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Források: 
 
[Vergiliusg]: Moretum 
Tíz órát számlált immár el a téli sötét éj, 
szárnyas virrasztó hirdette dalával a hajnalt, 
Simylus is, szőkös kis szántóföld müvelıje, 
megrettenve, netán ínség bús napja köszönt rá, 
óvatosan kászálódik ki a durva faágyból, 
nyugtalan ujjakkal tapogatja a sőrü homályban, 
tőzhelye merre lehet, mígnem sajgó keze rálel. 
Égı szikla maradt a sok elhamvadt fahasáb közt, 
és a parázs izzó fényét hamu födte titokban. 
Hozzá érintvén lefelé fordítja a mécsest, 
tővel húzza elı a kanócot, mely sose nedves, 
sőrőn fújva felé élesztgeti lassan a lángot. 
Majd hogy tőz lobbant, és szétoszlott a sötétség, 
védın tartja eléje kezét, a huzat ki ne oltsa, 
s szemben a zárt retesző ajtót meglátva kitárja. 
Itt tárolta csekély búzáját földre leszórva, 
mérı vékáját most ebbe meríti szinültig, 
éppen kétszer nyolc fontot nyom, amennyi beléfér. 
Átmegy majd, odaáll a malomkı-padka elébe 
(oldalfallal volt e korong elzárva, ha ırölt); 
lámpását leteszi s karján feltőri ruháját, 
szırös kecskébıl készült köpenyét derekára 
ölti, szivaccsal a kı peremét tisztítja belülrıl. 
Majd kezeit buzgón serkenti, kiosztja a részük, 
baljával kisegít, jobbját lendíti dologra. 
Ezzel körpályán forgatja a lomha korongot 
(míg a megırölt szem szétzúzva folyik le a kırıl), 
olykor az elfáradt nıvért felváltja a balkéz. 
Fordul a sor folyvást. Ének könnyíti a munkát, 
érdes hangon kezd bele újra paraszti dalába, 
Majd Scybalénak szól: egyetlen nı a cselédje, 
Afrika lánya, egész formája mutatja hazáját, 
nagy kontyú, duzzadt ajkú, éjszínü a teste, 
széles keblü, lelóg emlıje, zömök hasa keskeny, 
vékony lábszárú, de hatalmas széles a talpa, 
ráncos-aszottan csüng repecses sarkán le a bıre. 
Erre parancsol rá, rakjon fát bıven a tőzre 
s hogy lobogó lángján idejére vizet melegítsen. 
És miután a szokott munkát ügyesen befejezte, 
kézzel szórva szitáján át megszőri a lisztet, 
s rázza, csupán a szemetje akad meg a rosta szürıjén, 
ámde a nyíláson kifolyik, s leülepszik a tiszta 
megrostált búza. S nyomban már összekotorja, 
könnyő asztalkán, langyos vizet önt tetejére, 
most a dióbélt hinti a forrásvízhez, a liszthez, 
jól meggyúrja kemény kézzel, majd tiszta ruhára 
téve csomóban szór rá sót, s hogy kész a dagasztás, 
közben a tésztát még tenyerével elıbb kisimítja, 
s egyenlı közben nyom négyszögeket bele végül. 
Majd a kemencéhez viszi, melyet háza falánál 
már kisöpört Scybale, téglát tesz rá, s tüzes üszköt. 
És mialatt tisztét teszi Vulcanus s vele Vesta, 



Simylusunk sem tölti ez órát sem tunyaságban, 
ám más munka után néz: búzát válogat, egy szem 
étke közé ne kerüljön, amely nem kedves inyének. 
Nem függött neki húsos kampó tőzhelye mellett, 
vágott állatokat nem tartott rajta lesózva, 
körben csak sajtot főzött fel spártai fővel, 
s száraz régi kapor csüngött le, nyalábba kötözve 
(így más munka után kell néznie kinn a szabadban). 
Kert van a kis kunyhó mellett, vesszıfonadékkal 
összekötött nádból készült elnyőtt keritése, 
bár nagysága csekély, gazdag sokfajta növényben. 
Semmi hiánya se volt abból, ami kell a szegénynek, 
míg oly gyakran a dús vagyonú a szegényre szorul rá. 
Nem bérért mővelte e földecskét, neki termett. 
Hogyha nagy ünnepnap, vagy esı késztette, hogy otthon 
tartózkodjon, vagy ha a szántás kezdete késett, 
minden gondja a kert volt. Mert sokfajta palántát 
ültet rég, jól tud bujtást is a földbe takarni, 
majd a csatorna vizét hajtott szárára vezetni. 
Itt zöldség, széles hajtású cékla, emitt meg 
sóska terem szaporán; mályvát s örvénygyökeret tart, 
vadmurkot, póréhagymát termeszt (a fejérıl 
kapta nevét) s mákot (hideg és ártalmas a fejre), 
s pompás étel után a salátát friss csemegének, 
.............................................szélén a retek nı, 
és a kövér tök, amelyet a tágas gyomruak esznek. 
Ám nem urának (hisz van-e még ınála szerényebb?), 
ámde a népnek hoz hasznot, vásárnapokon mind 
vállán hordja eladni a fıváros piacára: 
visszafelé nem görnyed már, de telistele pénzzel, 
ritkán hordva a városi hentestıl haza árut. 
Éhségcsillapitó a vörös- s zöldhagyma leszelve, 
s itt van a zsázsa, csipıs ize eltorzítja az arcot, 
és a katáng, meg a mustárfő, szerelemre hevitı. 
Ez járt most is eszében, amint kertjébe belépett. 
Ujjával kissé kikaparja a földet elıször, 
négy fokhagymafejet tépett szárastul emel ki; 
majd csenevész levelő zellert, s rútát, lefagyottat, 
szaggat s kis szálú remegı coriandrumot ás ki. 
Mindjárt összeszedi s letelepszik a tőzhely elébe, 
fennhangon szólítja a szolgálót a mozsárral. 
Bolyhos héjából kitakarja a hagyma gumóját 
egyenként mindet, s (nincs szükség rája) lehántott 
héjat a földre hajít. S a megırzött tiszta fejekre 
körbe vizet tölt kımozsarának mély üregébe. 
Sót néhány csipetet tesz rá, beledobja a csípıs 
sózott sajtot még, tetejére izes füveket szór. 
Ágyékán szırös baljával fogja ruháját, 
míg az ütı szerszámmal jobbja puhítja a bőzlı 
fokhagymát, együtt szétkenve levével egészen. 
Körben jár a keze: s lassanként megpuhul, egyre 
elvesztvén erejét, egy szín válik ki a sokból: 
nem lesz teljes zöld, a tejes színő darab ellent 
áll, de nem is csillog, tele van sokféle füvekkel. 
Csípıs illatok ingere gyakran gyötri e férfit, 



