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„AGRI TRIENTABULI” A HARMADOS FÖLDEK KÉRDÉSE  
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A római jogban a jól ismert közjog – magánjog felosztás az ingatlanok területén is érvé-

nyesült (agri publici – agri privati), a közföldeket azonban ezen túl még további csoportokra 

is oszthatjuk. A modern irodalomban általában egy hármas felosztás ismert: agri occupati –  

agri vectigales – agri quaestorii. A forrásokban azonban megjelenik egy rejtélyes „harmados 

földek” (agri trientabuli) elnevezés is. A fogalom a második pun háború idején a római állam 

részére magánfelek által nyújtott kölcsönökhöz kapcsolódik. Kr. e. 204-ben határozták el 

ezek visszafizetését három részletben. Az első két részlet visszafizetése után a kölcsön még 

vissza nem fizetett utolsó harmadának kifizetésig a hitelezők állami földeket kaptak hasz-

nálatra évi egy as/iugerum jelképes haszonbérért, amiket ezért harmados földeknek (agri 

trientabuli) neveztek el. Bár Kr. e. 187-ben az utolsó részlet is visszafizetésre került, ennek 

ellenére ez a kifejezés még a Kr. e. 111-ben meghozott földtörvényben is megjelent. Ez 

további kérdéseket vet fel ezeknek a földeknek a kölcsön visszafizetése utáni jogi helyzetével 

kapcsolatban: miért használták ezt a kifejezést a kölcsön visszafizetése után is?  Ezen prob-

lémákat kívánom bemutatni és azokra a lehetséges válaszokat megadni. 

Kulcsszavak: antik Róma, ius publicum, agri vectigales, agri quaestorii, agri trientabuli, 

Titus Livius, M. Tullius Cicero 

 

The well known division of the Roman law (ius publicum – ius privatum) worked in the field 

of the real estates as well. The category of the public lands was divided into more groups. We 

know in the modern literature at least three of such groups: agri occupati – agri vectigales – 

agri quaestorii. But we can find in the sources the magical term of agri trientabuli as well. 

This expression is rooted in 204 B.C., when private loans were given to the Roman state 

during the second punic war. It was decided in 204 B.C. to repay these in three terms. After 

repaying the two first rates, the creditors of the state got state-owned lands for use in 

exchange of an immagine small fee (1 as/iugerum) in 200 B.C., until the last third part of the 

loan will be repaid. That is the reason why these lands got the name of agri trientabuli. The 

last portion of the loan was repaid in 187 B.C., however the expression was still in use even 

in the text of the agrarian law from 111 B.C. This makes more question about the legal state 

of these lands: why did use this term even after the repaying the loan? In the present paper I 

intend to introduce these questions and try to give the possible anwers for that.  

Keywords: ancient Rome, ius publicum, ius publicum, agri vectigales, agri quaestorii, agri 

trientabuli, Titus Livius, M. Tullius Cicero 
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Bevezetés 
 

A római köztársaság történelmének egyik aligha vitatható ténye a polgárság kielé-

gíthetetlen földéhsége és az ebből fakadó, ill. ezt megoldani kívánó jogi szabályozás 

sokfélesége. Az egyik oldalon az állami tulajdonú földterületekre vonatkozó föld-

birtok maximáló rendelkezéseket találhatjuk. A források szerint már Kr. e. 367-ben 

megjelent ez első szabályozás, ami korlátozta az egy családfő által birtokolható 

állami földek nagyságát,1 amit később további rendelkezések követtek. A másik 

oldalon a köztársaság válsága idején megjelentek a szegény földnélküli városi ré-

geteket földhöz juttatni kívánó törekvések. Ez először a Gracchusok reformtörek-

véseivel jelent meg, majd azt a néppárti politikusok folytatták. Később ezek kiegé-

szültek a veteránok számára juttatandó állami földek iránti igényekkel is. Mindezek 

a római társadalmat alapvetően érintő kérdések voltak, amelyek mellett eltörpült a 

választott téma, az ún. harmados földek problematikája. Ez a kérdés nem érintett 

tömegeket, viszont összefüggött a római állam pénzügyi gazdálkodásával, ami miatt 

különösen érdekes ez a megoldás. A másik ok, hogy az elnevezés később is meg-

őrzésre került, ami szintén jellemző a római gondolkodásra: egyes fogalmak az idők 

során más értelemet kapva is továbbéltek. A továbbiakban ezt a kérdés szeretném 

közelebbről bemutatni. 

 

1. A harmados földek a forrásokban 
 

A vizsgált kifejezés két forrásban is megjelenik, egy irodalmi és egy feliratos for-

rásban, azonban látni fogjuk, hogy a két forrásunk a kifejezés két különböző jelen-

tését rögzíti. Érdekes, hogy az időben korábbi, azaz a régebbi állapot őrződött meg 

az időben később keletkezett irodalmi forrásban, Liviusnak Róma történelméről írt 

gigantikus munkájában. Ez a mű Augustus császár uralkodása idején keletkezett, de 

a vizsgált kifejezést egy korábbi, még a második pun háború idején történt ese-

ménysorral kapcsolatban említi:  
 

„S mivel egyrészt e magánemberek követelése jogos, másrészt azonban az 

állam nincs abban a helyzetben, hogy adósságát kiegyenlítse, középutat ta-

lálva a méltányos és hasznos megoldás között, úgy döntöttek – mert sok 

hitelező kijelentette, hogy mindenféle elegendő eladó földterület van, s 

ezekből ők szívesen vásárolnának –, hogy válasszanak maguknak a tizenöt 

mérföldön belül található állami földekből. A consulok becsültessék fel a 

földek értékét, állapítsanak meg, annak bizonyítékául, hogy a föld az államé, 

iugerumonként egy as haszonbért, hogy a tulajdonos (sic!), ha majd az állam 

fizetőképes lesz, s ő inkább a pénzt választja föld helyett, visszaadhassa a 

népnek. A magánemberek örömmel fogadták az indítványt, s a földet, mivel 

                                                           
1 lex Licinia Sextia de modo agrorum, Kr. e. 367, l. ROTONDI Giovanni: Leges publicae 

populi romani, Georg Olms Verlag, Hildeshei–Zürich–New York, 1990, 217. 
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azt az adósság egyharmad része fejében kapták, »egyharmados« földnek 

nevezték el.” 2 
 

A keletkezési idejét tekintve ennél korábbi forrás a Kr. e. 111-re datált és vagy 

névtelenül (lex agraria),3 vagy ritkább esetben lex Baebia agraria néven4 ismert 

földtörvény szövege, ahol a kifejezés a fentiekben vázolt történet után szűk száz 

évvel későbbi állapotot rögzít.5 Mivel ezen forráshely töredékes és nagy része nem is 

érinti jelen témánkat, ezért most elegendő annak a lényegi összefoglalására szorít-

kozom. A törvény a Gracchusok nevéhez fűződő korábbi földreform kísérletek 

utolsó eredményeit is megsemmisítette, és ennek keretében bizonyos közföldek 

magántulajdonba kerülését is lehetővé tette, másokat azonban kizárt ebből, ezért 

lényekében kénytelen volt az összes fajta közfölddel foglalkozni, és emiatt érinteni a 

harmados földek kérdését is. Sajnos a rendelkezések között mindössze egyetlen 

helyen jelenik meg forrásszerűen a harmados földekre vonatkozó kifejezés, és mivel 

az is töredékes, ezért abból még az sem derül ki, hogy mi lett ezen földek további 

sorsa. Lényeges azonban, hogy egy hiteles, feliratos forrás igazolja ennek a kategó-

ria létét, ami azonban – mint ahogy látni fogjuk – egyben problémákat is felvet.   

