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Takács Levente 
 

Nero Coloniái1 
 

 

A Corpus Agrimensorum Romanorum címen ismert gyűjteményt valószínűleg 

a hatodik század folyamán állították össze római földmérők szakmunkáiból, 

törvényekből és császári rendeletekből, valamint más jellegű, pl. geometriai 

munkák excerptumaiból. Ebben a gyűjteményben kapott helyet az ún. Liber 

Coloniarum, amely tulajdonképpen két városlista. Az első itáliai és dalmáciai 

coloniákat sorol fel rövid megjegyzésekkel. A második csak itáliaiakat. Az 

egyes településekhez fűzött rövid megjegyzések a város státuszán és az alapító 

nevén kívül utalnak még a föld felparcellázásának mikéntjére, a centuriák 

számára vagy méretére, illetve megadják a szolgalmi utak szélességét. A Liber 

Coloniarum Gracchusok előtti alapításokkal nem foglalkozik, s a legkésőbbi 

császár, akit megemlít, Commodus.2 

A Liber Coloniarum így kezdődik: Incipit liber Augusti Caesaris et 

Neronis. A kutatóknak Augustus Caesar azonosítása nem okozott különösebb 

fejtörést. Soha senki nem gondolt másra, csak Augustusra. Ez Augustus 

tevékenységének fényében egyáltalán nem meglepő. Jól ismert, hogy az első 

princeps saját bevallása szerint csak Itáliában 28 coloniát alapított. A colonia- 

alapítások részletkérdéseit átfogó módon igyekezett szabályozni. Általános 

érvénnyel próbálta például meghatározni a centuriatioban használt mezsgyék 

szélességét. A decimanus maximus 40 láb, a kardo maximus 20 láb, az 

actuariusok 12 láb, a subruncivi pedig 8 láb szélességű lett. Mellőzve most 

Augustus kiterjedt tevékenységét, csupán arra utalunk még, hogy a később 

említendő városok esetében is gyakorta előfordulnak olyan kifejezések, mint 

                                                
1 A publikáció elkészítését a TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KONV-2010-0007 számú projekt támogatta. A 
projekt az Új Széchenyi Terven keresztül az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. 
2 O. A. W. DILKE: The Roman Land Surveyors. David & Charles, Newton Abbot, 1971. 228. Brian 

CAMPBELL: The Writings of the Roman Land Surveyors. The Society for the Promotion of Roman 
Studies, London, 2000. xl-xliv. 
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pl. ager eius limitibus Augusteis est adsignatus, ami önmagában is utal 

Augustus jelentőségére e tekintetben.3 

A Nero névvel kapcsolatban viszont egyáltalán nem alakult ki konszenzus. 

A kutatók egy része amellett van, hogy itt tulajdonképpen Tiberiusról van szó. 

Szóba került még Claudius is. Van azonban olyan nézet, miszerint mégiscsak a 

valódi Nerót kellene a címben sejteni.4 Ha „Nero, a véres költő” neve 

elhangzik, a legtöbb emberben negatív képzetek jelennek meg. Ennek a sötét 

képnek a forrása egészen az antik történet- és életrajzírókig megy vissza. Nero 

és kormányzata megítélése sok tekintetben mind a mai napig őrzi azt az 

ellenséges hangulatot, amely már az ókori írókat is jellemezte. Suetonius és 

Tacitus még egyes intézkedéseiről elismerően szól, bár náluk is gaztettei 

dominálnak, ezzel szemben – amennyire töredékeiből megítélhető – Cassius 

Dio már nem talál pozitív vonásokat Nero uralkodásában. Nyilvánvalóan nem 

segített a Nero-portrén, hogy ő volt az első keresztényüldöző császár.5 

Ennek fényében érdemes közelebbről megvizsgálni, mi késztethette a Liber 

Coloniarumnak címet adó személyt, hogy az egyébként nem jól csengő Nero 

nevet belefoglalja vagy benne hagyja az incipitben.  

