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1. A valóság/igazság koncepciója a görög  
és római történetírásban

A történetírás és az igazság/hazugság viszonyának kérdése gyakorlatilag egy-
idős a műfaj kialakulásával. Thukydidés, aki a peloponnésosi háború történe-
tének megírására vállalkozott, történetíróként az igazság felderítését tartotta 

legfőbb céljának:1

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 logographosok elsősorban a közönség meghódítása 
s nem az igazság kiderítése végett alkotott elbeszéléseinek, amelyeknek igazságát 
nem lehet ellenőrizni, s amelyeket az idő múltával annyira átszőnek a mesék, hogy 
elveszítik valószerűségüket, hanem inkább az lesz a meggyőződése, hogy a ténye-
ket, már amennyire a nagy időbeli távolság lehetővé tette, a legvilágosabb bizonyí-
tékok alapján és kellő megalapozottsággal tártam fel.
I. 21 (Muraközy Gyula fordítása)

Az idézett szöveg az ókori történetírás talán legismertebb locus classicusa.2 A ma-
gyar fordításban azonban – a történeti kontextusban megszokott kifejezések („igaz-
ság, tény, bizonyíték”) használata miatt – elsikkadtak bizonyos fontos kifejezések: 
a logographosok írásai nem a nyilvánvaló igazságot, vagyis a valóságot tárják fel 
(aléthesteron), bizonyíthatatlanok (anexelenkta), a mítoszok világához tartoznak (to 
mythódes), márpedig a történelem csak magukat a tetteket nézve tárulkozik fel (ap’ 
autón tón ergón skopusi délósei). A magyar fordításban talán kevéssé hangsúlyosan 
jelenik meg, hogy az idézett szöveg középpontjában nem a mai történetelméleti disz-
kurzusokban fontos szerepet játszó „tények” és „bizonyítékok” állnak. Thukydidés 
számára a történeti és a mitikus igazság közötti különbségtétel a fontos. 

A történetírás törvényeivel a római irodalomban Cicero foglalkozott tüzetesen.3 
A historia és az igazság viszonyát érdekes megvilágításba helyezi az a beszélgetés, 
amely mindjárt A törvények első fejezetének legelején olvasható. Ebben Atticus ar-
ról faggatja Cicerót, hogy vajon a Marius című költeményében megénekelt tölgyfa 
azonos-e azzal a valóságos tölgyfával, amely mellett éppen elsétálnak Arpinumban, 
vagy csupán a képzelet szüleménye. Cicero azzal tér ki a válaszadás elől, hogy majd 
akkor fog válaszolni, ha Atticus is megfelel arra a kérdésre, hogy Romulus a halála 
után valóban hírt adott-e Proculus Iuliusnak saját istenné válásáról. Mint arra Sze-
keres Csilla e folyóirat hasábjain megjelent cikkében 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, amelynek érdekében nem valós dolgokról is írhat. Igaz, hogy Hérodotos 
is élt fabulákkal (ezek szerint nem minden igaz a műveiben), de Thukydidés kire-
kesztette a gyönyör (terpsis) forrásául szolgáló mesés elemeket (to mythódes) az 
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elbeszéléséből, meghagyva azt a lené-
zett logographosoknak. Polybios sze-
rint igazság és hazugság egyaránt van 
a mítoszokban, a „történetírás célja 
azonban a valóság megragadása” (tés 
men un historias alétheian einai telos, 
XXXIV. 4, 2).4

A 19. század legnagyobbnak tartott 
német történetírója, Leopold von Ran-
ke (1795–1886) hatalmas életművéből 
egyetlen mondat vált közkinccsé, mely 
szerint a történész feladata „nem a múlt 
megítélése, sem a kortársak okítása az 
eljövendő évek érdekében, egyszerűen 
csak megmutatni, ahogy valójában tör-
tént”.5 Ezt a történetírói programot azon-
ban nem a 19. századi historizmus találta 
fel, hiszen már Lukianos is eljutott erre 
a gondolatra, amikor a Hogyan írjunk 
történelmet? című szatírájában azt írta: 
„a történetírónak az az egyetlen felada-
ta, hogy mindent úgy mondjon el, ahogyan megtörtént”, majd 
megismételte: „ha valaki történetírásba kezd, csak az igazságnak 
szabad áldoznia, semmi mással nem szabad törődnie”.6 Ehhez 
persze különleges jellembeli tulajdonságok szüksé gesek:

Legyen hát a történetíró bátor, megvesztegethetetlen, füg-
getlen, a szólásszabadság 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 méltánytalan előny-
ben. Mint hazátlan idegennek kell írnia könyvét, aki nincsen 
alávetve sem a törvényeknek, sem az uralkodónak. Ne azzal 
törődjék, mit gondolt ez vagy az, hanem azt kell megmonda-
nia, hogy mi történt.7 

