Hans Rupprecht Goette (1956)
klasszika-archeológus (Deutsches
Archäologisches Institut, Berlin).
Kutatási területei: görög építészet
és szobrászat; római ikonográfia;
római portréművészet. Nemrégiben megjelent angol nyelvű kötete: Athens, Attica, and the Megarid. An archaeological guide,
Routledge, London – New York,
2001.

Caligula császár
portréábrázolásai
Hans Rupprecht Goette

E

lőadásom öt részből épül fel:
Az első részben az antik császárportrék azonosításának általános módszerét
mutatom be, amely magánportrék esetében is használható. Arra is kitérek,
hogy hogyan terjesztették el a császárportrékat a Római Birodalomban, és hogy mik
lehettek az egyes portrétípusok megváltoztatásának lehetséges okai. A második rész
Caligula portréival foglalkozik, a harmadik a fejekhez kapcsolódó szobrokkal és büsztökkel, a negyedik részben pedig példákat fogok hozni olyan átdolgozott portrékra,
amelyek eredetileg Caligulát ábrázolták. Ez vezet el végül az összegzéshez (az ötödik
rész), amelyben azt a politikai „üzenetet” kísérlem meg értelmezni, amelyet a császár
és tanácsadói a nyilvánossághoz kívántak eljuttatni: Caligula a portréábrázolásban kifejtett propagandája alapján új Augustusnak akarta láttatni magát.

I. A Kopienkritik módszerének alkalmazása
a portrészobrok kutatásában
1. A frizura és az arc: a portrészobrok alkotásának
és másolásának technikája
A reneszánsztól napjainkig a politikai és vallási vezetők egyaránt érdeklődtek a római
császárok iránt, mivel példának tekintették őket – legalábbis a „jó” császárokat – saját
uralmuk számára. Ezért tanulmányozták és gyűjtötték is a római portrékat, és – már
a sokkal későbbi, Lavater és mások által folytatott ﬁziognómiai kutatások szellemében – próbálták megtalálni az ábrázolt személy egyéni karakterét annak megfelelően,
hogy mit mondtak róla az írott források, például Suetonius, Tacitus vagy a Historia
Augusta szerzői. Még az erkölcsileg „romlott” császárok is ﬁgyelmet kaptak; a negatív vonásaikat hangsúlyozó portrékat készítettek róluk. A császárok képmásainak ez
az értelmezési módszere – amelyet néhány évszázadig folytattak, és olykor még ma
is megjelenik – szükségképpen rossz irányba terelte a történészeket. Az antik portrék
nem élethűek, nem fényképek. Az egész birodalomban mint hivatalos műveket terjesztették, a császár és tanácsadói ellenőrzése alatt az udvar alkotta meg őket. Egy
portré tehát annak az ábrázolása, ahogyan a császárt láttatni szándékozták, ahogyan
ő akarta, hogy lássák, hogy megismerjék – és nem olyan, amilyen „valójában” volt,
vagy ahogyan személyisége a portréjában tükröződik.
A római portrék kutatójának először is össze kell gyűjtenie a biztosan azonos jellegzetességekkel bíró portrékat. Második lépésként azonosítania kell az ábrázolt császárt a feliratos pénzérmékkel való összehasonlítás alapján, végül pedig az összes
másolat gondos összehasonlítása vezethet el az eredeti képmáshoz, az úgynevezett
prototípushoz, amely a kormányzat közvetlen befolyása alatt készült. A prototípusnak ez a Kopienkritik módszerét alkalmazó rekonstrukciója hasonlít ahhoz, amikor a
ﬁlológusok ókori szövegek rekonstrukcióján dolgoznak, például a lectio difﬁcilior (a
bonyolult és hiteles változat) keresésével. Ennek a munkának fontos követelménye
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minden darab alapos megﬁgyelése, a jó és egymással összehasonlítható (úgymint
azonos megvilágítás, azonos nézet, elegendő nézet) fényképes dokumentáció,
vagy – még inkább – gipszmásolatok. Ezután a nehéz és gyakran unalmas alapkutatás után a következő lépésnek a történeti kérdésnek kellene lennie: milyen
„üzenetet” akart az ábrázolt császár átadni, milyen típusú „propagandát” fejtett ki
(a kifejezés itt semleges értelmű!), és emellett a portré megrendelőjének milyen
„üzenet” volt a szándéka.
E kérdések megválaszolása érdekében fontos néhány további – kapcsolódó –
előfeltevést is átgondolni. Csupán néhányat említek:
– a műalkotás típusa és „közönsége”,
– a ﬁzikai és kronológiai kontextus, amelyben a portrét felállították,
– a test különleges üzenetet hordozó speciális vonásai,
– technikai jellemzők, mint a szobor anyaga (arany, ezüst, bronz, márvány, színes kő, terrakotta) vagy mérete (a nagyon kisméretűtől a kolosszálisig), a kidolgozás minősége, stb.
Ezek közül néhányat a következőkben tárgyalni fogunk Augustus és Caligula
portréi kapcsán.1
Fontos ﬁgyelembe venni a tényt, hogy az „eredeti” körplasztikai portrékat csak
másolatokból ismerjük, amelyeket a szobrászok pontozó szerkezettel faragtak (1.
kép).2 Ezzel a technikával nagyon könnyű volt milliméternyi részletek (például a
hajtincsek) másolása. Ezek helyzete sokkal könnyebben meghatározható, mint az
arc belső plasztikájának ﬁnom részletei, amelyek az arckifejezések hordozói. Ez
azt jelenti, hogy a frizura motívumai – tincsek vagy fürtök – sokkal pontosabban
másolhatók, mint az arc felületének nagyon enyhe hullámzásai. Itt a legkisebb változás is az arckifejezés drámai megváltozásához vezethet, így az arcok másolatról
másolatra jobban változnak, mint a haj. Ezért indokolt az úgynevezett „tincsszámlálás” használata a császárportrék tipológiájának létrehozásakor, és csak ezután
érdemes kutatni az arcvonások lectio difﬁciliorja után.
Néhány esetben a mérőpontokat a szobron hagyták, nem csupán befejezetlen
portrékon, hanem a kész, lecsiszolt felületen is – talán ezzel jelezték a pontos másolást, mintegy a jó minőségű kidolgozás jeleként.3
A Kopienkritik használatára jó példa Augustus portréinak fő típusa, az úgynevezett Primaporta-típus (2. kép).4 A meghatározhatatlan korú arc – a Doryphoroshoz hasonló – klasszikus formát mutat, az egyedi vonások mellőzésével. A homlok fölötti frizurát a tincsek művészi elrendezése jellemzi: a jobb oldalon egy, a
tincsekből kirajzolódó „fecskefarok”-motívumból áll, majd emellett, a jobb szem
fölött egy „rákolló”-motívumból, amelynél két hajtincs fordul eggyel szembe, és
végül még egy „fecskefarok”-motívumból. Ennek a portrétípusnak majdnem 100
másolatát ismerjük, de az arcvonások gyakran lényegesen különböznek. A klasszicizáló, szabályos vonásokkal megmintázott portré nyilvánvalóan azt az üzenetet
akarja közvetíteni, hogy Augustus császárt nagy távolság választja el az emberektől: Sebastos („fenséges”). Ez a portré tehát egy mesterséges, kivételes státuszt
jelenít meg.
Ehhez képest nagy eltérést mutat ugyanennek a portrétípusnak egy másik példánya, amelyet az észak-spanyolországi Pontevedrában őriznek, de Itáliából származik (3. kép). A homlok fölötti hajtincsek motívumai alapján Augustust kell
ábrázolnia, de az arcvonásai sokkal egyénibbek, idősebbnek néz ki, és van arckifejezése. Arcvonásai megegyeznek Caius Iulius Caesaréval.5 Caesar arcvonásainak és Augustus tipikus frizurájának kombinációját talán az apa és a ﬁú közötti
kapcsolat – azaz egy mesterséges konstrukció – hangsúlyozása miatt választották,
hogy ezzel is erősítsék a dinasztikus igény propagandáját.

