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I. Bevezetés 

 

Tanulmányunkban a hagyomány által (valószínűleg tévesen1) Ulpianusnak tulajdonított 

Liber Singularis Regularum című könyv, De testamentis fejezetében a római 

végrendeletről szóló fragmentumoknak más ókori forrásokkal való összehasonlítását 

tárgyaljuk.  

 

A mű fontosságát összetétele mutatja; fontos jogi, politikai, társadalmi kérdéseket jár 

körül: a római személyállapotok, családi kapcsolatrendszer kifejtésén, vallási természetű 

témákon túl vagyoni ügyekre is kiterjed, ezzel hiteles képet adva a Severus dinasztia 

korabeli római polgárról, és jelentősen gazdagítva az ókori források körét. 

 

Tanulmányunkban arra a kérdésre keressük a választ, hogy miként ír a Liber Singularis 

Regularum a végrendelkezésről, és ez hogyan értelmezhető az ókori források tükrében. A 

kérdés megválaszolása érdekében célunk a könyv végrendeletekről szóló 

fragmentumainak elemzése segítségével a szöveg beágyazottságának vizsgálata a római 

jog rendszerébe, Mindemellett azt is szeretnénk kideríteni, hogy milyen átfedések és 

eltérések mutatkoznak a primér forrásokban a végrendeleteket illetően. 

 

A tanulmány módszertana a forráselemzés; a Liber Singularis Regularum 

végrendelkezésről szóló fejezetének áttekintésekor nemcsak filológiai vizsgálat alá 

vetettük az egyes töredékeket, hanem a jogi szempontok érvényesülése mellett ókori 

görög és latin források bevonásával kulturális, vallási és politikai térben is elhelyeztük 

őket. Mindezt úgy valósítottuk meg, hogy értelmező kommentárokkal láttuk el a 

fragmentumokat, ezáltal feloldva a latin szöveg tömörségét és megvilágítva annak jogi és 

társadalmi jelentőségét. 

 

II. A végrendeletekről – [DE TESTAMENTIS] 

 

1.  Testamentum est mentis nostrae iusta contestatio in id sollemniter facta, ut post 

mortem nostram valeat. 

 

[A végrendelet az, amiben szándékunk jogszerű, ünnepélyes kinyilvánítását tesszük 

meg annak érdekében, hogy az halálunk után érvényesüljön.] 

                                                 
1 Ennek a problémának a tárgyalása szétfeszíti dolgozatunk kereteit. Lásd róla bővebben: Sperandio, Marco 

Urbano: Incip(iunt) Tituli ex corpore Ulpiani’. Il ‘liber singularis regularum’pseudoulpianeo e il ‘codex 

vaticanus reginae 1128. Revue internationale des droits de l'antiquité 58 (2011): 357-392, továbbá: Honoré, 

Tony: Ulpian, Pioneer of Human Rights. Oxford University Press, 2002, 206. 



45 

 

 

A végrendelet kialakulása a törvényes öröklés mellett az ősi családközösségi szemlélet 

felbomlására enged következtetni,2 ahol a házközösségek alapvetően földművelésre 

épülő, földalapú viszonyrendszerét mindinkább felváltotta a gazdasági, egyszersmind 

individuális nézőpont, amely a pater familias korlátlan hatalmának csökkenéséhez, 

továbbá az örökösi pozíció megerősödéséhez vezetett a korai köztársaság idején.3 A Kr. 

e. III. századra már olyan természetessé vált a végrendelet megléte, hogy Cato Maior is 

csak annyit jegyez meg, három dolgot bánt meg életében: hogy titkot bízott a feleségére, 

hogy hajóval ment oda, ahova gyalog is mehetett volna, illetve, hogy volt olyan nap az 

életében, amikor nem volt végrendelete.4 

 

Maga a testamentum szó eredetére is számos magyarázat van már az ókortól kezdődően. 

Servius Sulpicius például úgy érvelt, hogy a szó a mentis contestatio, azaz „az akarat 

bizonyítása” kifejezésből eredeztetve összetett szó, amit Gellius erősen kétségesnek 

tartott.5 Emil Goldmann6 többek között Robert Planta7 kutatásaira alapozva úgy vélte, 

hogy az oszk nyelvben meglévő tristaamentud szóból vette át a latin, Mommsen épp 

fordítva gondolta, szerinte a latinból szivárgott át az oszk nyelvbe,8 bár annyiban 

egyetértettek, hogy eredetileg trestamentum/tristamentum alakban fordulhatott elő, ezt az 

archaikus szóalakot őrizte meg az oszk kifejezés is. Huschke azonban a vereiiai 

(népgyűlés) szócikkben amellett foglal állást, hogy a tristaamentud szó a tristis sententia 

kifejezésből származik, ami a végrendeletet a gyásszal rokonítja.9 A modern etimológia 

szerint a szó a testis, azaz tanú szóból származik, amely tres/tris + sto alakban utalhatott 

arra, hogy a tanú mintegy harmadik személyként vesz részt az adott ügyletben.10  

 