2. Hazug történészek –  
hiteltelen történelem

A hellenizmus táguló világában az emberek kulturális ízlése 
is megváltozott: egyre jobban érdeklődtek a fantasztikum, az 
érzelmeket felkavaró drámai hatások, a fantáziát megmozgató 
izgalmas epizódok iránt. Csodás események és ominózus elő-
jelek természetesen előfordulnak Hérodotosnál és Ktésiasnál 
is, és bővelkednek Theopomposnál, különösen, amikor idegen 
népek leírására került a sor. Aristotelés és Theophrastos termé-
szettudományos érdeklődése szükségszerűen magában foglalta 
a természet világában előforduló rendkívüli és figyelemreméltó 
jelenségeket is. A földrajzi ismeret kiszélesedése Nagy Sándor 
után bátorítást jelentett a távoli népekkel történő kapcsolatfel-
vételre, akiknek furcsa szokásokat lehetett tulajdonítani, vala-
mint korábban ismeretlen országokkal való ismerke désre, aho-
vá a legfantasztikusabb történeteket lehetett elhelyezni. Ennek 
eredményeképpen jött létre a paradoxográfia irodalma. Oly kor, 
mint például Kallimachos Eredetek című műve esetében, egy-
fajta kutatás is bennefoglaltatott; de az eredmény legnagyobb-
részt populáris és szórakoztató pszeudohistória lett. Ennek 
egyedülálló jellemzője a bármely információ kritika nélküli 

elfogadása. A jelenségekkel vagy tényekkel kapcsolatos igaz-
ság, hitelesség kérdését egyszerűen föl sem vetették, mivel az 
igazság mint olyan nem volt kritérium ebben a műfajban. 

Lukianos korában – a Kr. u. 2. század közepén járunk – va-
lóságos történész-járvány tört ki a Római Birodalomban. Bol-
dog-boldogtalan felcsapott historikusnak, és tücsköt-bogarat 
összehordott a régmúlt és jelen eseményeiről. „Kallimorphos, 
a lándzsások hatodik ezredének orvosa: A parthus történe-
lem.” E nagyszabású műből Lukianos roppant tanulságos ré-
szeket idéz:

Valaki a lába nagyujján megsebesült, és rögtön meghalt. 
Amikor Priskos, a hadvezér, csak elkiáltotta magát, huszon-
hét ellenséges katona halt szörnyet. Az elesettek számát is 
meghamisította, mégpedig a hadvezérek jelentéseiben leír-
takkal szemben. Europosnál szerinte hetvenezer-kétszázhar-
minchat ellenséges katona esett el, a rómaiak közül pedig 
csak kettő, és kilencen megsebesültek. Nem tudom, elvisel-
heti-e ezt valaki ép ésszel?8

A „céhbeli” történetíróknak, akik ragaszkodnak a mesterség 
szabályaihoz, sohasem volt könyű dolguk az ilyen Kallimor-
phos-félékkel szemben. Thukydidés ugyan bekerült a történet-
írók kánonjába és műve a könyvtárak polcain porosodott, de 
valódi hatást csak kevesekre gyakorolt. Polybios műve ugyan-
erre a sorsra jutott.9

De más szövegek is megerősítik a pszeudohistória széles-
körű elterjedtségét. Timothy Peter Wiseman azzal a paradox 
megállapítással kezdi tanulmányát, hogy „Seneca számára 
a Kr. u. 1. században axiomatikus tételnek számított, hogy a 
történetírók hazudnak”.10 Lukianos ironikus célzattal az Igaz 
történet címet adta egy holdutazást magába foglaló utópisz-
tikus fantáziának.11 Szükségesnek tartotta, hogy ironikusan 
megjegyezze előszavában: meséket fog előadni, noha valósze-
rűeket és hihetőeket; a korábbi költők, történetírók és filozófu-
sok Homé rostól Ktésiasig és Iambulosig hasonló hazugságo-
kat adtak elő, és mégis komolyan vették őket (Historia vera I. 
1–4). Körülbelül ugyanebben az időben Aulus Gellius, miköz-

1. kép. Hérodotos és Thukydidés kettős portréja Hadrianus császár tivoli villájából.  
Museo Archeologico Nazionale, Napoli, Inv.-No. 1129 

(forrás: pinterest.com)
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ben Brundisium kikötőjének könyvkereskedéseiben tallózott, 
a paradoxográfia termékeire, nem pedig történelmi művekre 
bukkant (Attikai éjszakák IX. 4). A „hamis történetírás” vagy 
paradoxográfia jelensége ma is létezik, elsősorban a legnép-
szerűbb műfajban, a filmen. Gondoljunk csak a spártaiak és 
perzsák történelmi összecsapását feldolgozó, 300 című filmre 
(2006, rend. Zack Snyder) vagy Az utolsó légió című remek-
műre (2007, rend. Doug Lefler), amelyben Romulus Augustu-
lus válik Arthur király nagyapjává.

