
Az ókori Róma történetérõl
Quintus Fabius Pictor, a római tör-
ténetírás atyjának rövid munkája
óta (Kr. e. 270–200 körül) több ezer
összefoglaló keletkezett. Az euró-
pai historiográfia több mint két és
fél évezreden át próbált választ ad-
ni néhány paradigmatikus kérdés-
re: hogyan válhatott egy átlagos,
mocsaras területen létrejött faluból
vagy falucsoportosulásból Európa
kulturális alapjait meghatározó bi-
rodalom? A kérdésre és a faluból
lett birodalom metamorfózisainak
elemzésére legutóbb Mary Beard, a
brit ókortudomány legismertebb
alakja vállalkozott 2015-ben megje-
lent és azóta számos nyelven, így
magyarul is közreadott monumen-
tális munkájában. 

Mary Beard neve jól ismert
mind az ókortudományban és az
ókori Róma kutatásában jártas
szakemberek, mind a mûvelt nagy-
közönség számára. A sajátos stílu-
sáról, szenvedélyes mûsorairól, tu-
dóstól szinte meghökkentõnek szá-
mító, közvetlen blogjáról és aktív
politikai és közéleti szerepérõl is-
mert cambridge-i professzor a BBC
számos dokumentumfilm-sorozatá-
ban szerepelt már (Caligula, Meet
the Romans, The Ultimate Rome,
Pompeii – Life and Death in a
Roman Town). Neve azonban nem-
csak az ókor iránt érdeklõdõ nagy-
közönség számára ismert, hanem a
kortárs nõi mozgalmak hívei elõtt
is, akik egyféle prófétájukat, élhar-

cosukat tisztelik a bohém ókortu-
dósban. Egyike azon kevés ókortör-
ténészeknek, aki vitathatatlan tudo-
mányos eredményeik és paradigma-
tikus szakmai munkájuk mellett
aktívan felvállalják a közértelmisé-
gi szerep minden velejáróját.  

2015-ben közölt új, monumen-
tális kötete – ahogy az elõszóban
fogalmaz – negyven év munkája-
ként született meg, és a mûvelt
nagyközönség számára közel há-
rom évtizedes egyetemi és kutatói
pályafutásának eredményeit foglal-
ja össze. A kötetet nemrég román
nyelvre is lefordították (S.P.Q.R. O
istorie a Romei antice. Editura Trei,
2017). Új, magyar nyelvû fordítása
kissé megkésve érkezett, ám jelen-
tõs tudománytörténeti mérföldkõ-
nek számit a magyar nyelven elér-
hetõ Róma-történetek sorában. 

A Kossuth Kiadó gondozásában
megjelent, Barabás József által for-
dított és Koronczai-Fekete Viktória
által szerkesztett 480 oldalas, 21
színes és 103 fekete-fehér fotóval
díszített kötet címe is meglepõ,
már-már furcsa: S.P.Q.R. Aligha-
nem a legismertebb és talán legré-
gebbi akronima, hisz Róma városá-
nak „társadalmi szerzõdését”, poli-
tikai berendezkedését örökíti meg
közel 2100 éve. A Senatus Popu-
lusque Romanus (a Szenátus és a
Római Nép) fogalma a Köztársaság
korának végén, Cicero idején jele-
nik meg és terjed el, lesz szimbólu-
ma annak a társadalmi berendezke- téka
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désnek – társadalmi piramisnak,
ahogy Alföldy Géza elképzelte –,
amely a vezetõ elit (a szenátus) és a
többiek viszonyát jelzi. Róma mint
szimbólum, mint hatalom ekkor a
pár száz fõs szenátus (honestiores)
kezében van még, akik – így vagy
úgy, de – együttmûködnek a lakos-
ság 90 százalékát képzõ humiliores
réteggel, azaz a köznéppel. Mary
Beard jól ráérzett az ókori Róma lé-
nyegére, amikor ezt a sajátos moza-
ikszót választotta könyvének címé-
ül: az akronima Róma szinte min-
den ókori épületén ott van, ezt lát-
juk Saturnus monumentális temp-
lomán a Forum Romanum egyik
legmagasabb pontján, és ez mai na-
pig Róma városának jelszava,
amely minden csatornafedélen és
villanyoszlopon ott díszeleg. Nincs
is ennél jobb szimbólum az ókori
Róma örökségének továbbélésére,
folytonos átalakulására és aktuali-
tására. Az ókori Róma velünk él,
mindennapjaink része, és története
fontos faktor a mai ember életében
is – mondja Beard. 

