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Igazság és hazugság a római történeti forrásokban – különös tekintettel az epigráfiai emlékekre 

Grüll Tibor 

 

Egy történészről vagy történeti munkáról elképzelni sem tudok elmarasztalóbb kritikát annál, mint ha 
azt mondják róla: „hazudik”. Lehet mondani, hogy valakinek rossz a stílusa, vagy hogy szemlélete el-
avult, vagy akár azt is, hogy túlságosan „irányzatos”, de hogy „hazudik”? Ez a mindenkori történetíróval 
szembeni kritika non plus ultrája. 

De vizsgáljuk csak meg: tulajdonképpen mire is gondolunk akkor, amikor azt állítjuk, hogy egy törté-
netíró „hazudik”? Általában véve azt értjük hazugságon, amikor valaki a múltra vonatkozó valótlan ál-
lításokat fogalmaz meg. Például a következő mondat: [dia] „Iulius Caesart Kr. e. 46-ban Alexandriában 
a felbőszült csőcselék agyonverte”– mindjárt három hamis állítást is tartalmaz: az időpont, a helyszín 
és a cselekvők személye sem felel meg a valóságnak, amit számos történeti dokumentummal alá is 
tudunk támasztani. Ámde, ha valaki tegyük fel így fogalmaz: „Iulius Caesart Kr. e. 46-ban Alexandriában 
a felbőszült csőcselék agyonverte, ezt követően egy dublőrrel helyettesítették, így 44. március idusán 
nem a valódi Caesart, hanem annak hasonmását ölték meg” – máris nehezebb helyzetben vagyunk, ha 
a hazugság tényét bizonyítani akarjuk. Dublőrök ugyanis a múltban és a jelenben is gyakran helyette-
sítették a jelentős közszereplőket – gondoljunk csak a Churchill elleni állítólagos náci merénylet-kísér-
letre, amely egy színész halálával zárult –, illetve az ál-Nerók fellépésére, akik közül az egyik még a 
közvetlen családtagokat is megtévesztette. Végül mit mondjunk erre a kijelentésre: „Caesar szelleme 
halála után az égbe szállt” – ez vajon történeti értelemben vett igazság? S ha nem, akkor mi? Hazugság? 
[dia] Az utóbbi állításért a principátus korában akár bíróság elé is kerülhettünk volna, hiszen a Kr. e. 42-
ben hozott Lex Rufrena törvényileg is megerősítette, hogy Caesar lelke az égbe röppent, amit az is 
„bizonyít”, hogy templomot emeltek neki, papságot rendeltek melléje, s a jelentős eseményt csillagá-
szok, történetírók és költők is megörökítették: „száll magasabbra a holdnál, / üstöke lángot vet, tág 
térben húzza magával, / csillagként sugaraz” – írta Ovidius az Átváltozásokban. 

Persze fontos különbséget tennünk a fenti állítások „hazugságfaktorai” között. [dia] A Caesar halálával 
kapcsolatos második állításunk egy tipikus konteó, amelyet gyakorlatilag lehetetlen történeti módsze-
rekkel bizonyítani, ugyanakkor az ellenkezőjét is nehéz alátámasztani – hiszen éppen ezért élnek olyan 
sokáig az ilyesfajta összeesküvés-elméletek. Mégis mi alapján állíthatjuk biztosan, hogy Caesart nem 
Alexandriában ölték meg? Például ezért, mert nem létezik erre vonatkozó ókori hagyomány. Caesar 
volt annyira fontos személyiség, hogy ha a leghalványabb gyanú felmerült volna a dublőrséggel kap-
csolatban, azt biztosan megörökítik. [dia] Nem is szólva Kleopatráról, aki csak észrevette volna, hogy 
nem gyermeke atyja fekszik mellette az ágyban… Ugyanakkor a harmadik állítás („Caesar szelleme ha-
lála után az égbe szállt”) szintén nem a történeti értelemben vett igazság, hiszen e kijelentés valóság-
tartalma nem bizonyítható, ezért egy mai történész legfeljebb így fogalmazhat: „a principátus alapvető 
politikai érdeke volt, hogy elhitesse a rómaiakkal: Caesar szelleme halála után az égbe szállt”. 

A történetírás és az igazság/hazugság viszonyának kérdése gyakorlatilag egyidős a műfaj kialakulásával. 
[dia] De álljunk meg rögtön egy pillanatra, és vegyük szemügyre az igazság fogalmát. Anélkül, hogy 
filozófiai kérdésekbe bonyolódnánk, először két görög szó etimológiáját kellene röviden tisztáznunk. 
Mindkettőt ’igazság’-ként szokták magyarra fordítani, elmosva a közöttük fennálló alapvető szemlélet-
beli különbséget. Az ἀλήθεια és a δικαιοσύνη jelentése nem pontosan fedi egymást: az előbbi (szó 
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szerint ’leplezetlenség, nyilvánvalóság’) inkább ’valóság’-ként fordítandó, míg az utóbbi – jogi értelem-
ben vett – ’igazság’-ot, ’igazságosság’-ot jelent. Thukydidés, aki a peloponnészoszi háború történeté-
nek megírására vállalkozott, történetíróként az igazság/valóság felderítését tartotta legfőbb céljának: 
[dia] 

„Mindamellett mégsem fog tévedni az, aki a felhozott adatok alapján lényegében elfogadja az itt nyújtott 
áttekintést, s nem ad hitelt a költők mindent felnagyító és feldíszítő alkotásainak, vagy a logographoszok 
elsősorban a közönség meghódítása s nem az igazság kiderítése végett alkotott elbeszéléseinek, amelyek-
nek igazságát nem lehet ellenőrizni, s amelyeket az idő múltával annyira átszőnek a mesék, hogy elveszítik 
valószerűségüket, hanem inkább az lesz a meggyőződése, hogy a tényeket, már amennyire a nagy időbeli 
távolság lehetővé tette, a legvilágosabb bizonyítékok alapján és kellő megalapozottsággal tártam fel.” (I. 
21. Muraközy Gyula ford.) 

Az idézett szöveg az ókori történetírás talán legismertebb locus classicus-a. A magyar fordításban azon-
ban – a történeti kontextusban megszokott kifejezések („igazság, tény, bizonyíték”) használata miatt – 
elsikkadnak bizonyos fontos kifejezések: a logographoszok írásai nem a nyilvánvaló igazságot, vagyis a 
valóságot tárják fel (ἀληθέστερον), bizonyíthatatlanok (ἀνεξέλεγκτα), a mítoszok világához tartoznak 
(μυθῶδες), márpedig a történelem csak magukat a tetteket nézve tárulkozik fel (ἀπ᾽ αὐτῶν τῶν ἔργων 
σκοποῦσι δηλώσει). Szó sincs itt a mai történeti és történetelméleti diszkurzusokban lépten-nyomon 
szereplő „tény”-ről és „bizonyítékok”-ról, viszont nagyon is szó van például a „nyilvánvaló valóság”, 
vagyis a történeti igazság és a mítosz ellentétéről.  

