
A  következő sírfelirat egy római kori emlékmű
vön maradt fenn, amelyet az elhunyt fogathajtó 
apja a II. század végén, a via Praenestinán, az 

első mérföldkő közelében állíttatott fel. Az emlék
művön egy háromrészes felirat található. Az első 
részben szerepel Marcus Aurelius Polynices Macarius 
sírfelirata, a második részben olvashatjuk testvére, 
Marcus Aurelius Mollicius Tatianus sírfeliratát, a har
madik rész pedig egy görög sírverset tartalmaz, amely 
a két fiú korai halálát siratja és megemlíti az emlék
művet állító apát, Polynicest is. A feliratokon kívül az 
emlékmű részét képezte a két fiú szobra. A fogathajtó 
Macarius neve csak a görög sírversből derül ki, a sírfel
irat ezt nem tartalmazza.

A sírfelirat szövege:

M-AUR POLYNICES-NAT-VER 
NA-QUI-VIXITANN-XXIX-MENS 
IX DIEBUS V QUI VIC1T PALMAS 
N-DCCXXXIXSICMNRUSSEO-N 
DCLV IN PRASINO LV IN VENE 
TO-XIMN ALBO N-XVII PRAE 
MIAXXXXNIII-XXXXXVIPU 
RANXIOCTOIUGNVIIIDECPN 
VIII-SEIUGN-11I-

A szöveg kiegészített átirata:
M(arcus) Aur(elius) Polyneices natione verna, qui 

vixit ann(is) XXIX. mens(ibus) IX, diebus V. Qui vicit 
palmas n(umero) sic: in russeo n(umero) DCLV, in 
prasino LV, in veneto XII, in albo numero XVII, 
praemia (sestertium) XXXX (milium) numero III, (ses- 
tertium) XXX (milium) XXVI, púra n(umero) XI, 
octoiug(e) n(umero) VIII, dec(emiuge) n(umero) Vilii. 
seiug(e) n(umero) III.1

A feliratot a következőképpen fordíthatjuk ma
gyarra:

„Marcus Aurelius Polynices, aki vernaként született, 
élt 29 évet, 9 hónapot, 5 napot. Aki a pálmát a 
következőképpen nyerte el: 655-ször vörösben, 55-ször 
Zöldben, 12-szer kékben, 17-szer fehérben, a díja 
háromszor 40.000, huszonhatszor 30.000, tizenegyszer 
púra (15.000)2 sestertius volt. Nyolcszor győzött nyolc
fogatúval, kilencszer tízfogatúval, háromszor hatfo
gatúval. "

A sírfelirat értelmezése első látásra nem jelent prob
lémát, hiszen egy fogathajtó dicsőségét örökíti meg. Ha 
azonban a római jog szabályainak szem előtt tartásával 
olvassuk el a szöveget, számos kérdésre kell választ 
keresnünk.

A névből arra következtethetünk, hogy a kocsihajtó 
szabad, római polgár volt, aki jogállását Marcus Aure- 
liustól származtatta, ezért vette fel a császár nevét.3 A 
fogathajtó származására nézve a sírfelirat a natione 
verna, azaz a vemnként született megjelölést tartalmaz
za, ami mindjárt bizonytalanná teszi a kocsihajtó sta
tusának megítélését. A verna szó ugyanis általános 
jelentésében az úr házában született rabszolgát jelöl, de

MŰHELY
Gedeon Magdolna

Egy római fogathajtó 
sírfeliratának 
jogi vonatkozásai
Starr felhívta a figyelmet arra, hogy ezt a szót hasz
nálták a Rómában születettekre is. így Festus szerint 
„Romanos enim vernas appellabant,” azaz a rómaiakat 
veniflknak nevezték.4 Martialisnál is többször úgy sze
repel a kifejezés, hogy Róma szülöttei a vernák.5 Ezen 
kívül több sírfelirat szerint bármelyik város szülöttére is 
lehetett a verna szót alkalmazni.6 Ezt figyelembe véve 
a kocsihajtó a status libertatis szempontjából lehetett 
ingenuus, azaz szabadon született és libertinus, azaz 
felszabadított is.