Mielőtt azonban a két forrást közelebbről megvizsgálnánk, célszerű a római 

földtulajdon kérdéséről rendelkezésre álló ismereteket bemutatni, mivel a földtu-

lajdon kérdése is rendkívül összetett volt Rómában. 

                                                           
2 Liv. 31.13.5. „Cum et privati aequum postularent nec tamen solvendo aere alieno res 

publica esset, quod medium inter aequum et utile erat decreverunt, ut, quoniam magna 

pars eorum agros volgo venales esse diceret et sibimet emptis opus esse, agri publici qui 

intra quinquagesimum lapidem esset copia iis fieret: consules agrum aestimaturos et in 

iugera asses vectigal testandi causa publicum agrum esse imposituros, ut si quis, cum 

soluere posset populus, pecuniam habere quam agrum mallet, restitueret agrum populo. 

Laeti eam condicionem privati accepere; trientabulumque is ager, quia pro tertia parte 

pecuniae datus erat, appellatus.”  
3 KASER, Max: Die Typen der römischen Bodenrechte in der späteren Republik, ZSS 62 

(1942) 25., MARQUARDT, Joachim: Römische Staatsverwaltung, Verlag von S. Hirzel, 

Leipzig, 1876, 150. 
4 PÓKECZ-KOVÁCS ATTILA: A királyság és a köztársaság közjogi intézményei Rómában, 

Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs, 2014, 107., lex Baebia agraria Kr. e. 111, 

ROTONDI i. m. 322–322. 
5  BRUNS: FIRA I., 31–32. „Sei quei agri colonieis seive moi]nicipieis seive quae pro 

moinicipieis colo[nieisve sunt civium Rom(anorum)] nominisve Latini poplice deve senati 

sententia ager fruendus datus [est, seive quei in trientabuleis est, quei colonei moinicipesve 

prove moinicipieis ... fruentur, queiv]e pro colonia moinicipiove prove moinicipieis 

fruentur queive in trientabule[is fruentur...|...quod eius agri colonei moinicipesve prove 

moinicipieis habebunt queive a colonia moinicipiove prove moinicipieis habebunt quodve 

eius agri eis in trientabuleis testamento hereditate deditione ob] venit obveneritve, quibus 

ante h(ance) [l(egem) rog(atam) eum agrum locum con]ductum habere frui possidere 

defendere licuit, extra eum agrum locu[m, quem ex h(ace) l(ege)... venire dari reddi]ve 

oportebit, id, utei quicquid quoieique ante h(ance) l(egem) r(ogatam) licuit, ita ei habere 

o[eti frui possidere defendere post h(ance) l(egem) rog(atam) liceto...|...]” 
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2. A földtulajdon kérdése Rómában 
 

Ismeretes, hogy a rómaiak a jogot két nagy részterületre osztották, a közjogra és a 

magánjogra,6 amelyekre eltérő szabályok és működési elv vonatkozott. Ugyanakkor 

ez a két kategória nem volt egymástól mereven elzárva, a kettő átjárható volt, egyes 

dolgok átkerülhettek a közjog hatálya alól a magánjog hatálya alá és természetesen 

fordítva is. A dologi jog és ezen belül a földtulajdonra vonatkozó jog területén is 

működött a fenti kettősség. 

A földek egy, kisebb része magántulajdonban, a másik, döntő része azonban 

köztulajdonban állt. A meghódított területek mindig állami, azaz köztulajdonba 

kerültek,7 a legyőzött ellenséggel kötött szerződés (foedus)8 vagy annak egyoldalú 

nyilatkozata (megadás, deditio)9 alapján. Ezen belül a művelés alá vont területek 

egy, de általában csak a kisebb részét visszaadták a meghódított lakosságnak mű-

velés céljából.10 

Az állami tulajdonban lévő többi területből egy-egy rész átkerülhetett római 

polgárok magántulajdonába. Ennek a források szerinti legősibb megjelenési formája 

az volt, amikor Romulus király az alapítás során az alapító atyák számára fejenként 

(viritim) házhely céljából két-két iugerum földet osztott ki.11 Talán furcsának tűnik, 

hogy magában Rómában is ilyen kiosztásra volt ahhoz szükség, hogy magántulajdon 

keletkezhessen, de ha komolyan vesszük a források azon állítását, hogy Róma vá-

rosa maga is ellenségtől elvett területen került megalapításra, akkor mindez nem 

csak érthetővé válik, de az egyenesen szükségszerűnek is mutatkozik. A későbbiek 

során ilyen kiosztásra két módon is sor kerülhetett: a korai időkben ismert volt még 

az a gyakorlat, hogy a hadjáratban részt vevő katonáknak személyenként egy-egy 

területet jutalomként magántulajdonba adtak (ager viritanus).12 Ez azonban egy-

részről csak esetleges jutalmazási lehetőség volt, nem járt automatikusan a kato-

náknak, másrészt ennek mértéke eleve csekély volt, amit például azzal a technikával 

biztosítottak, hogy csak akkora területet kapott a jutalmazott, amit önmaga egy nap 

                                                           
6 Ulp. D.1.1.1.2. 
7 SZÁSZ Béla: Földkérdés Rómában, Attila-Nyomda, Budapest, 1935, 18.: „A római jog 

szerint minden föld, amelyik a római állam területéhez tartozik, az állam tulajdonát képezi 

mindaddig, amíg azt egy törvény kifejezetten egyesek tulajdonába nem adja.”, 

MARQUARDT i. m. 176.: „Der grösste Teil wurde den alten Eigentümern gelassen, jedoch 

nicht als freies Eigentum, sondern als abgabepflichtiges Land.“ 
8 Liv.1.24., 1.32., 30.43., 38.39. 
9 Liv. 2.18., 8.2., 8.11., 9.20., 40.47. 
10 Liv. 2.41.1. „agri partes duae ademptae.”, MARQUARDT i. m. 147.: „bei jeder neuen 

Landerwerbung einen Theil des eroberten Gebiets zur Domaine zu schlagen Pflegte, ge-

wöhnlich ein Drittel, zuweilen die Hälfte oder auch zwei Drittel.“ 
11  Varro r.r. 1.10.2. „Bina iugera quod a Romulo primum divisa dicebatur viritim.”, 