reggelijét megsínyli lapos pisze orra s az arca; 
gyakran nyúl a szeméhez, hogy letörölje a könnyet, 
méltatlan módon szór szitkot a füstre dühében. 
Ámde a mő sikerül: nem ráncos, mint ahogy eddig, 
víg körtáncát már lassabban járja a szerszám. 
Most keveset cseppent pallasi olajfa levébıl, 
s néhány csepp ecetet tölt még az egész tetejére. 
Összevegyíti megint, újból belefogva a mőbe. 
Majd ezután két ujjal nyúl a mozsár fenekére 
körben, a szétálló masszát így sőriti gömbbé. 
S készen is áll immár az eredmény: kész a moretum. 
Közben a friss kenyeret Scybale kiemelte serényen, 
átveszi tıle kezet mosva, s hogy e napra az éhség 
félelmétıl mentes, Simylus ekkor a lánytól 
lábszárvédıt kér, bırsipkát nyomva fejébe, 
jámbor két tinaját szekerébe sietve befogja, 
majd a mezıre kihajt, s ekevas fúródik a rögbe. 
(Lakatos István fordítása) 
 
 
Ulpianus, Digesta 50.15.4.1-2. 
A census elıírása rendelkezik arról, hogy a földeket a következıképpen kell a censusba felvenni: a 
telek neve;melyik városban és pagusban van, és melyik két telek a közvetlen szomszédja; hány 
iugerum területő az a föld, amelyre a megelızı tíz évben vetettek; hány tıke van a szılıföldön; hány 
iugerum területő az olajfaültetvény és mennyi fa van rajta; hány iugerum területő a rét, amelyet a 
megelızı tíz évben kaszálónak különítettek el; hány iugerum területő a legelı, ugyanígy a vágnivaló 
erdı. Mindezt becsülje fel, aki a (vagyon)bevallást teszi. A censust végzınek (censitor) 
méltányosságot kell gyakorolnia, mivel méltó a hivatalához, hogy könnyítsen annak terhein, aki 
bizonyos okok miatt már nem rendelkezik a (korábbi) feljegyzésekbe felvett vagyonnal. Ezért a 
censust végzınek enyhíteni kell annak a terhein, aki földjei egy részét földrengés következtében 
elveszítette. Ha a szılıtıkék elpusztultak vagy a fák kiszáradtak, akkor méltánytalan ezeket 
beleszámítani a censusba. De ha a fákat és a szılıtıkéket (a tulajdonos) vágta ki, akkor ezeket bele 
kell számítani a censusba – ti. amennyi akkor volt –, kivéve, ha a censust végzı elıtt igazolja a 
kivágásuk okát. Akinek más város (területén) van földje, annak ott kell ezt felvetetnie a censusba, ahol 
az a föld van. A föld után járó adót ugyanis abban a városban kell megfizetnie, amely város területén 
van az a föld. (Illés Imre Áron fordítása) 
 
