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A Flavius-dinasztia monumentuma 

Kr.	u.	80-ban,	amikor	Titus	császár	felavatta	az	amphitheatrum Fla-
viumot,	Rómának	már	évek	óta	nem	volt	spectaculumok megrende-
zésére	alkalmas	épülete.	Az	állatviadalok	(venationes) és gladiátor-
küzdelmek	 helyszíneként	 funkcionáló	 két	 korábbi	 amphitheatrum	
–	Statilius	Staurusé	Kr.	e.	30-ban,	Nero	császáré	Kr.	u.	57-ben	épült	
–	egyaránt	a	nagy	tűzvész	martalékává	lett	Kr.	u.	64-ben.	A	közép-
kor	óta	Colosseum néven ismertté lett amphitheatrum Flavium ezt 
a funkcionális és urbanisztikai hiátust töltötte ki. A mai mértékkel 
mintegy	15	emelet	magas,	80	bejárattal	 rendelkező,	antik	 források	
szerint	55	ezer	nézőt	befogadni	képes,	a	küzdőtér	alatt	városnyi	sze-
mélyzetet	mozgató	alépítménnyel	ellátott,	travertinbe	burkolt	Colos-
seum	a	Római	Birodalomban	valaha	épült	 legnagyobb	és	 legnagy-
szerűbb	amphitheatrum	volt.	

A	grandiózus	építmény	jelentősége	messze	túlmutatott	azon,	hogy	
a populus Romanus	szórakoztatásának	kitüntetett	tere	legyen.	A	Co-
losseum,	 amelynek	építését	Vespasianus	kezdte	meg,	 amelyet	nem	
egészen	kész	állapotában	Titus	avatott	fel,	majd	Domitianus	fejezett	
be,	 politikai	 és	 ideológiai	 tartalmat	 közvetítő	 monumentum	 volt,	
amely	minden	részletében	az	új	császári	dinasztia,	a	Flaviusok	törek-
véseit	és	teljesítményét	hirdette.	Ez	a	szerepe	akkor	mutatkozik	meg,	
ha	 nem	 elszigeteltségében	 tekintünk	 rá,	 hanem	 abban	 az	 építésze-
ti	kontextusban	értelmezzük,	amelyet	a	Flaviusok	alakítottak	ki,	és	
amelynek	a	részévé	tették.	Az	új	amphitheatrum	helyét	Vespasianus	
jelölte	ki	Nero	Aranyházának	 (Domus Aurea) a területén. Ebben a 
gesztusban	vizualizálódik	az	új	dinasztia	politikai	programja:	a	mo-
numentalitás	és	a	dekorativitás	nem	egy	privát,	hanem	egy	középít-
mény	sajátja,	vagyis	a	populus Romanus	javát	szolgálja.	A	Colosse-
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um környezetének, ugyancsak a Domus Aurea egykori területének a 
korabeli	új	építményei	–	az	augustusi	kezdeményre	ráépült	Meta Su-
dans, a Titus-therma,	valamint	az	istenné	vált	Claudius	templomának	
befejezése	–	ugyanakkor	a	Flaviusokat	Róma	építészeti	megújítói-
ként	is	reprezentálták.	A	térpolitika	és	a	láthatóan	jól	átgondolt	építé-
szeti	program	nem	utolsósorban	közvetlen	kapcsolatot	teremtett	az	új	
és	a	Iulius–Claudius	dinasztia	istenné	vált	uralkodói,		mindenekelőtt	
a	császárságot	alapító	Augustus	között	azzal	az	ambícióval,	hogy	a	
Flaviusok	 az	 augustusi	 politikai	 program	 beteljesítőiként	 tűnjenek	
föl. Végül, a Colosseum	Vespasianus	és	Titus	judeai	triumphusának	
a	győzelmi	emlékműve	volt,	amelyet	a	Colosseum egyik felirata is 
dokumentál,	amely	szerint	az	amphitheatrum	építését	a	Flaviusok	fi-
nanszírozták	a	zsidó	háború	hadizsákmányából.	