A kötet szerkezetét tekintve ha-
gyományos kronológiát követ, a 45
oldalnyi prológust követõen. Egy
rövid, elméleti és aktualizáló beve-
zetõt követõen Mary Beard Cicero
korába vezeti az olvasót, amely kor-
szak – a Köztársaság korának válsá-
ga és vége – forrásokban is az egyik
leggazdagabb idõszaka Róma törté-
netének, amikor számos olyan tár-
sadalmi, politikai és kulturális vál-
tozás történt, amely vitaasztalra
tette mind Róma régmúltját, király-
ság korabeli idõszakát, mind a köz-
társaságkori Róma intézményeinek
válságát, és elõrevetítette egy új
kor, az imperatorok és szûk oligar-
chiájuk által vezetett Principátus
ideáját is. A 45. oldalt követõen a
kötet idõben visszatér Róma kezde-
teire és a mitikus hét – valójában

sokkal több – dombocskán formá-
lódó bronzkori településrendszer
városiasodását és a királyság utólag
mitizált idõszakának régészeti for-
rásait mutatja be röviden ugyan, de
nagyon hatásosan. Beard a Romu-
lus- és Aeneas-mítosz mûvi egybe-
fonásával és a korai Róma régésze-
ti emlékeinek együttes ábrázolásá-
val megõrzi a bevezetõben érzé-
kelt, „mitizált” Róma-kép kettõs –
valós és mnemohisztorikus – jelle-
gét. A királyok korát ezzel a kettõs-
séggel – a rómaiak történelmi mí-
toszteremtésének és a valós, régé-
szeti forrásoknak az összevetésével
– mutatja be közel 60 oldalon át.
Beard zsenialitását mutatja, hogy
számos alkalommal úgy tudja te-
mérdek tudását átadni, hogy azt az
olvasó észre sem veszi: amikor a
római Fasti (naptár) kialakulásáról
beszél mint a városi magaskultúra
egyik sajátosságáról (101.), és rövi-
den megemlíti, hogy a Kr. e. 121-es
bor (amit a rómaiak Opimius kon-
zulsága idején ittak) jó évjáratnak
számított. Beard ezt az egyébként
id. Plinius Historia Naturalis 14.94.
passzusában megjelenõ informáci-
ót úgy tárja az olvasó elé, hogy az
nem terhelõdik le a forrásjegyzékek
tumultusában. Az információk for-
rásairól egyébként a kötet végén
húsz oldalon át (419–439.) olvas-
ható bõséges, fõleg angolszász
szakirodalomból értesül az olvasó,
és ebbõl döbbenhet rá, mekkora
irodalmat kell ismerni ahhoz, hogy
valaki egy Róma-szintézisre vállal-
kozzon. Beard kötetének szokatlan
mivoltát pontosan ezeknek a szö-
vegbe beépült, intellektuális szö-
vetté vált forrásoknak a könnyed
átadása és állandó aktualitása mu-
tatja. A római kor örökségének ak-
tuális jellege végig jelen van a kötet
minden fejezetében, legyen szó az
amerikai Cincinnati városában álló122
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Cincinnatus szobráról vagy a ple-
bejus szó aktuálpolitikai jellegérõl.
Beard részletesen bemutatja azt a
folyamatot, amely az eddigi ma-
gyar könyvekben a leginkább poli-
tikatörténeti oldaláról ábrázolt ese-
ménysort és idõszakot jelöli, neve-
zetesen a Köztársaság válságát és
Róma birodalmi metamorfózisát.
Az angol ókortörténész munkájá-
ban ennek a jelenségnek leginkább
társadalomtörténeti és mûvelõdés-
történeti vetületét értjük meg, szá-
mos aktuálpolitikai szólammal ve-
gyítve és elhessegetve a „jó” vagy
„rossz” birodalom mítoszát. A szer-
zõ néhány meglepõen szokatlan ki-
jelentést is tesz – így például az el-
sõ „császárnak” Pompeius Magnust
tartja (216.), akinek korában a biro-
dalom valóban globális, azaz medi-
terrán hatalommá vált – ám ezeket
rendszerint alá is támasztja. Követ-
ve az angolszász hagyományt – ez
talán Ronald Syme ókortörténész
letörölhetetlen öröksége – Beard is
részletesen elemzi Augustus hatal-
mának kiépítését, az augustusi po-
litika sajátosságát, az új Róma ide-
ológiai felépítését és ikonográfiá-
ban, építészetben, demográfiában
kifejezõdõ hatásait. A 10. fejezettõl
kezdõdõen kissé túlságosan sûrûvé
válik a kötet (305.), hisz értelem-
szerûen minden egyes császárról
köteteket lehetne írni – ahogy ezt
meg is tették sokan mind az ókori
irodalomban (Suetonius, Historia
Augusta szerzõi), mind a kortárs
történetírásban (Anthony Birley,
Werner Eck, Julian Bennett, Olivier
Hekster császármonográfiái). Még-
is azzal, hogy külön alfejezetben
elemzi a szenátorok helyzetét, a
császárkultusz problémáját, a palo-
taéletet és a városi utcák hétköz-
napjait, Beard részletes képet fest a
Principatus (Kr. e. 14. és Kr. u. 285.
közötti) korának római hétköznap-