 
Augustus: RgdA 16. 
A municipiumoknak megfizettem azoknak a földeknek az árát, amelyet negyedik consulságom 
évében, majd M. Crassus és Cn. Lentulus Augus consulsága alatt a katonáknak kiosztottam. Az 
összeg, amelyet az italiai földekért kifizettem, körülbelül 600 millió sestertiusra, a tartományi 
földekért kifizetett összeg pedig körülbelül 260 millió sestertiusra rúgott. Mindazok közül, akik eddig 
Italiában vagy a provinciákban katonai telepeket alapítottak, ezt elsınek és egyedül én tettem. Majd 
késıbb Tiberius Nero és Cn. Piso consulsága alatt, ugyanígy C. Antistius és D. Laelius consulsága 
alatt, C. Calvisius és L. Pasienus consulsága alatt, L. Lentulus és M. Messala consulsága alatt és végül 
L. Caninius és Qu. Fabricius consulsága alatt azokanak a katonáknak, akiket szolgálatuk leteltével 
municipiumaikban letelepítettem, készpénzjutalmat adtam, és erre körülbelül 400 millió sestertiust 
költöttem. (Borzsák István fordítása) 
 
 
Gaius Inst. 2.7. 
Általában az a vélemény, hogy tartományi földön a terület nem válik religiosusszá, mivelhogy az a 
terület vagy a római nép, vagy a császáré, mi pedig csak birtokkal vagy haszonélvezettel rendelkezünk 



(e területek felett), mindazonáltal bár nem religiosus, mégis religiosusként fogják fel. (Fordította Brósz 
Róbert) 
 
 
Gaius Inst. 2.21. 
Ugyanilyen elbírálás alá esnek a tartományi telkek is, amelyek közül egyeseket stipendiariumnak, 
másokat tributariumnak hívunk. Stipendiariumok azok, amelyek azokban a tartományokban vannak, 
amelyeket a római nép sajátjának tekint; tributariumok azok, amelyek azokban a tartományokban 
vannak, amelyekrıl úgy tartják, hogy azok a császár sajátjai. (Fordította Brósz Róbert) 
 
 
Varro: A mezıgazdaságról 1.14-15 
Most a kerítésrıl szólok, amely a birtok egészének, vagy egy részének védelme céljából készül. Ilyen 
védelem négyféle lehet, elsı a természetes, második a falusias, harmadik a katonai, negyedik a 
mesterséges. Ezeknek mindegyike még több típust foglal magában. Az elsı, a természetes kerítés az, 
amelyet köröskörül cserjékbıl vagy tüskebokrokból szoktak ültetni, s mivel élı gyökerei vannak, nem 
fél a mellette elmenı kártevı égı fáklyájától. Második a falusias kerítés fából, de nem élıfából; vagy 
szorosan egymás mellé állított karókból és a közéjük font cserjékbıl, vagy széles átfúrt cölöpökbıl és 
a lyukakon keresztül fektetett körülbelül két-három lécbıl, vagy a földbe süllyesztett, sorban egymás 
mellé állított fatörzsekbıl. A harmadik, a katonai kerítés árok és földsánc. Az árok azonban akkor 
megfelelı, ha magába fogadhat minden csapdékot, ami fentrıl jön, vagy olyan a lejtése, hogy a víz 
kifolyik a birtokról. Az a sánc a jó, amely belülrıl árokkal kapcsolódik, vagy olyan meredek, hogy 
átmászni rajta nem könnyő. Ilyen kerítést rendszerint közutak és folyók mellett készítenek. A Só-út 
mellett Crustumeria környékén lehet látni több helyen árkokkal összekapcsolt sáncokat, hogy a folyó a 
földeknek ne ártson. Sáncokat csinálnak árok nélkül is: ezeket egyesek falaknak mondják, mint Reate 
környékén. A negyedik, a mesterséges kerítés a legutolsó, ez a falkerítés. Ennek nagyjából négy fajtája 
van, az amelyik kıbıl épül, mint Tusculum környékén; égetett téglából, mint a gall területen; égetetlen 
téglából, mint a szabin földön; földbıl és formába öntött kavicsból, mint Hispaniában és Tarentum 
környékén. Ezenkívül, ha nincs kerítés, a birtok határai fák ültetésével jobban biztosítva lesznek, hogy 
a háznép ne vitázzék a szomszédokkal és a határok a vita következtében ne kívánjanak döntıbírót. 
Egyesek fenyıfát ültetnek köréje, mint az én feleségem is Sabinumban, mások ciprust, így volt nálam 
a Vezúvon, ismét mások szilfát, így van sokaknál Crustumeria környékén; ahol ezt lehet, mint ott, ahol 
sík a vidék, nem kell ennél jobb fát ültetni, mert a legtermékenyebb, gyakran megırzi és összegyőjti 
magán fürtjeinek virágporkosarát, a legjobb lombot adja a juhoknak és ökröknek, vesszıt ad a 
kerítéshez, a tőzhelynek és a kemencének. (Kun József fordítása). 
 
