
5: Ld. pl: „Ut omniaperacta sitiit quae decet. tradil imperator nova 
migustali suos codicillos. " De ccr. II. 85.

53 Jmperat Dominus Logothetae. ut promovendum. seu honoran- 
dum. inlroducat. Egrediens igitnr Logotheta (ex Chrysotriclinio) 
inlrodnát enni scaramangio indutnm... " De eer. II. 3.

54 Ld. pl:.....aliusque praepositus slichariiim el bal tenni dominis, lii
magislro promoto dánt, is mamim dominorum osciilalns. sticlui- 
rium ac balieum sitmit. rursiis eodem idein praepositus accipit. 
ipsum, in hibernum consistoríum dediictum. stichario induit, bal- 
teoque cingit, el gesiat propriam tunicam super stichario... " De 
eer. 1.46. vagy „...el postquam (curopalata)surrexit. iiiamispan- 
dil. a dominis dibetesium purpuream accipit. et mamis eorum 
osculatiir. Time a praeposilo stipatus, ad custodiam patriciorum 
egreditur, et prapria Itmica deposita, emu dibetesio indiait..." De
eer. I. 45. amennyiben kellen öltöztetik be a méltóságot:.....(pro-
licdrus) inde resurgit, el ad aediculam S. Theodosi, quae in ipso 
Chrysotriclinio est. obit, ibique a praesenle Ceremóniára) et 
Praeposilo dictis modo vestlnis honoris induitur." De ccr. II. 97.

55 „...Factionarii Vénéti eum (patricium), ubi Imperator cereos 
accendit. acclamant. discentes: N.N. el patriciae! Et demarchus 
verő ipsi libellám tradit. Ad portám (Hippodromi) prope clialcem 
ascendentem factio prasina excipit, demarcliis libellám ipsi tra
dit... " De eer. I. 48.

56 Ezek a cirkuszi éljenzések a kinevezési ceremóniákat tárgyaló fe
jezetek végén, különálló szerkezeti egységben kerülnek tárgyalás
ra. A nobilissimus acchunatiojál a De ceremoniis külön nem írja

le. csupán utal a caesari éljenzéssel való azonosságára: 
„..Acclamatio factionum in promotione Nobilissimi observandiim 
est. si imperator Nobilissimmn creare voluerit, omnem ritum. ac 
officinái idein, quod in Caesaris promotione obtinere. acc tanút- 
tiones qnoqiie factionum similes...." De eer. I. 44. A forrás a 
európaiules éljenzésénél ugyanígy csak utal a patriciusi acclama- 
tioval való megegyezésre: „...libellaria ipse a demarcliis accipit. 
Ili acclamant. ut patriciis quoque solent. " De eer. 1. 45. Ennek 
alapján talán a cirkuszi éljenzések között is megkülönböztethetjük 
a trónörökösi (quasi uralkodói) és a patriciusi (hivatalnoki) éljen
zés típusát. A patríciusok megéljenzésére forrásunk külön fejeze
tet (De ccr. I. 48.) szentel.

57 Erre legjobb példa a nobilissimus kis acclomatioja:,....factionibus 
et omni populo exdamantibus: niultos minős Imperatoribus! N. 
N. magnis Imperatoribus ac Dominis muhos annos! N. piae 
Atigttsrae muhos annos! N. felicissimo Caesari muhos annos! N 
illustrissimo NobiUssimo milliós annos!" De eer. I. 44. A Caesar 
kis acclamatiojába bele sem foglalják a trónörököst: „...Muhos 
annos Imperatoribus! N. N. magnis Imperatoribus muhos annos!" 
De cer. I. 43.

58 Ld. pl: a magister esetében: „...senatus millió bonaque tempóra 
dominis apprecatus..." De cer. I. 46.

59 Ld: De cer. 11.51. azon belül a De dignitatibus palatinis primi ordi- 
nis és a De online eunuchorum. quomodo dignitates..címií alfejeze- 
teket. Ezek közül egy példa: .Seprima Consulum dignitas est. 
eiusque brabeum membrana perseripta. regia mami porrecta."

N ó tá ri Tamás:

De matrimonio cum manu

A  római jog a civiljogi házasság két fajtáját ismer
te el, a manitst, vagyis férji hatalmat keletkezte
tő, és a tiianits nélküli házasságot.1 A továbbiak

ban vizsgálódásunkat a manusos házasságra korlátoz
zunk, és ennek keretében a következő kérdésekre kívá
nunk részletesebben kitérni: az eljegyzés (I.), a házas
ság létrejöttének, illetve a nuttuts megszerzésének mód
jai, nevezetesen a confarreatio, a coemptio és az usits 
(II.), az uxor in minin viszonya az agnaiióhoz (III.), a 
férj büntetőhatalma a feleség felett a iudiciuni dotnes- 
ticum keretében és a lex Iulia de adulteriis coercendis 
alapján (IV.), valamint a válás, illetve a manus meg
szüntetésének módjai, különös tekintettel a remetneipa- 
tio uxorisra (V.).

I. Az archaikus korban az eljegyzés a sponsio révén
jött létre,2 amint ez Varró De I ingna Lat illájából meg
tudható,3 ahol a sponsus kifejezés (IV. declinatio!)4 az
egyik fél által történő kötelezettségvállalást jelöli,5
sponsióról pedig a mindkét fél részéről elhangzott
sponsust követően beszélhetünk.6 Festusnak az eljegy
zés, a sponsalia szakrális jellegét tanúsító kijelentése
szerint a sponsus és a sponset kifejezések, miként a
sponsio szó maga is a görög spondé (italáldozat), illet
ve a spotidó (italáldozatot bemutatni) kifejezésekből
származnak, és e szertartást, illetve ennek végrehajtóit
jelölik:7 * „Deinde oblitus inferiore capite sponsum et
sponsatn ex Graeco diéta ait, quod ii spondas interposi-

tis rebus divinis faciant.”s A sponsio tehát eredetileg az 
esküvel megerősített9 ígéret aktusa,10 amelynek alkal
mazása bizonyos szertartásokhoz, így például az istenek 
akaratának kinyilvánítására szolgáló auspicium 
kéréséhez11 és ugyanezen isteneknek az eskü igaz vol
tát megerősítő tanúként12 való felhívásához kötődött.13 
Az esküt (iusiurandum.14 sacramentum) tevő magát 
mintegy átadja az említett felsőbb hatalomnak, és az es
kü megszegésével annak büntetését vonja magára,15 
vagyis sacerré válik, annak minden társadalmi követ
kezményével. nevezetesen azzal, hogy a közösségből 
teljességgel kitaszítják, és bárki büntetlenül megölheti, 
sőt megölése egyfajta, az istenségnek bemutatott en
gesztelő áldozatnak, piacul unitiak számít.16

(A korai időszak államközi kapcsolataiban a sponsio 
a majdan megkötendő szerződés előtt született, a foedtis 
jövőbeni megkötésére irányuló megállapodás, vagyis 
egyfajta előszerződés, amely azonban nem magát a 
populus Romamist, hanem csupán az abban részt vevő 
sponsorest köti, akiket a foedus elmaradásának esetére, 
vagyis pontosabban, ha annak megkötését a senatus el
utasítja, a noxae deditio fenyeget.17 Livius az erre vo
natkozó formulát azon eset kapcsán közli, amikor Pos- 
tumius consul consponsoraival együtt Kr. e. 321-ben a 
samnisoknak Caudiumnál ígéretet tett a békeszerződés 
megkötésére, ám a szerződési javaslatot a senatus eluta
sította, Postumiust pedig a fetialisok noxae deditióval 
átadták a samnisoknak.18 Utóbb Gaius Institutióiban 
már a princeps ígéri sponióval az idegen nép vezetőjé
nek a békeszerződés megkötését;19 ezen esetben felte
hetően a nyomós közérdek tette indokolttá az eredetileg 
éppen szakrális természete miatt kizárólag a római pol
gárok által használható spondere ige idegenek általi 
használatának kivételkénti megengedését.20 A noxae



történeti ttem lj

deditio21 megjelölés arra utal. hogy a sponsores ezen el
járását deliclunmak tekintették, azt pedig, hogy az álta
luk vállalt kötelezettséget nem a másik fél, hanem az is
tenség felé vélték teljesítendőnek, abból olvashatjuk ki, 
hogy eljárásukat Livius iinpium scelusnak, az isteni ren
det sértő cselekménynek nevezi, nagy valószínűséggel 
így a noxae deditio sem csupán a másik nép, hanem a 
felsőbb hatalmak felé is értendő volt -  és ha az ellenfél 
kivégeztelte az átadottakat, akkor a korabeli elképzelés 
szerint egyúttal az istenség is megkapta az őt, a megsze
gett eskü miatt megillető elégtételt.)22

A sponsalia megkötésében kezdetben a patria potes- 
tas alatt álló eljegyzendők nagy valószínűséggel nem 
játszhattak aktív szerepet -  lévén ügyletképességük 
korlátozott23 -, amint ez a menyasszonyra vonatkozólag 
a forrásokból egyértelműen kiolvasható.24 Azon kérdés
re. hogy az eljegyzés megkötésekor a vőlegény maga is 
csupán mintegy tárgya volt-e a hatalomgyakorló által 
megkötött ügyletnek, vagy pedig aktív résztvevője, 
Kupiszewski egy varrói szöveghely alapján próbál vá
laszt találni: „Qui dicit a stia sponte ’spondeo', spondet 
est sponsor; qui idein faciat obligatur sponsu, conspon- 
sus; hoc Naevius significat cum ait 'consponsi'."25 El
sőként feltehetően a menyasszony apja, illetve a felette 
hatalmat gyakorló tett ígéretet a házasság megkötésére, 
tehát a forrás őt nevezi .spon.sornak. majd ugyanazon 
tárgyra (idein) vonatkozólag hangzott el ígéret a másik 
fél részéről is -  ezen másik felet Varró con.spon.su.sként 
említi, és ez alapján valószínűsíthetnénk, hogy e kifeje
zés a vőlegényt -  aki más kontextusban sponsusként (II. 
declinatio!)26 fordul elő -  volna hivatott jelölni, és hogy 
a con.spon.sus megnevezés a sponsusból származnék. A 
sponsor kifejezés azonban minden kétséget kizáróan 
cselekvő értelmű, és nehezen volna magyarázható, 
hogy ugyanazon mondaton belül Varró miért használná 
ugyanazon cselekmény végrehajtóira előbb a sponsor (a 
menyasszony -  annak átadására -  ígéretet tevő apja), 
majd a consponsus (ígéretet tevő vőlegény) szót. Ha 
azonban a consponsus kifejezést a spondeo verbum 
participium perfectumának tekintjük, érthetővé válik, 
hogy a vőlegény nem játszott aktív szerepet az eljegy
zés megkötésében, nem ő maga tett ígéretet, hanem őt 
ígérték meg a másik félnek, vagyis a menyasszony ap
jának -  Kupiszewski szerint a consponsus tehát nem 
egyéb, mint a sponsor szinonimája.27 (Ezen magyarázat 
mellett szól, hogy abban a korban, amikor a vőlegény 
már maga kötötte meg az eljegyzést,28 e szövegkörnye
zetben sem a sponsor, sem a consponsus szavak nem 
fordulnak elő.)29 Más értelmezés mellett, vagyis ha a 
consponsus kifejezés egyszerűen a .sponsu,s származéka 
volna, Varró nem utalhatna arra, hogy Naevius con- 
sponsinak nevezi mindkét, ugyanazon tárgyra, neveze
tesen gyermekeik házasságára vonatkozóan ígéretet te
vő, hatalomgyakorló felet.30

