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Romulus költözködései 
A Casa Romuli értelmezései  

és a kulturális emlékezet Rómában

Rung Ádám

Azt nem tudjuk, hogy Romulus élt-e, de az biztos, hogy Rómában lakott. 
Olyannyira, hogy a szövegek tanúsága szerint a klasszikus ókorban azt is 
tudni vélték, hogy a városon belül hol, melyik házban. Ezekkel a szöveghe-

lyekkel kapcsolatban azonban két probléma is felmerülhet a modern olvasóban, ezek-
kel foglalkozom a következőkben. Az első probléma viszonylag prózaibb, de annál 
érdekesebb: valamit kezdeni kell azzal a zavarba ejtő helyzettel, hogy Casa Romuli 
(„Romulus kunyhója”) nevű objektumot a Város két különböző helyén is emleget a 
hagyomány. A másik probléma kevésbé kézenfekvő és absztraktabb is, de talán még 
fontosabb, és az első kérdés megválaszolásához is elvezethet: mi valójában a Casa 
Romuli? Persze az is érdekes kérdés, hogy fizikai valójában mi, de az még érdeke-
sebb, hogy milyen módon értelmezik a történelmi korok városlakói, milyen történe-
tek, esetleg kultuszok kötődnek hozzá, mit jelképez, és legfőképp, mi a funkciója a 
Város életében.

Ennek megfelelően gondolatmenetem a következőképpen épül fel: először is rö-
viden áttekintem a tárgyak és helyek szerepét a hagyományok és a történelmi emlé-
kezet alakulásában általában, majd áttérek a Romulus-házról gyűjthető információk 
tárgyalására, ismertetve a történetírók beszámolóit és a régészet eredményeit. Ezután, 
értékelve a korábbi értelmezéseket, megkísérlek választ adni először az első kérdésre. 
A másodikra úgy térek át, hogy ismertetem és csoportosítom az Augustus-kori és a 
kora császárkori irodalom értelmezéseit a házzal kapcsolatban, a csoportosításhoz azt 
a jelenséget véve alapul, amit Jan Assmann a múlt mitomotorikájának nevez. Végeze-
tül pedig, mintegy összegzésként, a kunyhóval kapcsolatos hagyomány tanulságaiból 
megpróbálok általános következtetéseket levonni a római emlékezetkultúra természe-
tére nézve.

„Szalma Lajos tanár úr rótta a köröket, mintha a méterek percek volnának, és visz-
sza lehetne ballagni az időben”, olvasom szülővárosom egy nekem is kedves sétá-
nyáról Grecsó Krisztiánnál1 – és megdöbbenve konstatálom, hogy a hely, amelyről 
beszél, tényleg mennyire alkalmas erre a játékra. Ahogy a szerző is megemlíti egy pár 
mondattal fentebb, első látásra egészen meglepő ez a reprezentatív sétány egy ilyen 
kis mesterséges vízfolyás partján, és a személőben könnyen támad az az érzés, hogy 
mintha tényleg azért tagolták volna ilyen akkurátusan szobrokkal és padokkal, hogy 
az így keletkező egyforma térközök az idő periódusaira emlékeztessenek. Ha ez a pár 
évtizeddel ezelőtt létrehozott, legfőképpen 20. századi hősök (esetenként kissé torvis 
oculis) portréival megrakott csatornapart egy 21. századi vidéki városban ilyen inten-
zív és esetenként akár egységes jelentéseket tud hordozni a város lakói számára, akkor 
mit várjon az ember magától Rómától?

Már csak azért is, mert a klasszikus antikvitás rendkívül nagy jelentőséget tulajdo-
nított az idő és a tér (és persze a szövegek) helyei (τόπος, locus) közti párhuzamnak. 
Jellemző az antik retorika görög eredetű, de a rómaiaknál talán még inkább szár-
ba szökkent mnemotechnikai eljárása, az elmondandó szöveg elemeinek képzelet-
beli terekbe rendezése.2 Eszerint a szónoknak, hogy emlékezzen arra, mikor mit akart 
mondani, valós vagy képzeletbeli tereket, főleg épületeket kell maga elé képzelnie, 
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és ezeknek a térbeli szerkezeté-
be kell helyeznie a mondandója 
időbeli részeit jelképező tárgya-
kat. Hogy az ars memoriae, az 
emlékezet művészete a rómaiak 
esetében milyen nagy karriert 
futott be és mennyire magától 
értetődővé vált, arra látványos 
példát jelenthet Cicero De fini-
busának egy helye, ahol a dia-
lógus Piso nevű szereplője sze-
rint a helyek szinte erőszakkal 
kínálják fel magukat arra, hogy 
memorizálásra használják őket: 
tanta vis admonitionis est in 
locis; ut non sine causa ex iis 
memoriae ducta sit disciplina. 
(Cicero: De finibus V. 1–2) – te-
hát nemcsak mi látjuk el em-
lékezeti tartalmakkal a fizikai 
helyeket, hanem ez szinte eleve 
beléjük van kódolva.3 Ahogyan 
a fenti kortárs idézet is mutatja, 
ez a fajta emlékezés semmilyen 
emberi kultúrától nem idegen, 
ezek a szöveghelyek viszont, 
különösen, ha összevetjük őket 
azzal, ahogyan Róma városát (a modern nemzeti fővárosok 
előképeként) emlékezeti helyek rendszereként megalkották, 
jól mutatják, hogy a rómaiak számára mennyire second nature 
-ré, beidegződéssé válhatott az idő helyként való elképzelése.