A végrendelet ulpianusi meghatározása az érvényesülésre helyezi a hangsúlyt, azaz a 

végrendeletben megörökített szándék beteljesülésére, amelyet Modestinus is kiemel saját 

                                                 
2 Pólay Elemér: A római végrendelet eredete. Acta Universitatis Szegediensis, Acta Juridica et Politica, 

Tomus II. Fasciculus 3., Szeged, 1956. 12-21. 
3 Max Kaser: Das römische Privatrecht: Das altrömische, das vorklassische und klassische Recht. CH 

Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1955. 561skk. 
4 Plut. Cat. Mar. 9, 6: Μεταμεληθῆναι δ᾽ αὐτὸς ἐν παντὶ τῷ βίῳ τρεῖς μεταμελείας: μίαν μὲν ἐπὶ τῷ γυναικὶ 

πιστεῦσαι λόγον ἀπόρρητον, ἑτέραν δὲ πλεύσας ὅπου δυνατὸν ἦν πεζεῦσαι, τὴν δὲ τρίτην, ὅτι μίαν ἡμέραν 

ἀδιάθετος ἔμεινε [...] in. Bernadotte Perrin (szerk.): Plutarch's Lives. Heinemann, London, 1914. Sajnálatos 

módon Máthé Elek (Máthé Elek (ford.): Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok. Osiris Kiadó, Budapest, 

2005. 500.) magyar fordításában helytelenül tétlenségnek fordította az ἀδιάθετος szót, ami a διατίθημι szó 

fosztóképzős alakja. A szó jelentésére nézve vö. pl. Lys. 19, 39 in. Walter Rangeley Maitland Lamb: 

Lysias. Heinemann, London, 1930.: […] ὁ γὰρ Κόνωνος θάνατος καὶ αἱ διαθῆκαι, ἃς διέθετο ἐν Κύπρῳ…, 

ahol Bolonyai Gábor helyesen végrendeletként fordította in. Bolonyai Gábor (szerk.): Lysias beszédei. 

Osiris, Budapest, 2003, 340. 
5 Gel. 7, 12, 1-4 in. Jacobus Gronovius (szerk.): Aulus Gellius: Noctes Atticae. A. J. Valpy, London, 1824. 
6 Emil Goldmann: VIII. Das Alter des römischen Testaments. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für 

Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung, 51(1), 1931. 223. 
7 Robert von Planta: Grammatik Der Oskisch-Umbrischen Dialekte, Vol. 2. Cambridge University Press, 

2012. 
8 Theodor Mommsen: Die unteritalischen Dialekte. G. Wigand, 1850. 177, 210, 304. 
9 Philipp Eduard Huschke: Die oskischen und sabellischen sprachdenkmäler: Sprachliche und sachliche 

erklärung, grammatik und glossarium, Friedrichs, Elberfeld, 1856. 176. 
10 Michiel De Vaan i.m. 618. 



46 

 

Digestabeli definíciójában,11 a iusta contestatio formakötöttségét azonban lazítja 

Papinianus, aki a szavak helyett az akarat érvényre jutása mellett érvel.12  

 

2. Testamentorum genera fuerunt tria, unum, quod calatis comitiis, alterum, quod 

in procinctu, tertium, quod per aes et libram appellatum est. Illis duobus 

testamentis abolitis hodie solum in usu est, quod per aes et libram fit, id est per 

mancipationem imaginariam. In quo testamento libripens adhibetur et familiae 

emptor et non minus quam quinque testes, cum quibus testamenti factio est. 

 

[A végrendeletnek három fajtája volt, egyik, amelyet calatis comitiis, a másik, amit in 

procinctu, a harmadik, melyet per aes et libram névvel illetünk. Miután e két [előbbi] 

végrendeletet megszüntették, mára már csak egyedül az használatos, amelyet rézzel 

és mérleggel, azaz színleges mancipatióval végeznek. Ebben a végrendeletben 

közreműködik a mérlegtartó, a vagyonvevő és nem kevesebb, mint öt tanú, akik 

viszonylatában végrendelkezési jog áll fenn.] 

 

A végrendelkezés egyik legkorábbi szóbeli formája a kezdetben szakrális szereppel 

bíró,13 comitia calata előtt tett végrendelet volt, ami valószínűleg egyfajta halál esetére 

szóló arrogatio formájában válhatott a végrendelkezés színterévé az archaikus korban;14 

azonban egyrészt csak békeidőben hívták össze,15 másrészt csak évente kétszer,16 továbbá 

meglehetősen nagy embertömeget kellett megmozgatni ahhoz, hogy tanúként járhassanak 

el, így ez a végrendelkezési forma kevésbé tudta követni az élet gyors változásait. A 

testamentum in procinctu abban az esetben volt alkalmazandó, amikor háborús 

körülmények között kellett végrendeletet tenni,17 így például csatába indulás előtt,18 

ekkor maga a hadsereg, illetve a katonatársak szolgáltak tanúként a végrendelet szóbeli 

megtételéhez.19 E két régebbi formát szorította háttérbe a testamentum per aes et libram, 

amely egy mancipatiós aktussal20 tette lehetővé végrendelet készítését.  

