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és a nemzetségi emlékezet 

átalakulása Augustus korában

Jármi Viktória

Augustus hatalomra kerülésével és rendszerének kiépülésével Róma távolab-
bi és közelebbi múltjának nyilvánosan megformált emlékezete átalakult. 
A múlt kiemelkedő alakjai és az általuk véghezvitt emlékezetes tettek (res 

gestae) annyiban és olyan mértékben kerültek bemutatásra, amennyiben és amilyen 
mértékben összhangban álltak az állam első emberének hatalmi igényeivel. Az újfajta 
hatalomhoz kapcsolódó emlékezetpolitika, a múlt tereinek uralása többek között az 
emlékezet kitüntetett helyszínén, az általa építtetett impozáns Forum Augustum el-
rendezésében is tükröződik.

Az Augustus-forum

Augustus Kr. e. 42-ben tett fogadalmat arra, hogy templomot építtet Bosszúálló Mars 
(Mars Ultor) számára,1 de a templom és a körülötte emelt forum építései munkálatai 
közel negyven évig tartottak.2 Az Augustus-forum közepén állt a diadalmenetet tartó 
Augustus négyeslovas fogata (quadriga), amelyen a szenátusi határozat alapján a fó-
rum és a Mars Ultor templom hivatalos átadásának évében, Kr. e. 2-ben adományozott 
„haza atyja” (pater patriae) felirat volt olvasható.3 A Forum mindkét oldalán osz-
lopcsarnok (porticus) húzódott, itt állították fel a római történelem legkiemelkedőbb 
alakjainak bronzszobrát (summi viri).4 Az oszlopcsarnokok Mars Ultor templomához 
közel, egy-egy nagyobb félköríves exedrában végződtek, az újabb ásatások alapján 
pedig még két, a porticus másik végén emelt kisebb méretű exedrát rekonstruáltak.5 
A két nagyobb exedra közül az északnyugati oldalon lévőben Aeneas, a délkeletiben 
Romulus nagyméretű szobrát helyezték el. A ma elfogadott legvalószínűbb rekonst-
rukció szerint az északnyugati exedra emeleti galériáin sorakoztak az albai királyok, 
a földszintjén pedig a római királyok és a gens Iulia szobrai, ezzel szemben pedig, a 
délkeleti exedrában a summi viri feliratos ábrázolásai voltak láthatóak. A szobrokon 
található feliratok a megmintázott személy politikai pályafutásának (cursus honorum) 
állomásait sorolták fel (titulus) és életének kiemelkedő tetteit dicsőítették (elogium). 

Joseph Geiger (2008, 138–157) a köztársaság korának huszonöt kiemelkedő alak-
járól megmintázott szobor feliratos anyagát elemzi a Forum Augustumról szóló mo-
nográfiájában. A feliratok egy részét töredékes formában találták meg, ezért nem lehet 
mindegyiket biztosan azonosítani vagy egyértelműen a Forum szobrainak feliratai 
közé sorolni. A summi viri köztársaságkori alakjait megmintázó szobrok mindenesetre 
az Aeneas és az albai királyok, majd Romulus és római királyok szobrai által alkotott 
történeti sort folytatják. A köztársaság korának legkorábbi időszakából ismert alakok, 
mint A. Postumius Albus Regillensis (a Kr. e. 496. év consula és a Regillus tónál le-
zajlott csata győztes hadvezére) vagy M. Valerius Maximus (a Kr. e. 494. év dictato-
ra) mellett láthatók voltak például a Forumon a Rómát a Kr. e. 4. század elején a gall 
pusztítástól megmentő M. Furius Camillus és a század végén a samnis háborúkban 
győzelmet arató L. Papirius Cursor szobrai. A köztársaság – a Forum Augustus építése 
idején ötszáz éves – történetének utolsó szereplői a summi viri között (a ma biztosan 
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rekonstruálható feliratok alapján) a polgárháború nagy ellenfe-
lei, M. Marius és L. Cornelius Sulla, valamint a Mithridatés el-
len harcoló L. Licinius Lucullus, a Kr. e. 74. év consula voltak. 
Az Aeneas köré rendezett gens Iulia tagjai között szerepeltek 
Iulius Caesarnak, Caesar apjának és Caius Octaviusnak, Au-
gustus apjának szobrai, valamint a római történelem egyébként 
kevéssé kiemelkedő, de a Iulius nemzetséghez tartozó alakjai. 
Jó példa ez utóbbira C. Iulius Caesar Strabo, aki politikai vagy 
katonai pályafutása tekintetében nem tartozott a múlt kiemel-
kedő alakjai közé, hiszen még a consuli hivatalt sem viselte (a 
Kr. e. 90. év aedilis curulisa volt). A Forum Augustum rende-
zői elve mégis fontos helyet tulajdonít neki Róma múltjában: 
nemcsak Strabót, de vele együtt a gens Iulia egészét ruházza 
fel azzal a sorsdöntő és múltformáló szereppel, amely a Forum 
elrendezésében első látásra is legalább egyenértékű a summi 
viri által elért tettekkel, de sok tekintetben felül is múlja azo-
kat. Augustus, a gens Iulia legkiemelkedőbb tagja, félreérthe-
tetlen módon közölte ezt az üzenetet: a tér közepén álló „haza 
atyja” és nemzetsége diadalmenetét, amely uralja a múltat és a 
jelent, valamint igényt tart arra, hogy a jövő nemzedékei szá-
mára példa és minta legyen. Suetonius Augustus életrajzában 
így ír erről:

A halhatatlan istenek után leginkább a hadvezérek emlé-
két tisztelte, akik a római nép hatalmát a legcsekélyebb 
kezdetekből  kiindulva  a  legnagyobbá  tették.  Ezért  hely-
reállíttatta az általuk emelt épületeket, megtartva a régi 
feliratokat,  és mindegyikőjük  diadalmi  jelvényeket  viselő 
szobrát felállította forumának két oszlopcsarnokában és 

az isteneknek ajánlotta. Egy közleményben kijelentette: ezt 
azért gondolta ki, hogy a polgárok ezekkel a hadvezérekkel 
mérhessék össze őt még életében, majd az eljövendő korok 
princepseit is.
Augustus 31. 5; Kopeczky Rita fordítása

Suetonius szerint tehát Augustus azoknak a hadvezéreknek a 
szobrát állíttatta ki forumán, akiknek tisztelte az emlékét, és 
akik Róma felemelkedése szempontjából kiemelkedő tettet 
hajtottak végre. Augustus az általa kiemelt szempontok alapján 
válogatott a múlt alakjai közül. Ezzel egyszersmind – saját cél-
jainak megfelelően – az emlékezet új, átformált tereit nyitotta 
meg kortársai és az eljövendő nemzedékek számára. 

Q. Fabius Maximus felirata  
az Augustus-forumon

A szobrok kiválasztásának szempontjai jól kitapinthatóak a 
gens Fabia legkiemelkedőbb tagja, a második pun háborúban 
Hannibál ellen eredményesen harcoló Fabius Maximus Verru-
cosus példáján, akinek szobra biztosan fel volt állítva az Au-
gustus-forumon.6 A szobor elogiumának eredeti szövegéből 
csak egy töredék maradt meg (CIL VI 40953), de a teljes fel-
irat olvasható egy Arretiumban található másolaton (ILS 56). 
A titulus és az elogium szövege: 

[Q (uintus) Fabius Q(uinti ) f (ilius) Maxim[us] | [dictator 
bis, co(n)s(ul ) qui ]-

1. kép. Az Augustus-forum alaprajza (forrás: Geiger 2008, 109)
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nquien[s] | censor interrex b]is aed(ilis) cu[r(ulis)] | [q(ua-
estor) bis tr(ibunus) 
mil(itum) bis pontif(ex) aug(ur)]

Quintus  Fabius  Maximus  Quintus  fia,  kétszeres  dictator, 
ötszörös consul, censor, kétszeres interrex, aedilis curulis, 
kétszeres quaestor, kétszeres katonai tribunus, pontifex és 
augur. 

