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BEVEZETŐ 

 

 

  Néhány éve hozzákezdtem Macrobius Saturnalia című munkájának magyarra 

fordításához, mivel mindeddig nyelvünkön nem olvasható e mű teljes terjedelmében, csupán 

kisebb-nagyobb szemelvények jelentek meg belőle. Ennek, és a Debreceni Egyetem 

Klasszika-filofógiai Tanszékén végzett erénytani kutatásoknak a nyomán támadt az a 

gondolatom, hogy meg kellene vizsgálni, hogyan viszonyult a szerző a római társadalom 

értékrendjének alapját képező erényekhez, koncepciója a kérdéses témában hogyan 

illeszthető be a késő római világ szellemi közegébe. 

  Vizsgálódásaim kiindulópontjaként filozófiai kommentárjának, a Commentarii in 

Somnium Scipionisnak I. könyv 8. fejezetét vettem alapul, amely a négy sarkalatos, vagy 

kardinális erény meghatározásával és részletes elemzésével foglalkozik. Azt tűztem ki 

célomul, hogy feltérképezzem e négy erény, tehát a prudentia, a temperantia, a fortitudo és a 

iustitia további előfordulásait a szerző műveiben, pontosabban közülük a Saturnaliában és a 

Commentariiban, ugyanis a harmadik munkájaként számontartott grammatikai traktátus 

ebből a szempontból nem releváns. Az összegyűjtött szöveghelyek vizsgálata során 

igyekeztem minél szélesebb perspektívába helyezni Macrobius erényekről alkotott felfogását, 

mivel véleményem szerint annak helyes interpretációjához önmagában nem elegendő a 

filozófiai előzmények tisztázása, de legalább annyira fontos megérteni a római mentalitásnak 

és kultúrának a szerző gondolkodására gyakorolt hatását. 

  Dolgozatom első része áttekintést kíván adni a szerző személyével, műveivel, 

filozófiai irányultságával kapcsolatos ismeretekről, a második részben pedig a négy 

sarkalatos erényt külön-külön vetem vizsgálat alá az említett művekben betöltött szerepének 

relációjában. Ez utóbbi feladatra az eddigiekben még senki nem vállalkozott a kutatók közül, 

csak olyan elemzések születtek, melyek a négy erényt együttesen, általánosságban vizsgálták, 

és csak a Commentarii alapján. A Saturnaliának ebből a szempontból nem tulajdonítottak 

különösebb jelentőséget, vagy csak felületes vizsgálódások nyomán formáltak róla 

véleményt, pedig – ez lévén a szerző életművének legkiemelkedőbb darabja – vizsgálata 

minden, a Macrobius-kutatást érintő kérdésben elengedhetetlen. 

 A modern ókortudományban sokáig volt uralkodó az a nézet, hogy Macrobius 

csupán egy jelentéktelen kompilátor, ezért személyére és műveire igen csekély figyelem 
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irányult. Erről tanúskodik P. De Paolis Macrobius-bibliográfiája1 is, amely meglehetősen 

szerény mennyiségű szakirodalmat vonultat fel az egyéb antik szerzők kutatottságához 

képest. Az utóbbi években azonban némiképp megélénkült az érdeklődés Macrobius iránt, 

(ennek egyik egyértelmű jele, hogy a Loeb Classical Library sorozat három kötetben 

megjelentette a Saturnaliát2) és műveinek értékelésében részben új szempontok kaptak 

szerepet, részben már meglévő koncepciók kerültek felülvizsgálatra, s mindezeknek 

köszönhetően egy újonnan formálódó Macrobius-kép van kialakulóban: a jelen értekezés 

eredményeivel ehhez kíván hozzájárulni. Reményeim szerint dolgozatomban sikerül 

rávilágítanom arra, hogy méltatlanul hanyagolták el a szerző személyét, ugyanis írásaiban 

számos olyan érdekes, izgalmas és kutatásra érdemes problémát vet fel, melynek feltárása 

gazdagíthatja az antikvitással kapcsolatos eddigi tudásunkat. 