3. Az antik történetírók és a történeti  
dokumentumok

Az antik historikusok – amint azt Arnaldo Momigliano is meg-
győzően kimutatta – elsősorban saját közelmúltjuk nagy je-
lentőségű fordulópontjaival, háborúkkal és „forradalmakkal” 
kívántak foglalkozni, olyan eseményekkel, amelyeket valami-
lyen szempontból egyedülállónak tartottak saját népük, vagy az 
emberiség addigi történelmében.12 Thukydidés számára a pe-
loponnésosi háború a görög történelem csúcspontja, nagyobb 
esemény, mint bármi más azelőtt.13 Polybios az emberiség tör-
ténete nagy pillanatának tartja, hogy az oikumené népeinek és 
királyságainak története végre összegződik a Római Biroda-
lom történetében.14 Ezek az auctorok ismerték és alkalomadtán 
használták is az írott és tárgyi forrásokat: Hérodotos hitelt adott 
az egyiptomi feliratokat olvasó papoknak; Thukydidés nem is 
egy epigráfiai és régészeti forrást idézett;15 az antikvárius tör-

ténetírásnak pedig nagy hagyománya volt Rómában a Kr. e. 1. 
században alkotó Varrótól egészen a Kr. u. 5. századi Serviu-
sig, Vergilius kommentátoráig.16 

Bár általánosságban elmondhatjuk, hogy az írott dokumentu-
mok – köztük az epigráfiai emlékek is – csak sokadlagos jelen-
tőséggel bírtak az ókori történetírók számára, néhány esetben a 
monumentumoknak is bizonyító erejük volt.17 Már a köztársa-
ság korában léteztek Róma-bédekkerek, amelyek feldolgozták 
Róma emlékműveit, nem is beszélve a tudós Marcus Terentius 
Varro hasonló témájú monográfiájáról.18 A Livius által citált 
Cinciust a Mystagogica című opus szerzőjével azonosíthatjuk, 
amelyben a szerző Róma templomait írta le.19 Cincius, mint ko-
rábban a stélokopasnak (felirat-másolgató) is nevezett ilioni Po-
lemón, megmagyarázta a feliratokat, és talán összevetette őket 
etruszk példákkal. Nem kétséges, hogy az emlékművekhez fű-
ződő régi legendákat is lejegyezte. Livius első két könyvében 
a legendás eseményeket bizonyos fokig emlékművek, szobrok, 
feliratok bizonyságával próbálja hitelesíteni.20 A halikarnasso-
si Dionysios idézi Diana aventinusi templomában talált bronz-
feliratot, mint a secessio ad montem sacrum (a Szent Hegyre 
történő kivonulás) bizonyítékát.21 Cicero a tőle megszokott drá-
maisággal hivatkozik a Comitiumon található bronzoszlopra, 
amelyre a latinokkal Kr. e. 493-ban kötött béke szövegét vés-
ték, s amit szinte mindenki ismer. Az oszlopra egyébiránt Livius 
is hivatkozik: „[Cn.] Marcius [Coriolanus] dicsérete elhomá-
lyosította a consul hírét, s ha a latin népekkel kötött szerződés 
ércoszlopra vésett szövege nem emlékeztetne rá, hogy azt Sp. 
Cassius, hivatali tiszttársa távollétében egymaga kötötte, senki 
sem tudná már, hogy Postumius Cominius háborúskodott a vols-
cusokkal” – ám esze ágában sincs abból akár egyetlen mondatot 
szó szerint idézni.22 A történetírás elsősorban narratíva, amely 
szigorúan megszabott retorikai szabályokhoz igazodik. A reto-
rika kettős célja a meggyőzés és a gyönyörködtetés, melynek 
eszköze a tropológia. A szónok és a történetíró eljárása – mint 
arra Paul Ricoeur felhívta a figyelmet – hasonlít egymáshoz: az 
inventio, a dispositio és elocutio retorikai eszközei megfeleltet-
hetők a historikusok által alkalmazott „tényfeltárás, magyarázat 
és írásos rögzítés” hármasságnak.23 A tényfeltárás és az inventio 
nem csupán érvek keresését jelentette, hanem olyan bizonyítéko-
két, amelyek a beszéd tárgyát és alapját alkothatták. Ezek lehet-
tek materiális vagy tényszerű, de akár művi „bizonyítékok” is, 
amelyeket a retorikák toposoknak (helyek) neveztek.

4. Az antik feliratok mint  
az ókortörténet-írás forrásai

A 18–19. században virágkorát élő „történelmi pyrrhonizmus” 
az epigráfiai emlékeket közvetlenül a múlt valóságára tárulkozó 
ablakként értelmezte, miközben a történetírói hagyomány meg-
bízhatóságát sokféle ok miatt kétségbe vonta.24 Ezechiel von 
Spanheim (1629–1710), a modern numizmatika megalapítója 
már 1671-ben azt írta: „A történeti művek és az annalesek szer-
zői gyűlöletből, szeretetből vagy gondatlanságból sok mindent 
hibásan hagyományoztak át, amiket korunkban nem lehetséges 
másként kijavítani vagy visszanyerni, mint bizonyos nyilvá-
nos feliratok (publicis tabulis) segítségével.” A pyrrhonizmus 
szélsőséges esetét képviseli Jean Hardouin jezsuita szerzetes 
(1646–1729), aki amatőr numizmatikusként „ellentmondáso-2. kép. Ezechiel von Spanheim (1629–1710) portréja
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kat” vélt felfedezni az érmek és az ókori 
szövegek között, így lassanként arra a 
végkövetkeztetésre jutott, hogy – né-
hány szerzőt kivéve – valamennyi óko-
ri klasszikus 14. századi hamisítvány!25 
A 19. században még imitt-amott fel-
lángoló történész–antikvárius ellentétek 
(lásd Georg Anton Friedrich Ast [1778–
1841] megkülönböztetését az antikvá-
rius Altertumswissenschaft és a „tisztán 
történelmi” Geschichtswissenschaft kö-
zött) mára eltűntek. A kitűnő olasz epig-
ráfus, Silvio Panciera írja: „A múltban 
sokszor hangsúlyozták a feliratok révén 
történő kommunikáció állítólagos »ob-
jektivitását«, szembeállítva ezt a tör-
téneti elbeszélés »szubjektivitásával«. 
Nem így a legutóbbi években, amelyek 
során egyre inkább nyilvánvalóvá lett, 
mekkora szerepet játszott annak eldön-
tésében, hogy egy felirat egy bizonyos 
módon, egy bizonyos pillanatban és 
egy bizonyos helyen létesüljön, a min-
dig szubjektív önreprezentációra való 
törekvés.”26