 
Tacitus: Hist. 4.50. 
Festus azonban, mikor - a szóbeszéd szokása szerint túlozva - tudomására jutott a tömeg felindulása, a 
centurio kivégzése, s más igaz és hamis hír, lovasokat küld Piso meggyilkolására. Azok gyorsan 
odaszáguldanak és a kora hajnali szürkületben kivont karddal a proconsul házába rontanak. Nagy 
részük nem is ismerte Pisót, mivel Festus segédcsapatbeli punokat s maurusokat jelölt ki erre a 
gyilkosságra. Nem messze a hálószobától egy véletlenül útjukba akadó rabszolgától kérdezték meg, ki 
az a Piso, és hol van. A rabszolga nemes hazugsággal azt válaszolta, hogy ı az, mire azon nyomban 
felkoncolták. Nemsokára Pisót is megölik, mert volt köztük, aki ismerte: Baebius Massa, Africa 
procuratora, aki már akkor minden derék embert bajba sodort, ama szörnyőségek okai közt pedig, 
melyeket hamarosan el kellett szenvednünk, még gyakran vissza fog térni. Festus Adrumetumból, ahol 
várakozva megállapodott, a legióhoz ment, s Caetronius Pisanus táborparancsnokot bilincsbe verette, 
tulajdonképpen személyes ellentéteik miatt, de folyton csak Piso csatlósának emlegette; a katonák és a 
centuriók közül némelyeket megbüntetett, másokat megjutalmazott, egyiket sem érdeme szerint, 
hanem hogy azt higgyék róla, elfojtotta a háborút. Majd Oea és Lepcis lakosainak viszályát simítja el, 
amely módjával, a parasztok egymás közti gabona- és jószáglopásaival kezdıdött, de hovatovább 
fegyveres összetőzésekké fajult; mert a kevésbé népes oeai lakosság felvonultatta a garamasokat, e 
fékezhetetlen és a szomszédok kifosztására mindig kapható törzset is. Ezért szorongatott helyzetbe 
kerültek a lepcisiek, s miközben szerte pusztították földjeiket, ık falaik mögött reszkettek, míg végül a 



cohorsok s a lovasalakulatok beavatkozására a garamasok megfutamodtak, ık pedig visszakapták, 
amit elhurcoltak tılük, kivéve azt, amit a megközelíthetetlen kalyibák közt kószáló nomádok a beljebb 
lakóknak már eladtak. (Borzsák István fordítása) 
 
 
 
Tacitus Ann. 1.17. 
 
Végül, mikor a zendülésben már kész segítıtársai is akadtak, mintha győlést hívott volna egybe, 
kérdezgette, miért engedelmeskednek rabszolgák módjára oly kevés centuriónak, még kevesebb 
tribunusnak. Mikor merik sérelmeik orvoslását követelni, ha most az új és még ingadozó uralkodót 
kéréseikkel vagy akár fegyvereikkel is fel nem keresik? Annyi éven át eleget vétkeztek 
gyávaságukkal, hogy kiöregedve, sıt legtöbben sebektıl csonka testtel tőrték a harminc- vagy 
negyvenéves szolgálatot. S még az elbocsátottak számára sincs vége a katonáskodásnak, továbbra is a 
zászló alatt táboroznak, s ha más néven is, de ugyanazokat a fáradalmakat tőrik. És ha valaki túléli a 
megpróbáltatásokat, még akkor is távoli vidékekre hurcolják, hogy ott nedves mocsarakat vagy 
mővelhetetlen hegyoldalakat kapjon földek címén. Mert bizony a katonaság keveset jövedelmezı, 
nehéz mesterség: napi tíz asra becsülik az ember lelkét és testét; ebbıl kell a ruhát, fegyvert, sátrat, 
ebbıl a centuriók kegyetlenkedését és a szolgálati mentesítéseket megváltani. Bezzeg - Herculesre! - 
az ütlegek és sebek, a szörnyő tél, terhes nyarak, a véres háború vagy meddı béke - mindez örökké 
tart! Nincs más könnyebbség, csak ha meghatározott feltételekkel vállalhatják a katonáskodást: hogy 
napi egy denariust kapjanak, a tizenhatodik esztendı hozza meg a szolgálat végét, azután ne tartsák 
ıket vissza a zászlók alatt, hanem még ott a táborban készpénzben fizessék ki a járandóságot. Talán 
több veszedelmet vállalnak a praetori csapatok, amelyek napi két denariust kaptak, és tizenhat év után 
hazatérhetnek? Nem becsülik ık le a városi szolgálatot, de hát ık, vad népek között, sátrukból az 
ellenségre látnak! (Borzsák István fordítása) 
 
 
CTh.7.20.8  
Valentinianus és Valens császárok a tartományok minden lakójához. Minden kiszolgált és érdemes 
katonánknak azt a lakóhelyet adjuk, amit akar, valamint örök adómentességet ígérünk nekik. Az 
üresen álló vagy félreesı földekbıl, ahol akarnak, földet bírjanak és azzal a feltétellel bírják, hogy 
csak ıket illetik meg azoknak a földeknek a gyümölcsei. Ezek után a földek után sem adót, sem éves 
beszolgáltatást nem fogunk követelni. Továbbá hozzátesszük még, hogy ezeknek a földeknek a 
mővelésére egyrészt állatokat, másrészt vetımagot juttatunk úgy, hogy az, akit a császári testırség 
parancsnoka bocsátott el a szolgálatból, két pár ökröt és kétféle terménybıl száz modiusnyit kapjon. 
Azok pedig, akik tisztes elbocsátásban vagy sebesülés miatti elbocsátásban részesültek, egy-egy pár 
ökröt és kétféle terménybıl ötven modiusnyit kapjanak. Ezekrıl a juttatásokról a megfelelı iratok el 
lettek juttatva az illetékes bírákhoz. Ha a veteránok szolgákat vagy szolgacsaládokat telepítenek a 
földre, örökre adómentesen birtokolják azt. Kelt november 17-én Rómában, Iovianus és Varronianus 
consuli évében (Kr.u. 364.) 
 
