
Ostuald Júlia
Róma alapítási mítoszai

Bevezetés

A DOLGOZAT néhány, Róma alapításával, illetőleg Romulusszal és Remus- 
szal kapcsolatos, vallástörténetileg fontos témát tárgyal. Kitér így az 

ikreket megtaláló és megszoptató lupa szerepére, vizsgálja a Róma alapítását 
megelőző auspicium kérdését, a város helyének kiválasztását, a jelenlévő iste

nek személyét, illetve a városfal és a mundusjelentőségét.
A Róma korai történetére vonatkozó adatok legfőbb jellemzője a megbíz

hatatlanság. Megjegyzendő, hogy általánosan elfogadott az a nézet, hogy a ko
rai római történelem, illetve az, amit a fennmaradt forrásokból megtudhatunk 
Róma korai történetére vonatkozóan, nem tekinthető valós, megtörtént ese
mények sorozatának.1 2 Ennek okát több dologban is föllelhetjük. Fontos pél
dául ebből a szempontból is hangsúlyozni a fennmaradt írott források másod
lagosjellegét, azaz azt a tényt, hogy a források jóval későbbiek, mint a bennük 
leírt történetek megjelölt ideje. Nem tudhatjuk meg pontosan, hogy kik, miért, 
mikor és milyen hagyományok alapján jegyzik le, rendszerezik, formálják 
elsőként Róma keletkezésének, kialakulásának eseményeit. Kérdéses az is, 
hogy a korai időszakról szóló információk hogyan jutottak el a történetírók
hoz." Talán az összes közül a legfontosabb kérdés, hogy milyen forrásokból, 
anyagból született meg a történelem.3 4 Dumézil feltételezi az indoeurópai ha
gyomány szerves továbbélését a közös mítoszok római történelemmé válásá
val, szerinte ezek formálják a korai római történelem struktúráját.1 Mások sze
rint a kialakításhoz elsősorban analógiákat használtak (Scullard, Alföldi), bár

1 MOMIGLIANO, 1963. 95.
2 CORNELL, 1986. 67-68.
3 Cornejx, 1986. 68.
4 DUMÉZIL, 1986. 17-21.; Dumézil különböző műveiben bizonyította, hogy a Róma korai 

időszakára vonatkozó történetek, a nagy emberek történetei a római mítoszok racionali
zálásának eredményeként jöttek létre. A mítosz szót ilyen értelemben használom.
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Fabius Pictor bizonyára használta az Annales maximit is.5 6 A gmsek tradíciói a 
királyság korára vonatkozólag hiányoznak, így ezek nem szolgálhattak forrásul.0

Az alapításról és a királyság koráról szóló történeteket olvasván feltűnő, 
hogy ez az időszak a történeti irodalomban igen nagy részletességgel van je
len.7 Altheim éppen a gazdag hagyomány létére alapozza a római mítoszok 
létének valószínűségét.8 Elképzelhető tehát, hogy a mítoszok racionalizálása 
alapvető folyamat volt a történetírás kialakításakor. így a tulajdonképpeni 
mitológiát itt, a Róma kezdeteiről szóló történetekben kereshetjük. Ezeknek 
a mítoszoknak is nevezhető történeteknek két alapvető helyszínét fedezhetjük 
fel, a vidéket és várost.

Róma és a történetírás, történetírás és mitológia

A történetírás általában, de a római történetírás jellegzetesen visszatekintő jel
legű. A történetírók már tudják, hogy Róma jelentős, hatalmas lesz, sőt alap
vetően ez is az oka a történetírás kialakulásának. Róma jövendő hatalmasságát 
jóslatként Vergilius is megfogalmazza az Aeneisben:

S most a dicsőségről szólok, mely a dardanidákra 
majdan várni fog, s arról, mily kősók er ednek, 
tündöklők, italus törzsből, örökölni nevünket...9

Ámde nagyapjához később Mávorsfia társul,
Rómulus; anyja, az Assaracus-vérfogja nevelni:
Ilia. Látodre, két forgó mered égre sisakján, 
s mint díszíti saját ékével mennyei atyja? 
íme előjelet is kap hát, hogy győz a világon 
Róma hatalma...10

5 Drummond, A. - OCILVIE, „Sources fór Early Román History” in: The. Cambridge Anaent 
ílistmy, Vol VII: Part 2 ,5 ., 7. vő. RAWSON, 1971. 168-169.

6 MOMIGl.IANO, A., „The Orlgius of Romé”, The. Cambridge A ndm i History, Vol VII: Part 2, 
89-90.

7 Cornell. 1986. 68.
8 Altheim , 1938. 201.
9 Vergilius: Aeneis, VI., 756-59.

10 VERGILIUS: Aeneis, VI., 777-8.
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Róma nagyságát, világhatalmát Vergilius is úgy mutatja be, mint amit elő
re megjósoltak, és ami ilyen módon feltétlenül jogos, indokolt. A mitológiá
nak ez a része azonban, mondani se kell, nyilvánvalóan későbbi konstrukció, 
visszavetítés. Nem az emlékezet eredeti, valós része, hanem egy adott kor 
céljait, szándékait támasztja alá. Ettől függetlenül azonban később belekerül
het az emlékezeti anyagba is, a mitológia integráns részévé válhat az eredeti 
cél, szándék elhalványulásával.

Timpe az emlékezetnek két alapvető formáját és funkcióját különbözteti 
meg.11 Az egyik a kultuszhoz, rituálékhoz kapcsolódó emlékezet, a másik a 
viselkedési normákat rögzítő, amely bizonyos szinten szórakoztatásul is szol
gál.12 13 14 15 16 Mindkettőben megőrzött emlékezeti anyag bekerülhet a történeti szöve
gekbe. Az emlékezetnek ez a második formája az, amely, Assmann szerint, 
létrehozza egy társadalom világát, kialakítja az „igazságosságot”. Tehát ez 
teremti meg, tartalmazza egy adott társadalom világról való elképzeléseinek 
alapjait. Fontos mozzanat, hogy az utókorra természetesen csak az írásba 
foglalt anyag maradt, így nem azt tudjuk, hogy mi volt a római kulturális 
emlékezet tárgya, hanem csak azt, hogy ebből mit fogadtak el kanonikusnak. 
Ezt támasztja alá az is, hogy a történeti irodalom rendkívül egységes.11 Alföldi 
szerint a kanonikus szöveget, pontosabban a később kanonikussá váló szöve
get Fabius Pictor alkotta meg. r’ Felmerül azonban a kérdés, hogy Fabius Pic- 
tor milyen anyagból dolgozott, illetve, hogy az egységes anyag alapvetően 
neki, vagy forrásainak köszönhető. Feltételezhető, hogy az általa használt 
forrásokat később más szerzők is kézbe vehették. A szöveget, amelyet Pictor 
alkotott a rendelkezésére álló néhány adatból, azt mások is átvették, mert így 
szép egységes történetet tudtak létrehozni, leírni.ib

Az első mű, amely nem idegenek számára íródott, M, Porcius Gato 
Origines című munkája, amely egyben az első latin nyelven írt történeti mű 
is.17 A történetírás kialakulásának nyilvánvalóan többféle oka volt: a vallási ok, 
illetve hogy hatalmi legitimációként szolgált a külföld számára, hiszen így

11 T impe, 1996. 278.
12 T impe, 1996. 278.
13 Assmann, 1999.17.
14 DumÉzil, „Róma első négy királya”, in: DumÉZIL, 1986. 20.
15 Ai.FÓI.DI, 1965. 173-174. Vő. DRUMMOND, A. - OGII.VIE, „Sources fór Early Román 

History” in: The Cambridge Andm l Hislrny, 5.
16 ALFÖLDI, 1965. 173-174. Ezzel kapcsolatban CORNELL megjegyzi, hogy természetesen 

nem feltételezhető, hogy Fabius Pictor azt írhatott, amit akart, ő lévén a korai történe
lem  első lejegyzője. CORNELL, 1986. 82.

17 DRUMMOND, A. - Ogilyie, „Sources fór Early Román History" in: The Cambridge Andm l 
Hislrny, 5.
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Róma múltjával igazolja jelenlegi hatalmának jogosságát. Ez utóbbi ok talán 
összefügg a görög nyelvűséggel. Kérdés, hogy a történetírói művek kezdetben 
azért íródnak görögül, mert a külföldnek szólnak, vagy azért, mert a görög 
nyelv szinte műfaji jellegzetességként jelenik meg. Cato azért ír latinul, mert 
belső művet ír, vagy azt akarja igazolni, hogy egy történeti műnek nem műfaji 
követelménye a görög nyelvűség.18 19 A római történetírás kialakulásába talán 
belejátszik az a szemlélet is, hogy Athén nagyságát, dicsőségét az (is) adja, 
hogy a történetírói megírták történetét, vagy az, hogy Athén polgárai olyan 
dicső tetteket hajtottak végre, mint a jelenben a rómaiak, így ez utóbbiak is 
méltóak a megörökítésre.