A sponsalia intézményének ezt követő alakulásához 
egyik legfontosabb forrásuk a Servius Sulpicius Rufus 
De dotibus című munkájából idéző Aulus Gellius 
Noctes Atticae című művének következő szöveghe
lye.31 Az eljegyzés megkötésében részt vevő felek a

menyasszony apja, illetve gyámja, vagyis az a személy, 
aki hatalmat gyakorol felette, valamint a vőlegény -  
azon tényre azonban e forrásból nem derül fény. hogy 
csupán az önjogú sponsus, vagy pedig a patria potestas 
alatt álló is megköthette-e önállóan az eljegyzést. Plau- 
tus komédiáiban bőségesen találunk példákat arra. hogy 
az eljegyzést maga a vőlegény,32 -  ám arra is, -  hogy"a 
vőlegény apja köti meg.33 Terentius Andriájában a szü
lők kötik meg sponsaliát gyermekeik számára,34 Cicero 
pedig Galba esetében azt írja. hogy az eljegyezte fia 
számára Crassus leányát.35 A különbségek oka nagy va
lószínűséggel az adott vőlegényekre vonatkozó status 
familiae különbözőségében keresendő: a siti iuris vőle
gény azonban már saját maga járt el, és apja sem kény- 
szeríthette számára nem megfelelő házasság 
megkötésére,36 a patria potestas alatt álló filius familias 
helyett apja kötötte meg az ügyletet,37 és házasságköté
sébe a páter familias nem csupán beleszólhatott, hanem 
parancsának semmibevétele, illetve engedélyének hiá
nya infamiát vont maga után.38 Mindezekből követke
zik, hogy a Servius Sulpicius által említett sponsus ön
jogú, tehát saját maga kötheti meg az eljegyzést.39 A 
menyasszonynak éppúgy nem jutott aktív szerep a 
sponsalia megkötésében, mint korábban, ő változatla
nul csupán az volt, akit a vőlegény számára megígértek, 
sponsa. (Bizonyos forrásokban a pacta, dicta, illetve 
sperata megnevezésekkel jelölik,40 amely kifejezések 
arra engedhetnének következtetni -  kiváltképp, ha az 
Arnobius által adott meghatározást vennők alapul,41 
amelyben a sperata és a pacta megnevezéseket állítja 
szembe a sponsa megnevezéssel, -  hogy ezen esetekben 
az eljegyzés nem sponsio, illetve stipulatio révén jött 
létre.42 Ezzel szemben Servius az Aeneis vonatkozó 
sorának43 magyarázatában a pacta szót a sponsa szino
nimájának tekinti.44 Nem zárható ki. hogy e terminoló
giai bizonytalanság arra vezethető vissza, hogy Servius 
és Arnobius korára a sponsio és a stipulatio, illetve az 
eljegyzésnek ezek által történő megkötése már nem volt 
gyakorlatban,45 Plautus korában azonban az eljegyzé
sek sponsio—stipulatio, illetve ezekkel megerősített 
pactumok által jöttek létre, és a Trinunimusban, miután 
ezen aktus megtörténtét leírja a szerző,46 a menyasz- 
szonyt pacidnak47 nevezi.)48 Az eljegyzési sponsióban 
foglalt kölcsönös ígéret a következőket tartalmazta:49 a 
menyasszony apja ígéretet tesz arra. hogy a leányt fele
ségül fogja adni (in matrimonium dare), a vőlegény pe
dig ígéretet tesz arra, hogy a leányt feleségül fogja ven
ni (in matrimonium duciimon esse)50 amint erre még a 
florentinusi és az ulpianusi magyarázat is utal.51

II. A manus keletkezésének Gaius három formáját 
említi, az ususl a confarreatiót és a coempiót;52 az olim 
kifejezéssel egyértelműen utal arra. hogy ezen intézmé
nyek nem saját korában, hanem valamikor a hajdani 
időkben voltak használatosak, valamint -  az egyéb for
rásokkal ellentétben53 -  világosan megfogalmazza, 
hogy ezek a manus megszerzésének módjai, nem pedig 
magának a házasság megkötésének formái.54 Kialakulá
suk sorrendje vitatott, a szakirodalomban máig nem aia-__
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kult ki erre nézvést valamiféle megnyugtatónak tekint
hető communis opinio doctorum.55 A confarreatio ese
tében egyfelől annak erősen szakrális jellegéből, másfe
lől a nőknek az etruszkoknál elfoglalt szabadabb státu
sából adódóan etruszk eredetet valószínűsíthetünk,56 
amit a confarreatiós házasságkötés szertartása is -  
amint látni fogjuk -  igazol annyiban, hogy ennek során 
a nő egyenrangú, cselekvő fél. aktív részese a rítusnak, 
míg a coemptio esetében csupán annak tárgya.57 Kaser 
nem foglal ugyan egyértelműen állást az etruszk eredet 
mellett,58 azonban a confarreatiót idegen testnek véli a 
római ius sacrum rendszerében, ugyanis ennek során a 
vallási aktus maga hívja életre a ius privcitumrci kiható 
joghatásokat anélkül, hogy ezek a ius sacrum és a ius 
privátom egyéb jogintézményeknél megszokott együtt
hatásából jönnének létre, hiszen nem kívánja sem az 
esetleges hatalomgyakorlók, sem a népgyűlés közremű
ködését.59

A confarreatio gaiusi leírásából megtudható, hogy e 
szertartás a luppiter Farreusnak bemutatott áldozatból, 
amely első sorban a farreum libámból.60 vagyis a panis 
farreus közös elfogyasztásából, illetve ennek egy részé
nek Iuppiternek történő áldozásából (innen származik 
maga a confarreatio elnevezés is) és bizonyos ünnepé
lyes, szakrális szövegek elmondásából állott, amelynél 
tíz tanúnak kellett jelen lennie; e szertartást Gaius mint 
saját korában is gyakorlatban lévőt jellemzi, hiszen 
mind a rex sacrorunmak, mind pedig a flamines 
maioresnek (Dialis. Martialis, Quirinalis) cottfar- 
reatiós házasságból kellett származnia, és papi tisztsé
gük betöltéséhez nekik maguknak is ilyen házasságban 
kellett élniök.61 Az ulpianusi Liber singttlaris regula- 
rum közlése magát a szertartást illetően megegyezik a 
Gaiusnál olvashatókkal.62 Serviusnak a vergiliusi Geor- 
gica vonatkozó helyéhez fűzött magyarázatából kivehe
tő, hogy a szertartásnál bizonyos gyümölcsöket, vala
mint a már említett, őrölt tönkölyből sóval készült áldo
zati lepényt (mola salsa) használtak, és hogy e házassá
got a pontifex maximus és a fiamén Dialis jelenlétében 
kötötték meg.63 Szintén Servius kommentárjában, ame
lyet Vergilius Aeneiséhez írt, található két, a confar
reatio kapcsán közölt adalék: az oltáron égő tűz felett 
történt meg a dextrarum iunctio64 és a szó szerint veen
dő in mamim conventio,65 a házasulandók jobbjának 
összekapcsolása, a szertartás közben szent fáklya égett, 
egy korsóban pedig víz állott, hogy a két legfontosabb 
elemet, és ezek együttes jelenlétét szimbolizálják. így 
jött létre a házasság a fiamén és felesége, a flaminica 
között66 A szertartás során a házasulandók fedett fővel 
ültek két, az áldozati bárány bőrével leterített, szorosan 
egymás mellé helyezett széken,67 ami a köztük létreho
zandó kapcsolatot volt hivatott erősíteni.68 A források
ban felsorolt papi funkciókat, a rex sacrorum, a fiamén 
(és a flaminica) Dialis, a fiamén Martialis és a fiamén 
Quirinalis hivatását csak patríciusok tölthették be. és 
minthogy a patríciusok és a plebeiusok között nem volt 
lehetőség az ún. communicatio sacrorumra, vagyis a 
pontifex maximus felügyelete alatt és a fiamén Dialis 
közreműködésével történő áldozatbemutatásra. íay fe- 
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lette valószínű, hogy a confarreatio szertartásából a ple
beiusok ab ovo ki voltak zárva, és az csak a patríciusok 
nem elhanyagolható szakrális következményekkel is bí
ró házasságkötése számára volt fenntartva.69 Kérdés
ként merül fel. hogy meddig tekinthető a confarreatio 
intézménye élő gyakorlatnak. A köztársasági kor vége 
felé a patríciusok már igen terhesnek érezhették a fia
mén Dialis tabukkal erősen körülhatárolt70 és éppen 
ezért őket a politikai karrier lehetőségétől elütő tisztjé
nek vállalását, és így eshetett meg, hogy Kr. e. 87-től e 
papi funkció hosszabb időre betöltetlenül maradt; egy 
Augustus nevéhez fűződő, Kr. e. 12-ből származó se- 
natus consultum visszaállította ugyan a flamines méltó
ságát és ezzel együtt a confarreatiót is,71 ám ezen intéz
kedés sem hozott tartós eredményt, hiszen Tiberiusnak 
már 23-ban ismét foglalkoznia kellett e problémával.72 
Az ekkor elhunyt Servius Malugiensis helyére akartak 
ugyanis új fiamén Dialist választani, azonban ehhez hi
ányoztak a feltételek -  lévén, hogy a megfelelő sze
mélyt három, confarreatióval kötött házasságból szár
mazó személy közül kellett kiválasztani -, mivel a 
patríciusok tudatosan óvakodtak ilyen házasságot kötni, 
hiszen ennek során a feleség kikerült volna a patria 
potestas alól, és férjének manttsa alá kényszerült volna. 
Servius Malugiensis utódja végül fia lett, és ugyanakkor 
határozat is született azon tárgyban, hogy a flaminica 
Dialis csak a sacra tekintetében kerül férje hatalma alá, 
egyebekben más nőkkel azonos jogok illetik meg.73

A házasságkötéshez bizonyos, a fás köréből szárma
zó, ám a ius által is adaptált szertartások kötődtek. így 
például bizonyos napokat, illetve időszakokat eleve al
kalmatlannak tekintettek házasságkötésre: ilyennek mi
nősült minden hónapban a Kaletulae és az hlus (dies 
feriati), ugyanis e napokon tilos volt bárkivel szemben 
erőszakot alkalmazni, márpedig a házasságkötéshez 
egyfajta, a iargóval szemben elkövetendő erőszak 
kötődött:74 hasonlóképpen nem kötöttek házasságot a 
Kalendaet, a Nonaet és az Idust követő napokon, ame
lyek dies atrinak számítottak, miként február második 
és március első fele, az egész május, ezzel szemben e 
szempontból szerencsés időszaknak számított június 
második fele és az egész július.75 A házassági rítusok 
két fontos célt voltak hivatottak szolgálni, egyfelől vé
deni kívánták a házasságot a terméketlenséggel szem
ben, másfelől a menyasszonynak egyik házközösségi 
kultuszból a másikba való átmenését akarták biztonsá
gossá tenni.76 A menyasszonyt Mutinus Titinus fasci- 
nusára ültették, akinek lefátyolozva és tóga praetex- 
tatában mutattak be áldozatot,77 majd a menyasszony 
gyermekkori játékszereit és a tóga praetextatút, amit 
házasságának napján végleg le kellett vetnie, a lar 
familiárisnak76 (más hagyomány szerint Venusnak,79 il
letve Fortuna virginalisnek80) áldozta. A menyasszony 
haját egy olyan lándzsa hegyével rendezték, amellyel 
korábban már megöltek egy embert, hogy annak élet
ereje a menyasszonyét növelje.81 A házassági szertartás 
auspiciummal kezdődött, majd áldozatbemutatás követ
kezett (utóbb a vőlegény házába érve az áldozati állat, 
kezdetben disznó, majd birka zsírjával, illetve faggyújá