Egy másik fontos oldala idő és hely kapcsolatának a szak-
ralitás, a mítosz és a kultusz viszonya a helyhez – ez tulajdon-
képpen a fenti jelenségek csoportokra vonatkoztatott, és így 
több szempontból is közvetettebb megfelelője. A tájba helye-
zett szent hely vagy emlékhely valahogy úgy viszonyul a kö-
zösség kultúrájához, mint az ars memoriae módszere szerint 
elképzelt épületek szobái az egyén emlékezetéhez.4 A közössé-
gi emlékezet helyei, ahogyan azt Maurice Halbwachs meggyő-
zően mutatta ki a korai kereszténység és Jeruzsálem példáján, 
mindig attól válnak érdekesekké, hogy szemiotizálódnak, azaz 
a közösség szempontjából fontos, normatív erővel bíró időbe-
li történésekhez kötődnek, és átveszik azok jelentéseit. Hogy 
ennek a kapcsolatnak mennyi köze van magukhoz a történeti 
eseményekhez, az szinte irreleváns, csak a közösség kulturális 
rendszereihez való viszony számít: hogy a klasszikus példát 
említsük, Jézus élete, tanítása főképp Palesztina vidéki részén 
zajlott, a szenvedéstörténetet a közvetlen tanítványoknál több-
re értékelő későbbi kereszténység szent helyeivé viszont mégis 
inkább a halála előtti pár naphoz kötődő jeruzsálemi helyek 
váltak.5

Ugyanez a típusa a helyhez kötődő szakralitásnak a rómaiak 
számára is fontos volt,6 erről tanúskodik a liviusi Camillus ké-
sőbb is megemlítendő, a Város evakuálása ellen szóló beszé-
dének (Ab urbe condita V. 51–54) egy részlete: Nullus locus 
in ea non religionum deorumque est; sacrificiis sollemnibus 
non dies magis stati quam loca sunt, in quibus fiant (V. 52. 
2) – eszerint a rómaiaknak azért nem szabad elhagyniuk a gal-
loktól siralmas állapotban visszaszerzett várost, mert számukra 

a város egyes helyei ugyanúgy 
szent jelentőséggel bírnak, mint 
a szakralitást, a tisztán kultu-
rális tartalmakat időről időre 
megjelenítő szent idők, az ün-
nepek. Szintén ide tartozhat az 
a híres mondat, amellyel Cice-
ro Varro antikvárius munkáját 
méltatja: a helyekre vonatko-
zó etimológiái, aitiológiái és 
kultusztörténetei szinte „visz-
szavezették” a korabeli Róma 
lakosait a régi hazájukba.7 Ez 
a szentség-képzet Róma egyes 
helyein még évezredekkel a 
hozzájuk kötődő kultuszok fel-
hagyása vagy átalakulása után 
is rajtaragadt, vagy fel-feléledt 
velük kapcsolatban, gondoljunk 
csak a Iuno Moneta temploma 
után a Santa Maria in Aracoeli 
bazilikát a hátán hordó domb-
hátra a Capitoliumon, vagy a 
számtalan más, mára keresz-
ténnyé vált antik szent helyre.8

A folyamatos kultusz miti-
kus helyeinél kevésbé egyértel-

mű és kontinuus a változó kultikus súlyú mítoszok helyeinek 
státusza: egy szakadás és az azzal járó régmúlt-képződés bekö-
vetkezte után vannak sikeres szemiotizálások, mint a Szentföld 
esetében, de úgy is járhat egy szent hely, ahogyan a híres római 
Lapis Niger, azaz a Forum Romanumon található fekete kőből 
kirakott, kőkerítéssel elkerített négyszög. Bár a klasszikus kor 
forrásai több különböző változatot is közölnek arról, kinek a 
sírja (vagy kié lett majdnem), a régészet eredményei alapján 
úgy tűnik, hogy már a nevét adó fekete márványburkolat is úgy 
került rá, hogy a Kr. e. 4. századi városlakók már csak annyit 
értettek a hely funkciójából, hogy szent hely, és valahogyan 
meg kell védeni. A föld a burkolat alatt a mai tudásunk szerint 
ténylegesen őriz egy 7-6. századi feliratot és ugyanekkori tár-
gyakat is, sírt viszont, túl közel lévén a Forum templomaihoz, 
természetesen nem.9

