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Augustus és a földmérés1 
 
 
A római földmérés egy olyan egymást derékszögben metsző tengelyekre és a 
köztük lévő többnyire egyen méretű földterületekre (centuria) épülő rendszer 
volt, amelynek nyomai mind a mai napig könnyen felismerhetők, manapság 
főleg a légi felvételek révén. A római földmérés és kataszterizáció a 
hódításokból és a római népesség fölöslegének stratégiai célokat is szolgáló 
levezetéséből alakult ki. Az igénybe vett területek egyforma elvek mentén 
történő felosztása és kialakítása egyúttal a romanizáció folyamatának látható jele 
is volt. Az elfoglalt vidékeken a rómaiak coloniákat létesítettek.2 A művének 
címéről általában Gromaticusnak nevezett Hyginus a határok vagy mezsgyék 
kijelöléséről írott munkájának 5. caputjában történeti áttekintést nyújt a rómaiak 
colonia alapításairól. A rövid ismertetésben 4 paragrafus jut a köztársaság 
idejére, majd Iulius Caesar kap egy paragrafust, végül a vázlat végén szintén 4 
paragrafusnyi szöveggel divus Augustus áll, aki katonákat telepített le részben 
Itáliában, részben a tartományokban (milites colonos fecit, alios in Italia, alios in 
provinciis).3 A szöveg mennyiségi megoszlása jól jelzi, hogy a császárkori 
földmérők számára Augustus ez irányú tevékenysége valami módon kiemelt 
jelentőséggel bírt.  

                                                 
1 A VIII. Magyar Ókortudományi Konferencián (Szeged, 2008. május 23.) elhangzott 
előadás szerkesztett változata. Hozzászólásaikért köszönet illeti Havas Lászlót, Grüll 
Tibort, Rihmer Zoltánt és Vilmos Lászlót. A tanulmány létrejöttét az OTKA K 68813 sz. 
pályázata tette lehetővé. 
2 Vö. HAVAS L. – HEGYI W. Gy. – SZABÓ E.: Római történelem. Osiris, Budapest, 2007. 
267-269. 
3 Hyginus Constitutio limitum (= HG) és Frontinus De controversiis c. munkáját a 
GUILLAUMIN, J-Y.: Les Arpenteurs Romains. (Les Belles Lettres, Paris, 2005) 
szövegkiadásból, a többi szerzőt és munkát a BLUME – LACHMANN – RUDORFF (hrsg.): 
Die Schriften der Römischen Feldmeser (Berlin, 1848) (= L, lapszámmal) kiadásból 
idézzük és hivatkozzuk.  
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Az első princeps a társadalmi élet több szegmensét szabályozta hosszúra 
nyúlt pályája során. Nem számítva egy új politikai rendszer kereteinek 
kiépítését, többek között jogi úton is próbálta megoldani a család és a házasság 
intézményének korában felmerülő problémáit. A lex Iulia de maritandis 
ordinibus és de adulteriis coercendis, valamint a Kr.u. 9-ben hozott lex Papia 
Poppaea, jóllehet nem tekinthetők Augustus legsikerültebb alkotásainak, mégis 
jelzik, hogy eltökélten és részletekbe menően iparkodott megoldani egy általa 
problémának tekintett társadalmi jelenséget. Ugyanígy fordított figyelmet a 
rabszolgaság intézményére: a Kr.e. 2-ben hozott lex Fufia Caninia és Kr.u. 4-es 
lex Aelia Sentia egyaránt akadályokat gördített a rabszolgafelszabadítás elé, 
amelyet Augustus a formális feltételek megszabásán túl adóval is megterhelt. 

Actium után Augustus egy olyan problémával szembesült, amely sem az ő 
pályafutásában, sem a római történelemben nem tekinthető újnak, ám mindaddig 
– mondhatni – megoldatlan volt. A veteránok letelepítésének kérdése már a 
triumvirátus időszakában súlyos konfliktusokhoz vezetett, amelyeket Suetonius 
(Aug. 13) vagy a földfosztottak szemszögéből Vergilius eklogái is tanúsítanak. 
A földosztás témája az utcán hevert, hiszen Horatiust is úton-útfélen 
kérdezgették: „Caesar veteránjainak hol / oszt majd földet? Itália lesz-e? Szicília 
inkább?”4 A kiszolgált katonák jutalmazása körüli bizonytalanságot és 
elégedetlenséget teljes mértékben persze Augustus sem tudta megszüntetni, 
ahogy kitűnik Tacitus közléséből. A princeps halálakor katonái 
elégedetlenségüknek adnak hangot: „És ha valaki túléli a megpróbáltatásokat, 
akkor is távoli vidékekre hurcolják, hogy ott nedves mocsarakat vagy 
művelhetetlen hegyoldalakat kapjon földek címén.”5 