A történetírás törvényeivel a római irodalomban Cicero foglalkozott tüzetesen. [dia] A historia és az 
igazság viszonyát érdekes megvilágításba helyezi az a beszélgetés, amely mindjárt A törvények első 
fejezetének legelején olvasható. Ebben Atticus arról faggatja Cicerót, hogy vajon a Marius című költe-
ményében megénekelt tölgyfa azonos-e azzal a valóságos tölgyfával, ami mellett éppen elsétálnak Ar-
pinumban, vagy csupán a képzelet szüleménye? [dia] Cicero azzal tér ki a válaszadás elől, hogy majd 
akkor fog válaszolni, ha Atticus is megfelel arra a kérdésre, hogy Romulus a halála után Atticus jelenlegi 
háza felé sétálva Proculus Iuliusnak hírt adott saját istenné válásáról. [dia] Mint arra Szekeres Csilla az 
Ókor egyik legutóbbi számában megjelent cikében is rámutatott: a historia és a poema szétválasztása 
a Kr. e. 1. században már toposz a történetírás elméletében, amiként az is, hogy az előbbi az igazságot, 
az utóbbi a gyönyörködtetést tartja fő céljának, aminek érdekében nem-valós dolgokról is írhat. Ezen 
a ponton azonban Cicero nem állíthatja szembe a történetírás veritasát a költészet esetleges menda-
citasával, mivel a hivatkozott példa: Romulus „mennybemenetele” nem lehet hazugság. Ezt éppen ő 
Az állam második részében – az eszményi római állam korai történetének részeként – magától értető-
dően, minden ironizáló felhang nélkül adta elő: [dia] „Romulus a szellem és a férfiúi tökéletesség oly 
erejével bírt, hogy az emberek őt illetően Iulius Proculusnak, egy földművesnek adtak hitelt olyan do-
logban, amelyet már sok évszázaddal korábban egyetlenegy halandóról sem hittek volna el; az atyák 
ösztönzésére, azért, hogy ezek a Romulus eltűnésével kapcsolatos rágalmat magukról eltereljék, azt 
mondta a népgyűlésen, hogy látta Romulust azon a dombon, melynek neve ma Quirinalis” (De rep. 10. 
[20]). Cicero tehát nem mondja, hogy a költészet hazugság volna, azt sem állítja, hogy semmi köze ne 
volna az igazsághoz, csak éppen a költő igazsága más, mint a tanúé. A történetírásban minden dolognak 
az igazságra kell vonatkoznia, a költészetben viszont a legtöbb dolog a gyönyörködtetést szolgálja – a 
legtöbb, de nem minden. Igaz, hogy Hérodotos is élt fabulákkal (ezek szerint nem minden igaz a mű-
veiben), de Thukydidés kirekesztette a gyönyör (terpsis) forrásául szolgáló mesés elemeket (to mythó-
des) az elbeszéléséből, meghagyva azt a lenézett logographoszoknak. Polybios szerint igazság és ha-
zugság egyaránt van a mítoszokban, a „történelem célja pedig az igazság/valóság” (τῆς μὲν οὖν 
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ἱστορίας ἀλήθειαν εἶναι τέλος, XXXIV. 4.2). Persze Cicero maga is tudta, hogy Romulus istenné válása 
puszta kitaláció, és hogy az erről hírt adó Iiulius Proculus személye történetileg teljességgel hiteltelen. 
Scipiónak Az államban mondott szavai szerint azonban ez a történet mégsem csupán a tudatlan em-
berek hiszékenysége miatt vált a hagyomány részévé, hanem egyrészt Romulus egyedülálló tehetsége 
és erénye miatt, másrészt az atyák akaratából, akiknek többszörösen is érdekükben állt, hogy ez a tör-
ténet hitelre találjon a nép körében. Mindez azt jelenti, hogy a római historiában helye van azoknak a 
történeteknek, amelyek egy művelt ember számára egyértelműen nem tények (facta), hanem a kitalált 
dolgok (ficta) körébe tartoznak, ám a hagyomány részét alkotják. Ez a hagyomány pedig a politikai elit 
(a patria vezető rétege) érdekeit szolgálta. Az efféle történetek gyönyörűség (delectatio) forrásai le-
hetnek, csakúgy, ahogyan egy igazi rómait maga a patria tölti el gyönyörűséggel: [dia] 

„És ha bennünket – úgy, ahogyan annak feltétlenül lennie kell –, a mi hazánk tölt el gyönyörűséggel (nostra 
patria delectat), és ennek akkora az ereje és jelentősége, hogy a legbölcsebb férfi Ithakáját, ezt a meredek 
sziklára rakott fészket, többre becsülte a halhatatlanságnál, ugyan milyen szeretetnek kell lángra gyújtania 
bennünket egy olyan haza iránt, amely az egész földkerekségen egyetlen székhelye az erénynek, a hata-
lomnak, és a méltóságnak?” (A szónokról I. 196. Adamik Tamás ford. kisebb javítással) 

A római felfogás szerint a történetírás hazafias kötelesség, a politikai tevékenység része, amely politikai 
tevékenység legfőbb és végső célja Cicero szerint az állam üdve (salus rei publicae). A történetírónak a 
római állam – azaz a köztársaság korában a politikai elit, a császárság idején maga a császár – szolgála-
tában véghezvitt tetteket nem egyszerűen regisztrálnia kell, hanem olyan hatásos exemplumoká kell 
formálnia, hogy azok éppen az általuk kiváltott érzelmi hatás révén a kollektív emlékezet részévé vál-
hassanak. A historia tehát az idők tanúja (testis temporum), sőt ennél is több: formálója, alakítója ama 
senatori vezető réteg révén, amely a történetírást is a maga felségterületévé tette. A historia eképpen 
egyik, ám igen fontos eleme annak a sokszínű eszköztárnak (politikai rituálék, kommunikációs formák, 
különféle irodalmi műfajok, képi üzenetek stb.), amelyekkel a politikai elit kontrollálta a múltat. 

A 19. század legnagyobbnak tartott német történetírója, Leopold von Ranke hatalmas életművéből 
egyetlen mondat vált közkinccsé, mely szerint a történész feladata [dia] „nem a múlt megítélése, sem 
a kortársak okítása az eljövendő évek érdekében, egyszerűen csak megmutatni, ahogy valójában tör-
tént”. Ezt a történetírói programot azonban már Lukianos is megfogalmazta, aki Hogyan írjunk törté-
nelmet? című szatírájában azt írta: „a történetírónak az az egyetlen feladata, hogy mindent úgy mond-
jon el, ahogyan megtörtént”, majd megismételte: „Ha valaki történetírásba kezd, csak az igazságnak 
szabad áldoznia, semmi mással nem szabad törődnie”. [dia] Ehhez azonban különleges jellembeli tu-
lajdonságok szükségesek: „Legyen hát a történetíró bátor, megvesztegethetetlen, független, a szólás-
szabadság és az igazság barátja… Ne adjon se haragra, se barátságra, ne szégyelljen semmit, ne aláz-
kodjék meg senki előtt. Legyen igazságos bíró, jóindulatú mindenkihez, de egyik félt se részesítse mél-
tánytalan előnyben. Mint hazátlan idegennek kell írnia könyvét, aki nincsen alávetve sem a törvények-
nek, sem az uralkodónak. Ne azzal törődjék, mit gondolt ez vagy az, hanem azt kell megmondania, hogy 
mi történt”. Korábban ugyanezt állította Cicero is: [dia] 