Ennél tehát, úgy tűnik, jóval sikeresebb folyamat lehetett a 
Casa Romuli szemiotizálása, azaz a köré kiépülő kultuszok és 
jelentéstartalmak kialakulása. Jelentős számú történetíró említi 
az épületet a történelmi Róma kapcsán, és szinte mindannyian 
kiemelik, hogy a házat egyszerű állapotában őrizték meg a ró-
maiak, újra és újra vályoggal, a tetőn pedig szalmával javítva 
a sérüléseket.10 Szintén megegyeznek a források abban, hogy a 
márványváros lakói igen nagyra tartották a sárkunyhót a város 
kellős közepén, közismert látványosság volt, és speciális szer-
tartások is kötődtek hozzá – ez utóbbiak miatt legalább egyszer 
le is égett.11 Amiben viszont nem egyeznek meg a források, az a 
Romulus-ház pontos helye: a központi elhelyezkedés biztos, de 
mind a Palatinus, mind a Capitolium neve felmerül a szövegek-
ben. A szövegek nagyobb része, mint Cassius Dio, a halikarnas-
sosi Dionysios és Varro a Palatinust említi,12 Plutarchos pedig 
kifejezetten ki is emeli, hogy Titus Tatius, a szövetséges szabi-
nok királya volt az, akinek a Capitoliumon volt háza Romulus 

1. kép. Kunyhó alakú urna a Kr. e. 8. századból  
(Walters Art Museum,  

Baltimore – forrás: Wikimedia Commons)
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idejében. Szintén itt emlegeti a Casa Romulit a Kr. u. 4. századi 
jegyzék, a Notitia Regionum is.13 A rivális hagyományt főképp 
szűkszavú utalások képviselik, amelyek általában a capitoliumi 
Iuppiter Optimus Maximus-templom és a kunyhó kontrasztját 
emelik ki, kivéve az építész szakíró Vitruviust, aki a kunyhót 
más, primitívebb építészeti hagyományokkal rokonítja.14 A régé-
szet eredményei, úgy tűnik, a Palatinus mellett szólnak: a domb 
délnyugati magaslatán, az ősi lépcsőktől jobbra valóban vannak 
kora vaskori ovális kunyhókra utaló cölöplyukak és árkok.15 Bár 
ezek bármelyikének azonosítása Romulus házával nyilvánvaló-
an problémás (és természetesen a Capitoliumon is vannak igen 
ősi településnyomok),16 a palatinusi romok nagyjából tényleg ott 
vannak, ahol Dionysios alapján lenniük kell, ráadásul nagyjából 
azt a típust is mutatják, amelyet a kunyhó alakú urnák és a ké-
sőbbi római építészeti hagyományok alapján a legősibb római 
lakóházakénak szoktunk tartani. Kerek vagy ovális, cölöpvázas, 
paticsfalú kunyhók, valószínűleg túlméretezett szalmatetővel és 
a lefolyó vizet elvezető, a sziklába vájt árokkal.17

A probléma nyilvánvalónak tűnik: meg kellene magyaráz-
nunk valahogy a kettősséget. Mielőtt azonban ennek nekivág-
nánk, célszerű feltenni pár kérdést magával a kérdéssel kap-
csolatban. Egyrészt nyilvánvaló, hogy Romulus igazi házát mi 
már nem akarjuk megkeresni. Másrészt, ha ezáltal a hagyo-
mány működésére, a rómaiak nézőpontjára redukálódott a ku-
tatásunk, felmerülhet, hogy kérdés volt-e az ókoriaknak egy-
általán, érdekelte-e őket, hogy vajon melyik az eredeti, vagy 
legalábbis eredetibb? Bizony van rá esély, hogy voltak olyan 
tér- és időbeli szeletei az ókornak, amelyek számára nem volt 
ez probléma: Dionysos szülőhelyét, Nysát például a görög ha-
gyományok zökkenőmentesen megtűrik több különböző he-
lyen is (Thrákiától Indiáig); olyan is van viszont, hogy felme-
rül egy szent hellyel kapcsolatban az eredetiség kérdése – erre 
talán a legjobb példa Kallimachos aggályoskodása Zeus szülő-
helyével kapcsolatban a hozzá szóló himnusz elején.18

A kérdés tehát többé-kevésbé feltehető, és több válasz is ad-
ható rá. Ezek közt egyszerűbbek és bonyolultabbak is vannak, 
én itt öt, korábban már megfogalmazott változatot tekintenék 
át, illetve bevezetnék egy újat. Egyrészt lehetséges, hogy egy-
szerűen félreértéssel van dolgunk: ez esetben a Palatinus job-
ban dokumentált és tovább fenn is tartott példánya volna az, 
amelyhez a Casa Romuli hagyományai kötődtek a történelmi 
időkben, a Capitoliumon Romulus házát említőket pedig az 
Arxon található Auguraculum vagy a Curia Calabra tévesztet-
te meg.19 Ezek kicsiny, a madárjósláshoz, illetve a naptárhoz 
kötődő épületek voltak, amelyeket a felelősök a palatiumi Ro-
mulus-emlékhelyhez hasonlóan folyamatosan restauráltak ar-
chaikus állapotukba, nyilvánvalóan szintén kultikus okokból.20 
Másrészt, a mítosz gondolatmenetét követve, logikus magya-
rázat volna elkülöníteni azt a házat, amelyben Romulus és Re-
mus felnőttek, attól, amelyben Romulus királyként élt, a város 
megalapítása után: így egyenesen szükség is lenne a két kuny-
hóra.21 Hasonlóan izgalmas Alföldi András értelmezése, aki sze-
rint ténylegesen létezik mind a két kunyhó, de a capitoliuminak 
kell az eredetinek lennie, mivel az kívül esett a romulusi város 
pomeriumán, azaz szakrális határán, ezáltal jobban illeszkedve 
a pásztorkirály figurájának mitikus keretéhez, amely szerint kí-
vül is kell esnie (és így a palatinusi példány talán épp a szintén 
ott lakó Augustus propagandájának terméke lehetne).22 Ennek 
alátámasztásaként a mitikus séma meggyőző párhuzamait hoz-
za a perzsa Nagy Kyros gyermekkorának helyszíneként tisztelt 
pásztorkunyhóval és egy talán hasonló athéni hagyomány nyo-
maival (amely egyébként Vitruviusnál is megjelenik).23 Ennek a 
forgatókönyvnek ugyanúgy elképzelhető a fordítottja is, állítja 
André Balland: ez esetben az eredeti palatinusi helyről Augus-
tus helyezte volna át a kunyhó-kultusz fókuszát a capitoliumi 
templom temenosába, talán éppen valamiféle propagandisztikus 
szerénységből, eltávolítandó magát Romulustól, akinek végül 
is, eredeti szándékával ellentétben, a nevét sem vette fel.24 Ke-