 A quattuor virtutes kapcsán végzett vizsgálataim során az a törekvés vezetett, 

hogy árnyaltabb képet kapjunk a szerző morálfilozófiai felfogásáról, és ezen keresztül arról 

az etikai útkeresésről, amely a késő antikvitást jellemezte az ókori filozófiák és a 

kereszténység eszméinek találkozása következtében. Az etikai gondolkodás keretébe 

ágyazódó erények tanán való elmélkedés mindig, minden korban aktuális, hiszen az 

öntökéletesedés iránti igény nagyjából egyidős lehet az emberiséggel. Manapság mindenfelől 

azt halljuk: morális válságban van a nyugati civilizáció, az emberek a legkülönfélébb 

módokon keresnek megváltást maguknak. Macrobius gondolatai a kardinális erényekről és a 

boldogság elérésének lehetőségeiről üzenetértékkel bírnak tehát a jelenkor számára is: a 

tudomány és a technikai vívmányok korában gyakran elveszetten bolyongó modern ember 

önmeghatározási, értékteremtési kísérletei közepette nem árt szem előtt tartani „a régieket”, 

mert miként szerzőnk fogalmaz: vetustas quidem nobis semper, si sapimus, adoranda est.3 

  Értekezésem elkészítésében sokan voltak segítségemre az elmúlt években, 

köszönet érte mindenkinek. Külön köszönet illeti témavezetőmet, Dr. Gesztelyi Tamást, aki 

kezdettől fogva értékes tanácsokkal segítette és nagy türelemmel irányította munkámat; 

valamint dolgozatom előzetes bírálóit: Dr. Havas Lászlót, Dr. Tegyey Imrét, Dr. Bitskey 

Istvánt, Dr. Imre Mihályt és Dr. Tóth Juditot, akik mindannyian azon fáradoztak, hogy 

észrevételeikkel, útmutatásaikkal írásomat jobbá tegyék. 

 

 

                                                 
1 P. De Paolis: Macrobio 1934-1984. Lustrum 28-29, (1986-1987) 107-249. és Macrobio 1934-1987: 
Addendum ad Lustrum 28-29 (1986-87) Lustrum 30 (1988) 7-9. 
2 R. A. Kaster: Macrobius. Saturnalia I-III. 2011 Cambridge – London: Harvard University Press 
3 Sat. 3. 14. 2. 
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I. Életrajzi adatok 

A Macrobius-biográfiát érint ő kutatási eredmények áttekintése 

 

  A középkor óta Macrobius néven emlegetett V. századi szerző a késő római 

irodalom jeles alakja, pályája és életműve nemcsak kortársai számára volt példaértékű, 

hanem a későbbi századok is nagyra értékelték munkásságát. Olvasottságával, széleskörű 

műveltségével, sokszínű ismereteivel mintegy megelőlegezte a reneszánsz által ideálisnak 

tartott homo universalis képét. Jelentős állami tisztségviselőként részt vállalt a közéletben, 

ugyanakkor kiváló nyelvész és irodalomtudós hírében állt és filozófiai munkássága sem 

nevezhető elhanyagolhatónak. Szenvedélyesen rajongott Vergiliusért és Ciceróért, és jó 

antikvárius módjára gyűjtötte és rendszerezte a régebbi szerzők írásait. Valószínűleg jelentős 

magánkönyvtárral rendelkezett, gyűjteményére egy helyütt ő maga is utalást tesz.4 Nevéhez 

három munka köthető, ezek mindegyike más-más területről veszi témáját: a De differentiis et 

societatibus Graeci Latinique verbi5 egy grammatikai kérdéseket tárgyaló mű, amely csak 

kivonatosan maradt fenn, a Commentarii in Somnium Scipionis6 újplatonista szellemben írt 

kommentár Cicero De re publica című művének zárórészéhez, a Somnium Scipionishoz, a 

főműveként számon tartott Saturnaliában7 pedig a Saturnalia8 ünnepe kapcsán többek között 

a római vallásról, a kultuszok eredetéről és Vergilius költészetéről elmélkedik. Két utóbbi 

műve a középkor folyamán végig töretlen népszerűségnek örvendett: Boethiustól Chrétien de 

Troyes-n át Marsilio Ficinóig számos szerző munkáiban felfedezhető a hatása. 

  Annak ellenére, hogy művei fennmaradtak, Macrobius személyéről kevés 

bizonyosat lehet tudni. A probléma nehézségét elsősorban az okozza, hogy a kutatás számára 

szinte csak azok az adatok állnak rendelkezésre, amelyeket ő maga árul el saját magáról 

műveiben – ezek pedig igen csekély számúak –, minden egyéb közvetett információ csupán 

következtetéseket eredményezhet. 