Mégis alapos reformerhez méltóan Augustus ezt a kérdést is igyekezett 
megoldani, hiszen hatalmi bázisának egyik legfontosabb eleméről: katonáiról 
volt szó. A Res gestae 16. fejezetében maga sorolja fel azokat az igen tetemes 
összegeket, amelyeket itáliai és tartományi földek megváltására fordított. „Az 
összeg, amelyet az italiai földekért kifizettem, körülbelül 600 000 000 
sestertiusra, a tartományi földekért kifizetett összeg pedig körülbelül 260 000 
000 sestertiusra rúgott.”6 Suetonius (Aug. 46) adata alapján Itáliában 28 coloniát 
telepített. Az összegekből és a coloniák számából is világos, hogy Augustus 
idején nagyméretű „földmozgásokra” került sor. Ezeket meg kellett valósítani a 
kiszolgált katonák parcelláinak kijelölésével, szabályozni kellett az új 
birtokhatárok tisztázásával és biztosítani kellett a kiépülő rendszer folyamatos 

                                                 
4 Hor. Serm. II. 6. 55-56. (Kőrizs Imre fordítása) 
5 Tac. Ann. I. 17. (Borzsák István fordítása) 
6 RgdA 16. (Borzsák István fordítása) 
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működését. A megvalósítás mikéntjéről részben a földmérők munkáiból 
alkothatunk képet. Az agrimensorok munkáiban Augustus a legtöbbször említett 
személy, ami nem pusztán annak köszönhető, hogy igen sok coloniát alapított. 
Ha alaposabban szemügyre vesszük a szövegeket, kiderül, hogy a földmérés és 
földosztás számos apróbb gyakorlati kérdését rendezte.  

Maga a rendszer főbb vonásaiban már régóta készen állt. A cardo és a 
decumanus, mint fő tengelyek mentén kialakított centuriatio régi gyökerekre 
nyúlik vissza. Hyginus Gromaticus is a disciplina Etruscából eredezteti (HG 1, 
4). A kereteket természetesen Augustus is megtartja, ahogyan pl. Caudium 
esetében a Liber Coloniarum is mutatja (232 L). A földterületet kiosztották a 
veteránoknak postea mensuratus limitibus est censitus. Colonia-alapítóként 
egyedi esetekben meghatározhatott olyan dolgokat, mint az egyes centuriák 
nagysága. A baeturiai Emerita esetében ez egyenesen 400 iugerumra rúgott a 
szokásos 200 helyett (HG 1, 26).  

Augustus azonban átfogóbb szabályozásra törekedett. Olyan viszonyokat 
akart teremteni, amelyek a letelepített veteránok és a vidéki közösségek számára 
is megnyugtató módon rendezték a földkérdést. A szakmunkákban legtöbbször 
emlegetett intézkedése a határkő-állításra kötelezés volt. Hyginus (HG 2, 3) 
tudósítása szerint a limites számának megjelölésével a centuriák minden sarkára 
jelölőkövet kellett tenni. A Liber Coloniarum (242 L) pedig arról tájékoztat, 
hogy Augustus felülvizsgálta a Gracchusok, Sulla és Caesar földkijelöléseit és új 
határköveket rakatott. Konkrét esetet is találunk az idézett munkában. Az itáliai 
Cales municipium földjét korábban a Gracchusok idején osztották fel, de 
Augustus parancsára a felosztást az ő nevét viselő határjelekkel újrarendezték.7 
Intézkedéseinek hatása nemcsak az agrimensorok munkáin mérhető le, hanem a 
feliratos anyagon is: a hispaniai Bletisa és Mirobriga határát egy terminus 
Augustalis választotta el, amelyet Imp. Caesar Aug. 13. consulságára datált a 
feliratállító.8 Az Augustus nevét megörökítő határjelölő-kövek nem 
korlátozódnak a provinciákra. Az ILS 5935-ös számú mára már elveszett felirata 
Rómában is tanúsítja olyan cippusok létezését, amelyek területeket választottak 
el egymástól, ráadásul Caesar Augustus nevét hordozták. A jelölőkövek 
kihelyezésének elsődleges célja egészen világos, amint Hyginus is elárulja: inter 
acceptas ne roborei deessent termini (HG 2, 3), vagyis a jogbiztonságot 
szolgálták. A határjelekre fordított figyelem nem véletlen, hiszen Frontinus De 
controversiis című munkájában a jogviták 15-ös felosztásában az első helyet a 