vésbé nyújt megoldásélményt az eddi-
gieknél, de talán mélyebben szánt az a 
megoldás, amelyet Catharine Edwards 
javasol a római helyszínek irodalmi 
szerepéről írott könyvében: szerinte a 
kettős hagyomány többé-kevésbé tuda-
tos fenntartása a római történelem több-
szólamúságának párhuzamaként értel-
mezhető, amelyet a császárkori szerzők 
még az erős politikai nyomás ellenére 
sem akartak feladni.25

Ha mindezek a lehetőségek bele is 
játszhatnak a kettősség kialakulásába 
(az egyetlen ok igényét, azt hiszem, fel 
is adhatjuk), én egy hatodik magyarázat-
ban vélem azt fő okot megtalálni, amely 
fenntarthatta azt. Régi közhely, hogy a 
házak tükrözik azt, hogy milyen az, aki 
bennünk lakik. Romulus egyik fontos 
tulajdonsága, hogy kettős természetű, 
isten és ember is, ráadásul nem is a sa-
ját nevén, mint egy görög hérós, hanem 
földi halálával vagy feláldozásával vagy 
elragadtatásával átlényegülve az ősi ró-
mai mezőgazdasági istenné, Quirinusszá 

2. kép. A Palatinuson ma capanna di Romolo néven ismert maradványok  
(forrás: Wikimedia Commons)
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– úgy tűnik, a rómaiak számára nem lehetett teljesen új dolog 
a krisztológia kérdésköre a kereszténység felvétele után. Ennek 
megfelelően teljesen rendben lévőnek tűnhetett a római közvéle-
mény számára, hogy egyazon isteni erő két avatárja két különbö-
ző házzal bír: az egyik bent, az emberek városában van, rögtön 
szemben a világi hatalom birtokosainak palatinusi házaival, a 
másik pedig kint, a hétköznapokon és a politikán kívüli térben 
– utóbbira pedig Rómában leginkább a Capitolium alkalmas.26

Akármit is kezdünk azzal, hogy Romulus-házból kettő van, 
az már csak a fenti kisebb szövegek láttán is ténynek tűnik, 
hogy a rómaiak a történelmi korokban ismerték és felhasznál-
ták a város kellős közepén álló pásztorkunyhó képzetét. A fen-
tieknél kevésbé egyértelmű, de talán épp emiatt érdekesebb Au-
gustus- és kora császárkori szövegek is szinte egyenként másra 
használják fel, mást akarnak mondani az említésével. És az is 
nyilvánvaló, hogy ez nem csak valamiféle mesemondás vagy 
üres antikvarianizmus: az alapító szerepű, a személyes emlé-
kezet határán messze kívül eső múltnak és az azt megjelenítő 
illusztris tárgyaknak mindig a közösséget meghatározó szerepe 
van. Hiszen ezért őrzik őket, ők pedig ezért őrződnek meg: ha 
nem szemiotizálódnak, azaz nem kapnak normatív és forma-
tív jelentést, szépen lassan elfelejtődnek és eltűnnek.27 Ennek 
megfelelően megvan a mi kunyhónk körül is az a jelen dön-
téseit, hozzáállását meghatározó erőtér, amelyet Jan Assmann 
mitomotorikának nevez: ha ez Romulus háza, és én Romulus 
népéhez tartozom, akkor ennek valamilyen viszonyban kell 
állnia azzal, aki én vagyok, ahogy én látom a világot, ahogy én 
hozom a döntéseimet.28 Az efféle emlékezésnek Assmann-nál 
két típusa van: az egyik az alapító emlékezés, amely a közös-
ség jelenének intézményeit igazolja, tölti meg jelentéssel ai-
tiologikus, eredetmondai módon; a másik pedig a kontrasztív 
emlékezés, amely a jelentésteli múlt valamilyen eseményét 
vagy állapotát állítja szembe az attól nagyban eltérő jelennel.29 
Ezt a felosztást én a Romulus-ház esetében egy további síkkal 
bővíteném, annak megfelelően, hogy az emlékezés alapvetően 
negatív vagy pozitív elemként tekint-e a kunyhó létére és mi-
nőségére, egy négyosztatú rendszert létrehozva (lásd az alábbi 
ábrát), amelyet kísérleti modellnek szánok a kunyhóról szóló 
szöveges források mitomotorikai szempontú csoportosítására:

pozitív negatív
kontrasztív „A kunyhó jó, de mi már 

nem vagyunk jók.”
„A kunyhó nem jó, de mi 
már jók vagyunk.”

alapító „A kunyhó jó, ezért mi is 
jók vagyunk.”