„Ki ne tudná, hogy a történetírás első alapszabálya, hogy a szerző ne merészeljen hazudni (ne quid falsi 
dicere audeat)? Hogy legyen bátorsága kimondani az igazat (ne quid veri non audeat)? Hogy ne merüljön 
föl a részrehajlás gyanúja? Vagy épphogy az ellenszenv? Ezeket az alapokat mindenki ismeri.” (A szónokról 
II. 15. [62]) 
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[dia] A 18–19. században virágkorát élő „történelmi pyrrhonizmus” az epigráfiai emlékeket közvetlenül 
a múlt valóságára tárulkozó ablakként értelmezte, miközben a történetírói hagyomány megbízhatósá-
gát sokféle ok miatt kétségbe vonta. [dia] Ezechiel Spanheim, a modern numizmatika megalapítója már 
1671-ben azt írta: „A történeti művek és az annalesek szerzői gyűlöletből, szeretetből vagy gondatlan-
ságból sok mindent hibásan hagyományoztak át, amiket korunkban nem lehetséges másként kijavítani 
vagy visszanyerni, mint bizonyos nyilvános feliratok (publicis tabulis) segítségével.” [dia] A pyrrhoniz-
mus szélsőséges – már-már orvosi – esete Jean Hardouin-é (1646–1729), aki amatőr numizmatikusként 
„ellentmondásokat” vélt felfedezni az érmek és az ókori szövegek között, így lassanként arra a végkö-
vetkeztetésre jutott, hogy – néhány szerzőt kivéve – valamennyi ókori klasszikus 14. századi hamisít-
vány! [dia] A kitűnő olasz epigráfust, Silvio Pancierát idézem: „A múltban sokszor hangsúlyozták a fel-
iratok révén történő kommunikáció állítólagos »objektivitását«, szembeállítva ezt a történeti elbeszé-
lés »szubjektivitásával«. Nem így a legutóbbi években, amelyek során egyre inkább nyilvánvalóvá lett, 
mekkora szerepet játszott annak eldöntésében, hogy egy felirat egy bizonyos módon, egy bizonyos 
pillanatban és egy bizonyos helyen létesüljön, a mindig szubjektív ön-reprezentációra való törekvés.” 

Ugyanebben a szellemben beszél a római feliratkultúráról a 2011-ben tragikus hirtelenséggel elhunyt 
kitűnő magyar tudós, Alföldy Géza is: [dia] „Szerény kezdeteiből lassan kinőve a római feliratkultúra 
később ismert méreteivel csak Augustus idejétől kezdve bontakozott ki igazán, aki a feliratos médium 
– vagy jobban mondva a felirattal ellátott emlékművek – publicisztikai hatékonyságát zseniális módon 
sokkal jobban felismerte, mint elődei. Csak Augustus korától kezdve, de akkor robbanásszerűen indult 
meg mind Rómában, mind Itáliában és főleg a tartományokban a feliratkultúra elterjedése eddig soha-
sem látott dimenziókban. Ez a feliratkultúra elsősorban arra a célra szolgált, hogy a hatalmasok, vala-
mint az ezek nyomán orientálódó szélesebb néptömegek értékrendjét és elgondolásait egyszerű for-
mában, könnyen megérthető híradásokkal juttassa kifejezésre és egyszersmind maradandóvá is tegye. 
E feliratkultúra középpontjában a római társadalmi és politikai rendszer adottságainak megfelelően a 
császári hatalom dicsőítése állt, mivel ez a hatalom nyújtott az uralkodóknak lehetőséget arra, hogy – 
állítólagos vagy valóságos – erényeiket a res publica javára érvényesítsék és ennek sorsát így megfelelő 
módon irányítsák.” 

[dia] A feliratok állításának elsődleges célja az emlékeztetés (memoralizáció) volt, vagyis a feliratokat 
elsősorban nem dokumentumokként, hanem monumentumokként értelmezték, melyekben a képi áb-
rázolás és a szöveg célja egyaránt a nagy tettek (res gestae) megörökítése volt. Róma múltjának ese-
ményei a patrícius családok szűrőjén keresztül hagyományozódtak át. A történelmet az egyes magiszt-
rátusok sorozataként is lehetett szemlélni, úgy, ahogyan például egy amerikai nézi saját történelmét 
az elnökségeken keresztül. A rómaiak szerint legkorábbi krónikájukat a pontifex maximusok állították 
össze (annales maximi). Ezek évről évre tartalmazták a legfőbb magisztrátusok neveit, valamint a fon-
tosabb előjeleket, úgymint a napfogyatkozásokat. Ezeknek a listáknak az örökösei voltak a fasti, me-
lyeket a Forum Romanum keleti oldalán állítottak fel táblákra és oszlopokra vésve. [dia] A consuli nap-
tárak (fasti consulares) a királyokkal indultak, megadva uralkodásuk hosszát, majd a consulokkal foly-
tatódtak. A diadalmeneteket tartalmazó naptárak (fasti trumphales) azon tábornokok neveit tartal-
mazták, akiket a senatus triumphussal tüntetett ki, és itt szerepeltek az általuk legyőzött népek is. [dia] 
Ez a lista is Romulussal indult. Ezek a naptárak jelölték ki Róma történelmének keretét otthon és kül-
földön, háborúban és békeidőben. De még ezek a száraz listák sem voltak történetileg megbízhatóak. 
Az annales maximi készítője a pontifex maximus, gyakran saját családja fényezése érdekében ferdítette 
el az eseményeket. A római arisztokrata családokban olyan elogiumokat őriztek, amelyek „révén tör-
ténetírásunkba több hiba került” – írja Cicero. [dia] „Ugyanis sok olyan dologról írtak ezekben, amelyek 
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nem történtek meg: kitalált diadalmenetekről, több consuli tisztségről, sőt még hamis genealógiákról 
és a plebejusi rangra való átlépésről is, amikor alacsonyabb származású emberek egy másik, ugyan-
olyan nevű nemzetségbe keveredtek be: mintha én azt mondanám, hogy attól a Manius Tulliustól szár-
mazom, aki patríciusként Servius Sulpiciusszal együtt volt consul tíz évvel a királyok elűzése után” (Ci-
cero, Brutus 16. [62]).  