1

2

2. A portrék elterjesztése és a szándékos
vagy akaratlan változtatások
Ez a példa az ugyanabból a prototípusból készült másolatok közötti eltérések
problémájához vezet el. Ennek a jelenségnek a lehetséges okait kell keresnünk, és
ez szorosan összefügg egy császár portrétípusának elterjesztésével. Mint korábban

1. kép. Pontozó szerkezet
2. kép. Augustus Primaporta, Musei Vaticani.
Boschung 1993, Taf. 69
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szó volt róla, a császárnak és tanácsadóinak a közvetlen befolyása alatt készült
prototípust az összes másolat körültekintő összehasonlításával kell rekonstruálni.
Ez a prototípus volt az első másolatok modellje, amelyek még mindig a császári udvar ellenőrzése alatt készültek. Tudjuk, hogy gipszmásolatokat készítettek,
amelyeket szétküldtek – a provinciák fő városainak műhelyeibe és a katonasághoz –, és amelyek további másolatok modelljei lehettek. Az egyre növekvő számú másolatok alapján még több másolat készült: a második generáció,
majd a harmadik és továbbiak, amelyek szintúgy modellként szolgáltak (4. kép).
A portrék közül néhányat mint a császár hivatalos képmását küldhették szét, de
Rómában, Itáliában és végül az egész birodalomban, sőt még azon kívül is, a
legtöbb másolatot már nem központi irányítás alatt terjesztették, hanem a portrék vevői maguk döntötték el, hogy hol, mikor és milyen környezetben jelenjen
meg a császár képmása. A döntés azonban természetesen az antik római kultúra
hagyományán belül született meg.
A portré meghatározott módokon változhatott – különös tekintettel az arcvonásokra –, még a frizura motívumai szinte változatlanul maradtak. A változások
oka lehetett a szobrászok képzettsége, egy jó minta elérhetősége, a vevő szándéka,
vagy az a tradíció, ahogyan az uralkodóra az adott időszakban vagy területen tekintettek. De még abban az esetben is, ha nagyok az eltérések, a frizura elrendezése lehetővé teszi számunkra, hogy felismerjük az adott portrétípust.
A portrétípus különbségeit – láttuk – akaratlan tényezők is okozhatják, például
az anyag, a szobrász képességei, a helyi stílus vagy az adott korszak stílusa, vagy
éppen, hogy a portré egy régebbi műalkotás újrafelhasználásával készült. Szándékos változtatások keletkezhetnek két vagy akár több prototípus kombinációjával
– az ilyen típusú portré a „Klitterung” – vagy a vevő speciális szándéka miatt.
A hellénisztikus kori Keleten Nagy Sándor korától kezdve az emberek ahhoz
voltak szokva, hogy az uralkodót ﬁatal, dinamikus embernek lássák, patetikus,
kifejezésteli arccal. Ezt a hagyományt követve Augustus komoly, távolságtartó, a
klasszikus ideált követő portréját átalakították egy ﬁatal, pátosszal teli képmássá
a fej enyhe elmozdulásával és mélyen ülő szemekkel (5. kép). Ezeket a formulákat
tudatosan alkalmazták, hogy a képmást ﬁatalossá tegyék, és később ezt használták
az istenné vált császár (Divus) ábrázolásához is. Más eszközök szintén rendelkezésre álltak, hogy a képmást az istenné vált császárhoz méltóvá emeljék, így
például kolosszális portrék készítése (gyakran egy isten, főleg Iuppiter szobortípusával kombinálva) és/vagy a szemek méretének növelése – ismét a hellénisztikus
uralkodók hagyományát követve.