ZLINSZKY János: Ius publicum - Római közjog, Osiris–Századvég, Budapest, 1994, 

ZLINSZKY János: Gedanken zur legis actio sacramento in rem, ZSS 106 (1989) 116. 
12 MARQUARDT i. m. 148. 
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alatt körül tudott szántani.13 Erről a kiosztásról a hadvezér az impériuma alapján 

szabadon dönthetett. Ezek mértéke azonban az összterülethez képest mindig elha-

nyagolható volt, és inkább csak érdekes színfoltnak tekinthetjük, mivel kezdetben 

sem ez volt a katonák jutalmazásának tipikus eszköze, a későbbiek során pedig el is 

tűnt az alkalmazott megoldások közül. A másik, mennyiségileg már nagyobb, de az 

összmennyiség szempontjából még mindig csekély mennyiséget képezték a meg-

hódított területeken alapított városok (colonia) lakóinak jogszabállyal kiosztott 

földek. Ilyenkor Róma alapításának mintájára a polgár-colonia területén lévő in-

gatlanokat jogszabály alapján ingyenesen a kiköltöző telepesek civiljogi magántu-

lajdonába adták (ager colonicus).14  

Az ezeken felüli, de mennyiségileg sokkal nagyobb rész továbbra is állami tu-

lajdonban maradt, és azt csak hasznosításra adták ki a polgároknak. A közföldeket 

hasznosítás alapján több csoportba sorolja a modern tudomány. A műveletlen terü-

letet (ager occupatus) művelés céljából KASER és MARQUARDT szerint szabadon el 

lehetett foglalni, de az csak birtokosi pozíciót (possessio) eredményezett, civiljogi 

tulajdonjogot nem, és a birtokpozíciótól is az állam bármikor megfoszthatta a földet 

művelőket és a földeket visszavehette tőlük.15 SZÁSZ szerint azonban ez a kategória 

nem a műveletlen területek elfoglalását és művelés alá vonását, hanem egyes ko-

rábban már megművelt területek önkényes elfoglalását jelentette, amit mint tényt az 

államhatalom eltűrt, de ez ő szerinte sem jelentett tulajdonszerzést.16 Ezekért a 

területekért KASER szerint nem kellett az államnak bért fizetni,17  MARQUARDT 

szerint viszont ezek használata is díjfizetési kötelezettséggel járt.18  

A megművelt területeket ezzel szemben általában a cenzorok adták ki a magán-

személyeknek a cenzus idejére, azaz egy ötéves ciklusra megkötött haszonbérleti 

szerződéssel (agri vecigales).19  Ezek használata egyértelműen díjfizetési kötele-

zettséggel járt, amit a cenzorok szabtak meg a szerződésben, és ők is ellenőrizték a 

művelést és a díj megfizetését is! 

Végezetül ismert a földek harmadik, leginkább problémát okozó és jelen té-

mánkat is legközelebbről érintő kiosztásra, azaz az állami területek „eladása”. Ezt a 

ritkán alkalmazott megoldást a quaestorok csak külön eseti felhatalmazás alapján 

tehették meg (agri quaestorii). Erre csak abban a különleges helyzetben került sor, 

                                                           
13 Liv. 2.10.12. „Az állam hálás volt páratlan bátorságáért ...akkora darab földet ajándékoztak 

neki, amekkorát ekevasával egy nap alatt körül tudott szántani.” = „Grata erga tantam 

virtutem civitas fuit ...agri quantum uno die circumaravit datum.” 
14  Liv. 4.11.5–7., 6.16.6., 6.21.4., 8.16.14., 8.21.11., 8.22.2., 9.26.5., 10.1.1., 10.3.2., 

10.10.5., 10.13.1., 10.21.7., 21.25.3., 27.9.7. Vö. KASER i .m. 26., MARQUARDT i. m. 147. 
15 KASER i. m. 27–34., MARQUARDT i.m. 150. 
16 SZÁSZ i. m. 1. 
17 KASER i. m. 28.–29. 
18 MARQUARDT i. m. 150.: „gegen einen Abgabe von dem Zehnten der Saaten und dem 

Fünften der Baumfrüchte“ 
19 KASER i. m. 34–43., A későbbi municipiumokra vonatkozó joganyagból l. a lex Ursonensis 

LXXXII. 32–34. (FIRA I. 129.) „ne quis eos agros neue eas silvas uendito neue locato 

longius quam quinquennium.” 



12                                                                 Bajánházy István 

 

amikor az államnak gyorsan tőkére volt szüksége.20 Ilyen „eladás” történt Kr. e. 

205-ben, amikor a második pun háború kiadásai az államkincstár tartalékait fel-

emésztették, ezért a szenátus elhatározta bizonyos campaniai területek értékesíté-

sét.21 Ez a döntés a campaniai városok korábbi árulása miatt lényegében a hadi-

zsákmányként lefoglalt területekre vonatkozott, a háborús viszonyok miatt azonban 

ezek pontos felmérése még nem történhetett meg. Az eladás előtt azonban ezt fel-

tétlenül tisztázni kellett, ezért határidőt biztosítottak arra, hogy bárki bejelenthesse, 

hogy melyik terület volt korábban campaniai polgáré. A bejelentőt illette meg a föld 

pénzbeli értékének egytizede mint jutalom,22 tehát a magánfeleket (esetleg éppen a 

potenciális vevőket) ebben is érdekeltté tették. Valószínűleg hasonló célból – bár 

Livius nem részletezi az okot – került sor földeladásokra Capua környékén is Kr. e. 

199-ben.23 

Ezek az eladások Liviusnál tényleges eladásokként jelennek meg, amit a korábbi 

irodalom általában el is elfogadott, ezzel szemben a modern irodalom már nem tartja 

ezeket annak.24 A problémát azonban jól érzékelteti, hogy a municipiumok földte-

rületeivel kapcsolatos dogmatikai kérdést (eladás vagy határozatlan idejű bérlet) 

később Gaius is érzékelte, és ő határozottan a bérlet mellett foglalt állást, ami szintén 

igazolja, hogy még később ezen földeknél sem történt tulajdon-átruházás. 25 

Az „eladás” elnevezés használata ellenére tehát lényeges tény, hogy itt a vevő 

nem szerezhetett tulajdonjogot, vagyis nem kerültek ezek a földek át a köztulaj-

donból magántulajdonba. A tulajdonjog ugyanis továbbra is az államé maradt, amit 

éppen ezért egy jelképes haszonbérösszeg kikötésével jeleztek is. Ez egyben kizárta 

az elbirtoklásnak még az elvi lehetőségét is, mivel a haszonbér megfizetése egyér-

telműen kizárta a sajátjakénti birtoklást, mint hivatkozást. Az adásvétellel ugyan 

nem szerez a vevő automatikusan tulajdonjogot a magánjog szabályai szerint sem, 

azonban igénye, ill. lehetősége mégis keletkezik arra, hogy legrosszabb esetben 

elbirtoklással azt megszerezze, mivel az adásvétel célja, hogy a vevő megszerezze a 

megvásárolt dolog tulajdonjogát. Ezen ellentmondás ellenére mégis van létjogo-

sultsága ezeket a területeket külön név alá foglalni, mivel felismerhető egy markáns 

különbség az előző, a cenzorok által haszonbérbe kiosztott kategóriába tartozó és ez 

                                                           
20 KASER i. m. 43–44. „wenn der Staat rasch Kapital benötigt“, MARQUARDT i. m. 151. 
21 Liv. 28.46.4. “S mivel a háború folytatásához hiányzott a pénz, a quaestorokat megbízták, 

bocsássák áruba Campaniában a Görög-ároktól a tengerig húzódó földsávot,” = “Et quia 

pecunia ad bellum deerat, agri Campani regionem a Fossa Graeca ad mare versam 

vendere quaestores iussi.”, ill. Liv. 32.7.3. „s a Tifata hegy lábánál áruba bocsátották 