jairól, „rómaiságáról”. Különösen
értékesek a pompeji hétköznapokat
megelevenítõ sorai, amelyeket egy
elõzõ, magyar nyelven még nem ol-
vasható kötetében már érintett
(Pompeii: the Life of a Roman Town.
Profile, London, 2008). Röviden
ugyan – és fõleg az irodalmi forrá-
sokra, elsõsorban ifj. Plinius Bithy-
niában kelt leveleire alapozva –, de
bemutatja a Római Birodalom pro-
vinciáinak hétköznapjait és köz-
igazgatását. Az olvasó nem fogja
megismerni a Theodor Mommsen
vagy Alföldy Géza könyveibõl el-
engedhetetlen római adminisztrá-
ció fõbb funkcióit és szerepköreit,
ellenben a kötet szemléletesen tár-
ja elénk a provinciák sajátosságát
és a romanizáció problematikus je-
lenségét. A kötet gyorsan lezárul
Kr. u. 212 körül, Caracalla császár
Constitutiójával (Constitutio Anto-
niniana), amely általános állam-
polgári jogot adott minden szabad
embernek, és ezáltal egy új korsza-
kot nyitott Róma történetében.
Utolsó példája Beard kötetének jól
mutatja a munka sajátos jellegét és
üzenetét: nem egy nagypolitikus
életét vázolja fel, hanem egy két-
nyelvû, görög és latin területen élõ
személy síremlékét elemzi, egy
olyan emberét, aki bár megõrzi he-
lyi, sajátos nyelvi és kulturális
identitását, de öltözékében, életstí-
lusában és eszköztárában már „ró-
mai”. A birodalmiság, a birodalom-
ban élni tudó vagy élni kényszerült
emberek sorsát ábrázolja Zoilos sír-
emléke is, amely egyben Róma
egyik fõ örökségét képezi.