val fogja megkenni a menyasszony jövendő férjének 
kapufélfáját), az áldozatbemutatás utáni lakoma, a 
coena nuptialis az esthajnalcsillag feljöveteléig tar
tott.82 A coena nuptialist a szertartás legfontosabb ré
sze, a deductio in domum marin, a férj házába való be
vezetés követte,8' amelynek kezdő aktusa a menyasszony
nak anyja öléből történő szimbolikus elrablása volt,84 
amely szokást Plutarkhos a szabin nők elrablásának 
eseményétől eredezteti,85 és amelyben kétség kívül sze
repet játszott a nőrablás -  mint házasságkeletkeztetési 
mód -  hajdani szokásának emléke is.86 A menetet egy 
fáklyás fiú nyitotta, két másik ifjú vezette a meny
asszonyt,87 aki után rokkát, orsót, kosarat és edényeket 
vittek mintegy későbbi háztartási teendőire utalva (a 
menyasszony három asl hozott magával szülei házából, 
az egyiket férjének adta, a másikat a larfamiliáris oltá
rára tette, a harmadikat pedig a jövendő férje lakhelyét 
őrző kirók szentélyében helyezte el); a menet tagjai ga
lagonyából készült fáklyákat vittek magukkal,88 nász
énekeket énekeltek, pénzt és diót89 szórtak a nézők kö
zé, mindezek, valamint a fescennina iocatio90 a szeren
csétlenséget volt hivatott távol tartani.91 Eközben újra 
meg újra felhangzott a rituális, ám a történelmi korra 
már elhomályosult értelmű talasse, vagy talassio kiál
tás.92 Jövendő otthonukba érvén a vőlegény megkérdez
te a menyasszonytól: „Qaaenam v o c a r i s l amire 
menyasszony az „Ubi tu Gaius, ego Gaia." választ ad
ta, amellyel a környezetük számára is expressis verbis 
tanúsították házassági szándékukat.93 (E mozzanatot, il
letve az ebből levezetett téves konklúziót, miszerint 
minden menyasszonyt Gaiának kellett volna nevezni a 
szertartás során, használja fel Cicero a pro Murenóbm 
arra. hogy az archaikus jog formaságainak visszás vol
tát kigúnyolja.)94 A menyasszony megkente az ajtófél
fát. és gyapjút kötött rá.95 A kísérő ifjak ezután átemel
ték a menyasszonyt a ház küszöbén, ugyanis Vesta96 ol
talmazott minden kezdetet. így a ház küszöbét is, és ezt 
érinteni rossz előjelnek számított volna.97 Az átriumba 
égő fáklyát és egy korsó vizet hoztak, és az arát így fo
gadván befogadták a családi kultuszba98 a házasság 
megkötésének egyik legbiztosabb jeleként még Q. 
Mucius Scaevola is e mozzanatot tekintette;99 a háztar
tás vezetését a férj jelképesen a ház kulcsának átadásá
val ruházta át feleségére;IIX) a házasság megszűnése ese
tében a repudium, az eltaszítás egyik szimbolikus eleme 
épp a kulcsok elvételében áll.101

A coemptióra vonatkozó ismereteink java szintén a 
gaiusi Institutionesből származik.102 A coemptio eseté
ben a férfi mancipatióval, vagyis egy egyfajta színleges 
vétellel szerzi meg a manust a nő felett - e  színleges vé
telnél a férj a vevő, a vétel tárgya pedig a feleség 
amelynél az érintetteken kívül öt serdült korú, római 
polgár tanúnak és a mérlegtartónak kellett jelen 
lennie,103 az ennek során elmondandó szöveg azonban, 
amit Gaius sajnálatos módon nem őrzött meg a szá
munkra. nem volt azonos a rabszolgák mancipatiójával, 
illetve egy szabad személy feletti mancipium megszer
zésénél szokásossal.104 Az irodalmi források, a 
Seviustól, Isidorustól és Boethiustól származó textusok,

amelyeket a coemptio kapcsán idézhetünk. Gaiusnál 
legalább két évszázaddal későbbiek, és számos ponton 
értik félre a coemptio lényegét és lefolyását: ugyanis 
Servius105 és az őt követő Isidorus Hispalensis106szerint 
a férj és a feleség kölcsönösen megveszik egymást, ami 
azonban azt eredményezné, hogy a coemptióva! a fele
ség is valamiféle hatalmat szerez a férj felett, a 
Boethius107 által említett kölcsönös kérdés és válasz pe
dig nagy valószínűséggel nem tartozott magához a 
coemptióhoz, hanem annak legfeljebb valamiféle előké
szítése lehetett, amelynek során a felek tisztázták, hogy 
a házasságot szabad akaratukból kívánják megkötni.108 
Kérdésként merül fel. hogy amennyiben a menyasszony 
képezi az adásvétel tárgyát -  még ha csak színlegesen is 

úgy kit kell eladónak tekinteni? A szakirodalom igen 
megosztott az e kérdésre adandó válasz tekintetében. 
Többen azon a véleményen vannak, hogy a nőt. külö
nösképpen pedig a mulier emancipatát kell az eladónak 
is tekinteni, tehát őt illeti a színleges vételár, a mtmmus 
unus: nézetüket általában két. Gaius Institutióiból109 és 
egy, a Collatióból110 származó szöveghelyre alapítják: 
Benedek meggyőzően kifejti, hogy e nézet ezen forrá
sokra támaszkodva miért tarthatatlan. A két, gaiusi hely 
nem tényleges házasságkötésre irányuló coemptióról 
(coemptio matrimonii causa), hanem a gyámság meg
szüntetését célzó coemptióról (coemptio tutelae evitan- 
dae causa) szól, amiből nehezen vonhatnánk le követ
keztetéseket a férji hatalmat keletkeztető coemptióra, 
ha a gyám feladata ténylegesen csupán az auctoritas 
megadása lett volna, a harmadik, paulusi textus -  amint 
még utóbb találkozni fogunk vele -  a lex lulia de adul- 
t éri is coercendisről szól, és e kontextusban az auctori
tas nem terminus technicusként, hanem csak a házas
ságkötésre vonatkozó apai hozzájárulást jelölő kifeje
zésként értendő.111 Benedek továbbá idéz egy, a köztár
sasági kor végére datálható feliratot is, amely kimond
ja, hogy a férjhez adandó leányt apja adta át a 
vőlegénynek,112 és megemlíti, hogy a Kr. e. 8 és 2 kö
zött keletkezett Laiulatio Turiae vonatkozó passzusa113 
sem támasztja alá a nőnek önmaga által történő manci- 
patiójának a tézisét; végül pedig hozzáteszi, hogy 
amennyiben a mancipatio során a nő kapná meg a vőle
génytől, későbbi férjétől a mtmmus uniist, a jelképes vé
telárat, úgy -  a férj rnanusa alá kerülvén -  azt is neki 
szerezné, ami meglehetősen következetlennek tűn
nék.114 A coemptio általános gyakorlati alkalmazása 
feltehetően a confarreatióéval egyidejűleg szűnhetett 
meg, valamikora Kr. e. I. század végén; érdekes adalé
kot szolgáltat ehhez mind a már említett Laiulatio Turi
ae, amelyben az özvegyen maradt férj saját, mamis nél
küli, házasságára emlékezvén megemlíti sógornőjének 
coemptióvaI kötött házasságát is. mind pedig Cicero 
azon kijelentése, miszerint a szónokok, akik ugyan nem 
voltak a jogtudomány mélységeiben járatosak, azonban 
működési helyük a fórumon tanácsokat adó ittris con- 
sultusokéval azonos volt, már nem voltak teljességgel 
tisztában azzal, hogy milyen szavak kíséretében kötik 
meg a coemptiót. 115 Azon fogalmazásmód pedig, hogy 
Gaius a coemptióról is jelen időben beszél, nagy való-



színűséggel azon aspektusból értendő, ahogy a manus 
keletkezési formáinak felsorolásakor előrebocsátja a 
hajdani időkre vonatkozó (ölini) utalást.116 A Gaius ko
rában még alkalmazott coemptio-típusok közé Benedek 
a következőket sorolja. A coemptio tutelae evitandae 
causa117 azt szolgálta, hogy amennyiben az önjogú, ám 
szükségképpen gyámság alatt álló nő118 meg akart sza
badulni gyámjától, úgy annak auctoritasával coemptio 
fiduciariát köthetett valakivel, aki őt utóbb egy. újabb 
gyámul kiválasztott személynek remaneipálta; ezen 
újabb gyám mcinitmissio vindictával emancipálta, és 
tutor fiduciariusává vált.119 A coemptio testamenti 
faciendi masával az önjogú nő végrendelkezési képes
ségének hiányát kívánták pótolni, az eljárás az előbbi
hez hasonló volt. a coemptio megkötése után a férj egy 
bizalmi emberének remaneipálta a feleségét, aki ezt kö
vetően felszabadította a mancipium alól,1-" ezen intéz
ményt azonban egy Hadrianus idejében keletkezett se
mmis consultum, amely elismerte az önjogú nők vég
rendelkezési jogát,121 feleslegessé tette.122 A coemptio 
sacrorum interimendorum causa'2' által a nő megsza
badult a házközösségi vallási szertartások terhétől, eh
hez általában idős, gyermektelen férfiak közreműködé
sét vették igénybe, akik halálával mintegy kihalt a ház
közösségi kultusz is; megjegyzendő, hogy a coemptio e 
fajtáját az alkalmazás szertartásában és külsőségeiben 
világosan el kellett különíteni a tényleges coemptiótól, 
ami azt bizonyítja, hogy az Cicero korában még -  ha 
nem is túl gyakran -  használatban volt.124

Az ásás által történő mcmus-szerzéssel három fonto
sabb forrás foglalkozik, ezek közül az első Gaiustól,12'1 
a második Serviusnak Vergilius Georgicájához írott 
kommentárjából,126 a harmadik Boethiusnak Cicero 
Topicájához fűzött magyarázataiból127 származik. E 
szöveghelyekből kiderül, hogy a nő az adott férfivel egy 
éven át megszakítás nélkül fenntartott együttélés által 
corifarreatio és coemptio nélkül is annak hatalma alá 
került, és életközösségüket pusztán a házassági szándék 
(affectio maritalis) megléte alapján, már az egy eszten
dő letelte előtt is házasságnak tartották.128 A házasság 
kezdete tehát világosan elvált a mamis keletkezésének 
idejétől, hiszen azt a férj csak egy év után birtokolta el; 
ha pedig a feleség nem kívánt férje manusa alá kerülni, 
úgy évenként egymás után három éjszakát házon kívül 
töltvén (trinoctium), -  ezen intézményt Gaius szerint a 
tizenkét táblás törvény vezette be -, megszakíthatta a 
férji hatalom elbirtoklását.129 A manusnak usus által 
történő megszerzése tehát nem más, mint a férji hata
lom elbirtoklása,130 amire a tizenkéttáblás törvény usus- 
auctoritas szabályának131 megfelelő alkalmazásával ke
rült sor.132 A férji hatalomnak az usus általi megszerzé
se azonban részint a desuetudo, részint pedig bizonyos 
törvények (nagy valószínűséggel Augustus házassági 
törvényei) révén eltűnt a gyakorlatból.133

III. A szakirodalom sokáig azon a véleményen volt, 
hogy az uxor in mami agnát rokonnak számít,134 Brósz 
Róbert azonban meggyőzően bizonyította, hogy az uxor

_in mami nem tartozik bele az agnatióba -  a következők-
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ben érdemesnek tűnik okfejtését röviden áttekinteni.135 
Az agnatus és agnascor kifejezések előfordulását te
kintve, ezek legáltalánosabb és legszélesebb értelemben 
a születéssel történő gyarapodást, növekedést,136 ezen 
belül a postumusokat, páter fami Has halála után szüle
tett utódokat jelölik.137 Emellett az agnatus természete
sen a mesterséges, a törvény által létrehozott rokonság 
(legitima cognatio) értelemben is előfordul,138 ezért 
említi Paulus, hogy az adoptióval örökbe fogadott a 
páter familias családtagjaihoz csatlakozik, „hozzászü
letik," és ezáltal cognatusuk lesz;139 ezzel egybehangzó 
a forrásokban található, az örökbefogadás esetében 
használt, az agnatio kifejezést kiegészítő quasi szócs
ka.140 A Sententiarum libri141 vonatkozó szöveghelye 
kimondja, hogy az agnatusok és a cognatusok között az 
a döntő különbség, hogy az agnatusok egyúttal cogna
tusok is, a cognatusok azonban nem feltétlenül agnatu
sok. 142 Tehát ezek alapján kizárható, hogy az uxor agnát 
rokon legyen, hiszen a törvény tiltja, hogy a feleség fér
jének vérszerinti,143 vagyis kognát rokona legyen.144 
Az agnatio számos, ám leginkább csak megfogalmazá
sában eltérő, tartalmilag egybehangzó definíciójával ta
lálkozhatni a forrásokban, így például a legismertebb a 
Gaiustól származó ..sunt autem agnati per virilis sexus 
personas cognatione iuncti. epiasi a patre cognati, "l4: 
azaz „agnát rokonok pedig azok. akiket férfiak által köz
vetített rokonság fűz egybe, vagyis az (azonos) apától 
(szárma:/)) rokonok" l46 meghatározás.147 Az alap min
den esetben a közös apától való származás, és ily mó
don az agnatiot csupán ez képes közvetíteni; valamint 
az agnatióba ugyanazon család tagjai, -  és amint ezt a 
szöveghelyek kiemelik -, lemenő tagjai tartoznak, va
gyis az agnát rokonok az egyazon családba tartozó apai 
ági rokonok, és egyetlen textus sem említi sem a felesé
get, sem pedig a manus intézményét.148