3

5

3. kép. Augustus, Pontevedra. Boschung
1993, Taf. 154.2
5. kép. Augustus, Alexandria. Boschung
1993, Taf. 144.1

4. kép. A másolatok elterjesztésének sémája
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II. Caligula portrétípusai
Caligula (Caius Iulius Caesar Germanicus) Róma harmadik császára, a Iulius-Claudius dinasztia harmadik tagja volt, de az első, aki ﬁatal, mindössze 25 éves volt.
Az emberek szerették őt emiatt – mintegy az öreg, népszerűtlen Tiberius ellentéteként. Gyermekkorában apja, Germanicus hadjáratain a katonaság a talizmánjának
tekintette őt. A rómaiak azt remélték, hogy hasonlítani fog rendkívül népszerű apjára. Kr. u. 37 március 18-án Tiberius utódaként, a praetorianusok támogatásával
került trónra. Azon a nyáron vette fel első alkalommal a consuli tisztséget. Kr. u.
41 január 24-én megölték kegyetlen uralma miatt. Úgy határoztak, hogy eltörlik az
emlékét (damnatio memoriae), ez minden feliratának és képmásának az eltávolítását jelentette. Látni fogjuk azonban, hogy ezt nem sikerült teljesen végrehajtani:
néhány portréja ugyanis mégis fennmaradt.
Rövid, négy éves uralma alatt két portrétípusa
készült. Az egyik – amelyet fő típusnak neveznek –
sokkal több másolatból ismert (26), mint a másik, az
úgynevezett melléktípus (9 másolat).6 Minthogy tudjuk, hogy már a gyermek Caligula is fontos szerepet
játszott a Iulius-Claudius dinasztiában, számolhatunk
gyerekportrék létezésével is. Valóban ismertek gyerekkori portréi, amelyek egy széles körben elterjedt,
általános típust követnek hosszú, a homlokba előrefésült hajtincsekkel.7
Mik a jellemzői a felnőtt császár portréjának? Nézzük először az érmeket!8

7

1. Az érmeken található portrék jellemzői
Az arany, ezüst vagy bronz érmeken látható portrékon a következő jellegzetességeket ﬁgyelhetjük meg:
magas, meredek homlok, egyenes orrgerinc, szögletes, a külső szélein legörbülő szemöldökök, hosszú,
enyhén kampós orr tisztán kivehető orrlyukakkal és
vastag, kerek orrheggyel; kis száj kiálló felső fogsorral, előrenyúló áll. A homlok két szélén a frizurában „rákolló”-motívum jelenik meg és néhány oldalra fésült hajtincs. A fül előtt az oldalszakáll előre
van fésülve. A nyakon a hosszú hajtincsek kétoldalt
a fülek alá fordulnak, a végük „rákolló”-motívumot
alkot (6. kép).

2.1 A főtípushoz tartozó
körplasztikai portrék
Az érmeken látott jellegzetességeket a háromdimenziós portrékon is megﬁgyelhetjük: a felsorolt ﬁziognómiai részletek mind megjelennek Caligula jó minőségű faragott képmásain (7. kép). A homlok fölötti frizura, amelyet az éremképeken csak az egyik oldalon láttunk, körben megﬁgyelhető a fejen: van két
„rákolló”-motívum a széleken és egy széles „fecskefarok” majdnem középen.
Az éremábrázolásokhoz hasonlóan az oldalszakáll előre van fésülve éppúgy,
mint a nyakon a hosszú, kétoldalt „rákolló”-motívumokban végződő haj. Hátul
középen a tincsek villa-motívumot rajzolnak ki, amelyet a legjobb másolatokon
rakoncátlan hajtincsként ábrázolnak.
Caligula fő portrétípusa tehát a császárt ﬁatalnak ábrázolja, néhány klasszicizáló és több egyéni vonással (ilyen például a halántékokon kopaszodó, magas homlok, valamint az orr és a száj jellegzetes formái).