Ezek	 azok	 a	 megfontolások	 és	 szempontok,	 amelyeket	Nathan 
Elkins	monográfiájának	Prológusa	felvázol,	majd	részletesen	kifejt	
öt	nagy	fejezetben,	amelyeket	jegyzetek	(Notes),	a	témához	ajánlott	
további szakirodalom (Suggested Further Reading), végül Index 
zár. Elkins könyve nem a spectaculumok	világára	fókuszál,	hanem	
azok legkülönlegesebb terére, amelyet a Flavius-dinasztia történelmi 
monumentumaként értelmez. Könyve a Colosseumot	nemcsak	épí-
tészeti	konstrukcióként	mutatja	be,	hanem	feltárja	annak	politikai	és	
ideológiai	meghatározottságait	is.	

Az	I.	fejezet	(The Rise of a New Dynasty)	látszólag	messziről	in-
dít.	Összefoglalja	Nero	hatalomgyakorlását,	a	64-es	 tűzvész	körül-
ményeit,	Nero	bukását	és	az	ezt	követő	polgárháborús	év	(Kr.	u.	69)	
eseményeit,	ezután	 tér	át	Vespasianus	 (Kr.	u.	70–79),	Titus	 (Kr.	u.	
79–81)	és	Domitianus	(Kr.	u.	81–96)	uralkodásának	politikatörténeti	
áttekintésére.	A	nagy	 ívű	 történelmi	összegzést	az	 teszi	 indokolttá,	
hogy	így	képződik	meg	az	a	háttér,	amelyhez	képest	egyre	plasztiku-
sabban	rajzolódik	ki	a	Flavius-kor	valódi	jelentősége.	Mindeközben	
külön	hangsúlyt	kap,	hogy	Vespasianus	dinasztikus	uralkodásának	a	
politikai	és	ideológiai	propagálásában	kitüntetett	szerep	jutott	nagy-
szabású	 építészeti	 programjának	 és	 annak	 központi	 programjaként	
a Colosseum	megépítésének.	Az	új	 dinasztia–új	Róma	értelmezést	
kibontó	fejezetnek	érdekes	részlete	a	hagyományos	Nero-kép	árnya-
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lása.	Vespasianus	 építészeti	 programjának	 fő	 iránya	 a	Palatinus	 és	
az	Esquilinus	domb	közötti	területnek	a	be-,	illetve	átépítése	volt.	A	
nagy	 tűzvész	előtt	Rómának	ezt	a	 régióját	a	városi	szegények	 lak-
ták,	és	a	tűzvész	után	ezen	a	területen	épült	a	Domus Aurea a hozzá 
tartozó	hatalmas	parkokkal,	erdőkkel,	medencékkel	és	mesterséges	
tavakkal,	közöttük	azzal,	amelynek	a	helyére	Vespasianus	a	Colos-
seumot	építtette.		Nero	Aranyházának	az	a	minősítése,	hogy	a	honta-
lanná	vált	emberektől	elvett	területre	a	császár	pazar	és	pazarló	életét	
kiszolgáló	építészeti	 együttes	került,	már	 a	Flavius-kori	propagan-
dának	mind	a	mai	napig	ható	eredménye.	A	Domus Aurea hatalmas 
parkjai	és	közterei	ugyanis	éppúgy	a	köznép	javára	épültek,	a	város	
központjában,	mint	a	hagyományos,	de	hagyományosan	a	város	pe-
remén	épített	porticusok	és	közparkok.		

