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Augustusunknak, Imperator Caesar Traianusnak, a legjobb uralkodónak, a germaniai és parthiai győz-
tesnek az üdvéért. Kiadta Licinius (5) Maximus és Felicior, Augustus felszabadítottja, mint procurator, 
a Mancius-féle törvény mintájára. 

1. Akik közülünk a Varius-féle Villa Magna, azaz Mappalia Siga határain belül [laknak], azoknak a 
lex Manciana alapján megengedtetik, hogy a mérésnél kimaradt földeket megműveljék, úgy, hogy aki 
ezeket megműveli, saját céljaira használhatja (usum proprium habeat). (10) A terményekből, amelyek 
ezen a földön fognak teremni, a tulajdonosoknak, vagy bérlőknek, vagy az illető birtok vilicusainak a 
részeket (partes) a lex Manciana alapján a következő feltételek szerint lesznek kötelesek beszolgál-
tatni: a colonusok mindenféle termelvényüket kötelesek beszállítani a szérűre és ott kicsépelni; a 
termés eredményét jelentsék — tetszésük (15) szerint — a bérlőknek, vagy a birtok vilicusainak, és ha 
a bérlők és az illető telek vilicusai kijelentik, hogy a colonusoknak járó részeket levonás nélkül kiadják, 
és írásban [. . .] rögzítik (?) azt a terméshányadot, amelyet (a colonusok?) kötelesek beszolgáltatni, 
(akkor) a bérlők és az illető birtok vilicusai kötelesek a colonusoknak (20) a colonusi részeket kiadni.1 

2. Akiknek a Villa Magna vagy Mappalia Siga területén bérleményük (villa) van vagy lesz, kötelesek 
lesznek az illető telek tulajdonosainak vagy bérlőiknek vagy vilicusaiknak bárminemű gabona- és sző-
lőtermésük [megfelelő] hányadát a lex Manciana előírásai szerint hiányatlanul (25) beszolgáltatni: 
búzából a szérűről az egyharmadát; árpából a szérűről az egyharmadát; babból a szérűről az egyne-
gyedét; borból a prés alól az egyharmadát; az összegyűjtött olajtermésből az egyharmadát; mézből 
minden (30) kasból egy sextariust. 

3. Akinek öt kasnál többje lenne, abban az időben, amikor a mézet betakarították, illetve be fogják 
takarítani, a tulajdonosoknak vagy bérlőknek vagy az illető birtok vilicusainak (II 5) annyit lesz köteles 
adni. . .2 Ha valaki a kasokat, rajokat, méheket, mézesedényeket, Villa Magna vagy Mappalia Siga 
területéről az ún. octonarius ager-re vinné át, hogy így valamiképpen megkárosítsa a tulajdonosokat 
vagy (10) a bérlőket vagy a vilicusokat, [akkor mindazok] a kasok, rajok, méhek, mézesedények és 
méz, amelyek csak az illető birtokon lesznek, teljes egészükben a bérlőkéi vagy az ottani vilicusokéi 
lesznek. 

4. Szárított fügéből, [ha] a fák a kerten kívül volnának, viszont a kert a bérleményen belül (15) he-
lyezkedik el, úgy hogy nem több. . ., a colonus az összeszedett gyümölcs egy részélt megítélése szerint 
a bérlőnek vagy a telek vilicusának köteles adni. 

5. A régi füge- és olajfaültetvények, amelyek még e törvény előtt létesültek, termésüket a szokás-
nak megfelelően a bérlőnek vagy vilicusainak szolgáltassák be (20). 

6. Ha ezután létesül fügefaültetvény, ennek az ültetvénynek a termését öt egymás után következő 
fügeszüret alkalmából óhajtása szerint szedheti le, aki ültette, [majd] az ötödik fügeszüret után a fent 
írott törvény értelmében köteles lesz beszolgáltatni a bérlőknek vagy az illető birtok vilicusainak. 

7. Szőlőtőkét ültetni (25) és gondozni a régiek helyén megengedtetik, azzal a feltétellel, hogy az 
ültetést követő öt szüret alkalmából az illető szőlőtőkék termését az ültető óhaja szerint leszedheti, 
majd ugyanúgy az ültetést követő ötödik szüret után a termés harmadrészét a lex Manciana értel-
mében a bérlőknek (30) vagy vilicusainak lesz köteles teljesen beszolgáltatni. 