6. kép. Aes sestertius. Boschung 1989,
Taf. D11
7. kép. Caligula, Adolphseck. Boschung
1989, Taf. 5.1–4
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2.2 A melléktípushoz tartozó körplasztikai portrék
A melléktípusba tartozó portrékon ugyanezeket az arcvonásokat látjuk (8. kép).
A frizura is hasonló, csupán a magas homlok fölötti tincsek elrendezésében van
különbség. Többségük azonos irányba van fésülve; a jobb halánték fölött „rákolló”-motívum, a balnál „fecskefarok”: mindkettő kisebb, ezáltal egységesebb keretet adnak az arcnak. Fontos még, hogy az arc kicsit öregebb, a – természetesen
még mindig visszafogott – realisztikus vonások különböznek a Iulius-Claudius
dinasztia portréstílusának ifjú, klasszicizáló ideáljától.

2.3 Körplasztikai típusváltozatok
A fenti két csoport mellett olyan portrék is vannak, amelyek az alaptípusok jellemzőit vegyítik. Jó példa erre a híres koppenhágai büszt (9. kép), amely biztosan
Caligulát ábrázolja (egyrészt a tipikus arcvonások miatt, másrészt a tölgykoszorú,
a corona civica alapján, amely Caligula idejében a császári hatalom szimbóluma
volt). A homlok fölötti tincsek elrendezése azonban valamivel összetettebb: több a
„rákolló”- és a „fecskefarok”-motívum. A régészek az ilyen másolatokat változatnak nevezik; fontos megjegyezni, hogy gyakran a nagyon jó minőségű szobrok is
számos ilyen szabálytalanságot mutatnak. Ezeket a típusok variációjaként önálló
remekműveknek tekinthetjük.
Módszertanilag hangsúlyozni kell, hogy az ilyen változatokat gyakran nehéz
azonosítani és a tiszta portrétípusokhoz kötni. Jól példázza ezt a worcesteri fej (10.
kép), mert bár a haj elrendezése hasonló, mégsem ugyanolyan, mint a koppenhágai büszt esetében. Minthogy a két portré nem replika – tehát nem azonos típusból
származó másolatok –, nem biztos, hogy a worcesteri fej is a császárt ábrázolja,
bár nagyon közel áll a koppenhágai Caligula-büszthöz. Nincs kizárva, hogy egy
magánember akarta magát a császárhoz hasonlónak ábrázoltatni, és ezért utánozta
a képmását. Itt a módszertan határához érkeztünk.

9

3. Caligula fiziognómiájának fizikai jellegzetességei
a portrékon és a leírások alapján
Az ókori források – különösen Seneca (De constantia sapientis 18,1) és Suetonius (Cal. 50,1) – nyilvánvalóan rosszindulatúan írják le Caligula megjelenését:
visszataszító sápadtság, ami az őrültségét hangsúlyozza; a mélyen ülő szemekből
áradó kegyetlen, sötét tekintet; széles, kopaszodó homlok, mint egy koros férﬁnál;
szinte teljesen kopasz fej; csúnya, hosszú, hajjal fedett nyak, végül vékony lábak
és nagyon nagy lábfejek. Arckifejezését kapkodónak, következetlennek és ezáltal
félelmetesnek mondták.
Mint szó volt róla, nem várható el, hogy a császár hivatalos portréja, amelyet az
udvar dolgozott ki, élethű képet adjon ilyen részletekről. A szobrászati portréknál
megﬁgyelhető néhány elem a Seneca által leírtak közül, aki személyesen láthatta
Caligulát; ezeket az elemeket azonban természetesen a művészi formanyelv szabályai szerint formálták meg: a kopaszodó halánték és a magas homlok a kopaszságra utal; néhány másolaton összevont szemöldökök láthatók, így jön létre a források által említett kegyetlen, sötét tekintet, végül pedig a hosszú, vékony nyak is
megtalálható Caligula ábrázolásain. De hangsúlyozni szeretném, hogy mindezek
az egyedi vonások a Iulius-Claudius dinasztia művészeti produkciójára jellemző
klasszicista stílus hatása alatt lettek megformálva; az összbenyomás végül is egy
ifjú uralkodóé.