A	II.	fejezet	(A Modern Amphitheater in Ancient Rome) a Colosse-
umot	mint	építészeti	konstrukciót	veszi	górcső	alá.	A	tér	és	az	abban	
színre	 vitt	 látványosság	megnevezéseinek	 (amphitheatrum, Colos-
seum és spectacula) történeti-etimológiai	magyarázata	 vezeti	 fel	 a	
pontos	számadatokban	és	illusztrációkban	gazdag	leírását	a	homlok-
zatnak,	a	lelátónak	(cavea),	az	arénának	és	az	alatta	kiépített	hypoge-
umnak,	 a	 szobrászati	 dekorációnak,	 a	 naptól	 és	 esőtől	 védelmező,	
kihúzható	ponyvának	(velarium),	a	mellékhelyiségeknek,	a	vízelve-
zetés és egyéb higiénés megoldásoknak. Elkins rámutat arra, hogy 
a Colosseum	homlokzatának	díszítése,	 tehát	a	szintenként	egymást	
váltó	toszkán,	ión,	korinthoszi	oszlopsor	és	a	felső	szint	korinthoszi	
pilaszterei	nagyhatású	újítás	volt,	amelyet	az	ezt	követően	Itáliában	
(Puteoli,	Capua)	és	Itálián	kívül	(Arelate,	a	mai	Arles;	Thysdrus,	a	
mai	El	Djem)	épült	amphitheatrumok	is	követtek.	A	leírás	részletesen	
bemutatja,	hogyan	képezte	le	a	cavea	ülésrendje	a	római	társadalom	
hierarchiáját:	 az	 aréna	 közvetlen	 közelében	 elhelyezett	 pódiumon	
sorakoztak	hét	 sorban	a	 senatorok	ülőhelyei,	majd	 feljebb	haladva	
a	lovagrendűeké,	azután	a	plebejusoké,	végül	a	felszabadítottaké	és	
az	idegeneké.	A	fejezetből	–	a	legújabb	régészeti	vizsgálatok	ered-
ményeire	alapozva	–	egy	gyakori	kérdésre	is	megbízható	választ	ka-
punk.	A	naumachia, a Colosseum	vízzel	elárasztott	arénáján	előadott	
tengeri csata kérdésére Elkins válasza az, hogy Titus uralkodásának 
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idején,	amikor	a	hypogeum	még	nem	épült	meg,	rendeztek	egy	ki-
sebb naumachiát.	Azután	 azonban,	 hogy	 Domitianus	megépíttette	
azt	a	föld	alatti	komplexumot,	amely	a	maga	szolgahadával	és	emelő	
szerkezeteivel	működtette	 a	 látványosságokat,	 az	aréna	elárasztása	
elképzelhetetlen.	A	II.	fejezet	minden	részletre	kiterjedő	leírása	alap-
ján	összességében	 láthatóvá	 lesz	a	pazar	 látványt	nyújtó	építmény,	
amelyet	 több	 száz	 festett	 szobor,	 oszlopfejezet,	 különböző	 színű	
márványlapok	díszítettek,	 és	 amelynek	kifeszített	 színes	ponyvája,	
középen	kerek	nyílással,	tarka	színeket	és	fényeket	vetített	a	hatal-
mas térre.

A	III.	fejezet	(An Amphitheater in the Heart of Rome)	ezt	a	pazar	
teret	tágítja	a	környező	építmények	irányába,	hogy	rámutasson:	bár	
a	flaviusi	építészeti	program	legnagyobb	produktuma	a	Colosseum 
volt,	 az	 amphitheatrum	 csak	 az	 egyik	 komponense	 annak	 a	 nagy-
szabású	építészeti	projektnek,	amelyet	a	Flavius-dinasztia	Róma	szí-
vében	megvalósított,	és	amellyel	a	maga	legitimációját	közvetítette.		
A	fejezet	egyenként	ismerteti	ezeket	az	építményeket,	és	minden	eset-
ben	kitér	azok	politikai	és	ideológiai	meghatározottságára.	Vespasi-
anus	az	istenné	vált	Claudius	templomának	megépítését	fejezte	be,	
és	egy	másik	szakrális	épület,	a	Templum Pacis	(a	Béke	temploma)	
építése	is	az	ő	nevéhez	fűződik.	Mindkettő	a	Colosseum közvetlen 
közelében állt. Titus ugyancsak a Colosseum	közelében	építtette	fel	
grandiózus	ajándékát	a	római	népnek,	egy	thermát, amelyet ugyan-
csak	az	amphitheatrum	felavatásának	évében,	Kr.	u.	80-ban	dedikált.	
Az	eredetileg	Augustus	építtette	díszkút,	a	Meta Sudans	erőteljes	át-
építése	Domitianusnak	tulajdonítható,	aki	a	Colosseumot négy gla-
diátoriskolával (ludus),	Róma	népét	pedig	egy	újabb	császárfórum-
mal, egy stadiummal	és	obeliszkkel	ajándékozta	meg.	Elkins	ebben	
a	fejezetben	lépésről	lépésre	mutatja	be	azt	az	ideológikumot,	amely	
megképződik	a	Flavius-dinasztia	építészeti	programjában.	A	Róma	
szívében	elhelyezkedő	Colosseum	 és	 az	azt	körülvevő	építmények	
pozicionálása	 oly	módon,	 hogy	 azok	 közvetlenül	 kapcsolódtak	 az	
első	császári	dinasztia,	a	Iulius-Claudius	nemzetség	istenné	vált	ural-
kodóinak,	Augustusnak	és	Claudiusnak	az	építészeti	hagyatékához,	
illetve	emlékezethelyeihez,	a	Flaviusok	legitimációjának	ideáját	tette	
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láthatóvá.	Azt	 a	gondolatot,	 hogy	a	gens Flavia	 bár	genealógiával	
nem	kapcsolódik	az	első	császári	dinasztiához,	azonban	Róma	épí-
tészeti	helyreállítását	és	a	gazdagítását	szolgáló	építészeti	program-
jukkal	közvetlenül	ők	Augustus	és	Claudius	kezdeményezéseinek	a	
folytatói,	sőt	beteljesítői.	Azzal	pedig,	hogy	ezt	Nero	Aranyházának	
egykori	területén	valósították	meg,	nemcsak	annak	a	látható	építmé-
nyeit,	de	Nero	uralkodását	is	kitörölték	a	kollektív	emlékezetből.				