A császárkorban az állam története többé nem egymással versengő magistratusok és nemesi családok, 
hanem egyetlen személy sorsával fonódott össze. Ez a változás már Augustusszal kezdetét vette, aki 
tetteinek összefoglalását, a Res gestae divi Augusti-t saját mauzóleuma előtt állíttatta fel bronz táb-
lákra vésve. [dia] Az eredeti felirat természetesen nem maradt fenn, de három márványba vésett má-
solata előkerült Galatia tartomány három városából. [dia] A szöveg tartalma, stílusa és szintaxisa egy-
behangzóan arról árulkodik, hogy a Birodalom története elválaszthatatlanul egybeforrt Augustus sor-
sával. A hosszú szövegben egyetlen más római elődjéről vagy akár riválisáról sem tesz említést név 
szerint – kivéve a dátum-formulákban szereplő consulokat –, még saját családtagjai (Lucius és Gaius 
Caesar, Marcellus és Tiberius) is csupán mint az ő ágensei szerepelnek. Az egyetlen kivétel Agrippa, aki 
némileg egyenrangú társként bukkan fel néhányszor a szövegben. A textus végig egyes szám első sze-
mélyben íródott, és valósággal tobzódik az ego személyes és a meus birtokos névmás különféle alak-
változataiban. Még az idegen népek küldöttségei is előbb keresték az ő, és csak azután a római nép 
barátságát (per legatos amicitiam meam et populi Romani) – a senatus már nem is szerepel ebben a 
kontextusban. Még számos példát hozhatnánk fel arra, hogy Augustus a Res gestaeben – minimo cal-
culo – manipulálta a történelmet. A 60-as években Peter Brunt még úgy vélte: Augustus önéletírása 
aligha tartalmazhatott nem-valós állításokat, mivel túl sok ember élt még akkor a kortársak közül. Az 
egy generációval későbbi kutatás másként látja ezt a kérdést: Ronald Ridley szerint egyszerűen le kell 
számolnunk azzal a több mint egy évszázada élő naiv képzettel, hogy Augustus nem hazudott – mert 
nem hazudhatott a Res gestae-ben! Ridley könyvének hetedik fejezetben veszi számba a Res gestae 
hazugságait. Szerinte két ember lakozott a princepsben: Octavianus, a „siheder hóhér” (adulescens 
carnifex), és Augustus, a római nép kegyes atyja. [dia] A legnagyobb hazugság szerinte az RgdA 1.4-ben 
olvasható: „a nép consullá… és a köztársaság helyreállítására (létrehozott) háromfős testület tagjává 
választott” (populus autem… consulem… et triumvirum rei publicae constituendae creavit). A valóságot 
Suetonius írja le: „Még huszadik évét sem töltötte be, mikor megszerezte a consuli hatalmat, mégpedig 
úgy, hogy legióit szinte ellenségként egészen Róma alá vonultatta, és követeket küldve a városba, a 
hadsereg nevében magának követelte a consulságot. Ez alkalommal a küldöttség vezetője a senatus 
ingadozását látva, hátravetette köpönyegét, és kardja markolatára mutatva nem habozott a tanács 
színe előtt kijelenteni: „Majd megteszi ez, ha ti nem teszitek” (Aug. 26.2). – [dia] A caesargyilkosok 
legitim megbüntetése sem igaz („atyám gyilkosainak istentelen tettét törvényes ítélettel megtorol-
tam”, RgdA 2) – a valóságban törvénytelen proscriptiót vezettek be a triumvirek (App. BC III. 95, Cass. 
Dio XLVI.48-49). „Győztesként megbocsátottam mindenkinek, aki kegyelmet kért” (RgdA 3.1). Valójá-
ban – mint Suetonius írja – „Perusia bevétele után igen sok embert halálra ítélt, azoknak pedig, akik 
kegyelmet kértek vagy mentegetőzni próbálkoztak, röviden félbeszakítva őket, annyit mondott: „Meg 
kell halnotok.” Néhány történetíró szerint a meghódolt perusiai lakosok közül kiválasztott háromszáz 
senatort és lovagot, és az istenné vált Julius tiszteletére emelt oltáron, március Idusán áldozati barmok 
módjára lemészároltatta őket” (Suet. Aug. 15.1-2). A „rabszolgaháborúban elfoglalt Szicília és Szardínia 
szigetét visszaszereztem” (RgdA 27.3) – csakhogy ebben a háborúban sok előkelő római (hoi prótoi, 
epiphaneis, App. BC V. 72, 74, 78) is részt vett Sextus Pompeius oldalán, közöttük egy Augustus számára 
nagyon fontos személy: Livia is (Tac. Ann. 5.1), aki előbb Antoniushoz ment Görögországba (Suet. Tib. 
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6), mielőtt 39-ben visszatért Rómába, majd egy évvel később Octavianus felesége lett. Vajon Livia is 
„rabszolgaháborúban” vett részt? Ráadásul Kr. e. 39-ben hivatalosan is kibővítették a triumvirátust 
quattuorvirátussá, amelynek negyedik tagja Sextus Pompeius lett, aki eljegyezte lányát Octavianus 
unokaöccsével, Marcellusszal (App. BC V. 72-73).  

Augustus azonban nemcsak a saját uralmáról szóló narratívát akarta „kanonizálni” a Res gestae publi-
kálásával, hanem az egész római történelmet, mint saját uralmának előtörténetét fogalmazta át. [dia] 
Ehhez egyik legfontosabb eszköze a Kr. e. 2-ben felavatott forum Augusti volt, ahol az egész római 
történelem legnagyobb alakjainak szobrait állította fel magyarázó feliratokal ellátva. A feliratok kellő-
képpen „történeti” jellegét archaizáló stílusuk is szolgálta. Ez megadta az olvasónak azt az illúziót, hogy 
a feliratok valódi történeti dokumentumok. Pedig ezek az elogiumok nem valamiféle objektív feljegy-
zések voltak az illetők karrierjéről – végtére is jónéhányuk: [dia] Aeneas, az albai királyok és talán Ro-
mulus is csupán legendás alakok voltak –, de nem is egyszerűen a létező történeti hagyomány tovább-
adására szolgáltak. Közülük nem egy jelentősen eltér a Liviusnál szereplő összefoglalásoktól, pedig az 
Ab urbe condita csak néhány évvel a forum Augusti átadása előtt készült el. Az itt bemutatott hősök 
csaknem valamennyien Augustus rezsimjének előképei voltak. Karrierjükben a princepsével közös vo-
nások hangsúlyozódtak: ha hivatalukat a törvényben megszabott életkor előtt töltötték be; ha az állam 
megőrzése érdekében rendkívüli erőfeszítéseket tettek; vagy ha rendkívüli hatalmat és tisztséget kap-
tak. [dia] Példának okáért L. Albinius működéséből azt emelik ki, hogy „midőn a gallok a Capitoliumot 
ostromolták, a Vesta-szüzeket Caerébe vitte, ahol gondoskodott arról, hogy az áldozatok és a kötelező 
rítusok ne szüneteljenek, s miután a várost visszafoglalták, a szent áldozatokat és a szüzeket Rómába 
visszaszállíttatta”. Ez Augustust, mint a római vallás és szokások védelmezőjét juttatja eszünkbe. Még 
ha nem is fogadjuk el Plinius tudósítását, miszerint a feliratokat maga Augustus fogalmazta (NH XXII. 
13), bizonyosan ő hagyta azokat jóvá. Később kibocsátott egy rendeletet is arról, hogy a hősök galériája 
etalonként szolgál minden polgár (így a történészek) számára is: „kiáltványában közhírré tette: azt sze-
retné, ha a polgárok őt még életében, az eljövendő korok fejedelmeit pedig később ezekkel a hadve-
zérekkel mérnék össze” (Suet. Aug. 31.5). 

Előadásom második felében hadd mutassak meg Önöknek néhány példát, melyekből látható lesz, hogy 
a feliratok és a történetírók művei nem azonos módon reflektálnak a valóságra. Célunk, hogy bizonyít-
suk: a „pyrrhonisták” állításaival ellentétben nem lehet egyenlőségjelet tenni a feliratos források és a 
történeti igazság (valóság) közé. 