 

                                                 
4 Sat. praef. 2. 
5 Kiadásai: H Keil: Grammatici Latini V. kötet, Leipzig 1868, 595-655; és P. de Paolis: Macrobii Theodosii De 
verborum Graeci et Latini differentiis et societatibus excerpta. Urbino 1990. 
6 Fontosabb kiadásai: J. Willis: Macrobius II. kötet, Leipzig 1970; L. Scarpa: Macrobii Ambrosii Theodosii 
Commentariorum in Somnium Scipionis libri duo. Padova 1981; M. Regali: Macrobio. Commento al Somnium 
Scipionis I-II. Pisa 1983-1990; M. Armisen-Marchetti: Macrobe. Commentaire au songe de Scipion I-II. Paris 
2001-2003. 
7 Fontosabb kiadásai: H. Bornecque – F. Richard: Macrobe. Les Saturnales I-II. Paris 1937; J. Willis: 
Macrobius I. kötet, Leipzig 1963; N. Marinone: I Saturnali di Macrobio Theodosio. Torino 19772; legújabban 
pedig Robert A: Kaster örvendeztette meg a Macrobius iránt érdeklődőket a Loeb sorozatban megjelent 
Saturnalia kiadásával (könyvészeti adatai a 2. jegyzetpontban). 
8 Az egyértelműség kedvéért a dolgozatban a „Saturnalia” szót álló betűvel írom, amikor az ünnepre, és dőlt 
betűvel, amikor Macrobius művére utalok. 
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1. A szerző nevével és azonosításával kapcsolatos problémák 

 

  A múlt század folyamán több külföldi kutató is kísérletet tett Macrobius 

személyének azonosítására, művei keletkezési sorrendjének megállapítására.9 Jól jellemzi a 

problémát, hogy még a neve is vita tárgyát képezi, ugyanis, amint arról már fentebb szó esett, 

a középkor óta a szerző Macrobius néven ismeretes, azonban az újabb kutatások eredményei 

alapján sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy a saját korában, mind a közéletben, 

mind a magánszférában Theodosius néven szólították. 

  A Codex Theodosianus három Macrobius nevű tisztségviselőt említ: az első 399-

400-ban vicarius Hispaniarum,10 a második proconsul Africae 410-ben11, a harmadik 

praepositus sacri cubiculi 422-ben12. Azok a kutatók, akik a Macrobius megkülönböztető 

név mellett érvelnek, úgy vélik, hogy a három funkcionárius közül egy bizonyosan, de akár 

kettő is a Saturnalia szerzőjével azonosítható, sőt akad olyan vélemény is, miszerint 

mindhárom tisztséget az ő személyére kell vonatkoztatni. 

  A kérdéssel a múlt században először H. Georgii foglalkozott, aki természetesnek 

vette, hogy a szerzőre vonatkozó információkat Macrobius név alatt kell keresni, ebből 

kiindulva születését a 360 körüli időkre tette és azonosította őt a Codex Theodosianusban 

szereplő három Macrobius nevű tisztségviselővel.13 Feltevését az 1960-as évekig általában 

elfogadták,14 legfeljebb arról folyt a vita, hogy a három funkcionárius mindegyike ugyanazt a 

személyt takarja-e vagy sem.15 A fentebbi kronológiát követve az a meggyőződés alakult ki, 

hogy Macrobius Symmachus és Nicomachus Flavianus kortársa volt, és valószínűleg részese 

lehetett a Symmachus körül csoportosuló irodalmi körnek. A Symmachus és Macrobius 

közötti kapcsolatot igazolná Symmachus egyik levele,16 amelyet 399-ben a vicarius 

                                                 
9 Paolo de Paolis kiváló bibliográfiai áttekintést ad a Macrobius-kutatás 1934-1987 közötti eredményeiről. Vö.: 
1. jegyzetpont. 
10 Cod. Theod. 16. 10. 15 és 8. 5. 61. 
11 Cod Theod. 11. 28. 6. 
12 Cod. Theod. 6. 8. 1. 
13 H. Georgii: Zur Bestimmung der Zeit des Servius. Philologus 71 (1912) 518-526. Georgii a következő 
kronológiát állapítja meg: Macrobius születése 360 körül, Serviusé 370 körül, 384 a Saturnalia cselekményének 
időpontja, 395 publikálásának lehetséges időpontja, a Commentarii 395-410 között került kiadásra. Ehhez a 
kronológiához igazodik a Macrobiusnak tulajdonított három tisztség betöltésének dátuma. 
14 Vö. például: P. Courcelle: Les lettres grecques en Occident de Macrobe à Cassiodore. Paris 19482, 3; E. Türk: 
Les Saturnales de Macrobe source de Servius Danielis. Revue des Études Latines 41 (1963) 327-349. 
15 Erre vonatkozólag ld. H. Bornecque - F. Richard (1937) I.; W. H. Stahl: Macrobius’ Commentary on the 
Dream of Scipio. New York 1952, 6; P. V. Davies: Macrobius: The Saturnalia. New York – London 1969, 1; A. 
Rostagni: Storia della letteratura latina III. L’impero dai Flavi al principio del secolo V. Torino 1952, 451-52; 
V. D’Agostino: Sui Saturnalia di Macrobio. RSC 8 (1960) 159-170; J. Willis: Macrobius. Altertum 12 (1966) 
155. 
16 Symm. Ep. IX. 21. 
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Hispaniarum-hoz írt, aki azonban Chastagnol17 véleménye szerint nem a kérdéses személy, 