„A kunyhó nem jó, ezért 
mi sem vagyunk jók.”

Kezdjük azokkal a helyekkel, amelyek kontrasztív emlékezés 
keretében beszélnek a kunyhóról, ezen belül azokkal, amelyek 
pozitív színben tüntetik fel azt, röviden megfogalmazva azt 
mondják: „a kunyhó jó, de mi már nem vagyunk jók”. Ezek a 
szövegek nyilvánvalóan azok, amelyek az egyszerű házikóhoz 
a catói mos maiorum képzetét kötik, a régi rómaiak parasztos, 
de hótiszta egyszerűségét megtéve követendő példának. Egé-
szében megállapíthatjuk, hogy ez tűnik a ház értelmezésére a 
sztenderd keretnek – már csak azért is, mert mélységes össz-
hangban van a római elit „rusztikus” vonzalmaival – gondol-
junk Catóra –, illetve a római valláshoz ezer szállal kötődő ró-
mai sztoicizmussal. A többi értelmezés mintha mind ehhez és 
az ezzel rokonokhoz képest lépne fel.30

Egyértelműen ide tartozik a Róma leendő helyén Aeneast 
körbevezető Evander király monológja Vergilius Aeneisének 
nyolcadik énekében, amely Evander saját palatinusi kunyhójá-
ról szól. Itt első olvasatban nem a mi kunyhónkról van szó, de a 
pásztorkirály alakja és a hely egyezése egyértelműen felkeveri 
a két római eredetmonda hagyományos sorrendjének állóvizét 
– amint Propertius esetében látni fogjuk, nem is egészen egye-
dülálló módon. E kunyhó küszöbén a származásához méltóan 
bukolikus lelkületű árkádiai hős az egyszerű élet tiszteletére 
igyekszik tanítani Aeneast és a nyájas olvasót (első körben az 
előbbitől származó római olvasót), miközben formailag a sze-
gényes környezet miatt mentegetőzik:

aude, hospes, contemnere opes et te quoque dignum 
finge deo, rebusque veni non asper egenis 
dixit et angusti subter fastigia tecti 
ingentem Aenean duxit, stratisque locavit 
effultum foliis et pelle Lybistidis ursae.

„Merd, vendég, megvetni a javakat, és magadat is formáld  
                                                                   [ezzel?] méltóvá
az istenihez, ne fanyalogva lépj e szerény dolgok közé!”,
mondta, és a szűkös ház fedele alá
vezette a nagy Aeneast, és a leterített lombokhoz irányította
a leheveredőt, meg a líbiai medve bőréhez.

Vergilius: Aeneis VIII. 364–368

Ez a hely, úgy tűnik, nem csak a Casa Romulira egyértelmű 
utalás, hanem Augustus palatinusi házára is: az összehasonlí-
tás pedig, bár nem explicit, olvasható figyelmeztetésként is a 
kialakuló új rend vezetői felé.31 Vergilius még egyszer emlí-
ti ebben az énekben „Romulus szalmatetős palotáját”, Aeneas 
pajzsának leírásakor – persze a Capitoliumon, és persze min-
denféle reflexió nélkül a kettő közötti lehetséges ellentétre.32

Ide is sorolható a liviusi Camillus már említett, a ró-
maiak elköltözése elleni beszéde is, ha annak címzettjeinek 
az Augustus-kor olvasóit tekintjük: ebben az esetben a ró-
mai régmúlt erénye beszél az egyszerű ház kapcsán a jelen 
fényűzőihez – talán nem véletlenül nyerte el Augustustól a 
Pompeianus minősítést Padova szülötte.33 Erre a helyre még 
visszatérünk.

Ha másképp is, de ez a motívum jelenik meg Propertius elé-
giáinak második könyvében, a 16. darabban. Bár ez a könyv 
még egyértelműen az elégikus szerelem jegyében íródott, a 
szalmatetős kunyhóban lakó római vezetők képe azt jelképezi, 
amit jelképeznie kell, a régi egyszerűséget a jelennel szemben.

atque utinam Romae nemo esset dives, et ipse 
 straminea posset dux habitare casa! 
nunquam venales essent ad munus amicae 
 atque una fieret cana puella domo.

Bár senki ne lenne gazdag Rómában, és maga
a vezér is szalmakunyhóban lakna!
Sose lennének ajándékokért eladók a barátnők,
és akkor egyetlen házban őszülne meg a lány.