Határozat egy koncepciós perben. – Az 1980-as évek végén fémkeresővel felszerelt amatőr kincsva-
dászok bukkantak rá Sevilla környékén egy római bronztábla töredékeire, amelyet 1996-ban szakava-
tott epigráfusok publikáltak spanyolul és németül. [dia] A 176 soros szöveg a Piso-perben Kr. u. 20. 
december 10-én kiadott szenátusi határozat másolata, egyike a leghosszabb fennmaradt latin felira-
toknak – nem véletlenül keresztelték el „a római feliratok hercegnőjének”. Ráadásul, azóta még hat 
vagy hét példánya került elő Baeticából. A szöveg rendkívüli történeti fontossággal bír, hiszen egy olyan 
perben hozott ítéletet tartalmaz, amely Germanicus rejtélyes halála körül forgott. [dia] Ismeretes, hogy 
Tacitus az Annales III. könyvében hosszasan (csaknem húsz caputon keresztül) foglalkozik az üggyel, és 
határozottan azt sugallja, hogy Germanicust Tiberius titkos utasításainak engedelmeskedve tette el láb 
alól Syria akkori kormányzója, Gn. Calpurnius Piso, és felesége, a méregkeverő hírében álló Plancina. 
De vajon mit tudnánk meg az ügyről, ha nem állna rendelkezésünkre Tacitus elbeszélése, és csupán a 
bronztábla szövegére hagyatkozhatnánk az események rekonstruálásában? 
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Ami első olvasatban is feltűnik, és az azóta született irdatlan mennyiségű szakirodalom is próbál vala-
mit kezdeni vele: a Tacitusnál szereplő legfőbb vádpont, vagyis Germanicus meggyilkolása, nem is sze-
repel a senatus határozatában. Ezzel szemben a szöveg expressis verbis azzal vádolja az idősebb Pisót, 
hogy fellázadt a princeps és a császári ház (domus Augusta) hatalma és tekintélye ellen, továbbá lega-
tusi megbízásával visszaélve polgárháborús helyzetet teremtett Róma legfontosabb keleti tartományá-
ban, Syriában. Nem csekély vád ez, különösen Kr. u. 20-ban, amikor Tiberius sorozatban vezényelte le 
a senatori arisztokrácia tagjai ellen a koncepciós pereket. „Már [Tiberius] uralkodása első évében (Kr. 
u. 15-ben) elkezdődött a felségsértési perek sorozata, amelyek először a szenátori és a lovagrend tag-
jait sújtották” – írta Lőrincz Barnabás egyik 1987-ben (tehát csaknem tíz évvel a SCPP publikálása előtt) 
megjelent cikkében. Az ELTE 2012-ben elhunyt professzora szerint például Libo Drusus perének „elő-
készítése és lefolytatása magán viseli a koncepciós perek jegyeit”: (1) a vádlott személyének kiválasz-
tása kiválóan alkalmas volt a szenátori rend elrettentésére (Libo Drusus Pompeius Magnusnak, az első 
triumvirátus tagjának dédunokája volt, és nagynénje révén a császári családhoz is rokoni szálak fűzték); 
(2) hamis tanúk ill. feljelentők (delatores) alkalmazása a koncepciós vádak megszerkesztésénél; (3) a 
kiszemelt személyben a bizalom látszatának keltése (kinevezés a praetorságra), majd ezután a gyors 
bukás. Mindez sokban emlékeztet az idősebb Piso perére. De térjünk most vissza a bronztáblához. 

Alison Cooley véleménye szerint: „már nem csupán egy szubjektív beszámolónk van a Kr. u. 20-ban 
lezajlott Piso-perről – ti. Tacitusé –, hanem kettő.” A senatusconsultum valójában egy retorikai mes-
termű: a szöveg id. Piso és Germanicus – valamint rajta keresztül az egész császári család – ellentétes 
jellemét hangsúlyozza, amivel példát statuál a római társadalom egésze számára (senatus, lovagrend, 
plebs, hadsereg). [dia] Piso erőszakos és lázadó természetű, aki képtelen magát a hatalomnak aláren-
delni. A senatus az isteneknek ad hálát azért, hogy „gonosz terveitől” (nefariis consiliis) megmentették 
az államot (12-15). A konfliktus tkp. kettejük erkölcsei között húzódott: „a senatus úgy ítélte meg, hogy 
Germanicus Caesar egyedülálló mértéktartása és béketűrése nem mérkőzhetett az id. Cn. Piso bőszült 
indulatával” (a[rb]i(t)rari singularem moderationem patientiamq(ue) Germanici Caesaris evictam esse 
feritate morum Cn. Pisonis patris, 26-27). A feritas a római nyelvhasználatban elsősorban a vadállatok 
kegyetlenségére utalt. És valóban, a törvénytelen kivégzések elrendelése bizonyítja „egyedülálló vér-
szomjasságát” (crudelitas unica). Piso akkor is inhumanus viselkedésről tett tanúságot, amikor Germa-
nicus halála felett nyíltan örvendezett, lakomákat és hálaadó áldozatokat rendezett. Pedig Germanicus 
halálát nemcsak a római nép, hanem még a „kívüllakó barbárok” (exterae gentes) is meggyászolták! Ez 
nem más, mint egy postumus elkövetett „karaktergyilkosság”, ami a mindenkori koncepciós perek 
egyik legfőbb jellemzője. (Id. Piso karakterének (habitus animi) befeketítésével nemcsak az lehetett a 
célja a senatusnak, hogy önmagát felmentse, hanem hogy példát statuáljon a többi ordo számára is. A 
szöveg legfőbb célja azonban, hogy bebizonyítsa: id. Piso polgárháborút akart kirobantani: „polgárhá-
borút is megpróbált fellángoltatni, miután az isteni Augustus áldásos tevékenysége folytán és Ti. Cae-
sar Augustus erényeinek köszönhetőleg a polgárháború minden nyavalyája feledésbe merült” (bellum 
etiam civile excitare conatus sit, iam pridem numine divi Aug(usti) virtutibus q(ue) Ti. Caesaris Aug(usti) 
omnibus civilis belli sepultis malis, 45-48). A provinciában állomásozó hadsereget is két pártra szakí-
totta szét: a Caesariani és a Pisoniani pártjára. (Ez még súlyosabb vád, mint amit Tacitusnál olvasunk, 
hogy parens legionum-nak neveztette magát.) Ráadásul donativumot is ígért a katonáknak, a fiscus 
terhére. Piso tehát igencsak veszélyes volt Tiberius hatalmára nézve. Ezen a ponton megemlíthetjük, 
hogy a nagy múltú család több tagja is részt vett összeesküvésekben: Gn. Piso pater nagyapját a Cati-
lina-féle coniuratióval kapcsolatban ölték meg; apja pedig Brutus és Cassius egyik legfőbb támogatójá-
nak számított. Tacitus szerint Gn. Pisót is a libertas szelleme lengte körül, korábban számos alkalommal 
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felszólalt a senatus függetlenségéért, sőt, testvére, L. Calpurnius Piso Augur még azt a szemtelenséget 
is elkövette, hogy Iulia Augusta kedvenc barátnőjét, Urgulaniát bíróság elé idézte, és amikor az vona-
kodott megjelenni, Tiberius házából erőszakkal ráncigálta elő. A Piso-család fügetlensége tehát valóban 
veszélyt jelentett Tiberius – és a principatus egész rendszere – számára. Ugyanakkor ki kell egészíte-
nünk ezt a képet azzal, hogy a történeti feljegyzések szerint a Piso-családban valóban volt valami örök-
letes arrogancia és vadság. Tacitus maga is többször ismétli vele kapcsolatban a ferocia kifejezést, amit 
apjától örökölt (ingenio violentum et obsequii ignarum, insita ferocia a patre Pisone, Tac. Ann. II. 43). 
A senatus azonban nemcsak negatív, hanem pozitív magatartási példát is bemutat: természetesen a 
császári család tagjain keresztül. Az ő jellemzőjük a moderatio, modestia, humanitas, aequitas, patien-
tia, pietas, clementia, iustitia, animi magnitudo és a liberalitas. (Augustusnak még elegendő volt négy 
kardinális erény a senatus által adományozott erénypajzson…) Ahogyan a Piso-család rossz tulajdon-
ságai apáról fiúra szálltak, úgy a domus Augusta (és persze elsősorban Augustus és Tiberius) erényeit 
követi a senatus, a senatusét a lovagrend, a lovagrendét a plebs, a plebsét a hadsereg, vagyis az egész 
populus Romanus. A senatus egyébként az egész bronztáblát didaktikai célból rendeli el mindenütt 
felállítani: [dia] „És hogy az egész ügy lefolyásának rendjét az utókor emlékezetére lehessen hagyomá-
nyozni, és hogy az utódok tudják, mit határozott a senatus Germanicus Caesar páratlan mértéktartá-
sáról, illetőleg az id. Cn. Piso bűneiről, az ment határozatba, hogy a beszéd, amelyet pincepsünk tartott, 
valamint ez a senatusi határozat bronztáblákra vésve a Ti. Caesar Augustusnak tetsző helyen tétessék 
közszemlére; ugyanígy, hogy ez a senatusi határozat tűzessék ki bronzba vésve valamennyi provincia 
legnépesebb városában, mégpedig az illető város leglátogatottabb helyén, és ugyanígy tűzessék ki ez 
a senatusi határozat valamennyi legio téli szállásán, a hadijelvények közelében” (165-172).  