hanem Flavius Macrobius Maximianus. Továbbá, ha Macrobius valóban tagja lett volna a 

Symmachus-körnek, akkor fölöttébb különös, hogy a kiváló szónok miért nem említi egyszer 

sem a nevét levelezésében. A praepositus sacri cubiculi tisztség viselőjével való azonosítást 

is el lehet vetni, ugyanis ez a hivatal a kelet-római birodalomhoz kötődött, Macrobius pedig a 

nyugati részen élt.18 

  Ezekre a zavaró tényezőkre már korábban felfigyelt Mazzarino, aki egyik 1938-

ban megjelent tanulmányában19 felvetette annak a lehetőségét, hogy Macrobiust kortársai 

Theodosius néven ismerhették, így a Codex Theodosianus Macrobius nevű tisztségviselőivel 

való azonosítása teljesen alaptalan, ellenben megfeleltethető annak a Theodosiusnak, aki 

430-ban praefectus praetorio Italiae Illyrici et Africae volt. Ezt az elméletet fejlesztette 

tovább Alan Cameron20 1966-ban megjelent cikkében, amelyben igen meggyőző érvekkel 

bizonyította, hogy Macrobius diakritikai neve valóban Theodosius, és ennek alapján helyesen 

azonosította őt Mazzarino a Codex Theodosianus21 430-as praefectus praetoriójával, tehát 

nem Symmachus kortársa volt, hanem egy nemzedékkel később élt. A legrégibb kéziratok 

tanúsága is a Theodosius megkülönböztető név mellett szól, és ugyancsak ezt látszik igazolni 

az a tény, hogy grammatikai traktátusának elején maga a szerző is Theodosiusnak nevezi 

magát,22 továbbá nem lehet figyelmen kívül hagyni kortársának, Avianusnak23 azt a levelét24 

                                                 
17 Chastagnol: Les Espagnols dans l’aristocratie gouvernementale à l’époque de Théodose. Paris 1965, 269-292. 
Szerinte a proconsul Africae azonosítható legnagyobb valószínűséggel a Saturnalia szerzőjével, míg a 
praepositus sacri cubiculi teljesen elvetendő. 
18 Chastagnol érveihez további adalékként Cameron (The Date and Identity of Macrobius. JRS 56, 1966, 25-38) 
hozzáteszi, hogy a praepositus tisztséget ebben az időszakban kizárólag eunuchok tölthették be (ez alól 
mindössze egy kivétel ismeretes Magnus Maximus idején), Macrobius azonban nyilván nem volt eunuch, 
hiszen volt egy fia.  
19 La politica religiosa di Stilicone. RIL 71 (1938) 255-258. 
20 Cameron (1966). A kutató eredményeit a korábban megállapított időrendnél sokkal valószínűbbnek tartja N. 
Marinone (1977, 27) is, aki erre alapozva a következő Macrobius-kronológiát alakította ki: 385 – 390 
Macrobius születése, 425 – 430 De differentiis… megírása, 430 praefectus praetorio, 430 – 440 Commentarii 
és Saturnalia kiadása. 
21 Cod. Theod. 12. 6. 33. 
22 Theodosius Symmacho suo s.d. 
23 Avianus azonosításával kapcsolatban is problémák merülnek fel. A. Cameron Macrobius, Avienus and 
Avianus című cikkében (CQ 17, 1967, 385-399) arra a következtetésre jut, hogy a Saturnaliában szereplő 
Avienus és a meseíró Avianus ugyanaz a személy, és valójában Avienusnak hívták, ahogy azt Macrobius írja. 
Állítását elsősorban a IX. századra visszamenő testimoniumok és kódexek szövegére alapozza, továbbá olyan 
szövegrészekre, amiket Avienus/Avianus Macrobius Cicero-kommentárjából meríthetett. Ezzel szemben J. 
Küppers (Die Fabeln Avians. Diss. Bonn 1977) tagadja, hogy Avianus azonos lenne a Saturnalia Avienusával, 
szerinte ugyanis a kéziratos hagyomány egyértelműen az Avianus név mellett szól, a Saturnaliában megjelenő 
Avienus pedig azon nemesi család egyik tagjával azonosítható, amelyhez Genadius Avienus (consul 450-ben) is 
tartozott. Küppers Avianust Macrobius egyik tanítványának tartja, aki szorosan kötődött hozzá, ezért is ajánlotta 
neki mesegyűjteményét. 
24 Fabulae Aviani. Epistula eiusdem ad Theodosium. Minor Latin Poets II. 669-753, ed. J. W. Duff – A. M. 
Duff, Cambridge - London 1982. 
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sem, amelyben mesegyűjteményét egy bizonyos Theodosiusnak ajánlja, aki valószínűleg a 