Propertius II. 16. 19–22
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Mindez persze nem történhet minden irónia nélkül, hiszen egy-
részt megint a vezérek házai vannak terítéken, másrészt pedig 
egy gazdagabb férfihoz átpártolt elegáns barátnő kapcsán me-
rül fel az új idők-új erkölcsök kárhoztatása – az augustusi tör-
vények szerint elképzelt háztartásokról, törvényes férjekről és 
feleségekről természetesen szó sincs.

A kontrasztív-negatív látásmódra („a kunyhó még nem volt 
jó, mi már azok vagyunk”) is találunk példát a szövegekben, 
mindenekelőtt Ovidiusnál, aki a Fastiban két helyen is szem-
beállítja a kunyhót és vele a „primitív” Romulust a „modern, 
rendezett” Augustus-korral:

pluris opes nunc sunt, quam prisci temporis annis, 
 dum populus pauper, dum nova Roma fuit, 
dum casa Martigenam capiebat parva Quirinum, 
 et dabat exiguum fluminis ulva torum. 
[…] 
aera dabant olim: melius nunc omen in auro est, 
 victaque concessit prisca moneta novae. 
nos quoque templa iuvant, quamvis antiqua probemus, 
 aurea: maiestas convenit ipsa deo.

[Ianus:] „Nagyobb a bőség most, mint a régi kor éveiben,
míg a nép szegény, míg Róma új volt,
míg apró kunyhó foglalta magába a Mars-fia Quirinust,
és a folyó hínára adott szerény párnát.
[…]
Bronzot adtak egykor [az isteneknek]: most jobb szeren-
csét hoz az arany:
legyőzetvén átadta a helyet a régi pénz az újnak.
Nekünk tetszenek az aranytemplomok is, bármennyire sze-
retjük a régieket:
a fenség jól illik az istenhez.”

Ovidius: Fasti I. 197–200; 221–224

Itt tehát egyértelmű a helyzet: nem olyan nagy baj az, hogy már 
nem a kunyhóknál tartunk, nemcsak az embereknek kényelme-
sebb így, de az anyagi világon kívüli isteneknek is jobb (maga 
Ianus isten jegyzi meg rosszmájúan, hogy azért az aranyat ő is 
jobban szereti a bronznál): a régiek szeretete mellett is haladni 

kell a korral. A másik említés pedig, talán még sokatmondób-
ban, a szabin nők elrablásának történetében szerepel.34 Ebben 
az olvasatban a kunyhó azt jelképezi, hogy mennyivel többre 
vitte Róma a szerény, de egyben kaotikus, vad kezdeteknél. Ez 
a kép nemcsak azzal áll összhangban, ahogyan az aranykori ró-
mai irodalom az archaikus elődökről beszélni szokott (például 
lásd Horatiust Luciliusról, Plautusról vagy Enniusról), hanem 
azzal is, ahogyan (ismét csak Jan Assmann megfigyelése sze-
rint) a nagy ókori társadalmak etnogenezis-mítoszaik alaphely-
zeteként egyfajta kultúraelőttiséget, káoszt szoktak megjelení-
teni (persze nyilvánvalóan hamisan, a kialakulásukhoz vezető 
másféle kultúrák helyett), általában főképp hatalmi struktúrá-
juk legitimálása érdekében.35 Persze azzal kapcsolatban, hogy 
ezt az egészet Augustus és Ovidius esetében mennyire kell szó 
szerint érteni, azt hiszem, bármelyikük valamelyes ismerete 
sugallhat ötleteket.36

Alapító jellegű olvasatok is tapadnak a kunyhóhoz, termé-
szetesen. Az alapító-pozitív értelmezések motívumai („a kuny-
hó jó, ezért mi is jók vagyunk”), per definitionem, szorosan 
összefonódnak a már említett kontrasztív-pozitívakkal, a beso-
rolás csak attól függ, hogy a jelenlegi közösség tagjai az össze-
hasonlítás tárgyai az ősi egyszerűséggel, vagy egy külső enti-
tás az, amelyhez képest Róma (ekkor koherensen) egyszerű és 
szerény. Ebbe a csoportba tartozhat az idősebb Seneca retorikai 
gyakorlatainak egyike, amelyben a kunyhó annak a szimbólu-
maként jelenik meg, hogy Róma tulajdonképpen nem elegáns 
származású város, olyannyira nem, hogy a lehető legrégebbi 
nemesi családfája (Romulus leszármazottaié) is egy nyomorú-
ságos viskóba vezet.37 Jellemző a mű fiktív peres helyzeteinek 
abszurditására, hogy ebből az következik: a kalózoktól kisza-
badult nemesifjúnak nem szégyen feleségül vennie a kalózka-
pitány segítőkész lányát, még akkor sem, ha egy dúsgazdag 
árva kezét is választhatná helyette. A világ tehát, amelyben ez a 
szituáció létrejöhet, az antikvitás nemzetközi tengereinek em-
berek elrablásán, adás-vételén sem fennakadó világa: Róma 
ezzel szembeállítva jelenik meg az egyszerű származású, lel-
kükben meggazdagodva is a szegénység eszméit őrző derekak 
városaként. Hogy a rómaiakban megvolt ez az önérzet, főleg 
a görögökkel szemben, azt nem is szükséges részletesen ecse-
telnem. Pikáns kontextust ad ennek a helynek egyébként az is, 