Primo consulatu Ligures subegit, ex iis triumphavit. Tertio 
et quarto
Hannibalem compluribus victoriis ferocem subsequendo 
coercuit. Dictator magistro

equitum Minucio, quoius populus imperium cum dictatoris 
imperio aequaverat, et
exercitui profligato subvenit et eo nomine ab exercitu Minu-
ciano pater appellatus
est. Consul quinque Tarentum cepit, triumphavit. Dux aeta-
tis suae cautissimus et
re[i ] militaris peritissimus habitus est. Princeps in senatum 
duobus lustris lectus est.

Első consulsága alatt leigázta a ligurokat, és diadalmenetet 
tartott felettük. Harmadik és negyedik consulsága idején a 
sok győzelme miatt vakmerő Hannibált úgy fékezte meg, 
hogy követte őt. Diktátorként lovassági parancsoka, Minu-
cius és legyőzött hadserege segítségére sietett, akinek hatal-
mát a nép a diktátori hatalommal tette egyenlővé, és ezért 
Minucius hadserege atyának nevezte őt. Ötödik consulsága 
idején elfoglalta Tarentumot és diadalmenetet tartott. Korá-
nak legóvatosabb és katonai ügyekben legjáratosabb hadve-
zérének tartották. Két lustrum során a szenátus első emberévé 
választották. 

Az elogium szövegéből több olyan elem is kiolvasható, amely 
Fabius Maximusnak helyet biztosított Augustus forumán. Ezen 
elemek közé tartozik az, hogy többször is diadalmenetet tart-
hatott katonai győzelmei jutalmaként, és több alkalommal vi-
selte az állam legmagasabb hivatalait. A köztársaság korában 
csak a legkiemelkedőbb hadvezérek tarthattak diadalmenete-
ket (triumphus), Augustus – Suetonius életrajzi közlésével me-
gegyezően – biztosan a (lehetőleg egynél több) diadalmenetet 
tartó hadvezérek közül választotta ki a summi viri nagyobb ré-
szét.7 A diadalmenetek kiemelt szerepét Augustus forumán a 
saját magáról megmintázott, triumphust tartó, négylovas kocsit 
hajtó szobra – mely a tér közepén állt – egyértelműen jelezte a 
látogatók számára. Augustus a múlt diadalmeneteinek legfőbb 
folytatójaként és minden hadvezér közül a legkiemelkedőbb 
triumphatorként akart tündökölni, akit a jövő nemzedékei is 
így tartanak majd meg emlékezetükben. Nem elhanyagolha-
tó az sem, hogy a Forum Augustum hadvezérei közül sokan 
többször egymás után viselték a legfőbb köztársaságkori hi-
vatalokat. A többszörös consuli, censori vagy katonai tribunu-
si méltóságot viselő hősök Augustus számára az általa viselt 
hivatalok múltbeli igazolását ugyanúgy jelenthették, mint azt 
a magatartásformát, amelyet a jelenben és a jövőben is köve-
tendőnek tartott.

Az elogiumban említett, a diktátor parancsát megtagadó Mi-
nucius Rufus történetéről Livius (XXII. 27. 1 – 30. 8) mellett 
sok más ókori forrás is beszámol; az epizód jól ismert volt a 
korban.8 Minucius Rufus, Fabius Maximus lovassági parancs-
noka (magister equitum) fellázadt a dictator nagyobb nyílt 
összecsapást nem vállaló, halogató taktikája miatt, és arra 
buzdította a katonákat, hogy bizonyítsák be hősiességüket, 
és tagadják meg a legfőbb hatalommal felruházott hadvezér 
parancsát, vállaljanak nyílt összecsapást Hannibál seregével. 
Miután a népgyűlés dictatori hatalommal ruházta fel őt, Fabius 
Maximus és volt lovassági parancsnoka – szokatlan módon, 
ahelyett hogy naponta felváltva viselték volna a dictatori ha-
talmat – felosztották egymás között a hadsereget. Ezt követően 
Minucius saját seregével elhamarkodottan csatát vállalt Han-
nibállal, majd vereséget szenvedett az ellenséges csapatoktól. 

2. kép. A summi viri Augustus-forumon kiállított  
rekonstrukciós rajza a szobron található feliratokkal  

(forrás: Zanker 1988, 212)
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Fabius Maximus sietett a segítségére, és megmentette a bajba 
jutott sereget és volt lovassági parancsnokát. Ezért nevezte őt 
„atyának” Minucius Rufus serege (ab exercitu Minuciano pa-
ter appellatus est).9 A dictator és a megmentett sereg közti kap-
csolat, a metaforikus apa–fiú viszony hangsúlyozása feltűnő: 
Fabius Maximus nemcsak győztes hadvezér és diktátor volt, de 
a kezdetben ellene fellázadó, majd megosztott seregeket meg-
mentő apa is. Liviusnál fontos eltérés olvasható az elogium 
szövegéhez képest:10 

Hadijelvényeiket elhelyezték a fővezéri sátor körül, a lovas-
sági főparancsnok, előlépve a többiek közül, atyjának szó-
lította Fabiust (patrem Fabium appellasset), és amíg ka-
tonái egész serege  is mint pártfogóit üdvözölte a köréjük 
özönlőket, így szólt hozzá: „Szüleimnek, akikkel az imént, 
e néven nevezve, amennyire a nyelv képes rá, egy sorba 
helyeztelek, csak életemet köszönhetem, ó, dictator, neked 
azonban  nemcsak  saját  megmaradásomat,  hanem  vala-
mennyi itt állóét is.”
XXII. 30. 2–3; Muraközy Gyula fordítása

Liviusnál Minucius Rufus szólította atyjának és saját maga, va-
lamint serege megmentőjének Fabius Maximust, míg a felirat 
szövegében Minucius hadserege (exercitus Minucianus) tette 
ugyanezt. Augustus, aki a Forum megtervezésében és a felira-
tok kiválasztásában biztosan részt vett,11 és akinek szobra a tér 
központi helyén állt, a „haza atyjaként” a múlt hőseinek ki-
választásával és egy-egy hozzájuk kapcsolódó különleges cím 
vagy epizód közzétételével egyszersmind magára is vonatkoz-
tatta az általa kiemelt részleteket.12 Ezzel nemcsak Forumának, 
de Róma történelmének is központi alakjává, a múlt hősei által 
külön-külön reprezentált erények együttes megtestesítőjévé 
vált. A Forum központi alakjának és tervezőjének legfőbb 
üzenetét Fabius Maximus és Minucius Rufus történetében 
is fel lehet fedezni: a kettéosztott hadsereg a polgárháborús 
éveket idézi, míg a lázadókat megmentő hadvezér és egyben 
megbocsátó apa magát Augustust. Minucius Rufus személye 
ezért az elogiumban másodlagos: a metaforikus apa–fiú vi-
szony az Augustus és a római nép közötti kapcsolatot fejezi 
ki. Ugyanezt az üzenetet hordozza a Forumon kiállított hősök 
galériája is: a múltbeli megosztottság helyébe az Augustus ál-
tal megteremtett egység, az új aranykor lép, amelynek megte-
remtője és feje a „haza atyja”. A Forum szobrai és a hozzájuk 
tartozó kiválogatott történeti példák nemcsak külön-külön 
erősítették ezt a képet, minden valószínűség szerint helyet ka-
pott a summi viri között a közelmúltban zajló polgárháborút 
idéző Pompeius Magnus is, Iulius Caesar legnagyobb politi-
kai ellenfele.13 

