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AZ ANTIK RÓMA VALLÁSI RENDSZERE 
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A római papságra vonatkozó szabályok a római jogban a közjog, a ius publicum részét képezték. Je-
len munkámban az antik római állam vallási szervezetrendszerét, ezen belül a profán állami élettel 
szorosabb kapcsolatban álló papi tisztségek szervezetét és működését kívánom bemutatni. Ezek kö-
zött a kormányzó elv a decentralizáció és a mellérendeltség volt. Minden egyes önálló papi tisztségvi-
selő, illetve papi testület a saját szabálya szerint önállóan működött. Ugyanakkor ez nem vezetett 
anarchiához, a pontifexek vezetője a pontifex maximus egyben a teljes papság vezető személye is volt. 
A papság számos ponton beavatkozhatott a világi államéletbe is. Erre az augurok testületének volt a 
legerősebb lehetősége: a tisztségviselők lemondását gyakorlatilag bármikor elérhették vallási hibára 
hivatkozással. 
Kulcsszavak: antik Róma, ius publicum, sacerdotes, rex sacrorum, flamen, pontifex, pontifex 
maximus, augur, Vesta, Titus Livius, M. Tullius Cicero. 
 
The rules governing the life of the priesterhood at Rome belonged to the Public Law (ius publicum) in 
the Roman Law. In the present paper I intend to introduce the sacral-system of the ancient Roman 
State, especially the organization and function of those priesterhood, how were in close connection to 
the profan life of the Roman State. There governing principe was the decentralisation and thr equality 
between those participians. All independent priester or society of priesters worked individually under 
his own rules. However this individuality led them not to the anarchy: the chief of the pontifices, the 
pontifex maximus was as well the leading person of the whole priesterhood. The priesterhood had 
many occasions to intervence in the profane state-affairs as well. For that the best opportunity had the 
priesterhood of the augures. They can force the abdication of the magistrates due to the sacral-error 
practically at any time. 
Keywords: antient Rome, ius publicum, sacerdotes, rex sacrorum, flamen, pontifex, pontifex 
maximus, augur, Vesta, Titus Livius, M. Tullius Cicero. 
 
1. Bevezetés  
 
A pogány Róma vallása (religio)1 HAHN István szerint „jogászi” volt,2 amelynek lényege a 
szertartások pontos, lelkiismeretes teljesítése volt.3 A rómaiak a túlvilágiakkal tehát egyfaj-
ta „szerződéses” kapcsolatban álltak: nézetük szerint, ha megkapják az istenek, ami jár ne-
kik, akkor ők is megadják azt, amit az emberek kérnek tőlük.4 Erre talán legszemléletesebb 
példa az istenek felé tett ígéret (votum), amelynél csak az abban foglalt kérés teljesítés ese-
tén volt kötelesség az istenek felé tett ígéret (pl. templom, szentély felépítése, játékok meg-
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1 A religio jelentéseihez ld. HAHN István: Róma istenei, Gondolat, Budapest, 1975, 22. 
2 HAHN: i. m. 7. „a római vallás valóban formalista és szertartások-meghatározta, ha úgy tetszik »jo-
gászi« vallás.” 
3 HAHN: i. m. 7. 
4 HAHN: i. m. 23. „A klasszikus do ut des („adok, hogy adj”) formula az ember és istene közötti kap-
csolatot is szabályozza.” 
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rendezése) teljesítése.5 A római vallástól tehát távol állt mind a színes képzeletvilág, mind a 
szeretet,6 azt egyfajta racionális, földhözragadt vallásnak tekinthetjük. Ettől függetlenül a 
vallási szabályok kiemelt jelentőséggel bírtak a rómaiak mindennapi életében, Livius sze-
rint: „Őseink minden jelentős vállalkozásukat az istenekkel kezdték, és velük is fejezték 
be.”7 Cicero szerint pedig a rómaiak voltak a legvallásosabbak a világon.8 ALFÖLDI egye-
nesen a rómaiak „babonás istenfélelmét” említi,9 KOCH szerint pedig egyfajta államalkotó 
tényezőnek tekintették a rómaiak az istenek akaratát.10 A vallási szabályoknak tehát a róma-
iak kiemelt jelentőséget tulajdonítottak, azok átszőtték mindennapjaikat, bár ez a hozzáállás 
a köztársaság végére már hanyatlóban volt.11 De az azt megelőző időben jól megfigyelhető 
a rómaiakra egyébként is jellemző ragaszkodás az ősi szokások betartásához, ami azzal a 
következménnyel járt, hogy olyan cselekménysorok és szokások is megőrzésre kerültek, 
amelyeknek eredetével vagy az ahhoz használt kifejezések pontos jelentésével már maguk a 
rómaiak sem voltak tisztában.12 Ennek az a magyarázata, hogy az ősi magánjoghoz hason-
lóan a szakrális cselekedeteknél is az előírt forma, cselekménysor, szöveg pontos betartása 
bírt kiemelt jelentőséggel, ezek elvétése esetén az egész ügylet érvénytelennek minősült és 
azt meg kellett ismételni.13  

Jelen munkámban a papi testületek színes világát kívánom az olvasó elé tárni elsősor-
ban leíró jelleggel és azzal, hogy nem célom a római vallási élet bemutatása, mivel az nem 
képezi a jogtudomány kutatási területét,14 így egy-egy testületnél annak fő feladatainak 
megemlítése mellett csak a szervezeti felépítésre koncentrálok. Bemutatom ugyanakkor az 
ezekkel kapcsolatos vitákat, összeütközéseket, lábjegyzetben a releváns forráshelyeket ere-
detiben és általában fordításban is megadva, egyfajta szöveggyűjteményként.  
 

                                                           
5 Ehhez ld.: BAJÁNHÁZY István: A votum mint szerződés?, Doktoranduszok Fóruma. A Miskolci Egye-
tem Állam- és Jogtudományi Karának szekciókiadványa. Miskolc, 2001, 23–31. 
6 HAHN: i. m. 7. 
7 Liv. 45.39.10.: „Maiores vestri omnium magnarum rerum et principia exorsi a dis sunt et finem 
statuerunt.” 
8 Cic. harusp. resp. 9.19.: „omnes gentes nationesque superavimus.” 
9 ALFÖLDI Géza: Római társadalomtörténet, Osiris Kiadó, Budapest, 2002, 46. 
10 Carl HOCH: Gottheit und Mensch im Wandel der römischen Staatsform, in: Das Staatsdenken der 
Römer, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1966, 47.: „Die Götter erscheinen auf diese 
Weise als die eigentlichen Baumeister des Staates.” 
11 Liv. 43.13.1.: „Non sum nescius ab eadem neclegentia, quia nihil deos portendere vulgo nunc 
credant, neque nuntiari admodum ulla prodigia in publicum neque in annales referri.” = „Tisztában 
vagyok vele, hogy a közönyösség miatt, amelynek hatására az emberek manapság általában nem 
hisznek abban, hogy az istenek bármit is előre jelezzenek, egyáltalán semmiféle csodajelről nem tesz-
nek említést az államnak, s ezeket nem is örökítik meg az évkönyvekben.” 
12 HAHN: i. m. 24., Ld. még a carmen arvale szövegét. Vö. HAHN: i. m. 27.; Robert MUTH: 
Einführung in die griechische und römische Religion, Wissentschaftliche Buchgesellschaft, 
Darmstadt, 1998, 308. 
13 Liv. 8.30., 23.19., 23.36., 41.14. 
14 Ehhez ld. Kurt LATTE: Römische Religionsgeschichte, München, 1960, Robert MUTH: Einführung 
in die griechische und römische Religion, Wissentschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1998, 
Joachim MARQURADT: Handbuch der römischen Alterthümer, VI. Band, IV. Das Sacralwesen, 
Leipzig, 1885, Anna Viola SIEBERT: Instrumenta Sacra, Untersuchungen zu römischen Opfer-, Kult- 
und Priestergeräten, Walter de Gruyter, Berlin, 1999, Mary BREAD, John NORTH, Simon PRICE: 
Religions of Rome: Volume 1, A History, Cambridge University Press, Cambridge, 1998, HAHN Ist-
ván: Róma istenei, Gondolat, Budapest, 1975. 
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2. A pogány Róma vallási rendszere általában 
 

A római jogban a ius publicum legáltalánosabb értelemben a közjogot, vagyis mindazon 
(jog)szabályok összességét jelentette, amelyek a római állam működésére vonatkoztak.15 
Az eredetileg Ulpianustól származó és a Digestába is felvett megfogalmazás szerint a köz-
jog a magisztrátusokra (magistrati), a vallásra (sacra) és a papságra (sacerdotes) vonatkozó 
szabályokból áll.16 Bár ezt nem tekintetjük a római közjog definíciójának,17 hanem csak egy 
példálózó jellegű hármas felsorolásnak,18 ennek ellenére ez is igazolja számunkra, hogy a 
vallási rendszerre (sacra) és a papi tisztségviselőkre (sacerdotes) vonatkozó szabályok egy-
értelműen a római közjog részét képezték. Érdekes azonban, hogy ettől függetlenül a forrá-
sok néha kifejezetten is hangsúlyozzák az egyes papi tisztségviselők közjogi jellegét, tehát 
nem egyszerűen csak sacerdotes-ről beszélnek, hanem hangsúlyosan sacerdotes publici-
ről!19 Ez látszólag felesleges szószaporítás, de ez az ellentmondás rögtön feloldódik, ha 
figyelembe vesszük, hogy a vallási kultuszok területén is megfigyelhető a római jogból is 
ismert kettős (ius publicum – ius privatum) felosztás,20 tehát a köz- és magán viszonyok 
közötti különbségtétel. Ismeretesek voltak ugyanis köz- és magán istenségek,21 illetve köz- 
és magánszertartások,22 köz- és magán fogadalmak (voti publici – voti privati),23 köz- és 
magán áldozatok,24 köz- és magán oltárok,, illetve szentélyek és templomok egyaránt.25 A 
magánszertartásokat általában otthon a pater familias önállóan végezte el,26 de néha ezek-
hez is igénybe vették a papi testületek tagjai által nyújtott szolgáltatásokat, ezek azonban 
ekkor is a magán szférába tartoztak. A közszertartások viszont már az egész közösséget 

                                                           
15 Vö. Liv. 41.18.16.: „Periti religionum iurisque publici” = „A vallási ügyekben és a közjogban jár-
tasak kijelentették”. 
16 Ulp. D. 1.1.1.2.: „Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad 
singulorum utilitatem: sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim. publicum ius in sacris, in 
sacerdotibus, in magistratibus consistit.” 
17 Iavol. D. 50.17.202.: „Omnis definitio in iure civili periculosa est.” Vö. Max KASER: Das römische 
Privatrecht, C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, München, 1955, 174. 
18 MAX KASER: „Ius publicum” und „ius privatum”. ZSS 103 (1986), 9–10; Ulriche, MALMENDIER: 
Societas Publicanorum, Staatliche Wirtschaftsaktivitäten in den Händen privater Unternehmer, 
Böhlau Verlag, Köln, 2002, 67.  
19 Liv. 25.2.1.: „publici sacerdotes”; Liv. 41.21.8.: „Sacerdotes publici ea pestilentia mortui sunt.”;  
Liv. 42.28.10.: „Eo anno sacerdotes publici mortui.”; Gell. 10.15.1.: „quos in libris qui De 
Sacerdotibus Publicis compositi sunt.” 
20 Ulp. D. 1.1.1.2., Pomp. D. 1.2.2.46., Gell. 10.20.2. 
21 Liv. 5.52.3.: „Hos omnes deos publicos privatosque, Quirites, deserturi estis?” = „S ti, polgárok, 
mégis el akarjátok hagyni mindezeket az isteneket, az állam és a család isteneit egyarányt!” 
22 Liv. 1.20.6.: „Cetera quoque omnia publica privataque sacra pontificis scitis subiecit” = „Vala-
mennyi egyéb – állami vagy magán – vallásos szertartást a főpap hatáskörébe utalt.” 
23 A votum privatum kifejezés forrásszerűen ugyan nem jelenik meg, de léte mégis egyértelműen bi-
zonyítható (vö. Ulp. D. 50.12.2., Liv. 10.23.7.). Ezt a pater familias vagy az ő auctoritasa mellett 
hatalma alatt álló családtagja tehette. A votum publicum kifejezésre azonban már találunk forrásszerű 
hivatkozást is (vö. Cic. nat. deo. 3.17., Tacit. ann. 15.23., Tacit. ann. 15.45.). Ezt imperiummal ren-
delkező magisztrátus tehette meg és az a római államot kötötte. Részletesen ld. BAJÁNHÁZY István: A 
votum mint szerződés? 23–31. 
24 Liv. 5.13. 
25 MUTH: i. m. 267.: „Von seiner popularität in Rom zeugten zahlreiche private und staatliche Altäre 
und Tempel.” 
26 Liv. 43.11., MUTH: i. m. 289. 
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érintették. KOCH szerint a rómaiak „államalkotó tényezőnek” tekintették az istenek akara-
tát.27 Különös jelentőséget tulajdonítottak a baljós vagy kedvezőtlen előjeleknek,28 ezek 
bekövetkezése nagymértékben meghatározta közéleti cselekedeteiket még azon esetekben 
is, amikor azok csak puszta formalitásként működtek.29 Az ilyen előjelek értelmezése egyes 
papi tisztségek feladatát képezte, melynek tagjai így az államélet alakulását is befolyásol-
hatták. A rómaiak szemléletét jól mutatja azonban, hogy egy-egy ilyen előjellel az állam, 
ideértve annak világi és vallási szerveit is, csak akkor foglalkozott, ha azt római közterüle-
ten észlelték.30 A magánterületen bekövetkezett csodajel csak az adott családot érintette, a 
külföldön bekövetkezett pedig csak az adott idegen államot.31 