Capua környékét.” = „...sub Tifatis Capuae agrum vendiderunt.” 
22 Liv. 28.46.5. „indici praemium constitutum, quantae pecuniae ager indicatus esset pars 

decuma.” 
23 Liv. 32.7.3. „agrum vendiderunt.” 
24 A korábbi irodalmat l. KASER i. m. 44., 138., ill. PÓLAY Iniuria 78. “the single citizens 

were pleased to get state-owned lands for equalizing the loans given by them to the State.” 
25 Gai. 3.145. Az eladás és a bérbeadás közötti hasonlóság figyelhető meg a lex Ursonensis 

szabályaiban is. Vö. lex Ursonensis LXXXII. (FIRA I. 129.) 32–34. „ne quis eos agros 

neve eas silvas vendito neve locato longius quam in quinquennium...” 
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utóbbiba tartozók között: itt a magánfél birtokhelyzete sokkal erősebb volt: nem 

kellett az ötévenkénti esetleges változástól tartania, sőt ez a birtokhelyzete örököl-

hető is volt.26 Vagyis a laikusok számára ezen földterületek úgy viselkedtek, mintha 

az adott magánfél magántulajdonába kerültek volna, azt nem vehették vissza se 

tőlük, se örököseiktől a cenzorok.  

KASER ezeken túl még egy negyedik önálló kategóriát is felállított, amit „ager in 

trientabulis fruendus” elnevezéssel illetett. 27  Ez azonban MARQUARDT korábbi 

álláspontja szerint nem volt önálló kategória, hanem az csak az ager quaestorius 

kategória részét képezte.28 Erről részletesen lesz még szó, de az mindenképpen 

MARQUARDT álláspontját erősíti, hogy a források mindösszesen csak két esetben 

utalnak erre a speciális elnevezésre, tehát azt nem tekinthetjük önálló kategóriának. 

Ennek ellenére azonban azt az újabb secunder irodalom is általában megemlíti, a 

sokszínűen szabályozott közföldek egyik kategóriájaként.29 

 

3. A trientabulum kifejezés első megjelenése 
 

A vizsgált fogalom megjelenése a római államnak a magánfelek felé fennálló tar-

tozásával kapcsolatban jelent meg. Ennek előzményét a római flotta evezősökkel 

történő felszerelésének kérdése képezte. Róma ugyanis az első pun háború tanul-

ságából és az időközben megszerzett tengeren túli provinciák védelme miatt a két 

háború között nagy flottát épített ki. A háború kezdetén ezt a megkerülhetetlennek 

tűnő akadályt hidalta át Hannibál katonai zsenialitása, ő ugyanis szárazföldi úton, az 

Alpokon át vitte hadseregét Itáliába, ezzel komoly meglepetést és sorozatos római 

vereségeket okozott. Ettől függetlenül azonban a rómaiaknak sikerült a tengeri 

fölényüket a háború során mindeddig megőrizniük. Ennek további fenntartása pedig 

létszükséglet volt, mivel a szárazföldön legyőzhetetlennek tűnő Hannibállal szem-

ben egyetlen esélyük az volt, hogy erősebb flottájukkal el tudták szigetelni őt az 

utánpótlástól. Ehhez viszont működő hadihajókra, azokhoz pedig evezősökre volt 

szükség. Erre a célra a rómaiak korábban a szövetségesekből soroztak személyzetet, 

de a veszteségek miatt elegendő emberanyag már nem állt rendelkezésre, önkénte-

sek toborzásához pedig a kincstárban már nem állt elegendő forrás rendelkezésre.  

                                                           
26 KASER i. m. 44.: „daß ihr Besitz auf die Erben überging“ ROSELAAR, Saskia Tessa: Public 

land in the Roman Republic: a social and economic history of the ager publicus,  PhD. 

thesis Leiden University, 2008, 124.: “The land could only be taken away by the state at the 

initiative of the buyer, and therefore they acquired virtually complete security of tenure on 

this land.” 
27 KASER i. m. 46. „Den agri quaestori steht am nächsten der ager in trientabulis fruendus 

datus.“ 
28 MARQUARDT i. m. 151. „Zu diesen Kaufäckern sind zu rechnen die in der Nähe von Rom 

gelegenen trientabula.“  
29 MOATTI, Claude: Étude sur l’occupation des terres publiques à la fin de la République 

Romaine  (in: Cahiers du Centre Gustave Glotz, 3, 1992.  

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ccgg_1016-9008_1992_num_3_1

_1348) 71–72.,  ROSELAAR, i. m. 123–124. 
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A pénzhiányt Kr. e. 210-ben előbb rendkívüli hadiadó felvetésével, 30  majd 

Laevinius konzul lelkesítő szónoklata után mégis inkább „önkéntes gyűjtéssel” 

(„voluntaria conlatio”)31 oldották meg. Az önkéntesség természetesen vitatható a 

kényszerhelyzet miatt, ha nem lett volna elegendő „önkéntes” adomány, akkor azt 

nyilván előírták volna kötelező jelleggel is.32 De az önkéntesség azért is vitatható, 

mivel a szenátus előírta még azt is, hogy milyen és mennyi nemesfémből készült 

ékszert, ill. díszítést mentesít a felajánlás alól.33 Ettől azonban a felajánlás még nem 

vált volna kölcsönné, tehát nem merül fel a visszafizetés kérdése.34 Ez csak jóval 

később (Kr. e. 204), amikor az állam már jobb anyagi helyzetben volt, került napi-

rendre, méghozzá éppen Laevinius, a korábbi javaslatot tevő konzul ötleteként. 

Ekkor Liviusnál már egy szövegkörnyezetben szerepelnek az önkéntes adományra 

(„pecunia conlata”35) és a közösség tartozására („debere in publica”36) utaló kife-

jezések. Az elsőnél még mindig nem, de a másodiknál már egyértelmű a visszafi-

zetési kötelezettség, amiről aztán szenátusi határozat is született!37 E szerint a tar-

tozást három részletben, kétévenként (Kr. e. 204-ben, 202-ben és 200-ban) kellett 

volna visszafizetni,38 ami azt mutatja, hogy a kincstár állapota azért még mindig 

ingatag volt. Az első két részlettel kapcsolatban azonban nem maradt fenn tudósítás 

problémáról, ami alapján joggal feltételezhetjük, hogy azok rendben meg is történ-

tek. Kr. e. 200-ban azonban a kincstár ismét hiánnyal küszködött, ezért a harmadik 

részlet visszafizetése nem volt teljesíthető. A magánhitelezők viszont ekkor már 

nagyon szerettek volna pénzükhöz jutni. Ezt az igényüket az állam a jóhiszeműség 

alapján méltányosnak ismerte el,39 bár nem jogosnak, mivel követelési joguk az 

állammal szemben nem volt. Ebben a helyzetben ismét egy közbenső megoldás 

született: a méltányos (aequum – az azonnali fizetés) és a hasznos (utile – az újabb 

                                                           
30 Annak ellenére, hogy azt a háború kezdetén már kétszeresre emelték, (Liv. 23.31.) most is 

ez merült fel először: Liv. 26.35.9. „ut dicerent privatis id seu aequum seu inaequum onus 

iniungendum esse; (10) nam unde, cum pecunia in aerario non esset.” 
31 Liv. 26.36.8. 
32 Liv. 26.36.8. „ante senatus consultus facto”. A két lehetőség – a kölcsön és az adófizetés – 

Cicerónál is felmerül: „Duae rationes conficiendae pecuniae, aut versura aut tributo;” 

Cic. pro Flacc. 20 
33 Liv. 26.36.6. például: bulla, equi ornamento, ez utóbbiak mentesítését ALFÖLDI inkább 

azok hivatali rangjelzés jellegével magyarázza. Vö. ALFÖLDI Andreas: Der frührömische 

Reiteradel und seine Ehrenabzeichen, ‘L’Erma’ di Bretschneider, Roma, 1979. 