Az elogium utolsó sora Fabius Maximust azért méltatja, 
mert kétszer is viselte a szenátus első embere (princeps se-
natus) megtisztelő címet. A cím sohasem vált tényleges hiva-
tali méltósággá (ezért a titulus által felsorolt hivatalok között 
sem szerepel). A köztársaság korában a nagyobb patrícius-
nemzetségek (gentes maiores) rangidős tagjai viselték, a cím 
birtokosa a szenátusi vitában elsőként fejthette ki álláspontját 
és először szavazhatott. A pater patriae mellett Augustus kü-
lönleges hatalmának és tekintélyének (auctoritas) kifejezője 
a princeps senatus cím lett. „A senatus feje voltam addig a 
napig, amikor ezeket leírtam, negyven éven keresztül” (Az 
isteni Augustus tettei 7. 2, ford. Borzsák István) – írta halá-
la előtt rövid idővel Augustus a Res gestaeben. M. Valerius 
Maximus Augustus-forumon kiállított szobrának dicsőítő fel-
irata is utolsó, hangsúlyos helyen tesz említést arról, hogy 
a Kr. e. 494. év dictatora viselte a megtisztelő, „a szenátus 
első embere” címet.14 Úgy tűnhet, Augustus többféleképpen 
használta fel a Forum hőseinek múltbeli példáját. Egyfelől 
a saját maga által elért tettek és eredmények előzményeiként 
– mintegy a jelenben viselt megtiszteltetései igazolásaként – 
mutatta be őket: a köztársaság korában sem volt példa nélküli 
a princeps senatus cím egy-egy kiváló hadvezérnek adomá-
nyozása. Másrészt a kortársak számára rögtön világossá vál-
hatott, hogy a példaként állított hősi értékeket, erényeket és 
elért eredményeket a princeps messze túlszárnyalta. Miköz-
ben Valerius Maximus egyszer (vagyis öt évig), addig Fabius 
Maximus mindössze kétszer viselte a címet, Augustus pedig 
negyven éven át.

3. kép. Quintus Fabius Maximus Verrucosus dicsőítő felirata  
(másolat). A Római Civilizáció Múzeuma, Róma  

(az eredeti a Firenzei Régészeti Múzeumban található)
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Fabius Maximus és a gens Fabia emlékezete  
a köztársaság korában

Fabius Maximus Verrucosus elogiumának elemzése betekintést 
nyújthat Augustus emlékezetpolitikájának működésbe. A prin-
ceps az általa újraformált múlt példás alakjain keresztül mutat-
ta be annak gondosan kiválogatott és hangsúlyozandó aspek-
tusait: az Augustus-forumon a nemzetség alapítója, Aeneas és 
a gens Iulia köré elrendezett alakjai, az átellenben elhelyezett, 
Rómát megalapító Romulus, valamint a summi viri az általa 
létrehozott új hatalmi rendszerben együtt találtak helyet. A tér 
és az ott megjelenített múlt központi alakja Augustus, a római 
történelem hősei pedig az általa bemutatott múlt egy-egy fon-
tos aspektusának példázatai, valamint a jövőben elérni kívánt 
eredmények mintái lettek. Fabius Maximus a hősök galériá-
jában egyrészt többszörösen diadalmenetet tartó hadvezérként 
tűnt fel. Példája – ahogyan a summi viri többi diadalmenetet 
tartó hadvezérének dicsősége – elsősorban a kor arisztokrá-
ciájának üzent. Suetonius életrajza szerint Augustus korának 
hadvezéreitől ugyanazt a katonai dicsőséget várta el, mint ami 
Rómát naggyá tette. Fabius Maximus azonban a feliraton nem-
csak hadvezér, de hangsúlyozottan pater és princeps, atya és a 
szenátus első embere. Miközben Augustus megtartotta Róma 
történetének példamutató alakjait, és bemutatta az általuk 
véghezvitt emlékezetes tetteket (exempla), a köztársaságkori 
hagyomány hangsúlyait áthelyezte, súlypontjait egyetlen köz-
ponti elem, a princeps személye köré rendezte. 

Az Augustus-forum elrendezésében a szándékolt múltfor-
málás, a múlt központosításának és a hangsúlyok eltolásának 
mozzanatai figyelhetőek meg a Fabius Maximushoz és nem-
zetségéhez, a gens Fabiához kapcsolódó köztársaságkori ha-
gyományhoz képest. A Kr. e. 3–2. században élt, a második 
pun háborúban harcoló Ennius Annalesében (fr. 363–365 
Skutsch) található a legkorábbról fennmaradt hivatkozás Fa-
bius Maximusra:15

unus homo nobis cunctando restituit rem.
noenum rumores ponebat ante salutem.
ergo postque magisque viri nunc gloria claret.

Halogatásával egy férfi mentette meg államunkat.
Mert nem tartotta a rágalmakat többre a haza üdvénél.
Ezért mostanra már egyre inkább tündököl e férfi dicsősége.

Ennius sorainak kontextusa a mű egészén belül ismeretlen, 
azonban az Annales egyik leggyakrabban idézett, szinte szen-
tenciaszerű szöveghelyei közé tartozik.16 A Fabius Maximus-
nál egy generációval fiatalabb Ennius és a kortársak számára 
Fabiust elsősorban a Hannibál ellen alkalmazott taktikája, a 
halogatás (cunctando) tette mintaadó és unikális hőssé (unus 
homo).17 Ezért válhatott a kezdetben feltételezhetően gúnynév-
ként a neve mellé ragasztott Cunctator (halogató) jelző idő-
vel a Maximus magyarázatává és értelmezőjévé.18 A Forum 
Augustumon elhelyezett felirat szövege Fabiust mint korának 
legóvatosabb és legtapasztaltabb hadvezérét (dux aetatis suae 
cautissimus et re[i ] militaris peritissimus) tartja számon, de 
halogatása inkább katonai sikerei egyik aspektusának tűnik, 
és nem a hadvezér legemlékezetesebb tettének. Fabius Maxi-
mus a Forum Augustumon nem elsősorban mint a hazát halo-

gatásával megmentő páratlan hős, hanem mint többször dia-
dalmenetet tartó hadvezér, a seregeinek megbocsátó apa és a 
szenátus első embere kerül bemutatásra. Az a páratlan férfi, 
aki mindezeket az erényeket egyesítve megmentette a hazát a 
polgárháborús széthúzástól, és helyreállította az államot, nem 
lehet más, csakis Augustus. Az Annalesben Fabius Maximusra 
vonatkozó restituit rem kifejezés hiánya az elogium szövegé-
ből feltűnő. Úgy tűnik, Augustus a hangsúlyos módon egyedül 
általa helyreállított állam (res publica restituta)19 első embe-
reként a kifejezést és a vele járó dicsőséget egyaránt magának 
kívánta fenntartani.