8. kép. Caligula, Nápoly. Boschung 1989,
Taf. 33.1
9. kép. Caligula-büszt, Koppenhága.
Boschung 1989, Taf. 44

III. Egészalakos ábrázolások, büsztök
Bár a császári portréábrázolás fő eszköze a fej (a frizurával és a ﬁziognómiával),
ott van mellette a test szobrászati megjelenítése. Ez szintén alkalmas arra, hogy

74

Okor_2009_2.indd 74

2009.09.16. 14:51:39

Caligula portréábrázolásai

üzenetet közvetítsen az uralkodóról a néző számára.9 Nézzük meg tehát Caligula
szobrait és büsztjeit! Elméletileg reliefek is szóba jöhetnének, különösen az úgynevezett történeti reliefek, amelyek a római császári propaganda fontos eszközei
voltak, de ilyen nem maradt fenn. A reliefek egy különleges csoportja a császári
udvar belső körei számára készült: a drágakőbe vésett kisméretű domborművek.
Ezek a kámeák a császár dicsőítésének tanúi, és más – inkább további – nézőpontot nyújtanak az uralkodó által sugallt képhez.

10

1. Az egészalakos ábrázolás típusai
Caligula portrészobrai között sok a tógás szobor, néhányuk capite velato, tehát fejére húzott tógával ábrázolja a császárt (11. kép).10 Ez az öltözet a római polgárok
hivatalos polgári viselete volt. Viselésére Augustus buzdította a rómaiakat, és meg
is reformálta az öltözet formáját; őt magát is gyakran ábrázolták tógában. Ezek a
szobrok Caligulát egy szintre helyezik minden rómaival: a császár nem különleges, hanem egyszerű, szerény polgár. Másfelől viszont ennek a szobortípusnak a
gyakori használatával Caligula Augustus hagyományát folytatta, azt hangsúlyozva, hogy ő az első császár utódja.
A kámeák, amelyek a császári udvar számára készültek, és valószínűleg csak
ebben a körben voltak láthatók, nem ennyire egyöntetűek a test ábrázolásának
módjában. Néhány tógában ábrázolja Caligulát; egy további a gyermeket, a katonaság talizmánját páncélos alakként jeleníti meg (12. kép).
A kámeákon azonban előfordul Caligulának egy másik megjelenési formája
is. Egy Bécsben őrzött darabon a császár Iuppiter alakjában látható: szárnyas trónon ül Róma istennővel (13. kép). Caligula itt is Augustust követte, akit a híres
Gemma Augusteán Iuppiterként trónolva, oldalán Rómával látunk. Ezeket a nagy
értékű műveket, az istenszerű uralkodó dicsőítésének világos tanúit, az udvar és a
család szűk körének szánták, és nem a nagy nyilvánosságnak. Éles ellentétben állnak a nyilvánosságnak szóló megfelelőikkel: ezeken a császár általában egyszerű
polgárként jelenik meg.

11

2. Büsztök
Az egészalakos ábrázolásokkal ellentétben Caligula portrébüsztjei néhány meglepő újítást mutatnak.11 Egyrészt ﬁgyelemre méltó, hogy a büszt mérete a szokásosnál jóval nagyobb: a mellkas nagy részét is magába foglalja, szinte a mellbimbókig, az oldalakon néha eléri a vállak végét, szinte a karok kezdetét, és néhány
büsztön a kulcscsontok is tisztán kivehetők (14. kép). Caligula előtt a büsztök sokkal kisebbek voltak, a nyak alapjánál csak egy kevéssel többet mutattak. Caligula
uralkodása után ez a régebbi hagyomány folytatódott a Iulius-Claudius korban, és
csupán később, a Flavius-korban (tehát körülbelül egy generációval Caligula után)
nőtt meg ismét a büsztök mérete annyira, mint az ő uralkodása alatt.
A másik újítás, hogy néhány mellképen az öltözet részletei is láthatók, ami további üzenetet hordoz. Különösen érdekesek azok a büsztök, amelyek a páncélzat
egy részletét mutatják – így ábrázolva a tapasztalt katonát, a győztes uralkodót.
Néhány közülük még különösebb, mivel a páncél nem a szokásos típusú (tehát
Gorgó-fejes mellvért a kart fedő széles bőrszalagokkal – 9. kép), hanem lorica
plumata vagy squamata (pikkelypáncél; 15. kép). Az írott források tanúsága szerint a praetorianusok használtak ilyet, így tehát Caligula talán a velük való szoros
kapcsolatát akarta kinyilvánítani. Mivel ezek a büsztök többnyire kisméretű bronz
tárgyak voltak, elképzelhető, hogy katonai jelvényekhez erősítve használták őket.
Hogy mennyire különleges volt Caligula idejében a pikkelypáncél, arra abból a
tényből lehet következtetni, hogy ilyen mellvértet a császári portrébüsztökön csak
egy évszázaddal később használtak.12

10. kép. Caligula, Worcester. Boschung 1989,
Taf. 21.1
11. kép. Caligula, Gortyn. Boschung 1989,
Taf. 41.2
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12

IV. Damnatio memoriae – Caligula átdolgozott portréi

13

14

12. kép. Caligula alakja a Grand Camée-n.
Boschung 1989, Taf. 35.6
13. kép. Caligula-kámea, Bécs. Boschung
1989, Taf. 30.2
14. kép. Caligula-büszt, New York.
Boschung 1989, Taf. 47.1