Horsmann szerint a natione verna megjelölés nem 
elegendő annak eldöntésére, hogy Polynices szabadon 
született vagy felszabadított volt-e. Az emlékművön 
szereplő sírvers az apát is megemlíti, de annak csak 
egyik nevét, a Polynicest tartalmazza, valamint azt, 
hogy ő is kliirósz héniokliosz, azaz híres kocsihajtó volt. 
Horsmann így arra a következtetésre jut, hogy az apá
nak és két fiának rabszolgaként ugyanaz az uruk volt, 
és libertinusként ugyanazt a császári nevet kapták. 
Véleménye szerint az apa, mint híres kocsihajtó nem 
lehetett már rabszolga, ha egy ilyen drága emlékművet 
tudott állíttatni, és ha a fiai is szabadok voltak. így 
Horsmann mindhárom fogathajtót inkább gazdag liber- 
tinusnak tartja.7 Ezt az álláspontot képviseli Jun- 
kelmann is, aki a fogathajtók nevéből arra következtet, 
hogy Marcus Aurelius uralkodása idején vagy kevéssel 
később szabadították fel őket.8

Ha elfogadjuk ezt az álláspontot, jogi szempontból 
további problémák merülnek fel. A sírfelirat ugyanis 
pontosan rögzíti az elhunyt korát: 29 év, 9 hónap és 5 
nap. Tehát Poynices Macarius még nem volt 30 éves, 
amikor meghalt, és még fiatalabb volt, amikor felsza
badították, pedig a lex Aelia Sentia értelmében 30 év 
alatti rabszolgák nem voltak felszabadíthatok, hacsak 
valamilyen különleges ok nem volt rá.9 A törvény 
ellenére felszabadított nem lett római polgár, hanem 
csak Latinus lunianus.10 Polynices Macarius viszont a 
Marcus Aurelius név felvétele alapján nem Latinosnak, 
hanem római polgárnak minősíthető. Hogyan lehet
séges ez?

A Digestában az operae libertorumma\, azaz a fel
szabadítottak szolgáltatásaival kapcsolatban találunk 
egy forráshelyet, amely szerint már a serdületlenektől 
követelni lehetett az operaet, tehát gyakran előfordul
hatott, hogy 30 év alatti rabszolgákat is felszabadítót-__
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lak.11 Ez pedig Ulpianus szerint leginkább írnokok, 
nomenclatorok, számvevők, színészek és egyéb volup- 
tatis artifextk -  akik közé a kocsihajtók is besorolhatók
-  esetében fordulhatott elő. Alföidy Géza szerint ennek 
az az előfeltétele, hogy ebben a körben a lex Aelia 
Sémid életkorra vonatkozó előírása nem, vagy nem 
minden esetben érvényesült, vagy pedig ezek a rabszol
gák kötődtek leginkább a felszabadítójukhoz, így az ő 
esetükben teljesültek gyakrabban azok a feltételek, 
amelyek alapján kivételt 
képeztek az életkori 
előírás alól.12

Egy Latimis Iunianus 
is elnyerhette azonban a 
római polgárjogot a kö
vetkező esetekben: ha 
egy római vagy latin asz- 
szony gyermekkel aján
dékozta meg, ha a latin 
jogú hat évet katonásko
dott, ha hat évet kereske
dett egy 10 000 modius 
teherbírású hajóval, ha 
három évig pékként te
vékenykedett Rómában, 
továbbá az a nő, akinek 
három gyermeke szüle
tett.13 Polynicesék ese
tében ezek az indokok 
nem szolgálhattak alapul 
a polgárjog elnyerésé
hez, hiszen tevékenysé
güknél fogva más mesterséget nem űzhettek, gyerme
kük sem igen lehetett, hiszen valószínűtlen, hogy erre a 
síremlék ne utalt volna. Volt még azonban két további
-  a mi esetünkben is szerephez jutó -  módja annak, 
hogy a Latinusok elnyerhették a római polgárjogot, 
amelyek a mi esetünkben is szerephez juthattak: az 
egyik az, hogy Nero rendelete szerint az a Latinus 
kaphatott polgárjogot, akinek vagyona meghaladta a 
200 000 sestertiust, és Rómában olyan házat épített, 
amibe legalább ennek az összegnek a felét befektette.14 
Ha összeadjuk Polynices Macarius győzelmekből 
befolyt bevételét, kiderül, hogy az 1 065 000 sestertiust 
tett ki. Bár ennek az összegnek egy része a factiót15 
illethette,16 vagyona így is bőven meghaladhatta az 
élőin 200 000 sestertiust, és nem kizárt, hogy házat is 
építtetett belőle.