„Az athéniak tettei, gondolom, valóban elég jelentősek és dicsőségesek voltak, csak 
nem egészen annyira, mint ahogy híresztelik. De mivel nagy tehetségű, íróik akadtak, az 
egész fold,kerekség az athéniak cselekedeteit tartja a legnagyszerűbbnek. így a tettek vég- 
kezvivőinek érdemeit annyira becsülik, amilyen magasba a kiváló tehetség szava emelte 
őket. A római népnek azonban sohasem volt része ilyesmiben... ”1!l

Kérdés, hogy e mögött a gondolat mögött az áll-e, hogy Rómát, illetve a 
rómaiak tetteit is elfelejti az utókor (azaz a későbbi rómaiak), ha nincs törté
netírásuk.20 Azonban elképzelhető az is, hogy a gondolatmenet fordított, vagy 
fordítva is jelen van. Mivel aktuálisan Róma és a római hősök nagyok, hatal
masak, meg kell írni történelmüket, mivel Athén is ezt tette (Athén mintaként 
való használata).21 22 Livius Praefatiqában azonban szabadkozik amiatt, hogy tör
ténelemmel foglalkozik, magyaráznia kell azt: „Nem vagyok meggyőződve, hálás 
munkába fogok-e, ha a Város alapításától kezdve megírom a római néjr történetét...”"  
illetve „A történelem megismerésében különösen az az üdvös és gyümölcsöző.,.”.23 24 A ró
mai polgár politizál, azaz Róma dolgaival, ügyeivel foglalkozik és harcol.2,1 A 
történetírás hagyományosan nem tartozik a politizálásba, a város dolgaival

18 „A künyvirás már önmagában véve is valamiféle ‘görög dolog’”. (ALBRECHT, 2003. 298.)
19 SallustiuS: Caiitina összeesküvése 8.
20 Kérdés, hogy egyáltalán felmerül-e mint probléma, lehetőség az utókor emlékezete,
21 Ez utóbbi felvetés összefügg azzal, hogy az emlékezet egyik funkciója az, hogy példákat 

állítson a hallgatók, az utókor elé, Lehet, hogy ez a szemlélet és fordítottja a 
történetírás külső és belső funkciójával függ össze -  a külföldnek szóló rész politikailag 
támasztja alá Róma hatalmát, legitimálja, a belső megerősíti, emlékeztet, megteremti a 
világot.

22 LIVIUS, 1982. Előszó, 1.
23 LIVIUS, 1982. Előszó, 7.
24 Earl, 12.
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való foglalkozás körébe, bár ilyen célja is van."1 A történetírás tehát nem ró
mai sajátosság, Liviusnak ezért kell indokolnia, hogy miért ír történelmet, 
miért az otiummaX tölti el idejét a negotium helyett.

A város és a vidék a mítoszokban

Az alcím alapvetően vidék és város egyszerű egymással való szembenállását 
sugallja, azt, hogy a kettő a mitológia szintjén is szembenáll egymással. A te
rek közötti kapcsolat azonban korántsem ilyen egyértelmű.

A város hagyományosan, de az antik ókorban különösképpen a civilizáció 
megvalósulási helyeként jelenik meg, magával a civilizációval azonosul. A ró
mai államot még a Kr. u. 5. századi hanyatló időszakban is úgy határozzák 
meg, mint ami több ezer városi közösségből áll.21’ Ugyanakkor, bár a biro
dalom szerkezetileg, igazgatásilag a városokra épül, a vidék jelenik meg úgy, 
mint az ősi értékek hordozója.

A római mítoszok az Ősöket a vidéki élettel kapcsolják össze, ahol az ősi egy
szerűség található meg szemben a városi élet clfajultságával. A társadalom 
szembesül az eredetinek tartott belső rendjétől való eltérésekkel, és ezeket a 
változásokat nem természetesnek fogja fel, hanem romlásnak. Alapvetően 
mindig feltételezik, hogy volt egy ideális állapot, amikor ez a rend teljes, töké
letes, megbontatlan volt, amelyhez képest az állapotok, a társadalom rendje 
hanyatlik. A tipikusan városi civilizáció mintegy visszahatásként helyezi elődeit 
vidékre. Ezt különösen alátámasztja, hogy még a hipotetikus aranykort, vagyis 
a törvények és a civilizáció előtti világot is a vidékkel azonosítják.25 26 27 A városi 
élet visszásságaival szemben az aranykor ideális világát, a tökéletes rendet, 
amikor még törvényekre, szabályokra nem volt szükség, csak a vidéken tudják 
elképzelni.'8

Másrészt a vidéket az antikvitás egészében nem foglalja el, talán nem is 
tudja teljesen betagolni, inkább elhatárolja magától, illetve civilizálni próbál
ja. A vad vidék, az erdők elsősorban a barbár, ellenséges törzsek lakhelyei.29 
Róma később ezzel a vidékkel kerül szembe a germán háborúk során:

25 Talán kezdetben irodalmi tevékenységnek számított, amivel főként csak gazdag ariszto
kraták foglalkoztak. (ALBRECHT, 2003. 51.)

26 MUML'ORD, 1985. 198.
27 KŐVES-Z(J LA UF, 1995. 80,
28 A költészetben is a bukolikus líra helyszíne a pásztori, vidéki világ,
29 BENEVOLO, 1994. 16.
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„Miután Gaerína előrement, hogy felderítse a vadon rejtett szakaszait s a mocsaras 
területeken, süppedékes réteken hidakat és töltéseket építsen...1,30

„Nagy lármával és lendülettel köröskörül kapták a germánokat, közben kajánul 
kiáltozva, hogy itt nincsenek ám erdők, sem mocsarak, itt kedvező a tere}) és kedveznek 
az istenek!”31

A vad vidék mellett, amitől a társadalom elhatárolja magát, létezik a szelíd 
vidék is. Ez bizonyos szintig „civilizált”, a rendezettséghez tartozik -  itt műveli 
a földjét L. Quinctius Cincinnatus.32 A szelíd vidék civilizáltságából fakadóan 
a városhoz tartozik, hiszen az alapvetően földműves település. A város azonban, 
amely az élet, a politika színtere, negatív konnotációkat is hordoz. Kérdés, 
hogy melyik vidék az aranykor helyszíne. Figyelemre méltó, hogy Romulus és 
csapata nem földművelők voltak, hanem „erdei emberek”33 -  azaz mégcsak 
nem is pásztorok. A földművelés nem jelenik meg a történetben, eszköze, az 
eke azonban mégis felbukkan, mégpedig Romulus kezében: „a városalapító 
ekkor bronz szántóhegyet illesztett az ekébe, (...) mély barázdát vont a város határa 
körül”34 Ez a gesztus a város sérthetetlenségének érdekében történik, tehát 
maga a szántás művelete is pozitív. Romulus és csapata azonban nyilvánvalóan 
a vad vidék részei. Itt esetleg feltételezhető a külső és belső eredettörténet ke
veredése is. Az úgynevezett külső történetek, amelyeket a Rómával kapcsolatba 
kerülő civilizációk alakítanak ki, a rómaiakat ügy láttathatták, mint maguk a 
rómaiak a későbbi barbárokat. Elképzelhető ugyanakkor a hagyományok 
bonyolultsága mint magyarázat. Egyszerre jelenik meg az, hogy Romulus a 
vad vidék része, másrészről ez a történetben nagyon pozitív: „nem henyéltek sem 
az ólakban, sem a nyájak mellett, hanem vadat űzve járták be az erdőket. Ily módon 
megedződött testük-lelkük...”.35 Éppen ez a „erdei ember”-lét teszi őket képessé, 
az utólagos magyarázat szerint, az uralkodásra, pontosabban az uralom meg
szerzésére.