Az állami aktusok előtt nem véletlenszerűen, hanem rendszeresen és szabályozottan ke-
rült sor az előjelek megfigyelésre. Gyakorlatilag valamennyi fontosabb közjogi aktushoz, 
de még egy-egy csata megkezdéséhez is szükséges volt a jósjelek kikérése. Ezek közül a 
legkedveltebb a madarak jelzése (auspicium),32 de használták az etruszkoktól átvett béljós-
lást (haruspicium)33 is. Az elsőnél a madarak röptéből, esetleg hangjából vagy azok hiányá-
ból következtettek a túlvilágiak véleményére, míg a másiknál az áldozati állat belsőségei-
nek szabályossága, fejlettsége, illetve fejletlensége vagy akár hiánya minősült kedvező, 
illetve baljós előjelnek.34 A kedvező előjelek segítették az adott cselekmény végrehajtását, a 
jósjelkérés során elkövetett hiba vagy a kedvezőtlen előjelek esetén viszont nem feltétlenül 
került le az adott ügy a napirendről, a források szerint általában lehetőség volt a jósjelkérés 
megismétlésére is.35 A célzott előjelkeresés mellett a rómaiak jelentőséget tulajdonítottak az 
                                                           
27 KOCH: i. m. 47.: „Die Götter erscheinen auf diese Weise als die eigentlichen Baumeister des 
Staates.” 
28 Liv. 23.31.13.: „Cui ineunti consulatum cum tonuisset, vocati augures vitio creatum videri 
pronuntiaverunt.” = „Mikor azonban tisztségét átvette, mennydörgés hallatszott, mire a megkérdezett 
jóspapok kijelentették, hogy megválasztását szabálytalannak tekintik.” 
29 Például amikor az imperiummal való felhatalmazást már nem a teljes népgyűlés (comitia curiata), 
hanem csak az azt képviselő harminc curio adta meg, ezt is félbeszakíthatta egy kedvezőtlen előjel. 
Vö. Liv. 9.38. 
30 Liv. 43.13.6.: „Duo non suscepta prodigia sunt, alterum, quod in priuato loco factum esset,(…) 
alterum, quod in loco peregrino.” = „Két csodajelet nem tartottak fontosnak az állam szempontjából: 
az egyiket azért, mert magánterületen történt (…) a másikat azért, mert idegen földön esett meg.” 
31 Liv. 22.1.7.: „nec privatum auspicia sequi, nec sine auspiciis profectum in externo ea solo nova 
atque integra concipere posse.” = „Magánember nem folyamodhat jóslatkéréshez, s ha enélkül távo-
zik, idegenben sem kérhet érvényesnek számító új jósjeleket.” 
32 Liv. 28.25. 
33 A béljóslás etruszk „találmány” volt, amit a rómaiak feltehetően az etruszk királyok idején vettek 
át, de nem integrálták be szorosan a római vallási rendszerbe, mivel még a köztársaság idején is et-
ruszk haruspexek segítségét vették igénybe. Ld. Liv. 25.16., 27.37., 31.5., 40.2. 41.13., 41.14., 41.15., 
MARQUARDT: i. m. 410. 
34 Liv. 8.9., 41.14., 41.15. 
35 Liv. 8.30.2.: „Namque Papirius dictator a pullario monitus cum ad auspicium repetendum Romam 
proficisceretur” = „Mert Papirius dictator, a szent csirkék őreinek figyelmeztetésére, a jósjelek meg-
újítása végett Rómába utazott.”, Liv. 23.36.9.: „Nec alter consul Fabius, qui ad Cales castra habebat, 
Volturnum flumen traducere audebat exercitum, occupatus primo auspiciis repetendis, dein prodigiis 
quae alia super alia nuntiabantur; expiantique ea haud facile litari haruspices respondebant.” = „A 
másik consul, a Cales mellett táborozó Fabius sem mert átkelni seregével a Volturnuson, mert előbb a 
jósjelek megismétlésével volt elfoglalva, aztán pedig azzal, hogy kiengesztelje a jósjeleket, amelyek-
ről egymás után érkeztek a jelentések, s amelyek kiengesztelése közben a jóspapok közölték vele, 
hogy nem egykönnyen számíthatnak kedvező jósjelekre.”, Liv. 25.16.3.: „Ideo cum haruspicum 
monitu sacrificium instauraretur” = „A haruspexek figyelmeztetésére megismételték az áldozatot.”, 
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előre nem tervezett előjelek értelmezésének is. A legkülönbözőbb váratlan vagy szokatlan 
természeti jelenségeket, a hirtelen vihart,36 villámcsapást,37 a kőzáport,38 kétnemű gyerme-
kek39 vagy torzszülött gyermekek40 vagy állatok41 születését, illetve az állatok szokatlan 
viselkedését42 is ilyennek tekintették. Ezek felbukkanása esetén az egyes vallási testületek – 
tipikusan a Sybilla könyvek tanulmányozására létrehozott – állapították meg a kiengeszte-
lés módját, amit később már írásban közöltek, főleg ha több istenségnek különböző szertar-
tások végzését írták elő.43 

A papi tisztségek kialakulásától függetlenül a római állam mindenkori vezetőjének is 
volt szakrális feladata. Ez a királyság idején nem jelentkezett problémaként, mivel a király 
nem csak a világi, hanem vallási téren is a római állam egyszemélyi vezetője volt, így a két 
funkciót nem is lehetett szétválasztani. Numa királyról azt írja Livius, hogy a legtöbb szer-
tartást még saját maga végezte el, de egyben ő alapította meg a kezdeti papi tisztségeket és 
testületeket, számítva arra, hogy a jövőben Rómának inkább harcias királyai lesznek.44 A 
köztársaság idején a helyzet annyiban változott meg, hogy a király formális vallási vezetői 
hatalmát elválasztották a világi hatalom gyakorlóitól és erre egy önálló tisztséget hoztak 
létre (rex sacrorum). Ő lett a római állam reprezentatív vallási vezetője, míg a tényleges 
vallási vezető szerepét a pontifex maximus szerezte meg. Mindezek ellenére a magisztrátu-
sok45 továbbra is elláthattak bizonyos szakrális feladatokat, ide tartozott a jósjelek 
(auspicium)46 kikérése, illetve bizonyos áldozatok elvégzése,47 továbbá tehettek ünnepélyes 
fogadalmat (votum) az állam üdvéért.48 Változást jelentett azonban, hogy ezeket nem ön-
magukban, hanem valamelyik papi testület tagja által vezetve, annak felügyelete alatt vé-
gezték el. Mivel a szakrális téren az előírt formák, rituális cselekménysorok (caerimonia)49 
pontos elvégzésének kiemelt jelentősége volt, az előírt szövegek, formák elvétése az egész 
ügyletet érvénytelenné tette, ezért kiemelt jelentősége volt ezek ismeretének, amit a ma-
gisztrátus részére a papi testület tagjai olvastak, illetve mondtak elő.50 Plinius szerint pedig 

                                                                                                                                                    
Liv. 41.14.7. „Id cum ad senatum rettulisset, bove perlitare iussus.” = „Mikor ezt jelentette a 
senatusnak, ez utasította, hogy addig folytassa a bikaáldozatot, míg kedvező jelek mutatkoznak.”, Liv. 
41.15.4. „Senatus maioribus hostiis usque ad litationem sacrificari iussit.” = „A senatus utasította, 
hogy addig áldozzon nagyobb állatokat, míg kedvezőek nem lesznek az előjelek.” 
36 Liv. 40.2. 
37 Liv. 27.11., 28.11., 30.38., 35.21., 36.37., 41.16. 
38 Liv. 30.38.9., 36.37.3. 
39 Liv. 27.37. 
40 Liv. 27.11., 35.21. 
41 Liv. 28.11. 
42 Liv. 27.11., 36.37., 43.13. 
43 Liv. 42.2.7.: „Itaque sacrificatum est, ut decemviri scriptum ediderant.” = „Az áldozati szertartáso-
kat a decemvirek írásos utasítása alapján rendezték meg.” 
44 Liv. 1.20. 
45 Liv. 21.63., 22.1. 
46 Liv. 28.25. 
47 Pl. A konzulok hivatalba lépésükkor bikát áldoztak Jupiternek (Liv. 41.14.), haditanács ülésének 
megkezdése előtt a hadvezér mutatott be áldozatot (Liv. 44.37.). 
48 Liv. 21.62., 36.2. A magisztrátusok mellett a szenátus is aktív szerepet játszott, ha a vallási fogada-
lom tétele nagyobb anyagi kihatással is járt, (Liv. 22.10.) vagy egy új vallási testület került megalapí-
tásra. (Liv. 43.42.). A polgárok vagyonát érintő nagyobb fogadalmakról (pl. ver sacrum) pedig a nép-
gyűlést is megszavaztatták (Liv. 22.10.). 
49 Liv. 1.32., 3.55., 4.17., 6.41., 9.5., 9.11., 10.8., Gell. 10.15.1. 
50 Liv. 8.9., 10.29., 31.8., 36.2., 42.28. 
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a testület egy másik tagja ellenőrizte azt, hogy az előmondott szöveg helyesen hangzott-e 
aztán el.51 Az előírt szövegek pontos visszamondásának jelentőségét biztosította az a ha-
gyomány is, ami szerint Tullus Hostilius király halálát éppen az okozta, hogy rosszul in-
terpretált egy Jupiterhez szóló Numa király által írt imát és ezért villámcsapás miatt halt 
meg.52 

 
3. A papi tisztségek általános jellemzői 

 
A papság tagjai (sacerdotes) közé soroljuk az egyes papi tisztségeket önállóan betöltő sze-
mélyeket és a papi testületek (collegium), illetve papi társaságok tagjait (fraternitas, 
sodalitas) egyaránt. A rómaiak a vallási feladatok ellátását ugyanis általában testületi szer-
vek szervezésével oldották meg, ez alól kivételt képeznek a flamenek, akik szám szerint 
ugyan többen voltak (15 fő), de mégsem alkottak testületet, hanem mindegyikük önállóan 
végezte egy-egy meghatározott istenség kultuszát.53 Hozzájuk hasonlóan a rex sacrorum is 
egyedül töltötte be hivatalát. Ezt a különbséget leszámítva azonban a működési elvek azo-
nosak voltak, sőt egyes kezdetben önálló papi tisztségek később testületekbe szerveződ-
tek,54 ezért testületi formát tekinthetjük alapvetőnek, még akkor is, ha ez alól mindig is talá-
lunk kivételeket. 

A római vallási rendszer kialakításáról nem maradt fent megbízható forrásanyag. Livius 
szerint ugyan a madárjóslást már az alapító Romulus is gyakorolta,55 de a történetírók sze-
rint csak a második király, Numa Pompilius volt az, aki megalapította az első papi testüle-
teket.56 Numa a források szerint nyolc ilyen testületet alapított57 és egyben szabályozta is 
azok működését.58 Nem kizárt, hogy a Kr. e. 181-ben a Janiculum-dombnál L. Petilius ír-
nok földjében megtalált vallási tárgyú iratok ezek a leírását tartalmazták.59 A források elle-
nére mégis valószínűtlen, hogy a római vallási rendszer kialakítása egyetlen személy nevé-
hez lenne köthető. Valószínűbb azt feltételeznünk, hogy kezdetben csak csekély számú papi 
testület jött lére és később folyamatosan alakultak ki újabbak és újabbak. A rómaiak ugyan-
is sok vallási szokást és jelképet vettek át, előbb a környező rokon etnikumú népektől,60 
majd később az etruszkoktól.61 Az időnként bekövetkező rendkívüli vagy megmagyarázha-
                                                           
51 Plin. nat. hist. 28.3. (11) 
52 Liv. 1.31., Plin nat. hist. 28.4. (14) 
53 MUTH: i. m. 296. 
54 Pl. a haruspexek a Kr. e. I. sz.-ra, vö. MUTH: i. m. 292. 
55 Liv. 1.7. 
56 Liv.1.19.1.: „Qui regno ita potitus urbem novam conditam vi et armis, iure eam legibusque ac 
moribus de integro condere parat.” = „Mikor birtokába vette az erőszakkal és fegyverrel alapított új 
Várost, felkészült rá, hogy újra megalapítsa a jog, a törvény és az erkölcsök alapján.”, Cic. de rep. 
2.14.26. 
57 Dion. 2.63.4. 
58 Liv. 1.20.6.: „Pontificem deinde Numam Marcium Marci filium ex patribus legit eique sacra omnia 
exscripta exsignataque attribuit, quibus hostiis, quibus diebus, ad quae templa sacra fierent, atque 
unde in eos sumptus pecunia erogaretur.” = „Majd főpapot nevezett ki: az atyák sorából Numa 
Marciust, Marcus fiát, és átnyújtott neki egy pontos leírást valamennyi szent szertartásról, amely föl-
sorolta a vallásos áldozatokat, az ünnepnapokat, a templomok nevét, ahol a szertartások lefolyhatnak, 
valamint azt is, hogy a költségekre honnan kell a pénzt előteremteni.” 
59 Liv. 40.29.3–14., Plut. Numa 22. 
60 Pl. a madárjóslást a környező latin népektől, mivel azt már a város alapításához is használták (Liv. 
1.6–7.), a hadüzenet szabályait pedig az aequusoktól. (Liv. 1.32.) 
61 Liv. 1.8. 
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tatlan eseményeket, jelenségeket megpróbálták a túlvilágiak jelzéseként értelmezni és arra 
az állam nevében válaszokat találni. Ez a válasz néha új papi testület létrehozását jelentette, 
kezdetben valószínűleg intenzívebben vagy a meglévők feladatának kiterjesztését, ami ké-
sőbb az általános megoldás lett. Idővel valamennyi szokatlan eseményre kialakult valami-
lyen válasz (pl. áldozatok vagy játékok bemutatása, böjt tartása, fogadalmi templom felépí-
tése, fogadalmi szobor elkészítése stb.). A későbbi időkben pedig már találunk hiteles tudó-
sítást is egyes kultuszok átvételéről, amihez általában azt gondozó testület megalapítása is 
kapcsolódott,62 majd a keleti hódításokkal jellemzővé vált a görög mitológia átvétele, illet-
ve a saját korábbi vallási jelképek ennek történő megfeleltetése és így a római mitológia 
„civilizálása”.63 