mi Macrobiusunkkal azonos. 

  Ugyancsak a Theodosius név helyességét igazolhatja egy felirat, amely 

feltehetően a Forum Romanumon volt elhelyezve, és amelyet az 1980-as évek elején S. 

Panciera fedezett fel.25 A feliraton a Flavius Macrobius Plotinus Eustathius név szerepel, aki 

minden bizonnyal a Saturnalia szerzőjének fiával azonosítható, továbbá ismeretes, hogy 

ennek a Plotinus Eustathiusnak a fia pedig a Macrobius Plotinus Eudoxius26 nevet viselte. A 

két név és a kéziratos hagyomány tanúbizonysága alapján Panciera arra a következtetésre jut, 

hogy a család tagjainak nomen gentiléje Flavius Macrobius volt, a Saturnalia írójának teljes 

neve pedig nem lehet más, mint Flavius Macrobius Ambrosius Theodosius. A második két 

név cognomen, s közülük az utóbbit volt szokás megkülönböztető névként használni. 

  Cameron igen meggyőző érvelése ellenére a későbbi kronológia helytállóságával 

nem minden kutató ért egyet. Közéjük tartozik Jacques Flamant is (az ő nevéhez köthető az 

eddigi legnagyobb terjedelmű és minden további, a témához kapcsolódó kutatás számára 

referenciapontként szolgáló Macrobius-monográfia27), aki arra hivatkozva, hogy a 

Theodosius név a család későbbi tagjainak nevében nem maradt meg, elutasítja Cameron és a 

többiek bizonyítékait és kitart amellett, hogy a szerző a Macrobius nevet használta és a 410-

es proconsul Africae-val azonosítható.28 Flamant ezen nézetét több kutató is hevesen 

támadta: előbb O’Daly bírálta őt,29 majd maga Cameron ragadott tollat, hogy az említett 

monográfia recenzeálása apropóján hangot adjon azon meggyőződésének, mely szerint 

Flamant helytelenül értelmezi a IV-V. század fordulójának történelmi folyamatait, és sorra 

megcáfolja – igen kemény szavak kíséretében – a francia kutató azon érveit, amelyek 

Macrobius személyére, illetve a pogány-keresztény szembenállás képzetére vonatkoztak.30 

Napjainkban már nem kérdés, hogy ki kerekedett felül ebben a vitában, a kutatók többsége 

ugyanis Cameron érveit fogadja el. A korai-, illetve a késői kronológia mellett és ellen szóló 

                                                 
25 S. Panciera: Iscrizioni senatorie di Roma e dintorni 38, in Epigrafia e ordine senatorio, Atti del Colloquio 
internazionale AIEGL, Roma (1982) I. 658-660; Panciera eredményeiről beszámol: De Paolis (1986-87, 123). 
26A Commentarii I. könyvének subscriptiója arról tudósít, hogy Aurelius Memmius Symmachus saját példányát 
Ravennában összevetette Macrobius Plotinus Eudoxiuséval, és ennek alapján kijavította. 
27 Flamant (1977) 
28 Uo. 91-93. Cameron ellenében érvel Döpp is: Zur Datierung von Macrobius’ Saturnalia. Hermes 106 (1978) 
619-632. 
29 The Classical Review 30 (1980) 212-214.  
30 CPh. 77 (1982) 378-380. Néhány kiragadott mondat Cameron véleményéből: „This is a solid and useful work 
which nonetheless has serious flaws… the first section, „Macrobe et la société païenne de son temps,” is not 
only misconceived in itself but has led the author to resort systematically to unnecessary and false explanations 
in terms of anti-Christian purpose throughout the book.” (378) „The cobbler should stick to his last. By 
attempting to situate Macrobius’ Neoplatonism in its historical and religious context, a task for which he was 
wholly unequipped, F. has produced a much longer, more expensive, and less satisfactory book than if he had 
confined himself to a subject already large enough, Latin Neoplatonism.” (380) 
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érvek, valamint a rendelkezésünkre álló néhány írásos emlék áttanulmányozása után magam 

is úgy gondolom, hogy Macrobius azonosítását illetően inkább Cameronnak lehet igaza. Bár 

sok a feltevés és kevés a konkrétum ebben a kérdésben, mindaddig, amíg nem kerülnek elő 

