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A képzõmûvészet
a birodalom centrumában

Róma bölcsõjénél állítólag Mars, a háború istene állott. A monda szerint ugyanis tõle származott a bölcsõben fekvõ ikerpár: Romulus és Remus. Hivatalosan õt tekintették mindkettõjük atyjának. Miként a hõsmondákban oly gyakran elõfordul, az újszülöttek útjában
álltak egy trónbitorlónak – jelen esetben a nagyatyjuk fivérének, Amuliusnak –, kirakták hát õket a Tiberisre. Egy nõstény farkas megtalálta
az ikerpárt, saját kicsinyeiként magához vette õket, az övéit ugyanis
elvesztette. Késõbb rájuk lelt Faustulus, a birkapásztor, és feleségével
együtt felnevelte az isteni gyermekeket. A véletlen vagy az isteni
gondviselés Alba Longa királyi városba vezette õket, ahol megismerték nagyapjukat, Numitort, a nagy-nagybácsit hamarosan agyonütötték, s Numitort visszahelyezték a trónra. Hõsökhöz illõen ezután város
alapítását vették tervbe, Romulus a Palatinus nevû dombon, Remus
a szomszédos Aventinuson. Midõn Romulus i. e. 753. április 21-én
éppen azon munkálkodott, hogy az általa kijelölt terület köré falat húzzon, Remus virtusból átugrotta, s ezért az ostobaságért az életével
fizetett. Romulus a várost a saját neve után Rómának nevezte el.
A történet így egészen megfelel egy hõsmondának, s még
a városalapítás pontos dátumát is megjelöli. De hát ez nem más, mint
egy szép monda, amely csak sokkal késõbb nyerte el a maga kanonizált formáját. Róma kezdetei – miként oly gyakorta a régi telepü-

lések esetében – a történelem elõtti idõk homályába vesznek. S azt
sem lehet kijelenteni, bármi is elõre jelezte volna, hogy itt, a Tiberis
mentén, 30 kilométerre a tengerparttól, egy eljövendõ világhatalom
csírái voltak kibontakozóban. Tény, hogy húzódott itt egy a Tiberist átszelõ gázló, közvetlenül egy sziget mögött, ahol a folyó és a kereskedõút keresztezte egymást, s ahol kereskedelmi központ és piac
alakult ki – de ehhez hasonló feltételek másutt is akadtak.
Emberek nyomai már az i. e. 3. és 2. évezred fordulóján is kimutathatóak, a település az i. e. 10. század óta folyamatosan lakott
volt, elõször a Palatinus népesült be, egyike annak a hét dombnak,
amelyeken és amelyek között a késõbbi Róma kiterjeszkedett. Három szabadon álló halom, montes és négy vonulat, colles különböztethetõ meg. Az önálló dombok közé tartozott a Palatinus nagyobb
településre alkalmas felszínnel, a Capitolium, ez a meredek keskeny
domb, olyan jelentõs templomokkal, mint Jupiter Capitolinusé, valamint az Aventinus, amely a nép, a plebs lakóhelye lett. A négy dombvonulat – a Quirinalis, a Viminalis, az Esquilinus és a Caelius – belesimult a tájba. A mélyedésekben terült el a Forum Boarium, a piac,
a Tiberis gázlójával és a legrégebbi híddal, a Forum Romanum, a politikai és gazdasági központ, valamint a Mars-mezõ, a hadsereg gyülekezési és gyakorlóhelye.

I. e. 753. április 21. — Róma legendás megalapítása
I. e. 578-tól — Az úgynevezett servianusi városfal építése
I. e. 510/509 — Az utolsó etruszk király, Tarquinius Superbus bukása, a római köztársaság megalapítása
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