 

                                                 
11 Mod. D. 28, 1, 1: „Testamentum est voluntatis nostrae iusta sententia de eo, quod quis post mortem suam 

fieri velit.” A végrendelet jogszerű kinyilvánítása akaratunknak arról, amit szeretnénk, hogy saját halálunk 

után bekövetkezzen. in. Theodor Mommsen et al.: Corpus iuris civilis: Digesta, recognovit Theodorus 

Mommsen. Vol. 1. Weidmann, 1877. 
12 Pap. D. 35, 1, 101pr. 
13 Gel. 15, 27, 1. 
14 Kaser i.m. 59. 
15 Inst. 2, 10, 1 in. Paul Krüger et al: Corpus iuris civilis: Institutiones, recognovit Paulus Krueger. Vol. 1., 

Weidmann, 1877. 
16 Gai. 2, 101 in. Bernard Gustav Adolf Kübler - Emil Seckel (ford.): Gaius: Institutionum commentarii 

quattuor. Teubner, Leipzig, 1903. 
17 Cic. n. d. 2, 9 in. Harris Rackham (szerk.): Marcus Tullius Cicero - De natura deorum; Heinemann, 

London, 1933. 
18 Vel. 2, 5 in. Johann Christian Heinrich Krause (szerk.): C. Velleii Paterculi Historia Romana. A.J. Valpy, 

London, 1822. 
19 Plut. Cor. 9. 
20 Mancipatio útján zajlott le az emancipatio (Ulp. 10, 1), lehetett továbbá szabadulni az azonos módon 

kötött kötelemből, vagy kiadni a hagyományt bizonyos esetekben (Gai. 3, 173-175), de a coemptio esetében 

is ezt használták (Gai. 1, 113). 
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Számos részletszabály rendezte, hogy pontosan ki lehet mérlegtartó, vagyonvevő vagy 

éppen tanú,21 a közreműködők testamenti factiója pedig leszűkítette azok körét, akik részt 

vehettek a végrendelet elkészítésében. A t.f. ugyanis kétoldalú, az egyik az öröklési 

képesség, amely általában valakinek a viszonylatában értelmezendő (cum aliquo); ebben 

az esetben az örökhagyótól való öröklés képességét jelenti, amit műszóval testamenti 

factio passivának hívunk, az érme másik oldala, szintén nem forrásszerű kifejezéssel 

élve, a testamenti factio activa, ami pedig a végrendelkezési képességet jelöli.22  

 

Iustinianus császár Institúciója jelen fragmentummal egyezően úgy fogalmaz, hogy az 

lehet tanú, akinek viszonylatában végrendelkezési jog áll fenn.23 Ezzel szemben például a 

Mészöly-féle magyar fordítás úgy fogalmaz, hogy „Tanú lehet az, akinek magának is van 

végrendelkező képessége.”24 Ez azonban a testamenti factio activát jelenti, márpedig a 

tanúk kapcsán bizonyos, hogy nem erről van szó. A t.f. passiva sokkal szélesebb kört 

felölel, megilleti például a rabszolgát is, ura tehát ugyanúgy örökösévé tudja őt nevezni, 

mint saját gyermekeit.25 Azért kizárt a t.f. activa szerinti értelmezése a szövegnek a tanúk 

körében, mert Ulpianus világosan leírja, hogy Latinus Iunianus is lehet tanú,26 annak 

ellenére, hogy végrendelkezési képessége (t.f. activa) nincs,27 t.f. passivája is csak akkor 

van, ha az örökhagyó halálának pillanatában, vagy a cretio28 napja előtt római polgár 

lesz.29 

 

3. Qui in potestate testatoris est aut familiae emptoris, testis aut libripens adhiberi 

non potest, quoniam familiae mancipatio inter testatorem et familiae emptorem 

fit, et ob id domestici testes adhibendi non sunt. 

 

[Aki az örökhagyó vagy a vagyonvevő hatalomalattija, az nem vehet részt tanúként 

vagy mérlegtartóként, mivel a vagyon mancipatiója az örökhagyó és a vagyonvevő 

között zajlik, és emiatt a házon belüli tanúk nem vehetnek részt.] 