Caligula portréi közül sok darabon szándékosan okozott sérülések láthatók: néhány szobrot kalapáccsal „megvakítottak”, néhányat jól célzott ütésekkel megcsonkítottak vagy akár darabokra zúztak. Ezek az úgynevezett damnatio memoriae látható eredményei, amelyet Caligula utódja, Claudius rendelt el.13 Ugyanide
tartozik, hogy Caligulának számos portréját a Tiberisben találták meg. Ez a Tiberium in Tiberim (Tiberiust a Tiberisbe!) latin mondást idézi, amelyet gyakran
lehetett hallani Rómában Tiberius halála után.
Mindezek a műalkotások elvesztek, anyagukat nem lehetett újrahasznosítani.
Sokkal gazdaságosabb volt a másik megoldás: a műveket nem törték szét, hanem eltávolították Caligula portréit a köz- és a magánszférából, elraktározták
őket, majd később újra felhasználták valamilyen más célra. Az új császár, Claudius kormányzata gyakran alkalmazhatta ezt a módszert, minthogy Caligula számos portréjánál bebizonyítható, hogy átdolgozták őket, és valaki mást ábrázolnak.
Minthogy az új császárt az egész Római Birodalomban be kellett mutatni a nyilvánosságnak mint utódot és mint a dinasztia új uralkodóját, világossá téve, hogy
nincs válság a császári rendszerben, fontos volt portréját a lehető leggyorsabban
nyilvánosságra hozni. Ezt egészen könnyen lehetett teljesíteni Caligula képmásainak újrafelhasználásával, csupán néhány elemet megváltoztatva, különösen a
homlok fölötti frizurát.
A haj rövidre vágása a portré többi részére nézve is következményekkel járt.
Először is a homlokot is újra kellett faragni, annál is inkább, hogy a caligulai
magas homlokot hajjal fedjék el. Az arc egy részét is át kellett faragni a meglevő
arcvonásokhoz igazítva, így az egész arc sokkal laposabb lett a magasságához és
a fej hátsó részéhez képest. A kritikus terület, ahol a szobrásznak komoly problémái voltak a másodlagos arc új felületével, a fülek előtti rész. A fülek ugyanis túl
nagyok voltak, nem kapcsolódtak közvetlenül a fejhez, hanem egy durva sáv volt
a fülek elsődleges indítása és a fej újonnan faragott felülete között. Néhány szobrász úgy próbálta meg elfedni a méretcsökkenésből adódó aránytalanságot, hogy
levágta a fülek peremét. Sok esetben durva bevágások ﬁgyelhetők meg a hosszú
homlok- és tarkótincseken – gyakran látható egy nagy ugrás lefelé a hajtól a fejbőrig, ami az átdolgozás biztos jele.
A portrék egyik csoportján a tóga beborítja a fejet. Néhány esetben világos,
hogy a portrék elülső részét levágták – Caligula képmásából másvalakié lett. Jó
példa erre a spártai14 és az adolphsecki15 Claudius-portré, melyeknél a fejtetőn
a haj felületének csökkentése és új frizurává való átalakítása révén a tóga vastagabb lett.
Míg a spártai és adophsecki portréknál elég egyszerű felfedezni az átdolgozás
nyomait, más esetekben, például Tiberius budapesti portréjánál (16. kép), valamivel nehezebb, mert a szobrász a tóga vastagságát is csökkentette. Ha már
rendelkezünk avval a képességgel, hogy felismerjük az átvésés jeleit, megﬁgyelhetjük, hogy van egy különös rész a fülek előtt; hogy az oldalszakállak újra le
vannak vágva; hogy van egy elég magas és hirtelen ugrás a haj végénél lefelé az
arcbőr felé; a tógát alaposan szemlélve feltűnik, hogy túl hátul van a fejen. Az
átfaragott portrén Tiberius hajának nagy részét tehát a Caligula fejét fedő tógából faragták ki.
Mindez a drágakövekbe metszett portrékon is megﬁgyelhető. A bécsi Claudius-kámeát (17. kép) Caligula tógás, capite velato portréjából faragták át. Minthogy a homlok túl magas volt Claudius számára, „befedték”: egy második sor
Claudiusra jellemző hajtinccsel egészítették ki; a fejet fedő öltözet egy részét pedig babérkoszorú kifaragására használták fel.
A bronz portrék esetében az átalakítás módja eltérő volt. A damnatio memoriae
alkalmazásának legkönnyebb módja ezeknél a műalkotásoknál az anyag beolvasztása és másik szoborhoz vagy más célokra történő felhasználása volt.
De itt is látunk néhány ritka példát, ahol különleges, sokkal gazdaságosabb
technikát alkalmaztak: kivágták az arcot (a fülekkel és a homlok fölötti hajjal),
és újat – Nerváét – tettek a helyébe. Az egész szobrot megmenthették ezzel az
eljárással, csak egy kis részét kellett megváltoztatni. Ezt a technikát könnyen le-
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leplezhetjük, mivel a fej hátsó része még mindig a korábbi: Domitianus fő portrétípusába tartozik.16
Természetesen van másik, valószínűleg nagyon gyakori módszer a feledésre
ítélt személyek portréinak megváltoztatására: a teljes fejet eltávolították a szoborról, és új portréfejjel helyettesítették. Ezt alkalmazták például a jeruzsálemi Hadrianuson17 – éppúgy, mint – sok esetben – márványfejeknél is. Kerek mélyedést
faragtak a vállak között, és ebbe illesztették a fejet.18
Ha ﬁgyelünk az ilyen átfaragásokra, az aránytalanságokra, azokra a nehézségekre, amelyekkel a szobrászok szembesültek, gyorsan felfedezhetjük az átdolgozások nyomait a portrékon. A következő lépés az átdolgozás datálása. Két lehetőség van: a stilisztikai elemzés útján, gyakran könnyebb azonban az elsődleges
portré megmaradt részleteiből kiindulni.
Nagyjából biztosra vehető, hogy az átdolgozás révén létrejött Claudius-portrék egykor Caligulát ábrázolták. De Tiberiusnak19 is számos (körülbelül 40) olyan
portréja van, amelyeket Caligula képmásaiból dolgoztak át, valószínűleg azért,
hogy a Iulius-Claudius dinasztia tagjait ábrázoló szoborcsoportban szerepeljen,
amelyeket Claudius uralma alatt állítottak fel vagy egészítettek ki. Még Augustus20 és a dinasztia ﬁatal tagjai esetében is kimutatható, hogy eredetileg Caligulát
ábrázoló szobrokból készültek.
A harmadik római császárnak, Caligulának ma már több mint 100 portréját ismerjük, átdolgozottakat és nem átdolgozottakat összesen. Ezek közül 26 sorolható
a fő-, 9 a melléktípusba – összesen ez a 35 portré menekült meg a damnatio memoriae elől. Néhányuk – különösen a görög keleten – köztérről származik, továbbiak
talán magánházakból.
Az összes többit átfaragták (Claudiusnak körülbelül 40 portréja tartozik ebbe a
csoportba, és talán ugyanennyi Tiberius képmásai közül). Minthogy az azonosítás
fő eszköze – a homlok fölötti haj – elveszett számunkra, nem lehet meghatározni,
hogy Caligula portréinak melyik típusához tartoztak.
Ezek a számok beszédesek. Octavianus-Augustusnak politikai pályafutása alatt,
tehát Kr. e. 40 és Kr. u. 14 között öt (vagy három) portrétípusa készült, amelyekből körülbelül 220 példány maradt fenn. Figyelembe kell venni azonban, hogy
Augustus halála után még hosszú ideig, több évtizeden keresztül készültek portrék
birodalom-szerte az első princepsről. Az egyszerűség kedvéért azt mondhatjuk,
hogy 220 másolat készült 60 év alatt, ez 3,7 portré évente. Caligula több mint 100
fennmaradt portréja viszont négy év alatt készült – tehát 25 portré évente. Ez az
összehasonlítás sokat elárul a harmadik császár képmásainak tömegprodukciójáról, sőt még többet, ha ﬁgyelembe vesszük, hogy Caligula sok portréja teljesen
elveszett a damnatio memoriae következtében.