A feliratok állításának elsődleges 
célja az emlékeztetés (memoralizáció) volt.27 Az epigrafikus 
szövegeket nem dokumentumoknak, hanem monumentu-
moknak (monumenta) értelmezték, amelyekben a képi ábrá-
zolás és a szöveg célja a nagy tettek (res gestae) megörökí-
tése volt.28 Róma múltjának eseményei a prominens családok 
szűrőjén át hagyományozódtak át. A történelmet azonban 
az egyes magisztrátusok sorozataként is lehetett szemlélni, 
úgy, ahogyan például egy amerikai nézi saját történelmét az 
elnökségeken keresztül. A rómaiak szerint legkorábbi kró-
nikájukat a pontifex maximusok állították össze (annales 
maximi).29 Ezek évről évre tartalmazták a legfőbb magisztrá-
tusok neveit, valamint a fontosabb előjeleket, például a nap-
fogyatkozásokat. Ezeknek a listáknak az örökösei voltak a 
fasti, melyeket a Forum Romanum keleti oldalán állítottak fel 
táblákra és oszlopokra vésve. A consuli naptárak (fasti consu-
lares) a királyokkal indultak, megadva uralkodásuk hosszát, 
majd a consulokkal folytatódtak (3. kép). A diadalmeneteket 
tartalmazó naptárak (fasti trumphales) azon hadvezérek ne-
veit tartalmazták, akiket a senatus triumphussal tüntetett ki, 
és itt szerepeltek az általuk legyőzött népek is. Ez a lista is 
Romulussal indult. Ezek a naptárak jelölték ki Róma törté-
nelmének keretét otthon és külföldön, háborúban és békeidő-
ben. De még ezek a száraz listák sem voltak történetileg meg-
bízhatóak. Az annales maximi készítője, a pontifex maximus 
gyakran családja fényezése érdekében ferdítette el az esemé-
nyeket. A római arisztokrata családokban olyan elo giumokat 
őriztek, „melyek révén történetírásunkba több hiba került” 
– írja Cicero.

Ugyanis sok olyan dologról írtak ezekben, amelyek nem 
történtek meg: kitalált diadalmenetekről, több consuli tiszt-
ségről, sőt még hamis genealógiákról és a plebejusi rangra 
való átlépésről is, amikor alacsonyabb származású embe-

rek egy másik, ugyanolyan nevű nemzetségbe keveredtek be: 
mintha én azt mondanám, hogy attól a Manius Tulliustól 
származom, aki patríciusként Servius Sulpiciusszal együtt 
volt consul tíz évvel a királyok elűzése után.
Cicero: Brutus 16 [62] (Krupp József fordítása) 

5. Három esettanulmány

5.1. A Res gestae divi Augusti hazugságai

A császárkorban az állam története többé nem egymással ver-
sengő magistratusok és nemesi családok, hanem egyetlen sze-
mély sorsával fonódott össze. Ez a változás már Augustusszal 
kezdetét vette, aki tetteinek összefoglalását, a Res gestae divi 
Augustit saját mauzóleuma előtt állíttatta fel bronz táblák-
ra vésve (4. kép).30 Számos példát hozhatnánk fel arra, hogy 
Augustus a Res gestaeben – minimo calculo – manipulálta a 
történelmet. A 1960-as években Peter Brunt még úgy vélte: 
Augustus önéletírása aligha tartalmazhatott nem valós állítá-
sokat, mivel túl sok ember élt még akkor a kortársak közül. Az 
egy generációval későbbi kutatás azonban már másként látta 
ezt a kérdést: Ronald Ridley szerint egyszerűen le kell számol-
nunk azzal a több mint egy évszázada élő naiv képzettel, hogy 
Augustus nem hazudott – mert nem hazudhatott – a Res ges-
taeben!31 Ridley könyvének hetedik fejezetében veszi szám-
ba a Res gestae valótlan állításait.32 Szerinte két ember lako-
zott a princepsben: Octavianus, a „serdülő hóhér” (adulescens 
carnifex) és Augustus, a római nép kegyes atyja (pater pius). 
A legnyilvánvalóbb hazugság szerinte mindjárt a szöveg elején 
olvasható: „a nép consullá… és a köztársaság helyreállítására 
(létrehozott) háromfős testület tagjává választott”.33 A valósá-
got Suetonius írja le:

3. kép. Consuli naptár részlete. Fasti Colotiani,  
Kr. e. 12 – Kr. u. 14, Inscr. It. XIII. 1. 18. Musei Capitolini, Roma, Inv. No. MCR 229

(forrás: http://ancientrome.ru/art/artworken/img.htm?id=7171)
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Még huszadik évét sem töltötte be, mikor megszerezte a 
consuli hatalmat, mégpedig úgy, hogy legióit szinte ellen-
ségként egészen Róma alá vonultatta, és követeket küldve a 
városba, a hadsereg nevében magának követelte a consul-
ságot. Ez alkalommal a küldöttség vezetője a senatus inga-
dozását látva hátravetette köpönyegét, és kardja markola-
tára mutatva nem habozott a tanács színe előtt kijelenteni: 
„Majd megteszi ez, ha ti nem teszitek.”
Suetonius: Augustus 26, 2 (Kis Ferencné fordítása) 

A Caesar-gyilkosok legitim megbüntetése sem igaz („atyám 
gyilkosainak istentelen tettét törvényes ítélettel megtoroltam”, 
RgdA 2.1) – a valóságban törvénytelen 
proscrip tiót vezettek be a triumvirek.34 
„Győztesként megbocsátottam minden-
kinek, aki kegyelmet kért” (victorque 
omnibus veniam petentibus civibus pe-
perci, RgdA 3.1). Valójában, mint Sueto-
nius írja:

Perusia bevétele után igen sok em-
bert halálra ítélt, azoknak pedig, 
akik kegyelmet kértek vagy mente-
getőzni próbálkoztak, röviden félbe-
szakítva őket, annyit mondott: „Meg 
kell halnotok.” Néhány történetíró 
szerint a meghódolt perusiai lako-
sok közül kiválasztott három száz se-
natort és lovagot, és az istenné vált 
Julius tiszteletére emelt oltáron, már-
cius idusán áldozati barmok módjá-
ra lemészároltatta őket.
Suetonius: Augustus 15, 1–2  
(Kis Ferencné fordítása)

A „rabszolgaháborúban” elfoglalt Szicí-
lia és Szardínia szigetét visszaszerezte35 
– csakhogy ebben a háborúban sok elő-
kelő római is részt vett Sextus Pompeius 
oldalán, közöttük egy Augustus számá-
ra nagyon fontos személy: Livia is, aki 
előbb Antoniushoz ment Görögország-
ba, majd 39-ben visszatért Rómába, és 
egy évre rá Octavianus felesége lett.36 
Akkor tehát Livia is a „rabszolgahá-
borúhoz” csatlakozott? Ráadásul Kr. e. 
39-ben hivatalosan is kibővítették a tri-
umvirátust quattuorvirátussá, amelynek 
negyedik tagja Sextus Pompeius lett, 
aki eljegyezte lányát Octavianus unoka-
öccsével, Marcellusszal.37

5.2. Egy koncepciós per 
jegyzőkönyve

Az 1980-as évek végén fémkeresővel 
felszerelt amatőr kincs vadászok buk-
kantak rá Sevilla környékén egy római 
bronztábla töredékeire, amelyet 1996-

ban szakavatott epigráfusok publikáltak spanyolul és németül 
(6. kép).38 A 176 soros szöveg a Piso-perben Kr. u. 20. decem-
ber 10-én kiadott szenátusi határozat másolata (senatusconsul-
tum de Pisone patre), egyike a leghosszabb fennmaradt latin 
feliratoknak – nem véletlenül keresztelték el „a római feliratok 
hercegnőjének”. Ráadásul azóta hat vagy hét példánya is elő-
került Baeticából. A szöveg rendkívüli történeti fontossággal 
bír, hiszen egy olyan perben hozott ítéletet tartalmaz, amely 
Germanicus rejtélyes halála körül forgott. Ismeretes, hogy 
Tacitus az Annales III. könyvében hosszasan (csaknem húsz 
caputon keresztül) foglalkozik az üggyel, és határozttan azt 

5. kép. A Res gestae divi Augusti első táblája Theodor Mommsen kiadásában (1865) 
(forrás: pinterest.com)

4. kép. A Res gestae divi Augusti másolata az Ara pacis múzeumának oldalán (Róma) 
(forrás: pinterest.com)
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sugallja, hogy Germanicust Tiberius titkos utasításainak enge-
delmeskedve tette el láb alól Syria akkori kormányzója, Gn. 
Calpurnius Piso és felesége, a méregkeverő hírében álló Plan-
cina. De vajon mit tudnánk meg az ügyről, ha nem állna ren-
delkezésünkre Tacitus elbeszélése, és csupán a bronztábla szö-
vegére hagyatkozhatnánk az események rekonstruálásában?