 

Ius civile alapján a vagyonvevő mancipiumába került a végrendelkező teljes vagyona és 

családja is, így korántsem volt közömbös, hogy ki vesz részt a testamentum per aes et 

libram során tanúként és mérlegtartóként az eljárásban. Az örökhagyó hatalomalattija 

nem lehetett sem tanú,30 sem mérlegtartó, mert ő maga is a mancipatio részét képezte, így 

nem volt lehetősége sibi quodammodo testimonia praestare.31 Gaius akként érvelt, hogy 

                                                 
21 Ulp. 22, 3-8 in. Martin Avenarius: Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum: Entstehung, 

Eigenart und Überlieferung einer hochklassischen Juristenschrift; Analyse, Neuedition und deutsche 

Übersetzung. Wallstein Verlag, 2005.  
22 Kaser i.m. 574-577. 
23 Inst. 2, 10, 6: Testes autem adhiberi possunt ii cum quibus testamenti factio est. […] 
24 Mészöly Gedeon (ford.): Justinianus császár instituciói négy könyvben. A Budapesti Kir. Magy. 

Pázmány Péter Tudományegyetem Római Jogi Szemináriumának kiadványai. 1939. (azóta több 

utánnyomás) Inst. 2, 10, 6. 
25 Gai. D. 28, 5, 31 pr. 
26 Ulp. 20, 8. 
27 Ulp. 22, 14. 
28 Ulp. 22, 27skk. 
29 Ulp. 22, 3. 
30 Inst. 2, 10, 9. 
31 Semmilyen módon saját ügyében tanúskodnia. in. Inst. 2, 10, 10. 
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az ősi jog szerint az egész ügylet kizárólag a vagyonvevő és a végrendelkező között ment 

végbe, márpedig a vagyonvevőt egykor az örökösök közé számították,32 így tehát a 

vagyonvevő hatalomalattija, mint az örökös örököse, a rézzel megvett vagyon 

várományosa, hovatovább lappangó tulajdonosa érintett volt a mancipatióban, így az ő 

részvétele is kizárt volt.  

 

Ezzel ellentétben mind maga az örökös, mind az, akinek hatalma alatt állt az örökös, 

mind pedig az, aki az örökös hatalma alatt állt, az közreműködhetett tanúként és 

mérlegtartóként egyaránt, ugyanígy a hagyományos és a vele hatalmi viszonyban lévők; 

azonban Gaius is megjegyezte, hogy bár lehetséges, de ha lehet, akkor az örökös 

tekintetében minime hoc iure uti debemus.33 Ezt az ellentétet oldotta fel a iustinianusi 

Institúciók rendelkezése, ami velősen megállapította, hogy totum ius tale conturbatum 

fuerat,34 így ott megtiltották az örökös35 és a kötelékébe tartozók36 részvételét, azonban a 

hagyományosok és hitbizományosok, továbbá a velük hatalmi viszonyban állók számára, 

akik non iuris successores sunt,37 megengedték a tanúként való részvételt. 

 

4. Filio familiam emente pater eius testis esse non potest.  

5. Ex duobus fratribus, qui in eiusdem patris potestate sunt, alter familiae emptor, 

alter testis esse non potest, quoniam quod unus ex his mancipio accipit, adquirit 

patri, cui filius suus testis esse non debet.  

 

[Amikor a fiú a vagyonvevő, akkor az apa nem lehet a tanúja. 

Két olyan testvér közül, akik ugyanannak az apának a hatalma alatt vannak, nem lehet 

az egyik vagyonvevő, a másik tanú, mivel amit közülük az egyik az adásvétellel kap, 

azt az apának szerzi, akinek a fia nem lehet a tanúja.] 

 

Minthogy a fiú a pater familias hatalomalattija volt,38 természetszerűleg minden vagyont 

ex aliqualibet causa39 az apjának szerzett;40 az apa emiatt nem tanúskodhatott a saját 

vagyongyarapodása ügyében, még ha a császárkorra csupán szimbolikus ügyletté is vált a 

vagyon rézzel történő megvétele.41 Ugyanígy nem volt jogszerű, hogy két testvér közül 

az egyik az apának szerezzen, mint vagyonvevő, a másik pedig ehhez tanúként 

asszisztáljon,42 tekintve, hogy ő is az apára szálló vagyon várományosa volt, ami miatt 

akár érdekében is állhatott volna a végrendelet szavait megmásítani.  

 

A iustinianusi Institúciók rendelkezése annyiban finomított a pater familias számára 

történő szerzés korlátlanságán, hogy a hatalomalattiak azon javaira, amiket nem apjuk 

                                                 
32 Gai. 2, 105. 
33 Ezt a jogot egyáltalán ne gyakoroljuk. in. Gai. 2, 108. 
34 Az egész efféle joganyag zavaros volt. in. Inst. 2, 10, 10. 
35 Ulp. D. 28, 1, 20 pr. 
36 Ulp. D. 28, 1, 23. 
37 Nem jogutódok. in. Inst. 2, 10, 10. 
38 Gai. 1, 55; Inst. 1, 9, 2. 
39 Bármilyen jogcímen Gai. 2, 87. 
40 Ulp. 20, 10. 
41 Gai. 2, 103. 
42 Gai. 2, 106. 
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vagyona révén szereztek, atyjuknak csupán haszonélvezete lett, de a tulajdonjog a 

hatalomalatti gyermeknél maradt, így biztosítva például a gyermekek jövőjét egy 

vagyonával rosszul gazdálkodó pater familias esetén.43 Mivel a tanú és a mérlegtartó 

státusza azonos megítélés alá esett, valószínűsíthető, hogy a fenti fragmentumok a 

libripensre is vonatkoztak, ahogy az az ezelőtt lévő 3. és az ezt követő 6. fragmentumban 

is szerepel. 