15

16

17

V. Caligula és Augustus
1. Tipológiai kapcsolatok
A Iulius-Claudius dinasztia férﬁtagjainak portrétípusait – láttuk – a homlok fölötti hajtincsekből kirajzolódó „rákolló”- és „fecskefarok”-motívumok variációi
jellemzik. Minthogy már sok herceg esetében, valamint Augustus és Tiberius
számos portrétípusánál is ez volt a helyzet, nem könnyű pontosan meghatározni,
hogyan befolyásolta egyik típus a másikat, azaz hogyan kapcsolódott az egyik
uralkodó portréreprezentációja az elődjééhez. Ennek ellenére érdemes megpróbálni.
Először is látható, hogy Caligula homloktincseinek elrendezése szoros összefüggést mutat Tiberius utolsó portrétípusával (18. kép).21 Ez a hasonlóság első
pillantásra magyarázható lenne a Tiberius és utóda, Caligula közötti dinasztikus
kapcsolattal. De alaposabb vizsgálat során kiderül, hogy Tiberius tincsei sokkal
kisebbek, a „fecskefarok”- és „rákolló”-motívumok viszont nagyobbak, mint Caligula képmásain. Caligula szélesen elterülő, lapos hajtincsei inkább Augustus
portréinak fő típusára, az úgynevezett Primaporta-típusra emlékeztetnek. És ha
megﬁgyeljük a homloktincsek második sorát, ismét azt láthatjuk, hogy szoros