Ezt támasztja alá Gaius azon kijelentése, miszerint, 
míg a férfiak iure agnationis szerzik meg a nőkről rájuk 
maradó örökséget, addig a nők csupán legitima 
béresként szerezhetik meg a férfiaktól rájuk háramló 
örökséget, s ez áll a manusos házasságot kötő anyára és 
mostohaanyára is, aki sororis loco. vagyis nem agnatio
nis iure örököl.149 Milyen minőségében örököl az uxor 
in maiiul Gaius több helyen hangsúlyozza, hogy az 
uxor in mami nem agnát rokonként örököl, és a manus 
csupán filiae loco quasi sua lieresszé teszi,150 másutt 
pedig azt állítja, hogy filiae loco lévén sua heresként jut 
az örökséghez;151 az Ulpianus munkáiból összeállított 
Liber singularis regularum152 sua béresként említi a 
manus alatt álló feleséget,153 a Sententiarum libri felso
rolása azonban nem is tartalmazza ezek sorában.1'’4 
Amikor tehát az uxor in manu sua béresként kerül em
lítésre, ennek okául a források nem az agnatiot említik, 
hanem a férji hatalmat; a sui heredes sorába az interpre
táló extensiva révén elsőként feltehetően az adoptivus 
nyert felvételt, utóbb pedig a leánygyermek helyén, fil- 
icie loco álló, kezdetben a finom distinkciót engedő 
quasi kitétellel besorolt, sua béresként elismert uxor.'55 
Brósz kimutatja, hogy a rómaiak nem ismerték az agnát 
család, az ún .família agnata fogalmát, lévén az agna-



tio nem a família proprio iure156 egyik formája, és eb
ből következik, hogy a família proprio i űréhez való tar
tozása nem előfeltételezi az agnát kötődést.157 Az agna- 
tio általában természetes úton, vagyis születéssel jön 
létre, azonban mintegy kivételként adoptio is létrehoz
hatja, amint ezt a Digesta több, és a iustinianusi Institu- 
riones egy helyén olvashatjuk,158 a Liber singiilaris re
gularum azon paragrafusa pedig, amely a suus kérésszé 
válás eseteit taglalja, nem az agnatio létrejöttének ese
teit, hanem a ius civile szerint számbajöhető örökösök 
körének alakulását veszi sorra:159 „Agnascitur suus 
keres aut agnascendo, aut adoptando, aut in manum 
conveniendo, aut in locum siti keredis succedendo, 
velut nepos mortuo filio vei emancipato vei manumis- 
sione, id est si fiitus ex príma secundave mancipatione 
manumissus reversus sit in patris potestatem.”160 Mind
ezek alapján egyértelműen leszögezhető, hogy az uxor 
in manu nem tartozik bele az agnatióba.'6'

IV. A férjnek azon jogáról illetve kötelességéről, 
hogy felesége főbenjáró vétkei, a házasságtörés és a 
borivás miatt a rokonokkal iudicium domesticumot tart
son, valamint azon lehetőségről, hogy a csekélyebb sú
lyú vétkek esetén saját belátása szerint büntesse felesé
gét, Dionysius Halicarnassensis tudósít: „Tauta ... Iioi 
syngeneis méta tou andros edikadzon, en hois phthora 
sómatos, kai ... ei tis oinon heyretheié piousa gyné. 
amphotera gar tauta tlumató dzémioun synekhorésen 
lio Romulos.''u'2 A férj a rokonokkal ítélkezett felesége 
felett házasságtörés esetén, és ha rábizonyították egy 
nőre, hogy bort ivott, ugyanis egy Romulusnak tulajdo
nított lex regia'62 megengedte, hogy mind a két esetet 
halállal büntessék. A dionysusi szöveghely a rokonok
nak a férjjel közösen lefolytatandó vizsgálatáról szól. az 
eljárásban tehát a férj és a rokonok (valamint a barátok) 
vesznek részt, ezen utóbbiak alkotják a consiintm ne- 
cessariorumot. Az edikadzon kifejezést latinul a 
cognoscebant fordítással adhatjuk vissza. 164 ami a ró
mai büntetőeljárás vizsgálatának terminus technicusa; 
az auctor tehát tudatosan a római jogi terminológiát 
használja, ami alátámasztja a Senecánál (illis ius dicere 
permiserunt) és a Gellius által hagyományozott Cato- 
szövegben olvashatókat: „Verba Marci Catonis 
adscripsi ex oratione quae inscribitur De dote, in qua id 
quoque scriptum est, in adulterio uxores deprehensas 
ius fuisse mari tis necare: ’Vir’, inquit, ’cum divortium 
fecit, mulieri index pro censore est, imperium quocl 
videtur habét. Si quid pervorse taetreque factum est a 
midiere, multitatur; si vinum bibit, si cum alieno viro 
probri quid fecit, condemnatur. ' De iure autem occi- 
dendi ita scriptum: 'In adulterio uxorem tuam si pre- 
hensisse, sine iudicio impune necares; illa te, si tu adul- 
terares sive tu adulterare, digito non auderet contin- 
gere, negque ius ej/.”165 A részlet Marcus Porcius Cato 
De dote című beszédéből származik, amelyből sajnos 
csak ennyi maradt ránk, és amelyről semmiféle egyéb 
információnk nincsen. A férj jogaira történő utalás még 
nem ad támpontot az oratio céljáról és fajtájáról, a sin- 
gularis második személy alkalmazása nem feltétlenül
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jelenti azt, hogy a per valamely szereplőjéhez, a latin 
nyelvben a singularis második személy általános és 
személytelen használata szokásos és igen gyakori.166

Cato itt igen élesen fogalmazza meg a férjnek felesé
ge feletti hatalmát, azt a magistratusoknak a polgárok 
feletti hatalmához, fennhatóságához hasonlítja. Tehát a 
válás alkalmával a férjnek joga van arra, hogy ameny- 
nyiben felesége a házasság fennállása idején erkölcste
len magatartást tanúsított (propter mores) a hozomány
ból, amit vissza kell adnia, bizonyos levonásokat eszkö
zöljön mintegy erkölcsbíráskodás, régimén morum (er
kölcsbíráskodás) formájában. így a nő számára a férj 
helyettesíti a censort (vir index pro censore est), hiszen 
a feleség felett mintegy főhatalommak, imperiummal 
bír (imperium qiiod videtur liabet). Ezen imperium ter
mészetesen a házasság idején áll fenn, és nem a válás
kor lép életbe, mint a censori régimén morum, ami je
len esetben a censor helyett szintén a férjet illeti meg,167 
miként a magistratus az őt megillető imperiumból kifo
lyólag két különböző módon gyakorolhatja büntetőha
talmát, úgy a férj is: a feleség csekélyebb jelentőségű 
vétkei esetén (si quid pervorse factum est a midiére) 
önállóan büntethette (multitat) -  ez megfelel a magis
tratus coercitiós, fenyítőjogának; a feleségnek egy má
sik férfivel folytatott kapcsolata esetén, illetve ha a nő 
bort ivott, a magistratus jogszolgáltatásának megfelelő
en a férj is iurisdictiót gyakorolt (comdemnat). A mul
ti taré és a condetnnare tehát a coercitiónak és a iuris- 
dictiónak terminus technikusai, a Cato mint a jogban 
jártas szerző nem véletlenül használja e két kifejezést 
egymás ellentételeként. A multitare alkalmazására a 
catói szöveg szerint a válás alkalmával, tehát a manus -  
itt férji imperium -  megszűnésekor, illetve ezután kerül 
sor, míg a magistratus hivatali ideje alatt, tehát amíg az 
imperium birtokában van. gyakorolhatja ezen fenyítőjo- 
gát; ugyanakkor egyáltalában nem lehet kizárni, hogy 
Cato a multitare alatt a házasság fennállásának idején a 
férj által a feleségre mért fenyítőbüntetéseket értette. A 
feleség hűtlenség, illetve borivás miatti elítélése (con- 
demnatio) után a szerző határozottan kiemeli a házas
társak egyenlőtlen jogállását, hiszen míg a férj házas
ságtörésen ért feleségét a consiUum necessariorum -  
Dionysius Halicarnassensisnél syngeneis -  egybehívása 
és a iudicium domesticum lefolytatása nélkül is büntet
lenül megölheti (sine iudicio impune necares), addig a 
feleség egy ujjal sem nyúlhat férjéhez. Ha a férj házas
ságtörésen ért feleségét büntetlenül megölhette, azon az 
állami büntetőjogban élő elv érvényesült, hogy a tetten 
ért bűnöst (manifestus) bírósági eljárás nélkül is meg le
hetett büntetni, így például a tizenkéttáblás törvény nem 
büntette az éjjeli, illetve a fegyverrel védekező tolvaj 
megölését, lévén ez jogos önhatalom.168 A források 
alapján a iudicium domesticumról összefoglalóan a kö
vetkezőket mondhatjuk el: Seneca Luciliushoz írott le
velében megemlíti, hogy a régiek a dominusnak, azaz a 
családfőnek megengedték, hogy házközösségében tiszt
ségeket lásson el, és iurisdictiót gyakoroljon, tehát az 
otthont, illetve a házközösséget az állam kicsinyített 
másának vélték.169 A dominus büntetőhatalmát gyako-__
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rolván Suetonius szerint a mos maiorumnak megfelelő 
módon járt el.170 A iudicium bizonyos formaságok kö
zött általában a páter familias otthonában, az átriumban 
zajlott le.171 A feleség és a családgyermek főbenjáró 
büntetése esetén a iudicium domesticum megtartása 
nem csupán morális, hanem valódi jogi kötelességként 
terhelte a páter familiast, ami a manusnak és a patria 
potestasnak kezdettől fogva fennálló korlátozásaira volt 
visszavezethető. A feleség által elkövetett súlyosabb 
cselekmények megbüntetéséhez szükséges iudiciumba 
a rokonok bevonása kötelező volt. A családgyermek fe
lett fennálló ius vitae ac necis gyakorlása sem volt az 
atya önkényére bízva, a gaiusi Institutiones autuni töre
dékében ránk maradt, a tizenkéttáblás törvényt idéző 
szöveghely szerint csak a jogszerű ok (iusta causa) 
fennállása esetén volt megengedhető a halálos ítélet 
kiszabása,172 ezen iusta causa meglétének bizonyításá
hoz pedig a iudicium domesticumot alkotó consilium 
necessariorum elengedhetetlen volt.17' Természetesen 
el lehetett tekinteni ezen eljárástól, ha a hatalom alatti 
személy beismerte a bűnét (confessus), vagy annak el
követésén éppen rajtakapták (manifestus).174 A consili
um necessariorumot értelemszerűen a rokonok és a ba
rátok alkották, akiknek körét azonban feltehetően a 
páter familias határozta meg, a consiUumba meghívott 
és bevont személyek ítéletét azonban, amely a vádlott 
bűnösségére illetve ártatlanságára vonatkozott, el kel
lett fogadnia, ezekhez egyértelműen kötve volt, a tagok 
a iudiciumban ítélkezvén általában szóban szavaztak, 
rangjuknak megfelelő sorrendben.1 '  Elsősorban a bű
nösség kérdésében kellett dönteniük, azonban a bünte
tés módjáról is nyilatkozhattak, így például kifejezetten 
tiltakozhattak -  még a vádlott megállapított bűnössége 
esetén is -  a halálos ítélet kiszabása ellen.171’ Hogyan 
alakult a férji hatalom ezen eleme a későbbiekben, illet
ve azon esetekben, amikor a férjnek nem kellett iudici
um domesticumot tartania?