Reiteradler 23–24. 
34 Liv. 26.36.8. „ut voluntaria conlatio et certamen adiuvandae rei publicae” 
35 Liv. 29.16.2. „conlatae pecuniae” 
36 Liv. 29.16.2. „debere in publica” 
37 Liv. 29.16.3. „s úgy döntöttek, hogy ezt a pénzt három részletben kell visszatéríteni, az 

elsőt fizessék vissza a jelenlegi consulok, a másodikat és a harmadikat pedig azok, akik két, 

illetve öt év múlva lesznek consulok.” = „decreverunt ut tribus pensionibus ea pecunia 

solveretur; primam praesentem ii qui tum essent, duas tertii et quinti consiles numerarent.” 
38 Liv. 29.16.3. 
39 Liv. 31.13.5. „Cum et privati aequum postularent” 



„Agri trientabuli” A harmados földek kérdése a Római Köztársaságban                     15 

 

halasztás) között.40 Pénz helyett a hitelezőknek ekkor állami földeket ajánlottak fel 

azzal a kikötéssel, hogy ha később lesz pénz, akkor is választhatnak a pénz vissza-

fizetése vagy a kiosztott földek további használata között! Nem elhanyagolható tény, 

hogy a forrásunk szerint maguk a hitelezők álltak elő az ötlettel, ami – ismerve a 

magántulajdonban álló földek csekély mértékét és a rómaiak törekvését a 

föld(használat) megszerzésére, nagyon is érthető. További kedvezményt jelentett a 

hitelezőkre, hogy ők választhatták ki a területeket, és hogy azok nem a távoli terü-

leteken, hanem Róma közvetlen közelében – tizenöt mérföldön belül – voltak. Mivel 

itt a korábbi kiosztások miatt már csak csekély számban álltak földek itt rendelke-

zésre, 41 ezek éppen ezért, ill. elhelyezkedésük miatt is nyilvánvalóan értékes terü-

letek lehettek. Nem szabad arról sem elfeledkeznünk, hogy az eredeti – a kölcsön 

előtti – konstrukció még a szenátusban megszavazott önkéntes felajánlás volt, ami a 

társadalom vagyonos rétegeit, nagyrészt éppen a szenátorokat érintette. Az állam 

hitelezői között tehát nagy számban – ha nem döntő többségben – éppen a szenátus 

tagjait vagy legalábbis a szenátori rendhez tartozókat találhatjuk! Így még inkább 

érthető, hogy az állami akaratot képviselő szenátus jóindulatúan állt a magánfelek 

kéréséhez. 

A kiosztás után ezeket a területeket „harmados földek”-nek42 nevezték el, mivel 

az adósság harmadrésze fejében kapták meg a hitelezők azokat. Ezt technikailag úgy 

oldották meg, hogy a kiosztott földeknél minden iugerum után évi egy as jelképes 

haszonbért (vectigal) kötöttek ki, tehát a földeket jogilag csak használatba és nem 

tulajdonba kapták! Ezért nem helytálló ANDREAU azon nézete, miszerint a földeket 

eladták és ezzel teljesítették volna a tartozást.43 Bár MOMMSEN is egy „bújtatott 

kiosztásról” beszél, ami hasonló az ingyenes kiosztáshoz,44 és hasonló álláspontot 

képvisel PERNICE is,45 azzal az eltéréssel, hogy szerinte ezzel a megoldással az állam 

fenntartotta ugyan a tulajdonjogát, de a magánfelet nem lehetett a visszaadásra 

kényszeríteni,46 tehát a magánfél egyfajta választási jogot (opcio) kapott. KASER és 

MARQUARDT is egyértelműen az állami tulajdonjog fenntartása mellett foglalnak 

állást.47 A rómaiak földéhségét ismerve elképzelhető lenne az állami földeladás is, 

                                                           
40 Liv. 31.13.6. “quod medium inter aequum et utile” 
41 ROSELAAR i. m. 124.: “Unfortunately, we do not know how much land belonged to this 

category; it is likely that already most of the land in the surroundings of Rome had been 

privatized before 200, and that therefore its amount cannot have been large.” 
42 Liv. 31.13.9. “trientabulumque is ager” 
43 ANDREAU, Jean: Banking and Business in the Roman Word, Cambridge University Press, 

Cambridge, 1999, 115. “the last portion being repaid in the form of real estate, not in 

money.” 
44 MOMMSEN, Theodor: Römisches Staatsrecht I–III, Verlag von S. Hirtel, Leipzig, 1887, 

I.232.: „Vererbpachtung des öffentlichen Bodens gegen eine nominellen Zins, welches 

nicht anders ist als eine versteckte Adsignation.“ 
45  PERNICE, Alfred: Parerga II, Beziehungen des öffentlichen römischen Rechts zum 

Privatrechte, ZSS 13 (1884) 1–135, 76.: “also das Eigentum nicht endgiltig aufgeben will” 
46 PERNICE i. m. 76. „Doch soll der Private zum Rückverkaufe nicht gezwungen werden“ 
47 KASER i. m. 46., MARQUARDT i. m. 151. 
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azonban Livius későbbi tudósítása a pénzvisszafizetésről ezt a megoldást határo-

zottan cáfolja.48 Ez a visszafizetés azonban még Kr. e. 196-ban sem történt meg, 

amire Livius egy másik ügy kapcsán kifejezetten is kitér.49 Végül a végső kifizetésre 

csak a második macedón háború győztes lezárása után Kr. e. 187-ben került sor, 

amikor nem csak a visszafizetést rendelte el a szenátus, de még kamatfizetést is 

vállalt az állam.50 Bár ahogy az államnak eredetileg a visszafizetésre sem volt jogi 

kötelezettsége, úgy most a kamatfizetésre sem lett volna köteles. Mégis a jóhisze-

műség alapján méltányolhatónak találta a 23 évi várakozást így honorálni, még 

akkor is, ha a földek használata nyilván jelentett közben is kárpótlást. A kép teljes-

ségéhez azonban is hozzátartozik, hogy a macedón háború annyi bevételt hozott a 

kincstárnak, hogy jutott belőle a bőven a kamatra is, nem volt az állam garasosko-

dásra rászorulva.  