Vergilius: Georg. 4.95-116. 
Mert emlékszem már, hogy a bástyás Oebaliában, 
Ott, hol a sárga mezın elömöl feketén a Galaesus, 
Egy ısz córycusit láttam, kire itt maradott rá 
Néhány hold legelınek sem jó föld, melyen ökrök 
Még sose szántottak s Bacchus venyigéje se lengett. 
Hát a bozótot e vén körben bevetette babérral, 
Föld-zsaroló mákkal, zöldséggel, hó liliommal, 
S mint a király, úgy élt, amidın hazatérve napeste, 
Várta tömött asztal nem pénzen vett vacsorával. 
Rózsa tavasszal, az elsı birs ısszel neki termett, 
S míg a siralmas tél fagya künn a követ hasogatta, 
És a folyók iramát közben rianás reteszelte, 



İ maga már puha jácintot vágott le, pörölvén, 
Hogy hol késik a nyár melege s mire várnak a szellık? 
Méhei leghamarabb fiasítottak, raja legtöbb 
İneki lett, és tajtékos mézet legelıször 
İ préselt; neki volt legdúsabb hársa, fenyıje; 
És mi virág termı fáin kikeletre kiserkent, 
Annyi gyümölcs érett be helyén valamennyinek ıszkor. 
Kései szilt, edzett körtét ültetni se fáradt, 
Végre kökényt, amelyet szilvával megnemesített, 
Sıt koronás boglárfát is borivók örömére. 
Ámde dalom medrét immár szőkebbre szorítván, 
Másra hagyom, hogy e tárgyat majd vegye versbe utánam. 
(Lakatos István fordítása) 
 
Plinius ep. 5.6. 
Kedves Apollinarisom! Elragadóan kedves figyelmed és gondoskodásod, amellyel - hallván, hogy 
nyáron etruriai birtokomra készülök - óvsz az utazástól, mert egészségtelennek tartod azt a vidéket. 
Igazad van, az etruszk partvidék valóban egészségtelen és veszélyes, csakhogy az én birtokom eléggé 
messze van a tengertıl: az Appenninus, a legegészségesebb hegység lábánál fekszik. S hogy teljesen 
eloszlassam miattam érzett aggodalmaidat, ismerd meg, milyen az éghajlat, a vidék, s milyen 
kényelmes a nyaralóm. Éppen olyan élvezet lesz neked hallanod, mint amilyen nekem a beszéd. Télen 
az éghajlat hideg és fagyos; nem tőri és elpusztítja a mirtuszt, az olajfát, az állandó meleget kívánó 
növényeket, de megél, sıt szép nagyra megnı itt a babér, csak néha pusztul ki, nem gyakrabban, mint 
a város közelében. Csodálatosan enyhe a nyár: állandó a légmozgás, sokkal gyakoribb a szellı, mint a 
komoly szél. Sok itt az öregember; már felserdült ifjak nagyapáival, dédszüleivel találkozhatsz, régi 
történeteket, meséket hallhatsz a hajdani idıkrıl: ha idejövünk, mintha a múlt századokba érkeztünk 
volna. Gyönyörő az egész táj fekvése: képzelj el egy amphitheatrumot, olyan nagyot, amekkorát csak a 
természet tud alkotni. A széles, elnyúló síkságot hegyek fogják körül. A hegyek ormát magas, öreg 
erdık borítják. Nagyon sok és sokféle vadra lehet vadászni. A hegy lejtıjén vágni való erdık 
ereszkednek alá. Közöttük kövér talajú, mővelhetı dombok. (Sziklát nem egykönnyen találsz, csak ha 
nagyon keresel.) Nem maradnak el termékenységben a síkföldektıl, éppen olyan gazdag aratást adnak, 
csak kicsit késıbb. Alattuk végig a lejtıkön mindenfelé, egységessé alakítva a táj képét, szılıskertek. 
Ahol véget érnek, alsó határukat végig bokrok szegélyezik. Majd mezık és földek; a földeket csak a 
legnagyobb ökrökkel és a legerısebb ekékkel lehet feltörni. Mert a szívós talaj elsı szántás után olyan 
nagy göröngyökre hasadozik, hogy csak a kilencedik szántásra válik igazán porhanyóssá. A réteket, 
mint megannyi drágakı, virágok tarkázzák, olyan üdén sarjad itt a lóhere, a többi zsenge növény, 
mintha frissen nıtt volna. A tájat bıviző patakok öntözik, de bármennyi a víz, nem győlik mocsárrá, 
mert amit a vízbıl nem nyel el a lejtı, levezeti a Tiberisbe. Ez itt folyik a földek között, jól hajózható, 
s minden terményt ezen szállítunk a városba, elsısorban télen és tavasszal; nyáron nagyon leapad a 
vize, s kiszáradt ágyával, míg el nem érkezik az ısz, nem szolgál rá a folyó névre. Nagy örömmel 
nézel majd végig a tájon valamelyik hegyrıl. Úgy fog tőnni, nem is valódi tájat látsz, hanem annak 
gyönyörő színekkel megrajzolt eszményi képét; olyan változatosság, olyan mővészi elrendezettség 
bővöli el tekintetedet, bárhova nézel. Nyaralóm a domb lábánál áll, s mégis azt a benyomást kelti, 
mintha magas oromról tekintene le, olyan enyhén, fokozatosan, szinte észrevétlenül emelkedik a lejtı; 
nem is hiszed, hogy fölfelé mégy, végül meg azt látod, hogy fent vagy. A villa mögött, elég nagy 
távolságban, az Appenninus. Innen még derős, napos idıben is állandó szél fúj, de sohasem szilaj vagy 
éles, s a nagy távolság miatt fuvallattá szelídülve érkezik ide. A ház majdnem teljesen délre néz, s a 
napot nyáron a hatodik órától, télen valamivel késıbb, szinte becsalogatja széles, kissé elıreugró 
oszlopos folyosójával. Sok részbıl áll, bejáratánál az ısök hagyománya szerint épült atrium. Az 
oszlopos folyosó elıtt sok részre osztott, puszpángbokrokkal övezett terasz. Innen gyepes út vezet 
lefelé, mindkét oldalán egymással szembenézı, állat alakúra nyírt bokrok. Lent a sík területen lágy 
acacia nı, szinte olyan puha tapintású, mint a víz. Innen indul ki egy sétaút, amelyet különféle 
alakzatokra nyírt, sőrő bokrok szegélyeznek. Körülötte sétány, olyan formájú, mint egy circus, sokféle 
alakú puszpángbokrokkal és alacsony, nyírott cserjékkel. A lépcsızetesre nyírt puszpángbokrok 