A lex lulia de adulteriis coercendis177 nem kizárólag, 
sőt talán nem is elsősorban Augustus által újonnan kre
ált normákat,178 hanem régebbi törvényekből átvett sza
bályokat tartalmaz.17'’ Tekintsük át röviden, hogy mi
lyen mértékben és kiknek ad jogot e törvény a házasság
törők megölésére.1811 A páter fiimii ias -  és e tekintetben 
a törvény nem tesz különbséget a vérszerinti apa és az 
örökbefogadó között181 -  megölheti házasságtörésen ért 
leányát,182 azonban csak akkor, ha saját, vagy veje há
zában érte tetten,183 ugyanis a legislator nagyobb me
részségnek, nagyobb vakmerőségnek tartja a nő részé
ről, ha a házasságtörést apja. illetve férje házában kö
vette el.184 Az apának azonban a házasságtörő férfi 
megölése esetén leányát is meg kell ölnie, ugyanis, ha 
pusztán az adultert öli meg, saját lányát viszont életben 
hagyja, a homicidium, vagyis az emberölés vádját von
ja magára,185 ha azonban az apa azért nem tudta megöl
ni lányát, mert az elmenekült, nem pedig azért nem mert 
meg kívánta kímélni annak életét, úgy nem kell ember
ölés miatt büntetni.186 Abban ugyan a törvény nem tesz 
különbséget, hogy melyiküket kell előbb megölnie a 
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páter famii iasnak, azonban, ha az egyiküket megöli, a 
másikukat pedig csak megsebesíti, a lex Corneia de 
sicariis et veneftciis alapján vonják felelősségre,187 
Marcus Autelius és Commodus rescriptuma azonban 
nem engedi büntetni az apát abban az esetben, ha a há
zasságtörő nőt -  miután apja oly súlyosan megsebesítet
te, hogy abba egyébként bele kellett volna halnia -  nem 
az apai szándék, hanem a véletlen mintegy végzetszerű
en hagyja életben.188 E jog gyakorlásának feltétele az 
volt, hogy házasságtörőket az apának valóban inflag- 
ranti, vagyis in ipsis rebus Veneris kellett rajtakapni- 
a;189 és mintegy egy csapással (unó ictu et unó impetu) 
kellett mindkettőjüket megölnie, tehát az adulter meg
ölése után nem várhat több napot lánya megölésével, vi
szont nem szakítja meg az unus idus, illetve az ani- 
mus'90 folyamatosságát, ha a menekülő leányt apja csak 
órákkal később, amikor utolérte, illetve megtalálta, öli 
meg.191 A páter famii iasnak tehát vagy saját, vagy veje 
házában kell tetten érnie a házasságtörőket, azonnal kell 
rájuk támadnia, és ha élni akart a ius occidendivel, mind 
a férfit, mind pedig leányát meg kell ölnie.192 Egy ulpi- 
anusi szöveghely szerint ahhoz, hogy az apa e jogát 
gyakorolhassa, a leánynak potestasa alatt kellett állnia,193 
a Collatio két fragmentuma azonban nem köti a meg- 
ölési jogot szigorúan az apai hatalomhoz, lehetőséget 
biztosít az apa számára ezen joga gyakorlására arra az 
estre is, ha leánya már férji hatalom alatt állott.194 E tör
vényhozói kiterjesztés hátterében nagy valószínűséggel 
azon igen gyakorlatias ok állhatott, hogy Augustus egy
felől tisztában volt korának szabados házassági viszo
nyaival, és ezért adta a ius occidendit az apa kezébe 
még a potestas fennállását követő időre is, másfelől pe
dig így kívánta a birodalom határain állandó jelleggel 
állomásozó nagy számú katonaságot biztosítani afelől, 
hogy távollétükben feleségeik magatartása változatla
nul szigorú kontroll alatt áll.19'’

A hatalom alatti fii ius familiast nem illeti meg 
expressis verbis a jog, hogy házasságtörésen ért felesé
gét -  ha apósa potestasa alatt áll -  megölje, ám a jogal
kotó mégis lehetőséget biztosít számára, hiszen nem 
rendeli tettét büntetni.196 A férjet nem illette meg az 
adulter és a feleségének együttes megölésének a joga, 
amit a törvény azzal indolkol, hogy míg az apa nagyobb 
pietasszíü mérlegeli, hogy élni akar-e ezen jogával, ad
dig a férj sokkal előbb dönthet az indulattól vezéreltet
ve.197 A lex lulia szabályozása szerint amennyiben a 
férj megöli házasságtörésen ért feleségét, úgy ember
ölés, homicidium miatt felel, tehát csak az adultert, a 
„csábítót” áll jogában megölnie,198 és ugyanakkor a tör
vény társadalmi helyzetük alapján meglehetősen leszű
kítette az így megölhető házasságtörők körét,199 hiszen 
ezek közül is csak a rabszolgák, az infamis személyek -  
e kategórián belül többek között kiemeli a gladiátori és 
állatviadalokra ítélteket, a iudicio publico elítélteket, a 
színészeket és prostituáltakat -  valamint bizonyos li- 
bertinusok voltak a férj által büntetlenül megölhetők.2110 
További szűkítés az apa jogával szemben, hogy a férj 
csak a saját házában történt házasságtörés esetében lép
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hetett fel ilymódon.201 Az adulter202 megölése után 
azonnal el kell bocsátania feleségét, és három napon be
lül az esetről a iurisdictiót illetékesen gyakorlónak be
jelentést kell tennie.202 Ha viszont a férj a házasságtöré
sen ért feleségét is megölné, Marcus Antonius és Coni- 
modus -  Antoninus Pius egy rescríptumára hivatkozva 
-  úgy rendelkeznek, hogy a férjet nem szükséges a lex 
Cornelia de sicariis alapján halálbüntetéssel sújtani, 
mivel tettét jogos fájdalmában, hirtelen felindulásból 
követte el, elegendő, ha az elkövető a humiles sorába 
tartozik, kényszermunkára, ha pedig a honestiores közé, 
relegatióval büntetni.204 Hasonlóan a iusius dolorra205 
hivatkozván rendel enyhébb elbírálást Alexander 
Severus.206

A lex hdia de aditlteriis coercendis tényállási eleme
it összegezve, a paterfamiliast korlátozás nélkül megil
leti a iiis occidendi a házasságtörésen ért uxor in mami 
és leánya tekintetében -  a leánygyermek esetében akkor 
is, ha az már férjének manusa alatt élt. A hatalom alatti 
filins familiasnak nincsen ugyan joga feleségét ilyen 
esetben megölni, azonban de facto büntetlenül van rá 
lehetősége. A férjnek -  ha nem gyakorol hatalmat fele
sége felett -  sem de in re, sem de facto nincsen ins occi- 
dendije, ha azonban iustus dolortó\ indíttatván mégis 
megölné feleségét, tette enyhébb elbírálás alá esik.207 
Schaub ebből azt a következtetést vonja le, hogy az 
adulterium esetén fennálló ius occidendi meglétét és 
mértékét nem annyira a hatalom gyakorlása, illetve bir
toklása, hanem a hatalomalattiság ténye dönti el: a ma
ritus -  akinek az érdeke semmivel sem kevésbé érde
melnének védelmet a jog által, mint a páter famiHasé -  
nem ölheti meg feleségét, amennyiben az nem áll hata
lom alatt, a filius familias mint férj, noha neki nincsen 
hatalma felesége felett, mégis megölheti azt. mert fele
sége apósa potestasa alatt áll, a páter familias pedig 
még akkor is megölheti leányát, ha az már nem az ő 
potestasa, hanem férjének manusa alatt áll.208 A házas
ság alatt fennálló hatalmi konstrukció tehát szorosabban 
összefügg a házasságtöréssel, mint a házasságtörés és a 
házasság maga, amint ez a római család viszonyok alap
vetően és elsődlegesen hatalmi jellegéből adódik.209 
(Abban az esetben, ha a férj -  a vonatkozó szöveghe
lyek nem utalnak a házasság manusos vagy manus nél
küli voltára210 -  nem válik el házasságtörésen tetten ért 
feleségétől, a lex htlia de adulteriis coercendis alapján 
lenocinium miatt büntetendő,211 e kontextusban az 
uxorem retinere mint az ttxorem dimittere ellentéte jele
nik meg, ami a lenociniumot212 taglaló helyeken több
ször előfordul.213 A dimittere kifejezés tágabb értelmet 
hordoz, mint a hasonló szövegösszefüggésben olvasha
tó muitiam remittere, repudiare, vagy divortium facéré 
fordulatok, ugyanis nem csupán a válás tényét fejezi ki, 
hanem a tényleges eltaszításra történő utalást is jóval át
fogóbban magában hordozza. Ha a férj el akarta kerül
ni a lenocinium vádját, úgy a dimittere által feltehetően 
minden, őt addig feleségéhez, illetőleg azt őhozzá fűző
dő köteléket el kellett szakítania, tehát manusa alól is el 
kellett engednie; a terminológiailag precízebb megne
vezés a repudiare et remancipare lett volna, ám ennek

némiképp komplikált volta miatt az e két aspektust fel
ölelő dimittere verbumot választotta a törvényalko
tó.)214

V. A manus nélküli házasságot minden egyéb ható
sági közreműködés nélkül megszüntette mind a divor- 
tium, amely a felek közös akaratából történt, mind pe
dig az egyoldalú nyilatkozattal történő repudium,215 
amit már a tizenkét táblás törvény is említ.216 A lex hdia 
de adulteriis coercendis írta elő, hogy a feleségét elta
szítani kívánó férj hét tanú jelenlétében jelentse ki ezen 
szándékát, Constantinus pedig a repudium alkalmazását 
bizonyos válóok fennforgásához kötötte.217 A jogos ok 
nélkül feleségét eltaszító férjet Romulus büntetni ren
delte, vagyonának egyik felét Ceresnek kellett áldozni, 
másik fele pedig feleségére szállott.218 A manusos há
zasságot a manus megszüntetése szüntette meg.219 En
nek módja a contrarius actus, vagyis a manus keletkez
tetőjogi aktus ellentéte volt, így a confarreatióval létre
jött mamtsl a dijfarreatiof20 amely szintén pontifexi 
közreműködéssel és tanúk jelenlétében történt, és ennek 
keretében a válni szándékozó feleknek nyújtott panis 
farreust azok elutasították, és valami idegenszerű, gyű
löletes és rettentő jellegű formulát mondtak el, amint er
ről Plutarkhos tudósít,221 amelynek szövegét azonban 
sajnos nem ismerjük.222 A coemptióval, illetve usussza] 
megszerzett manust a remancipatio szüntette meg.223 A 
leges regiae azon, szintén Plutarkhostő! származó uta
lása, amely szerint a feleségét eladó férjet súlyosabb 
esetben az alvilági isteneknek kell feláldozni,224 a forrás 
az eladást a jogtalan eltaszítással együtt említi, tehát 
nagy valószínűséggel a jogos ok nélküli válásra, vagyis 
remancipatióra vonatkozik, amiből viszont nem lehet a 
remancipatio általános tilalmára következtetni.22-"’

A remancipaio azonban célként nem kizárólag a vá
lást szolgálhatta, hiszen annak keretében lehetősége 
nyílott a férjnek arra is, hogy a korábbi hatalomgyakor
ló, általában a páter familias potestasa alá remancipál- 
ja feleségét azzal, hogy az egy. a férj által meghatáro
zott harmadik személynek adja tovább mancipatióval a 
nőt; ez vált később a fentebb már említett, a nő önjogú- 
sításához hozzásegítő coemptio fiduciara alapjává.226 
Az archaikus kor jogát illetően valóban rendelkezé
sünkre állnak bizonyos híradások, amelyek szerint a férj 
mancipatio utján harmadik személynek adta át feleségét 
az adott cél bekövetkezte utáni visszaadási kötelezett
séggel; kiváltképp érdekesnek tűnik azon eset, amikor a 
férj egy másik férfinak egy időre átadhatta feleségét, 
hogy annak is utódot szülhessen, majd ennek megtör
ténte után -  miként ezt a mancipatio során egy padion 
fiduciae (ut remancipetur) segítségével kikötötték -  
visszakapta.227

A remancipatio tehát megszüntette a házasságot, és a 
második férj manust kapott a feleség felett, ami egészen 
addig fennállt, amíg az első férj a mancipatióban foglalt 
pactum alapján nem követelte vissza a feleséget; Dűli 
ennek kapcsán több, a spártai jogról szóló forrást említ, 
amelyek a hasonló római szokásokkal párhuzamba állít
ható beszámolókat tartalmaznak. 228 Polybios szerint