                                                 
7 Lib. Col. 232 L.: limitibus Graccanis antea fuerat adsignatus, postea iussu Caesaris 
Augusti limitibus nominis sui est renormatus. 
8 Dessau ILS 5970. 
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határkövek elhelyezése foglalja el, de gondolhatunk a vitatott korú lex Mamilia 
részletes – s úgy tűnik, hatástalan – szabályaira is.9 A széleskörű társadalmi 
megbékélésre törekvő princepsnek szem előtt kellett tartani a földosztásokban 
érintett rétegek érdekeit, emellett azonban remek lehetőség kínálkozott, hogy 
saját propaganda céljaira is felhasználja az említett intézkedéseket. Minden 
határkövön ott állt a neve, sőt részben talán ebből a motivációból cseréltette le a 
régi jelöléseket is. Katonái, bármilyen birtokukkal kapcsolatos teendőjüket 
intézték, minden alkalommal egykori parancsnokuk nevét látták a 
birtokhatárokon, így nem felejthették el, kinek köszönhetik jólétüket.  

Frontinus említett munkájában egy másik vitás pontot is felvet: a szolgalmi 
utakét. Szerinte a parcellákat elválasztó mezsgyék közútként használatosak a 
coloniát létrehozó törvény alapján.10 A szolgalmi utakról már a tizenkét táblás 
törvény is szólt, meghatározva egyúttal szélességüket is (7, 6). A triumvirátus 
alatt hozott intézkedések11 után Augustus szabályozta a limites szélességét. A 
decimanus maximus 40 láb, a kardo maximus 20 láb, az actuariusok 12 láb, a 
subruncivi pedig 8 láb szélességű lett.  

Miután a földmérő minden centuriát írott határkövekkel megjelölt, Hyginus 
(HG 13) tudósítása szerint a térképkészítés következik. Zlinszky János ezt írja: 
„külön mérték-e ki a szántókat és mit mértek ki annak, külön a legelőket és mit 
annak, azt nem tudjuk pontosan.”12 A neves jogtörténész, úgy tűnik, figyelmen 
kívül hagyta a földmérők írásait. Hyginus ugyanis leírja, hogy a térképen fel kell 
tüntetni az erdőket, a közlegelőket, valamint a fundi excepti vagy concessi 
kategóriájába tartozó területeket. A térképről másolat készült, amit Rómába is 
elküldtek, ráadásul ilyen térképek eredeti példányai is fennmaradtak.13 A fundi 
excepti és concessi említett típusait Hyginus szerint Augustus alakította ki. Az 
előbbit a bene meriti megjutalmazása végett mentességekkel ruházta fel. Az 
utóbbi a gromaticus tudósítása alapján azoké a birtokosoké, akiknek 
megengedték, hogy a meghatározottnál nagyobb földterületet kapjanak a colonia 
alapításakor. Kik lehettek ezek a kiváltságokkal felruházott személyek? Egy 