30 Tacitus i , 6 1 ,4 -8 .
31 Tacitus 1 .61 .11-13 .
32 Ld. LlVUJS, III., 26.
33 „vadat űzve járták be az erdőkul (...), nemcsak vadállatokkal szálltak szembe, hanem megtámadták 

a zsákmánnyal megrakodott rablókat is... " (LlVIUS I., 4, 9.) Ezzel szemben Pl.UTARCHOS 
képe idealizáltabb: „testüket edzették, vadásztak, versenyfutást rendeztek, rablókat üldözlek, 
tolvajokat foglak el, és megvédtek az elnyomottakat az erőszak ellen” (Pl.UTARCHOS. Romulus, 
6.)  '

34 PLUTARCHOS, Romulus, 11.
35 LlVIUS, I., 4., 8-9.
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Elképzelhető, hogy a városon kívüli világot (azaz azt a területet, amely a 
történelmi korban, jelenben a germán törzsek lakta vad vidék, az erdők világa) 
azonosítják a város előtti világgal, azaz a város, kozmosz létrejötte előtti rende
zetlenséggel. Kultikus szempontból nincs semmi a város alapítása előtt, hiszen 
maga a város alapítása hozza létre a rendet,

A harmadik közeg, a város, ami a római mitológiában alapvető jelentőségű, 
a közösség identitását képezi. A közösség nem úgy határozza meg magát, mint 
amely együtt vándorol be a városba, azaz kezdettől fogva együtt van, közös 
eredetű (vö. pl. magyar ősmonda). Egyedül a városban való élet fontos. Ezt 
jelzi, hogy Romulus személye kizárólag funkcionális szerepet játszik, a társada
lomba nem ágyazódik be, nincsenek utódai, nem tekinthető Róma mitikus 
ősének, akitől a rómaiak magukat származtatnák. O egyedül a várost alapítja 
meg. Ez azt mutatja, hogy a római identitás nem a közös eredethez, hanem a 
városhoz kötődik, a közös eredet fikciója nem merül fel. Elképzelhető az, 
hogy csak a történetírásban nem él az elképzelés, bár korábban létezett, 
illetve az is, hogy a történetírás szándékos módon nem foglalkozott ezzel. Egy 
másik, ezzel összefüggő jellegzetessége a római mítoszoknak, hogy a világ te
remtése nem merül föl bennük. A rómaiak nem az első nép a világon, sőt 
Róma sem az első város, jelentőségét egyedül az alapító, illetve későbbi nagy
sága adja. Feltehető a kérdés, hogy ha nem az első város, akkor vajon a miti
kus aranykor római hagyomány-e. Róma alapítói is tárosból vándorolnak ki, 
bár vannak komoly kapcsolatai a vidékkel. Elképzelhető-e, hogy a városból való 
kivándorlás már csak a történelmi tapasztalat okozta racionalizálás?

Róma alapítása, az alapítás oka

A Róma alapítását közvetlenül megelőző, megelőlegző történetekben több 
kérdéses elem található. A város alapításának okára a forrásokban a három 
történetíró, Livius, Dionysios és Plutarchos némileg eltérő magyarázatot ad.

Livius szerint a testvérek nem maradnak Álba Longában, hirtelen igényük 
támad egy új város alapítására: Jimikor így visszaszállt Numitorra Álba királysága, 
Romulus és Remus lelkében kívánság ébredt, hogy azon a környéken, ahol kitették őket, 
várost alapítsanak’'.36 37 Ez hasonlóan hirtelen történik, mint a mesékben, ez az 
az elem, amit Propp a hiány tudatosulásának nevez.' Megjegyzendő, hogy ál
talában feltételezik, hogy a mese a mítoszból ered, illetve, hogy az archaikus

36 LIVIUS, I., 6., 3.
37 Propp, 1999.197.
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folklórban alig lehet a kettőt megkülönböztetni. Elképzelhető, hogy Romulus 
és Remus vágya, kívánsága mögött korábban az a mitikus magyarázat állhatott, 
hogy jelet kaptak a város alapítására az istenektől. A szent hely ugyanis nem 
szabadon választott, hanem az istenek által jelekkel meghatározott.38 Elkép
zelhető, hogy a farkas megjelenése volt a jel, hiszen a várost azon a területen 
alapítják, ahol kitették őket, azaz ahol a farkas, Mars isten szent állata meg
jelent. A jel tehát vagy hiányzik a történetből, vagy pedig az a kérdéses, hogy 
miért csak az albai háború után tudatosul bennük annak jel volta.

Érdekes Livius indoklása, amely szerint a túlnépesedés az oka az új város 
alapításának: „Az albaiak és a latinok már valóban túlságosan sokan voltak...”39 és 
„a lakók együttes száma alapján joggal remélhették, hogy a megalapítandó városhoz 
képest Álba is, Lavinium is kicsi lesz”40 41 42 43 44 Az, indok elsősorban azért nem tűnik va
lósnak, mert később túl kevesen lesznek, tehát ellentmondásban áll az asylum 
kialakításának okával. Livius ezt úgy magyarázza, hogy szándékosan, indoko
latlanul nagyobbra építették a várost. Ez azért meglepő, mert már a kivándor
láskor is elegen vannak egy nagy város, talán a legnagyobb város megteremté
séhez. A Liviusra is jellemző ellentmondó elemek jelzik, hogy különböző 
hagyományok elemeit használja, amelyek sok esetben ellentmondanak egy
másnak, de talán már olyan mélyen beleivódtak a köztudatba, hogy a hallgatók 
hiányolnák őket a történetből.n

Érdekes kérdés a lehetséges mitikus elem elhagyásának, elleplezésének 
oka.4' Ogilvie felhívja a figyelmet arra, hogy Livius két alapvető forrása közül 
az egyik szerző, C. Licinius Macer populáris volt, és mint ilyen úgymond „anti- 
klerikális” is, azaz jellemzően politikai, illetve racionális magyarázatokat talált 
a rítusokra.13 így elképzelhető, hogy Livius egyszerűen Licinius Macert követte 
ennek a résznek a leírásakor, hiszen általában nem változtatott jelentősen a 
forrásain átvételkor, őt alapvetően nem a kutatás érdekelte, hanem olvasmá
nyos történeteket akart írni.14 Licinius Macer személyes politikai vonzalmain

38 Eliade, 1999, 22.
39 LIVIUS, I., 6., 3.
40 Livius, I., 6., 3.
41 CORNELI, az aunalisták kapcsán fehhja arra a figyelmet, hogy a történetírók nem  

dolgozhattak szabadon, nem találhattak ki bármit, amit elgondoltak. CORNEl.l., 1986. 
76-77.

42 Ez a kérdés alapvető az egész történeti szövegkorpusz vizsgálata során.
43 OGILVIE, 1965. 12.; Populárisnak lenni alapvetően politikai magatartást jelentett, de azt 

is, hogy LICINIUS Macer nem tartozott Róma nagy, vezető nemzetségei körébe, 
genséhez nem kapcsolódott mitikus múlt (vő. pompa fimelnis). így nem azonosul Róma 
mitikus múltjával sem, hiszen a gensek és Róma köztársasági múltja szinte azonos.

44 Ogilvie, 1965. 5-6. és 18.

22



és elképzelésein tűi belejátszik az is, hogy a racionalizálás alapvető folyamat 
volt a történetírás kialakításakor, talán mert a történetírás mint olyan racioná
lis, tények leírásának felfogott műfaj. A város alapításának gondolatával együtt 
megjelenik a remény is, hogy a város nagy lesz: „joggal remélhették, hogy a 
megalapítandó városhoz képest Álba is, Lavinium is kicsi lesz ”.45 Ez utóbbi gondolat 
a mítosz természetéből fakad, jelzi a magyarázó, megalapozó jelleget. A mítosz 
tehát már Róma nagyságát is magyarázni akarja, azt, hogy mi indokolja, tá
masztja alá a város korabeli nagyságát, uralmát elsősorban Itália fölött.

A város alapítása tehát már sok szempontból determinált. Jellemző részlet, 
hogy Romulusnak már erdei emberként is csapata van, ő maga királyi funkci
ókat tölt be. Dumézil felhívja a figyelmet arra, hogy a gondosan specifikált ki
rályeszme, sőt maga a szó is, indoeurópai eredetű/0

Plutarchos hasonlóképpen írja le a mítoszt, bár bizonyos szempontból 
racionálisabban. Az általa leírt történetben az ikrek azért költöznek el, mert 
uralkodni akarnak, de nem nagyatyjuk trónról való letaszításával. A másik, a 
szerző által valódinak tartott ok itt is a túlnépesedés, de Plutarchos az ikrek 
népének, csapatának az alantasságát jobban hangsúlyozza: „olyan sok szökevény 
rabszolga és menekült sereglett hozzájuk...”.47 Ebből a jellemzőből esetlegesen 
következtethetünk arra, hogy Plutarchos Róma hatalmával ellenséges forráso
kat is használhatott. Értelmezhető tehát a műveltebb környezet negatív pro
pagandája eredményének is.18

Dionysios története viszont jobban hasonlít a görög történelem egyes ele
meire. Úgy tűnik, a római hagyományban Numitor szinte teljesen funkciót- 
lan, itt viszont ő kapja az irányító szerepet/9 Az új város alapításával ellensége
itől, a népességfölöslegtől, illetve talán lehetséges vetélytársaitól, Romulustól 
és Remustól akar megszabadulni/* Dionysios szövege inkább egy görög gyar
matváros alapításának indokait idézi, mint a föntebb leírt két történetet, ame
lyek valószínűleg régebbi hagyományokból táplálkoztak.