újabb, a problémát esetlegesen más megvilágításba helyező bizonyítékok, a Cameron-féle 

álláspont elfogadása látszik a megfelelő megoldásnak.31 

 

2. Macrobius származása és családi kapcsolatai 

 

  A korábban említett Avianus szavaiból arra lehet következtetni, hogy az a 

Theodosius, akinek maga a mesegyűjteményét ajánlja, nagy tekintélynek örvend az irodalom 

területén, legyen szó akár líráról, akár prózáról. Állítása szerint görög tudásban felülmúlja az 

attikaikat, latinban a rómaiakat.32 Ez a fajta dicséret azt sejteti, hogy Macrobius nem volt 

görög és nem volt római, hiszen egyébként miért számítana érdemnek jobban beszélni a 

görögöt egy attikainál, vagy a latint egy rómainál. A Macrobius műveiben előforduló 

utalások is azt valószínűsítik, hogy Itálián kívül született,33 amiből az következnék, hogy 

vagy nem a latin volt az anyanyelve, vagy egyszerűen csak úgy vélte, hogy a provinciális 

latin nyelv nem mérhető össze a Róma városival.34 Wissowa szerint teljesen bizonyos, hogy 

a görög nem lehetett az anyanyelve, részben mivel számos fordítási hibát vét a görög 

idézetek tolmácsolása során, másrészt pedig görög ajkúként nem lenne életszerű 

szenvedélyes rajongása Cicero és Vergilius iránt.35 Mras úgy véli, a latin volt Macrobius 

anyanyelve, mivel nagyobb gyakorisággal idéz latin szerzőket, továbbá görög szerzők 

szövegei kapcsán sokszor azok latin fordításait használja.36 Mras véleményét osztja Stahl is 

azon benyomása alapján, hogy a szerző sokkal jobban ismeri a latin irodalmat, mint a 

görögöt,37 s ezt a latin anyanyelvűséget preferáló álláspontot a későbbi kutatók is elfogadják. 

Lehetséges, hogy latin tudása kisebbrendűségi érzést keltett Macrobiusban, azonban sem 

fogalmazásán, sem írásmódján nem fedezhetők fel a hiányos nyelvismeret nyomai, Flamant 

                                                 
31 A szerző személyének elhelyezése a történelem időszalagján elengedhetetlen műveinek jobb megértéséhez, 
ezért semmiképp sem érthetünk egyet S. Gersh véleményével, aki szerint „for the historian of philosophy the 
correctness of these identifications is not a crucial question.” (Middle Platonism and Neoplatonism. The Latin 
Tradition. I-II. Notre Dame, Indiana 1986, II. 497) 
32Nam quis tecum de oratione, quis de poemate loqueretur, cum in utroque litterarum genere et Atticos Graeca 
eruditione superes et Latinitate Romanos? (Fabulae Aviani. Epistula eiusdem ad Theodosium 5-8) 
33 Sat. praef. 11: nos, sub alio ortos caelo 
34 Sat. praef. 12: si in nostro sermone nativa Romani oris elegantia desideretur 
35 G. Wissowa: De Macrobii Saturnaliorum fontibus capita tria. Diss. Breslau 1880, 15. 
36 K. Mras: Macrobius’ Kommentar zu Ciceros Somnium. Ein Beitrag zur Geistesgeschichte des 5. Jahrhunderts 
n. Chr. In: Sitzungsberichte der Preussichen Akademie der Wissenschaften. Phil. Hist. Klasse 1933, 285. 
37 Stahl (1952) 4. 
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szerint a nyelvtudása miatti szabadkozás csupán retorikai fogás, s ezt egyébként más szerzők 

is alkalmazzák.38 

  Szülőföldjét illetően is számos találgatás látott napvilágot az elmúlt időkben: 

Sandys39 szerint görög földről származott, Whittaker40 egy görög nyelvű keleti provinciát 

valószínűsít, a kutatók többsége azonban úgy véli, hogy a Nyugat-Római Birodalom 

területén született, a legvalószínűbb verzió szerint Africa provincia északi részén. Az africai 

származás mellett érvel már Jan41 is, miután erről a területről több olyan szerző is származott, 

aki egyaránt jól ismerte a latin és a görög nyelvet, mindazonáltal a latint preferálta, továbbá 