                                                           
1 „A nyelvi zűrzavar és a felirat töredékessége miatt alig interpretálható sorok.” (A fordító megjegyzése.) 
2 „Hiányos, többféleképpen kiegészíthető szöveg.” (A fordító megjegyzése.) 



8. Olajfát ültetni és gondozni olyan helyen, amelyet valaki feltöretlen állapotban vett át művelés-
re, megengedtetik, azzal a feltétellel, hogy (III 5) az így ültetett olajfa termését a következő tíz olaj-
szüret alkalmából óhaja szerint az ültető szedheti le, majd ugyanúgy tíz olajszüret után az összesze-
dett gyümölcs egyharmadát a bérlőknek (10) vagy az illető birtok vilicusainak lesz köteles beszolgál-
tatni. 

9. Aki vadolajfákat (oleastra) ültet, öt olajszüret után lesz köteles a termés harmadrészét beszol-
gáltatni. 

10. . . .a Varius-féle Villa Magna vagy Mappalia Siga területén vannak vagy lesznek, a bükkönnyel 
(15) bevetett földeken kívül, ezeknek a földeknek a termését a bérlőknek vagy vilicusaiknak lesznek 
kötelesek beszolgáltatni; az őrök gondoskodnak a behajtásról. 

11. A jószágok után, amelyek a Villa Magna vagy Mappalia Siga területén legelnek, minden jószág 
után négy as szolgáltatandó be a bérlőknek (20) vagy a tulajdonosok vilicusainak. 

12. Ha valaki a Villa Magna vagy Mappalia Siga területéről álló vagy függő termést, érett vagy éret-
len állapotban levág, kivág, elszállít, magával visz, felgyújt vagy lekaszál, a . . . kár, amely ezáltal a 
bérlőket vagy az illető birtok vilicusait éri, a colonusra hárul, annak, akinek . . . ennyit köteles beszol-
gáltatni. 

13. [Akinek a Villa Mag]na vagy Mappalia Siga területén [gyümölcstermő fákat ül]tettek vagy fog-
nak ültetni, [azoknak e superficies — vagyis idegen telken ültetett fa vagy emelt építmény — haszná-
latát], (IV 5) akik törvényes [jogon veszik át az örökséget, vagy] végrendelet alapján [válnak örökös-
sé]. . . ezt az időt a lex Manciana értelmében szabályszerűen . . . vagy zálogba vannak adva . . . a 
zálogjo (ius fiduciae) a lex Manciana értelmében érvényben fog maradni. . . 

14. Aki (10) feltöretlen földön létestített vagy fog létesíteni superficies-t [és ott] . . . épületet emelt 
vagy fog emelni, és az, aki [az illető területet megművelte, a művelést] nem folytatja vagy teljesen 
abbahagyja, arra az időre, amikor e superficies művelése megszűnik vagy megszűnt, a művelés joga 
ott, ahol megvolt, illetőleg meglesz — megmarad, de csak a művelés abbahagyásának napjától számí-
tott két éven belül; (15) két év leteltével a bérlők vagy a vilicusok. . . Az a superficies, amely az előző 
évben művelés alatt állt, és művelése [abbamaradt]: a bérlő vagy az illető birtok vilicusa a superficies 
állítólagos megművelőjével közölni fogja, hogy művelés alatt állt. . . tanúk előtt közli. . . (20) és hason-
lóképpen a következő évben. . . azt pedig két év elteltével a bérlő vagy az illető birtok vilicusa panasz-
lehetőség mélkül (sine querela) köteles megművelni. 

15. Sem a bérlő, sem a vilicus az illető telek lakóját (inquilinum). . . 
16. Azok a colonusok, akik a Villa Magna vagy Mappalia Siga területén fognak élni, uraiknak vagy a 

bérlőknek [vagy a vilicusoknak] egészben véve évenként (25) és fejenként szántásra két napszámot, 
aratásra . . . napszámot, bármiféle . . .-ra két napszámot lesznek kötelesek teljesíteni. 

17. Az állandóan ott lakó colonusok . . . éven belül nevüket a bérlőknek [vagy vilicusoknak] egy-egy 
napi őrségre. . .  a földeken. . . (35) A stipendiariusok közül [akik a Villa Magna vagy Mappalia] Siga 
területén fognak lakni, . . . őrszolgálatukat a bérlőknek és a birtok vilicusainak kötelesek. . . 
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