A Forum elogiuma által tükrözött képhez képest további 
fontos különbség, hogy az Ennius-idézet első sora nemcsak a 
Fabius Maximushoz, de a gens egészéhez kapcsolódó hagyo-
mányra is utalhat. A Fabiusok patrícius nemzetsége a történe-
ti hagyományban a római történelem legkorábbi időszakától 
kezdve kiemelkedően fontos szerepet játszik. A köztársaság 
korai időszakában, Kr. e. 485 és 479 között az egyik consu-
li hivatalt mindig Fabius viselte.20 Erre az időszakra helyezi a 
történeti hagyomány a gens Fabia talán leghíresebb történetét, 
a cremerai csatát.21 Eszerint háromszáz (más források szerint 
háromszázhat) Fabius ajánlotta fel segítségét a betöréseikkel 
Róma határait zaklató Veii ellen.22 Kr. e. 477-ben, miután az el-
lenség tőrbe csalta őket, a nemzetség szinte egésze odaveszett 
a Cremera-folyónál lezajló ütközetben. A nemzetség kihalt 
volna, ha nem marad életben egy, a harcra még éretlen és ezért 
az expedíciótól távol maradó fiatal Fabius.23 Az Ennius-idézet 
első két szava, az unus homo ezért, miközben az államot meg-
mentő Fabius Maximus páratlan érdemére utal, egyszersmind 
a Cremera-folyónál csaknem kipusztult nemzetség egészének 
emlékét is felidézi. A történeti hagyományban hangsúlyozottan 

4. kép. Quintus Fabius Maximus Forum Augustumon  
talált eredeti feliratának töredéke  

(forrás: http://db.edcs.eu/epigr/bilder.php?bild=PH0007741)
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a katonai csapdát nem feltételező elhamarkodottság okozta a 
hősiességével az államot megmentő nemzetséget ért kataszt-
rófát. A nemzetség legkiemelkedőbb történeti tagjának híres 
taktikája jól láthatóan alakította – visszamenőleg – a gens 
legkorábbi időszakára vonatkozó hagyományt.24 Így váltak a 
nemzetségi emlékezetben a Fabiusok „elhamarkodottá” és a 
Rómát megmentő hősiesesség exemplumává, másrészt ennek 
ellenpontjaként Fabius Maximus, a Cunctator a gens emléke-
zetének legmeghatározóbb, megfontoltan halogató tagjává.25 

A gens pusztulásának és túlélésének témája nem csak a Fa-
biusok nemzetségi emlékezetét érintő motívum.26 A nemzetsé-
get nem szó szerint, hanem politikai értelemben fenyegethette 
bizonyos esetekben a kihalás veszélye: a hatalom elvesztése, a 
politikai értelemben vett névtelenség, tehát az emlékezet he-
lyébe lépő felejtés sodorhatott egy-egy nemzetségét szimbo-
likusan a Cremera-folyó közelébe.27 A nemzetségek hírnévért 
és politikai ismertségért a köztársaság korában folytatott har-
cának egy másik aspektusa érezhető az idézett Ennius-szöveg-
hely második sorában. A „Halogató” Fabius abban is páratlan, 
unikális és exemplum-jellegű, hogy a halogatása miatt őt ért 
támadások nem tántorították el taktikája folytatásától, nem he-
lyezte a maga üdvét a haza megmentése elé (noenum rumores 
ponebat ante salutem). Fabius Maximus példaadó magatartása 
tehát nem csak a harcmezőn hozott győzelmet számára. A kor-
társak rágalmait és támadásait figyelembe nem véve folytatta 
előrelátó módon a Hannibállal szemben követett, a nagyobb 
nyílt csatákat elhalasztó taktikáját, és ez meghozta számára és 
nemzetsége számára az utókor elismerését és a nevük fennma-
radásához szükséges dicsőséget (gloria).

Nemzetségi emlékezet: versengés  
és önreprezentáció

Fabius Maximus halogatása és az emiatt őt ért kritikák figye-
lembe nem vétele azért is volt kivételes és példaszerű Ennius 
korában, mert a köztársaság időszakának viszonyait egyébként 
a hatalmi pozíciókat biztosító versengés jellemezte. A nemzet-
ségek harca – amely a Kr. e. 4. századra kialakuló politikai elit, 
a nobilitas tagjává tette őket – a politikai élet vezetéséhez szük-
séges ismertségért folyt. A legfontosabb hatalmi pozíciókat be-
töltő nobilitas számára kulcsfontosságú volt, hogy a nevük és 
a múltban elért kiemelkedő tetteik mindenki számára ismertek 
(nobilis) legyenek.28 A nemzetség múltban elért eredményei a 
római történelem első írásos műveiben a Kr. e. 3. században és 
a Kr. e. 2. század első felében görögül, majd a pun háborúk után 
latinul, az annalisták műveiben fogalmazódtak meg.29 A múlt-
hoz való viszony, az emlékezés más formái testesültek meg a 
nemzetségek temetési meneteiben (pompa funebris) és az ott 
elhangzó gyászbeszédekben (laudatio funebris).30 A pompa fu-
nebrisek körmenetein az elhunyt nemzetségtag és a gens ki-
emelkedő őseinek viaszmaszkjait (imago) a közösség minden 
tagja láthatta, a Forumon elhangzó gyászbeszédben felsorolt, 
a gens egyes tagjainak kiemelkedő tetteit, exemplumait dicső-
ítő beszédeket bárki meghallgathatta. A jelenben megörökített 
múlt, az exemplumok példázatai és az imagók mindenki által 
jól felismerhető alakjai nemcsak az elhunyt nemzetségtagra (és 
a nemzetség egészére) való megemlékezést szolgálták tehát, de 
a gens még élő tagja számára is biztosították azt az ismertséget, 

amely a jövőben a politikai elit tagjaivá tette őket.31 A ház at-
riumában őrzött viaszmaszkokat a család feliratokkal látta el, 
amely az elhunyt pályafutásának rövid tartalmi összefoglalója 
volt. Hasonló feliratokkal (titulusokkal és elogiumokkal) látták 
el a városszerte felállított köztéri szobrokat is.32 Livius szerint 
(VIII. 13. 9) Maenius és a fiatalabb Camillus lovas szobrait Kr. 
e. 338-ban a Forumon állították fel, és ez ritkaságnak számított 
a korban.33 A kortárs hadvezéreket, államférfiakat megmintá-
zó szobrok felállítását – ahogy a már elhunytakét sem – fel-
tételezhetően nem korlátozta semmiféle törvény a köztársaság 
időszakában. Emellett sokáig nemcsak a szenátus vagy a nép-
gyűlés határozata alapján lehetett szobrot állítani a közterüle-
teken, hanem magánúton is.34 Az, hogy a Forumon magánkez-
deményezésre felállított szobrok igencsak megszaporodhattak 
a 2. század közepére, kiderül abból a Kr. e. 158-ban kiadott 
censori határozatból, amely eltávolíttatott minden olyan szob-
rot a Forumról, amelyet nem a szenátus vagy a népgyűlés ha-
tározatára emeltek.35 A város legfontosabb politikai és vallási 
központjaiban – például a Forum mellett a Comitium körül, 
a Curia közelében és a Capitoliumon a Iuppiter-templomhoz 
közel – található szobrok36 felállításával a legbefolyásosabb 
nemzetségek emlékeztek meg egy-egy kiemelkedő tettet vég-
rehajtó tagjukról.37