Ami első olvasatban is feltűnik, és az azóta született szak-
irodalom is próbál valamit kezdeni vele: a Tacitusnál szerep-
lő legfőbb vádpont, vagyis Germanicus meggyilkolása, nem 
is szerepel a senatus határozatában.39 Ezzel szemben a szöveg 
expressis verbis azzal vádolja az idősebb Pisót, hogy fellázadt 
a princeps és a császári ház (domus Augusta) hatalma és te-
kintélye ellen, továbbá legatusi megbízásával visszaélve pol-
gárháborús helyzetet teremtett Róma legfontosabb keleti tar-
tományában, 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 felség-
sértési perek sorozata, amelyek először a szenátori és a lovag-
rend tagjait sújtották” – írta Lőrincz Barnabás egyik 1987-ben 
(tehát csaknem tíz évvel a SCPP publikálása előtt) megjelent 
cikkében.40 A szerző szerint Libo Drusus perének „előkészítése 
és lefolytatása magán viseli a koncepciós perek jegyeit”: (1) a 
vádlott személyének kiválasztása kiválóan alkalmas volt a sze-
nátori 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, illetve feljelentők (delatores) alkalmazása a koncepci-
ós 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 vissza a bronztáblához, amellyel kapcsolatban 
Alison Cooley úgy fogalmaz: „már nem csupán egy szubjektív 
beszámolónk van a Kr. u. 20-ban lezajlott Piso-perről (ti. a Taci-
tusé), hanem kettő.”41 A senatusconsultum retorikai mestermű: 
a szöveg id. Piso és Germanicus – valamint rajta keresztül az 
egész császári család – ellentétes jellemét hangsúlyozza, ami-

vel példát statuál a római társadalom egésze számára (senatus, 
lovagrend, plebs, hadsereg). Piso erőszakos és lázadó termé-
szetű, aki képtelen magát a hatalomnak alárendelni. A senatus 
az isteneknek ad hálát azért, hogy „gonosz terveitől” (nefariis 

6. kép. A Senatusconsultum de Pisone patre bronztáblája. Museo Arquelógico de Sevilla 
(forrás: Hispania Epigraphica Online Database)

7. kép. Germanicus portréja. Córdoba, Kr. u. 4. Louvre MA 3135
(forrás: commons.wikimedia.org)
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consiliis) megmentették az államot.42 A konfliktus kettejük er-
kölcsei között húzódott: „a senatus úgy ítélte meg, hogy Ger-
manicus Caesar egyedülálló mértéktartása és béke tűrése nem 
mérkőzhetett az id. Cn. Piso bőszült indulatával”.43 A feritas 
a római nyelvhasználatban elsősorban a vadállatok kegyetlen-
ségére utalt: és valóban, a törvénytelen kivégzések elrendelése 
bizonyítja „egyedülálló vérszomjasságát” (crudelitas unica). 
Piso akkor is inhumanus viselkedésről tett tanúságot, amikor 
Germanicus halála felett nyíltan örvendezett, lakomákat és 
hálaadó áldozatokat rendezett. Pedig Germanicus halálát nem-
csak a római nép, hanem még a „kívüllakó barbárok” (exterae 
gentes) is meggyászolták. Nem más ez, mint postumus elköve-
tett „karaktergyilkosság”, ami a mindenkori koncepciós perek 
egyik legfőbb jellemzője! 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 bebizonyít-
sa: id. Piso polgárháborút akart kirobantani: „polgárháborút is 
megpróbált fellángoltatni, miután az isteni Augustus áldásos 
tevékenysége folytán és Ti. Caesar Augustus erényeinek kö-
szönhetőleg a polgárháború minden nyavalyája fele désbe me-
rült”.44 A provinciában állomásozó hadsereget is két pártra sza-
kította szét: a Caesariani és a Pisoniani pártjára. (Ez talán még 
annál is súlyosabb vád, mint amit Tacitusnál olvasunk, hogy 
parens legionumnak, „a legiók atyjának” neveztette magát.45) 
Ráadásul pénzadományt (donativum) is ígért a katonáknak, az 
államkincstár terhére. Piso tehát igencsak veszélyes volt Tibe-