 

6. Pater et qui in potestate eius est, item duo fratres, qui in eiusdem patris potestate 

sunt, testes utrique, vel alter testis, alter libripens fieri possunt, alio familiam 

emente; quoniam nihil nocet ex una domo plures testes alieno negotio adhiberi.  

 

[Lehetséges az, hogy az apa és az, aki a hatalma alatt van, valamint két testvér, akik 

ugyanannak az apának a hatalma alatt állnak, lehessenek mindketten tanúk, miközben 

más a vagyonvevő, avagy az egyik tanú, a másik mérlegtartó, mivelhogy semmi sem 

akadályozza azt, hogy más ügyletében egy házközösségből több tanú vegyen részt.] 

 

A testamentum per aes et libram során a jogügylethez sem az örökösi, sem a 

végrendelkezői oldalhoz nem tartozó tanúk egymáshoz való viszonya teljességgel 

közömbös volt, hiszen a tanúk kiválasztásánál csak arra kellett ügyelni, hogy a tanúk ne 

szerepeljenek a végrendeletben,44 ne legyen okuk az örökhagyó akaratát megmásítani. 

Így volt lehetséges, hogy egy harmadik személy végrendelkezésénél mind az apa, mind a 

fia, vagy akár két testvér is tanúként vagy éppen mérlegtartóként részt vehetett.  

 

A iustinianusi Institúciók rendelkezése alapján már meg sem nevezték külön a 

mérlegtartót, csupán a régi végrendelkezési formák leírásakor említették,45 pusztán 

tanúként kezelték, ahogy Gaius is a tanúk közé számította,46 így a szinte szó szerint átvett 

fragmentumból egyszerűen száműzte az alter libripens fieri possunt mondatrészt,47 míg a 

Digesta azzal egészítette ki a szöveget, hogy in eodem testamento vel eodem negotio 

lehettek tanúk ugyanazon házközösség tagjai.48  

 

Celsus meglehetősen nyersen foglalt állást, amikor Labeo megkérdezte tőle, vajon az is 

lehet-e tanú, aki a végrendeletet írta.49 Természetesen lehetett, azonban annyiban volt 

relevanciája a kérdésnek, hogy a végrendelet íróját gyakran megjutalmazták a 

végrendeletben, a tanú viszont éppen attól volt tanú, hogy kívül maradt a végrendeleten. 

A lex Cornelia alapján ugyanis büntetendőnek minősült, ha valaki saját magának rendelt 

                                                 
43 Inst. 2, 9, 1. 
44 Ulp. D. 28, 1, 20, 3. 
45 Inst. 2, 10, 1. 
46 Gai. 2, 107. 
47 Inst. 2, 10, 8. 
48 Ugyanazon végrendeletben vagy ugyanabban az ügyben in. Ulp. D. 22, 5, 17. 
49 Cel. D. 28, 1, 27: Non intellego quid sit, de quo me consuleris, aut valide stulta est consultatio tua: plus 

enim quam ridiculum est dubitare, an aliquis iure testis adhibitus sit, quoniam idem et tabulas testamenti 

scripserit.  

Nem értem, mi az, amiről kérdezel, vagy pedig a kérdésed igazán ostoba: több, mint nevetséges ugyanis 

kételkedni abban, hogy vajon lehetett-e törvényesen tanúul hívni valakit, minekutána ugyanő írta meg a 

végrendelet tábláit. 
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hagyományt,50 továbbá az is, ha nem magának, hanem annak, akinek a hatalma alatt 

volt.51  

 

Így a végrendelet írásából fakadó visszaéléseket elkerülendő a SC Libonianum úgy 

rendelkezett, hogy ha a végrendelet írója számára szán valamit a végrendelkező, azt a 

részt külön meg kell erősítenie és aláírnia, ezzel hitelesítve, hogy tudomásával és 

beleegyezésével történt a végrendeletbe foglalás.52  

 

A rabszolgák bizonyos ügyletekben a civiljog alapján nem is vehettek volna részt,53 így 

ha egy rabszolga ura parancsára saját felszabadítását beleírta a végrendeletbe, az nem 

érvényesülhetett a lex Cornelia szigorú szabályai miatt; ugyanebben az esetben, ha a 

katonai végrendeletben írta bele saját felszabadítását a rabszolga,54 akkor nem lehetett 

eltekinteni a büntetéstől.55 A végrendelkező fenti módon történő megerősítésével azonban 

fideicommissum formájában mégis megkaphatta a szabadságot,56 ugyanis Pius császár is 

megfogalmazta, hogy ilyen esetekben sententiam magis sequendam, quam scripturam.57 

A Codex Iustiniani pedig kijelenti, hogy a végrendelkező mind a végrendelet írójára, 

mind a tanúkra hagyhat dolgokat tetszése szerint bármilyen törvényes formában, legyen 

az akár legatum, fideicommissum, vagy más egyéb mód,58 mint például donatio mortis 

causa. 