A Forum Augustum dicsőítő felirata feljegyezte, hogy Fa-
bius Maximus ötödik consulsága idején elfoglalta Tarentumot, 
és ezért diadalmenetet tartott. Plutarchos életrajzában (Fabius 
Maximus 22. 6) a város elfoglalásához egy érdekes epizód kap-
csolódik. A Cunctator Tarentum legyőzése után Kr. e. 209-ben 
a városból Rómába vitette a híres szobrász, Lysippos bronzból 
készült Hercules-szobrát hadizsákmányként, és azt a Capitoli-
um mellett állíttatta fel. A Hercules-szobor mellé állíttatta saját, 
szintén bronzból készült lovas szobrát.38 A korban megszokott 
gyakorlat volt, hogy a győztes hadvezér a hadizsákmány egy 
részéből a győzelmére emlékeztető emlékművet állítson a vá-
ros közterületein. Herculest azonban a gens a nemzetség miti-
kus ősének is tartotta, így – a diadalmenetekkel való egyértelmű 
kapcsolódásán túl – a nemzetségi önreprezentáció egy szokatlan 
formáját vehetjük észre a szobor felállításában. Hercules, a gens 
Fabia mitikus őse az egész nemzetséget jelenítette meg, így Fa-
bius Maximus egyéni érdemei a nemzetség egészének dicsősé-
gét növelték. Jóval nyilvánvalóbban fejezi ki ezt a célt a Kr. e. 
121-ben felállított Fornix Fabianus. A diadalívet az akkor con-
suli hivatalt viselő Quintus Fabius Allobrogicus emeltette a Via 
Sacrán, a Regia mellett, az allobroxok feletti győzelme után. Ez 
volt az első, a Forum Romanum közelében emelt diadalív.39 Ezt 
unokája, Quintus Fabius Maximus, a Kr. e. 45. év consul suffec-
tusa újíttatta fel feltehetően Kr. e. 57-ben. A felújított diadalívet 
(és talán az eredetit is) a nemzetség tagjainak szobrai és feliratai 
díszítették. Allobrogicus, az eredeti emlékmű felajánlója Quin-
tus Fabius Maximus Aemilianus fia volt, aki adoptatio révén 
lett a gens Fabia tagja.40 Quintus Fabius Maximus Kr. e. 57-ben 
az emlékmű felirata szerint nemcsak magának és elődjének, de 
ükapjának, a Kr. e. 168-ban a pydnai csatában győztes Lucius 
Aemilius Paullus Macedonicusnak és fiának, Publius Cornelius 
Scipio Aemilianus Africanusnak is emléket állított.41 Publius 
Cornelius Scipio Aemilianus Africanust vér szerinti unokatest-
vére, a Hannibált legyőző nagy Cornelius Scipio Africanus fia 
adoptálta. A nemzetségi önreprezentáció tehát kiterjedt a gens 
eredetileg más nemzetségből származó, de gyakran vér szerinti 
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rokoni szálakkal is rendelkező, adoptatio révén felvett tagjaira 
is. Hiszen a nemzetség ugyanazon nemzetségnevet viselő, de 
valós rokoni kötelékekkel gyakran nem rendelkező tagjai szá-
mára az elsődleges szempont státuszuk fenntartása és hírnevük 
öregbítése volt.42 

A nemzetségi emlékezet átalakulása

A nemzetségi emlékezet, amelynek szellemében a pompa fu-
nebris körmeneteiben és a dicsőítő beszédekben a múlt esemé-
nyeit megjelenítették, a történetírás megjelenésével reflexió, 
kritika tárgyává vált. A családi feljegyzéseket és a temetési be-
szédekben elhangzó adatokat az ókori szerzők sem tekintették 
megbízhatónak, hiszen például a már Augustus korában alkotó 
Livius is észrevette, hogy az általa használt annalista források-
ban eltérő – egy-egy nemzetség önreprezentációjának megfe-
lelő – elbeszélések találhatóak a múlt eseményeiről.43 Corne-
lius Nepos Atticus-életrajzából (18. 3–4) kiderül, hogy a hozzá 
hasonlóan szintén államférfiakról és hadvezérekről szóló mű-
veket író Atticus olyan nemzetségek felkérésére, mint a Iuniu-
sok, a Claudius Marcellusok, a Cornelius Scipiók és a Fabius 
Maximusok, kiterjedt családfakutatásokat végzett. A Kr. e. 1. 
század során nemcsak a történetírók mutattak egyre nagyobb 
érdeklődést az egyes nemzetségek ősi múltja iránt, de ezzel 
összefüggésben az exemplumok összegyűjtése és kiadása iránti 
igény is megnőtt.44 A Kr. e. 1. században az exemplumok iro-
dalmi használata átalakuláson ment keresztül: a Cicero idején 
még állandóan változó értelmű és eltérő kontextusba helyez-
hető példázatok jelentése Augustus korára egyre inkább meg-
szilárdulni látszott és rögzítetté vált.45 A jelenség egyik oka a 
század második felében megjelenő exemplum-gyűjtemények 
kiadása, valamint a retorikai iskolákban való használatuk és 
így tulajdonképpen tananyaggá válásuk volt. A változás a Kr. 
e. 1. század második felére tehető. A korábban egyértelműen a 
nemzetségek emlékezetéhez kötődő példázatok átalakulása és 
kanonizálódása mutatkozik meg a kor irodalmi alkotásainak 
rögzített exemplum-használatában. 

Részben ennek a változásnak a következményeként a koráb-
ban a nemzetségek által uralt sokféle (mondhatni nemzetségen-
ként egyéni) emlékezet is átalakult. A principátus korszakának 
írói viszont, amikor műveikben Ennius sorait idézik, lényegében 
a köztársaság korából megörökölt, a nemzetség egészére is vo-
natkozó hagyományt közvetítik. Livius szinte szó szerint idézi 
az Annalest, amikor a Cunctator haláláról tudósít (XXX. 26. 9), 
de ezt oly módon teszi, hogy a gens több generációján keresztül 
mutatja be Fabius Maximus érdemeit. Felülmúlta atyja, s elérte 
nagyatyja dicsőségét (superavit paternos honores, avitos aequa-
uit, XXX. 26. 8), és a halála miatt megüresedő auguri tisztséget 
fia töltötte be (XXX. 26. 10). Az Aeneis VI. énekében, az Al-
világban felvonuló hősök között a Fabiusokat Vergilius részben 
Ennius sorainak segítségével mutatja be (845–846). 46

quo fessum rapitis, Fabii? tu Maximus ille es, 
unus qui nobis cunctando restituis rem.

Elfáradtam. Hová sodortok, Fabiusok? Te az a Maximus 
vagy,
aki halogatásoddal egyedül mented meg államunkat.