15. kép. Caligula kisméretű bronz büsztje,
magántulajdon. Boschung 1989, Taf. 45.1
16. kép. Tiberius, Szépművészeti Múzeum,
Antik Gyűjtemény. Rázsó András felvétele
17. kép. Claudius-kámea, Bécs. Boschung
1989, Taf. 30.4
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összefüggés van Augustus és Caligula képmásai között: a tincsek mindkét esetben
nagyon plasztikusan vannak kifaragva, így elkülönülnek a haj többi részétől, és a
homlok fölötti első tincssorhoz kapcsolódnak.
A Caligula-portrék melléktípusa (19. kép) még határozottabban mutatja ezeket
a jellegzetességeket, és így szorosan kapcsolódik Augustus képmásainak fő típusához. Ezenkívül gyakran látjuk viszont az Augustus-portrék egyéb attribútumait,
például a tölgykoszorút (corona civica),22 amelyet Augustus a császári jelvények
közé sorolt. Augustus portréin sokszor előfordul ez a koszorú, Tiberiusnál viszont
nagyon ritka. A köztársaság korában ezt a tölgykoszorút olyan polgároknak adták, akik megmentették egy római életét. A késő Augustus-kortól kezdve viszont
a császár hatalmát jelképezte, annak jeléül, hogy egyedül ő képes a rómaiak megmentésére. Emiatt Augustus a koszorú-motívumot néhány érmén együtt használta
az ob cives servatos (a római polgárok megmentéséért) felirattal. Véleményem
szerint nem véletlen, hogy Caligula érmein ugyanez a motívum ugyanezzel a szöveggel jelenik meg – Caligula nyilvánvalóan az első princepset utánozta. Ugyanez
igaz – mint szó volt róla – a tógás szobortípus gyakori használatára is: ez is a polgárság szimbóluma. A fedett fejjel (capite velato) való ábrázolás pedig a császár
vallásosságát hangsúlyozza. Caligula ebben is az augustusi hagyományt folytatja.

18

2. Kapcsolatok a politikában és az érem-propagandában
19

20

18. kép. Tiberius, Koppenhága. Johansen,
F.: Catalogue. Roman Portraits I., 119
19. kép. Caligula, Fossombrone.
Boschung 1989, Taf. 34.1
20. kép. Aes sestertius. Boschung 1989,
Taf. C5

Vannak más jelek is Caligula propagandájában az Augustushoz fűződő szoros kapcsolatra. Például Kr. u. 37 augusztus 30–31-én Caligula kétnapos ünnepen szentelte fel a megistenült Augustus templomát Rómában. Az esemény hírét ugyanebben
az évben, Caligula uralkodásának első évében egy széltében terjesztett éremsorozattal tették ismertté. Az érem párhuzamba állítja a két császárt: egyik oldalán Augustus portréját látjuk, a másikon Caliguláét. További, szintén 37-ben vert
éremsorozatokon Augustus temploma látható; előtte Caligulát látjuk tógában capite velato állva, amint kicsiny oltáron Divus Augustusnak mutat be áldozatot (20.
kép). A felszentelés után három héttel Caligula felvette az Augustustól ismert címet, „a haza atyja” (pater patriae) lett. Ezt a senatus adományozta Augustusnak a
birodalom konszolidálásának hosszú időszaka után. Caligula már uralkodása első
évében felvette, az első princepset utánozva.
Ugyanakkor viszont Caligula szakított Augustus pszeudo-köztársasági hagyományával. Kr. u. 40-ben elrendelte, hogy istenként tiszteljék (Cass. Dio 59. 28. 2),
és hogy templomot építsenek számára (Suetonius, Cal. 22,4). Az egész birodalomban még az életében Divusként tisztelték (Cass. Dio 59. 28. 1; Philón, legat. ad
Caium 349–367; Iosephus, bell. Iud. 2,186 skk.). Ez lehetett a fő oka annak, hogy
Kr. u. 41-ben a praetorianusok meggyilkolták.
Caligula portréábrázolásain és politikájában tehát egyaránt megﬁgyelhető
– legalábbis uralmának első évei alatt – Augustus utánzása; közvetlen elődje, Tiberius nem játszott fontos szerepet. Ebben az összefüggésben szeretnék
újra utalni Caligula kivételesen nagyszámú ismert portréjára. Ez az elképesztő,
mindössze néhány év alatt az egész birodalomra kiterjedő tömegprodukció kivételes jelenség, Caligula után soha nem ismétlődött meg. Ebben a tekintetben
Caligula nyilvánvalóan Augustust próbálta utánozni és utolérni, de tulajdonképpen felülmúlta őt.
Elfogadott nézet, hogy a császárportrék megrendelésének és terjesztésének
folyamatát nem ellenőrizhették maguk az uralkodók. Sok portrét magánkezdeményezésre állítottak fel, vagy városok, közösségek, papi testületek stb. határozatai alapján. Főbb vonásaiban egyetértek ezzel a nézettel. De még akkor is, ha
az ellenszenves Tiberius után a rómaiak lelkesen fogadták az új, ﬁatal császárt,
látni kell, hogy ezt a nagyon rövid idő alatt létrejött és széles körben terjesztett
tömegprodukciót Caligula udvari adminisztrációjának a szokásosnál nagyobb
mértékben kellett ellenőriznie. Caligulának a portréábrázolások eszközeivel kifejtett propagandája ebben a tekintetben is kivételes volt.
Lakatos Szilvia fordítása
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