 

7. Latinus Iunianus et familiae emptor et testis et libripens fieri potest, quoniam 

cum eo testamenti factio est. 

 

[A Latinus Iunianus lehet vagyonvevő is, tanú is és mérlegtartó is, mivelhogy van az 

ő viszonylatában végrendelkezési jog.] 

 

A felszabadítottaknak azon csoportja,59 akiket tartalmi vagy formai hibával szabadítottak 

fel és a ius civile szerint rabszolgák maradtak volna,60 a lex Iunia Norbana alapján 

felszabadítottnak minősültek és a latinjogúakhoz tartoztak, őket illették Latinus Iunianus 

névvel.61    

 

Bár Caracalla a constitutio Antoniana intézkedésével a Latinus Iunianus és a dediticiorum 

numero kivételével mindenkinek megadta a római polgárjogot a III. század második 

évtizedének elején,62 Cassius Dio szerint bizonyos adóügyi nyerészkedések okán,63 

                                                 
50 Afr. D. 48, 10, 6 pr. 
51 Mac. D. 48, 10, 10. 
52 Cal. D. 48, 10, 15, 1. 
53 Ulp. D. 28, 1, 20, 7. 
54 Ulp. 20, 10. 
55 Ulp. D. 29, 1, 15, 3. 
56 Cal. D. 48, 10, 15, 2. 
57 Inkább a szándékot, mint a szöveget kell követni Cal. D. 48, 10, 15, 3. 
58 C. 6, 23, 22 in. Krueger, Paul, et al.: Corpus iuris civilis: Codex Justinianus; recognovit et retractavit 

Paulus Krueger.  Vol. 2. Weidmann, 1906. 
59 Ulp. 1, 5. 
60 Gai. 3, 55. 
61 Gai. 1, 22. 
62 Ulp. D. 1, 5, 17. 
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egészen a hatodik századig kellett várni arra, hogy Iustinianus eltörölje a Latinus 

Iunianus csoportját.64 

 

Testamenti factio szempontjából különös elbírálásban részesültek, végrendelkezési 

képességgel ugyanis, amit mesterséges kifejezéssel élve testamenti factio activa névvel 

illethetünk, nem rendelkeztek, a lex Iunia kifejezetten megtiltotta számukra végrendelet 

tételét,65 valamint utánuk sem örökölhettek utódaik. Testamenti factio passiva, azaz 

öröklési képesség viszont a Latinus Iunianus sajátja volt, azzal a megkötéssel, hogy bár 

örökössé kinevezhetőek voltak,66 incapacitas miatt nem tudták megszerezni a 

hagyatékot.67 Amint a végrendeletet író rabszolga is eljárhatott tanúként az ügyletben, 

úgy a felszabadított Latinus Iunianus is alkalmas volt arra, hogy tanúként, 

mérlegtartóként vagy ekkor már csak szimbolikus értelemben vett vagyonvevőként 

közreműködjön a végrendelet készítésénél. 

 

8. In testamento, quod per aes et libram fit, duae res aguntur, familiae mancipatio 

et nuncupatio testamenti. Nuncupatur testamentum in hunc modum: tabulas 

testamenti testator tenens ita dicit: HAEC UT IN HIS TABULIS CERISVE 

SCRIPTA SUNT, ITA DO, ITA LEGO, ITA TESTOR; ITAQUE VOS, 

QUIRITES, TESTIMONIUM PERHIBETOTE. Quae nuncupatio et ‘testatio’ 

vocatur. 

 

[Abban a végrendeletben, amelyet rézzel és mérleggel végeznek, két cselekményre 

kerül sor, a hagyatéki vagyon eladására és a végrendelet kihirdetésére (nuncupatio). E 

módon hirdetik ki a végrendeletet: a végrendelet tábláit tartva az örökhagyó így szól: 

HAEC UT IN HIS TABULIS CERISVE SCRIPTA SUNT, ITA DO, ITA LEGO, 

ITA TESTOR; ITAQUE VOS, QUIRITES, TESTIMONIUM PERHIBETOTE.68 Ezt 

nevezik kihirdetésnek és tanúul hívásnak.] 