A modern szakmunkák, különösen azok, amelyek a római 

gazdaságtörténettel foglalkoznak, nem ítélik meg annyira negatívan Nero 

korát, mint az irodalmi források. Jó néhány pozitív intézkedéséről adnak 

számot. (1) Nero megváltoztatta az aerarium feletti felügyelet rendszerét. A 

quaestorok helyett praefectusokat helyezett az államkincstár élére, érett korú 

és a gyakorlatban bevált embereket – Tacitus indoklása szerint.6 (2) A 

közvetlen adók eltörlésének gondolata is meglehetősen újszerű 

gazdaságpolitikai koncepciót takar.7 (3) A pénz nemesfémtartalmának 

csökkentése vélhetően átgondolt és a 33-as gazdasági válság tapasztalataira 

építő lépés volt azért, hogy növelje a gazdaság számára rendelkezésre álló 

                                                
3 Augustus ilyen irányú tevékenységéhez lásd Brian CAMPBELL: Shaping the Rural Environment: 
Surveyors in Ancient Rome. The Journal of Roman Studies 86, 1996, 95 skk. TAKÁCS Levente: 
Augustus és a földmérés. Történeti Tanulmányok XVI. (Acta Universitatis Debreceniensis Series 
Historica LX.) Szerk. VELKEY Ferenc. Debrecen, 2008. 43-49. 
4 A lehetséges azonosításokról: Lawrence KEPPIE: Colonisation and Veteran Settlement in Italy in 
the First Century. Papers of the British School at Rome 52, 1984, 81 skk. Brian CAMPBELL: The 
Writings…, i. m. 402.  
5 A Nero-képről bővebben l. TAKÁCS László: Irodalmi élet a Nero-kori Rómában. PPKE BTK, 
Piliscsaba, 2003. 9 skk. 
6 Tac. Ann. 13.28-29. 
7 Tac. Ann. 13.50-51. Vö. Mary Elizabeth Kelly THORNTON: Nero’s New Deal. Transactions and 
Proceedings of the American Philological Association 102, 1971, 622. The Cambridge Ancient 
History X. Ed. Alan K. BOWMAN – Edward CHAMPLIN – Andrew LINTOTT. Cambridge University 
Press, 1996, 246. 
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pénz mennyiségét, élénkítse a forgalmat.8 (4) A gazdaság élénkítésének 

másik eszköze az állami megrendelések erőteljes növelése volt. Ezt Nero 

nagy építkezések és közmunkák (pl. csatornák) révén valósította meg. 9 

AUGUSTI PORT OST és hasonló feliratú sestertiusainak ábrázolásai utalnak 

arra, hogy foglalkoztatta a császárt a kikötők és a gabonaellátás gondja, 

jóllehet a Claudius által elkezdett ostiai kikötő Nero által történő felavatására 

ennek ellenére sincs adat.10 (5) A 64-es római tűzvész legismertebb epizódja, 

amint a császár Trója pusztulásáról énekel az égő fővárosban. Arról már 

kevesebb szó esik, hogy gyorsan fontos intézkedéseket hoztak mind a tűz 

terjedésének meggátolására, mind a következmények enyhítésére: 

szükségszállásokat hoztak létre, közszükségleti cikkeket szállítottak a 

városba és csökkentették a gabona árát.11 

A gazdaságpolitikai intézkedések azt sugallják, hogy Nero vagy legalábbis 

kormányzata nem csak a költői- és énekversenyekkel foglalkozott. Ha a Liber 

Coloniarumban a Nero név alatt megjelenő adatokat szemrevételezzük, s 

összevetjük az irodalmi forrásokkal, akkor meglepően egységes kép tárul a 

szemünk elé.  

Sem az irodalmi források, sem a földmérők munkái nem utalnak arra, hogy 

Nero bármilyen elméleti jellegű munkásságot kifejtett volna az ars mensoria 

területén. Ezzel szemben számos adatot szolgáltatnak a Nero idején 

létrehozott, újjátelepített vagy új telepesekkel megerősített coloniákról.  

Mind Suetonius, mind Tacitus megemlíti, hogy Nero katonákat telepített 

Antiumba.12 Suetonius közlése szerint a kiszolgált testőrkatonák és centuriók 

kerültek Antiumba, sőt Nero egy kikötőt is építtetett. A város felé forduló 

figyelem és a letelepített katonák magas beosztása és rangja nem meglepő, 

hiszen a császár szülővárosáról van szó. Tacitus tudósítása, amely 

Tarentummal együtt említi az antiumi telepítést, kritikusabb a császárral 

szemben. Tacitus egyszerűen kiszolgált katonákat említ (veterani), így nem 

állítható, csak valószínűsíthető, hogy ugyanazt az eseményt örökíti meg. A 

letelepítettek többsége azonban visszatért abba a tartományba, ahol 

katonáskodott. Ennek okát Tacitus abban látja, hogy nem a régi szokás szerint 

alakulatonként juttattak nekik földet, így nélkülözték a megszokott közösséget.  