Anchises Róma jövőjét – amely Vergilius Augustus korában élő 
olvasói számára természetesen Róma távolabbi és közelebbi 
múltját, valamint jelenét idézi meg – a megszületésre váró lelkek 
alakjain keresztül mutatja be fiának, Aeneasnak az Alvilágban. 
Ez az „exemplum-gyűjtemény” feltűnő hasonlóságokat mutat a 
Forum Augustum elrendezésével.47 Anchises történelmi példa-
tárában az albai királyok után (760–776) következik Romulus 
(777–787), majd a gens Iulia és a nemzetség legkiemelkedőbb 
tagjának, Augustusnak és az általa újrateremtett saturnusi arany-
kornak a bemutatása (788–807). Őket követik Róma királyai 
Brutusszal (808–823), majd a köztársaság időszaka (824–887). 
Denis C. Feeney (1999, 226–227) szerint a köztársaságkori hő-
sök felvonulásának egyik kiemelt témája a gens kontinuitása. 
Miközben Anchises a Deciusok, Drususok, Gracchusok, Sci-
piók és Fabiusok exemplumain keresztül bemutatja Aeneasnak 
Róma jövőjét, sok esetben első olvasásra nehezen eldönthető, 
hogy a gens mely tagjára gondol pontosan. Feeney a pompa fu-
nebris során az ősök viaszmaszkjai segítségével az egész genst 
megjelenítő, a kortárs olvasó számára ismerős eseményhez ha-
sonlítja a nemzetségek alvilági felvonultatását, amelyben a gens 
egésze és annak egy vagy több kiemelkedő tagja egyszerre jele-
nik meg. A Fabiusok esetében is igaz ez: a nemzetség egésze je-
lenik meg először, rohanásukkal felidézve a genshez kapcsolódó 
hagyomány egyik legkitüntetettebb pontját, a kortársak számára 
jól ismert, Ovidius által február 13-ra datált48 cremerai katasztró-
fát, és ezzel együtt talán a február 15-én tartott Lupercalia ünne-
pét, ahol a városon végigrohanó lupercus papok egyik csoportja 
mindig a Fabiusok közül került ki.49 Az Ennius-allúzióban a ro-
hanó Fabiusok ellenpontjaként jelenik meg a dinamikus képet 
lelassító Fabius Maximus Cunctator. 

A Forum Augustum és az alvilági hősök seregszemléjét erő-
sítő számtalan párhuzam közül a téma szempontjából egyet kell 
kiemelni. Anchises az Alvilágban megtanítja Aeneasnak mind-
azon megszületésre váró alapító ősök és hősök nevét, akikről 
fiának tudnia kell. Mintha a Forum Augustumon sétálna, majd 
a sokadik példa (szobor) bemutatása után elfáradna (fessum, 
845). Ahogyan Anchises meg akarja tanítani fiának azoknak a 
kiemelkedő alakoknak és nemzetségeknek a nevét, akik Róma 
jövőjét és fennmaradását biztosítják majd,50 úgy tanítja meg a 
„haza atyja”, Augustus a Forumra látogatóknak ugyanezt az ál-
tala újraszervezett múltról. Az állam első emberének tanítása 
természetesen nemcsak a múltra, de a jelenre is vonatkozott. 

5. kép. Quintus Fabius Pictort ábrázoló érme Kr. e. 126-ból.  
A denarius felirata a pénzt verető Fabius hivatalnok nevét hirdeti:  

N· FABI PICTOR ROMA (RRC no. 268,  
forrás: http://www.wildwinds.com/coins/sear5/s0144.html)
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A Fabiusok rohanását és a Cunctator halogatását felidéző vergi-
liusi sorokat közvetlenül követi az eljövendő Róma – az Aeneis 
olvasóinak jelene – hivatását összefoglaló szakasza (847–853), 
a mű egyik legismertebb szöveghelye.51 Más népek élethűbb, a 
valósághoz szinte megszólalásig hasonlító szobrokat alkotnak 
márványból (excudent alii spirantia mollius aera / (credo equi-
dem), vivos ducent de marmore vultus), Róma hivatása viszont 
az uralkodás lesz. A márványból készült szobrok a kor olvasói 
számára is könnyen felidézhették a mű írásakor még csak épülő 
Augustus-forum szobrait. A nemzetségi emlékezet szempontjá-
ból az Aeneis Alvilágában felvonuló hősök és az Augustus-fo-
rumon kiállított summi viri közötti párhuzam azonban inkább 
formai, mint tartalmi. Vergiliusnál az egyes hősök és nemzetsé-
geik a köztársaságkorból örökölt motívumokat jelenítenek meg; 
Fabius Maximus és a gens Fabia esetében ez szövegszerűen az 

Ennius-allúzióban, illetve a nemzetség egészéhez kapcsolódó 
motívumban, a rohanásban és Fabius Maximus ehhez képest el-
lentpontként megjelenő halogatásában nyilvánul meg. A Forum 
Augustumon bemutatott hősök mintha nem ezt, a köztársaság 
korából megörökölt utalás- és motívumrendszert használnák. 
Úgy tűnik, Augustus egy másik – előzmény nélküli és hatalomra 
kerülése után artikulálódó – nyelvhez folyamodott a múlt példás 
alakjai és emlékezetes tetteik bemutatásakor. Elogiuma ugyanis 
Fabius Maximust nem mint nemzetsége „rohanó” természetét 
halogatásával ellenpontozó hadvezért mutatja be, hanem mint 
egyet a diadalmenetet tartó, a legmagasabb hivatalokat többször 
viselő és különleges címekkel kitüntetett római hősök közül, 
aki elsősorban mint atya és a szenátus első embere jelent meg 
a „haza atyjának” és princepsének a római történeti emlékezetet 
átszervező forumán.

Jegyzetek

Köszönetemet fejezem ki Hegyi W. Györgynek a tanulmány kéziratá-
hoz fűzött kritikai észrevételeiért, segítségéért.

1 A fogadalomról beszámol Suetonius (Augustus 29. 2) és Ovidius 
(Római naptár V. 569–578), a templom ünnepélyes átadásáról pe-
dig Cassius Dio (LV. 10 és LXV. 3) és Velleius Paterculus (Róma 
története II. 100. 2). 

2 Az építkezések elhúzódásának okairól lásd Weinstock 1971, 128–
132, Anderson 1984, 65–67 és Geiger 2008, 65–66. 

3 Erről Augustus így számol be a Res gestaeben (Az isteni Augustus 
tettei 35. 1; ford. Borzsák István): „Tizenharmadik consulságom 
évében a senatus és a lovagrend és az egész római nép a »haza 
atyjának« jelentett ki, és úgy rendelkezett, hogy ezt feliraton tün-
tessék fel házam előcsarnokában, a Curia Iuliában és azokon a 
quadrigákon, amelyeket senatusi határozat alapján az Augustus-
forumon tiszteletemre állítottak. Amikor ezeket leírtam, hetvenha-
todik évemet éltem.” 

4 Zanker 1988, 210–215 és Grüll 2011, 75–79. A sokszor töredékes 
feliratok alapján rekonstruálható szobrokhoz lásd Geiger 2008, 
117–162. 

5 Bővebb magyarázattal és szakirodalommal lásd Grüll 2011, 76 és 
Geiger 2008, 107–108. 

6 Geiger 2008, 145–146 és Chaplin 2000, 180. 
7 Zanker 1988, 211, Geiger 2008, 97 és Grüll 2011, 76. Nem csak 

a diadalmenetet tartó hadvezérek szerepeltek a Forum szobrai 
között. Appius Claudius Caecus például az államért véghez vitt 
kiemelkedő tettei, és nem katonai teljesítményei miatt került a 
summi viri szobrai közé. Lásd Geiger 2008, 142–143 és Anderson 
1984, 84–85.

8 Polybios Történeti könyvei III. 105. 5–10; Valerius Maximus V. 2. 
4; Plinius: Naturalis historia XXII. 10; Silius Italicus: Punica VII. 
730–750; Frontinus: Stratagemata II. 5. 22; Appianos: Róma tör-
ténete VII. 13; Cassius Dio fr. 57. 19–20; Plutarchos: Párhuzamos 
életrajzok: Fabius 12. 1 – 13. 5.