Sajnos a kamatfizetés összegszerűségében nem értelmezhető, mivel nem tudjuk, 

hogy pontosan mennyi időt vettek figyelembe, és azt sem tudjuk, hogy az átadott 

állami földek használatát hogyan és mennyiben számították be (az 1 as/iugerum díj 

adott, de ez jelentéktelen volt51), és végül az sem ismert, hogy ki mekkora összeg 

fejében mekkora földet kapott. Annyi azonban egyértelmű, hogy az állam kamatot 

fizetett a kölcsön után, ami nem tűnik azonban soknak, ha összevetjük akár a XII 

táblás törvényben található, ugyan vitatott mértékű kamathoz,52 akár a később szo-

kásos 4–6%-hoz képest.53  

 

4. A trientabulum kifejezés második megjelenése 
 

A kifejezés második megjelenése eléggé rövid és töredékes, mindazonáltal egyér-

telmű bizonyíték a kifejezés használatára és így ezen fogalom létére. A kifejezés a 

bizonytalan elnevezésű,54 a Kr. e. 111. évre datált földtörvény szövegében jelenik 

meg,55 amelynek szövege is csak töredékesen maradt ránk. Mivel azonban a forrás 

                                                           
48 Liv. 39.7.5. „stipendium collatum a populo in publicum quod eius solutum antea non esset 

solventur.” 
49  Liv. 33.42.3. „Ugyanis pénzre volt szükség, mert elhatározták, hogy visszafizetik a 

magánembereknek a háborúra összegyüjtött kölcsön utolsó részletét is.” = „Pecunia opus 

erat quod ultimam pensionem pecuniae in bellum collatae persolvi placuerat privatis.” 
50Liv. 39.7.5. „a diadalmenetben vitt pénzből fizessék vissza a népnek az államkincstárba 

befizetett hozzájárulását, ha még nem kapta volna vissza. S a városi quaestorok minden 

ezer as után lelkiismeretes pontossággal kifizették a huszonöt és fél as kamatot.” = „ex 

pecunia quae in triumpho translata esset, stipendium collatum a populo in publicum quod 

eius solutum antea non esset solventur. Vicenos quinos et semisses in milia aeris 

quaestores urbani cum fide et cura solverunt.” 
51 A gabona ára 4 -2 as / modius volt. 
52 XII. tab. 8.18/a., Tac. ann. 6.16. 
53 Paul. D. 22.1.17.pr., Paul. D. 22.1.17.6., Paul. D. 22.1.17. 8. 
54 lex agraria l. KASER i. m. 25., MARQUARDT i. m. 150., ill. lex Baebia agraria l. ROTONDI  

i. m. 322–322. 
55 KASER i. m. 46.: „wie die Erwähnung noch im Ackergesetzt von 111 beweist.“ 
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egy epigráfiai forrás, ezért a szöveg eredetisége nem vitatott, a vizsgált kifejezés 

pontos jelentése azonban már vita tárgyát képezheti. 

Maga a törvény a köztársaság válságának kezdeti idejéhez, ezen belül a Grac-

chusok földreform törekvéseihez, ill. annak utóéletéhez kapcsolódik. Az idősebb 

testvér Tiberius Gracchus Kr. e. 133-ben felismerte a második pun háború okozta 

társadalmi-gazdasági változásokat, ezen belül is elsősorban az itáliai kisparaszti 

réteg tönkremenetelét és ennek következtében a nagyvárosi nincstelenek számának 

növekedését. Ez nem csak az állam szociális ellátórendszerét (kedvezményes ga-

bonaellátás) terhelte meg, de veszélyeztette az állam katonai erejét is, mivel az 

akkori hadszervezet alapját a birtokos kisparaszti réteg képezte, amelynek száma 

most vészesen lecsökkent. Az általa elképzelt megoldás központi eleme a városi 

nincstelenek földhöz juttatása volt, amihez ő felelevenítette a korábbi leges Liciniae 

Sextiaeban56 már meghatározott, de a gyakorlatban ekkorra már régen feledésbe 

merült és ezért be nem tartott 500 iugerumos korlátozást a közföldek tekintetében. 

Az általa néptribunusként javasolt, majd elfogadott jogszabály (plebiscitum)57 most 

ezt a helyzetet kívánta úgy rendezni, hogy minden családfő számára saját jogán 500 

és még legfeljebb két gyermeke után további 250-250 iugerum, azaz összesen ma-

ximum 1000 iugerum mértékben határozta meg a birtokban tartható közföldek 

nagyságát. Az ezen mérték felettieket az állam visszavette a birtokosoktól, de hogy a 

felháborodást és az ellenállást legyőzze és a népesség ezen részét is megnyerje, a 

jogszabály szerinti birtokmaximum mértékét el nem érő földterületet cserébe áten-

gedte elbirtoklás (occupatio) jogcímén a birtokosoknak, így az magántulajdonná 

vált, tehát az után a jövőben adót (vectigalia) már nem kellett fizetni.58 A fő cél 

azonban a földosztás volt, és a jogszabály az így felszabaduló állami területeket 30 

iugerum nagyságú parcellákban való szétosztását rendelte el. Azonban, hogy az 

ezekkel történő földspekulációnak elejét vegyék, azokat a jogszabály forgalom-

képtelenné nyilvánította, és azok után a vectigalia fizetését is előírta.59 A földosztás 

gyakorlati megvalósításához egy háromfős földosztó bizottság (triumviratus) is 

létrehozásra került, amelynek maga a javaslattevő és az ő öccse, Gaius Gracchus is 

tagja volt. Az optimata párt azonban minden eszközzel igyekezett a végrehajtást 

elszabotálni, majd később egy utcai összecsapásban Tiberius Gracchust is megöl-

ték.60 Halála után a megkezdett folyamat ugyan még nem állt rögtön le, de az je-

lentősen lelassult. A földosztás kérdését aztán az Tiberius öccse Gaius Kr. e. 

124-ben megpróbálta újra feleleveníteni,61 de a korábbi tervekkel szemben már nem 

szétszórtan, hanem – általában Itália elmaradottabb területein, ill. Africa provinci-

ában, a lerombolt Karthágó62 területén – alapítandó coloniákban, vagyis tömbökben 

próbálta meg a városi nincsteleneket letelepíteni. Ez azonban a kedvezményezet-
                                                           
56 lex Licinia Sextia de modo agrorum, Kr. e. 367, ROTONDI i. m. 217. 
57 lex Sempronia agraria, Kr. e. 133, ROTONDI i. m. 298–299, Liv. ep. 58. 
58 PÓKECZ-KOVÁCS ATTILA i. m. 100. 
59 PÓKECZ-KOVÁCS ATTILA i. m. 100. 
60 A politikai küzdelem részletesebb bemutatását l. PÓKECZ-KOVÁCS ATTILA i. m. 100.–102. 
61 lex Sempronia agraria, Kr. e. 123, ROTONDI i. m. 307, Liv. ep. 60. 
62 lex Rubria de colonia Carthaginem deducenda, Kr. e. 123, ROTONDI i. m. 310., Liv. ep. 60. 
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tekben sem váltott ki osztatlan lelkesedést, ill. mivel Gaius a szövetségesek egy 

részének is polgárjogot kívánt adni, ezért fokozatosan veszített népszerűségéből, 

majd a növekvő ellenállás miatt az ő terve is kudarcba fulladt.63 Ezután az optimaták 

új törvényekkel fokozatosan kiüresítették a reform jogszabályokat, Kr. e. 121-ben 

például hatályon kívül helyezték a gracchusi jogszabályokat64 és eltörölték a ki-

osztott földek elidegenítési tilalmát,65 ami a földspekulációk útját ismét megnyitotta, 

majd Kr. e. 118-ban a földosztó bizottságot is megszüntették.66 További – mintegy 

záró – lépésként került sor a most vizsgált Kr. e. 111-ben hozott törvény elfogadá-

sára is, amelyben általános jelleggel igyekeztek az állami földek helyzetét rendezni. 