A város helyével kapcsolatosan több vallástÖrténetileg is érdekes motívum 
jelenik meg. Ehhez a területhez tartozik a lupa, aki itt szoptatja meg először 
az ikreket.11 Az anya szerepével kapcsolatos, hogy Rhea Silvia csak megszüli az

45 Uvius, I., 6., 3.
46 Dumézil, 1973.568.
47 Plutarchos: Romulus, 9.
48 Ld. Borzsák, 1990.23,
49 Dionysios, I. könyv, LXXXV., 1.
50 Dionysios, I. könyv, LXXXV., 2.
51 A legkorábbi római bizonyíték az ikreket megszoptató farkas történetére a bronz farkas, 

melyet az Ogulniusok állíttattak Kr.e.296-ban. GjKRSTAD, 1962. 40.
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ikreket, a továbbiakban az anyai funkciókat nem ő, hanem a lupa tölti be. így 
az ikreknek tulajdonképpen két anyjuk van, Rhea Silvia és a lupa, aki meg
menti a gyermekeket és akit a szöveg fenntartással, de szimbolikusnak tekint 
és Faustulus feleségével, Larentiával azonosít. Érdekes, hogy Larentiával együtt 
már három anyai funkciókat betöltő' alak jelenik meg. Hármuk közül talán 
Rhea Silvia a legkevésbé jelentős, de az ő személye talán leginkább csak jog
alapként szolgál az ikreknek az uralkodásra. Érdekes azonban, hogy csak a ki
rályi származás fontossága jelenik meg, hiszen az ikrek nem maradnak Álba 
Longában, ahol születési jogon, örökléssel trónra kerülhetnének. Elképzel
hető, hogy a királyi családból való származás azért fontos, mert uralkodó csak 
a vezető elitből származhat, illetve a hatalomátvétel is csak ebből a körből 
képzelhető el. “ Másrészről elképzelhető az is, hogy ez a részlet nem belülre, 
azaz magának a római társadalomnak szól, hanem a Rómával ellenséges kör
nyezettel szemben szolgál jogalapként.

A lupa-történethez hasonló elem máshol is megjelenik, Kyrost születési 
legendája például egy kutyával hozza kapcsolatba. Acca Larentia eredetileg 
talán egy farkas alakjában is megjelenni képes, átváltozó istennő lehetett. A 
farkas jelképpé válik a római hagyományban. Elképzelhető, hogy valamely et
nikum igen ősi múltjából került a római gondolkodásba, amely mögül talán 
az esetleges totemhit már elveszett, de a jelképiség megmaradt.5'’ Megjegyzen
dő, hogy a farkas totemállatként való értelmezését Borzsák István élesen eluta-

-  • rAsitja.'
Másrészről Köves-Zulauf szerint a farkas „általánosan elterjedt haláldémon”, 

viszont itt éppen megmentő szerepe van.'" A farkas szerepe értelmezhető te
hát úgy is, hogy, ahogy Borzsák István írja, a Rómánál gyengébb, de műveltebb 
környezet negatív propagandájának eredményeként került be Róma alapvető 
mítoszaiba, de az is elképzelhető, és talán valószínűbb, hogy egy korábbi 
hagyomány maradványa.,ÍJ Köves-Zulauf szerint ugyanis az archaikus gondol
kozás számára a születés és halál nincs ellentétben egymással, sőt kiegészítik 
egymást és bizonyos mértékig azonosak.5' Tehát ahogy a farkas a vadság és 52 53 54 55 56 57

52 Ez az elképzelés ragadható meg abban a principatus elején élő elgondolásban is, hogy 
császárságra csak senatori rangú polgár törhet, az alacsonyabb származásúaknak, 
lovagrendieknek ez nem sikerülhet, nem fogadnák el tőlük.

53 Szemben Mil.es, 1995. 141-143.
54 Borzsák, 1990.22.
55 Kövf.S-ZUL,\ur, 1995.167.
56 BORzsÁK, 1990. 25.
57 KÖVES-ZULAUI', 1995.109.
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pusztítás megtestesítője, és így halálba ragadja az embereket, éppígy ki is ra
gadhatja őket onnan.

Arról sem szabad elfeledkezni, hogy a farkas mindezen sajátosságai mel
lett még Mars isten állata is, így kétszeresen is megjelenik az ikrek történeté
ben, egyrészről, mint állítólagos apjuk, másrészről, mint felnevelőjük, anyjuk.

Róma alapítási helyéhez kapcsolódik a már említett Larentia személye is. 
Plutarchos szerint két Larentia létezik, az egyik a „könnyű életű nő”, a másik 
Róma jótevője.l,s A két nő azonban valószínűleg azonos, jellegzetességeik fel
tűnő módon szinte teljesen megegyeznek, bár más-más emelődik ki. Mindkettő 
segíti Róma létrejöttét, egyikük Róma alapítóját neveli föl, a másik pénzt, 
esetleg magát a város területét is a népre hagyja, az egyikük kimondott mó
don lupa, a másik csak valószínűleg, hiszen bár istenfélő és kegyes, a templom 
őre pénzt ad neki és meghívja egyedül vacsorára, hogy az istennel töltse az éj
szakát.® Ráadásul halálukban azonosulnak, a második Larentia nem hal meg, 
hanem egyszerűen eltűnik azon a helyen, ahol az első nyugszik/50 Ez a leg
utolsó mozzanat különösen megerősíti a két Larentia lehetséges azonosítását. 
A második Larentiáról Plutarchos azt is közli, hogy köztiszteletben áll a róma
iaknál.58 59 60 61 62 Éppen ezért elképzelhető, hogy a két, funkcionálisan azonos Laren
tia eredetileg egy istennő volt, aki talán Róma titkos védőistennőjével 
azonos.

Róma alapítási rítusai, az alapításnál jelenlevő istenségek

A farkas, aki itt találta meg az ikreket, valamiféle istenségként, vagy egy isten 
jeleként merül fel, hiszen a terület egy város létrehozására alkalmas, szent 
térségnek, „kozmosznak” tűnik. Eliade szerint a kozmoszt ugyan az emberek 
teremtik meg, de a mitologikus gondolkozásban ez csak az istenek világ
teremtő művét ismétli, idézi fel, nem az emberek saját alkotása.03 A letelepe
dett népek számára a megfelelő hely kiválasztása ugyanis létfontosságú, a kö
zösség léte függ tőle.64 Csak a megfelelő területeken, szent térben van rend,

58 Plutarchos: Romulus, 4-5,
59 Megjegyzendő, hogy PLUTARCHOS egy másik művében (Qnaestiones Romai i. au, 35) ezt ■ 

második I.arentiát már hetem ként írja le. Idézi: HAIIN, 1975. 42.
60 PLUTARCHOS: Romulus. 5.
61 Plutarchos: Romulus. 5.
62 Róma titkos védőisteiinőjével kapcsolatban lásd: KÖVES-ZULAUF, 1995.116.
63 Eliade, 1999. 23-26.
64 Eliade, 1999.28.
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de kizárólag azért, mert az istenek megszentelték, illetve mert az emberek ve
lük kapcsolatot képesek tartani. Egy város alapítása azért különlegesen fontos, 
mert az istenek világteremtó munkáját ismétli.65 De ez az állapot nem végle
ges, szilárd, a kozmoszt állandóan fenyegeti a rend eltűnése, a külső ellensé
gek, támadások káosszá változtathatják, eltüntethetik a szent teret.66

A két testvér között a konfliktus a város alapításárai kezdődik. A probléma 
lényege, hogy ikrek, így egyenlő jogaik vannak, nem tud közöttük az „idősebb 
fiú előjoga” dönteni.67 Liviusnál az a konkrét kérdés, hogy ki adjon nevet a vá- 
rosnak.68 Maga a kérdés is különleges, úgy tűnik, hogy az, aki nevet ad a vá
rosnak, az az alapító. Ez ellentétes, megfordított sorrend a megszokott rend
hez képest, azaz, hogy az alapító nevezi el a várost. Tehát itt maga a névadás 
gesztusa, illetve a név ismerete, esetleges kimondása (bár ez explicite nem 
szerepel a szövegben) teszi Romulust alapítóvá, Feltehetően az a mágikus 
elképzelés áll a probléma mögött, hogy az, aki kimondja a nevét, azaz tudja a 
nevét a városnak, az birtokolja a hatalmat fölötte, tehát az a személy az 
uralkodó.