Ugyanitt ír Tacitus arról, hogy Puteoliból colonia lesz, ami a jog mellett 

Nero nevének felvételével is jár. Puteoliban már Kr.e. 194-ben római colonia 

                                                
8 Mary Elizabeth Kelly THORNTON: i. m. 624-625. 
9 Uo. 629. 
10 Aline A. BOYCE: Nero’s Harbor Sestertii. American Journal of Archaeology 70, 1966, 1. sz. 65-66. 
11 Tac. Ann. 15.39-40. 
12 Suet. Nero 9. Tac. Ann. 14.27. Vö. Lawrence KEPPIE: i. m. 86-88. 
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létesült, melyet Augustus újjáalapított. Nero idejében colonia Neronensis 

Puteolana néven szerepel. Nero colonia-alapítására valószínűleg 60-ban került 

sor.13  

Campania kiemelt figyelmet kapott Nero telepítési politikájában.  Capua 

és Nuceria lakosságát kiszolgált katonákkal gyarapították (additis 

veteranis).14 Ismert továbbá, hogy Pompeii városa is Nero idején nyeri el a 

colonia rangot, vélhetően 63 táján.15 A kormányzatnak persze gondot is 

okozhattak ezek a települések, ahogyan Pompeii és Nuceria lakóinak 59-ben 

lezajlott összecsapása mutatja.16 Egy gladiátorviadal során véres 

összetűzésekre került sor (multi e Nucerinis trunco per vulnera corpore), 

aminek következtében a senatus büntetéssel sújtja a játéknak otthont adó 

Pompeii-t. Talán az egyik ok arra, hogy veteránokat telepítsenek erre a 

környékre, éppen az említett zavargás volt. A katonai erő jelenléte minden 

bizonnyal fékezőleg hatott ilyen esetben. Nem beszélve arról a tényről, hogy 

a Nápolyi-öböl környéke többek között a császárok egyik kedvelt 

nyaralóhelye volt, így megbízható csapatok letelepítése a környéken a saját 

biztonságukat is szolgálta.17  

Az irodalmi források adatai mellett a földmérők corpusában ránk maradt 

Liber Coloniarum is szolgáltat információkat Neronak tulajdonított 

telepítésekről.  

Atina fallal körülvett települését Nero Claudius telepítette (Lib. Col. 178C). 

Különlegessége e coloniának, hogy: ager eius pro parte in lacineis et per 

strigas est adsignatus. Vagyis nem a colonia-alapításkor szokásos centuriatio 

rendszerét követik a felparcellázáskor, hanem a téglalap alakú birtoktestek 

létrehozásának gyakorlatát.  

Beneventum, amely a Colonia Concordia nevet viselte, s szintén fal 

övezte (Lib. Col. 180C) Nero Claudius Caesar telepítése.18 Az már persze 

vizsgálatra érdemes tény, hogy a Liber Coloniarum összeállítója Campania 

települései közé illeszti Beneventumot. Földjét veteránoknak osztották ki 

lege triumvirale. A beneventumi telepítés, amennyiben pontosan datálható 

lenne, magyarázható volna politikai okokkal. Amikor Nero úton volt Hellas 

                                                
13 Tac. Ann. 14.27. Lib. Col. 184C. Vö. Lawrence KEPPIE: i. m. 82 skk. Miriam T. GRIFFIN: Nero. 
The End of a Dynasty. Batsford, London, 1984. 102. Harriet I. FLOWER: A Tale of Two 

Monuments: Domitian, Trajan, and Some Praetorians at Puteoli (AE 1973, 137). American 
Journal of Archaeology 105, 2001, 4. sz. 625-648. Hivatkozott rész: 631. n. 30.  
14 Tac. Ann. 13.31. Lawrence KEPPIE: i. m. 81. 
15 ILS 6444. Vö. Miriam T. GRIFFIN: i. m. 102-103. 
16 Tac. Ann. 14.17. Miriam T. GRIFFIN: i. m. 102. 
17 CAH X, 1996, 246. Harriet I. FLOWER: i. m. 642. 
18 Brian CAMPBELL: The Writings…, i. m. 404. 
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felé, s éppen Beneventumba ért, egy összeesküvést lepleztek le a városban, 

amelynek állítólagos vezetője Annius Vinicianus volt, Corbulo legatusa és 

veje. Vinicianust kivégezték. Elképzelhető, hogy a Liber Coloniarumban 

Nero nevéhez kapcsolt veterántelepítés összefügg ezzel az eseménnyel. A 

császári kormányzat a város lakosságát megbízható elemekkel kívánta 

feltölteni.19 

Castrimonium települését eredetileg Sulla törvénye alapján erősítették meg. 