Az egyik fő kérdés természetesen a korábban kiosztott területek tulajdonjogának, ill. 

elidegeníthetőségének kérdése volt, mely utóbbit a gracchusi jogszabály még til-

totta, de ami tiltást Kr. e. 121-ben már hatályon kívül helyeztek. Ezt folytatta a Kr. e. 

111. évi törvény, ami a korábban kiosztott állami földeket azok birtokosainak ma-

gántulajdonába adta, feltéve hogy birtoklásuk jogszerű volt és annak mértéke nem 

haladta meg a 30 iugerumot. 67  

Mivel azonban az idők során sok különböző jogcímen kerültek állami földek 

magánszemélyek birtokába, ezért a jogszabály kimerítően felsorolja valamennyit, 

vagy mint a tulajdonjog változás érintettjeként, vagy az az alóli kivételként. Ebbe a 

sorba illeszkedve jelenik meg – igaz csak felsorolás szintjén – a Kr. e. 200-ban 

alkalmazott megoldásról elnevezett “harmados földek” kategóriája is. 68  Sajnos 

mivel az azt tartalmazó szakasz maga is töredékes, ezért nem tudhatjuk, hogy ezen 

állami földeknek mi lett a további sorsa, de a szövegkörnyezetből, ill. a rendezés 

logikájából valószínűsíthető, hogy ezek továbbra is állami (köz)tulajdonban ma-

radtak, a coloniák és municipiumok részére átadott állami földekhez hasonlóan. 

 

5. A harmados földek sorsa 
 

A fentiekből következik egyrészről, hogy a harmados földek mint elnevezés egy 

egyedi speciális helyzetben jelent meg egy konkrét probléma megoldása során, és az 

akkor egyértelműen nem egy általános kategóriaként használt fogalom volt. Az nem 

érintett mindenkit és minden területet, hanem csak egy szűk alanyi kört (állam 

hitelezői) és csak egy lehatárolt földrajzi területet (a tartozás fejében kijelölt állami 

földeket).  

Kérdésként merülhet azonban fel, hogy ha a kölcsönt Kr. e. 187-ben pénzben és 

kamatostól visszafizette a római állam, akkor mi lett ezen földek további sorsa?  

                                                           
63 Erről részletesebben l. PÓKECZ-KOVÁCS ATTILA i. m. 103.–105. 
64 lex Minucia de colonia Carthaginem deducenda, Kr. e. 121, ROTONDI i. m. 316, leges 

Minuciae de legibus Semproniis abrogandis, Kr. e. 121, ROTONDI i. m. 316. 
65 lex agraria, Kr. e. 121, ROTONDI  i. m. 317. 
66 lex Thoria agraria, Kr. e. 118, ROTONDI i. m. 318., PÓKECZ-KOVÁCS ATTILA i. m. 107. 
67 BRUNS FIRA  I.14. „in eum agrum agri iugra non amplius XXX possidebit habebitve: is 

ager privatus esto.” 
68 KASER i. m. 46. „wie die Erwähnung noch im Ackergesetzt von 111 beweist.“ 
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Mivel a földek átadásának célja a kölcsönkövetelés egyfajta biztosítása volt, 

egyértelműnek tűnik, hogy annak pénzbeli teljesítése után a földek vissza kellett, 

hogy kerüljenek az állam birtokába.  Ennek viszont ellentmond az a tény, hogy a Kr. 

e. 111-ben, tehát 89 évvel később hozott törvény még mindig mint élő fogalmat 

használja ezt, ami azt sugallja, hogy ezen földek továbbra is magánosok birtokában 

voltak, különben nem lenne ok arra, hogy a törvény ezekre is kitérjen, mivel az 

kizárólag  az állami földek helyzetének rendezésével foglalkozott. Ezeket a földeket 

– a 30 iugerum mértéket meg nem haladóan – MARQUARDT szerint ez a törvény adta 

a birtoklók magántulajdonába, egyben ismét megtiltotta az állami földek jövőbeli 

elbirtoklását!69 

Nézzük meg, hogy milyen megoldások kínálkoznak. Az első lehetőség, hogy a 

hitelezők vagy közülük egyesek nem éltek a pénzbeli visszafizetés lehetőségével, és 

inkább ragaszkodtak a földek erős birtokhelyzetéhez.70 Nem szabad elfelejteni, hogy 

a földek jelképes haszonbér fejében kerültek kiosztásra, ami miatt sohasem szerez-

tek ezen tulajdonjogot, viszont az erős birtokosi pozíciójukból sem lehetett őket 

kimozdítani, sőt a normál haszonbérleti szerződésekhez hasonlóan ezen birtokosi 

pozíció is örökíthető volt. Az eltelt idő alapján nyilvánvalóan kizárható, hogy ekkor 

még az eredeti hitelezők lettek volna a birtokosok, sokkal inkább az ő örököseikről 

lehetett szó. Ezt a megoldást valószínűsíti a rómaiak földéhsége és az, hogy itt egy a 

magántulajdonhoz nagyon hasonló erős pozíció jött létre, amit oktalanság lett volna 

a hitelezők részéről feladni, főleg mivel ezek a földek Róma közelében feküdtek, így 

azok az átlagost meghaladó forgalmi értékkel bírtak. Ezt a megoldást cáfolja viszont, 

hogy a történetíró a Kr. e. 187. év eseményei közt nem említi, hogy a hitelezők a 

pénzfizetést visszautasították volna és inkább a földeket választották, amit azonban a 

hírértéke miatt nem hagyott volna említés nélkül. Ezzel szemben kifejezetten a 

visszafizetést említi, sőt még a kamat mértékére is kitér, ami alapján joggal feltéte-

lezhetjük, hogy a hitelezők nagy többsége a pénzfizetést választotta.  

Ez azonban még nem oldja meg a problémánkat a földek elnevezését illetőleg, 

mivel nem tudjuk, hogy a visszaadott területeket kiknek és milyen szempontok 

szerint osztották újra. Ha ugyanis az állam újra birtokba vette, akkor azokkal a 

cenzoroknak foglalkozniuk kellett és azokat újra hasznosítaniuk kellett. Ilyenkor 

elvileg bárkivel köthettek új szerződést, a gyakorlat azonban ismerte a korábbi 

haszonbérlő egyfajta előhaszonbérleti jogát, azaz ha a korábbi lustrum alatt vállalt 

kötelezettségét teljesítette és nem volt kizáró ok, ami a jövőbeli teljesítést eleve 

kizárta, akkor automatikusan a korábbi haszonbérlővel kötötték meg az új szerződést 

is. Ezek alapján második megoldásként az a legvalószínűbb, hogy az állami tartozás 

rendezése után a földeket továbbra is az addigi használók birtokában hagyták, de 

innentől kezdve már nem jelképes, hanem egy tényleges haszonbérért.  