Érdekes a testvérek közötti konfliktusról Hannah Arendt véleménye, aki 
szerint az erőszak az alapításnál jellemző módon mindig megjelenik. A törté
nelem kezdetekor jelen van az erőszak, „erőszak volt a kezdet, ezért nincs kezdet 
erőszak nélkül”.69 70 Ennek oka talán az, hogy káoszból jöhet létre csak a rend, il
letve lehet talán az is, hogy az új rend új törvényalkotást, új formákat kíván.

A  helyszín kiválasztása

A két testvér madárjóslatot kér, Liviusnál Romulus a Palatínust, Reraus az 
Aventiuust választva színhelyül.76 Érdekes ezzel szemben, hogy Plutarchosnál 
Romulus nem magaslatot választ, hanem a szövegben indokolatlanul Roma 
Quadratát: „Romulus ragaszkodott ahhoz a területhez, amelyet Roma Quadratá-nak 
-  vagyis négy részre osztott Romának -  neveznek, Remus viszont a jól megerősített 
Aventinust választotta”.71 Ez jelezheti, hogy ebben az esetben Plutarchos talán 
egy korábbi hagyományt őrzött meg. Scullard úgy oldja fel a problémát, hogy

65 EL1ADE, 1999. 24-26.
66 Eijade, 1999. 23.
67 Mitológiai ikerpár-párhuzamokra lásd: NÉMETH, 2002. 202-204.
68 LlVUJS, I„ 6., 4.
69 Arendt, 1991.22.
70 Livius, I., 6., 4.
71 PLUTARCHOS: Romulus. 9.
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szerinte Romulus a Roma Quadratát a Palatínuson alapította meg.'J Plutar- 
chos szövege azonban abból a szempontból is meglepő, hogy Roma Quadra
tát mint fizikailag létező helyszínt említi, pedig azt nyilvánvalóan Romulus 
maga hozza létre mitikus szinten az auspidummal. A mítosz érzékelhetően 
már elhomályosult és Plutarchos már nem érti.

A  jel

A madáijóslat kérése feltételezett etruszk hagyományra megy vissza. A róma
iak általánosan az etruszkokat tartották az istenektől érkezett jelek értelmezé
sében szakembereknek.' !

A madárjóslat az auspidum egyik formája, egy vállalkozás kezdetén kere
sett és kapott jósjel, amely azonban, mint az istenektől kapott jelek általában, 
értelmezésre szorul.72 73 74 75 76 Azzal, hogy Romulus és Remus képesek értelmezni, illet
ve pontosabban, tudják, mit jelentenek a jelek, maguk is szakértőkké, augu- 
roAká válnak.7ii De az értelmezés mégsem egyértelmű, nem tudják eldönteni, a 
két kapott jósjel közül melyik az erősebb, érdekes módon nem az merül fel, 
hogy az egyik esetleg nem hiteles, nem az istenek küldték. Éppen ezért a tör
ténet inkább tűnik erőfitogtatásnak, azaz ki tudja előbb kiprovokálni a jelet az 
istenektől, illetve ki tud erősebb jelet szerezni, semmint az isteni megerősítés 
kérésének. Nem az a kérdés merül fel, kit támogatnak az istenek, hanem, 
hogy ki a nagyobb hatalmú. Ehhez illeszkedik, hogy az augurok kezdetben 
varázslók lehettek, akiknek feladatuk volt a jósjelek létrehozása.7tl Tehát ez a 
történet eredetileg esetleg arról is szólhatott, hogy a két varázsló varázserejét 
mérte Össze ilyen módon. Ezzel a feltételezéssel kapcsolatban érdemes megje
gyezni, hogy Dumézil szerint a királyi és a papi funkció már a közös indoeurópai 
múltban kettéválik. A korai rómaiak szintén élesen elválasztották a két fela
datkört. Mégis léteznek olyan mondák, legendák különböző népeknél, ahol a 
királyok egyszersmind papi funkciót is betöltenek,77

72 SCUI.LARD, 1967. 246. Vő. GJKRSTAD, 1973. 41.
73 D umézil, 1973. 635. Vö. Gjkrstad, 1973. 221-222.
74 GJKRSTAD, 1973. 221.
75 LiOU-GlLLE, 1998. 21.
76 KÖVKS-ZULAUK, 1995, 43-44., 111. GjERSTAD, 1973. V .,221.
77 Dumézil, 1973. 568-69.
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A  városalapítással kapcsolatos szertartások

A mitikus alapítószertartásokat a források szintért különböző módon írják le. 
Liviusnál az alapítást Romulus egyedül, külső segítség nélkül végzi. Livius, il
letve forrásai feltűnően hiányosak a kultikus cselekmények leírásában, ezeket 
egyszerűen eliminálják, illetve történelemnek álcázzák, mint az „utolsó szabin 
háború esetében ”.78 79

Ezzel szemben Plutarchos és Dionysios több alapítószertartást is leír. 
Plutarchos ezeket nem eredetinek tartja, hanem etruszknak. Az etruszkok 
általában mint vallási szertartások szakértői jelennek meg a mítoszokban, azt 
is kifejezve, hogy az isten alakokkal való kapcsolattartás a római vallásban nem 
egyszerű, sőt, veszélyeket hordoz, és így speciális hozzáértést igényel.80 Az et
ruszk szakembereknek „bizonyos szent szokások és iratok alapján, irányítaniuk és 
magyarázniuk kellett mindent”.81 Ez a részlet a szó szerepét hangsúlyozza, ami 
érvényesít és értelmez mindent, nehogy bármi is kiváltsa az istenek negatív 
reakcióját. A szónak a római vallásban játszott kiemelt szerepe ismeretében 
érdekes, hogy ez a mítosz szavakat nem, csak tetteket közöl, azaz Romulus 
maga nem mond semmit.

Plutarchosná! a város megalapító szertartásai között különleges szerepet 
kap a mundus kialakítása, illetve a fal szerepe. A gödör Plutarchos leírásában 
Roma Quadrata középpontja.82 83 Érdekes, hogy ezt a szertartást csak ő, illetve 
Ovidius említi, kérdés, hogy Livius például miért nem szól róla.8'1 A megoldás 
elképzelhető, hogy egyszerűen a hagyományok összetettségében rejlik. A szer
tartást talán csak a források egy része említi, így Livius, aki nem dolgozta 
össze a forrásokat, olyan forrást használt ennél a résznél, amely az alapító
szertartásokról nem beszél. Vagy talán egyszerűen csak elvetette nem találva 
megbízhatónak.

A leírásból Szabó Árpád arra következtetett, hogy valamiféle áldozati 
szertartásról lehet szó. Ovidius szövegéből könnyen valószínűsíthető ez az el
képzelés;

78 Id. DUMF.ZIL, 1986. 52,
79 PLUTARCHOS: Romulus. 11.
80 KÖVES-ZuLAlJF. 1995. 47.
81 PLUTARCHOS: Romulus. 11.
82 PLUTARCHOS: Romulus, 11.
83 Természetesen más szerzők is említik még ezt a szertartást, így például VARRÓ {De Irngua 

Latma, V. 143-144), akit Ovidius forrásként is használt, vagy a 6. századi bizánci jOHAN- 
NES LVDUS {De me-nsihns, IV. 73). Mindkettőt idézi Ha íIN, 1975. 65-66. és 166-167.
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Indul a munka: Pales ünnepe volt az a nap.
Ástak mély üreget, gabonát szórtak fenekére, 
szomszéd telkekről hordva reája rögöt.
És amikor tele lett földdel, ráépül az oltár s4

Elképzelhető, hogy itt a gödör az oltár föld alatti folytatása, benne az al
világi isteneknek szóló áldozattal. Ezzel szemben Dumézil határozottan külön
választ két különböző, kétféle funkciójú mundust. Az egyik az alvilági istenek
nek tett áldozatokhoz szükséges, mintegy' alvilági kapu szerepet tölt be, míg a 
másik Róma alapításánál szerepel.8"1

Plutakhosz leírása azonban különbözik, nem említi az oltárt és elsősorban 
a mundus középpont funkcióját hangsúlyozza. A mundus mintegy összefoglal
ja, magában egyesíti a világ fontos elemeit, hiszen „belehelyezték mindazon dolgok 
zsengéid, amelyeket megszoktak és megszerettek, vagy amelyek szükségesek voltak számuk
ra”.84 85 86 87 Sőt, mintha az ismert világot is egyesítené: „mindenki hozott egy marék 
földet onnan, ahonnan származott, és mindezt együtt beledobálták a gödörbe”, A kul
tusz talán még inkább a különböző területekről származó közösséget, sem
mint a világot egyesíti. Ez a kettő azonban a mítosz szintjén igen hasonló, 
szinte ugyanaz a fogalom. Ez a mundus magának a városnak is középpontja, 
amely köré a Plutarchos által leírt mítosz szerint meghúzzák a város kerületét,