9 Plutarchosnál (Fabius 27. 4) Fabius Maximust élete végén az 
egész római nép atyjának tekinti: „Fabiust nem közköltségen te-
mették el, de a temetési költségekhez mindenki hozzájárult a leg-
kisebb értékű pénzdarabbal, nem mintha Fabius ilyen szegény lett 
volna, hanem hogy a nép mint saját atyját temesse el, és halálában 
életéhez méltó tisztelettel és megbecsüléssel vegye körül.” (Máthé 
Elek fordítása.)

10 A gens egy másik tagja, Q. Fabius Maximus Rullianus neve is 
megtalálható a Forum Augustumon. Papirius Cursor diktátor és 
a lovassági parancsnoka között a samnis háborúk idején (Kr. e. 

4. század második fele) megesett, a Fabius Maximuséval párhu-
zamba állítható történetről és a feliratokról bővebben lásd Chaplin 
2000, 180–182. 

11 Zanker 1988, 212 és Geiger 2008, 91–94. Az idősebb Plinius (Na-
turalis historia XXII. 6. 13) szerint Augustus maga fogalmazta 
meg a szobrok elogiumait. 

12 Erről részletesebben lásd Anderson 1984, 83–85. 
13 Pompeius szobra vagy a hozzá tartozott feliratok eddig nem kerül-

tek elő, de feltételezhetően szerepelt a summi viri között. Erre utal 
egyrészt az, hogy Augustus a Res gestaeben (20. 1) megemlékezik 
a Pompeius-színház újjáépítéséről, másrészt Augustus temetésén 
képmása szerepelt a felvonultatott viaszmaszkok (imago) között 
(Cassius Dio LVI. 34. 1–3). A korszak „emlékezeti játszmáiról” 
és ebben Pompeius emlékének rehabilitálásáról lásd Flower 2006, 
125–132. 

14 Geiger 2008, 138–139. 
15 Skutsch 1985, 528–532. A sorokat idézi: Livius XXX. 26. 7; Ver-

gilius: Aeneis VI. 846 (és Servius ad loc.); Cicero: A kötelessé-
gekről I. 84, Az  öregségről 4. 10, Levelek Atticushoz II. 19, 2; 
Suetonius: Tiberius 21. 5; Ovidius: Római naptár II. 240; Seneca: 
A jócselekedetekről IV. 27. 2; Macrobius: Saturnalia VI. 1. 23.

16 Jackie Elliott az Annales egy-egy sorának szentenciaszerű, 
már-már jóslatokhoz hasonlító jellegét és az ókor óta meglévő 
népszerűségét az ilyen jellegű sorok izolációjának tulajdonítja, 
lásd Elliott 2013, 41–42.

17 Fabius Maximus halogató taktikájáról főbb ókori beszámolók: 
Polybios Történeti könyvei III. 89–90. 6; Livius XX. 12. 3–10 és 
XX. 39. 9–15; Valerius Maximus II. 8. 2; Silius Italicus: Punica 
VII. 90–130 és 219–252; Frontinus: Stratagemata I. 3. 3; Plutar-
chos: Párhuzamos életrajzok: Fabius 2. 5. 5 és 19. 3–4.

18 A Cunctator cognomenné válásáról lásd Stanton 1971, 49–56; 
Beck 2005, 270; Richardson 2012, 63.

19 A res publica restituta kifejezés a Fasti Praenestini január 12-
éhez írott soraiban így szerepel: (Inscr. It. XIII. 2. 17 = CIL I2 231. 
oldal): corona querc[ea uti super Ianuam domus Imp(eratoris) 
Caesaris] / Augusti poner[etur senatus decrevit quod rem pub-
licam] / p(opulo) R(omano) rest[it]u[it]. A Res gestaeben (34. 1) 
Augustus így ír ugyanerről: „Hatodik és hetedik consulságom ide-
jén [Kr. e. 28–27], miután a polgárháborúnak véget vetettem, a 
legfőbb hatalom közös egyetértéssel rám ruházott birtokában az 
állam ügyeinek intézését a magam hatalmából a senatus és a római 
nép kezébe tettem. Ezért az érdememért senatusi határozat alapján 
Augustusnak neveztek, és házam ajtófélfáját az egész nép nevé-
ben babérral díszítették, az ajtó fölé koszorút tűztek polgártársaim 
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megmentésének jutalmául.” (Borzsák István fordítása.) A res pub-
lica restituta kifejezés jelentősége – a Kr. e. 28 és 27 között lezajló 
változásokkal összefüggésben – és tartalma erősen vitatott. Vö. 
például Millar 2009, 79–89 és Meier 1990, 54–70.

20 A nemzetség korai szerepvállalásáról legújabban lásd Smith 2006, 
290–295 és Richardson 2012, 65–77. 

21 A csatáról részletesebben, az ókori források felsorolásával, lásd 
Ogilvie 1965, 359–361 és Richardson 2012, 82–83.

22 Az ókori források eltérő képet festenek az eseményekről: Livius 
(II. 50) háromszázhat Fabius haláláról ír. Diodóros (XI. 53. 6) sze-
rint a csata Róma és Veii között zajlott, és a csatában elesett ró-
maiak között harcolt az ugyanazt a nevet viselő háromszáz Fabius 
is, de a szerző abban a tekintetben bizonytalan, hogy mindannyian 
odavesztek-e a harcban. A halikarnassosi Dionysios arról számol 
be (IX. 15), hogy a Veii ellen háborút felajánló sereg négyezer 
emberből állt, háromszázhat Fabiusból, valamint kliensekből és 
társakból.

23 Borzsák István szerint a cremerai csata története a Kr. e. 3. század-
ban görög nyelven író annalista Fabius Pictorra megy vissza (Bor-
zsák 1987–88, 138–139). Alföldi András egyenesen a kora római 
történelmet eltorzító tevékenységet tulajdonít Fabius Pictornak 
(Alföldi 2009, 85–115). Ezzel ellentétes nézetet képvisel Smith, 
aki elképzelhetőnek tartja, hogy a Kr. e. 5. században a Fabius 
nemzetség alkalmas volt egy ilyen vállalkozás véghezvitelére, ezt 
bizonyítja a nemzetség figyelemre méltó consul-sorozata is Kr. e. 
485–479 között (Smith 2006, 290–295). 

24 Ennius sorára utalva kapcsolja össze a nemzetséget érintő történeti 
hagyomány két kitüntetett pontját Ovidius:

Mert Fabius-nemből volt egy gyermek, ki csatába
menni kicsiny volt még; s egymaga élve maradt:
hogy te születhessél minekünk, ó, Maximus, egykor – 
bölcs habozásoddal visszaszerezni hazánk.
Római naptár II. 239–242; Gaál László fordítása

25 James H. Richardson a Fabiusokról írt monográfiájában vizsgálja 
Fabius Maximus Cunctator hatását a Fabiusokat érintő korai ha-
gyományra. Példa erre a Kr. e. 481-es év consula, Kaeso Fabius. 
Livius sora (II. 43. 6) feltűnő egyezést mutat a Fabius Maximus 
Cunctatort magasztaló enniusi sorokkal: Unus ille vir, ipse consul, 
rem publicam sustinuit, quam exercitus odio consulis, quantum in 
se fuit, prodebat – „Mint férfi és consul, egyedül ő óvta meg az 
állam méltóságát, amelyet a hadsereg, a consul elleni gyűlölete 
miatt, amennyire tőle telt, elárult” (Kis Ferencné fordítása). Lásd 
Richardson 2012, 71.