A szöveg – és az egész rendszer – történetének abszurd jellegét mutatja, hogy a két legfontosabb 
bronztábla a baeticai Irni és El Tejar (vsz. Ad Gemellas) városkáiban került elő. Az A-változat fejlécében 
N. Vibius Serenus  proconsul neve is szerepel, aki minden bizonnyal felelős lehetett azért, hogy a sena-
tusi előírásokon túlmenően, amely csak a celeberrima urbs-okban írta elő a felirat közzétételét, kisebb 
településeken is publikálta azt. Mi lehetett erre az oka? Vibius Serenus Kr. u. 16-ban jelentős szerepet 
játszott Libo Drusus koncepciós perében, de később azzal vádolta Tiberiust, hogy szerepét nem viszo-
nozta kellőképpen (Tac. Ann. IV. 29). Baetica proconsulaként talán az vezethetett túlbuzgóságához a 
Piso-ügyben, hogy érezte: „kiesett a pixisből”, s így bármikor őt is a vádlottak padjára ültethetik. Így 
volt-e, nem tudjuk, mindenesetre Kr. u. 23-ban rá is sor került: „kegyetlenség” vádjával a senatus szám-
űzetésbe küldte (Tac. Ann. IV. 13).  

Ki vette be először Jeruzsálemet? – [dia] Az alábbi szöveg nem azonos a ma is álló Titus-ív feliratával, 
amelyen a nevezetes dombormű látható Vespasianus és Titus közös diadalmenetéről, rajta a menóra 
ábrázolásával. [dia] Kevéssé ismert, hogy Titusnak még életében, 81-ben, a senatus a Circus Maximus-
ban emelt egy diadalívet, amely egy földrengés következtében a 12. században elpusztult. [dia] A kevés 
feltárt maradvány és a Forma Urbis Romae azt valószínűsíti, hogy egy háromkapus arcusról van szó, 
amely Fergus Millar szerint azt a helyet jelölte, ahol a 71-es diadalmenet kiindult. Szerencsére egy ró-
mai zarándokok számára készült, a 9. századra datálható einsiedelni kódexben fennmaradt a másolata, 
amely így szól:  

„A senatus és a római nép Imperator Titus Caesar Vespasianus Augustusnak, az isteni Vespasianus fiának, 
pontifex maximusnak, a tribunusi hatalom tízszeres (birtokosának), tizenhétszeres imperatornak, nyolc-
szoros consulnak, a haza atyjának, princepsének [ajánlja ezt a diadalívet], amiért atyja parancsára, taná-
csára és fővezérsége alatt a zsidó népet leigázta, és Jeruzsálem városát, amelyet őelőtte minden vezér, 
király és nép hiába próbált meg, vagy meg sem kísérelt (elfoglalni), elpusztította.” 
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Aki a zsidó nép hányatott történelmével akár csak alap szinten is tisztában van, első pillantásra látja, 
hogy a szöveg kiemelt mondata mértéktelenül hízelgő, eltúlzott, és végső soron hazug. Az odáig rend-
ben is lenne, hogy a senatus fogalmazói nem tudtak, vagy nem vettek tudomást arról, hogy a zsidók 
országát az asszírok, babilóniaiak, a perzsák, Nagy Sándor makedónjai, majd a Ptolemaidák és a Seleu-
kidák is leigázták, de az azért már mégiscsak sok, hogy Pompeius Magnus Kr. e. 63-as Jeruzsálem elleni 
sikeres ostromáról sem vettek tudomást. Arról nem is szólva, hogy a zsidók Kr. e. 161 óta hivatalosan 
is a római nép „barátai és szövetségesei” voltak, a velük kötött szerződés értelmében. Tulajdonképpen 
Jeruzsálem bailóniaiak általi Kr. e. 586-os elfoglalása után nem is nagyon tudunk olyan esetet felsorolni, 
amikor az idegen hatalmak (vezérek, királyok vagy népek) ne tudták volna elfoglalni Jeruzsálemet. Fur-
csa, és szinte érthetetlen, hogy miért érezte szükségét a senatus egy a történelmi tényektől ennyire 
elrugaszkodott elogium megszövegezésnek. Ami annál is érdekesebb, minthogy ekkor már Rómában 
működött a Flavius-ház udvari történetírója, Flavius Josephus, aki a zsidó háború történetének hivata-
los változatát készítette el előbb arámi, majd görög nyelven. Ha a Titus-ív felirata a princeps által jóvá-
hagyott, hivatalos senatusi fogalmazvány volt, akkor legalábbis az „igazsághoz” való viszony kettős 
mércéjének kellett működnie a nyilvános emlékműveken és a történetírásban, Josephus ugyanis szem-
mel láthatólag nem vett tudomást arról, hogy hallgatnia kellett volna Jeruzsálem Titus előtti elfoglalá-
sairól. [dia] Sőt, nyíltan ellentmond a felirat szövegének, mikor kijelenti: „Jeruzsálemet ötödik alkalom-
mal foglalták el és második alkalommal rombolták le” (Bell. VI. 435). A sikeres ostromlók között meg-
említi Nabukadneccárt, Aszokhaioszt (Sisák), IV. Antiochos Epiphanést, Pompeiust és Sosiust. Elbeszé-
lésének korábbi részeiben szerepelt még a párthusok, Nagy Heródes és Quinctilius Varus is. William 
den Hollander szerint ez arra mutat, hogy Josephus ténykedését semmiképp sem egyszerűsíthetjük le 
a „Flavius-ház propagandistájának” szerepére, és lehetséges, hogy nem is volt közöttük olyan szoros 
viszony, mint azt korábban feltételezték.   