3. kép. Vesta temploma Cassius és Nero érméin (forrás: romancoins.org)
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hogy maga az ifjabb Seneca fordítja ki ugyanezt a képet az 
anyjához írt vigasztalásában: bármilyen szép mese is a római-
ak ősi egyszerűsége, az embernek mégsem holmi mesék miatt 
kell szerénynek lennie, hanem a nemzetek felett álló (de azért 
leginkább mégis görög) filozófia tanulságai miatt.38

Ugyancsak valamiféle alapító mítosz szemléletes megfo-
galmazása is lehet Vergilius leírása Evander Palatinusáról. Itt 
ugyanis nemcsak hogy a régi, derék rómaiakat (és talán Au-
gustus a hagyomány egy ága39 szerint szerény házát is) felidéző 
szerény mezőgazdasági települést látunk, de a kunyhók tőszom-
szédságában már az ősi pásztorkirály is megteheti azt, amit a 
rómaiak később is oly nagy előszeretettel tettek: tud romokat 
mutatni, amelyeket az egykor a földön járt istenek, Saturnus és 
Ianus építményeinek mond.40 Hogy a romokkal való együttélés 
pozitív vagy negatív töltetű, az értelmezés kérdése: ha Lucanus 
Trójájának képeire gondolunk, amelynek romosságát a császár-
kori epikus nagyon hasonló szavakkal írja le, a romok jelenléte 
erőteljesen baljós.41 Ha viszont a klasszikus Róma hagyományo-
san jó, már sokat emlegetett viszonyára tekintünk a saját elő-
deinek romjaival, például épp a Casával is, akkor akár a római 
hagyománytisztelet egyik alapító történetével is lehet dolgunk.

Nem kényszerülünk ilyen döntésre akkor, amikor a kunyhó, 
ahogyan Propertius egy (amúgy is problematikus)42 elégiájá-
nak vonatkozó soraiban, minden archaikus bája ellenére is leg-
inkább Remus erőszakos halálát jeleníti meg:

qua gradibus domus ista Remi se sustulit, olim 
 unus erat fratrum maxima regna focus.

…ahol a lépcsők fölé emelkedett egykor az a háza Remus-
nak, egykor,
egyetlen tűzhely volt a két testvér legnagyobb királysága.

Propertius IV. 1. 9–10

Nem szükséges hosszasan taglalni, milyen karriert futott be a 
testvérgyilkosság története mint Róma végeérhetetlen belső 
konfliktusainak vérfagyasztó előképe,43 a par excellence ne-
gatív alapító mítosz – „a kunyhó rossz, ezért mi is azok va-
gyunk”.

Talán nem ennyire sötét, de szintén az alapító-negatív ér-
telmezések körébe tartozik a Casa Romuli azon értelmezése, 
amelyet akkor kapunk, ha ismét a már többször említett haza-
fias liviusi helyre tekintünk, de Camillus beszédét most erede-
ti szituációjában, kívülről nézzük, és a közlés címzettjeinek a 
galloktól felszabadult városka polgárait tartjuk, nem magun-
kat, vagy a szerző kortársait:

si tota urbe nullum melius ampliusve tectum fieri possit 
quam casa illa conditoris est nostri, non in casis ritu pas-
torum agrestiumque habitare est satius inter sacra penates-
que nostros quam exsulatum publice ire?

„…ha az egész városban egyetlen jobb vagy nagyobb épüle-
tet sem lehetne létrehozni, mint a mi alapítónknak az a háza, 
nem lenne-e [még] kunyhókban, pásztorok, parasztok módjá-
ra [is] jobb itt lakni, a nekünk szent dolgok és a saját őseink 
szellemei között, mint közösen száműzetésbe menni?”

Livius: Ab urbe condita V. 53. 8

Ez esetben már a címzettek puszta léte is egy alapító mítosz: a 
Róma történetében már kezdettől fogva jelen lévő „rossz, nem 
igazi rómaiak” frakciójának születéséé, akik már alig néhány 
liviusi könyvre az alapítóktól is elégedetlenek az „igazi” róma-
iaknak rendelt kemény élettel, és egy kényelmes, horribile dic-
tu etruszk városért, Veiiért el is hagynák Rómát. Ez azért is ér-
dekes, mert a mintázat nem példa nélküli a klasszikus ókorban: 
az Ószövetség egyiptomi fogság-történetének egy értelmezése 
szerint, függetlenül attól, hogy voltak-e a zsidók Egyiptomban, 
vagy nem, a szöveg születésekor a húsos fazekak országa már 
egyáltalán nem egy idegen hatalmat jelenít meg, hanem ma-
gát a többistenhittel kacérkodó, a Mediterráneum nemzetkö-
zi világába beolvadni szándékozó zsidó királyságot, amelyet 
az „igazaknak” önmagától kell megvédelmeznie.44 Ugyanúgy, 
ahogy a derék, hagyománytisztelő rómaiaknak Rómát ugyan-
ezen világ későbbi, hellénizált változatától. Itt persze ismét 
belebotlottunk a mos maiorumba, de most nem azt alapítottuk 
meg, és nem azt állítottuk szembe a jelennel: paradox módon 
éppen a hozzá hűtlenek létének aitionjára bukkantunk, még 
mindig a kunyhó lassan meghitté váló falai közt.