Spártában általánosan bevett szokás volt, hogy há
rom-négy, és ha testvérek voltak, esetleg még ennél is 
több férfi élt együtt egyetlen asszonnyal, és mindezek
nek szült gyermekeket, és ha egy férfi úgy vélte, hogy 
már elég gyermeket nemzett, átadhatta feleségét barát
jának, hogy annak is szüljön gyermekeket.-2'' Anaxan- 
dridés király kettős házasságáról számol be Pausanias, 
ugyanis a király első házassága gyermektelen volt. és az 
ephorosok felszólították, hogy váljék el feleségétől, ám 
a király erre nem volt hajlandó, és inkább az első mellé 
második feleséget is szerzett magának.230 Plutarkhos is 
megemlékezik azon spártai gyakorlatról, hogy a férj 
változatlanul együtt élt ugyan feleségével a házasságot 
fenntartván, azonban ha más férfi megkérte erre, áten
gedhette neki feleségét gyermekek nemzése céljából; 
Rómában e szokás akként jelentkezett, hogy azon férfit, 
akinek már elég gyermeke született, bármely gyermek
telen férfi megkérhette arra. hogy engedje át neki fele
ségét, akár véglegesen, akár úgy, hogy később visszaad
ja.231 E házassági intézmény meglétére a köztársaság 
utolsó évtizedeiben Plutarkhos Marcus Porcius Cato 
minorról232 szóló életrajzából szerezhetünk értesülést: 
Plutarkhos Lucius Thrasea Paetusra, a Nero korában élt 
történetíróra hivatkozva elbeszéli, hogy Q. Hortensius, 
korának jeles szónoka valamiféle rokonság révén kí
vánta Catóhoz fűződő barátságát megerősíteni, és ezért 
arra kérte Catót. hogy adja hozzá feleségül leányát. Por
ciát. aki akkor Bibulus felesége volt, akit már két gyer
mekkel ajándékozott meg; és ha Bibulus olyannyira ra
gaszkodnék Porciához, úgy ő, miután neki is gyermeke
ket szült, visszaadná előző férjének. Cato nem egyezett 
bele, hogy leánya Hortensius felesége legyen, erre 
Hortensius magát Marciát, Cato feleségét kérte a maga 
számára, noha tudta, hogy ezek nem hidegültek el egy
mástól, hiszen Marcia épp abban az időben várt gyer
meket férjétől. Látván Hortensius elhatározásának szi
lárdságát Cato, miután kikérte Marcia apjának, Philip- 
pusnak a beleegyezését, hozzájárult felesége. Marcia és 
Hortensius házasságához, és ő maga is jelen volt az el
jegyzésen, ami Hortensius kifejezett kívánsága volt.233

Hortensius halálával Marcia megözvegyült, mire Cato 
ismét feleségül vette, amiért Caesar azon szemrehá
nyással illette Catót, hogy a házasságot nyerészkedési 
forrásnak tekinti, ugyanis Hortensius végrendeletében 
Marciára hagyta vagyonát.234 Appianos szintén említést 
tesz ezen esetről.235 Strabón pedig a plutarkhosi Lykur- 
gos -  Numa Pompilius összehasonlítással236 egybe
csengően megállapítja, hogy Cato eljárása megfelelt az 
ősi római szokásoknak.237 Ugyanebben a szellemben, 
nevezetesen az ősi római erkölcsökkel és az államér
dekkel egybehangzónak ítélvén idézi fel Cato életének 
e momentumát Augustinus,238 Tertullianus pedig a ró
mai és a keresztény értékrend különbségeit demonstrál
ja ennek segítségével; ugyanakkor tévesen nem Cato 
Uticensishez, hanem Cato Censoriushoz köti Marcia 
házasságának a történetét.239 Az eset közismert voltát 
bizonyítja, hogy Quintilianus szerint a szónoki képzés
ben jó érvelési és ellenérvelési alapul szolgálhat a 
Cato-Marcia-Hortensius házasság.240 A házasság két
ség kívül manusos házasság lehetett, hiszen éppen ezért 
volt szükség Marcia apjának, Philippusnak a beleegye
zésére, lévén hogy Cato manusál a páter famiiias felé 
történő remcmcipatio szüntette meg, és a Hortensiusszal 
kötendő -  nagy valószínűséggel coemptióval létrejövő 
-  házasság megkötése során sem volt nélkülözhető a 
hatalomgyakorló közreműködése.241 Ezt támasztja alá a 
lucanusi Pharsalio azon szöveghelye is, amely szerint 
Marcia mint iussa, vagyis parancsot teljesítő volt ezen 
ügyletek tárgya, nem pedig aktív résztvevője, a combii 
pretium inercesque soluta kitétel szintén a coemptióra 
és a mancipatióra utal, valamint a szintén Marciára vo
natkozó tértid iám suboles fordulat,242 hiszen primo fű 
idként Philippus lánya volt, a Catóval kötött manusos 
házasságban feéleségként filioe loco állott mintegy 
secunda fűidként, Hortensius manusa alatt lett szintén 
fűioe loco tértid fűid.243 A korábbi férj jogát ahhoz, 
hogy feleségét a második férj manusa alól viszszaköve- 
telhesse, egy, a mancipatióhoz kapcsolódó nuncapatio 
biztosította, ami tartalmára nézvést egy infamáló hatású 
actio ftduciaevel244 peresíthető pactum fiduciae volt.245
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alkalmazható voltát említi Füstéi de Coulangcs (471. skk.) a 
coempiio és az i i s i i s  kialakulásának okaként.

103 Gai. 1. 113. Coemplione verő in mamiin conveniunl per manci- 
palionem, id esi per quandam imaginariam venditionem: nam 
adhibilis non minus quam V testibus civibus Romanis puberibus. 
iiem librípende. emil vir muliertem, cuius in mamiin convenil.

1114 Gai. I, 123. Illa quidem. quae coemptionem fe d i non deducilur 
in sérv iiem condicionem: ai a páréul i bús el coempionaloribus 
mancipali mancipalaeve servorum loco constituuntur ... Séd dif- 
ferenliae ralio manifesta esi. cum a parenlibus el a coempliona- 
toribus isdem verbis maitcipio accipiantur. quibus sem : quod 
non similiierfl in coemplione.

1,15 Sérv. in Verg. Aen. 4. 103. Coempiio esi. üli libra alque aes adhi
belur. el mulier alque vir inier se qtiasi emptionem facium. 
Coemplione facla mulier in poleslale viri cedil. alque ila suslinel 
condicionem liberae servilulis. Sérv. in Verg. Georg. 1. 31. Ail 
’emat’. ad anliqttum nupliarum periinel riliim. quo se maritus el 
uxor invicem 'coemebanl'. sicut liabeimts in iure.

106 Isid. etym. 5. 26. Nam antiquus nupliarum erai rítus, quod se 
maritus el uxor invicem einebanl. ne videretur uxor ancilla, sicut 
habemus in iure.

107 Boeth. in Cic. lop. 3, 14. Coempiio verő cerlis sollenmitalibus 
peragebalur. el sese in coemendo invicem interrogabant: an sibi 
mulier malerfamilias esse vei lel? Illa respondebal vette. Iiem 
mulier interrogabal: an vir sibi paterfamilias esse vei lel? lile 
respondebal vei le. Quam sollemnilalem in suis inslilulis Ulpi- 
aiius exponit.

1.18 Kaser 1949. 3 IS. p.
1.19 Gai. I. 115. Quod esi Üde: si qua velil quos liabel lulores 

deponere el aliuiii nancisci. illis aucloríbus coemptionem Jucii.
195 a Iiem si a masculo manumissa fueril el auclore eo coemp
tionem feceril...

110 Coll. 4. 2. 3. Secundo verő capile permillilurputri, si infilia sua. 
quam in poleslale liabel. aul in ea. quae eo auclore. cum in 
poleslale essei. viro in mamiin convenerit. aduhenun domi suae 
generive siti deprelienderit isve in eam rém soceriim adliibiieril. 
ul is páter enni adiillerum sine fraude occidal. ila ul fiiam  in 
continenti occidal.

111 Benedek 17. p. (A vita szakirodalmát lásd ugyanott.)
112 Pulbius Claudius ... Antóniám Vol unni iám virginem voleiitem ... 

a parenlibus suis coemil e l ... vir dontunt duxil.
113 űSororem oinnium remin főre experiem quod einanciipala essei 

Clttvio.
114 Benedek 17. p.
115 Cic. De órai. I. 237. Nam neque illád esi mirandum. qui quibus 

verbis coempiio f i .  nescial. eundem eius mulieris. quae coemp- 
lionem feceril. caűsam posse defendere.

116 Benedek 18. p.
117 Gai. 1. 114. Polesl aulem coemptionem facéré mulier non solum 

cum marilo suo. séd eliam cum exlraneo. scilicet aul malrimonii 
causa facla coempiio dicilur. aul fduciae; quae enim cum mari
lo suo fach coemptionem. ul apud eum flia e  loco sil, dicilur mal
rimonii causa fecisse coemptionem; quae verő allerius rei caua 
fecil coemptionem aul cum viro suo aul cum exlraneo, vetüli tute- 
lae evitandae causa. dicilur fduciae causa fecisse coemptionem.

118 Vö. Gai. I. 144-145. Veleres voluerunl feminas. etiamsi perfec- 
lae aelalis sinl. in lulela esse; exceplis virginibus Vestalibus, 
quas liberas esse voluerunl: iiaque eliam lege XII tabularum 
cautum est.

119 Benedek 19. p.
120 Gai. I. 115 a Olim eliam teslamenti faciendi gralia fduciaria 

fiebat coempiio; nme enim non aliler feminae teslamenti facien
di ius liabebant. exceplis quibusdam personis quam si coemp-
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Iionéin fecissenl remancipataeque el inaniunissae fuissenl: séd 
Imnc necessiiatem coemptionis faciendae ex auctorilate divi 
Had rumi semmis remisit.

121 Földi-Hamza 600. p.
122 Benedek 19. p.

Vő. Cic. Mur. 27. Sacra inlerire illi noluerunt, honim ingenio 
senes ad coemptiones faciendas inlerimendomm sacronim cansa 
reperii sünt. Ehhez bővebben lásd Nótári T.: Stúdiómul atque 
artium contentio (Cic. Mur. 22-30.). Aeias 1999/1-2. 238. sk.

124 Benedek 19. p.
125 Gai. I, III . Jsu in mamim conveniebat, quae anno contimio nap

ló perseverabat; quia enim vetül annuo possessione usu- 
capiebatur. in famíliám viri transibal filiaeqtie locum optinebat. 
Itaque lege XII tabularum caiitum est. ut si qua nollet eo modo in 
mamim marid conveire. ea quolannis tr'moctio abesset atque eo 
modo cuiusque unni usum interrumperet. Séd lioc rolum ius par
iim legibus sublalum est. pariim ipsa desueludine obliieraium esi.

126 Sérv. in Verg. Georg. 1,31. Tribus enim modisapud veteres nup- 
liae fiebanl: ... usu. si verbi gralia mulier anno unó cum viro. 
licel sine legibus. fuissel.

127 Boci. in Cic. lop. 3. 14. Tribus modis uxor liabebalur: usu farreo 
coemplione.

128 Benedek 20. p.
129 Földi-Hamza 252. p.
130 Ferenczy 158. p.
131 XII iab. 6. 3. (Cic. lop. 4, 23.) Ususauclorilasfimdi hienniuin esi. 

ceterarum rerum omnium aniiuus esi usus. Vö. Zlinszky 59. p.
132 Kaser 1949.319. p.
133 E folyamaihoz bővebben lásd Benedek 21. skk.
134 Csak néhány fontosabb munkát kiemelve: P. BONFANTE: 

Instituzioni di diritto romano. (Milano 1912. 146. p.) [a további
akban: Bonfantc]; VÉCSEY T.: Római családi jog. (Bp.. 1975. 
33. és77. p.: M. KASER: Das römische Privatrecht I. (München 
1971.52. skk.)

