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Ókor

Egy kisváros és róma

A	Rómától	 nem	messze	 (mintegy	 20	 km)	 található	Gabii	 városa	
nem	volt	sorsdöntő,	világtörténelmi	horderejű	események	helyszí-
ne,	 nem	volt	 kiemelkedő	 népességű	 vagy	 kifejezetten	 gazdag	 te-
lepülés.	Mégis	volt	bizonyos	jelentősége	a	rómaiak	számára.	Erre	
talán	 elegendő	 itt	 két	 példát	 felhozni.	 Plutarkhosznál	 a	 Romulus	
életrajzban	(Plut.	Rom.	6)	az	olvasható,	hogy	a	Rómát	később	meg-
alapító	ikerpárt	gyermekkorában	Gabii	városába	vitték,	ahol	meg-
tanulták	az	írás-olvasást.�	Varro	a	Kr.	e.	I.	század	római	polihisztora	
pedig	a	földek	osztályozásáról	szóló	egyik	passzusában	(de lingua 
Latina	 5.5)	 külön	 kategóriaként	 kezeli	 Gabii	 földjét,	 mint	 olyat,	
amelyen	az	istenek	által	küldött	jósjelek,	előjelek	érvényesnek	te-
kintendők.	Ez	utóbbi	aspektus	szerepet	kap	az	alább	ismertetendő	
tanulmányban	is,	amely	a	régészeti	feltárások	eredményeit	igyek-
szik	összhangba	hozni	a	Kr.	u.	V.	századról	szóló	szöveges	források	
információival	Gabii	kapcsán.

Andrew	C.	Johnston	és	Marcello	Mogetta	írásának	kiindulópont-
ja,	hogy	Gabii	városi	területén	egy	párhuzamos	és	részben	merőle-
ges	(orthogonális)	utcahálózatot	sikerült	feltárni	a	korai	köztársaság	
korából.	Ez	–	lévén	ellentétes	a	korábbi	városfejlődési	tendenciákkal	
–	 egy	 adott	 történelmi	pillanatban	végrehajtott	 tervszerű	 átalakítás	
eredménye	volt	valamikor	a	Kr.	e.	V.	század	végén.	Az	utcahálózat	
a	Castiglione-tó	partjával	nagyjából	párhuzamosan	futó	Róma	–	Ti-
bur	főútra	támaszkodik.	Ezt	a	hálót	csak	a	főúttól	Praeneste	irányába	
	 1	 Érdekességként	megemlíthető,	hogy	az	egyik	legkorábbi	görög	betűírásos	fel-

iratot	egy	nő	sírjában	találták	Gabii	területén.	A	felirat	a	Kr.	e.	VIII.	század	első	
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leágazó	út	töri	meg	kissé.	A	friss	ásatások	azonban	éppen	ennek	az	
útelágazásnak	a	körzetében	történtek.	Az	útépítésnek	több	fázisát	si-
került	kimutatni,	de	a	továbbiak	szempontjából,	ebből	csupán	annyi	
érdekes,	hogy	az	egyik	fázis	éppen	a	Kr.	e.	V.	század	második	felére	
esett. 

A	 feltárt	 terület	 legalább	 a	Kr.	 e.	VIII.	 század	közepétől	 lakott,	
eleinte	kunyhó	formájú	lakóépületek	állhattak	itt.	A	leletek	alapján	
a	Kr.	e.	VI.	század	egyfajta	archaikus	virágkornak	tekinthető,	mert	
kő	 alapozású	 házak,	 gazdag	 mellékletű	 gyermek-	 és	 felnőtt	 sírok	
jellemzik	a	körzetet.	Az	elithez	 tartozó	 leletanyagban	a	század	vé-
gén	pusztítás	nyomai	lelhetők	fel,	a	Kr.	e.	V.	század	közepére	pedig	
eltűnik	 az	 elithez	 tartozó	 temetkezés	 is.	A	 század	végi	új	 utak	ke-
resztülvágják/befedik	a	sírokat,	vagyis	a	terület	teljes	átalakításával,	
újraszervezésével	kell	számolnia	a	Kr.	e.	V.	század	közepére	tehető	
átmeneti	időszak	után.	A	régészeti	leletanyagban	a	Kr.	e.	V.	század	
közepén	bekövetkező	törést	jól	mutatják	a	közösségi	terek	és	épüle-
tek	is.	Az	ún.	Keleti	szentély,	amely	talán	az	első	kőépítmény	volt	a	
Kr.	e.	VIII.	század	vége	felé,	a	Kr.	e.	V.	század	első	évtizedében	tűz	
martaléka lett. 