Africa elég távol van Rómától ahhoz, hogy Macrobius úgy beszélhessen magáról, mint aki 

„más ég alatt született”.42 A korábbiakhoz hasonlóan ezt a kérdést sem lehet biztosan 

megválaszolni, mindenesetre a Macrobiusszal foglalkozó kutatók jelentős része az utóbbi 

elképzelést tartja a leginkább elfogadhatónak.43 

  Amennyiben helytálló az a következtetés, hogy a Flavius Macrobius a nomen 

gentile, akkor szinte biztosra vehető, hogy a Chastagnol által említett Flavius Macrobius 

Maximianus és szerzőnk, tehát Flavius Macrobius Ambrosius Theodosius ugyanazon 

családhoz tartoztak. A köztük lévő rokoni kapcsolat tisztázása előmozdíthatná a Macrobius 

személyére vonatkozó kutatások pontosítását. Elképzelhető, hogy Macrobius Maximianus,44 

a 399-es vicarius Hispaniarum – aki feltételezhetően kapcsolatban állt Symmachusszal – 

szerzőnk apja, vagy nagybátyja volt. Ez esetben nyilvánvaló lenne, honnan szerezte az író a 

Symmachus-körrel kapcsolatos értesüléseit. Továbbá egy felirat tanúsága szerint ugyanez a 

Macrobius Maximianus a 390-es években (talán 397-ben) a vicarius Africae hivatalt is 

betöltötte, és többek véleménye szerint a 410-es proconsul Africae ugyancsak vele 

azonosítható.45 Mivel ebben az időszakban már az volt az általános tendencia, hogy az egyes 

                                                 
38 Flamant (1977) 94. és 393. jegyzet. 
39 J. E. Sandys: A History of Classical Scholarship I. Cambridge 1908, 238. 
40 Th. Whittaker: Macrobius or Philosophy. Science and Letters in the year 400. Cambridge 1923, 11. 
41 L. von Jan: Macrobius. Opera quae supersunt I-II. Leipzig – Quedlinburg 1848-1852, vol. I. vii. 
42 Sat. praef. 11. 
43 Jan véleményét osztja többek között Wissowa (1880) 15; M. Schanz: Geschichte der römischen Litteratur. 
IV/2. München 1904, 191; Mras (1933) 285, Cameron (1966) 25. Marinone (1977, 19) úgy véli, hogy az africai 
eredet mellett szóló érvek elég gyenge lábakon állnak, de mindenképpen megfontolásra érdemesek. Flamant 
(1977, 94) ugyancsak lehetségesnek tartja ezt a verziót, bár szerinte olyan kevés fogódzónk van e kérdést 
illetően, hogy mindazok alapján, amiket tudunk, nyugodtan származhatna akár Hispániából, Sziciliáról vagy 
Dél-Itáliából is. Paolo De Paolis (1986-87, 116, 2. jegyzet) Macrobius bibliográfiájában az africai eredet 
alátámasztására beszámol Barker-Benfield (The Manuscripts of Macrobius’ Commentary on the Somnium 
Scipionis. Oxford D. Phil. Thesis 1975, I-II) kutatási eredményeiről, aki egy erlangeni papiruszon azonosított 
egy Macrobius és egy Eudoxius nevű személyt. A papirusz Felső-Egyiptomból való a IV. század elejéről. 
44 A Codex Theodosianus adatai alapján Flavius Macrobius Maximianus a hivatali életben a középső nevét 
használta, hasonló példák szép számmal akadnak ebben a korszakban, pl.: Publilius Porphyrius Optatianus; 
Flavius Charisius Sosipater, mindketten a IV. században éltek és mindketten észak-afrikai származásúak.  
45 Vö.: Cameron (1966) 26. 
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tisztségviselők a helyi arisztokrácia köréből kerültek ki, azaz a főhivatalok betöltése 

olyanoknak jutott osztályrészül, akiknek földjei, gazdasági javai az adott területen voltak, 

ezért a Macrobius Maximianus által betöltött hivatalok nagy valószínűséggel a család észak-

afrikai eredetét támaszthatják alá. Továbbá érdemes lenne egy másik rokoni szálat is bevonni 

az alaposabb vizsgálatok körébe, konkrétan Flavius Macrobius Longinianus személyét, aki 

praefectus urbi volt 401-402-ben és praefectus praetorio Italiae 406-ban,46 Stilicho követője 

és Symmachus barátja, legalábbis nagyon valószínű, hogy Symmachus több levelének (Ep. 