Az idegen vallási kultuszokkal szembeni vallási tolerancia vagy inkább félelem az egész 
köztársaság ideje alatt megmaradt: az idegen népek által tisztelt kultuszokat inkább átvették 
és beépítették saját vallási rendszerükbe, semmint eltörlésükkel az ismeretlen túlvilági ha-
talmak ismeretlen bosszúját kockáztatták volna.64 Fontos azonban megjegyeznünk, hogy ez 
az átvétel is szervezetten, az erről hozott állami döntés keretében történt. Ez a korai időkben 
általában azt jelentette, hogy az adott istenség kultuszát, jelképeit fizikailag is áttelepítették 
Rómába,65 később pedig azt, hogy a vallási jellegű dolgokat általában kivették a hadizsák-
mány fogalma alól és azokat helyszínen háborítatlanul hagyták,66 ezek védelméről vagy az 
ezeket ért sérelem helyreállításáról a továbbiakban a római állam gondoskodott.67 A hivata-
losan át nem vett kultuszok ellen viszont a római állam folyamatos és szigorú harcot hirde-
tett.68 Ide tartozott az idegen vallás képviselőinek kiűzése Rómából, a szertartások betiltása, 
sőt a vallási iratok elégetésének elrendelése is.69 

                                                           
62 Liv. 5.52.11.: „Capitolinos ludos sollemnibus aliis addidimus collegiumque ad id novum auctore 
senatu condidimus.” = „Az ünnepségek számát a Capitoliumi Játékokkal gyarapítottuk, s megrende-
zésükre, a senatus javaslatára, egy új testületet szerveztünk.” 
63 Erre a legszemléletesebb példa a capitoliumi triász változása: az eredeti Jupiter–Mars–Quirinus 
átadta helyét Jupiter–Juno–Minerva részére, mivel az felelt meg a Zeus–Héra–Athéné triásznak.  
64 HAHN: i. m. 148. 
65 Pl. Iuno-t Veiiből (Liv. 4.21–22., 5.52.), a Győzedelmes Iuppiter szobrát Praenestéből (Liv. 6.29.), 
az idai Magna Matert Pessinusból (Liv. 29.10., 29.14., 36.36.), Aesculapiust Epidaurusból, bár ez 
ekkor meghiúsult (Liv. 10.47.). 
66 Liv. 27.16. 
67 Ld. a Kr. e. 204-ből származó senatus consultumot: Liv. 29.19.7.: „Pecuniam quanta ex thesauris 
Proserpinae sublata esset conquiri duplamque pecuniam in thesauros reponi, et sacrum piaculare 
fieri ita ut prius ad collegium pontificum referretur, quod sacri thesauri moti aperti violati essent, 
quae piacula, quibus dis, quibus hostiis fieri placeret.” = „Fel kell kutatni mindazt a pénzt, amit 
Proserpina kincstárából elraboltak, s megkettőzve kell visszatenni, engesztelő ünnepet kell rendezni, s 
mivel megszentelt kincseket ragadtak el és szentségtelenítettek meg, előzőleg meg kell kérdezni a 
pontifexek testületét: milyen isteneknek, miféle állatokkal, milyen engesztelő áldozatot mutassa- 
nak be.” 
68 Liv. 4.30.11.: „Datum inde negotium aedilibus, ut animadverterent ne qui nisi Romani di neu quo 
alio more quam patrio colerentur.” = „Meghagyták tehát az aediliseknek, gondoskodjanak róla, hogy 
csakis a római isteneket tisztelje a nép, mégpedig nem idegen, hanem a hazai szertartások szerint.”, 
Liv. 25.1.12.: „Is et in contione senatus consultum recitauit et edixit ut quicumque libros vaticinos 
precationesue aut artem sacrificandi conscriptam haberet eos libros omnes litterasque ad se ante 
kalendas Apriles deferret neu quis in publico sacrove loco novo aut externo ritu sacrificaret.” = „Ő a 
népgyűlésen felolvasta a senatus határozatot, s elrendelte, hogy mindenki, akinél jóskönyvek, ima-
formák vagy áldozati előírások vannak, szolgáltassa be neki ezeket a könyveket s bármilyen egyéb 
ilyenfajta írást április kalendaejáig, és senki se mutasson be áldozatot nyilvános vagy felszentelt he-
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Egy új papi testület megalapítása törvényben70 történt. Mivel az alapítások jelentős ré-
szére még a királyság kezdetén került sor, de a királyi törvények (leges regiae) csak töredé-
kesen maradtak fenn, így ezekről részletes és hiteles forrás nem áll rendelkezésünkre. A 
testületek azonban működésük során megőrizték az eredeti szabályokat, így az ezekről ké-
szült későbbi leírások visszavetíthetők a kezdeti időkre, illetve egyes testületek később a 
történelmi időkben kerültek magalapításra. Az alapításkor meghatározásra került a testület 
fő feladata, tehát az, hogy mely istenség felé képviseli a római államot, az ehhez követendő 
rítusok pontos leírása (milyen szöveget mikor, milyen gesztusokkal kísérve kell elmonda-
niuk, milyen ruházatot kell a tagoknak viselni stb.), a tagok száma és a taggá válás speciális 
feltételei, illetve a feladat ellátásához szükséges anyagi alapok biztosítása. A feladat és a 
rítus nem változott, a tagok száma viszont több esetben idővel megnövelésre került. A tag-
sággal kapcsolatban általános előírás volt, hogy csak szabadon született, testi hibáktól men-
tes római polgár lehetett jelölt.71 Az önjogúság viszont nem volt feltétel, sőt a papi tisztség 
elnyerése viszont felszabadította a fiút az apai hatalom alól. A római polgárok közül is kez-
detben csak az alapítók leszármazottjai (patricii),72 majd a Kr. e. 300-ban elfogadott lex 
Ogulnia73 megnyitotta – formálisan ugyan csak az auguri és pontifexi testületek kapuit, de 
gyakorlatilag egy-két kivétellel74 valamennyi testületét – a később érkezettek (plebeii) le-
származói előtt is. Ezen általános feltételeken túl ismerünk az egyes tisztségekhez kapcso-
lódó további meghatározott előfeltételeket is.75 A jelölt általában a meglévő tagok döntése 
alapján, azaz kooptálással76 került a megüresedett helyre, de Kr. e. 103-tól a lex Domitia 
szerint bizonyos testületeknél a testület javaslata alapján a nép választotta meg az új tagot.77 
A tagság általában élethosszig tartott, de ismertek ez alól is kivételek,78 illetve a tagságról 
bármikor le is lehetett mondani.79 A tagok életét, viselkedését számos előírás szabályozta, 

                                                                                                                                                    
lyen új vagy külföldi szertartás szerint.”, Liv. 39.14., SC. de Bacchanalibus, FIRA 164–166. vö. NIP-

PEL, Wilfried: Orgien, Ritualmorde und Verschwörung? Die Bacchanalien-Prozesse des Jahres 186 v. 
Chr., in: Große Prozesse der römischen Antike (szerk.: Ulrich MANTHE és Jürgen von UNGERN-
STERNBERG), Verlag C. H. Beck, München, 1997 
69 Liv. 39.16. 
70 Pl. az áldozati lakomákat megrendező tresviri epulones testülete. Liv. 43.42., lex Licinia de III viris 
epulonibus creandis, Kr. e. 196 
71 Ez alól kivétel L. Caecilius Metellus aki, mivel beszédhibás volt, több hónapig gyakorolta az Ops 
Opifera templom felszentelési szövegét. Vö. Plin. nat. hist. 11. 65. (174), NÓTÁRI Tamás: Jog, vallás 
és retorika, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2008, 102–104. 
72 Dion. 2.9.1. 
73 lex Ogulnia de auguribus et pontificis, Kr. e. 300 
74 MUTH: i. m. 291. „Nur die Würde des rex sacrorum, der drei flamines maiores und der Salii verlieb 
ausschließlich den Patriziern.” 
75 ZLINSZKY  János: Ius publicum – Római közjog, Osiris-Századvég, Budapest, 1994, 173. „A 
flamenek csak confarreatiós házasságban élők és confarreátiós házasságból származók közül voltak 
választhatók.” 
76 Liv. 40.42. 
77 lex Domitia de sacerdotiis, Kr. e. 103 
78 Pl. A Vesta-papnők szolgálata határozott ideig, 30 évig tartott. Vö. MARQUARDT: i. m. 339. 
79 Liv. 26.23.8.: „C. Claudius flamen Dialis quod exta perperam dederat flamonio abiit.” = „C. 
Claudius Iuppiter papja, mivel az állati belső részek elhelyezésénél hibát követett el, leköszönt tiszt-
ségéről.” 
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ezekben számos, a mindennapi életet is érintő, korlátozás jelent meg.80 Előírták azon külső 
jeleket,81 amelyek az adott testülethez tartozókat felismerhetővé tették. Tagjaikat az általá-
nos tiszteleten túl általában privilégiumok is megillették: például a hadkötelezettség, illetve 
adófizetés alóli mentesség,82 bár ez utóbbi alól válságos helyzetben kivételt tettek.83 A papi 
testületekre általánosságban jellemző volt még, hogy feladatuk ellátásához önálló vagyon-
nal rendelkeznek, amit úgy biztosítottak, hogy megalapításukkor az alapító gondoskodott a 
feladatok ellátásához szükséges vagyoni juttatásról is, ezért is volt szükség az alapításkor 
törvényhozási aktusra.84 Ezek a testületek ebből a vagyonból, illetve a működés során szer-
zett bevételekből folyamatosan működnek a tagok időnként bekövetkező szükségszerű vál-
tozása ellenére, ami a jogi személyiség egyik fontos ismérve. 

Az érett köztársaság idejére kialakult az a római vallási rendszer, amelyre a sokszínűség 
és a mellérendeltség volt a jellemző, tehát nem alakult ki egy egységes és hierarchikus val-
lási szervezet. Több, lényegében egymástól független és egymás mellé rendelt papi testüle-
tet, illetve papi tisztséget találhatunk önálló feladatkörökkel. Ez a megállapítás még akkor 
is igaz, ha ezek közül voltak fontosabbak és kevésbé fontosak a világi állami élet szempont-
jából, illetve akkor is ha egyes papi tisztségek feladata kiterjedt a többi testület, illetve azok 
tagjai feletti ellenőrző, felügyeleti feladatok ellátása is. Jelen keretek nem engedik meg va-
lamennyi vallási testület részletes elemzését,85 így csak azokat elemzem, amelyek működé-
sük során az állam profán viszonyaival, illetve a joggal szorosabb kapcsolatot mutatnak. 

 
4. Az egyes papi tisztségek 
 
4.1. A rex sacrorum 

 
A vallási hierarchia élén a köztársaság idején a rex sacrorum állt, bár a tisztség kialakításá-
ra viszonylag későn, csak a köztársaság kezdetén került sor. Az utolsó etruszk király elűzé-
se ugyanis komoly dilemma elé állította a rómaiakat, mivel a királynak a tényleges politikai 
feladatain kívül volt több szakrális feladata is: ő kötötte össze a római népet az istenek vilá-
gával. Ezt a feladatot a rómaiak logikája szerint azonban nem lehetett évente változó sze-
                                                           
80 Pl. a flamen Dialis nem tehetett esküt, nem ülhetett lóra, nem viselhetett csomót, nem láthatott had-
sereget vagy halott embert, de dolgozó embert sem, így közeledtére mindenkinek abba kellet hagynia 
a munkavégzést. Ld. Gell. 10.15. illetve MARQUARDT: i. m. 329–330. 
81 Pl. a flamen Dialis süvege (apex Dialis, Liv. 6.41.), a flamen Dialis és tresviri epulones tagjai jogo-
sultak voltak a toga praetexta viselésére (Liv. 27.8., illetve Liv. 33.42.). Ezen túl a flamen Dialist is 
megillette a sella curulis (Liv. 27.8.) és egy lictor is (MARQUARDT: i. m. 329–330.), de lictor illette 
meg a Vesta papnőket is! (MARQUARDT: i. m. 340–341.) 
82 MUTH i. m. 291. „Priester waren in der Regel von Militärdienst und Steuerleistungen befreit.” 
83 Liv. 33.42.4.: „Quaestores ab auguribus pontificibusque quod stipendium per bellum non 
contulissent petebant.” = „Ezért a quaestorok követelték a jós- és főpapoktól az adót, amelynek befi-
zetését a háború folyamán elmulasztották.” 
84 Liv. 1.20.3.: „His ut adsiduae templi antistites essent stipendium de publico statuit.” = „állami díja-
zást rendelt számukra, hogy a templom állandó szolgálatát ellássák.” Vö. Cic. domo 48.127.; 
MOMMSEN: Staatsrecht 1.231. 
85 Ezért nem elemzem a lakomaszervező papok kezdetben hármas (tresviri epulones), majd később 
hetes bizottságát (Liv. 33.42., 40.42., lex Licinia de III viris epulonibus creandis, Kr. e. 196), a 
Sybilla könyvek tanulmányozására létrehozott előbb kettes, majd tízes, végül tizenötös bizottságot 
(duumviri / decemviri / quinqueviri sacris faciendis vagy sacerdotes Sybillini (Liv. 5.13., 7.27., 10.8., 
21.62., 22.1., 22.9., 25.2., 25.12., 29.10., 36.37., 41.21., Dion. 4.62.5.), illetve a nép curiák szerinti 
szerveződésénél működő vallási előljárókat, illetve vezetőjüket (curio maximus) Liv. 27.6. 
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mélyekre bízni, ezért kellett valaki, aki ezt továbbra is élete végéig látja el. A megoldás 
tipikusan római lett: a király vallási feladatát leválasztották a politikairól és erre egy új papi 
tisztséget a ,,szent királyt” vagy „áldozó királyt” (rex sacrorum)86 hoztak létre. Feladata 
kizárólag a szakrális ügyekre terjedt ki és ki volt zárva a világi hatalomból, ezért semmilyen 
más tisztséget sem tölthetett be, nehogy hatalmát állandósítani tudja.87 Ez a korlát annyira 
erős volt, hogy ez alól a legkisebb tisztségnél sem tettek kivételt: Kr. e. 180-ban például C. 
Servilius pontifex maximus nem volt hajlandó L. Cornelius Dolabellát rex sacrorummá fel-
szentelni addig, amíg az le nem teszi világi tisztségét, pedig ő a hatalom szempontjából 
csak egy jelentéktelen tisztséget töltött be: a hajózási ügyekért felelős kétfős bizottság 
(duumvir navalis) tagja volt. Miután a nevezett nem volt hajlandó erről lemondani a 
pontifex maximus még pénzbüntetésre is ítélte, ami ellen ő a népgyűléshez fellebbezett: Az 
itt előterjesztett határozati javaslat azonban előírta volna neki az engedelmességet azzal, 
hogy ha lemond a világi tisztségéről, akkor a bírságot elengedik.88 Formális határozat azon-
ban végül egy vallási hiba miatt nem került meghozatalra, a szavazást félbeszakították. 
Majd az ügy azzal oldódott meg, hogy a pontifex végül az utána következő jelöltet szentelte 
fel a tisztségre, így végül is szintén az ő álláspontja diadalmaskodott. 