                                                           
69 MARQUARDT i. m. 150. 
70 ROSELAAR  i. m. 124.: “There is no indication that anyone ever exchanged his land for 

money, and the trientabula are mentioned as an existing category of land in the Lex agraria 

of 111. It had never been taken away from its possessors, who had now held it for almost 

ninety years.” 
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Harmadik megoldásként az is szóba jöhetne, hogy a rómaiak a közismert ha-

gyománytiszteletük miatt megőrizték a korábbi elnevezést akkor is, amikor a földek 

használata mögött már nem az eredeti jogcím állt. Ezt azonban önmagában mint okot 

elvethetjük, mivel akkor a későbbi jogszabály nem foglalkozott volna ezzel a meg-

jelöléssel, mivel a jogszabály alkotójának nem a földek elhelyezkedése, elnevezése, 

hanem azok jogi jellege volt a lényeges. 

Végezetül elképzelhető az is, hogy az eredeti egyszeri esetből szélesebb körű 

gyakorlat lett, tehát az államnak a magánfelek felé fennálló kölcsönök, esetleg egyéb 

pénzügyi tartozások biztosítékául szokás lett az állami földek biztosítékkénti fel-

ajánlása a már ismertetett konstrukció szerint.71 Ez azt jelentené, hogy ebben az 

összefüggésben nem az eredeti területekről, hanem bárhol az állami tartozások 

fedezetéül lekötött földekről rendelkezne a törvény. Ez illeszkedne a törvény álta-

lános rendezési céljába, de ezt cáfolja, hogy az állam általában nem kötött köl-

csönügyleteket a magánfelekkel, azokra csak olyan válságos helyzetekben került 

sor, mint például a második pun háború. A második macedón háború Kr. e. 187-es 

lezárása, majd a többi keleti hódítás azonban oly mértékben helyreállította a kincstár 

helyzetét, hogy a továbbiakban ilyen kölcsönök felvételére nem volt szükség, tehát 

annak biztosítéka sem válhatott általános fogalommá.  

A fentiek alapján én azt tartom a legelfogadhatóbb megoldásnak, hogy az ere-

detileg biztosítékként átadott földek a kölcsön visszafizetése után már mint tényle-

ges haszonbérbe adott földekként kerültek további hasznosításra előbb az eredeti 

hitelezők, majd mivel ezen birtokosi pozíció a más eredetű haszonbérletekhez ha-

sonlóan átörökíthető volt, azok jogutódai számára. A birtokosok megfelelően mű-

velték a területeket és fizették az adót, ill. ők eleve a társadalmi elit tagjai közül 

kerültek ki, így a cenzoroknak nem volt se okuk, se indokuk a földek visszavételé-

hez. Ehhez járult a rómaiak hagyománytisztelete, ami megtartotta az eredeti „har-

mados föld” elnevezést. Ezért is kellett ezek helyzetére külön, nevesítetten is kitér-

nie a Kr. e. 111.-ben hozott földtörvénynek, mivel ezek állami földek voltak és 

maradtak, de az eredeti jogcím, amire a birtokosok a birtoklásuk tényét alapították, 

speciális, a többitől eltérő volt. Szabályozni kellett viszont és ki kellett mondani azt, 

hogy ezek továbbra sem idegeníthetők el, a coloniák és municipiumok részére át-

adott állami földekhez hasonlóan. 

 

Összefoglalás 
 

„Habet fata sua liberi” – a könyveknek megvan a sorsuk, tartja a mondás. De 

nemcsak a könyveknek, hanem a szavaknak, elnevezéseknek is. A fentiekben lát-

hattuk, ahogy egy egyszerinek és átmenetinek gondolt megoldás legalább egy év-

századra biztosan kiható változást hozott létre a rómaiak szóhasználatában, sőt az 

akkor képzett rejtélyes trientabulum kifejezés a forrásainknak köszönhetően a mai  

                                                           
71 KASER i. m. 46. Ő a közföldek osztályozásánál ezt az egy esetet különálló negyedik ka-

tegóriaként tárgyalja („ager in trientabulis fruendus datus”), amit azonban én eltúlzottnak 

tartok, mivel ezek és az „eladott” földek között használati szempontból nincs semmi kü-

lönbség, az egyetlen különbség, hogy itt a választás joga a magánfelet illette meg. 
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napig fennmaradt. A két forrás egymást erősíti: a feliratos forrás nélkül tarthatnánk a 

kifejezést Livius írói fantáziája szüleményének, a történetírói forrás nélkül pedig 

valószínűleg a mai napig sem tudnánk megfejteni, hogy mit érthettek a rómaiak 

egykoron ezen kifejezés alatt. Szerencsére találgatások helyett a kifejezés születé-

sének körülményét és a kifejezés jelentését is pontosan ismerjük. A harmados földek 

alatt tehát azokat a Róma környékén elterülő állami, azaz köztulajdonban lévő 

földterületeket értjük, amelyeket az államnak kényszerkölcsönt nyújtó hitelezők a 

kölcsön harmadik részletének visszafizetése helyett kiválaszthattak és azokat egyévi 

jelképes haszonbér fejében határozatlan idejű és átörökíthető használatra kaptak Kr. 

e. 200-ban. A földek további sorsa azonban már nem egyértelmű, mivel a római 

állam Kr. e. 187-ben visszafizette a kölcsön harmadik részletét is, ami a földek 

automatikus visszaadását/visszavételét kellett volna, hogy kiváltsa. Ennek ellenére a 

harmados földek elnevezés mégis visszaköszön egy jó pár évtizeddel később alkotott 

törvény szövegében is. Mindez felveti a kérdést, hogy a földek valóban visszake-

rültek-e az állam használatába, ami a visszafizetés után joggal elvárható, vagy 

azokat a birtokosaik tovább is használatban tartották? Mivel elvi különbség nem volt 

a jelképes és tényleges haszonbérlet között, a tényleges haszonbérletnél pedig a 

korábbi haszonbérlőnek egyfajta előhaszonbérlethez hasonló helyzeti előnye alakult 

ki a gyakorlatban, ezért életszerű az a megoldás, hogy a hitelezőknek a magántu-

lajdonjoghoz nagyon hasonló védelmet élvező erős pozíciója ugyan megszűnt a 

kölcsön visszafizetésével, azonban az érintett földeket normál haszonbérletként 

továbbra is birtokukban tarthatták. Mivel a hitelezők nagy része a szenátorok közül 

került ki, így feltehetőleg a szenátori rendhez tartozó későbbi cenzorok nem vették el 

tőlük ezeket, annak ellenére sem, hogy erre a cenzornak még akkor is meg volt a 

joga, ha a haszonbérlő a korábbi szerződés feltételeit teljesítette. Ez a körülmény, 

valamint a rómaiak hagyománytisztelete több évtized múlva is megőrizte ezen 

területek sajátos elnevezését, anélkül azonban, hogy a kifejezés az állami földterü-

letek negyedik önálló válfajává vált volna. Ez utóbbihoz arra lett volna szükség, 

hogy a római állam rendszeresen éljen ezzel a megoldással, amire azonban a törté-

neti források szerint csak kivételesen, eseti jelleggel került sor. Mindezek alapján 

KASER azon véleményét, hogy a kifejezés forrásszerű megőrződése miatt ezt a 

kifejezést az állami földek önálló kategóriájaként kell értelmezünk, el kell vetnünk. 