Hogyan halt meg Decebalus? – Alföldy Gézától tudjuk, hogy a római sírfeliratokon megjelenő biográfiai 
adatokat nem tekinthetjük életrajzoknak, s a többnyire igencsak szűkösen mért információk (legtöbb-
ször az egyéni hivatali vagy katonai pályafutás lépcsőfokai) mellett csak elvétve bukkan fel egy-egy 
valóban történetinek nevezhető esemény. Ilyen kivételes esetről olvashatunk egy 1965-ben a macedo-
niai Grammeni falu közelében, az ókori Philippitől északnyugatra előkerült latin feliraton is, amely egy 
veterán római legionárius sírköve. [dia] A Római Birodalom minden részéből ezerszámra ismert kato-
nasíroktól az különbözteti meg, hogy Tiberius Claudius Maximus egy valódi hőstettet hajtott végre, 
amelyről még a római annalesek is megemlékeztek. A sírfelirat felső részén képen is ábrázolt jelenetet 
a szöveg így írja le: 

„Tiberius Claudius Maximus leszerelt katona, életében magának készíttette (ezt a síremléket), (aki) lovas-
katonaként szolgált a VII. Claudia Pia Fidelis legióban, majd a lovasság számvevőjévé, a legioparancsnok 
segédtisztjévé, és ugyanazon lovasság zászlóvivőjévé léptették elő, továbbá a dák háborúban vitézsége 
miatt Domitianus császár ajándékaiban részesült; az isteni Traianus duplazsoldossá tette a pannon lovas-
ság második alájában; ugyanő felderítővé tette a dák háborúban, és vitézsége miatt kétszer is megaján-
dékozták a dák és parthus háborúkban, és ugyanő (Traianus) ugyanabban a lovascsapatban decurióvá 
nevezte ki, mivel elfogta Decebalust, és fejét elvitte neki Rannistorumban; önként szerelt le tisztes elbo-
csájtással, Terentius Scaurianus volt consul idején, az új Dacia tartomány hadseregéből…” (AE 1969/70, 
583) 

Tiberius Claudius Maximus minden bizonnyal Philippiben vagy annak környékén letelepedett katona-
család sarja. Kétszer tüntették ki a daciai, és egyszer a párthusok elleni háborúban, síremlékén két 
torques (nyaklánc) és két armilla (karkötő) látható. Legnagyobb haditette azonban Decebalus király 
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elfogása volt, valamint hogy ő vitte el a király levágott fejét a máskülönben nem ismert Rannistorum 
nevű helyről Traianusnak. Decebalusnak, mint a „római nép ellenségének” elfogása éppen úgy a daciai 
hadjárat célja volt, mint magának a területnek meghódítása. Mivel Traianus magát a királyt nem tudta 
diadalmenetében végighordozni, fejét Rómába küldte, ahol 106. szeptember 2-án a Gemonia-lép-
csőkre vetették. Erről a hivatalos naptárak (pl. a Fasti Ostienses) is megemlékeztek (Decebali [caput - - 
- in sca]lis Gemoni[is iacui]t). 

A rómaiak rettegett ellenfelének, Decebalus dák királynak halálára sokféle történeti forrásban találunk 
utalást. Egy kyrénéi Apollo- és Artemis-templom építési feliratán azért hálálkodnak Traianusnak, „mert 
elfogta Decebalust” (ὁ κύριος Νέρβας Τ[ραϊανὸς Σεβαστὸς - - -]χον Δεκίβαλλον ἔλαβε, SEG IX, 101 = 
AE 1929, 8), vagyis pontosan azt a cselekedetet tulajdonítják a császárnak, amit a fentebbi sírfelirat 
szerint Maximus vitt véghez. Bár a két szöveg expressis verbis ellentétes állítást fogalmaz meg, mégsem 
állíthatjuk azt, hogy a töredékes görög dedikáció és a latin magán-sírfelirat szövege ellentétes jelen-
tésű. A császárkorban minden, ami a csatatéren zajlik, sub auspicio Caesaris történik, vagyis bármely 
katonai hőstettet joggal tulajdoníthatunk nemcsak annak a személynek, aki azt konkrétan véghezvitte, 
hanem a főparancsnoknak is. (Ma sincs ez másképp. [dia] Nyugodtan mondhatjuk, hogy Montgomery 
kiűzte a németeket Észak-Afrikából, miközben tudjuk, hogy a konkrét haditetteket nem ő, hanem a 8. 
brit expedíciós hadsereg bátor katonái hajtották végre.)  

De térjünk vissza Decebalus halálára. Egy király – különösen egy olyan bátor és ügyes, hadvezetéshez 
és diplomáciához egyaránt értő király, mint Decebalus – halálának óriási propagandaértéke van az ural-
kodó számára. Ezért került rá a dák uralkodó képe többször is a nevezetes Traianus-oszlopra. A kutatók 
nyolc esetben tudták azonosítani Decebalus királyt az egyes jelenetekben. [dia] A Decebalusszal azo-
nosított arcok azonban első ránézésre nem egyeznek egymással. A magyarázat egyszerű: a mesterek 
számára a császár vonásai ismertek voltak, nem annyira a királyéi, akit mások elbeszéléséből, leírások-
ból ismertek, így művészi képzelőerejük természetes módon láttatja másként a dákok vezérét. [dia] A 
jelenetek mindenesetre megerősíteni látszanak a Maximus sírfeliratából ismert személyes történetet. 
Nem lehetetlen, hogy a Traianus-oszlop valamelyik panelén maga Maximus is megjelenik. [dia] A „hal-
dokló Decebalus” egyébként olyan erőteljes propagandaeszköz volt ebben az időszakban, hogy még a 
dél-galliai terra sigillatákra is rákerült díszítő motívumként (Graufesenque). [dia] Az egyik töredékes 
kerámiaedényen egy másik elbeszélés-változat tűnik fel: Decebalust láncon vezetik el.  