Ha tehát a város magát a világot szimbolizálja, összefogva a különböző 
területekről hozott földeket, illetve a szükséges dolgokat, növényeket, a 
mundust világközéppontnak tekinthetjük. Ezt egyrészt az erősíti meg, hogy 
Plutarchos meghatározása szerint a gödröt a „mostani Comitium helyén” ásták, 
azaz ahol hagyományosan a város középpontja van,88 másrészt az orbis, illetve 
a kör alakú urbs közötti összefüggés is. Ez feltételezhetővé teszi, hogy a város a 
mítoszban azért kör alakú, mert a világ mintájára épül, így létrehozása, alapí
tása a világ teremtéséhez hasonló aktus. Eliade szerint a világ középpontjában 
áll az axis mundi, amely összekapcsolja a különböző síkokat, s az egész világ 
körülötte terül el. „A köz éppontban következik be a síkok áttörése és csak itt válik a tér 
szentté és ezáltal valóságossá ”89 Az így kialakított kozmosz mindig imago mundi és 
mindig teljes.90 Ha Eliade fejtegetése néhány ponton túl merész is, vagy prob

84 OVIDIUS: Füsti, IV. 820-823.
85 Dumézil, 1973. 345.
86 PLUTARCHOS: Rmnulns. 11.
87 PLUTARCHOS: Romáin s, 11.
88 SZABÓ,1995. 227.
89 Eliade, 1999. 39.
90 Eijade , 1999. 37.
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lémás, így érdekes kérdés, hogy mennyiben kapcsolja össze a mundus a földet 
az éggel, egészében mégis magyarázza a mítoszt. így a kör mindig a teljesség, 
tökéletesség, örökkévalóság, védettség szimbóluma szokott lenni, és a világot 
is kör alakúnak volt szokás ábrázolni.

A mundus mellett a központi szerepet a fal kapja, egy római város építése 
magával a fallal kezdődik, így nem meglepő, hogy ezt magáról Rómáról is fel
tételezték. Ennek a kialakításáról természetesen mindegyik használt forrás be
számol. A fal említése először Remus halálának mítoszában jelenik meg.

Livius története a közismertebb, Remus gúnyolja Romulust, majd átugorja 
a falakat. Erre Romulus megöli Remust, de a tetténél a kísérő szavak jelentő
ségtelj esebbek: „így jár ezután, aki átugorja falaimat!*01. Remust itt egyértelműen 
az ellenséggel azonosítja, és nem, mint riválisát, hanem mint támadót öli meg. 
Plutarchosnál Remus nem a falakat, csak az azokat jelző árkot ugorja át, 
amiből még inkább nyilvánvaló a tett funkcionális jelentősége.92 Tehát Remus 
nem egyszerűen kárt akart okozni a falak lerombolásával, hanem azok szakrá
lis szerepét csorbította. Megjegyzendő, hogy a falak rituális szerepe Rómában 
nagyon fontos, kívül-belül szent övezet határolja, a pomeiium, ahol még épüle
teket sem lehetett emelni.90 A harmadik használt forrás, Dionysios egyszerűen 
úgy magyarázza, hogy a falak átlépésével akarta Remus demonstrálni az erő
dítés gyengeségét.91 92 93 94 95 96 Remus egyértelműen bűnt követ el a városfalak átugrá- 
sával, bár indoka tulajdonképpen érthetetlen. A történetből az tűnik ki, mint
ha a városfalak már alapvetően Romulus hatalma, pártfogása alá tartoznának 
és Remus ezt sértené meg. De a városfalak és a gyilkosság összekapcsolása 
rituális gyilkosságot idéz, gyakori, hogy a falak biztonsága érdekében embert 
áldoznak fel. Eliade ezt nevezi „építésáldozatnak”, amely az istenek tettét is
métli, akiknek a világ teremtésekor meg kellett ölniük az őslényt. '1 A magyar 
folklórban ennek nyomát Kőmíves Kelemen balladája őrzi. A szöveg maga is 
összekapcsolja a kettőt, Romulus kimondja, hogy azért követi el a gyilkosságot, 
nehogy a fal később megsérthető legyen. A szó ezt megerősíti, érvényesíti, 
hiszen Rómában a szónak nagyon nagy a jelentősége, erő van benne, az teremt 
sorsot.110 Érdekes, hogy Plutarchosnál nem maga Romulus követ el gyilkossá
got, hanem egy társa, Celer, aki viszont valószínűleg etruszk, vagy legalábbis

91 Livius.I ., 7. 2.
92 PLUTARCHOS: Rtrmvlus. 10.
93 Mumi-'ORB, 1985.199.
94 D ionysios, I. könyv, LXXXVII. 4.
95 Eliade, 1999.45.
96 RÓVES-ZULAUF, 1995. 48-50.
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Etruriába menekül. így a gyilkosság bűne, vagy a rituális cselekmény végrehaj
tása az etruszkokhoz kapcsolódik.

Renius másrészről a szent határvonalat lépi át, ami a kozmoszt határolja el 
a káosztól, a béke terét a háború terétől, hiszen fegyveres hadsereg csak tri- 
umphus esetén, kivételesen léphet be Rómába. Ez a határvonal, fal védi tehát 
a polgárokat, a tálág rendjét.

Remus halálának oka tehát több módon magyarázható. Egyfelől véthetett 
az istenek ellen, nem ismerve el, hogy a Romulusnak küldött jósjel a valódi, 
azaz az érvényesebb. A másik történetben ez a szint szintén felfedezhető, 
átlépve a szent határvonalat, megsértve a pomeriumot szintén vét az istenek 
ellen. Egy másik elképzelés szerint, a határvonal átlépésével egy óment idézett 
elő, amely Róma későbbi sorsára vonatkozik.97 A határvonal a civil és a kato
nai életet válaszba el, a polgárokat védi, így a béke terét határolja. Remus ezt 
lépte át, amivel inváziókat, polgárháborúkat idézett elő, amelyeket Romulus 
csak gyilkossággal tudott kivédeni, amivel tulajdonképpen Rómát védte. Ennél 
egyszerűbb feltételezés, hogy Remus meggyilkolásával Romulus csak a saját 
legitimációját erősíti meg, amely saját erején, nem leszármazásán, vagy isteni 
segítségen alapul, ezzel bizonyítja, hogy képes támadó ellenséggel szemben 
(aki ebben az esetben Remus, hiszen átlépte a falat) megvédeni a várost.

Remus halála a szövegben alapvetően determinálniak tűnik, a testvérek 
kezdettől fogva a hatalomért harcolnak, amelyet csak egyikük nyerhet el. A le
hetséges harmadik megoldás, a dualizmus, a hatalommegosztás lehetősége 
nem merül föl, bár a mitikus korban Saturnus és Janus is együtt uralkodnak. 
Sőt, később Romulus is Titus Tatiussal osztja meg a hatalmat.

Remus halála után Livius már nem említi a falakat, illetve a város alapítását, 
csak a megszervezést és a teremtés további fázisait. Ezzel szemben Dionysios 
és Plutarehos további szertartásokról is beszámol.

Dionysios szerint Romulus kijelölt egy napot a város építésének elkezdé
sére, majd elkészítve mindent, először ő maga áldozott az isteneknek, majd a 
többi embert utasította erre.98 A kedvező ómen megjelenése után tüzeket 
gyújtott a sátrak előtt, és az embereknek át kellett ugraniuk azokat, hogy veze
keljenek a bűneikért.99 100 A tűz tisztító erőként való használata egyértelmű, csak 
az a meglepő, hogy a megtisztítás nem az áldozat felajánlása előtt, hanem utána 
történik.109 Lehet, hogy ez a szertartás is a múlttól való megszabadulást

97 Liou-Gille, 1998. 26.
98 D ionysios, I. könyv, l x x x v i i i , 1.
99 D ionysios, I. könyv, LXXXVIII. 2.

100 GfERSTAD, 1973. V.; 259.
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szolgálja, a létrehozandó új város tisztaságát. Emellett Dionysios szövegében a 
megtisztítást mindenképpen indokolja a korábbi testvérháború. Ezek után 
összehívta az embereket a megbeszélt helyre, majd egy négy részből álló 
(TETpaycovov) alakzatot rajzolt a hegy köré egy bika és tehén által húzott eké
vel barázdát húzva.101 Dionysios szerint ez a szertartás hagyománnyá vált a ró
maiak között, de arról nem szól, hogy Romulusnak lett volna valami előképe.1'12 
Érdekes, hogy talán hasonló hagyományt használva, mint később Plutarchos, 
Róma alakját ő is négy részből állónak tartja, illetve, hogy itt is egy pont, azaz 
hegy köré rajzolja meg Romulus Rómát.

