




FRONTINUS

Vízvezetékei
róma város



Tot aquarum tam  
multis necessariis  

molibus pyramidas  
videlicet otiosas compares  

aut cetera inertia sed  
fama celebrata  

opera Graecorum?
Frontinus, De aquaeductu, 16



Összehasonlíthatod-e ezt 
a sok és nélkülözhetetlen 

boltíves vízvezetéket  
a haszontalan piramisokkal, 

vagy a görögök többi  
hiábavaló, de ünnepelt  

alkotásaival?
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Frontinus feltehetőleg Dél-Galliában született, i.sz. 30 és 40  
között. Róma városának praetora volt 70-ben. Katonaként részt  

vett Germániában Iulius Civilis felkelésének leverésében, és fogadta  
a kelta lingones törzs 70 000 tagjának fegyverletételét. Ezután viselte 

először a consul suffectus címet.

Britannia kormányzója volt 72/73-ban. Leverte a silures törzs 
lázadását, és megalapította Isca Augustát, a Legio II. Augusta katonai 
erődítményét. Harcolt az ordovicusok ellen is. Valószínűleg elkísérte 

Domitianus császárt a germániai hadjáratára 82/83-ban. Asia 
provincia proconsulja volt 86-ban. 

Nerva császár 97-ben bízta rá a curator aquarum tisztségét, Róma város 
vizvezetékeinek felügyeletét. Másodszor 98-ban volt consul suffectus, 

majd consul és 100-ban, mindkétszer Traianus császárral. 
A római elit megbecsült, kedvelt szereplője volt. Martialis 

epigrammában örökítette meg közös vidéki kiruccanásukat (58), 
Tacitus azt írta róla, hogy nagy ember volt (Agricola 17), Plinius egyik 
levelében (Ep. 5.1) nagy hírű jogászként említette. Róma vízügyeiről  

szóló könyve mellett nagy hadiértekezésének példatára,  
a Stratagemata maradt fent. 

A szerző nevét viselő Frontinus Gesellschaft (www.frontinus.de), 
1976-ban jött létre Németországban. Célja, hogy segítse  

és összefogja Frontinus életművének és az antik vízhasználat 
történetének kutatását.

Sextus Iulius FrontinuS