Miért fontos Beard új kötete az
ókori Rómáról? Egy olyan korban,
amelyben szinte évente kiadnak
egy-egy új „Róma-történetet”, ne-
héz nagyot vagy akár paradig-
matikusat alkotni. Mary Beard
szakmai tudása azonban garancia
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arra, hogy ez a kötet se legyen csak
„egy” a sok Róma történet közül, bár
azt a szerzõ is hangsúlyozza, hogy
nincs az a történész, aki mindent
látna, értene, és objektívan tudná
tolmácsolni egy 2000 évvel ezelõtti
társadalom sajátosságait. A téma
eleve szubjektív jellegétõl függetle-
nül Mary Beard kötete azért fontos,
mert Róma történetének jól ismert
forrásait és eseményeit úgy elemzi,
hogy állandóan arra reflektál: ho-
gyan látták a rómaiak saját magukat.
Hogyan értelmezték õk „Róma törté-
netét” és felemelkedését, valamint:
mi a mai üzenete ennek a civilizáci-
ónak. Beard zsenialitását furfangos,
játékos nyelvezete, meghökkentõ el-
méletei, sajátos nézetei adják, a
szakmában jártas olvasó azonban
észreveheti, hogy a könnyed, a mû-
velt nagyközönségnek írt kötet mö-
gött mekkora tudás rejtõzik. Beard
esettanulmányai és az általa meg-
idézett ókori emberek és tárgyaik
nem az átlagos Róma-történetek
példái, hanem egy olyan történész
szakmai tudásának kivetüléseiként
kerülnek a kötetbe, akinek bejárása
van a British Museum raktáraiba,
Pompeji kevésbé ismert régészeti
ásatásaiba, valamint Róma legvé-
dettebb kincseihez is. A kötet aktu-
alitását és erõsségét mi sem mutatja
jobban, mint az 1. fejezet, amely Ci-
cero legendás Catilina-féle összees-
küvését és beszédeit elemzi. A poli-
tikai szállóigévé, örök manifesztum-
má lett „Quo usque tandem abutere
Catilina patientia nostra” (meddig
élsz vissza türelmünkkel, Catilina?)
gyönyörû szólamát Beard a kortárs
politikai elit visszaéléseinek és me-
tamorfózisainak veszélyére és a ci-
vil társadalom fékezõ erejének sze-
repére. Beard persze a maga politi-
kai hitvallásánál fogva kissé elfogul-
tan, talán idealizáltan látja doktori
disszertációjának hõsét, Cicerót,

akinek Catilina elleni beszédét a po-
litikai diktatúrák és visszaélések
egyik szimbólumaként ábrázolja.
Megjegyzendõ persze, hogy Cicero
játszmája Kr. e. 63-ban rég nem a
köznép, az átlag római ember sorsá-
ról szólt, hanem a szenátuson belü-
li hatalmi erõk tisztázásáról. Cicero
mondatai azonban valóban Róma
mint kulturális jelenség és szubszt-
rátum örökségének tekinthetõk. 

Mary Beard könyvébõl nemcsak
a Rómáról szóló, alapvetõ forráso-
kat ismerjük meg, de friss, radikáli-
san más szemszögbõl fogjuk látni
az antik Róma mai, kortárs értel-
mét és üzenetét is. Beard Rómájá-
nak története elsõsorban a nagykö-
zönségnek és az egyetemi hallga-
tóknak szól, de mint historiográfiai
csemege a szakembereknek is. Az
eddig magyarul olvasható Róma-
történetekhez képest (Philip Maty-
szak: Antik Róma napi öt denarius-
ból, Kertész István: Regélõ Róma,
Catherine Salles: Hétköznapi élet a
római császárok korában, Fridecz-
ky József: Roma aeterna, Róma és a
római világ története, Ferenczy End-
re – Hahn István – Maróti Egon: Az
ókori Róma története, Havas László
– Hegyi W. György – Szabó Edit:
Római történelem, Ürögdi György:
Róma, Éric Morvillez: Az ókori Ró-
ma, J. N. Robert: Az ókori Róma)
Mary Beard kötete valódi szakmai
és szellemi felfrissülés. Ehhez ha-
sonló kötet a 2012-ben megjelent,
de egyelõre sem magyar, sem ro-
mán nyelven nem kapható Greg
Woolf, Rome. An Empire’s Story cí-
mû kötete. Csak remélni tudjuk,
hogy a magyar könyvpiac, a nagy-
közönség és a szakma egyaránt nyi-
tott lesz a nyugati szakirodalom és
tudományos ismeretterjesztés leg-
jobb példáinak befogadására. 
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