rius hatalmára nézve. Ezen a ponton megemlíthetjük, hogy a 
nagy múltú család több tagja is részt vett összeesküvésekben: 
Gn. Piso pater nagyapját a Catilina-féle összeesküvéssel kap-
csolatban ölték meg; apja pedig Brutus és Cassius egyik leg-
főbb támogatójának számított. Tacitus szerint Gn. Pisót is a 
libertas szelleme lengte körül, korábban számos alkalommal 
felszólalt a senatus függetlenségéért, sőt, testvére, L. Calpurni-
us Piso Augur még azt a szemtelenséget is elkövette, hogy Iulia 
Augusta kedvenc barátnőjét, Urgulaniát bíróság elé idézte, és 
amikor az vonakodott megjelenni, Tiberius házából erőszak-
kal ráncigálta elő. A Piso-család fügetlensége tehát valóban 
veszélyt jelentett Tiberius – és a principatus egész rendszere 
– számára. Ugyanakkor ki kell egészítenünk ezt a képet azzal, 
hogy a történeti feljegyzések szerint a Piso-családban valóban 
volt valami örökletes arrogancia és vadság. Tacitus maga is 
többször ismétli vele kapcsolatban a ferocia kifejezést, amit 
apjától örökölt.46 A senatus azonban nemcsak negatív, hanem 
pozitív magatartási példát is bemutat: természetesen a császári 
család tagjain keresztül. Az ő jellemzőjük a moderatio, modes-
tia, humanitas, aequitas, patientia, pietas, clementia, iustitia, 
animi magnitudo és a liberalitas (mértéktartás, szerénység, 
emberiesség, méltányosság, türelem, kegyesség, irgalmasság, 
igazságosság, nagylelkűség, jóindulat). Emlékezzünk: Augus-
tusnak még elegendő volt négy kardinális erény a senatus ál-
tal adományozott erénypajzson!47 Ahogyan a Piso-család rossz 
tulajdonságai apáról fiúra szálltak, úgy a domus Augusta (és 
persze elsősorban Augustus és Tiberius) erényeit követi a se-
natus, a senatusét a lovagrend, a lovagrendét a plebs, a plebsét 
a hadsereg, vagyis az egész populus Romanus.

„Az a tény, hogy a szöveget feliratra vésték, az olvasóban 
azt az érzést kelti, hogy a szöveg valamiképpen tekintéllyel bír, 
és az igazságot mutatja be. Ezzel szemben a szöveg kínálja 
magát egy olyasfajta elemzésre, amelyet Edwards fejlesztett 
ki az irodalmi szövegekben található immoralitás kimutatásá-
ra. [A könyv] azt állítja, hogy »a moralizáló retorika kulcssze-
repet játszott a római elitnek a társadalom többi részétől való 
elhatárolódásában«” – írja Alison Cooley.48 A senatusconsul-
tum de Cn. Pisone patre két fontos szempontból módosítja ezt 
a képet. Az egyik, hogy az elit nőtagjai, különösen a császári 
csa ládé, ugyanakkora szerepet játszottak az új társadalmi rend 
kialakításában és terjesztésében, mint a férfiak. A másik, hogy 
a szenátus aktív szerepet játszott az új politikai rendszer ideo-
lógiájának kialakításában és elterjesztésében.

5.3. Titus első diadalívének felirata

Ez a szöveg nem azonos a ma is álló Titus-ív feliratával, ame-
lyen a nevezetes dombormű látható Vespasianus és Titus közös 
diadalmenetéről, rajta a hétágú gyertyatartó (menóra) ábrázo-
lásával. Kevéssé ismert, hogy Titusnak még életében, Kr. u. 
81-ben, a senatus a Circus Maximusban emelt egy diadalívet, 
amely egy földrengés következtében a 12. században elpusz-
tult. A kevés feltárt maradvány, valamint a Forma Urbis Ro-
mae azt valószínűsíti, hogy a diadalív egy háromkapus arcus 
lehetett, amely Fergus Millar szerint azt a helyet jelölte, ahon-
nan a 71-es diadalmenet kiindult.49 Szerencsére egy római za-
rándokok számára készült, a 9. századra datálható einsiedelni 
kódexben fennmaradt a másolata (9. kép), amely így szól:

8. kép. Tiberius császár portréja.  
Museo Chiaramonti, Musei Vaticani 

(forrás: digitalsculpture.org)
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A senatus és a római nép Imperator Titus Caesar Vespa-
sianus Augustusnak, az isteni Vespasianus fiának, pontifex 
maximusnak, a tribunusi hatalom tízszeres (birtokosának), 
tizenhétszeres imperatornak, nyolcszoros consulnak, a haza 
atyjának, princepsének [ajánlja ezt a diadalívet], amiért 
atyja parancsára, tanácsára és fővezérsége alatt a zsidó né-
pet leigázta, és Jeruzsálem városát, amelyet őelőtte minden 
vezér, király és nép hiába próbált meg, vagy meg sem kísé-
relt (elfoglalni), elpusztította.50