1" R. BRÓSZ: Ist die uxor in manu cin Agnat? (AnnUB 18. 1976.) 
(a továbbiakban: Brósz]

1,6 Brósz (4.) in Bontané nézetére hivatkozik (Bonfante 137. p.).
137 Ulp. 22. 18. Posiumi quoque liberi cuiuscumque sexus omissi. 

quod valuil leslainenluin. agnalione rumpunt.
138 Gai. 3. 10. Vocanlur auteni angali qui legitimet cognalione iuitc- 

li süni: legilima atilem cognalio esi ea quae per virilis sexus per- 
sonas coniungilur. Itaque eodein palié nali fratres agnali silii 
süni. qui eliam consanguinei vocanlur. nec requirilur an diám 
maliéin eandem liaberinl. Ulp. D. 23. 2. 12,4. Adoplivae sororis 
fii iám possum uxorem ditcere: cognala enim mea non esi filia 
eius. quia avunculus nemo fii per adoplionem el eae deiiuun cog- 
naliones contrahuntur in adoptionibus. quae legiiimae essem, id 
esi quae adgnalorum ius liaberent.

1,9 Paul, D. 1,7. 23. Qui in adoplionem dalur. his quibus adgnasci- 
lur el cognatusfit. quibus verő non adgnascilur nec cognatus fit: 
adoplio enim non ius sanguinis, séd ius adgnalionis adferi.
Gai. 2, 138. Si quis posi faclum leslainenluin adoptaverit silii 
filiurn aut per populum emu qui sui iuris esi, out per praelorem 
eum qui in potestate parentisfuerit. omni modo leslainenluin eius 
rumpilur qttasi agnalione sui lieredis.

141 Földi-Hamza 91. p.
142 Paul. 4. 8, 14. Inier agnalos el cognalos hoc interest, quod in 

agnalis eliam cognati continenlur. inier cognalos verő agnali 
non comprehendunlur.

143 Gai. I, 59-62. pp. A relatív házassági akadályokhoz lásd 
Földi-Hamza 254. p.

144 Brósz 4. p.
145 Gai. I. 156.
146 Földi-Hamza 240. p.
147 Brósz (5. p.) még hasonló fontosságúként idézi Ulp. 11,4 .Agnali 

sunt (a paire) cognali virilis sexus per virilem sexum descen- 
denles eiusdem familiae. Az egyéb definíciókat lásd Ulp. 26, I; 
Gai. 3. 10; Ep. Gai. 2.8. 3; Coll. 16.2, 10: 16.3. 13; 16.4. I; 16. 
7. I; Paul. 4, 8, 14; I. I. 15. 1:3,5,4; D. 26.4. 7; 38. 8, 4,38. 10, 
4. 2; 38. 10, 10, 2; 38, 10, 10, 6; 38. 16. 2. I.

148 Brósz 5. 10 p.: vö. Gai. 3, 10; Coll. 16. 2. 10.
149 Gai. 3, 14. Quod ad feni inas lantén atlinet. in hoc itt re aliud in 

ipsarum heredilalibus capiendis piacúit, aliud in ceterorum 
(bonis) ab liis capiendis: liánt férni na rum heredilales proinde ad 
nos agnationis iure redeunl atque masculorum: nostrae verő 
heredilales ad feni inas ultra consanguineorum graduin non per- 
lineni. Itaque soror fralri sororive legilima he rés esi. amint verő 
el frairis filia legilima heres esse non polesl. Sororis atilem nobis 
loco esi eliam mater aut noverca quae per mamim conventionem 
apud pairem noslrum inra ftliae nacla esi.

,MIGai. I, 115 b . . .  fiduciae cattsa cum viro stto feceril coemp- 
lionem. niltilo minttsjiliae loco incipii esse: nam si omnino qttae- 
libel ex cattsa uxor in manu viri s í i .  piacúit Jiliae ima nancisci. 
2, 139. Idein iuris est. si cui posi faclum leslainenluin uxor in 
mamim convenial. vei quae in manu f i i t  nubat; nam eo modo fii- 
iae loco esse incipii el qttasi sua.

151 Gai. 3, 3. Uxor quoque in mami viri esi, ei sua heres esi. quia Jil
iae loco esi.

152 Vö. Földi-Hamza 91. p.
133 Ulp. 22, 14. Sui atilem Iteredes süni liberi. qttos in potestate Itab- 

emtis. lant naltirales, quam adoptivi: ilem uxor, quae in manu 
est. et minis, quae in mami esi filii, qiiem in poleslale habemus. 
29, I .  Séd ex edicto praetoris. seu leslalus libertás inorialur. ut 
aut nihil aut miiuis quam pariéin dimidiam bonomm palrono 
relinqual. conlra labulas tesiamenti parlis dimidiae bonorum 
possessio illi dalur. itisi liberlus aliquem ex naliiralibns liberis 
síiccessorem silii relinqual, sive intestato decedal. el uxorem Jár
té in mami vei adoplivnm Jiliiun relinqual. eaque parlis médiáé 
bonorum possessio conlra suos Iteredes palrono dalur.

134 Paul. 4. 8.4. 7.
135 Brósz 7. skk.
IM’ Ulp. D. 50. 16. 195,2. híreproprio famíliáin dicimusplures per- 

soitas. quae süni suli iiniiis poleslale aut nalura aut iure subiec- 
lae.... Conwtiini iure familiani dicimus omnium agnaliirinli: nam 
elsi patre familias morliio singuli familias habéul, lantén ontiies 
qui suli iiiiius poleslale fterunt. reele eiusdem familiae 
apellabuitliir. qui ex eadent domo el genle prodili süni.

137 Brósz 9. p.
138 Ulp. D. 38, 16, 2. 3. Parvi rej'en, adgitalus naiiviiale an adop- 

lione s í i  quaesilus. Nam qui adoplalur iisdent Jil adgitalus. 
quibus páter Ipsiiis fiit.  Vö. D. 1.7. 7. 23.

139 Brósz 11. p,
m  Ulp. 23. 3. Ezzel egybecseng Paul. 4. 8. 7. Posi móriéin pairís 

naliis vei ab Itosiihiis reversus attl ex primo secundtive manciio 
mamimissus. cititisve erroris cattsa probata esi. licel non fiié ríni 
in poleslale. sui lantén palri Iteredes ejjiciiinlur.

IM Brósz 13. p.; Földi-Hamza 240. p.
"’2 Dión. Hal. 2, 25. De his cognoscebani cognali cum mariin: de 

adulteriis el si qua vimtiit bibisse arguerelur: Itoc Itlruinqiie enim 
inorle pttnire Romulus concessil.

163 A leges regiaelte: lásd Zlinszky 45. skk.
164 F. GIRARD: Textcs de droit romain. (Paris 1923. 6. p.)
l63Gcll. II. 23, 4-5. Verba Marci Calonis adseripsi ex oralione

quae inseribitur De dole. in qua id quoque scriplum est. in adui- 
lerio ttxores deprehensas ius fuisse maritis necure: ’Vir'. inquit. 
'cum divortium fecit. mulieri iudex pro censore esi. imperium 
quod videtur Itabel. Si quid pemirse taetreque faclum esi a 
midiére, mullilaliir; si vinum bibit, si cum alieno viro probri quid 
fecit. condemnalur.' De iure auteni occidendi iia scriplum: 'In 
aduherio uxorem inam si prehensisse. sine iudicio iinpune 
necares; illa le. si itt adulterares sive lu adui lemre, digilo non 
auderel conlingere. negque ius esi.'

166 H. MENGE: Rcpetitorium dér lateinischen Syntax und Stilistik. 
(Darmstadt 1995. II. I.)

167 W. KUNKEL: Das Konsilium im Hausgcricht. (ZSS 83. 234. p.) 
[a továbbiakban: Kunkel]

11,8 Coll. 7, 3, 3. El si quis noclufurem occiderii. non dubitamiis. 
qiiin lege Aquilia non teneátur: sin aittein. cum posset adprehen- 
dere. nudliit occidere, magis esi. ul iniuria fecisse videalur: ergo 
eliam lege Cornelia lenebitur.
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történeti sietnie

169 Scn. ep. 47. 17. Maiores nőst rí dominum patron familias 
appellaverunl. honores illis in domo gerere. inx dicere per- 
misenmt el domum pusillum rém publicam exxe iudcaverunt.

170 Suet. Tib. 35.. . .  mpropinqui more maiorum de communi senlen- 
lia coercereni.

171 Val. Max. 5. 8. 3. Succurrebanl effigies maiorum ami lilulis suis. 
ui eorum virlnles poxlerí non soluin legereni. séd elinni imitaren- 
inr.

172 Gai insl.frg. Aiigiislodunensia 86. De Jilio lioc Iraclarí critdele 
esi. séd ... non es i . . .  posi . . .  occidere sine iusla causa. ul consli- 
mii le.x XII labulariun. séd deferre iudicibus debei propier 
cnlumniom.

173 NÓTÁRI T.: De iure vitae necisque et exponendi. (JK 1998. 11. 
424. skk.) [a továbbiakban: Nótári 1998.]

174 Kunkel 249.
175 Sen. elem. 1.15. 2-6. E szöveghelyhez lásd Nótári 1998. 426. p.
176 los. anl. Ind. 6. 356.
177 Az augustusi házassági jogi reformokhoz lásd P. CSILLAG: The 

Augustan Laws on Family Rclations. (Bp.. 1976.)
1711 Mommscn 1899. 624. p.; Kunkéi 122. p.
179 Coll. 4. 2. 2. El quidem prímám capitl legis (luliae de adulleris) 

prioribus legis pluríbus obrogai.
180 A következő forráshelyeket bővebben kommentálja E. 

CANTARELLA: Adulterio. omicidio legitimo e causa d'onore 
in diritto romano. In: Studi in onorc di Gaetano Scherillo. (Mila
no 1972. 244. skk.) [a továbbiakban: Canlarella]

m  Pap. D. 48. 5. 23 (22) pr. Nec in ea lege naturális ab adoptivo 
paire separcitur.

IS2 Pap. D . 48, 5. 21 (20). Pairi dalur ius occidendi filiam quam in 
polestate habéi: itaque nemo alias ex palribiis idein iure fociét: 
séd nec Jilius páter familias. Ulp. D . 48. 5. 22 (21)  (Sic eveidet 
ul nec páter nec avas possint occidere) nec immerito: in sím 
eniin poleslale non videlur Imbere. qui non esi suae poleslalis.

183 Coll. 4. 12. I .  Permin illír pairi kun adoplivo quam nalurali adiil- 
lerum cián Jilia ciliusciiilique dignilalis dönti suae vei generi síd 
depreliensuin sua inaiul occidere.

184 Ulp. D. 48. 5. 24 (23). 2. Quare non. ubicumque deprelieiiseril 
páter, penidtlilur ei occidere. séd dönti suae generi ve siti tani tűn. 
illa ralio reddilur. tpiod maiorem iniuriam puluvil legislaior 
quod in domum pairis anl marili ausa fueril Jilia adiillerum 
inducere.

185 Coll. 4. 2. 6. Séd si liliom non inlerfecerit séd soluin adiillerum. 
Iiomicidi reus esi.

I8('  Coll. 4,9. I .  Si páter quis aduimon occidil el Jiliae suae pepercil. 
quaero quid adversus enni sil slaluendiiin? Respondil: sine dubio 
isié páter homicida esi: iginir tenebitiir lege Cornelia de sicari- 
is. Pláne si Jilia non voluntaié pairis. séd ccisu sen ala esi. non 
min imám liabel defensionem páter, quod forte fig it Jilia. Nam lex 
ila punit liomicidam. si dolo utaló Iiomicidi mii factum fieril. Ide 
aiitem páter non ideo servavil filiam. qitia voluil. séd quia 
occidere eam non pontit. Vö. Quint. insi. 5. 10. 104.

187 Cantarclla 246. p.
188 Macer D, 48. 5. 33 (32). pr. Nihil interest, adnlleram filiam prius 

páter occiderit an non. dinit iitnnnqtie occidal: nam si alléi ion 
occidil. lege Cornelia reus érit. Quod si adultero occiso altér 
vulneralus fierit. verbis quidem legis non liberalur: séd divus 
Marcus el Commodus rescripserunl impuniiaiem ei concedi. 
quia, licel inleremplo adultero mulier supemxerit psl lám gravia 
vulnera, quae ei páter infixeral. magisfalo quam volunlate eius 
servala esi.