Jóval később, a 6, században Johannes Lydus szintén beszámol erről a ha
gyományról, majd értelmezi. Szerinte a tehenet a város felé eső, a bikát pedig 
a másik oldalra kellett kötni, hogy „a város férfim félelmetesek legyenek a külső el
lenséggel szemben, asszonyai pedig adjanak gazdag ivadékot”.103 104 105 106 Az állatok igába fo
gásáról egyébként Varró is hasonló módon számol be, de ő nem ad értelme
zést, Lyclus magyarázata nem valószínű, hogy eredeti gondolat, későbbi 
konstrukciónak, a nem értett szertartás magyarázásának tűnik.

Szintén figyelemreméltó, hogy Róma alapításához Dionysios is, Ovidius- 
hoz hasonlóan Pales ünnepét kapcsolja.101 Pales megjelenése, aki a pásztorok 
és állattenyésztők istene, erősíti a korai római vallás paraszti jellegéről szóló 
elképzeléseket. Maga Pales a legkorábbi istenek közé tartozik, hiszen még az 
sem egyértelmű, hogy férfi vagy női istenség.100 Az isten szent napján, a Parili
án a pásztorok nagy szalmatüzeket gyújtottak, és azon vezették át a nyájukat, 
hogy ne érje baj és növekedjék, majd ők maguk is háromszor átugrották. 
Dionysios valószínűleg ismerhette, láthatta ezt a szertartást, és Romulushoz 
kapcsolta. A Pariliát pásztorünnep volta is összekapcsolja Romulusszal és Re- 
musszal. (Hahn István szerint Ovidius részt vett ilyen szertartáson, így saját ta
pasztalatból is írt.lüti)

Plutarchos szövege ettől némiképp eltérő. A városalapító bronz szántóhegy
gyei, „az ekeszarvát saját kezébe fogva, mély barázdát vont a város határa kőiül”.107 
Az őt követőknek a rögöket mind befelé kellett fordítaniuk. A körülhatárolt 
területet Pomeriumnak nevezték, és ahol kaput akartak létesíteni, felemelték

101 D ionysios, I. könyv, LXXXVIII. 2.
102 D ionysios, I. könyv, LXXXVIII. 3.
103 Johannes Lydus, Dk mensilms, IV. 73, idézi: Haiin , 1975.166.
104 D ionysios, I., LXXXVIII. 3.
105 Hah n , 1975. 20.
106 HAHN, 1975.96.
107 Plutarchos: Romulus. 11.
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az ekét, hogy az a rész ne váljon szentté.103 Plutarchos így erősen hang
súlyozza a falak szentségét, inkább a belső terület szakrálisán tiszta jellegét 
emeli ki, semmint a fal védelmező funkcióját, Plutarchos is megemlíti a mítosz
ban a városalapítás napjára eső Pariliát, de a két ünnepet, eseményt nem kap
csolja össze.

Róma alapításánál segédkező istenek

Róma alapítási mítoszaiban több isten is megjelenik, többször beleavatkozva a 
profán világba. Ezt a jellegzetességet elsősorban azért tarthatjuk meglepőnek, 
mert a római gondolkodásra, vallási megnyilvánulásokra elsősorban az jellem
ző, hogy erőteljesen igyekeznek elkerülni az istenek megjelenését. Hiányzik 
az ettől való rettegés, ami mögött nyilván az az elképzelés állhatott, hogy a 
szakrális szféra betörése az emberi világba csak negatív lehet. Ennek a nézet
nek az ellentéteként, az istenek megnyilvánulásai pozitívak, elősegítik a város 
létrejövését, illetőleg naggyá válását.

Az alapítást övező rítusokról ejtett néhány szó után tehát érdemes meg
vizsgálni azokat az isteneket is, akik jelképesen vagy személyükben megjelen
nek Róma alapítási mítoszaiban.

„Várost alapítani hívlak,
Iuppiter, és titeket Mars atya, Vesta anyánk!
Isteneink, kiket illet imám, hallgassatok énrám!
Induljon munkám szent vezetésiek alatt!”'m

A legkorábbi római teológia Juppiter, Mars és Quirinus istenek köré ren
deződik, akik a hármas funkciót, a papi, harcos és termelő funkciót is képvise
lik.108 109 110 Ez az istenhármasság igen nagy szerepet játszik Livius művének ele
jén,111 A mítoszokban Romulus élete során legfőképpen Juppiter pártfogoltja, 
jellemző, hogy a két templom, amelyeket alapít Juppiter Feretrius, illetve Jup
piter Stator tiszteletére, az isten két nagyobb segítségnyújtásának emlékei. 
Mars szerepe szintén meghatározó a történetekben, az ikrek az ő gyermekei. 
Romulus mitikusan magán viseli a Marstól való származás jegyeit, ő az, aki ké
pes Amulius ellen harcolni, illetve később megvédeni a várost. Sőt, a városala

108 PLUTARCHOS: Romulus. 11.
109 Ovidius: P a tti, IV. 827-830.
110 Dumézil, 1973.160-187.
111 DUMÉZIL, 1986. 17.
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pító városa, mintegy a mágia érintkezési elvének megfelelően, rendkívül gyor
san megerősödik, és győzni lesz képes szomszédain. Éppen ezért meglepő, 
hogy Ovidius egy másik hármasságot, Juppitert, Marsot és Vestát említ. Ahogy 
Mars jelen van a farkas, a lupa alakjában is, Vestát szintén említik tűz formájá
ban is a források.

Vesta szerepével, jelenlétével kapcsolatban fontos pont, hogy Romulus és 
Remus szülőanyja Vesta-szűz.112 Livius közlése szerint az istenek vagy a sors 
avatkoznak közbe, mégpedig közvetlenül Róma, illetve Róma létrejövetele ér
dekében: „A Vesta-szüzet erőszak érte, ikerftakat szült (...) egy istent vádolva Marsot 
nevezte meg bizonytalan eredetű gyermekei apjául”.113 114 115 116 117 Érdekes, hogy Róma létrejöt
te, az alapító születése kapcsán itt ismét megjelenik egy olyan mozzanat, ame
lyet később, Róma története során súlyos szentségtörésként, a rend felborítá
saként értékelnek, és ennek megfelelően torolnak meg. A Vesta-szüzeket tisz
taságuk megsértéséért kultikus büntetés érte, mint a hazaárulókat, élve elte
mették őket.111 A Vesta-szentélyben égő tűz, és ennek folytán az azt tápláló 
Vesta-szüzek is magát Róma létét szimbolizálják.ur’ így bűnük Róma alapjait 
veszélyeztette,'10 Vergilius Vestát közvetlenül Romulus-Quirinus mellé helye
zi, őket tartva a világrend alapjainak:

S háború nem. lesz már, szelídülnek a vad korok akkor;
Vesta s az ősi Erény, Remus és testvére Quirínus:117
törvényt ők szabnak

Az istenek közé sorolható maga Romulus is. Ezt a besorolást magának a 
mítosznak a jellegzetességei, sajátosságai engedik meg. Romulus még nem isten, 
de az lesz, azzá válik, így az alapításkor is annak tekinthető. A szent idő mint
egy egyszerre jelentkezik, a különböző tartalmak összekeverednek, pontosab
ban nem válnak szét. Az időben minden egységes, csak a racionalizálás, a 
történelemmé alakítás helyezi bele a mítoszt a történelem folyamatába, bont
ja részekre, hiszen a történelemnek időbelisége van, kell, hogy legyen.

Romulus alapítja meg, teremti meg Rómát. Romulus és Remus még 
együtt, közösen határozzák meg, illetve ismerik föl, találják meg a saját koz
moszukat, de a világ védelmét, a teremtés további állomásait, fázisait már Ro-

112 Vesta kultuszának erdeiéhez lásd DUMÉZIL, 1973. 318.
113 Livi US, I., 4, 2.
114 DumÉZIL, 1973. 477.
115 DUMÉZIL, 1973. 318.
116 GfKRSTAD, 1973, 266.
117 VERGILIUS: A eneis, l .  291-293
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mulns egyedül végzi. Érdekes a sorrend, hiszen először az istenekkel való kap
csolattartásban teremti meg a rendet (vallási szertartások), majd az emberek 
között (jogrendszer). Másodszorra felépíti a várost (bár a falak már megvan
nak, tehát bizonyos szinten az már létezik), de az még üres (ellentmondva a 
túlnépesedés miatti elvándorlás elméletének), úgyhogy embereket telepít be
le, először férfiakat (asylurri), majd, kizárólag azért, hogy a város uralma tartós 
maradjon, nőket is (szabin nők elrablása). Romulust, mint az elemzett tör
ténetek is mutatják, a mítosz már a város alapítása előtt Reinus fölé helyezi, 
halála után pedig istenné teszi. Egyedül Romuíusra jellemzőek azok a sajátos
ságok, amik Mars isten fiává teszik, egyedül ő képes harcolni, majd testvére, 
Remus megölésével bizonyítja, hogy képes megvédeni a várost.118 119 Benne tes
tesül meg a fiatal, harcias, sikeres uralkodó típusa, szemben Remusszal, aki 
végül magát is képtelen megvédeni. Megjelenik tehát az egységben a kettősség, 
hiszen Romulus és Remus ikrek, mégis alapvetően különböznek. Livius 
azonban Romulus tetteinek leírásában nem tart egyensúlyt, az uralmát leíró 
szöveg főként háborúkról számol be, így erősítve meg a Marstól való leszárma
zásának történetét.

