházni. így véleményem 
szerint azért volt szükség az azonnali tulajdonszerzést 
kimondó szabályra, hogy a rés mancipin, amit ily mó
don nem mancipatióval, hanem csak traditió\al ruház
tak át, elbirtoklás nélkül, azonnal tulajdont lehessen 
szerezni. Amikor már nem volt szükség mancipatióra, 
a rés nec mancipi esetében pedig a kézről-kézre törté
nő átadást mellőzték, az ajándékozó tulajdonátruházó
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a dolgok tekinthetők derclinkváltnak, melyeket a tulajdonosuk az
zal a szándékkal dobott el, hogy azok többé ne tartozzanak az ő
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szándékára tekintettel kellett megerősítenie a jogtudó
soknak, hogy a tesserát elkapó a dolgon rögtön tulaj
dont szerez. Azt is ki kell emelnünk, hogy a iactus mis- 
siliumra vonatkozó szabály mind a Digestában, mind 
Iustinianus Institutióiban közvetlenül, a traditito sym- 
bolicáxa példaként felhozott eset után szerepel, mely 
szerint a raktárban elhelyezett dolgokat a kulcs átadá
sával is átadottnak kell tekinteni.7 Ezt szem előtt tart
va, aki egy tesserát megkaparintott, nem akkor szerzett 
tulajdont, mikor az ábrázolt dolgot az átvevőhelyen át
adták neki, hanem már rögtön, a dolgot jelképező fa
golyó megszerzésének a pillanatában.

Az occupatióval történő tulajdonszerzésre is találha
tunk példát az arénában. Megtörténhetett ugyanis, hogy 
a venatiókhoz túl sok állatot szállítottak Rómába, me
lyek etetése és gondozása hatalmas összegeket emész
tett volna fel a császári kasszából. Ezért az uralkodó, 
hogy megszabaduljon a felesleges állománytól, szét
osztogatta a vadakat.8 Gordianus császár például az er
dőnek berendezett amfiteátrumban szétengedte az álla
tokat, és a nézők elfoghatták közülük a kívánt példá
nyokat.9 A különbség a iactus missiliumhoz képest az, 
hogy a császár itt ténylegesen derelinkválta az állato
kat, hiszen az akarata arra irányult, hogy azok ne tar
tozzanak a tulajdonába, ne neki kelljen többé az ellátá
sukat finanszírozni. Az ily módon uratlanná vált álla
tokon pedig a nézők -  a vadászathoz hasonlóan -  oc- 
cupatió\al szerezhettek tulajdont.

A iactus missiliumnáJ a traditio során azonban nem
csak az átvevő volt incerta, hanem a dolog is, amit meg
szerzett. Az ügyletben egy szerencseelem is meghúzó
dott, hiszen míg egyesek esetleg csak egy zsemlét sze
reztek, mások egy rabszolgát vihettek haza. Ezt kihasz
nálva a spekulánsok, akik nem akarták magukat a tö
megben összetapostatni, előre megvették a nézőktől azt, 
amit majd azok a látványosságok alatt szereznek.10 A 
missilium előre való megvétele az emptio spei egyik 
esetének számított.11 Azok pedig, akik így előre meg
vásárolták a missiliát, azok valószínűleg a beváltóhe
lyeknél várták meg az eladókat, hogy azok az értéke
sebb zsákmánnyal nehogy elillanjanak.

Kr. u. 217-ben a praetorok felhagytak a játékokon 
való ajándékszórással, kivéve a Floralia ünnepét, ahol 
babot és borsót később is osztogattak.12 Az egyéb 
magistratusók és a császár által rendezett játékokon 
azonban továbbra is fennmaradt ez a szokás, hiszen 
még a iustinianusi Codexben is találhatunk erre vonat
kozó tiltó rendelkezést.13
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