A másik lehetséges mód egy Latinus Iunianus 
számára a polgárjog elnyerésére a császári kegy, a be- 
neficium principale lehetett.17 Véleményem szerint, ha 
a kocsihajtót a cirkuszban a nézők követelésére sza
badították fel, életkora ellenére, császári kegy folytán a 
római polgárjogot is elnyerhette. Ilyen követelések 
gyakran előfordulhattak a cirkuszban, hiszen egy forrás 
szerint éppen Marcus Aurelius rendelete alapján a 
magántulajdonban álló kocsihajtó rabszolga a nézők 
követelése ellenére is rabszolga maradt, a játékrendező 

— nem adhatta mes neki a szabadságot, hiszen ezzel más- 
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nak a tulajdonjogát sértette volna.18 Ha azonban a rab
szolga felszabadításába a tulajdonosa is beleegyezett, a 
császári kegy folytán a polgárjogot is elnyerhette. Ezek 
alapján szerintem Polynices is a nép követelésére, a sír
feliraton megörökített sorozatos győzelmei alapján, a 
cirkuszban nyerte el szabadságát, és császári kegy 
folytán a polgárjogot is.

Ezzel egy újabb probléma merül fel. Ha ugyanis a 
sikeres kocsihajtó rabszolga volt, akkor minden szerze

ménye a tulajdonosát 
illette, így az elnyert 
díjak is az urát gazdagí
tották. A tulajdonosok 
persze általában érde
keltté tették szolgáikat a 
további jó szereplés 
reményében. A nyere
mény egy részét a rab
szolga kocsihajtók rend
szerint peculi miiként 
megtarthatták. A meg
felelő összegű pénzt 
összegyűjtve pedig meg 
is válthatták szabadsá
gukat. Polynices Maca
rius, mint az a sírfelirat
ból kiderül, nagyon si
keres fogathajtó volt, 
ezért neki sem okozha
tott gondot, hogy a cir
kuszban követelt sza
badsága biztosítása fejé

ben felajánlja a megfelelő összeget tulajdonosának. A 
volt tulajdonos ebben az esetben is jól járt, hiszen az 
operae felvállalása körében a kocsihajtóknak továbbra 
is át kellett adniuk nyereményük egy részét pat- 
ro/iHsuknak.19

A sírfeliratból az is kiderül, hogy Polynices Maca
rius nem állapodott meg egyetlen factiónál, hanem min
degyik színeiben versenyzett és ért el sikereket. 
Factióit valószínűleg a nagyobb anyagi haszon érde
kében váltogatta.

A sírfelirat alapján megállapíthatjuk, hogy Polynices 
Macarius Rómában született rabszolga volt, aki apja 
nyomdokait követve maga is kocsihajtó lett, majd sike
res pályafutása során, még jóval 30 éves kora előtt sza
baddá vált. Ez feltehetőleg a cirkuszban, a nézők 
követelése után, a tulajdonosának fizetett megváltással 
történt, és beneficium principale folytán a római pol
gárjogot is elnyerte. Polynices Macarius szabad római 
polgárként mindig annak a factió  nak a színeiben 
versenyzett, amely az elnyert díjakból nagyobb 
hányadot biztosított számára. Mivel a síremléken sze
replő versben az apa mindkét fiát siratja, és a kisebbik 
fiú csak 20 évet, 8 hónapot, és 7 napot élt, nagy 
valószínűség szerint a veszélyes sportot űző fiúk a 
versenyzés során vesztették életüket, s így korai haláluk 
miatt az utókorra is fennmaradt győzelmi listájukat nem 
hosszabbíthatták tovább.