A	régészet	tanúsága	alapján	Gabii-t	a	Kr.	e.	V.	század	elején	vala-
milyen	pusztulás	érte,	amelyből	régi	fényét	nem	tudta	visszanyerni.	
Szórványos	megtelepülés	és	temetkezés	a	városfalon	belül	kimutat-
ható	a	század	folyamán,	de	éppen	ez	utóbbi	mutatja,	hogy	a	város	
szervezettsége	súlyos	csapást	szenvedett.	A	városfalon	belüli	temet-
kezést	szigorúan	tiltották	az	archaikus	szokások	(pl.	a	XII	táblás	tör-
vények	Rómában),	 s	korábban	Gabii	 területén	sem	adatoltak	 ilyet.	
Ebből	a	hanyatló	periódusból	jelent	kiutat	az	az	építkezés,	amelyhez	
a	század	végén	az	ortogonális	utcahálózat	is	köthető.	Egyfajta	újra-
alapításnak	lehetünk	tanúi.	

A	tanulmány	második	fele	megpróbálja	ezekhez	a	régészeti	ered-
ményekhez	illeszteni	azokat	az	információkat,	amelyek	az	írásos	for-
rásokból	 állnak	 rendelkezésünkre.	Ezekből	 két	 egymással	 nehezen	
összeegyeztethető	adat	nyerhető	a	kérdéses	időszakra	vonatkozóan.	
Egyfelől	Gabii	megadta	magát	Rómának	 (devotio),	másfelől	 a	 két	
város szövetséget kötött egymással (foedus Gabinum).	 Utóbbiról	
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csupán	Augustus	kori	szerzők	tudósítanak,	de	némelyikük	állítólag	
még	 látta	 a	 szövetségi	 szerződés	 szövegét,	 amelyet	 egy	 fa	 pajzsra	
véstek	fel	régi	betűkkel.	A	szerződés	történetíróknál	megőrzött	vál-
tozata	 tartalmazta	 azt,	 hogy	Gabii	megőrzi	 autonómiáját,	 területét,	
lakói	pedig	polgárjogot	kapnak.	Ehhez	az	aktushoz	kapcsolódhatott	
az	a	szabály,	amelyről	jelen	ismertetés	elején	esett	szó,	miszerint	az	
előjelek	Gabii	 területén	ugyanúgy	veendők	figyelembe,	mintha	ró-
mai	területen	estek	volna	meg.	

A	szerződés	megkötésének	pontos	időpontját	nem	rögzíti	az	an-
tik	hagyomány,	sőt,	pl.	Livius	még	a	tényéről	sem	tudósít.	Ez	nem	
meglepő,	ugyanis	éppen	Livius	az,	aki	egy	toposzokkal	feldíszített	
elbeszélésben	 adja	 elénk,	 hogy	 az	 utolsó	 római	 király,	 Tarquinius	
Superbus	a	fia	segítségével,	csellel	foglalta	el	Gabii	városát,	ami	ne-
hezen	egyeztethető	össze	egy	kedvező	szövetségi	szerződéssel.	Az	
viszont	megállapítható,	hogy	egy	ilyen	kétoldalú	szerződésnek	vél-
hetően	meg	kellett	előznie	a	multilaterális	szerződést	Róma	és	a	latin	
városok között (foedus Cassianum,	Kr.	e.	493).	