A rex sacrorum személyét a pontifex maximus nevezte ki, azon patríciusi családból 
származó jelöltek közül, akiknek szülei meghatározott vallási szertartás keretében 
(confarreatio) kötöttek házasságot.89 A rex sacrorummá kinevezett személy élete végéig 
viselte tisztségét, köztiszteletben állt, sőt a megtiszteltetés tekintetében a pontifex maximust 
is megelőzve az első helyen állt,90 de szerepe a vallás területén csak formalitás volt, a tény-
leges vallási vezető a pontifex maximus volt. Az állam biztosított számára lakóhelyet 
(Regia)91 és gondoskodott az ellátásáról is. Ennek ellenére, mivel politikai karriert nem fut-
hatott be, ezért a köztársaság válsága idején egyre nehezebb volt a feladatra vállalkozó és a 
feltételeknek is megfelelő személyt találni, de arra is találunk példát, hogy már a korábbi 
időkben is (Kr. e. 209) előfordult, hogy csak két év kihagyás után tudták a tisztséget betöl-
teni.92 

 

                                                           
86 ZLINSZKY : i. m. 167. Az antik források azonban inkább a rex sacrificolus-t használják. Vö. Liv. 
2.2., 40.42., Gell. 10.15.21. 
87 MUTH: i. m. 295. 
88 Liv. 40.42.10.: „Cum plures iam tribus intro vocatae dicto esse audientem pontifici duumvirum 
iuberent, multamque remitti, si magistratu se abdicasset.” = „S mikor itt a felszólított tribusok több-
sége úgy szavazott, hogy a duumvir engedjen a pontifex követelésének, de ha tisztségéről lemond, a 
pénzbüntetést el kell neki engedni.” 
89 MUTH: i. m. 295. 
90 Ő volt a comitia calata tiszteletbeli elnöke, de az érdemi munkát itt is a pontifex maximus végezte. 
Vö. MUTH: i. m. 295. 
91 MUTH: i. m. 295. 
92 Liv. 27.36. 
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4.2. A flamenek 
 

A flamenek szám szerint ugyan tizenöten voltak,93 de mégsem alkottak testületet, hanem 
egy-egy flamen önállóan, egyedül végezte egy-egy meghatározott istenség kultuszát.94 Ere-
detük talán az áldozati tűz felügyeletére vezethető vissza.95 A későbbiekben a vallási rend-
szer kialakulásával már megkülönböztettek közöttük ún. nagyobbakat (flamines maiores)96 
és kisebbeket (flamines minores).97 A három nagyobb flamen a pontifex maximus előtt, de a 
rex sacrorum mögött állt a vallási ranglétrán,98 érdekes viszont, hogy személyüket mégis a 
pontifex maximus nevezte ki.99 A flamenek feladatát képezte, hogy napi áldozatot mutassa-
nak be, ami azonban mozgási szabadságukat korlátozta, mert így minden nap Rómában 
kellett tartózkodniuk, tehát nem hagyhatták azt egy napnál hosszabb időre a vallási szabá-
lyok megszegése (nefas) nélkül.100 Ez akkor okozhatott gondot, ha a flamen tisztsége alatt 
olyan világi tisztséget is betöltött, ami viszont Rómán kívüli tartózkodást igényelt volna.101 
Bár a rómaiak igyekeztek ezeket a kollíziókat elkerülni azzal, hogy ilyenkor olyan tisztség-
re választották meg vagy a tisztségen belül olyan feladattal bízták meg, amit Rómában lehe-
tett megvalósítani (pl. praetor urbanus, praetor peregrinus, cenzor),102 de ez nem mindig 
történt így.103 Ilyenkor a pontifex maximus feladata volt, hogy megakadályozza a tisztségvi-
selőt Róma elhagyásában, de vita esetén a döntést a népgyűlés hozta meg.104 

A flamen Dialist eredetileg megillette az a jog is, hogy belépjen a szenátus üléstermébe 
és a magisztrátusokhoz hasonlóan megillette a bíborszegélyes tóga és az elefántcsont szék 
is. Mivel azonban ezzel huzamosabb ideig nem éltek az ezen a tisztséget betöltők, így ezek 
a szabályok lassan feledésbe merültek. Ezért amikor C. Valerius Flaccus Kr. e. 209-ben újra 
érvényesíteni kívánta a szenátusi részvétel jogát, L. Licinius praetor először az időmúlás 
miatti jogvesztésre (usurpatio) hivatkozással elutasította ezen igényét105 és kivezettette őt a 

                                                           
93 Legalábbis a kezdeti időkben, később számuk tovább bővült, ld. MUTH: i. m. 291. 
94 HAHN: i. m. 18., MUTH: i. m. 296. 
95 HAHN: i. m. 17. 
96 Ők voltak a flamen Dialis (Jupiter), a  flamen Martialis (Mars), és a flamen Quirinalis (Quirinus) és 
a három fő capitóliumi istenség kultuszát végezték. Liv. 1.20., 24.8. 
97 Ez utóbbiak különböző kisebb istenségek kultuszát végezték, ld. MARQUARDT: i. m. 326–327., 
HAHN: i. m. 145. 
98 Gell. 10.15.21., MUTH: i. m. 296. 
99 MUTH: i. m. 296. 
100 Liv. 5.5.2.: „Flamini Diali noctem unam manere extra urbem nefas est.” = „Iuppiter papja bűnt 
követ el, ha csupán egy éjszakát is a Városon kívül tölt.” 
101 Ezen túl a flamen Dialist még egy sor tabujellegű vallási szabály is megakadályozta abban, hogy a 
konzuli tisztséget eredményesen viselhesse: például nem ülhetett lóra, nem láthatott felfegyverzett 
hadsereget vagy halottat, ezek a hadvezetésből eleve kizárták. Vö. Gell. 10.15.1–5. 
102 Liv. 39.45.4.: „praetores ita sortiri iussi, uti flamini Diali utique altera iuris dicendi Romae pro-
vincia esset: peregrinam est sortitus.” = „A praetoroknak úgy kellett intézniük a sorsolást, hogy 
Iuppiter flamenje Rómában az igazságszolgáltatás egyik ágazatát kapja hatáskörül, s a sorsolás neki 
juttatta az idegenek közötti jogi ügyek intézését.” Hasonló a flamen Quirinalis-nál: Liv. 24.8. 
103 Liv. 37.50-51. (flamen Quirinalis – Szardínia praetora), Liv. per. 19 (flamen Martialis – consul). 
104 Liv. 37.51.5.: „Religio ad postremum vicit; ut dicto audiens esset flamen pontifici iussus; et multa 
iussu populi ei remissa.” = „Végül a vallás szempontja diadalmaskodott. A flament utasították, hogy 
engedelmeskedjék a főpapnak, s pénzbüntetését a népgyűlés rendelkezésére elengedték.”  
105 Liv. 27.8.9.: „praetor non exoletis vetustate annalium exemplis stare ius, sed recentissimae 
cuiusque consuetudinis usu volebat: nec patrum nec avorum memoria Dialem quemquam id ius 
usurpasse.” = „A praetor viszont azt vitatta, hogy ezt a jogot nem az évkönyvekből kiásott, s régisé-
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szenátusból. A flamen azonban nem nyugodott ebbe bele, a néptribunusokhoz fordult, akik 
végül azzal az indokolással álltak ki mellette, hogy a korábbi papok nemtörődömsége csak 
maguknak árthatott, de a tisztségnek nem. Bár a forrás hallgat arról, hogy intercesszióval 
éltek-e a praetor döntése ellen vagy a praetor az ellenállás láttán inkább önként visszavonta 
korábbi döntését – csak az bizonyos, hogy a flamen elérte célját és visszatérhetett a szená-
tusba. 

 
4.3. A pontifexek 

 
A pontifexek kollégiumának sem az eredete, sem az elnevezésük jelentése nem tisztázott. A 
nevükből egyesek a „pontem facere” kifejezésre ismernek rá és ez alapján eredetileg tény-
leges hídépítőknek,106 míg mások csak átvitt értelemben kultikus „hídverőknek, összekö-
tőknek” tartják.107 MARQUARDT szerint viszont a pontifex szó szanszkrit eredetű és álta-
lában ’tisztítást’, ’kiengesztelést’ jelent, ő ezzel magyarázza a pontifexek „általános hatás-
körét” tehát azt, hogy nem csak egy istenség kultuszát látták el, hanem általában valameny-
nyi túlvilággal kapcsolatos kérdésben hatáskörrel bírtak, ami megmagyarázza azt is, hogy 
ők az egész római vallási rendszer felett egyfajta felügyeletet láthattak el.108 Kiemelt szere-
püket mutatja, hogy a főmagisztrátusokhoz hasonlóan ők is jogosultak voltak a bíborszegé-
lyes tóga viselésére.109 Az általuk kidolgozott szabályrendszer később, mint „főpapi jog” 
(ius pontificium) szerepelt és alatta a római vallásra vonatkozó szabályokat érthetjük. 

A kollégium létszáma eredetileg a források szerint öt fő volt és a király, mint a római ál-
lam vallási vezetője hivatalból nem csak tagja, de vezetője is volt annak.110 E miatt vitatott 
az, hogy így összesen hat fős volt-e a létszám vagy a források által említett öt fő közé már a 
király is beletartozott.111 MARQUARDT a hatos szám mellett foglal állást,112 részben az 
augurok testületének létszáma (aminek a király szintén tagja volt) alapján, részben az ekkor 
kedvelt és mágikusnak tartott hármas szám,113 illetve többszöröseinek használata alapján. 
Én is a hat fős testületi létszámot fogadom el, ami nem csak más papi tisztségek létszámá-
val, de a tribusok hármas számával is összhangban volt. Ezt támasztja alá a Kr. e. 299 év-
ben a létszám nyolc főre emeléséről hozott döntés, ami valójában a pontifex maximussal 
együtt, aki a király szerepét vette át, már a kilenc főre való emelést jelentette,114 ami viszont 
a modern irodalomban általánosan elfogadott szám.115 Később Sulla növelte létszámukat 

                                                                                                                                                    
gük miatt érvényüket vesztett példákkal, hanem csupán a közelmúltban kialakult szokásos gyakorlat-
tal lehet igazolni, s hogy sem atyáink, sem nagyatyáink idejében nem akadt Iuppiternek olyan papja, 
aki ezt a jogát gyakorolta volna.” 
106 MARQUARDT: i. m. 236. Plutharchos ezt, mint nevetséges magyarázatot elvetette és ő nevüket a 
potens „hatalmas”-ból vezette le. Plut. Numa 9. 
107 MARQUARDT: i. m. 238. 
108 MARQUARDT: i. m. 238–239., Liv. 1.20.6.: „Cetera quoque omnia publica priuataque sacra 
pontificis scitis subiecit, ut esset quo consultum plebes veniret.” = „Valamennyi egyéb – állami vagy 
magán – szertartást a főpap hatáskörébe utalt, hogy a nép tudja kihez kell fordulnia.”  
109 Liv. 33.42. 
110 MUTH: i. m. 292., Plut. Numa 9. 
111 MARQUARDT: i. m. 239–241. 
112 MARQUARDT: i. m. 241. 
113 Ld. később pl. a 333000 és 1/3 as költséggel rendezett ünnepi játékokat. Liv. 22.10. 
114 Liv. 10.6., 10.9., MARQUARDT: i. m. 242. 
115 MARQUARDT: i. m. 241. 
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tizenöt főre,116 majd Iulius Caesar tizenhatra, amivel megtörte ugyan a hármas számhoz 
igazított létszámot, de így tudott önmagának könnyen egy helyet biztosítani a testületben.117 
A tagokat a királyság idején a király nevezte ki, a köztársaság idején pedig a testület tagjai 
kooptálással emelték maguk közé. Ez azonban Kr. e. 103-ban megváltozott, a lex 
Domitia118 alapján ettől kezdve a tagok csak javaslatot tehettek egy lista formájában, ahon-
nan a népgyűlés választotta meg az új tagokat.119 