A	IV.	fejezet	(A Hundred Days of Games) visszavezet a Colosse-
um	 terébe.	Az	amphitheatrum	felavatását	(Kr.	u.	80),	amely	össze-
kapcsolódott	 az	 építkezést	 megkezdő	Vespasianus	 deifikációjával,	
Titus	100	napig	tartó	játékokkal	ünnepelte,	amelyek	nemcsak	itt	vol-
tak	láthatók,	hanem	Róma	további	színterein	megrendezett	különféle	
látványosságokat	is	magukban	foglaltak.	Elkins	alapvetően	a	Colos-
seumban rendezett spectaculumoknak	a	sorrendjét	követi,	és	miköz-
ben	ezeket	mind	a	verbális,	mind	a	vizuális	médiumok	alapján	leírja,	
kitér a tárgyalt látványosságnak az általános és további, a Colosseum 
avatásától	független	tudnivalóira	is.	Így	vezet	végig	a	spectaculumo-
kat	 reggel	megnyitó	pompa	 (az	amphitheatrumba	bevonuló	menet,	
élén a lictorokkal, akiket kürtösök, a gladiátorok fegyvereit hordo-
zó	személyzet,	a	 látványosságok	programját	mutató	 táblát	hordozó	
személy,	a	 játékok	szervezője	és	maguk	a	gladiátorok	követtek),	a	
délig	tartó	venationes (egymásnak eresztett állatoknak vagy egzoti-
kus	állatok	és	emberek	küzdelme),	a	déli	órákban	látható	damnatiók 
(halálra	ítélt	bűnözők	kivégzése	oly	módon,	hogy	mitológiai	történet	
szereplőjeként	–	például	a	bikával	közösülő	Pasiphaé,	az	Apollótól	
elevenen	megnyúzott	Marsyas,	a	tengerbe	zuhanó	Icarus	–	szenved-
ték	 el	 kínhalálukat),	 és	 a	 délután	 sorra	 kerülő	 gladiátorküzdelmek	
látványán.	Külön	fejezet	 taglalja	–	a	korábbinál	részletesebben	–	a	
tengeri ütközetek Colosseumbeli	 előadásának	 vitatott	 kérdését,	 és	
megismétli	a	korábbi	konklúziót,	amelyet	azzal	egészít	ki,	hogy	na-
umachia megrendezésére korábban is és ezután is külön erre a célra 
–	általában	a	Tiberis	közelében	épített	–	medence	szolgált.	A	fejezet	
nemcsak	nagyon	informatív	és	jól	strukturált	összefoglalását	nyújt-
ja	mindazoknak	 az	 ismereteknek,	 amelyeknek	 eddig	 is	 birtokában	
voltunk a spectaculumokról,	hanem	azok	kiegészülnek	újabb	ered-
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ményekkel	 is.	 Ilyen	 az	 ephesosi	 temetőben	 végzett	 csontvizsgála-
tokból	következő	tapasztalat,	mely	szerint	a	gladiátorokok	sérüléseit	
szakszerűen	kezelték	és	gyógyították.	Ez	pedig	ismét	azt	a	feltevést	
támasztja	alá,	hogy	az	amphitheatrumi	 látványosságok	legnagyobb	
áldozatai korántsem a gladiátorok voltak, akiknek a megvásárlása, 
a	kiképzése	és	gondos	táplálása	nagy	összegbe	került,	így	a	tulajdo-
nosnak	elemi	érdeke	volt,	hogy	a	befektetett	pénze	megtérüljön,	és	
ne	vesszen	el	a	gladiátor	halálával	együtt.	A	mitológiai	szereplőként	
felléptetett,	halálra	ítélt	köztörvényes	bűnözőkre	várt	iszonyatos	kín-
halál.	Egy	gladiátor	bátor	küzdelmeivel	kiérdemelhette	a	felszabadí-
tását,	avagy	keresetével	megvásárolhatta	azt.	Az	elítéltekre	azonban	
csak a biztos halál várt. 