                                                 
9 A lex Mamilia datálásáról l. HARDY, E.G.: The Lex Mamilia Roscia Peducaea Alliena 
Fabia. CQ 19, 1925, 185-191. A földméréssel kapcsolatos jogvitákról bővebben: 
CUOMO, S.: Technology and Culture in Greek and Roman Antiquity. Cambridge Univ. 
Press, 2007. 103 skk. 
10 Frontin. controv. 16.: Omnes enim limites secundum legem colonicam itineri publico 
servire debent. 
11 Vö. Lib. Col. 211 skk. L 
12 ZLINSZKY J.: Ius publicum. Római közjog. Osiris, Budapest, 1998. 139. 
13 Vö. pl. RICHMOND, A. – STEVENS, C.E.: The Land-register of Arausio. JRS 32, 1942, 
65-77. DILKE, O.A.W.: The Roman Surveyors. G&R 9/2, 1962, 178-179. 
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lehetséges választ kapunk erre a Liber Coloniarumból. Puteoli coloniáját 
Augustus telepítette, s területét veteránoknak és a legiók tribunusainak osztotta 
ki.14 Valószínűnek látszik, hogy a tribunusok több vagy kedvezőbb jogi 
helyzettel kiemelt földet kaptak, mint az egyszerű közkatonák. Augustus 
nyilvánvalóan a hozzájuk hasonlóan fontos szolgálatot ellátó rétegek 
jutalmazása céljából hozta létre a fundi excepti ill. concessi kategóriáit. Az 
Augustus általi kiváltságolással hosszú ideig számoltak. A talán a 2. századra 
datálható M. Iunius Nipsus (295 L) azt írja, hogy a földmérőnek, mielőtt egy 
területet a szabályos parcellákon kívül fennmaradó terület, a subseciva körébe 
sorolna, meg kell vizsgálnia, nem adott-e valakinek arra a területre Augustus 
beneficiumot. A subseciva kapcsán közbevetőleg utalhatunk itt a földmérésnek 
egy olyan aspektusára, amely az állam szempontjából minden bizonnyal a 
földmérők tevékenységének leghasznosabb részét képezte. Ez pedig az adóztatás 
áttekinthetőbbé tétele. A subseciva nyilvántartása azért volt ilyen fontos, mert pl. 
Vespasianus ennek adóztatásából remélt addig eleső bevételekhez jutni.15 

Ez csupán néhány olyan kérdés felvillantása volt, amelyet Augustus a 
kiszolgált katonák földhöz juttatása érdekében a társadalmi harmónia megőrzése 
céljából rendezni kényszerült. Az agrimensores arra is választ adnak, milyen 
módon adta ki a szükséges instrukciókat a princeps. A források erre vonatkozóan 
az edictum, constitutio, lex kifejezéseket használják, s utalnak Augustusnak egy 
beszédére is, amelyet a municipiumok jogállásáról mondott.16 Pontos tartalmuk 
és egymáshoz való viszonyuk rekonstruálása, amennyiben egyáltalán lehetséges, 
meghaladná a terjedelmi kereteket, ezért csupán egyetlen hipotézis felvetésére 
teszünk kísérletet. 

A jogforrási hierarchia különböző fokait reprezentáló többféle megjelölés, 
akár a kora császárkori jogalkotási felhatalmazás bizonytalanságából, akár a 
szerzők varietasra törekvő stilizálásából ered, egyetlen nem említett kifejezéssel 
még kiegészítendő. A határkövek elhelyezéséről és a fundi excepti et concessi-
ről szóló szövegrészekben Hyginus a következő módon utal forrására: in 
adsignationibus suis divi Augusti. A Liber Coloniarum a következő címet is 
viseli: liber Augusti Caesaris et Neronis (209 L). Később (239 L) szintén 
előfordul az Augustus és Nero császárok könyve kifejezés. Ugyanebből a 
munkából tudunk egy bizonyos Balbus mensorról, aki Augustus idejében 
elkészítette minden tartomány és város térképét; ezeket, továbbá a földméréseket 
commentariusaiban foglalta össze. Ismerve Augustus írói tevékenységét (Suet. 

                                                 
14 Lib. Col. 236 L: ager eius in iugeribus veteranis et tribunis legionariis est adsignatus. 
15 Frontin. 54 L. 
16 HG 11, 14. 15, 1. Frontin. controv. 10. 
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Aug. 85) talán megkockáztatható, hogy akár a princeps, akár instrukciói nyomán 
valaki összeállított egy kézikönyvszerű Adsignationest, amely útmutatóul 
szolgálhatott a későbbi korok földmérői számára.  

A földmérők hivatása régóta közismert volt Rómában. Plautus Poenulusának 
elején (46-49) a darab argumentumát a földmérők terminus technicusaival, mint 
finitor „méri ki”. Az Augustus korában lezajlott változások hatását a 
szakirodalom annyiban regisztrálja, hogy a földmérők hivatása elindult a 
bürokratizálódás útján, s feliratok alapján úgy gondolják, hogy a testületet 
kezdetben felszabadítottakból állítják fel.17 Augustus az addigi esetleges és 
politikai motivációjú colonia-alapításokat viszonylag rendszeressé tette azzal, 
hogy a kiszolgált katonák földet kaptak. A rendszeressé válás valamint a kérdés 
kiemelkedő jelentősége egyaránt igényelte, hogy a kivitelezéssel megbízott 
szakemberek is elismerésben részesüljenek. Talán nem véletlen, hogy az első 
század második felében már egy háromszoros consul sem tartotta méltatlannak, 
hogy ilyen kérdésekről írjon. Az agrimensorok azonban nem hagytak maguk 
után praefatiókat, így személyüket, motivációikat illetően nem sokat 
mondhatunk. A földmérők összességéről mégis képet adnak a források. 