A királyság idején tehát a király vezette a testületet, a köztársaság idején viszont ezt 
nem kapta meg a rex sacrorum, hanem a tagok közül került ki a testület vezetője, a pontifex 
maximus. Ő viszont a király több szakrális feladatát is átvette és ezzel magyarázható, hogy 
egyfajta koordináló szerepet, irányítási jogot gyakorolhatott a többi testület felett.120 A 
pontifex maximus tekinthető tehát a római köztársaság tényleges vallási vezetőjének,121 még 
akkor is, ha elvileg az etikettben csak a rex sacrorum, illetve a flamines maiores mögött 
következett. Mozgásterét csak az korlátozta, hogy Itália területét nem hagyhatta el, ezért ha 
világi funkciót is betöltött, akkor a feladat elosztásakor ezt figyelembe kellett venni.122 A 
királyság után a tagok maguk választották ki egymás közül a vezetőjüket, de ez Kr. e. 250 
körül megváltozott, innentől a pontifex maximust a comitia tributa egy speciális változata 
(comitia sacerdotum) választotta meg, ahol csak 17 tribus szavazott a 35-ből,123 feltehetőleg 
azért, hogy a választást még véletlenül se lehessen világi magisztrátus-választásnak tekinte-
ni.124 A választásnál általában figyelembe vették, hogy a pontifex maximus a társadalom 
vezető rétegéből kerüljön ki, tehát azok közül, akik már viseltek világi curulisi tisztséget, de 
ez alól is találunk kivételt.125 Ez a választás nem feltétlenül esett egybe a pontifexi 
collegium tagjainak véleményével, talán ezzel is magyarázható a tagok és a pontifex 
maximus közötti ellentét a Kr. e. 200-ban. Ekkor ugyanis a pontifex maximus előbb tiltako-
zást jelentett be a konzul által a vallási játékok és ajándékok megrendezésére tett fogadalom 
(votum) ügyében, mivel szabálytalannak tartotta erre a határozatlan összeg (incerta 
pecunia) felajánlását.126 Általános szabály volt ugyanis, hogy a felajánlást és a cserébe el-
várt segítséget is pontosan meg kellett nevezni.127 Amikor azonban az ügyben a szenátus 
utasítása alapján a konzul kikérte a pontifexek testületének véleményét, ők mégis a konzul 
                                                           
116 Liv. ep. 89. 
117 Dio Cass. 42.51.4., MARQUARDT i. m. 242. 
118 lex Domitia de sacerdotiis, Kr. e. 103. 
119 Liv. per. 67. először Cn. Domitiust (!), MUTH: i. m. 292. 
120 Pl. A Vesta papnők feletti apai hatalmat is a pontifex maximus gyakorolta, illetve a flamen-jelöltet, 
ha az még apai hatalom alatt állt, akkor szintén ő ragadta ki az alól. MARQUARDT: i. m. 329. 
121 MUTH: i. m. 292. 
122 Liv. 28.38.12. „Sicilia Scipioni extra sortem, concedente collega quia cura sacrorum pontificem 
maximum in Italia retinebat, Bruttii Crasso.” = „Scipio a sorshúzás mellőzésével és tiszttársa bele-
egyezésével Siciliát kapta meg, Crassus pedig a bruttiusok földjét, mert a pontifex maximus a szent 
szolgálatok ellátása miatt nem távozhatik el Italiából.” Ellenpélda: amikor P. Licinius Crassus 
pontifex maximus mint konzul Asia provinciába kelt át, majd ott el is esett a hadjáratban. Liv. per. 55. 
123 MUTH: i. m. 292.  
124 HAHN: i. m. 147. 
125 Liv. 25.5.4.: „Ante hunc intra centum annos et viginti nemo praeter P. Cornelium Calussam 
pontifex maximus creatus fuerat qui sella curuli non sedisset.” = „Ez előtt százhúz évig nem volt pél-
da rá, hogy valakit – az egy P. Cornelius Calussát kivéve – pontifex maximusszá válasszanak, aki 
még nem kapta meg a curulisi széket.”  
126 Liv. 31.9.7.: „qui negavit ex incerta pecunia vovere licere; ex certa voveri debere” = „hogy a 
consul fogadalmában nem ajánlhat fel bizonytalan, hanem csak meghatározott összegű pénzt.” 
127 HAHN: i. m. 23. 
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álláspontját fogadták el vezetőjükkel szemben,128 ami csak a testületen belüli ellentéttel 
magyarázható. 

A pontifexek szűkebb vallási feladata elsősorban a capitóliumi triász kultuszára terjedt 
ki,129 tágabb értelemben viszont a vallási élet általános felügyeletét is ellátták. Ők működ-
tek közre az állami vallási kultuszba tartozó templomok, szentélyek felszentelésekor, bár 
magát a felszentelést csak az imperiummal rendelkező magisztrátus végezhette el.130 Tu-
dunk olyan esetről is, amikor a pontifexek vallási ok miatt megtagadták a közreműködést, 
mint például Kr. e. 208-ban Virtusnak és Honosnak felajánlott templom esetében. Vélemé-
nyük szerint ugyanis nem lehetett a két istenségnek egy templomot felszentelni, mivel ez 
esetben nem lehet a későbbi jeleket egyértelműen az egyik vagy a másik istenséghez köt-
ni.131 A probléma végül egy Virtus részére felhúzott kisebb épülettel oldódott meg. 

A pontifexek feladata volt még a szakrális kérdésekben szaktanácsadás (responsum)132 
kiadása a magisztrátusok, illetve a szenátus felé, amit ugyanúgy neveztek, mint a jogtudó-
sok tanácsadását és ezt ők is csak felkérésre adhatták ki.133 A pontifexek voltak jogosultak 
vita esetén eldönteni, hogy egy-egy istenség felé tett felajánlás (votum) pontosan mire is 
vonatkozott.134 Abban is ők dönthettek, hogy egy-egy zsákmányolt dolog ún. szent dolog-
nak (res sacra) minősült-e. Ha igen, akkor a dolog a ius divinum hatálya alá tartozott,135 
ami nem jelentett mentességet a római uralom alá kerüléstől,136 de mentességet jelentett a 
széthordástól,, illetve eladástól,137 legalábbis a második pun háború ideje előtt.138 A szent 
dolgok ugyanis a korai időkben általában a helyszínen maradhattak, bár arra is találunk pél-
dát, hogy azokat mégis Rómába hozták és ott beemelték a római vallási kultuszba.139  

                                                           
128 Liv. 31.9.8. : „Posse rectiusque etiam esse pontifices decreverunt.”  = „a főpapi testület azt vála-
szolta, hogy nemcsak lehetséges, de ez a leghelyesebb eljárás.” 
129 MUTH: i. m. 293–294. 
130 Liv. 9.46. 
131 Liv. 27.25. 
132 Cic. Att. 4.1.  
133 HAHN: i. m. 147. 
134 Liv. 5.25.7.: „Cum ea disceptatio, anceps senatui visa, delegata ad pontifices esset, adhibito 
Camillo visum collegio, quod eius ante conceptum votum Veientium fuisset et post votum in 
potestatem populi Romani venisset, eius partem decimam Apollini sacram esse.” = „Minthogy bi-
zonytalan volt, tud-e dönteni a senatus, a kérdést a főpapok elé terjesztették. A testület meghallgatta 
Camillust, és úgy döntött, hogy egytizede mindannak, ami a fogadalom elhangzása előtt Veii tulajdo-
na volt, s a fogadalom után a római nép birtokába került, Apollót illeti.” 
135 Liv. 26.34.12.: „Signa, statuas aeneas quae capta de hostibus dicerentur, quae eorum sacra ac 
profana essent ad pontificum collegium reiecerunt.” = „A pontifexek testületére bízták annak eldönté-
sét, hogy a jelentések szerint az ellenségtől zsákmányolt képmások és bronzszobrok közül melyek 
számítanak szentségnek és melyek nem.”  
136 Liv. 28.34. 
137 Cic. harusp. resp. 14.32. 
138 Liv. 25.40.2.: „ceterum inde primum initium mirandi Graecarum artium opera licentiaeque hinc 
sacra profanaque omnia volgo spoliandi factum est.” = „Egyébként ekkor kezdtünk rajongani a görög 
művészet alkotásaiért, s ekkor kezdődött az a szabadosság, hogy szent és nem szent tárgyakat különb-
ség nélkül elzsákmányoltunk.” 
139 Liv. 6.29.8–9.: „Praeneste in deditionem accepto Romam revertit triumphansque signum 
Praeneste devectum Iovis Imperatoris in Capitolium tulit. Dedicatum est inter cellam Iovis ac 
Minevae.” = „A Győzedelmes Iuppiter Praenestéből hozott szobrát diadalmenetben vitte a 
Capitoliumra, ott Iuppiter és Minerva szentélye között állították fel.” 
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A pontifexek szaktanácsadó szerepe kiterjedt a szűkebb értelemben vett vallási kérdé-
sekre is, például az isteneknek nyújtandó kiengesztelés140 módjára,, illetve arra, hogy vala-
mely állami cselekedet nem ütközik-e vallási előírásba. Cicero például egy egész beszédben 
(de domo sua) győzte meg a pontifexek testületét, hogy mondják ki, hogy a korábban le-
rombolt házának újjáépítése nem ütközik vallási akadályba, annak ellenére, hogy annak 
területét pont az újjáépítés megakadályozására Clodius korábban felszenteltette. Ezt azon-
ban a pontifexek utóbb érvénytelenné nyilvánították,141 így nem volt akadálya a ház felépí-
tésének.  

A pontifexek feladata volt az egyes vallási rítusokhoz használt szövegek (carmen) őrzé-
se és adott esetben ezek az előmondása azért, hogy a magisztrátusok142, illetve az egyes 
polgárok143 azt ismételve hiba nélkül tudják azt elmondani, 144 amit a testület más tagjai 
ellenőriztek is. A szövegek mellett a szertartásokhoz tartozó gesztusokat, cselekedetek is 
őrizték, illetve ezekről is tájékoztatást adtak.145 Mindezeket azonban titkos tudományként 
kezelték, ezért ezek nem voltak nyilvánosak.146 A pontifexek azonban nem csak a formai 
követelményeket, de a tartalmi hibákat is megítélhették. Kr. e. 176-ban például kiderült, 
hogy a Latin Ünnepek során a lanuviniumi elöljáró kihagyta a római népért elmondandó 
fohászt, ezért az ő költségükre megismételtették az egész szertartást.147 Tartalmi hiba volt 

                                                           
140 Liv. 29.20., 40.37. 
141 Cic. domo 53.136.: „QUOD IN LOCO PUBLICO LICINNA CAII FILIA, INIUSSU POPULI 
DEDICASSET, SACRUM NON VIDERIER”, illetve Cic. Att. 4.2.: „VIDERI POSSE SINE 
RELIGIONE EAM PARTEM AREAE MIHI RESTITVI”. 
142 Liv. 31.9.9.: „Vovit in eadem verba consul praeeunte maximo pontifice quibus antea 
quinquennalia vota suscipi solita erant.” = „A consul a pontifex maximus után ugyanazt a fogadalmi 
szöveget mondta el, amely különben az öt évre szóló fogadalmaknál szokott elhangzani.”, Liv. 
36.2.3.: „Id votum in haec verba praeeunte P. Licinio pontifice maximo consul nuncupavit.” = „A 
consul P. Licinius pontifex maximus szavai után a következőképpen mondta el ezt a fogadalmat.” 
143 Liv. 5.41.3.: „Sunt qui M. Folio pontifice maximo praefante carmen devovisse eos se pro patria 
Quiritibusque Romanis tradant.” = „Egyesek szerint áldozatul ajánlották fel magukat a hazáért és a 
római népért, s M. Folius főpap szavai után mondották el az áldozati ima szövegét.” 
144 Liv. 8.9.4.: „agedum, pontifex publicus populi Romani, praei verba quibus me pro legionibus 
devoveam.” = „Felkérlek, mint a római nép főpapját, mondd el az imát, amellyel legióinkért áldozatul 
felajánlhatom magamat.”, Liv. 10.29.14.: „Haec locutus M. Livium pontificem, quem descendens in 
aciem digredi vetuerat ab se, praeire iussit verba quibus se legionesque hostium pro exercitu populi 
Romani Quiritium devoveret.” = „E szavak után felszólította M. Livius főpapot, akinek csatába indul-
va megtiltotta, hogy eltávozzék mellőle: mondja el előtte annak az imának szavait, amellyel magát és 
az ellenség legióit a Quirisek római népének hadseregéért felajánlhatja.” 
145 Liv. 8.9.5. „Pontifex eum togam praetextam sumere iussit et velato capite, manu subter togam ad 
mentum exserta, super telum subiectum pedibus stantem sic dicere...” = „A f őpap ráparancsolt, vegye 
fel szegélyes tógáját, burkolja be fejét, s kezét a tóga alatt állához emelve, s a lába alá fektetett gerely-
re rálépve, mondja el a következőket…” 
146 Liv. 6.1.10.: „Alia ex eis edita etiam in volgus: quae autem ad sacra pertinebant a pontificibus 
maxime ut religione obstrictos haberent multitudinis animos suppressa.” = „Néhányat közhírré is 
tettek, de az istenek tiszteletére vonatkozókat titokban tartották, elsősorban a főpapok követelésére, 
akik a tömeget vallásos érzelmeinél fogva akarták uralmuk alatt tartani.” 
147 Liv. 41.16.2.: „Id cum ad senatum relatum esset senatusque ad pontificum collegium reiecisset, 
pontificibus, quia non recte factae Latinae essent, instaurari Latinas placuit, Lanuvinos, quorum ope-
ra instaurandae essent, hostias praebere.” = „Mikor a senatus értesült az esetről, s azt a főpapi testü-
let elé terjesztette, a főpapok úgy döntöttek, hogy az elkövetett hiba miatt a Latin Ünnepeket meg kell 
ismételni, s mivel erre a lanuviumiak miatt van szükség, ehhez nekik kell adni az áldozati állatokat.” 
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az is, ha a közösen végzett áldozatnál az egyik szövetséges nép nem kapta meg az őt megil-
lető részesedést az áldozati állatokból.148 

A jog területén a pontifexek kezdeti feladata volt a királyi törvények írásba foglalása és 
őrzése. Ezt a monopóliumot ugyan a XII táblás törvények összefoglalása és nyilvánosságra 
hozatala csorbította, de ez után is titkos tudomány maradt az ún. performulák nyilvántartá-
sa. Ezek alatt az ősi – még kizárólag szóban zajlódó – legis actio-s eljárások első szakaszá-
ban előírt, kötött, versszerű mondókák ismeretét értjük. Ezeket egy konkrét perben a 
pontifexek adták ki a peres feleknek, illetve ellenőrizték a magisztrátus tanácsadójaként, 
hogy ezek helyesen hangoztak-e el a perben. Az ősi Rómában különös jelentősége volt az 
előírt szöveg szószerinti visszaadásának, a hiba pervesztést okozott az érintett félnek. 