189 Ulp. D. 48. 5. 24 (23). pr. Vö. Cantarella 247. p.
190 Coll. 4, 2. 6-7. Séd si filiam non inlerfecerit. séd soluin adui- 

lenini. Iiomicidii reus esi. El si inten allo filiam inlerfecerit. tan- 
tumdem est. nisi perseculiis illám inlerfecerit: continuatione 
enim animi videlur legis auciorilale fecisse.

191 Ulp. D. 48. 5. 24 (23). 4.
192 Cantarella 248. p.
193 Ulp. D. 48. 5. 24, I . Sufficit pairi. si eo tempore habéul in poles

lale, non in quo in matrimonium collocavit. Pap. D. 48. 5, 21
__  (20); Ulp. D. 48. 5, 22 (21).

194 Coll. 4. 2. 3. Secundo verő capilepennittiturpairi. si in filia sua. 
quam in poleslale habéi, aul in ea, quae eo auctore, enni in 
poleslale essek viro in mamim conveneril. adiillerum dönti suae 
geiicrive sui deprelienderit isve in eam rém socerum adhibtieril. 
ul is páter emu adiillerum sine J'raude occidal. ila ul filiam in 
conlinenii occidal. 4. 7. Quaerebaliir. an páter emancipalam 
fiiam  iure pairis accusare possil. Respondi: occidendi quidem 
facullaiem lex Iríbuil eam filiam. quam liabel in potestatem aul 
quae eo auctore in mamim convenil séd accusare iure pairis ne 
quidem emancipalam filiam páter prohibelur.

195 V. SCHAUB: Dér Zwang zűr Entlassung aus dér Ehegewalt und 
die remancipatio ohne uxor. (ZSS 82. 1965. 123. p.) [a további
akban: Schraub]

196 Coll. 4, 12,2. Filiusfaniilias páter si filiam in adultero deprelien- 
deril, verbis quidem legis prope esi. ul non possil occidere: per- 
mittitiir Iámén elinni ei. ul occidal. Paul. 2. 26. 2.

197 Pap. D. 48. 5. 23 (22). 4. Ideo pairi non niarilo mulierem el 
oinnein adiillerum remissum esi occidere. quod pleriimque pier- 
las paierni nominis consilium pro liberis capil: ceiermn marili 
calor el impelus facile decernentis f i i t  refrenandus.

198 Coll. 4. 10. I. Si marítiis uxorem suani in adultrio deprehensam 
occidil. an in legem de sicariis incidal. quaero. Respondil: nulla 
parié legis mariin uxorem occidere cpncedilur: quare aperle 
conlra legem fecisse emu non ambigilur.

199 Cantarella 249, p.
211.1 Macer d  48, 5. 25 (24). pr. Paul. 2. 26, 4 = Coll. 4, 12. 3. Coll. 

4. 3. 1-4.
2,11 Macer D. 48. 5. 25 (24). pr: Coll. 4. 3. 2.
21.2 Az adultcr sorsára vonatkozólag vö. Mór. Sál. 1.2. 41-46. Hic se 

praecipilem leclo dedil. illeflagellis /  ad móriéin caesus. fugiens 
hic dedil acrem /  praedonmn in lurbam. dedil hic pro corpore 
ntimmos. /  hunc pennixerunl calones: qtiin diám Ultid /  occidil 
ul quidani leclis caudamque salaiéin /  deinelerel fen  n.

21.3 Paul. 2. 26. 6. Coll. 4. 3. 5.
2(14 Pap. D. 48. 5. 39 (38). 8; Coll. 4. 3. 6.
205 Vö. Cantarella 260. skk.
2.16 C. 9. 9. 4.
2.17 Schaub 126. p.
208 Schaub 126. p.
2119 Földi-Hamza 238. skk.
21.1 Schaub 119. p.
211 Ulp. D. 48. 5, 2. 2. Lenocinii quidem crínién lege lulia de adul- 

leriis praeseriptum esi. ami sil in étim marínon poeita slalula. 
qui de adulterio uxoris suae quid ceperil. itein in emu. qui in 
adulterio deprehensam relinueril. Ulp. D. 48. 5. 30. pr. Marili 
lenociniuiit lex coercuit. qui deprehensam uxorem in adulterio 
relimiil adullerumqiie diniisii.

212 A lenocinitim eayéb tényálladékaihoz lásd Mommsen 1899. 700. p.
213 Pap. D. 48. 5. 12. 13. ibid. 40. 4; Ulp. D. 48. 5, 2. 6: Ulp. D. 38.
II. I. L .C .9.9. 25.
214 Schaub 120. p.
215 Földi-Hamza 255. p.
216 XII láb. 4, 3. (Cic. Phil. 2. 28.) Illám suam suas rés sibi habere 

iussit, ex XII labulis claves adentil. exegii.
217 C. Th. 3. 16. I; Földi -  Hamza 255. p.
218 Plut. Rom. 22. (Vö. Zlinszky 1996. 48. p.)
219 Földi-Hamza 255. p.
220 Fest. s. v. diffarealio
221 Plut. Quaesl. 50.
222 Füstéi de Coulange 57. sk.
223 R. DÜLL: Studien zűr Manusehe. In: Festschrift fiir Leopold 

Wcngcr. 1. (München 1944. 210. p.) [a továbbiakban: Dűli]
224 Plut. Rom. 22. (Vö. Zlinszky 48. p.
225 Dűli 213. p.
226 Vö. Gai. 1. 115 a
227 Dűli 213. sk.
228 Dűli 214. p.
229 Polyb. 12.6 b. 8.
230 Paus. 3. 3. 9.
231 Plut. Lyc. comp. c. Numa 3. 1-2.

6 4



lörténeli szemle

232 Calo tumorhoz bővebben lásd H. BERTHOLD: Caio von Ulica 
im Urteil seincr Zcitgcnosscn. In: Acia Conventus XI. Eirene 
1968. (Warschau 1971. 133. skk.): VV. HEMMEN: Das Bild dcs 
M. Porcius Cato Ulicensis in dér antikén Literatur. Diss. 
(Göttingen 1954.); P. PECCHIURA: La figura di Cato Utieense 
nella letteratura latina. (Torino 1965.)

233 Plul. Calo min. 25.
234 Plut. Calo min. 52.
235 App. elv. 2. 99.
236 Plut. Lvc. comp. c. Nnma 3, I -2.
237 Strab. 11,515.
238 Aug. fid. el op. 7. Non liceai viro uxorem suam allén Iradere: 

quod in re publica nme Romáim non solum minimé culpabililer. 
verum eliam laudabiliter Cato fecisse perhibelur.

: w Tért. ápol. 39, 12. Qui uxores sitas amicis commiinicaveninl. 
qttas in mairimoniitm dnxerant liberómul el alibi Creandorum. 
Nescio quidein ainvitas... O Romáimé gravilalis exeinphim: leno

esi pltilosopluis el censor.
2411 Q u i n t .  insi. 3 . 5 .  8 .  I I .  1 3 ;  1 0 , 5 ,  1 3 .
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242 L u c .  2 .  3 2 6 - 3 3 9 .  p p .  Inlerea. Plioebo gelidas pellenie tenebras, 
/  pulsalae somiere fores: qnas sanda reliclo /  Honensi moerens 
irrupii Marcia bnsto: /  quondam virgo loris melioris /uncia 
nmrili: /  mox. ubi. conubii prelium mercesque soluia esi /  lénia 
iám suboles, alias fecunda penaies /  implelura dalur. geminas ex 
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245 D ű l i  2 2 2 .  p .

Magyarországon úgy áll a helyzet, hogy a 
kocsmák túlnyomó részében valóban iha
tatlan bort mérnek, ihatatlan bort elsősor

ban azokban, ahol a legnagyobb a forgalom s ahol a kö
zönség rá van utalva arra, hogy itt fogyassza el italát, 
így elsősorban a vasúti vendéglőkben. (...) csupán azt 
a megjegyzést teszem, hogy világéletemben a leg
rosszabb bort Tokajhegyalja egyik vasúti vendéglőjé
ben ittam. Ily körülmények között nem lehet csodál
kozni azon, hogy a közönség idegenkedik a borfo
gyasztástól s a külföldi emberek külföldre elviszik a 
magyar bor rossz hírnevét.”1

A FILOXÉRA ÉS A PERONOSZPÓRA 
HATÁSA A BORTERMELÉSRE

A magyar bor legnagyobb hagyományos felvevőpia
ca, a lengyel, az ország 1772-es fölosztásával bezárult. 
Galícia osztrák tartomány lett, és ez azzal a következ
ménnyel járt. hogy boraink nem mérettettek meg az 
igazi külföldi piacon, többek között ennek következmé
nyeként a minőségi termelést csakhamar fölváltotta a 
mennyiségi bortermelés. A minőség hanyatlására fölfi
gyeltek a korszak egyes olyan meghatározó politikusai, 
mezőgazdászai is, mint Festetics György, Pethe Ferenc 
vagy Széchenyi István. A kérdés vizsgálatára 1836-ban 
bizottságot is létrehoztak, és ebben az évben megala
kult az Országos Magyar Gazdasági Egyesület -  Szé
chenyi kezdeményezésére - ,  melynek elsődleges célja 
a magyar lótenyésztés, és a magyar bortermelés fejlesz
tése volt.

A régi magyar bortermelés (és az európai borterme
lés) igazi fordulópontját azonban a filoxéravész jelen
tette. A XIX. század hetvenes éveiben megjelent jár
vány átrajzolta az euópai bortérképet. A Magyarország
ra 1875-ben, vesszőnyalábban érkezett filoxéra gyorsan 
terjedt. Először a déli területeken pusztított, majd meg
állíthatatlanul terjedt észak felé. A kötött talajú borvi
dékek súlyos károkat szenvedtek: a filoxéra 20 év alatt 
ezek 60%-át kipusztította.2 Ezt természetesen úgy kell 
értelmezni, hogy egyes területeken a pusztítás kisebb

P á lvö lgy i Balázs:

A borhamisítás kérdésének 
kezelése Magyarországon 
a filoxérától az 1908-as 
bortörvényig
volt, más területeken pedig szinte teljesen kipusztult a 
szőlő. A filoxéra természete miatt egyedül a homoki 
szőlők nem károsodtak.

A hagyományos, nem alföldi borvidékeink termelés
ben való részesedése mára filoxéra előtti időkben csök
kenni kezdett. Schams Ferenc is megjegyezte3, hogy az 
Alföldön is egyre nagyobb területeket foglaltak el a 
szőlők. A filoxéra előtti folyamatok az 1880-as évekre 
fölgyorsultak. Mivel a filoxérával szemben a homoki 
talajon élő szőlők voltak ellenállók, nem lehet csodál
kozni azon, hogy a filoxéra előrehaladtával az alföldi 
területek szőlői az ország összes szőlőterületeinek már 
40%-át tették ki,4 és a filoxéra előtti, mintegy 52.000 
hektárnyi homoki szőlőterület 1915-re 132.000 hektár
ra nőtt.'' A filoxéra pusztítását az 1880-as évektől a pe- 
ronoszpóra terjedése tette veszedelmessé, ismét csök
kentve a jó minőségű bor mennyiségét.

*
Arról, hogy a vizsgált korszak mennyire bővelkedett, 

a liszt, a tejtermékek, a kenyér, és természetesen a bor 
hamisításában, az ekkor meginduló tudományos élel
miszer-vizsgálatoknak köszönhetően van tudomásunk.6 
Mivel pedig borból ekkor éppen kevesebb volt, a szük
ségesnél -  a filoxéra, majd a peronoszpóra pusztításai 
miatt -  , növekedett a hamisítások száma, annál is in
kább, mivel létezett már egy nagy, városi felvevő piac. 
Magyarország nagyon sok szempontból átalakulóban 
volt a korszakban. Az urbanizáció és az iparosodás elő
rehaladtával a fogyasztási szokások is átalakultak. Lét
rejött egy olyan széles fogyasztói réteg, mely nem a sa
ját borát itta, és ezen réteg igényeinek kielégítése tete-