A Colosseumra	mint	építészeti	produktumra	és	a	felavatása	alkal-
mából	rendezett	spectaculumokra gazdagon reflektált a kortárs iro-
dalom	és	képzőművészet.	Az	V.	fejezet	(The Colosseum and Its First 
Games in Flavian Art and Literature)	ezeket	a	textuális	és	vizuális	
alkotásokat	tekinti	át,	azokat	tehát,	amelyek	mind	a	mai	napig	fenn-
tartják	a	játékok	emlékezetét.	A	szöveges	források	közül	kiemelkedik	
Martialis	epigrammakötete,	a	Látványosságok	könyve	(Liber spec-
taculorum), amelyben a Colosseum	felavatásának	napján	jelen	lévő	
költő	számol	be	a	látványról,	az	eseményekről	és	az	amphitheatrum	
világának	 atmoszférájáról.	A	 képi	 ábrázolások	 közül	 a	 pénzérmék	
különösen	 jelentősek,	amelyek	nemcsak	rögzítették	az	események-
nek	a	helyszínét,	a	látványosságokat	és	a	mindezt	finanszírozó	csá-
szár	portréját,	hanem	közvetítik	azt	a	politikai	üzenetet	is,	amelyet	a	
Colosseum maga is. 

A	kötetet	záró	Epilógus (The End of the “Flavian” Amphitheater) 
egyrészt	hangsúlyozza,	hogy	a	Colosseum csak a Flaviusok uralko-
dásának	idején	volt	flaviusi	amphitheatrum,	vagyis	az	ideológikum,	
amely	életre	hívta,	és	amelyet	közvetített,	a	dinasztiával	együtt	letűnt.	
Az	 építmény	 a	 későbbiekben	 nem	 volt	 több	mint	 az	 állatviadalok	
és	a	gladiátorküzdelmek	színhelye,	ahol	az	utolsó	gladiátori	játékot	
Honorius rendezte Kr. u. 404-ben. Elkins részletesen foglalkozik a 
Colosseumban	mártírhalált	halt	keresztények	kérdéskörével.	Több-
szörös	argumentáció	alapján	állítja,	semmiféle	bizonyíték	nincs	arra,	
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hogy a Colosseumban keresztényeket a hitükért végeztek ki. Ez egy 
keresztény	mítosz,	amely	azonban	az	épület	számára	a	megmenekü-
lést	 jelentette.	A	középkorban	a	Colosseumra ugyanis a keresztény 
mártíromság	szent	emlékezethelyeként	tekintettek,	ezért	pápák	sora	
óvta	meg	a	széthordástól	és	az	átépítéstől.	

Nathan	Elkins	monográfiája	a	téma	teljes	forrásanyagát	és	legfris-
sebb	szakirodalmát,	valamint	a	személyes	kutatásokat	és	az	autop-
szia	tapasztalatait	összegző,	informatív,	megbízható	és	olvasmányos	
könyv, amely a Colosseumnak	mint	építészeti,	politikatörténeti,	ide-
ológiai	konstrukciónak	a	kultúratudományos	értelmezését	nyújtja.	A	
Flaviusok	 építészeti	 programjának	 analízisével	 újabb	paradigmáját	
mutatja	be	annak,	ahogy	a	téralkotás	és	a	megalkotott	tér	egyes	épít-
ményei	kommunikálni	képesek	az	aktuális	politikai	 rendszer	 ideo-
lógiai	 és	 hatalmi	 ambícióit.	A	 jelen	 sohasem	 tökéletesen	 analóg	 a	
múlttal.	Azonban	nem	kell	túl	mélyre	ásnunk	ahhoz,	hogy	elkezdjük	
észrevenni	a	párhuzamosságokat.
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