A naptár149 ismerete is a pontifexek titkos tudománya volt, nem egyszerűen csak a na-
pokat tartották nyilván, de azt is, hogy mely napokon lehet (dies fasti) vagy nem lehet (dies 
ne fasti)150 vallás sérelme nélkül állami ügyeket intézni.151 Ezzel befolyásolni tudták nem 
csak az államélet menetét (népgyűlések, szenátusi ülések időpontja), de a magánemberek 
ügyeibe is beleszólhattak, mivel alkalmatlan napokon például pert sem lehetett indítani. Ez 
a titkos tudomány végül Kr. e. 304-ben ért véget, amikor az egyik pontifex írnoka Cn. 
Flavius közzé tette az addigi titkos performulákat,, illetve a perlésre alkalmas napok listáját 
(ius Flavianum).152 Már a korai időben kialakult az a szokás is, hogy a pontifexek az általuk 
vezetett naptárba bejegyezték az adott év legfontosabb eseményeit (ún. annales maximi).153 
Ezeket a feljegyzéseket „tabula pontificis maximi” vagy „tabula annalis”154 néven ismer-
jük és ezeket folyamatosan vezették mindaddig, amíg azt P. Mucius Sceavola pontifex 
maximus, mint idejemúlt szokást a Kr. e. II. században be nem szüntette.155 Ekkor viszont a 
korábbi táblák szövegét 80 könyvben foglalták össze és azokat Annales Maximi néven nyil-
vánosságra is hozták. Ebből kiindulva jelent meg Rómában az ún. annalista történetírás és 
ezért tekintette őket WIEACKER a „római történetírás atyai”156-nak. 

 
4.4. Az augurok 

 
Bár augurokat általában „madárjósok”-nak vagy „jóspapok”-nak szokás fordítani, feladatuk 
mégsem a jóslás, a jövendőmondás volt, hanem az, hogy egy-egy világi cselekmény előtt 
értelmezték a túlvilágiak ahhoz adott jóváhagyását,157 tevékenységüket ezért inkább „ma-

                                                           
148 Liv. 37.3.3.: „Ea procurata, Latinaeque instauratae, quod Laurentibus carnis, quae dari debet, 
data non fuerat.” = „a Latin Ünnepeket megismételték, mert a laurentumiak nem kapták meg a húsból 
az őket megillető részt.” 
149 A hagyomány szerint maga Romulus hozta létre a 10 hónapból és 304 napból álló évet (Marc. Sat. 
1.12.38.), majd azt Numa Pompilius 354 napra emelte két új hónap hozzáadásával (Marc. Sat. 1.13.) 
ami egészen Kr. e. 46-ig, a Iulius Caesar-féle naptárreformig volt használatban. 
150 Ennek kialakítását a történetírás szintén Numa királyhoz fűzi. Liv. 1.19. 
151 Liv. 6.1., MUTH: i. m. 294. 
152 Liv. 9.46. 
153 Cic. rep. 1.16.25. Cic. rep. 2.31.54. 
154 Liv. 6.1. 
155 Liv. 43.13., Cic. orat. 2.12.52. Vö. ADAMIK  Tamás: Római irodalom az archaikus korban, Seneca 
Kiadó, 1993, 71., FLACH, Dieter: Die Gesetze der frühen römischen Republik, Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, Darmstadt, 1994, 5. 
156 WIECKER, Franz: Altrömische Priesterjurisprudenz, in: Iuris Professio Festgabe für Max Kaser 
zum 80. Geburtstag, Hermann Böhlaus Nachf., Wien–Köln–Graz, 1986, 35. 
157 MARQUARDT: i. m. 397. 
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dárszemlének” nevezhetjük.158 Ez a megoldás Közép-Itáliában elterjedt volt már az ősi 
időkben159 és Rómában már a kezdetektől megfigyelhetjük, sőt tulajdonképpen idősebb volt 
a római államnál is, mivel ezt a módszert már annak megalapításakor is használták. 
MARQUARD szerint ugyanis Romulus és Remus egyaránt augurok is voltak,160 sőt a kirá-
lyi címet is madárjóslás döntötte el közöttük161 és abban az időben nem is töltötte be más 
ezt a tisztséget.162 Az augurok testületét a források szerint vagy maga Romulus163 vagy 
Numa164 alapította.165 A testület előbb három tagból (ezek közül ez egyik a király volt),166 
majd ezt – feltehetően az etruszk királyok idején – megduplázták és hat főre növelték,167 
Kr. e. 300-tól (lex Ogulnia)168 pedig kilenc főre, akik közül négynek patríciusi, ötnek pedig 
plebejusi származásúnak kellett lennie.169 Számukat Sulla emelte tizenötre,170 majd Iulius 
Caesar emelte azt a végleges tizenhat főre, aki önmaga számára tartotta fenn ezt az emelés-
sel létrehozott rendhagyó új helyet.171 Az új tagok kezdetben kooptálással kerültek kivá-
lasztásra.172 Vezetőjük az augur maximus, valószínűleg mindig a legidősebb tag volt.173 
Egyfajta szaktudással (disciplina auguralis)174 rendelkező papi testületet képeztek és a 
pontifexekhez hasonlóan ők is feljegyezték a szokatlan eseményeket és a korábban kiadott 
véleményeket (libri augurum, illetve commentarii augurum),175 így ezekből idővel „tudo-
mányos” anyag keletkezett, amit felhasználtak a későbbi döntéseiknél.  

Legfontosabb tevékenységük, amiről a nevüket is kapták, a madarak röptének, illetve 
hangjának megfigyelése volt,176 ami nélkül semmilyen fontos döntést nem lehetett meghoz-
ni.177 Ehhez általában egy figyelő sátrat (tabernaculum) állítottak fel,178 melyről az égbolt 
egy-egy szelete látszott csak, ennek hiányában pedig a szabad ég alatt állva egy görbe bot-

                                                           
158 HAHN: i. m. 56. 
159 HAHN: i. m. 54., illetve ld. az umber nyelven íródott Tablae Iguvinae szövegét. HAHN: i. m. 30–32. 
160 MARQUARDT: i. m. 398.  
161 Liv. 1.7. 
162 MARQUARDT: i. m. 398. 
163 Cic. de rep. 2.9.16. „ex singulis tribubus singulos cooptavit augures.” 
164 Liv. 4.4.2. 
165 MARQUARDT sem foglal állást a kérdésben. Vö. MARQUARDT: i. m. 398. 
166 Livius szerint a legtöbb vallásos szertartást Numa király személyesen végezte, de ebből nem derül 
ki, hogy pontosan melyeket. Vö. Liv. 1.20. 
167 MARQUARDT: i. m. 398. 
168 lex Ogulnia de auguribus et pontificis, Kr. e. 300, Liv. 10.6. 
169 Liv. 10.9. 
170 Liv. per. 89., MARQUARDT: i. m. 398. 
171 Dio Cass. 42.51.4., MARQUARDT: i. m. 398. 
172 Liv. 40.42., 45.44. 
173 MARQUARDT: i. m. 399. 
174 MARQUARDT: i. m. 397. 
175 MARQUARDT: i. m. 400. 
176 HAHN: i. m. 57, de egyéb égi jeleket is figyelhettek (pl. villám, mennydörgés) Vö. MARQUARDT: i. 
m. 411. 
177 Liv. 1.36.3.: „Negare Attus Nauius, inclitus ea tempestate augur neque mutari neque novum 
constitui nisi aves addixissent posse.” = „Attus Navius, az akkori idők hírneves augurja kijelentette, 
hogy a madarak kedvező jelzése nélkül sem a régi szokásokon változtatni, sem újakat bevezetni nem 
lehet.” 
178 Liv. 4.7. 
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tal, az ún. lituussal179 kijelölték az égbolt egy tetszőleges szeletét (templum).180 Ez után fel-
tették az isteneknek szánt konkrét kérdést, tehát hogy milyen ügyben kérik ki véleményü-
ket,181 majd megfigyelték, hogy milyen fajta madarak, milyen számban és honnan érkeztek 
a látótérbe és ebből állapították meg, hogy az istenek támogatják-e az adott cselekményt 
(auspicium).182  

Idővel a madárjóslás egy önálló alfaja is kialakult, a csirkék viselkedéséből történő elő-
jelkérés (omia ex tripudiis).183 Csata előtt ugyanis általában nem volt elegendő idő a mada-
rak véletlenszerű röptének kivárásához, így a jósjel kérést a csirkék étvágyának megfigye-
lésére korlátozták, ami egy jól kezelhető, illetve bárhová, még tengeri ütközetbe is elvihető, 
mobil eszközt adott a kezükbe.184 Ennek ellenére itt is előfordult, hogy a kedvező jelre vár-
ni kellett, e miatt a diktátor csak később tudta megadni a jelt a csatakezdésre.185 A katonák 
harci lelkesedését a kedvező előjel tovább növelte, a kedvezőtlen viszont meggátolhatta az 
egyébként a kedvező lehetőségek kihasználását, ezért a hadvezérek azt ilyenkor csak nehe-
zen vették tudomásul186 vagy egyenesen figyelmen kívül hagyták,187 sőt ismerünk olyan 
extrém esetet is, amikor a csirkéken álltak bosszút. Claudius Pulcher konzul az első pun 
háború idején ugyanis egyszerűen vízbe dobatta a csirkéket, mivel azok nem mutattak ked-
vező előjelet a tengeri csatához, amit aztán persze el is veszített.188 A kedvező előjel utáni 
sóvárgás miatt nagy lehetett a kísértés, hogy a szent csirkék őrzője (pullarius)189 kedvező 
jelet jelentsen akkor is, ha az a valóságban elmaradt. Ezért a hamis jelentésért viszont ő 
viselte a felelősséget, a hadvezért nem a tényleges előjel, hanem az arról kiadott jelentés 
kötötte.190 A hamis jelentést adó pullarius büntetése az volt, hogy helyét a legelső csatasor 

                                                           
179 Liv. 1.18.7.: „Augur ad laevam eius capite velato sedem cepit, dextra manu baculum sine nodo 
aduncum tenens quem lituum appellarunt.” = „A jós, fejét beborítva a király balján foglat helyet, jobb 
kezében egy sima szárú görbe botot tartva, melynek littus a neve.”  
180 Liv. 1.18.7.: „Inde ubi prospectu in urbem agrumque capto deos precatus regiones ab oriente ad 
occasum determinavit, dextras ad meridiem partes, laevas ad septentrionem esse dixit; signum contra 
quo longissime conspectum oculi ferebant animo finivit.” = „E helyről, ahonnét tekintetével a Várost 
és környékét befoghatta, az istenekhez folyamodott, és keletről nyugatra ívet vonva kezével, elhatá-
rolta az égtájakat, mondván, hogy jobb felől dél, bal felől észak”, szemben pedig, ott, ameddig csak a 
szem ellát, egy képzeletbeli pontot jelölt meg.” 
181 Liv. 1.18.8.: „Tum lituo in laevam manum translato, dextra in caput Numae imposita, ita precatus 
est: ”Iuppiter pater, si est fas hunc Numam Pompilium cuius ego caput teneo regem Romae esse, uti 
tu signa nobis certa adclarassis inter eos fines quod feci.” = „Majd baljába téve át a görbe botot, 
jobbját Numa fejére helyezte, s így imádkozott: „Iuppiter atya, ha isteni törvény, hogy ez a Numa 
Pompilius, kinek fejét érintem, Róma király legyen, küldj nekünk nyilvánvaló jósjeleket, ama határok 
között, melyeket az imént megvontam.” 
182 Liv. 28.25. 
183 HAHN: i. m. 57. 
184 Liv. 6.41.  
185 Liv. 7.8. 
186 Liv. 22.42. 
187 Liv. 41.18.14.: „Super tam evidentem tristis ominis eventum etiam ex pullario auditum est vitium 
in auspicio fuisse, nec id consulem ignorasse.” = „Amellett, hogy a baljós előjel oly félreérthetetlenül 
érvényesült, a szent csirkék őre is közölte, hogy a madarak megfigyelésénél is rossz előjel mutatko-
zott, s hogy ezt a consul is tudta.” Vö. Liv. per. 55. 
188 Liv. per.19. 
189 Liv. 8.30., 9.14., 10.40. 
190 Liv. 10.40.11.: „Ceterum qui auspicio adest, si quid falsi nuntiat, in semet ipsum religionem 
recipit; mihi quidem tripudium nuntiatum, populo Romano exercituique egregium auspicium est.” = 
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elé jelölték ki, ami gyakorlatilag a biztos halált jelentette számára, amit a katonák, az isteni 
büntetés beteljesedéseként fogtak fel. 