befedik, s eltakarják a pillantás elıl. Majd egy rét következik: éppen olyan szemet gyönyörködtetıvé 
alkotta a természet, mint a fenti részeket az emberi kéz. Azután szántóföldek és sok legelı, cserje. 
Az oszlopos folyosó végén ebédlı, ajtaján át a terasz végére, a rétre és a táj nagy részére esik a 
pillantás, ablakain át egyik oldalon a terasz szélére, a ház elıreugró részére, a másik oldalon a mellette 
elterülı lovaglópálya lombos fáira láthatunk. Körülbelül a folyosó közepével szemben a ház kissé 
hátrább álló része látható: négy platánfától árnyékolt kis udvar veszi körül. A fák között márvány 
szökıkút, a belıle feltörı víz behinti és felfrissíti a platánokat és a platánok alatt a gyepet. Az ide 
tartozó hálószobába nem hatol be sem a napfény, sem a zaj vagy kiabálás. Mellette egy ebédlı, ahol 
barátaim mindennap étkezni szoktak. Innen látni a kis udvart s mindazt, amit az oszlopos folyosóról is 
láthatni, s mögötte még egy másik oszlopos folyosót. A másik itt lévı hálószobát, amelyre a platán 
zöld árnyékot vet, egészen a párkányig márványdíszítés borítja, s nem marad el szépségben a faágakat 
és rajtuk ülı madarakat ábrázoló festmény sem. Alatta felszökı forrás, amelynek vize több csövön át 
kellemes csobogással ömlik egy medencébe. A folyosó másik végén az ebédlıvel szemben tágas szoba 
van. Ablakai részben a teraszra, részben a rétre nyílnak, s egészen az ablakok alatt egy halastó fekszik, 
amely a szemet és a fület egyaránt gyönyörködteti. Mert a fentrıl lecsurgó víz fehér habot ver a 
márványmedencében. Ez a szoba télen a legmelegebb, ekkor kapja a legtöbb napfényt. Közvetlen 
mellette a főtıkamra, felhıs napokon ez pótolja melegével a napfényt. Innen a kellemes és tágas 
öltözıbe jutunk, ezután következik a hideg viző helyiség, melyben nagy, árnyékos medence áll. Ha 
tágasabb helyen és langyosabb vízben óhajtunk fürödni, ott van az udvaron egy kis tó, mellette kút, itt 
lehőthetjük magunkat, ha már nagyon felhevültünk. A hideg vizes teremhez csatlakozik a fürdı 
középsı terme, amelybe jótékonyan besüt a napfény, de nem annyira, mint a meleg vizes terembe, 
amelyet állandóan melegít. Itt a három medence lépcsızetesen helyezkedik el, kettıre állandóan süt a 
nap, a harmadikra kevésbé, de itt is világos van. Az öltözıhelyiség felett van a több részre osztott és 
sokféle testgyakorlásra alkalmas labdázóterem. Nem messze a fürdıtıl lépcsı vezet - három szobán 
keresztül - egy fedett csarnokba. Az egyik szoba a négy platán árnyékolta kis udvarra néz, a másik a 
rétre, a harmadik a szılıskertre, azaz mindegyik más égtájra nyújt kilátást. A fedett csarnok végén van 
egy leválasztott terem, ahonnan a lovaglópályát, a hegyeket és a szılıskertet láthatjuk. Mellette másik 
terem, amelyet különösen télen melegít a napsütés. Majd innen kiindulva egy házrész köti össze a 
lovaglópályát a nyaralóval. Ilyen a képe, ilyen a beosztása a villának. Mellette egy nyáron használt 
csarnok emelkedik, amely nemcsak kilátást nyújt a szılıre, hanem szinte úgy tőnik, majdnem összeér 
vele. Középen ebédlı fogadja magába az Appenninus völgyei felıl érkezı jótékony fuvallatot. Hátul 
széles ablakok és ajtók néznek az oszlopfolyosón át az egészen közelinek látszó szılıre. Az ebédlı 
másik, ablak nélküli oldalán rejtett lépcsı van, ezen hozzák fel mindazt, ami a lakomához kell. A 
folyosó végén a folyosóra s a szılıre egyformán nagyszerő kilátást nyújtó szoba. Alatta fedett, szinte a 
föld alatt futó folyosó. Ez különösen nyáron nagyon hővös, megelégszik a benne lévı levegıvel, sose 
kíván és sose enged be újat. A két fedett folyosó után, az ebédlı végénél, délelıtt télies, este nyárias 
levegıjő csarnok. Ezen át jutunk két lakosztályba, az egyik négy-, a másik háromszobás; a nap járása 
szerint kerülnek hol napsütésbe, hol árnyékba. Bármilyen célszerően beosztott és kellemes is a ház, a 
lovaglópálya jóval felülmúlja. Középen nyitott, így belépve az egészet áttekinthetjük. Repkénnyel 
befutott platánok veszik körül, sudarukon a saját, törzsükön idegen lomb zöldell. A repkény befonja 
törzsüket és ágaikat, s füzérként köti össze a szomszédos fákat. Közöttük puszpángbokrok. A repkény 
ezeket is befutotta, s egyesíti árnyékát a platánokéval. A lovaglópálya széle kanyargós, ez innét más 
képet nyújt. Ezt a részt ciprusok állják körül és fedik be, lombjuk sötétebb, szinte feketének tőnı 
árnyékot vet. A belsı körökre azonban, mert több pálya van, teljes erıvel süt a nap. Itt rózsák is 
nınek, s hővös árnyék és jótékony napsütés váltakozik. A pálya változatos, jobbra-balra kanyarodó 
szakasza után ismét kiegyenesedik az út, s nem is csak egy út: ezeket puszpángsövények választják el. 
Itt egy kis rét, amott ezerféle módon alakított puszpángbokrok, némelyik betőformájú, s hol az úr, hol 
a kertész nevének betőit formázzák. Közöttük itt korlátok, ott gyümölcsfák váltakoznak. S ezen az 
egészen városias módon berendezett helyen egyszerre azt veszed észre, hogy egy falusi díszletben 
vagy, amelynek közepét kétoldalt alacsony platánfák övezik. Majd ezután hajlongó sima acaciák, s 
több megnyesett, betőivel neveket mutató bokor. Fenn, a pálya szélénél, fehér márványpad, amelyet 
négy carystusi márványoszlopra felkúszó szılı fut be. A padból, mintha a rajta ülı súlya nyomná ki, 
kis csöveken víz szökken elı, s egy kıvályún csinos márványmedencébe folyik. A lefolyást 
észrevétlenül úgy szabályozzák, hogy a medence mindig tele van, de sosem csordul ki belıle a víz. Az 
elıételeket s a nehezebb edényeket a medence szélére szokták letenni, a könnyebb ételek és edények 