A földmérőket minden bizonnyal fokozatosan bevonták az államgépezetbe, 
ahogy kitűnik pl. Plinius és Traianus levelezéséből (Plin. Ep. X 17b és 18). A 
helytartó a provincia egyik anyagi gondjának megoldásához földmérőt kér a 
császártól, aki azonban azzal utasítja vissza, hogy a mensorokra Róma 
környékén van szüksége. A földmérőknek feladataik közben elhagyatott 
területeket kellett felkeresni, egymással vitában álló felek közé kellett kiszállni. 
Olykor veszélyeknek voltak kitéve. A Kr.u. 2. századból egy felirat tudósít arról, 
hogy Észak-Afrikában egy földmérőt rablók támadtak meg, megfosztották 
ruháitól és megsebesítették. Ilyen viszontagságok után kellett neki az ügyet az 
eljáró procurator elé terjeszteni.18 A veszélyes megbízatások szintén maguk után 
vonták, hogy végrehajtóikat a hatalom kiváltságokkal ruházta fel.  

Ennek végső hatása jól mérhető a késő császárkori jogi források tükrében. 
Iustinianus egy 405-ös rendeletre visszautalva már a földmérők elöljárójának 
(primicerius mensorum) tisztségét említi (CJ 12.27.1). Theodosius perbe 
bocsátkozás előtt szükségesnek tartja meghallgatásukat (CTh 2.26.1), s ezt az 
utóbbi rendelkezést Iustinianus is megerősíti (CJ 3.39.3pr). Megbecsültségüket 
mutatja, hogy Ulpianus (Dig. 11.6.1pr) tevékenységüket nem a locatio conductio 
szerződéstípusba sorolja, hanem beneficiális jellegűnek tekinti, amiért 

                                                 
17 DILKE, O.A.W.: The Roman Land Surveyors. 1971. 37-39. CAMPBELL, B.: Shaping the 
Rural Environment: Surveyors in Ancient Rome. JRS 86, 1996, 95 skk. 
18 Dessau IlS 5795. 
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honorariumot kapnak. Tevékenységük során felelősségük a legkisebb mértékű 
volt, csak a dolusra terjedt ki, ami bizonyos értelemben szintén privilegizált 
voltukat mutatja. A Kr.u. 4. századi fragmenta Vaticana (150. fr.) egy sorban 
említi a földmérőket azokkal, akik a ius civile-t oktatják, jóllehet a gyámság 
kötelezettsége alól egyik csoportot sem mentesíti. Végül a Codex Theodosianus 
immunitasszal (CTh 13.4.3) ruházza fel a földmérőket.  

Ahogyan Augustus egy jól ismert paradigmaváltást hajtott végre a 
hatalomgyakorlásban, az általa szabályozott fent említett részletkérdések és 
általános iránymutatások alapján valószínűsíthető, hogy ő indított el egyfajta 
átalakulást a földmérők hivatása körében is, amelynek eredményeképpen egy 
államilag fenntartott, előjogokkal rendelkező szervezet alakult ki a 
földmérőkből. Augustus reformja, jóllehet elsődlegesen saját politikai és 
propaganda céljaira használta fel és reformálta meg a földmérést, korántsem vált 
öncélúvá. Az érintett rétegeknek a lehetőségekhez képest jogbiztonságot 
teremtett, s a késő ókori forrásokból kitűnően a végrehajtók számára sem volt 
előnytelen. 
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Augustus and the land surveying 
 
Besides his political reforms Augustus tried to reorganize some aspects of the 
contemporary social system (e.g. marriage, slavery). This included the division 
and allocation of land for veteran soldiers and land surveying, respectively. The 
setting up of boundary stones served the protection of legal security and 
provided propaganda for the interests of the princeps. He created the category of 
fundi excepti et concessi for the privileged (e.g. tribuni legionis – cf. Lib. Col. 
236 L). Augustus perhaps gave detailed instructions in adsignationibus suis, 
which could serve as a handbook for later surveyors. His reforms resulted in 
social mobility for surveyors that is mirrored in late-ancient juridical sources. 



 