A devotio	egy	jóval	későbbi,	Kr.	u.	V.	századi	szerző,	Macrobi-
us	szövegéből	ismert.	A	vallási	aktust	az	ostromló	sereg	hadvezére	
hajtja	végre,	imájában	kérve	az	isteneket,	hogy	az	ostromlott	város	
legyen	átkozott,	a	város,	polgárai	és	földjei	pedig	pusztuljanak	el.	A	
hagyomány	négy	közép-itáliai	város	esetében	jegyezte	fel	ennek	az	
eljárásnak	az	alkalmazását.	A	vallási	szertartás	tehát	háborús	helyzet-
hez	kapcsolódott.	Gabii	a	Kr.	e.	V.	század	végén	kerül	konfliktusba	
Rómával,	amikor	a	foedus Cassianumhoz	vezető	háború	zajlik.	Ez-
után	majd	csak	a	Kr.	e.	380-as	években	kerül	elő	ismét,	immár	mint	
Róma	 szövetségese.	Gabii	megadása	 így	 ehhez	 a	Kr.	 e.	V.	 század	
elején	zajló	háborús	konfliktushoz	kapcsolódhat.	

A	 tetszetős	 rekonstrukció	 során	 azonban	 mintha	 elsikkadna	 a	
vallási	 aspektus	 figyelembe	 vétele,	 holott	 az	 archaikus	 gyakorlat-
nak	megfelelően	mind	 a	 szerződéskötést,	mind	 a	 város	megadását	
vallási	 cselekmények	 kísérték.	Amennyiben	 a	 tanulmány	 rekonst-
rukcióját	elfogadjuk,	s	a	devotio	az	időben	későbbi,	akkor	nehezen	
találunk	magyarázatot	az	előjelek	elfogadásának	már	említett	tényé-
re. A devotio	megátkozta,	vallásilag	„lerombolta”	a	várost.	Hogyan	
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fogadhatják	el	a	rómaiak	hivatalosan	az	ilyen	–	bizonyos	értelemben	
deszakralizált	–	területen	észlelt	jósjeleket?	Erre	a	szempontra	tanul-
mány nem tér ki.

A	régészeti	leletek	és	a	történetíróktól	származó	ismeretek	össze-
hangolása	 után	 a	 cikk	 a	 város	 újraszervezésével	 foglalkozik,	 amit	
egyértelműen	a	 rómaiaknak	 tulajdonít.	Ezért	 a	város	újjáépítését	 a	
római	kolonizációs	 tevékenység	kereteibe	 illesztve	próbálják	értel-
mezni	a	szerzők,	tulajdonképpen	elfogadva	azt	a	nézetet,	miszerint	
a	korai	római	terjeszkedésben,	kolonizációban	az	előkelő	nemzetsé-
geknek	nagy	szerepe	volt.	A	tanulmány	amellett	érvel,	hogy	Gabii	a	
Postumius	 nemzetség	 tevékenységének	 volt	 színtere.	A	 nemzetség	
két	tagja	(A.	Postumius	dictator,	Sp.	Postumius)	is	valamilyen	kap-
csolatban	 állhatott	Gabii	 városával	 a	Kr.	 e.	V.	 század	 első	 harma-
dában.	A	Postumiusoknak	birtokaik	voltak	a	város	környékén,	erre	
–	és	nem	katonai	győzelmükre	–	utalhat	melléknevük	a	Regillensis	
(Regillus-tavi/környéki).	Későbbi	 időszakban	 is	 több	 ízben	adatol-
ható	a	Postumius	nemzetség	érdekeltsége	a	város	térségében.	Példá-
ul	a	Kr.	e.	III.	század	elején	L.	Postumius	Megellus	consul	katonáit	
felhasználva	teszi	művelésre	alkalmassá	egyik	ősi	földbirtokát	Gabii	
környékén. 

A	tanulmány	szerzői	szerint	feltételezhető	tehát,	hogy	a	Postumi-
usoknak	volt	valamilyen	szerepe	Gabii	újjáépítésében	és	a	térség	ró-
mai	uralmának	megszervezésében	még	akkor	is,	ha	direkt	forrásunk	
erre	nincs.	Ez	az	újjászervezés	időben	nagyjából	egybeesett	a	közeli	
Labici	 colonia	 létrehozásával,	 ami	 arra	mutat,	 hogy	 ebben	 az	 idő-
szakban	még	egymás	mellett	működött	a	régi,	nemzetségekre	építő	
védelmi	politika	az	új,	központilag,	az	állam	által	irányított	koloni-
zációs	elképzelésekkel.	
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