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Augustus

Octavianus Augustus Kr. u. 14-ben bekövetkezett halálának 2000 éves évfordulójáról 2014-ben 
konferenciák, kiállítások és más rendezvények sora emlékezett meg. Az Ókor idei első száma – az 
évfordulóra visszatekintve – arra kíváncsi, hogy mi mindent jelenthet ma Európa közepén Augustus 
öröksége. A Római Birodalom első császárának uralkodása mind a mai napig kimeríthetetlen tár-
háza mindazoknak a vizsgálódásoknak, amelyek a humántudományok 20. század végi paradigma-
váltásán alapulnak, miszerint a történelem „mint olyan” elképzelhetetlen előzetes reprezentációs, 
narratív és retorikai kódok nélkül. Augustus ugyanis látványosan arra építette fel saját politikai, társa-
dalmi és kulturális „projektjét”, hogy saját hatalmát Róma fölött, illetve Róma hatalmát a világ fölött 
mint a római történelemből – a hogyan elbeszélt, illetve megalkotott római történelemből? – szerve-
sen következő, azt beteljesítő fejleményként ábrázolhassa, s ezt az „ábrázolást” formálta politikává. 
Ennyiben az Augustus-kor kultúrájának vallási, irodalmi, építészeti, képzőművészeti, morális stb. 
dimenziói kétségkívül elválaszthatatlanok a princeps politikai programjától, ugyanakkor ez a politi-
kai program maga is felfogható egyfajta művészi konstrukcióként.

Tematikus számunk szerkesztésekor elsősorban arra voltunk kíváncsiak, hogy az itt vázolt, a 
21. század első évtizedére is jellemző felfogás ma, a 2000. évforduló idején is érvényes-e – esetleg 
a 2010-es évek miliőjében inkább arra vagyunk kíváncsiak Augustusból és az Augustus-korból, ami 
széppé és vonzóvá, vagy épp ellenkezőleg: rúttá és taszítóvá teszi?

A szerkesztés során arra lettünk figyelmesek: mintha az Augustus-kor hazai kutatóit az augustu-
si emlékezetpolitika problémája foglalkoztatná a legintenzívebben. (Ami nyilván nem független a 
21. századi Magyarország emlékezetpolitikai dilemmáitól.) Hogyan állította elő Augustus a köztár-
saságkori Róma emlékezetét/emlékezeteit, hogyan gondoskodott arról, hogy a polgárháborúk ese-
ményeire – s ezekben az ő személyes szerepére – a megfelelő módon emlékezzék vissza a római 
társadalom, illetve hogyan állította elő azokat a fizikai és mentális „emlékezeti helyeket” (loci me-
moriae), amelyek saját emlékezetének kőbe/lélekbe véséséről gondoskodnak, természetesen a tör-
téneti emlékezet megfelelő (fizikai és/vagy mentális) tereiben elhelyezve? Az emlékezetpolitikára 
irányuló figyelem értelemszerűen egy olyan kérdezésmódot indukál, amely a szöveges és tárgyi 
források, illetve történelem, irodalom és képzőművészet „összeolvasásában” érdekelt.

Köszönet Takács Lászlónak, hogy ennek szellemében válogathattunk a Budapesten megrendezett 
Augustus 2000 konferencia anyagából (Gillmeister, Grandazzi), valamint Ferenczi Attilának és He-
gyi W. Györgynek, hogy a 11. Magyar Ókortudományi Konferencia Kulturális emlékezet szekciójá-
nak az Augustus-korra vonatkozó előadásait (Ferenczi, Hegyi, Jármi) e számban közölhetjük. Ezeket 
egészíti ki Kozák Dániel írása a Res gestaeről, illetve Philip Hardie – oktatási célokra is kitűnően 
használható – irodalomtörténeti fejezete a késő Augustus-kori irodalomról, amely a fentiek irodalmi 
vetületeit mutatja be. Az Augustus-kori irodalom ugyanis eleven terepe volt a kor politikai, ideoló-
giai, emlékezeti diskurzusainak, amelyekre nem egyszerűen reflektált, hanem maga is alkotó módon 
formálta őket. Hardie tanulmánya ebből a felfogásból kiindulva tekinti át a korszak kiemelkedő al-
kotóinak munkásságát.

A szerkesztők