Egy idő után az augurok testülete igen nagy befolyásra tett szert, mivel minden fontos 
állami döntés előtt ki kellett véleményüket kérni.191 Ez egyben jelentős politikai befolyást is 
biztosított a testület tagjainak, mivel a kedvezőtlen jelekre hivatkozással nem csak előzete-
sen akadályozhatták meg lényegében bármilyen állami döntés meghozatalát, de akár utólag 
is – e körben találkozhatunk három hónapos időszakkal192 is – megsemmisíthették a már 
meghozott döntéseket!193 Több példát is találunk arra, hogy a magisztrátusok megválasztá-
sába vagy kinevezésébe szólt bele a testület, ami már önmagában igazolja központi szere-
püket.194 Ilyen beavatkozásra a szenátus formális vagy informális felkérésére alapján került 
sor.195 Ugyanez a lehetőség azonban nem csak a politikai többség, de az ellentábor számára 
is nyitva állt, így például a szenátus nyomására kinevezett diktátor lemondását is el lehetett 
érni.196 

A lehetséges hibákat csökkentendő kialakult az a szokás, hogy a diktátort az adott ma-
gisztrátust egyedül, Rómán, illetve a katonai táboron kívül, éjszaka éjfél és a napfelkelte 
között nevezte ki, hogy a zavaró hatások esélye a legkevesebb legyen197, illetve a vallási 
hiba létét állítani, illetve bizonyítani lehetetlen legyen.198 Ezt azonban a papi testület tagjai 

                                                                                                                                                    
„De ha az, akit a jósjelek megfigyelésével bíztak meg, hamis jelentést ad, mindenképpen őt terheli a 
felelősség. Nekem azt jelentették, hogy a csirkék rendkívül mohón táplálkoznak, tehát a jósjelek a 
római nép hadserege számára nagyon kedvezőek!” 
191 Liv. 1.36.6.: „Auguriis certe sacerdotioque augurum tantus honos accessit ut nihil belli domique 
postea nisi auspicato gereretur, concilia populi, exercitus vocati, summa rerum, ubi aues non 
admisissent, dirimerentur.” = „Az biztos, hogy a madárjóslatoknak és a madárjósok papi személyze-
tének annyira megnövekedett a becsülete, hogy azontúl akár háború volt, akár béke, semmi sem tör-
ténhetett, míg jóslatot nem kértek, a népgyűléseket, a katonai sorozásokat, a legfontosabb államügye-
ket elhalasztották, ha a madarak kedvezőtlen előjeleket küldtek.” 
192 Liv. 4.7. 
193 MUTH: i. m. 298. „Sie konnten durch negative Auskunft den Beginn oder die Fortführung einer 
Handlung verhindern oder sogar staatsrechtliche Akte rückgängig machen.”, Liv. 22.34. 
194 Liv. 4.7.3.: „Non tamen pro firmato iam stetit magistratus eius ius, quia tertio mense quam 
inierunt, augurum decreto perinde ac vitio creati, honore abiere, quod C. Curtius qui comitiis eorum 
praefuerat parum recte tabernaculum cepisset.” = „E tisztviselők helyzete mégsem volt szilárdnak 
mondható, mivel három hónappal hivatalba lépésük után le kellett mondaniuk tisztségükről, az 
augurok határozata szerint ugyanis választásuknál hiba történt: C. Curatius, aki a választógyűlést ve-
zette, jóslatkérésre alkalmatlan helyen állította föl a sátrat.”, Liv. 23.31.13.: „Cui ineunti consulatum 
cum tonuisset, vocati augures vitio creatum videri pronuntiaverunt” = „Mikor azonban tisztségét át-
vette, mennydörgés hallatszott, mire a megkérdezett jóspapok kijelentették, hogy megválasztását sza-
bálytalannak tekintik.” 
195 Liv. per. 19., Ulrich von LÜBTOW: Die römische Diktatur, in: Gesammelte Schriften, Abteilung I: 
Römisches Recht (3), Schäuble Verlag, Reinfelden–Freiburg–Berlin, 1989, (327–426.) 367. 
196 Liv. 8.15.6.: „Religio inde iniecta de dictatore et, cum augures vitio creatum videri dixissent, 
dictator magisterque equitum se magistratu abdicarunt.” = „De vallási aggályok támadtak a dictator 
személyével kapcsolatban, s mikor a jósok kijelentették, hogy a választási szertartásoknál hiba történt, 
a dictator és a lovasság főparancsnoka lemondott tisztéről.” 
197 Liv. 4.57., 8.23., 9.38. 
198 Liv. 8.23.15.: „Nam neque facile fuisse id vitium nosci, cum consul oriens de nocte silentio diceret 
dictatorem, neque ab consule cuiquam publice privatimue de ea re scriptum esse nec quemquam 
mortalium exstare qui se vidisse aut audisse quid dicat quod auspicium dirimeret, neque augures 
divinare Romae sedentes potuisse quid in castris consuli vitii obvenisset.” = „Nem lehetett könnyű 
dolog ilyen hibát felfedezni, hiszen a consul az éjszaka csendjében kelt fel, hogy a dictatort kinevez-
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nyilván azzal erőtlenítették, hogy ők nem is a halandóktól, hanem a túlvilágiaktól értesültek 
a hibáról, így el tudták érni a vallási hiba miatti lemondást még ilyen esetekben is.199 Vallá-
si hiba nem csak a tisztségviselő megválasztásakor, illetve hivatalba lépésekor fordulhatott 
elő, hanem működése során az egyes cselekedeteinél is.200 De vallási hiba fordulhatott elő a 
feladatok elosztásánál használt sorsolásnál is, mivel az is egy szakrális szertartás keretében 
történt.201 Az auguri testület tehát az profán államéletre komoly befolyással bírt. 

 
4.5. A fetialisok 

 
A fetialisok testülete sem eredeti római intézmény, ez már a város alapítása előtt ismert volt 
Itáliában. A szakrális funkciót betöltők személye egyfajta népeken átívelő túlvilági véde-
lemben részesült, ezért őket az idegenek akkor sem bántalmazták, ha azok területükre té-
vedtek.202 Ebből szűrték le aztán azt a tapasztalatot, hogy ezeket célszerű tárgyalásra külde-
ni az idegenekhez, mivel nekik volt a legnagyobb esélyük a visszatérésre. Ebből alakultak 
azután ki a speciálisan ezzel a feladattal foglalkozó papi testületek és ezt a megoldást vette 
át a később megalakult római állam is. A források alapján ugyan nem dönthető még az sem 
el, hogy melyik szomszédos nép volt a mintaadó,203 de éppen ez bizonyítja, hogy az általá-
nosan elterjedt gyakorlat volt. De nem egyértelmű az átvétel pontos ideje sem: Dionüsziosz 
szerint ezt a testületet is Numa király alapította,204 Livius viszont csak következő királynál, 
Ancus Marciusnál említi először.205 A liviusi besorolás nyilvánvalóan összefügg azzal, 
hogy ő Numát békés, jámbor királynak állította be, aki nem hadakozott, így nyilván nem is 
volt szüksége ilyen testületre, Marcius azonban kifejezetten harcias király volt, ezért az ő 
tevékenységéhez jól illett ezen testület kialakítása. Ezen apró bizonytalanságok ellenére 
bizonyítható a testület létrejötte a királyság elején, mivel mind a testületre, mind fő felada-
tukra (hadüzenet, békekötés) már ekkortól találunk utalásokat. 

A kollégium felépítéséről és működésének részletszabályairól azonban nem maradt fent 
sok adat, mivel a második pun háború után szerepük visszaszorult. Annyit tudunk csak, 
hogy húsz főből állt, tagjai kezdetben csak patríciusok lehettek és életük végéig töltötték be 
                                                                                                                                                    
ze, másrészt a consul se írt senkinek egy szót se erről a dologról, se magánemberként se hivatalosan, s 
nincs is olyan halandó, aki tanúsíthatná, hogy olyasmit látott vagy hallott, ami a jósjelkérést érvényte-
lenné tette volna. S a Rómában üldögélő jóspapok se lehettek képesek kideríteni, hogy a consul mi-
lyen hibát követett el a táborban.” 
199 Liv. 8.23.17.: „Haec aliaque ab tribunis nequiquam iactata; tamen ad interregnum res redit.” = 
„A tribunusok hiába hoztak fel ilyen és ehhez hasonló kifogásokat, végül mégis interregnumra került 
sor.” 
200 Liv. 45.12.10.: „iam primum cum legionibus ad conveniendum diem edixit, non auspicato templum 
intravit. Vitio diem dictam esse augures, cum ad eos relatum esset, decreverunt.” = „Már az első alka-
lommal, mikor kijelölte a napot a legiók összegyülekezésére, jósjel kérés nélkül lépett be a szent hely-
re. Az augurok, mikor a dolgot eléjük terjesztették, kijelentették, hogy a nap kijelölésénél hiba tör-
tént.” 
201 Liv. 41.18.8.: „in Petilio id vitii factum postea augures responderunt, quod extra templum sortem 
in sitellam in templum latam foris ipse oporteret.” = „Petilius, mint később az augurok kinyilvánítot-
ták, azt a hibát követte el, hogy a szent területen kívül állva dobta be jelét az urnába, s azt vitték be a 
szent helyre, míg ő maga kívül maradt.” 
202 Ezért keltett nagy felháborodást Rómában és vezetett hadüzenethez, amikor a samnisok már a 
fetialisok testi épségét is fenyegették. Vö. Liv. 10.12. 
203 Az aequusok (Liv. 1.32.5.), Ardea városa (Dion. 2.72.2.)  
204 Dion. 2.72.1. 
205 Liv. 1.32. 
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tisztségüket,206 a megüresedő helyeket kooptálással töltötték fel.207 Vezetőjük a magister 
fetialium volt.208 Egy adott ügyben az ellenséghez azonban nem az egész testület, hanem 
közülük minimum két, esetleg négy esetenként kiválasztott tag indult.209 Egyikőjük 
(verbenarius) feladata volt a szerződés feltételeinek megtárgyalása, a másikuk pedig az ún. 
pater patratus volt, aki a szerződés szentesítését, azaz a szerződés formális megkötését vé-
gezte el, egy Jupiterhez címzett esküformula elmondásával210 és áldozat bemutatásával. 
Ennek keretében egy kovakővel egy sertést áldozott fel Jupiternek, de egyes források sze-
rint ezután még a kovakövet is eldobta magától, illetve önmagát is elátkozta szerződéssze-
gés esetére.211 Ezután a másik fél ugyanezt a folyamatot ismételte meg,212 mivel a két 
egyenrangú fél felett nem állt világi hatalom, ezért csak a túlvilágiak védelmére/bosszújára 
lehetett bízni az esküszegés következményeinek érvényesítését.213 A két eskü kimondásával 
a szerződés megkötöttnek minősült, azt később írásba is foglalták, amit a két fetialis írt 
alá.214 Ez a gyakorlat a történelmi időkben csak annyit változott, hogy előbb az érdemi tár-
gyalást vette át az állam világi képviselője,215 így a fetialisok szerepe csak a szerződés 
megkötésére korlátozódott, majd a Kr. e. II. századtól az egyenrangú ellenfelek hiányában 
már ezt is elhagyták.216 A testület két feladatkört gyakorolt: egyrészről tanácsokat adott az 
állam vezetőjének a nemzetközi szerződések formai követelményeiről,217 másrészről pedig 

                                                           
206 Dion. 2.72.1., MARQUARDT: i. m. 417. 
207 MARQUARDT: i. m. 418. 
208 MARQUARDT: i. m. 418. 
209 MARQUARDT: i. m. 418. 
210 Liv. 9.5.3.: „per quem populum fiat quo minus legibus dictis stetur, ut eum ita Iuppiter feriat 
quemadmodum a fetialibus porcus feriatur?” = „hiszen a szerződéskötésnél az egész eljárás valójában 
Iuppiterhez intézett könyörgés, hogy arra a népre, amely a megállapodás feltételeit vétkes módon 
megsérti, sújtson le úgy, ahogy a papok szoktak az áldozati állatra.”, Liv. 1.24.7–8.: „Legibus deinde, 
recitatis, »Audi«, inquit, »Iuppiter; audi, pater patrate populi Albani; audi tu, populus Albanus. Ut 
illa palam prima postrema ex illis tabulis cerave recitata sunt sine dolo malo, utique ea hic hodie 
rectissime intellecta sunt, illis legibus populus Romanus prior non deficiet. Si prior defexit publico 
consilio dolo malo, tum ille Diespiter populum Romanum sic ferito ut ego hunc porcum hic hodie 
feriam; tantoque magis ferito quanto magis potes pollesque.«” = „Majd felolvasván a feltételeket, azt 
mondja: »Hallgass meg, Iuppiter, hallgass meg Alba népének pater patratusa, hallgass meg te, Alba 
népe. Mindahhoz, amit azokról a viasztáblákról elejétől végig hamis szándék nélkül felolvastak, és 
amiket itt ma világosan megértettek, azokhoz a törvényekhez a római nép elsőnek soha nem lesz hűt-
len. Ha akár állami döntés folytán, akár rosszhiszeműségből elsőnek válna hűtlenné, azon a napon 
úgy sújts le Iuppiter, a római népre, mint ahogy ma én sújtok le itt erre a sertésre, a csapás annál sú-
lyosabb legyen, amennyivel te hatalmasabb és erősebb vagy nálam.«”  
211 Polyb. 3.25., NÓTÁRI Tamás: Festuca autem utebatur quasi hastae loco. Acta Facultatis Politico-
Iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominateae 41 (2004), 154. 
212 Liv. 1.24. 
213 Liv. 3.25. 
214 Liv. 9.5. 
215 Liv. 30.43.4.: „Ex hac rogatione senatus decrevit ut P. Scipio ex decem legatorum sententia pacem 
cum populo Carthaginiensi quibus legibus ei videretur faceret.” = „A senatus a néphatározat értelmé-
ben úgy döntött, hogy tíz meghatalmazott jóváhagyásával P. Scipio kösse meg a békét a karthágói 
néppel, olyan feltételekkel, amilyeneket jónak lát.” 
216 Liv. 38.39.1.: „Consul in hoc foedus iuravit; ab rege qui exigerent iusiurandum.” = „A consul 
esküvel érvényesítette a szerződést, (…) hogy a királyt is megeskessék.” 
217 MARQUARDT: i. m. 419.: „Die Aufgabe des Collegiums war eine doppelte: theils ein sachkündiges 
Gutachten über die nöthigen Formalitäten bei Abschliessung und Aufhebung eines foedus, sowie bei 
Erklärung eines Krieges zu geben.” 
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elvégezte a személyes eljárásokat az idegen államokkal szemben. Ez utóbbihoz tartozott a 
jóvátételi követelések átadása,218 majd ennek eredménytelensége esetén a hadüzenet átadá-
sa,219, illetve a háború lezárásakor a békeszerződés megkötése,220 vagy eljárás római polgár 
kiszolgáltatása ügyében.221 Ezek részletes elemzése azonban túlmutat jelen értekezés kere-
tein, az tematikailag a római állam külkapcsolataihoz tartozik.222 