Miközben a Casa Romuli mint tárgy értelmezéséről be-
széltem, úgy tűnhetett, mintha nem is a kunyhóról, hanem 
annak falai mögé rejtőzve inkább a Romulus-hagyományról 
beszélnék. Ez azonban – és ezzel írásom konklúziójához kö-
zeledem – egyáltalán nem véletlen. Arra is szeretném ugyanis 
ráirányítani a figyelmet ezzel, hogy a tárgyak és a hozzájuk 
kötődő hagyományok, értelmezések és történetek evolúció-
ja sokkal inkább, és sokkal több ponton párhuzamos a míto-
szok és a hozzájuk kötődő tartalmak tradíciójával, mint elsőre 
gondolnánk.45 Mint az a kulturális emlékezet fent több ponton 
érintett paradigmájából, illetve kultúraszemiotikai megfon-
tolásokból következik, nem érdemes az egyes történetekben 
egyszer s mindenkorra megállapítani egyetlen mitikus sémát 
vagy szimbolikus értelmet, ezek ugyanis ugyanúgy függetle-
nül képződnek és öröklődnek a történetektől, ahogy a tárgyak-
tól az értelmezéseik, a hozzájuk kötődő történetek. Másként 
megfogalmazva, az egyes kultúrák korszakai és a mítoszokat, 
illetve hasonló emlékezeti/kulturális tartalmakat feldolgozó al-
kotók nem rendszereket, hanem, kvázi-biológiai terminussal 
élve, egy kulturális levest örökölnek, amelyben ott vannak az 
egyetemes emberi igények, az azokat kultúrkörönként szűkí-
tő, történetileg kialakult mitikus sémák, és ott úszkálnak benne 
maguk a történetek, egyesek egyben, egységesen vagy varián-
saikkal együtt, mások újrakombinálható elemenként. Ahhoz, 
hogy mindezek működésbe tudjanak lépni, valamiféle rend-
szert kell létrehozni az összetevőkből vagy azok egy részéből, 
akár egy közösség szinkrón kultúrája, akár egy irodalmi mű 
alkotása vagy értelmezése esetében: a történeteket össze kell 
párosítani a társadalom aktuális működésében vagy az adott 
szövegben igényelt funkciókkal, és mind a két szinten meg kell 
találni vagy képezni a megfelelő variánsokat. Ezek a kombiná-
ciók, még ha egyik-másik a mítosz több generációján keresztül 
sikeres is marad, végeredményben messze nem állandóak: a 
mítoszoknak szükség esetén más, korábban recesszív variációi 
válnak dominánssá, esetleg az egész történet egy más értelme-
zési keretbe csúszik át, az értelmezési sémák pedig ugyanígy 
elcsavarodhatnak egy-egy nagy hatású történet kapcsán.

Az az eljárás tehát, hogy egy történetet egyszer és minden-
korra egyetlen mitomotorikus vagy vallástörténeti keretben 
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értelmezzünk, amint erre a Romulus-hagyomány esete is rá-
mutat, bizonyosan nem helyénvaló. Ha ugyanis visszatérünk a 
hely–történet és a történet–értelmezés kapcsolatok párhuzamá-
hoz, akkor úgy tűnik, az antikvitás szemlélete ugyanúgy nem 
igényelte a történetek sztenderd, megszilárdult értelmezését, 
ahogyan, egy racionalista megközelítés számára talán különös 
módon, egy nagyon is materiális emlékhely kapcsán sem jelen-
tett problémát még az sem, hogy abból esetleg több van – nem 
is beszélve a hely, a hozzá kötődő történetek és az esetleges 
kultusz sokféle értelmezéséről. A Romulus-hagyomány, s ben-
ne a Casa Romuli esetének megértéséhez minden bizonnyal 
a kultúra e sokszólamú felfogásán át vezet az út, amely sze-
rint a „lakott” múlt mindig új konfigurációkba helyeződő im-
materiális és materiális emlékek nyomaiból rendeződik össze, 

egy olyan dinamikus rendszerbe, amelyben egy-egy elem 
értelmezése mindig a rendszer egészének működéséhez ké-
pest mehet csak végbe. Erre, azt hiszem, szemléletes példát 
jelenthet a Casa Romuli-hagyomány azzal, ahogyan hosszú 
története során különböző kulturális és irodalmi rendszerek-
be kerülve ismétlődően új és új, egymással akár teljesen el-
lentétes jelentéseket vesz fel. Ráadásul, szintén jellemzően 
az ilyen jelenségekre, úgy látszik, akárhányszor elfordul a 
kunyhó körül a világ, és egy új korszak vagy egy új szerző 
jóvoltából más kontextusba, más értelmezési keretbe kerül, 
a hozzá kötődő korábbi világok nyomai (ha tetszik, ha nem) 
ugyanúgy vele maradnak szubverzív, kiegészítő, vagy épp 
megnyugtató felhangokként, mint a kunyhó zavarba ejtően 
változatlan külseje.

Jegyzetek

A cikk az Ókortudományi Társaság 2013. november 15-i felolvasó-
ülésén elhangzott előadás szerkesztett változata.
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