Római kocsiverseny -  négyfogani quadriga -  korabeli ábrázolása
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Létezik-e „normális" társadalom?

Minden társadalomról megállapítható, hogy 
általánosan elfogadott erkölcsi és jogi normák 
segítségével kívánja biztosítani tagjai számára 

a mindennapi tevékenységekhez szükséges, kiszámít
ható hátteret. Azonban minden korban találhatunk 
olyan kisebb-nagyobb társadalmi csoportot, amely 
„kihívóan közösségellenes” magatartásával kivívja a 
többség rosszallását, ezért pusztán életvitele miatt kodi- 
fikálási „vágyat" ébreszt a jogalkotókban. Különösen 
így van ez akkor, ha a „rendetlenség” közterületen, 
nagy nyilvánosság által észlelhető megnyilvánulásairól 
van szó (koldulás, csavargás, prostitúció).

Azt azonban, hogy egy adott társadalom milyen 
magatartást minősít elfogadhatatlannak, nem egyszerű 
definiálni. A társadalmi problémák, valamint a devian
cia elméletei a társadalomtudomány és a társadalmi 
együttélés legalapvetőbb kérdéseit vetik fel, és további 
feladatok elé állítják a kutatót: kikerülhetetlenné válik a 
„rend” fogalmának tisztázása (és annak meghatározása, 
hogy mihez képest definiáljuk azt), annak vizsgálata, 
hogy vajon a stabilitás vagy a változás domináns-e a 
társadalmak életében; probléma-e a deviancia, és ha 
igen, kik számára stb.

Megállapítható, hogy a szakirodalomban két meg
közelítésben vizsgálják a deviancia és a társadalmi 
problémák viszonyát. Az egyik elmélet (Merton, 
Sulliven) szerint a deviancia a társadalmi problémák 
szélesebb kategóriáján belül értelmezhető, míg a másik 
(Rubbington) szerint a deviancia a társadalmi prob
lémák értelmezésének egyik lehetséges módja. 
Akármelyik elméletet fogadjuk el, kétségtelen, hogy a 
társadalmi problémák elméleti modelljeinek hátterében 
mindig a normális, problémamentes társadalom elkép
zelt képe áll. (Ez érthető is, hiszen nehezen tisztázható 
bármiféle eltérés, ha nem világos a viszonyítási alap,

Kiss Bernadett

Közrendsértő 
magatartások 
jogtörténeti hátteréről

amely a társadalmi értékítéleteknél egyúttal mérceként 
is szolgál. Ezt a mércét nevezik a társadalmi problémák 
kutatói „normalitásnak.”)

A normalitás meghatározására azonban többnyire 
csak akkor van szükség, ha a másság kérdésessé teszi 
azt. Ideális esetben észrevétlen marad, evidens fogalmi 
jellege megvédi az elemzésektől, bár ettől még 
történetileg változó jellegét elismerik. A normalitás 
egy, az elképzelt tökéletes társadalom, a „jó társada
lom” eszményéhez igazodik, amelyben nem léteznek 
azok a problémák, amelyekkel a mindennapokban 
küszködni kell. Egyúttal a fogalom azt a feltételezést is 
tartalmazza, hogy lehetséges a problémamentes tár
sadalom kialakítása. A normalitás fogalma azonban 
csak akkor értelmes, ha totális érvényű, kivétel nélkül 
vonatkozik a társadalom egészére. Mégis valószínűsít
hető, hogy ez az utópisztikus igény nem fogalmazódik 
meg a társadalom bármely szintjén, hanem leginkább 
ott, ahol a társadalmi folyamatok nem csupán az egyéni 
élet eseményeiként, hanem társadalmi folyamat jel
legükben befolyásolhatók; valamint ott, ahol a társada
lom működése szükségessé és lehetségessé teszi más 
csoportok, emberek tevékenységének befolyásolását. 
Ez a totalitásigény egyben a társadalomhoz való hatal
mi viszonyulást is feltételez.1

A fentiek után érdemes röviden áttekinteni, milyen 
tartalmi változáson ment át a normalitás és a devian-