A föld birtoklásának alapja az occupatio volt, majd Nero Caesar osztotta ki 

tribunusoknak és kiszolgált katonáknak (Lib. Col. 182C).  

Saepinum városát Nero Claudius császár ruházta fel a colonia címmel. 50 

láb széles utat biztosított a népnek. A földosztást in centuriis Augusteis 

hajtották végre a veteránok számára (Lib. Col. 186C). A régészeti kutatások 

valószínűsítik, hogy Augustus idején látták el falakkal a települést, igaz, ezek 

inkább szimbolikus jellegűnek tűnnek a leletek fényében, semmint valódi 

védelmi berendezéseknek. A veterántelepítésekkel összefüggésben sor került 

a város központjának teljes átépítésére is.20 

Esernia (Aesernia) városa két ízben is szerepel a Liber Coloniarumban 

(182C, 200C). Először Campania városai között derül ki róla, hogy lege Iulia 

jött létre, s földjét kiosztották. Másodszor megtudjuk az immár Samnium 

települései közé sorolt városról, hogy fallal övezett, Nero parancsára 

valamilyen telepítést hajtottak ott végre, s ötven láb széles utat hagytak a 

népnek.  

A politikai vagy szociális feszültségek veterán-telepítésekkel történő 

kezelése valószínűsíthető Beneventum, Pompeii és Nuceria esetében, de Nero 

egyéb konfliktusainak rendezésére is felhasználta ezt az eszközt, ha hitelt 

adhatunk Cassius Dionak, aki tudni véli, hogy Nero elvette Apolló földjét és 

katonái között osztotta szét, a történetíró indoklása szerint vagy valamilyen 

kellemetlen jóslaton feldühödve, vagy őrültségében (63.14). Bár közlésének 

hitelessége bizonytalan, mégis figyelemreméltó, hogy a veterántelepítést jelöli 

meg Nero eszközeként.  

Érdemes ezután végignézni az irodalmi forrásokban és a Liber 

Coloniarumban említett, Nero nevéhez kapcsolt21 coloniák listáját. Atina, 

Castrimonium, Saepinum, Capua, Nuceria, Puteoli és Pompeii mind 

                                                
19 CAH X, 1996, 254. Suet. Nero 36. 1. 
20 Emmanuele CURTI – Emma DENCH – John R. PATTERSON: The Archaeology of Central and 
Southern Roman Italy: Recent Trends and Approaches. The Journal of Roman Studies 86, 1996. 
170-189. Hivatkozott rész: 175. 
21 Amennyiben a Lib. Col. említett adatinál elfogadjuk, hogy azok nem Tiberius, hanem valóban 
Nero nevéhez köthetők. 
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campaniai települések. Aesernia és Beneventum pedig Samnium és 

Campania határához közel helyezkedik el. Az egy földrajzi térséget lefedő 

telepítések több tényezővel is magyarázhatók. Campania mindig is kedvelt 

célpontja volt a föld nélküli polgárok vagy a leszerelt katonák földdel való 

kielégítésének. Rómához viszonylag közeli volta miatt az ott letelepített 

veteránok könnyen mozgósíthatók voltak a császár szolgálatára. Ráadásul 

ismert, hogy Nero kedvelte ezt a vidéket, s a vidék lakói szintén kedvelték a 

császárt.22  

Nero telepítéseinek másik feltűnő vonása, hogy a coloniák jó része 

tengerparti település. Antium kikötőjét – mint láttuk – maga a császár 

fejlesztette. Tarentum és Puteoli szintén fontos itáliai kikötővárosok voltak. A 

kikötők előtérbe helyezése jól magyarázható Nero egyéb irányú 

érdeklődésével; Róma gabonaellátásának biztosítása például nyilvánvalóan 

fontos szerepet játszott az ostiai kikötő kiépítésében. A Claudius által elkezdett 

munkát Nero tovább folytatta, hogy a főváros biztonságos élelmiszer- 

utánpótlásához hozzájáruljon. Ezt pénzein is kifejezte.23  

Nerónak a kikötők iránti figyelme megnyilvánult még egy olyan 

jelenségben, ami szorosan kapcsolódik a földmérők tevékenységéhez is. Az 

irodalmi források többnyire elítélő hangnemben írnak csatornázási terveiről. 