hajó és madár alakú kis csónakokon úsznak körbe. Szemben egy szökıkút lövelli magasra vizét, me-
lyet újra és újra visszanyer, mert a magasba felszökı sugár magára hull vissza, s az összekapcsolt 
csövek felszívják, és ismét a magasba nyomják. A paddal szemben egy szoba; a szoba és a pad 
kölcsönösen díszíti egymást. A szoba csupa ragyogó márvány, ajtói közvetlenül a zöldbe nyílnak, 
felsı és alsó ablakaiból a lombos vidék más-más részeire nyílik kitekintés. A végében kis fülke, amely 
a szobához tartozik, mégis külön helyiségnek látszik. Itt ágy áll, s bár körös-körül csupa ablak, a nagy 
árnyék miatt mégis félhomály uralkodik. Az egész épületet buján körülfutó szılı ugyanis befedi a ház 
legmagasabb részét is. Úgy érzed itt magad, mintha liget közepén hevernél, csak annyi a különbség, 
hogy itt nem ér az esı, mint kint az erdıben. Itt is van egy szökıkút, amelynek vize mindjárt el is 
folyik. Több ponton márványpadokat helyeztek el, hogy az elfáradt sétálók éppen úgy leülhessenek, 
mintha szobában volnának. Az ülıhelyek mellett kis források. Az egész lovaglópályán ide vezetett 
patakok csobognak, amelyek útját emberi kéz szabta meg. S hol ezt, hol azt a részt, hol az egészet 
nedvesítik habjaikkal. Már jó ideje elhárítottam volna a látszatot, hogy elıadásom nagyon bıbeszédő, 
ha nem volna feltett szándékom, hogy levelemben veled együtt nyaralóm minden zugát bejárom. Mert 
attól félek, hogy terhesnek tartod annak a leírását elolvasni, aminek a megtekintését nyilván nem 
vélnéd terhesnek, s egyébként is, ha úgy hozza a kedved, megpihenhetsz olvasás közben, s levelemet 
annyiszor teszed le, és kezded újra olvasni, ahányszor akarod. Egyébként is erıt vett rajtam a rajongás. 
Mert rajongok ezért az egészért, amit legnagyobbrészt magam építettem, s amit más kezdett benne 
építeni, azt is én fejeztem be. Egyszóval (miért ne fejtsem ki véleményemet, akár helyes, akár téves?) 
én az író mindenekfelett való kötelességének tartom, hogy szem elıtt tartsa mővének címét, s 
ismételten kérdezze meg magától: minek az írásába kezdett is bele. S legyen tisztában azzal, hogy nem 
lesz unalmas, ha a kiválasztott tárgynál marad, de kibírhatatlanul unalmassá válik, ha oda nem tartozó 
dolgokat erıszakol bele alkotásába. Látod, hány sort szentel Homerus Achilleus, Vergilius pedig 
Aeneas fegyverzete leírásának, mégis mindkettı röviden ír, mert a kitőzött tárgynál marad. Láthatod, 
hogy Aratus a legapróbb csillagokat is figyeli és számba veszi, mégis mértéket tart. Mert az, amit 
csinál, nem elkalandozás, hanem maga a feladat. Így vagyok én is, „hogy kicsit vessek össze a 
naggyal”. Ha ugyanis én most nyaralómat teljes egészében szemed elé akarom idézni, s nem beszélek 
semmi ide nem tartozóról (hogy úgy mondjam, az utunktól távol esırıl), akkor nem levelem, hanem a 
benne leírt nyaraló terjedelmes. De térjünk vissza oda, ahonnan elindultunk: saját törvényem szerint ne 
érjen szemrehányás, hogy túl sokáig foglalkoztam mellékes dolgok leírásával. Ismered az okokat, 
melyek miatt etruriai birtokomat jobban kedvelem, mint a Tusculanumban, Tiburban vagy 
Praenestében lévıket. Mert a már említett indokokhoz hozzátehetem, hogy itt mindennél mélyebb, 
kényelmesebb s ezért biztosabb nyugalmat élvezek; itt nem kell togában megjelennem, itt nincs a 
közelben kérelmezı, minden csupa csend és nyugalom, s ez még növeli a táj többi elınyös 
tulajdonságát, éppúgy, mint a derős ég és a balzsamos, tiszta levegı. Itt üdül fel testem-lelkem 
leginkább. Szellememet az olvasgatás, testemet a vadászgatás köti le. Embereim sem egészségesebbek 
sehol másutt, mint itt, s azok közül, akik engem ide el szoktak kísérni (bocsánat a szóért), itt még soha 
senki sem halt meg. İrizzék is meg sokáig az istenek nekem ezt az örömet, a vidéknek ezt a 
dicsıséget! Minden jót! (Muraközy Gyula fordítása) 
 