A számos képi és feliratos ábrázolás mellett a történetírói hagyomány egyik vonulata is megörökítette 
a dák király pusztulását. Csakhogy az események után több mint száz évvel alkotó senatori történetíró, 
Cassius Dio változata némileg eltér az eddigiektől. Azt írja: „Decebalus, amikor fővárosát és egész or-
szágát elfoglalták, és ő maga is abban a veszélyben forgott, hogy foglyul ejtik, öngyilkosságot követett 
el, fejét Rómába vitték” (Dio LXVIII. 14.3) – vagyis Decebalust nem fogták el, még szabadon követett el 
öngyilkosságot. Persze – gondolhatnánk – a dolgok végkifejlete szempontjából ennek nincs nagy jelen-
tősége. Decebalt vagy a rómaiak fogták el és ölték meg, vagy szabad akaratából követett el öngyilkos-
ságot, ezt ma már nem tudjuk biztosan megmondani. De épp Flavius Josephus zsidó háborúról szóló 
történetei mutatják, hogy a dolog mégsem teljesen mindegy – a leigázott népek szempontjából. A 
megszégyenítést és rabszolgasorsot önkéntes halállal elkerülni magasztos dolog a római értékrend sze-
rint. Ez a szemlélet még a zsidó kultúrába is behatolt, pedig a judaizmus törvényei szerint az öngyilkos-
ság bűn.  
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Hány családja volt Septimius Severusnak? – A köztársaság korában a hadvezérek között elharapódzott 
az a szokás, hogy családjukat istenektől eredeztették. Livius ezt a jelenséget röviden csak úgy kommen-
tálta: egy történetíró számára lehetetlen bizonyítani az istenektől való származást. A késő principátus 
korában azonban a császárok már nem csupán az istenekre vezették vissza eredetüket, hanem olyan 
fiktív genealógiákat is gyártottak, melyek révén földi származásukat is igyekeztek jobb színben feltün-
tetni. Ennek egyik eklatáns példája a Septimius Severusé. A Historia Augusta így mutatja be Severus 
származását: [dia] „Lepcisben született, az apját Getának hívták, és ősei már a polgárjog általánossá 
tétele előtt elnyerték a lovagi rangot. Az anyja neve Fulvia Pia volt, apai nagybátyái a consulságot viselt 
Aper és Severus voltak, anyai nagyapját Macernek, apai nagyapját pedig Fulvius Piusnak hívták” (SHA 
Sept. Sev. 1.1). Anthony Birley az első afrikai császárról írt könyvében alaposan felderítette Severus 
rokonságát, akik között valódi pun neveket (Hanno, Balitho) is találunk. Ezzel a rokonsággal persze ne-
héz volt karriert csinálni Rómában, amely ekkoriban is őrizte még arisztokrata hagyományait.  

Severusnak 196-ban nagy ötlete támadt. Mi lenne, ha egyszerűen kijelentené: ő nem valamiféle ho-
mályos származású afrikai felmenőktől származik, hanem egyenesen az Antoninusoktól. Mikor Clodius 
Albinus ellen vonult – írja a Historia Augusta –, útközben „Viminaciumban a nagyobbik fiát, Bassianust 
az Aurelius Antoninus névvel ruházta fel, hogy saját testvérét, Getát megfossza a hatalom reményétől, 
melyet az magában táplált. Az Antoninus nevet pedig azért adta a fiának, mert azt álmodta, hogy egy 
Antoninus lesz az utóda a trónon. Úgy vélik, hogy emiatt adta Getának is az Antoninus nevet, hogy ő is 
az utóda legyen. Vannak, akik úgy tartják, hogy Severus azért nevezte el Bassianust Antoninusnak, mert 
Marcus családjába akart tartozni” (Severus ipse in Marci familiam transire voluerit, SHA Sept. Sev. 10.3-
6). A casus irrealis is mutatja, hogy a császáréletrajz írója nem tartja valóságosnak Severus próbálkozá-
sát. [dia] Ugyanezt fejezi ki a következő részlet is, amely Severusnak Marcus Aurelius és a többi Anto-
ninus iránti mély hódolatáról beszél; a névváltoztatásról azonban csak mint egy fura tervről emlékezik 
meg:  

„Marcus Antoninus síremlékében temették el, akit az összes császár közül a legjobban tisztelt, olyannyira, 
hogy még Commodust is istenné nyilváníttatta, és úgy vélte, hogy ezután minden császárnak fel kellene 
vennie az Antoninus nevet, úgy, ahogyan az Augustusét felvette.” (SHA Sept. Sev. 19.3)  

Valójában egy évvel korábban már megtörtént ez a rendhagyó „postumus adoptálás”. [dia] Severus 
195-ben látogatta meg Ulcisia Castrát (Szentendre), de ekkor még nem vette fel a Marcus Aurelius 
Antoninus Caesar nevet, azonban Bassianus (Caracalla) már igen. Julia Domnának is megadták a mater 
castrorum nevet, amivel Faustinához tették hasonlatossá. [dia] Először Tipasában került elő egy felirat, 
amelyen Severus mint „az isteni Marcus fia”, az „isteni Commodus testvére”, sőt az „isteni Nerva ük-
unokája” fordul elő (CIL VIII 9317). A felirat érdekessége, hogy ezt is 195-ben állították, de később, mint 
a Szentendrén talált dedikációt. Hogy mindez csupán a propaganda része volt, mutatja, hogy a Historia 
Augusta szerint amikor 197-ben a parthusok ellen vonult „apjának, anyjának, nagyapjának és első fe-
leségének a saját költségén szobrokat állíttatott” (SHA Sept. Sev. 14.3). Itt természetesen az afrikai 
rokonságról van szó.  

A propagandafogás megerősítése végett, egy 198-ban keleten kiadott dekrétumában hivatalosan is 
rögzítette, hogy ő Marcus fia, Commodus testvére, és az isteni Nerva és Traianus leszármazottja. A 
Nisibis felett aratott győzelem után kibocsátott pénzein „az isteni Marcus Pius fia”-ként jelent meg. 
[dia] A Rennes-i paterán 16 aureus látható, amelyen a Severusok társaságában találjuk Hadrianust, 
Antoninus Piust, id. Faustinát, Marcus Aureliust, ifj. Faustinát, és Commodust. [dia] 196 elejétől portréi 
is kezdenek hasonlítani Marcus Aureliuséra. Az azonosulást olyannyira erőltette, hogy a Parthiában 
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állítólagosan történt két „esőcsodát” is népszerűsítette, hiszen ez is közismert történet volt Marcus 
Aurelius markomann-háborúinak idejéből. 

Hogyan hatott mindez a Birodalom lakóira? Cassius Dio így fogalmaz: „leginkább azzal döbbentett meg 
minket, hogy állandóan azt mondogatta, hogy ő Marcus fia és Commodus testvére, akinek isteni meg-
tiszteltetéseket adományozott, pedig korábban vétkezett” (μάλιστα δ᾽ ἡμᾶς ἐξέπληξεν ὅτι τοῦ τε 
Μάρκου υἱὸν καὶ τοῦ Κομμόδου ἀδελφὸν ἑαυτὸν ἔλεγε, τῷ τε Κομμόδῳ, ὃν πρῴην ὕβριζεν, ἡρωικὰς, 
Dio LXXVI. 7.3). Az ἐκπλήσσω igen erőteljes ige, szó szerint anyit jelent: „kiütni valakit”, vagyis mond-
hatni: a senatus tagjait valósággal „knock out”-olta Septimius Severus leplezetlen propagandahazug-
sága.  

[dia] Mindezek után mit mondhatunk? Vajon Pyrrhónnak lett volna igaza, aki azt állította, hogy a múlt 
nem megismerhető? Aligha hiszem. Előadásomban mindössze arra szerettem volna felhívni a figyel-
met: az igazság/valóság és a hamisság/fikció (vagy nevezhetjük akár propagandának is) megkülönböz-
tetése már az ókori gondolkodók számára is alapvetően fontos kérdés volt. Ma azonban, amikor a 
„poszt-igazság” korában élünk (az Oxford English Dictonary szerkesztőinek döntése alapján 2016-ban 
ez lett az „év szava”), fontos tudatosítában lennünk ennek a ténynek.  