Tacitus tudósít arról, hogy név szerint megnevezett mérnökök: Severus és 

Celer kezdeményezésére Nero hajózható csatornát tervezett az Avernus-tótól a 

Tiberis torkolatáig. A terv kudarcba fulladt, bár Tacitus szerint a munka 

nyomai még az ő korában is láthatók voltak. Erre utalhatnak Statius sorai, aki a 

hasonló nyomvonalú via Domitiana leírásakor megemlíti Nero 

kezdeményezését. A régészek nem csupán az út egyes részeire bukkantak rá, 

hanem a légifelvételek alapján a csatorna vonalának egyes szakaszai is 

felfedezhetők.24 A termékeny Campania és az ager Pomptinus összekapcsolása 

a Tiberisszel, s ezáltal Rómával ill. Ostiával nyilvánvalóan fellendítette volna a 

környék gazdaságát. Másik csatornaépítési elképzelésével Nero sem az 

ókorban, sem azóta nem állt egyedül. Suetonius írja le, hogy maga a császár 

tette az első kapavágást az Isthmust átmetsző csatorna építési munkálatainál. 

Suetonius még Nero nem kifogásolható és dicséretes tettei közé sorolja a 

korinthoszi csatornát, Cassius Dio viszont elítélő hangnemben számol be róla. 

                                                
22 Harriet I. FLOWER: i. m. 630-631. 
23 Aline A. BOYCE: i. m. 65-66. 
24 Tac. Ann. 15.42. Statius Silv. 4.3.79. Emmanuele CURTI – Emma DENCH – John R. PATTERSON: 
i. m. 178. Harriet I. FLOWER: i. m. 634.  
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Az első kapavágásnál – szerinte – vér csordult ki a földből, s Nero csak ezután 

fogott munkához, hogy a többieknek példát adjon.25  

A római földmérésről szóló egyik alapvető szakmunka alig szolgál 

adalékkal Nero és a földmérés kapcsolatáról. Megemlíti, hogy Nero uralkodása 

idején élt és alkotott az alexandriai Hérón, aki a dioptra nevű eszközről írt egy 

értekezést.26 A dioptra egy szintezésre és magassági szögmérésre egyaránt 

alkalmas eszköz volt, amelyet vélhetően éppen bonyolultsága és költséges 

volta miatt a római földmérők nem használtak. Az újabb kutatások fényében 

nem tűnik lehetetlennek, hogy Hérón személyesen is járt Rómában a 62-es 

holdfogyatkozás idején, amikor a Róma és Alexandria közötti távolságot mérte 

meg. A héróni Pneumaticában említett víziorgonának pedig talán köze lehet 

ahhoz a szerkezethez, amit Nero 68-ban mutatott be – tegyük hozzá: saját 

találmányaként.27 

A fent felsoroltak alapján nem utasítható el egyértelműen, hogy a Liber 

Coloniarumban Nero neve alatt feltüntetett települések fejlesztése, telepítése 

valóban kötődik az egyéb tekintetben negatívan megítélt uralkodóhoz. A 

települések elhelyezkedése geográfiailag és stratégiailag egyaránt arra mutat, 

hogy átgondolt politikával állunk szemben. Nero ezeken a coloniákon kívül 

egyéb területeken is mutatott olyan érdeklődést, ami közel állt az ars 

mensoriahoz. A korinthoszi földszorost átmetsző csatorna ötletét ő maga 

ugyan nem valósította meg, de maga az elképzelés nem volt terméketlen. 

Mindezek alapján megkockáztatható, hogy az incipitben Nero szerepeltetése 

nem teljesen indokolatlan, s valóban a „véres költő” hagyta rajta keze nyomát 

a Corpus Agrimensorum Romanorum egyik művén. 
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Nero’s Colonies 

 

The Liber Coloniarum of the collection entitled Corpus Agrimensorum 

Romanorum starts with the following words: “incipit liber Augusti Caesaris et 

Neronis.” In historical literature opinions differ about the name Nero refers to. 

A possible solution could be Tiberius, or Claudius, as well as Nero. After the 

examination of narrative source data and the geographic location of the 

                                                
25 Suet. Nero 19. Cassius Dio. 63.16. 
26 O. A. W. DILKE: i. m. 40. 
27 Cassius Dio 63.26. Paul KEYSER: Suetonius „Nero” 41.2 and the Date of Heron Mechanicus of 
Alexandria. Classical Philology 83, 1988, 3. 218-220. 
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colonies mentioned in Liber Coloniarum, the article argues that the incipit of 

Liber Coloniarum refers to the activity of Nero. It also seems to be backed by 

further pieces of information that survived. 