 
4.6. A Vesta-papnők 

 
A Vesta-papnők testülete egy rendhagyó papi testület volt, mivel tagjai csak nők lehettek, 
akik egyébként a közjogi viszonyokból általában ki voltak zárva. Eredetét azokba az ősi 
időkbe vezethetjük vissza, amikor a tűzgyújtás még esetleges sikerrel járó feladat volt, ezért 
egyszerűbb volt az egyszer már meggyújtott tüzet táplálni és őrizni, mint újat gyújtani. Erre 
a család idősebb, de még a serdültség előtt álló leány tagjai voltak a legalkalmasabbak, akik 
egyébként is a ház körül tevékenykedtek. Ez az ősi hagyomány Latiumban széles körben 
ismert volt223 és ezt vették át a rómaiak is.224 A testület tagjai kezdetben feltehetően a kirá-
lyi család tagjaiból kerültek ki, majd a köztársaság idején a pontifex maximus egy formális 
mondókával225 kiragadta a kiszemelt 6–10 év közötti lányokat családfőjük hatalma alól. Ez 
a kiragadás kezdetben feltehetően ténylegesen, később előzetes egyeztetés(ek) után már 
csak színlegesen történt, legvégül a Kr. e. I. században a lex Papia226 meghozatala után pe-
dig a comitia calata-n előzetesen megszemlélt, legfeljebb húsz jelöltből történő kiválasztás-
ra változott.227  

A Vesta-papnők létszáma kezdetben négy fő volt,228 majd ez az etruszk királyok alatt 
hatra nőtt229 és ez maradt a köztársaság végéig. Tisztségüket harminc évig látták el, ami 
után kiléphettek a szolgálatból, bár általában nem éltek ezzel a lehetőséggel.230 Az első tíz 
évben tanulták, a másodikban végezték a vallási feladatokat, a harmadikban pedig tanították 
azt az új tagoknak.231 Vezetőjük a virgo (Vestalis) maxima volt, aki mindig a legidősebb tag 
volt,232 de az egész testület felett a pontifex maximus egyfajta családfői hatalmat (patria 
potestas) gyakorolt.233 
                                                           
218 Liv. 4.30., 7.9., 7.32., 8.22., 9.45., 10.12, 10.45. 
219 Liv. 7.32., Cic. de off. 1.36.  
220 MARQUARDT i. m. 419. 
221 Liv. 9.10., Cic. pro Caec. 34.(98.), Gell. 17.21.36., Dion. 2.72.5. 
222 Ld: BAJÁNHÁZY  István: A fetialisok szerepe a római állam külkapcsolataiban, Publicationes 
Universitatis Miskolcinensis, Sectio Juridica et Politica 30/1 (2012), 7–25. 
223 Liv. 1.3. 
224 Liv. 1.20., MARQUARDT i. m. 336. 
225 Gell. 1.12.14.: „Ea verba haec sunt: »Sacerdotem Vestalem, quae sacra faciat, quae ius siet 
sacerdotem Vestalem facere pro populo Romano Quiritibus, uti quae optima lege fuit, ita te, Amata, 
capio.«”=  „Ez a beszéd a következő: »Azon feltétel alatt ragadlak el Amata, Vesta papnőjévé, hogy 
szent kötelességet teljesíts, hogy jogod legyen a római nép, az össz-polgárság üdvére, a mi a legfőbb 
Vesta szüzet nevelni.«” (ford.: BARCZA József és SOÓS József), MARQUARDT i. m. 337–338. 
226 Lex Papia de vestalium lectione, Kr. e. 65. 
227 MARQUARDT i. m. 337. 
228 Plut. Numa 10. 
229 Plut. Numa 10., MARQUARDT i. m. 336–337. 
230 Plut. Numa 10., MARQUARDT i. m. 339. 
231 Plut. Numa 10., MARQUARDT i. m. 339–340. 
232 MARQUARDT i. m. 340. 
233 MUTH i. m. 255., NÓTÁRI: Jog, vallás…, 126. 
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Feladatuk közül a legfontosabb a szent tűz őrzése volt, amit minden év március elsején 
gyújtottak meg egy gyümölcsöt hozó fa (arbor felix)234 ágaiból és annak következő évi tűz-
gyújtásig folyamatosan égnie kellett. Ha kialudt, azt baljós jelnek tekintették és ha azt fi-
gyelmetlenség okozta, akkor a vétkes papnőt a pontifex maximus megkorbácsolta.235 Idővel 
igen magas társadalmi elismertséget és számos kiváltságot vívtak ki maguknak, például 
liktor kísérte őket és útjukból még a konzuloknak is ki kellett térniük, a játékokon díszhely 
illette meg őket, továbbá nem álltak se apai hatalom, se gyámság alatt.236 A Vesta szentélye 
(aedes Vestae) melletti külön épületben laktak (atrium Vestae),237 ahova férfiak egyáltalán 
nem, míg a szentélybe csak nappal léphettek be.238 Idővel kialakult, hogy a végrendeleteket 
és állami szerződéseket is náluk helyeztek letétbe.239 Ha pedig egy elítélt egy Vesta papnő-
vel találkozott, akkor kegyelmet nyert feltéve, ha mindketten megesküdtek, hogy a találko-
zás véletlen volt.240  

Rendhagyó volt ez a tisztség annyiban is, hogy míg a papoktól nem kívántak meg nőt-
lenséget, addig a papnőknek nem csak hajadonnak kellett lenniük, de a szüzességet is meg-
követelték a teljes szolgálati idejük alatt. A szüzességi fogadalmat megszegő papnőt halál-
büntetéssel sújtották, amit sajátosan hajtottak végre. Mivel nem onthatták vérüket, ezért a 
városfalon kívül a porta Collina mellett egy sötét üregbe földelték el élve, bort, kenyeret és 
egy égő mécsest hagyva nekik.241 A papnővel nemi kapcsolatot folytatót pedig a pontifex 
maximus korbácsolta nyilvánosan halálra.242 Bevádolásukat – elzárt életmódjuk miatt – ál-
talában a szolgáik feljelentése alapozta meg,243 de gyanúok volt a társadalmi elvárástól elté-
rő szabadosabbnak ítélt viselkedés vagy a költekező életmód is,244 ahogy az Postumia 
ügyében is felmerült, akit végül felmentettek a vád alól, de a pontifex maximus előírta szá- 
mára a tisztségéhez kapcsolódóan elvárt viselkedés módot.245 A források azonban csak fel-
mentésről csak kivételesen tanúskodnak, a rendszeresen visszatérő esetekben mindig halá-
los ítéletek születettek.246 

 
 
 
 

                                                           
234 MUTH i. m. 255. 
235 Liv. 28.11., Plut. Numa 10., MARQUARDT i. m. 342. 
236 Plut. Numa 10., MARQUARDT i. m. 340–341., HAHN: i. m. 152.  
237 MUTH: i. m. 255. 
238 MARQUARDT: i. m. 342. 
239 Plut. Numa 10., Dio Cass. 48.37.1., MARQUARDT i. m. 341. 
240 MARQUARDT: i. m. 341. 
241 Liv. 8.15., 22.57., MARQUARDT: i. m. 342. 
242 Liv. 22.57., NÓTÁRI: Jog, vallás…, 126. 
243 Liv. 8.15. 
244 Liv. 8.15. 
245 Liv. 4.44.11–12.: „Eodem anno Postumia virgo vestalis de incestu causam dixit, crimine innoxia, 
ab suspicione propter cultum amoeniorem ingeniumque liberius quam virginem decet parum 
abhorrens. Eam ampliatam, deinde absolutam pro collegii sententia pontifex maximus abstinere iocis 
colique sancte potius quam scite iussit.” = „Ugyanabban az évben egy Postumia nevű Vesta-szüzet 
paráznasággal vádoltak. E bűnben ártatlan volt ugyan, de mert csinosabban ruházkodott és szabado-
sabb nyelven beszélt mint ahogy szűz lányhoz illik, egy kevéssé mégis gyanakodtak rá. Ügyét elna-
polták, majd fölmentették, de a pontifex maximus a papi testület nevében ráparancsolt, hogy hagyjon 
fel a tréfálkozással, és inkább a szent élethez illően, mint csinosságra törekedve öltözködjön.” 
246 Liv. 8.15., per. 14., per. 20., 22.27., per. 63. 
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5. Összefoglalás 
 

A római vallási szervezetről valóban megállapíthatjuk, hogy az valóban jogászi alaposság-
gal került megszervezésre. Láthattuk, hogy az egyes papi tisztségek, testületek létrehozása 
is jogi aktussal (törvényhozással) történt, működésüket, tagjaik jogait és kötelezettségét is 
ebben határozták meg. A testületek alapítása általában az ősi idők homályába vész, de azok 
lényegében változatlanul működtek a köztársaság végéig. A papok kinevezéssel vagy vá-
lasztással kerültek tisztségükbe, tehát ugyanúgy, mint a magisztrátusok. Egyedül a kooptá-
lás intézménye tért el a világi tisztségviselőknél alkalmazott megoldástól, de ezt aztán ké-
sőbb megszüntetésre is került. Közös vonás volt az is, hogy a papság nem alkotott elkülö-
nült társadalmi csoportot, a papi tisztség nem követelt meg transzcendens teljesítményt, 
elhivatottságot vagy kiválasztottságot, arra az azt betöltő ugyanúgy egy megbízást kapott, 
mint bármelyik világi tisztségre. Egy papi tisztségre elvileg tehát ugyanúgy lehetett egy 
egészséges római polgárnak esélye, mint egy világi magisztratúrára, sőt a két tisztség egy 
kivétellel (rex sacrorum) halmazható is volt, de a kivétel sem elvi okra, hanem csak a ki-
rályság visszaállítása miatti elemi aggodalom számlájára írandó. 

Megfigyelhető, hogy a vallási testületek egymástól függetlenül és egymás mellett – az 
elhatárolt feladatkörük szerint – önállóan működtek. Nem alakult ki tehát egy egységes és 
hierarchikus szervezetrendszer. Ez azonban nem vezetett anarchiához, mivel egy laza hie-
rarchikus kapcsolat azért volt az egyes elemek között. Elvileg a rex sacrorum volt a római 
állam vallási feje, mivel ő vitte tovább a király szakrális funkcióját. De pont azért, hogy 
világi hatalmat nehogy magához tudja ragadni és ezzel a királyságot helyreállítani, a világi 
tisztségek betöltésétől szigorúan elzárásra került, még a legcsekélyebb világi tisztséget sem 
viselhette. De a vallás területén sem illette meg az irányító szerep, ott is csak egy reprezen-
tatív vezető volt. A tényleges vallási vezető a pontifex maximus volt annak ellenére, hogy a 
ranglétrán hátrább állt. Ő nem csak saját testületét vezette, de valamennyi testület, illetve a 
teljes vallási élet felett is egyfajta irányító szerepet töltött be. Ez legélesebben a Vesta-
papnők esetében jelentkezett, ő ragadta ki a kiszemelt lányokat apjuk hatalma alól, majd ő 
töltötte be felettük a pater familias szerepét és ennek keretében utasíthatta és büntethette 
őket. A pontifex maximus más vallási testületekbe tartozókat is utasíthatott, ami elvileg alá-
felérendeltségi viszonyt feltételez, de néhány esetben az utasított ellenállását is tapasztalhat-
juk és az, hogy ilyenkor az ügy a népgyűlés elé került, bizonyítja a szemben álló felek elvi 
mellérendeltségét. Ezt leszámítva azonban a pontifex maximus egyértelműen a római állam 
vallási vezetője volt és ez rögzült a köztudatban is oly mértékben, hogy ezt a címet a ke-
resztény korban Róma püspökei – azaz a római pápák – is átvették. 

A pogány Rómában ugyanakkor nem csak az egyes vallási testületek működtek önálló-
an, de az egyes testületeken belül is demokratikus jelleg figyelhető meg. Bár minden testü-
letnek volt egy vezetője, aki annak irányítását végezte, de a testületi döntéseket együtt hoz-
ták, ahol a testület vezetőjének is csak egy szavazata volt, így fordulhatott elő olyan eset, 
amikor a testület saját vezetőjével ellentétes döntést hozott.  
 
 