Romulus élete és uralma során szoros kapcsolatban áll az istenekkel. Felte
hetően félisten volta miatt találták megengedhetőnek, hogy ő megszegje a 
rendet. így ünnepet hoz létre kizárólag a nők elrablásának céljára, alkalmára, 
amivel tulajdonképpen a vallást, az isteneket sérti meg, mégsem éri isteni bün
tetés, mint később például Tulíus Hostiliust.111

Romulus halálában istenül meg, halálával, halála után válik istenné. En
nek körülményei szintén különlegesek, jelzik a szakrális szféra behatolását a 
profánba. Hirtelen vihar keletkezik, már a váratlansággal is elárulva külön
leges jellegét, és magával ragadja Romulust. A vihar után azonban visszatér a 
„nyugodalmas, tiszta fény”.120 A  római vallásban a természetfölötti beavatkozása 
a normális, emberi létbe mindig különleges, félelmet keltő. Dumézil hangsú
lyozza, hogy a szent és a profán szférát mindig elkülönítik. A szent szférát az 
emberek nem érthetik, sőt nem is közelíthetnek hozzá. Itt is az ifjak csak ak
kor ocsúdnak föl rémületükből, amikor a szent már eltávozik. Romulust ez. a 
szféra ragadja magával, kikerül az emberi világból, „nem jelent meg többé a 
földön”, ezért kezdik istenként tisztelni. Meglepő a szövegben, hogy Livius ko
rábban nem hangsúlyozta Romulus isteni származását, most a rómaiak ma
gasztalják az „istentől született istent”. A történet párhuzama Illés története a

118 Livius I..V.3.
119 Levkne, 1993. 131-132.
120 Livius, 1., 16., 33.
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Bibliából, akit tüzes lovak vontatta szekér ragadott elevenen az égbe, mint ko
rábban Énokot.121

Összegzés, mítosz és mitológia

E Róma korai történetét elbeszélő mítoszok kapcsán feltűnő, hogy akadnak 
olyan történetek, amelyeknek számos párhuzama fellelhető más népek mito
lógiáiban, még az indoeurópai népek körén kívül is. Ez felveti a kérdést, hogy 
léteznek-e a mítoszvilágnak olyan alapvető elemei, amelyek általánosan meg
jelennek, illetve melyek ezek, és lehet-e indokolni, hogy miért éppen az adott 
motívumok általánosak.122 Propp kimutatta a varázsmesék közös egységeinek 
létét, sőt a strukturális azonosságot, az egységes motívumkészlet mindig azo
nos sorrendben való felhasználását a mesék között.123 124 125 126 Ha ez utóbbi nem is va
lósulhat meg teljesen a mítoszokra, egyes történetek elemei lehetnek azono
sak, így például Romulus és Remus származástörténete, Ugyanakkor mítosz és 
mese alapvetően különböző műfajok, mindkettő feltételezhetően minden 
népnél létezik, bár a mese inkább leír, a mítosz pedig indokol.121

A római mítoszoknál különösen érdekes az eltérő hagyományok, értelme
zések egymásra rakodása, illetve a törekvés a mítosz jelleg teljes megszünte
tésére. Ez természetesen bizonyos mértékig mindenütt jelen van, hiszen a 
műit nem magától létezik, hanem „kulturális konstrukció és reprodukció eredményeként 
születik”, * Rómában a pontifexek, hosszú folyamat során átvéve a hatalmat a 
flamenektői, azonban teljesen átalakították, töredékessé tették az indoeurópai 
hagyományt.121' így a három funkcióba beleülő Romulushoz kapcsolódik a 
már nem indoeurópai capitoliumi kultusz megalapozása. Tehát a múlt nem 
tűnik el teljesen, csak megváltozik, új hagyományelemek rakódnak rá.

A dolgozat néhány, a korai római történelemből, a római mitológiából 
vett példán keresztül a mítosz természetének bonyolultságát, magának a mítosz
nak a természetéből fakadó bonyolidtságot kísérelte meg felvázolni. A korai 
római történelmet és mitológiát itt azért is azonosíthatjuk, mert a vizsgálat 
tárgyát főként történeti jellegű szövegek képezték, azaz olyan művek, melyek 
szerzői az általunk mítosznak tekintett tartalmakat történelemnek szánták.

121 LIOU-GUXE, 1998. 85.
122 Németh, 2002. 51., 56-57,, ill, 201-202.
123 PROPP, 1999. 106-107.
124 Kirk, 1993.69.
125 Assmann, 1999. 88.
126 KÖVES-ZULAUF, 1995. 36-37.
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Az alapítási mítoszok egyik igen feltűnő jellegzetessége, hogy a rend, ami 
pedig a római gondolkozásban, világban nagy szerepet játszik, még nem léte
zik, vagy még nem szilárd. Az alapításra jellemző a rendkívüliség, Arendt 
szerint a kezdetekhez gyakran kapcsolódik ősi, homályos bűn képzete, mint 
Káin és Ábel esetében is. ~

Ez az emberi 'világban valósul meg, amely általában a pozitívat, a szabály- 
szerűt képviseli, míg az isteni világ homályos, bizonytalan. Ez a gondolkodás 
az ősi társadalmakra jellemző, még nem a jó és a rossz, hanem a szabályos és a 
szabálytalan áll szemben egymással. A római világban a rend szükségszerű
en követendő, csak az istenek szeghetik meg, az emberek már a túlzásba esés 
(superstitio) miatt is megbűnhődnek. Ezzel szemben Róma alapítási történe
teit, mítoszait sok rendkívüli mozzanat övezi.

Róma, a római gondolkodás jellegzetessége a tisztaságra, egyértelműségre 
való törekvés, a kevertségtől, zavarostól való elhatárolódás.l2!t Jellemző, hogy 
minden papi testületnek világosan elhatárolt funkciója van, nem helyettesít
hetik egymást. Az áldozatokhoz, felajánlásokhoz nem egy kultikus tűz létezik, 
hanem mindegyik egy-egy istennek, illetve kultusznak van fenntartva. A sacer 
és a profán, világi, normális szféra éles szétválasztása, a határvonalak kultusza.

A vizsgált példákon keresztül megfigyelhető, hogy a mítosz alapvetően igen 
sokrétegű, olyan rendszer, amelyben tulajdonképpen nem a rendszer a fontos. 
Megfigyelhető, hogy az egyes források nem pontosan ugyanazokat a történe
teket közük, tehát a rendszer csak bizonyos alapvető mozzanataiban volt szi
lárd, követendő. A sokrétegűség és a tulajdonképpeni struktúra hiánya a be
fogadóképességnek köszönhető. A mítosz lényege szerint egyetemes 
jelképrendszer, amely azonban nem szilárdan rögzített, mivel elemeket, jelké
peket képes adaptálni, akár még ellenséges népektől is. Egyetemessége a min
denki, azaz egy adott társadalom egésze számára való közérthetőségben, azonos 
jelentéstulajdonításban nyilvánul meg.

Talán éppen ezért mondhatjuk, hogy a mítosz alapvetően konzervatív is, a 
benne foglalt alapvető tartalmakat, teljes mértékben eltörölni, kiiktatni való
színűleg igen nehéz, talán elképzelhetetlen is, hiszen benne vannak a köztu
datban. Erre utal az a tény is, hogy Rómában egyszerre foghatóak meg, ha 
igen homályosan is, az igen régi mágikus tudatforma emlékei, a mágikus gon
dolkodás nyomai, az indoeurópai differenciált mítoszrendszer és a Rómát kö
rülvevő népek, így az etruszkok hagyományának elemei. 127 128 129

127 Arendt, 1991. 49.
128 RöVES-Zulauf, 1995. 54.
129 Erre lásd DUMÉZIL, 1973. 578,
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