 

Miután kiválasztották a ius civile szerint minden szempontból megfelelő mérlegtartót, 

vagyonvevőt és az öt tanút, először a vagyon színleges eladására került sor. E 

végrendeleti formában színlegesen a vagyonvevőhöz került a végrendelkező teljes 

vagyona, így a korai időkben a végrendelkező a családját ténylegesen a familiae 

emptornak a mancipiumába adta,69 hogy majd annak halála után a vagyonvevő 

rendelkezzék az örökhagyó akarata szerint; később a végrendeletben nevezett örökös 

feladata volt a hagyományok és egyéb hagyatékot terhelő juttatások kiosztása.70  

 

                                                                                                                                                  
63 Cass. 78, 9, 5 in. Cary, Earnest; Foster, Herbert Baldwin (ed.): Cassius Dio Cocceianus: Dio's Roman 

History, William Heinemann, Harvard University Press. London; New York. 1914. 
64 C. 7, 6, 1, 1. 
65 Ulp. 20, 14; Gai. 1, 23; Gai. 2, 110; Gai 2, 275. 
66 Ulp. 22, 3. 
67 Ulp. 17, 1. 
68 Ezeket, miként e táblákon vagy viasztáblákon írva vagyon, így átadom, így örökül hagyom, így 

végrendelkezem, és így, ti, polgártársak, tegyetek tanúságot. 
69 Gai. 2, 105. 
70 Gai. 2, 103. 



52 

 

A vagyonvevő először elmondta a megfelelő szavakat:71 FAMILIAM PECUNIAMQUE 

TUAM ENDO MANDATELA TUA CUSTODELAQUE MEA ESSE AIO, EAQUE, 

QUO TU IURE TESTAMENTUM FACERE POSSIS SECUNDUM LEGE 

PUBLICAM, HOC AERE,72 és akadtak, akik azt is hozzátették, hogy AENEAQUE 

LIBRA, ESTO MIHI EMPTA.73 Majd egy darab rézérccel megütötte a mérleget, ezt 

követően átadta az ércet az végrendelkezőnek, szimbolikusan jelezve ezzel, hogy 

megvette a vagyont,74 a végrendelkező pedig ezt követően a fragmentumban is idézett 

szavakkal kihirdette a végrendeletet. 

 

A mérleg és a rézérc szerepe abban áll, hogy a korai időkben nem darabra, hanem súlyra 

mérték a rezet, ami egy puha, könnyen hasítható fém, így amikor a fizetésre került a sor, 

lehasítottak egy darab rezet és azt a mérlegen megmérve ismerték el fizetőeszköznek, 

súly alapján; innen származik például a semis (fél) vagy a quadrans (negyed) pénzfajta is, 

amik a tömb arányára engednek következtetni,75 hasonlóan a pénzkezeléssel megbízott 

rabszolga elnevezése, a dispensator, ami a pondus, azaz súly szóból képzett pendo, 

megmérni igéből képzett kifejezés,  szó szerint értelmezve „megmérő és szétosztó” 

jelentéssel bír.76  

 

A testamentum per aes et libram a szertartásos formakényszer mellett a szóbeliség77 és 

írásbeliség keveredésének kitűnő példája. Bár a végrendeletet írásban kellett rögzíteni78 – 

az közömbös volt, hogy viasztáblára, papírra, íróhártyára vagy más egyéb anyagra írták79 

– ugyanúgy nevezett örökösnek tekintették azt a személyt, aki nem volt a végrendeletben 

megnevezve, azonban nuncupatio útján örökösévé nevezte a végrendelkező.80 Ugyanezen 

az elven, ha elírták a végrendeleti táblák készítésekor azt, hogy valakit félörökössé 

neveztek, és tévedésből negyedörököst írtak, az félörökössé vált, mert azt feltételezték, 

hogy szóban helyesen mondták el (plus nuncupatum quam scriptum).81 Paulus szerint 

pedig, ha az örökösnevezés nuncupatio útján történt, viszont a hagyományok az írásbeli 

végrendeletben vannak, akkor azt a végrendeletet helyesebb codicillusnak tekinteni, 

                                                 
71 Gai. 2, 104. 
72 Családod és javaid feletti megbízatásod és őrizeted enyém legyen, azáltal a köztörvény által, ami szerint 

te jogszerűen végrendeletet tudtál készíteni. 
73 És ezzel a rézmérleggel legyen ez számomra megvéve. 
74 Gai. 1, 119. 
75 Gai. 1, 122. 
76 Michiel De Vaan i.m. 457. 
77 A szóbeliségről bővebben lásd pl: Wieling, Hans Josef: Testamentsauslegung im römischen Recht, in. 

Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte, Verlag C. H. Beck, München, 

1972. 8. 
78 Igyekeztek minél több biztosítékot beiktatni a végrendelkezés folyamatába, hogy az ott és akkor rögzített 

akarat az örökhagyó halála után megfelelően teljesülhessen. A végrendeletekkel kapcsolatos 

bűncselekményeket illetően lásd pl. Pennitz, Martin: Die "Vernichtung" Von Testamentsinhalten: Zu Einer 

Maior Quaestio Im Klassischen Römischen Recht, in. Festschrift für Bernhard Eccher, Verlag Österreich, 

Wien, 2017. 867. 
79 Inst. 2, 10, 12. 
80 Ulp. D. 28, 5, 1, 1. 
81 Ulp. D. 28, 5, 9, 2. 
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mintsem a nuncupatio szavait kétségbe vonni.82 A posztklasszikus korban pedig hét tanú 

jelenlétében már az írásbeliség sem volt kötelező.83 

 

 

III. Összegzés 

 

A szöveg vizsgálata világosan rámutatott arra, hogy a posztklasszikus felfogás érvényesül 

a Liber Singularis Regularum fragmentumaiban a végrendeleteket illetően. Míg a 

klasszikus korszakban a testamentum per aes et libram során hét tanúra volt szükség, a 

posztklasszikus időszakban, de még Iustinianus előtt öt tanúval is érvényes volt a 

mancipatiós végrendelet.84  

 

Mivel az elmúlás természetes velejárója az emberi életnek, az évtizedek alatt 

felhalmozott anyagi javak biztosítása a következő generáció számára is elsődleges volt, 

ezért a végrendeletekről szóló primér források száma igen gazdag, így nemcsak a jogi 

szakirodalomban, hanem mind történelmi, mind szépirodalmi vagy éppen filozófiai 

szövegekben is találunk utalásokat a végrendelkezés módjairól, legyen szóló akár Cicero 

értekezéséről az istenek természetét illetően vagy Velleius Paterculus történeti 

munkájáról, a Historia Romanáról. 

 

A végrendelet definíciója kapcsán markáns különbségeket tapasztalhatunk a jelen szöveg, 

illetve Modestinus és Papinianus meghatározásai között, továbbá megfigyelhetőek kisebb 

eltérések például a mérlegtartó szerepét illetően, valamint a formakényszer jelenléte még 

érzékelhető a kilencedik fragmentum szó szerinti megfogalmazásában; ezek a kiragadott 

példák jól illusztrálják, hogy nem beszélhetünk egységességről még a római jog olyan jól 

dokumentált és joganyagban gazdag témáiban sem, mint a végrendeletek kérdése. 

 

Az első fragmentum velős megállapítása a végrendelet szerepéről definíciószerűen áll a 

fejezet elején, az ezt követő második fragmentum a végrendeletek eredetéről a jogi 

relevanciát nélkülözi, egyfajta történeti előzményként mégis megemlíti a testamentum 

calatis comitiis és az in procinctu már megszűnt végrendelkezési formákat, ezzel vezetve 

be a korában is használt testamentum per aes et libram megtárgyalását. Ugyanezen 

töredék végén egy összefoglaló felsorolás áll, amely számszerűsíti a végrendelet tételében 

résztvevő személyeket, azaz a mérlegtartót, a vagyonvevőt és az öt tanút, természetesen 

az örökhagyó mellett. 

 

Ez a fajta didaktikusság a későbbiekben is többször megnyilvánul, a harmadik és a 

hatodik fragmentum sem elégszik meg csupán az adott szabály recitálásával, hanem 

magyarázó mondatokkal, kiegészítésekkel igyekszik érthetőbbé tenni a szöveget. Ez a 

stílusbeli jellegzetesség leginkább Gaius és Iustinianus Institúcióival rokonítható, tehát a 

Liber Singularis Regularum tankönyvi volta egyre inkább valószínűsíthető. 

                                                 
82 Paul. D. 29, 7, 20. 
83 Inst. 2, 10, 14. 
84 Rüfner, Thomas: Testamentary Formalities in Roman Law in. Creid, Kenneth G. - De Waal, Marius 

Johannes - Zimmermann, Reinhard (szerkk.): Comparative Succession Law, Oxford University Press, 2011. 

18. 
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Az egyik nézet alapján jelen mű egyenesen Gaius Institúcióinak egyfajta átdolgozása: 

nagyon sok szövegrész hasonlónak tűnik a végrendeletek tárgykörén kívül is, ilyen 

például a gyámrendelés. Azonban sokak szerint mindössze tankönyvszerű felépítésében 

hasonlít Gaius Institucióira, meg kell hagyni, igen jellegzetes a stílusa: nem egyszer a már 

említett listaszerű felosztásokkal segíti olvasóit (felszabadítottaknak három csoportja van, 

hagyományokat négyféle módon lehet hátrahagyni, végrendeleteknek három fajtája 

volt).85  Ebben a tanítói attitűdben még Gaiust is túlszárnyalja, könnyen megjegyezhetővé 

és áttekinthetővé teszi a római jog rendszerét, amivel még Mommsen csodálatát is 

elnyerte.86 

                                                 
85 Honoré, Tony: Ulpian, Pioneer of Human Rights. Oxford University Press, 2002, 208. 
86 Mommsen, Theodor: De Ulpiani regularum libro singulari, in Boeckingii editio Ulpiani libri sing. 

regularum, Lipsiae 1855, 109ss. Gesammelte Schriften, Berlin, 1905, II. 48ss. 