 
 
Plinius ep. 9.37. 
Kedves Paulinusom! Te sem vagy olyan, aki a hagyományos, szinte hivatalos jellegő kötelességek 
teljesítését még kényelmük feláldozása árán is megkívánod bizalmas barátaidtól, s az irántad táplált 
szeretetem is sokkal szilárdabb alapokon nyugszik, semmint félnem kellene, hogy másképpen 
magyarázod, mint szeretném, ha nem kereslek fel mindjárt consulságod elsı napján, elsején. Mert 
most kiváltképp szükséges itt maradnom, hogy birtokaim több évre szóló bérbeadását elintézzem, s 
ezzel kapcsolatban újabb intézkedéseket tegyek. Mert az elmúlt években a bérhátralék - bár jelentıs 
összegeket engedtem el - egyre növekedett, hozzá a bérlık többségének esze ágában sincs, hogy 
adósságát törlessze. Lemondtak a reményrıl, hogy kifizethetik, így mindent összeszednek és felélnek, 
ami csak terem, abban a hitben, hogy amit meghagynak, azt már nem maguknak hagyják meg. Szembe 
kell tehát néznem az egyre rosszabbodó helyzettel, s valamilyen orvoslást keresnem. Egyetlen 
gyógymódul az kínálkozik, ha nem pénzért, hanem a termés egy részéért adom bérbe a birtokot, 
azután néhány emberemet odaállítom, hogy ügyeljenek fel a munkára, és vigyázzanak a terményekre. 



Egyébként nincs is igazságosabb jövedelem annál, amit a föld, a levegı, az évszakok szolgáltatnak. 
Persze ez nagy hőséget, éles szemő embereket, sok munkás kezet kíván. Mégis meg kell 
próbálkoznom ezzel, s mint idült betegségnél, minden eszközt igénybe kell vennem, hogy a helyzet 
megváltozzék. Látod, mennyire nem szívesen látott ok akadályoz abban, hogy consulságod elsı 
napján meglátogassalak, de ezt a napot itt is úgy ülöm meg jókívánságokkal, örömmel, üdvözléssel, 
mintha jelen lennék. Minden jót! (Muraközy Gyula fordítása) 
 
 
 