Aki a zsidó nép hányatott történelmével akár csak kezdő szinten 
is tisztában van, első pillantásra látja, hogy a szöveg utolsó mon-
data mértéktelenül hízelgő, eltúlzott, és végső soron hazug.51 Az 
odáig rendben is lenne, hogy a senatus fogalmazói nem tudtak 
vagy nem akartak tudni arról, hogy a zsidók országát az asszí-
rok, babilóniaiak, a perzsák, Nagy Sándor makedónjai, majd a 
Ptolemaidák és a Seleukidák is leigázták, de az azért már mégis-
csak sok, hogy Pompeius Magnus Kr. e. 63-as Jeruzsálem elleni 
sikeres ostromáról sem vettek tudomást!52 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,53 
Kr. u. 6-tól pedig Iudaea és Samaria hivatalosan is római provin-
ciává vált. Tulajdonképpen Jeruzsálem babilóniaiak általi Kr. e. 
586-os elfoglalása után nem is nagyon tudunk olyan esetet felso-
rolni, amikor az idegen hatalmak („vezérek, királyok és népek”) 
ne tudták volna elfoglalni Jeruzsálemet. Furcsa, és szinte érthe-
tetlen, hogy miért érezte szükségét a senatus egy a történelmi 
tényektől ennyire elrugasz kodott elogium megszövegezésének, 
ami annál is furcsább, minthogy ekkor már Rómában működött 
a Flavius-ház udvari történetírója, Flavius Iosephus, aki a zsi-
dó háború történetének hivatalos változatát készítette el előbb 
arámi, majd görög nyelven.54 Ha a Titus-ív felirata a princeps 
által jóváhagyott, hivatalos senatusi fogalmazvány volt, akkor 
legalábbis az „igazsághoz” való viszony kettős mércéjének kel-
lett működnie a nyilvános emlékműveken és a történetírásban, 
Iosephus ugyanis szemmel láthatólag nem vett tudomást arról, 
hogy hallgatnia kellett volna Jeruzsálem Titus előtti elfoglalá-
sairól.55 Sőt, nyíltan ellentmond a felirat szövegének, mikor ki-
jelenti: „Jeruzsálemet ötödik alkalommal foglalták el és második 
alkalommal rombolták le”, ti. a rómaiak.56 A sikeres ostromlók 
között megemlíti Nabukadneccárt, Asochaios (Sosenq) fáraót, 
IV. Antiochos Epiphanést, Pompeiust és Sosiust. Elbeszélésének 
korábbi részeiben szerepelt még a párthusok, Nagy Heródes és 
Quinctilius Varus is. William den Hollander szerint ez arra mutat, 
hogy Iosephus ténykedését semmi képp sem egyszerűsíthetjük 
le a „Flavius-ház propagandistájának” szerepére, és lehetséges, 
hogy nem is volt közöttük olyan szoros viszony, mint azt koráb-
ban feltételezték.57

6. Összegzés – tanulság helyett

Magukra nézve a görög–római történetírók sem ismertek más 
mércét, mint az igazsághoz való ragaszkodást. Ennek érdeké-
ben igyekeztek minden mesés, mitikus elemtől megszabadulni, 
ámde ennek is megvoltak a határai. Különösen a rómaiaknál, 
ahol a legfőbb igazságnak az állam üdve (salus rei publicae) szá-
mított. Márpedig a római állam őstörténete telis-tele volt olyan 
mitikus elemekkel, amelyeket egy történetíró semmiképpen nem 
kerülhetett meg. A mai „forrásközpontú” történetírás számá-

ra szinte elképzelhetetlennek tűnik, hogy az ókori történetírók 
nem az írott dokumentumokat tekintették a hitelesség mércéjé-
nek. Ők valószínűleg jobban ismerték ezek propagandisztikus 
jellegét, valóságtól elrugaszkodottságát, mint napjainkban élő 
kortársaik. Ezért az ókori historiográfusok csak elvétve hivat-
koztak epigráfiai dokumentumokra, valószínűleg ezt is csak ab-
ban az esetben tették, ha a levéltárban őrzött eredeti példányok 
(például felhívások, rendeletek, szerződésszövegek stb.) már 
nem álltak rendelkezésre. A feliratos szövegek mellőzésnek má-
sik fő oka az lehetett, hogy a történetírás alapvetően retorikai 
műfajnak számított, s ekként elsősorban a retorika szabályainak 
kellett engedelmeskednie. Márpedig a jegyzőkönyv-szárazságú 
epigráfiai szövegek nehezen (vagy sehogyan sem) illeszkedtek 
bele ebbe a követelményrendszerbe. A kora újkori „pyrrhonista” 
történészek szerint az ókori történelem legmegbízhatóbb tanúsá-
gai a feliratok, elsősorban azért, mert ezek közvetítésében nem 
játszott szerepet a kéziratos hagyományozódás. A fenti három 
esettanulmányban igyekeztem megmutatni, hogy – különösen 
az állami dokumentumokban – olyan erőteljesen jelentkezett a 
propaganda, hogy még a legnyilvánvalóbb történelmi tényeket 
is képesek voltak meghamisítani. A „pyrrhonisták” bizonyára 
nem hitték volna, hogy Augustus működésének bizonyos ese-
ményeivel kapcsolatban hitelesebbnek kell tartanunk Suetonius 
beszámolóját, mint az első princeps feliraton ránk maradt önélet-
írását, a Monumentum Ancyranumot. 

9. kép. Feliratmásolat Titus első diadalívéről egy 9–10. századi  
kódexben. Stiftsbibliothek Einsiedeln No. 326 (1076) 

(forrás: http://www.thehistoryblog.com/archives/36814)
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Jegyzetek

Csaknem tíz évvel ezelőtt feleségemmel, Csalog Eszterrel közösen 
fordítottuk le Emilio Gabba „Igaz történelem és hamis történelem a 
klasszikus antikvitásban” című kitűnő tanulmányát, amelynél jobbat 
ebben a témában azóta sem olvastam (Gabba 2008). A jelen cikk, 
amely előadás formájában elhangzott az ELTE Gólyavárában 2017. 
május 11-én, tisztelgés a nagyszerű ókortudós, Emilio Gabba (1927–
2013) emléke előtt.
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