26 Flower 1996, 12–15.
27 Harries szerint a halogató taktika nemcsak Fabius Maximus Ver-

rucosusra utalhat, hanem a Kr. e. 11. év consulára, Paullus Fabius 
Maximusra, Ovidius barátjára és patrónusára is. A halogató taktika 
az ő esetében a házasságára vonatkozik: sokáig nem nősült meg, 
kivárt addig, amíg a nemzetség szempontjából a lehető legelőnyö-
sebb házasságot tudta megkötni, és feleségül vehette Augustus 
végre eladósorba került unokahúgát, Marciát. Lásd Harries 1991, 
158–161. Paullus Fabius Maximus és házassága Horatius IV. 1. 
ódájának is központi témája. Az ódáról legújabban lásd Ferenczi 
2014.

28 Flower 2006, 53–54 és Farney 2007, 11–12. 
29 Az ezt megelőző időszakban a vallási életet vezető pontifexek 

feljegyzéseiből (fasti  consulares,  fasti  pontificales,  fasti  triump-
hales) és az ebből kialakuló, az állam életét érintő legfontosabb 
eseményeket kronologikus sorrendben összefoglaló és szintén a 
pontifexek által kiállított táblákból (annales), valamint az írott 
törvényekből formálódott meg az írásos római történelmi hagyo-
mány. Lásd például Ridley 1983, 372–382; Conte 1994, 17–18; 
Ungern-Sternberg 2011, 120–123.

30 A pompa funebris és a laudatio funebris viszonyáról az emlékezet-
hez és a történetíráshoz lásd Hölkeskamp 1996, 301–338; Flower 
1996, 91–157; Hegyi W. 2009, 70–77; Timpe 2011, 153–155.

31 Jürgen von Ungern-Sternberg (2011, 147) szerint a Kr. e. 4. szá-
zadban került át teljesen az állam irányítása a papi testületek ke-
zéből az akkora kialakuló, általa „adminisztratív arisztokráciának” 
nevezett nobilitas tagjai kezébe.

32 Talán Augustus számára a köztéri szobrok feliratai mintát és ada-
tokat is nyújtottak a Forum Augustum titulusainak megfogalmazá-
sában. Lásd Geiger 2008, 29.

33 Stephen Oakley szerint nincs semmi, ami ellentmondana Livius 
állításának, lásd Oakley 1998 ad loc.

34 Geiger 2008, 28.
35 Idősebb Plinius: Naturalis historia XXXIV. 30.
36 Flower 1996, 70. 
37 Farney 2007, 11–26. 
38 Hölkeskamp 2010, 486. Plinius: Naturalis historia XXXIV. 

18. 40.
39 Richardson 1992, 154; Hölkeskamp 2010, 486; Routledge 2012, 

38–40.
40 Quintus Fabius Maximus Aemilianus a pydnai győztes (Kr. e. 

168) Lucius Aemilius Paullus Macedonicus legidősebb fia és Cor-
nelius Scipio Aemilianus bátyja volt. L. Aemilius Paullus ugyanis 
négy fia közül kettő politikai jövőjét úgy tudta biztosítani, hogy 
felvetette őket a kor két nagy múltú patricius nemzetsége, a gens 
Fabia és a gens Cornelia tagjai közé. 

41 A felirat szövege (ILS 43 és 43a = ILLRP 392 = CIL 6 1303–
1304): Q(uintus)] Fabius Q(uinti) f(ilius) Maxsumus / aed(ilis) 
cur(ulis) // L(ucius) Aem[il]ius L(uci) f(ilius) Paullus / co[(n)s(ul) 
II] cens(or) augur / tr[i]umphavit ter // P(ublius) Cornelius Paulli 
f(ilius) Scipio / Africanus co(n)s(ul) II cens(or) / augur triump-
havit II // Q(uintus) Fabius Q(uinti) f(ilius) Maxsumus aed(ilis) 
cur(ulis) rest(ituit). „Quintus Fabius Maximus, Quintus fia, aedi-
lis curulis, Lucius Aemilius, Lucius Paullus fia, kétszeres consul, 
censor, augur, háromszor vezetett diadalmenetet, Publius Corne-
lius Scipio Africanus, Paullus fia, kétszeres consul, augur, kétszer 
tartott diadalmenetet, Quintus Fabius Maximus, Quintus fia, aedi-
lis curulis állította helyre.”

42 Bővebben lásd Flower 1996, 72–73 és Hölkeskamp 2010, 486. 
43 Livius így ír erről (VIII. 40. 4–5): „Véleményem szerint a hagyo-

mányt az elhunytak felett tartott magasztaló beszédekben (funeb-
ribus laudibus) s az ősök szobrainak valótlan felirataiban (falsis-
que imaginum titulis) meg szokták változtatni, hisz – a tényeket 
megmásítva – minden család magának akarja kisajátítani a fényes 
tettekkel és tisztségekkel járó dicsőséget. Mindenesetre ezért ural-
kodik akkora zűrzavar egyesek tettei s a nyilvános emlékanyag 
megítélésében. Egyébként sincs egyetlen, ezzel a korral foglalko-
zó kortárs történetíró, akinek a tanúságát elég hitelesnek tudnók 
elfogadni.” (Muraközy Gyula fordítása.) Vö. Cicero: Brutus 62. 

44 Bővebben lásd Geiger 2008, 35–40 (Cornelius Nepos, Atticus és 
Varro munkáiról és azok szerepéről a Forum Augustum szobrai-
nak kiválasztásában).

45 Chaplin 2000, 170–172, őt idézi Grüll 2011, 73.
46 A „hősök csarnokának” szakirodalma kiterjedt. A tanulmány té-

májához kapcsolódó művekhez lásd Feeney 1999, 222–243; Le-
ach 1999, 111–128. Philip Hardie (1993, 104) meglátása szerint az 
Anchises és Aeneas közti apa–fiú kapcsolat irodalmi értelemben 
kiterjeszthető Enniusra és Vergiliusra. Vergilius egyértelműen En-
nius sorát idézi a Fabiusok felvonulásakor, ezzel utódjának jelölve 
magát: az ő feladata folytatni az Annalest, és az epikus hagyo-
mányon keresztül összekötni azt Augustus korával, az aranykor 
visszatérésével. – Az epizóddal részletesen foglalkozik Hegyi W. 
György a jelen lapszámban olvasható tanulmányában.

47 Az alvilági hősök felvonulása és a Kr. e. 2-ben átadott Forum Au-
gustum közötti kapcsolat régóta ismert, lásd például Rowell 1941; 
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Zanker 1988, 212–213; Chaplin 2000, 172; Geiger 2008; Pandey 
2014; Kondratieff 2015. 

48 A csata másik dátuma a gallok elleni vereség, a július 18-ra eső 
alliai csata napja volt. Erre a napra teszik a cremerai csatát Livius 
(VI. 1. 11), Plurarchos (Camillus 19. 1) és Tacitus (Korunk törté-
nete II. 91).

49 Ovidius a Római naptár második könyvében kiemelt helyet szánt 
a Fabiusoknak. Erről bővebben ír Harries 1991, 158–161.

50 Lásd Kondratieff 2015, 188–189; Leach 1999; Flower 1996, 111–
112, 126. Vö. Geiger 2008, 98–99. 

51 A párhuzamra elsőként Rowell hívta fel a figyelmet, lásd Rowell 
1941.
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