VII. 93-101) címzettje vele azonosítható. 

  Azon kívül, hogy nem itáliai születésű, a Saturnalia írójáról még egy dolgot 

tudunk biztosan: volt egy Eustathius47 nevű fia, aki minden bizonnyal azonos azzal a Flavius 

Macrobius Plotinus Eustathiusszal, akit a Panciera által felfedezett felirat említ,48 a Plotinus 

név is erre enged következtetni, ami pedig Macrobius újplatonizmus iránti elkötelezettségét 

jelezheti. Eustathius a 457 és 472 közötti időszakban a praefectus urbi tisztséget töltötte be,49 

amennyiben pedig feltételezzük, hogy az általános szokásnak megfelelően 45 éves korára, 

vagy pár évvel később érte el ezt a hivatalt, akkor a 410-es években kellett születnie, ami 

szintén azt igazolná, hogy apja a 430-as praefectus praetorióval azonos. Macrobius a 

Saturnaliát és a Commentariit is neki ajánlja. Az apa és fia közötti bensőséges, szeretetteljes 

viszonyt a Saturnalia bevezetője mellett – amelyről később részletesen lesz szó – a 

Commentarii megszólításai is igazolják, ahol a szerző Eustathiust az életem édessége, s 

egyszersmind dicsősége,50 valamint a napvilágnál is jobban szeretett fiam51 kifejezésekkel 

illeti. 

 

3. Macrobius vallásossága 

 

  Macrobius viszonya a keresztény valláshoz szintén számos vitára adott 

lehetőséget tanulmányozói körében. Először is meg kell említeni, hogy a szerző egyik 

művében sem tesz semmilyen utalást a kereszténységre, így aztán helyesnek látszik azt 

feltételezni róla, hogy pogány volt. Figyelembe véve azonban, hogy mindazoknak, akik 

magas állami hivatalt viseltek ebben a korszakban, fel kellett venniük az új hitet, a probléma 
                                                 

46 Chastagnol: Les Fastes de la Préfecture de Rome au Bas-Empire. Paris (1962) 255-57. 
47 J. Willis kritikai kiadása az Eustachius névalakot hozza, a legkorábbi kódexekben (Neap. V.B. 10; Reg. lat. 
1650; Bodl. Auct. T II 27) azonban az Eustathius névváltozat szerepel, ezt fogadja el Cameron, Marinone és 
Flamant mellett Scarpa és Regali is. 
48 Vö.: 25. jegyzet. 
49 Marinone (1977, 20) szerint 462 körül. 
50 Comm. 1. 1. vitae mihi dulcedo pariter et gloria 
51 Comm. 2. 1: luce mihi dilectior filii 
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már bonyolultabbá válik. Akik úgy gondolják, hogy Macrobius floruitja a IV – V. század 

fordulójára tehető, és személyét a Symmachus-körrel hozzák kapcsolatba, úgy tekintik a 

Saturnaliát, mint ennek a korszaknak a hiteles dokumentumát. A győzedelmes kereszténység 

teljes térhódítása előtti utolsó olyan periódust, amikor az ún. pogány kultúra még egyszer 

feltündöklik. Macrobius írása alapján kialakul az a meggyőződés, hogy ebben az időszakban 

létezett egy olyan politikai-kulturális csoportosulás, amely a vallás és az irodalom terén 

egyaránt a múltat dicsőítette, Vergiliust példaképének tekintette és az Aeneist egyfajta 

pogány Bibliaként szembeállította a keresztényekével, ősi római kultuszokat újított fel, 

vallási szinkretizmus jellemezte, filozófiája pedig az újplatonizmus volt. 

  Ennek a „pogány reakciónak” a krónikása lett volna Macrobius, műve pedig a 

pogány propaganda eszköze.52 H. Bloch úgy beszél a Saturnaliáról, mint a pogány újjáéledés 

talán legkiemelkedőbb dokumentumáról, és párhuzamba állítja Cicero De re publicájával. 

Véleménye szerint úgy idézi meg Macrobius Róma utolsó pogány előkelőit, miként Cicero 

Scipiót és körét. Cicero műve cselekményének idejét kevéssel a főszereplő halála elé teszi, s 

hasonlóképpen jár el Macrobius is, aki Nicomachus Flavianus és Praetextatus halála elé 

helyezi a Saturnalia cselekményének időpontját, s miként Scipio közelgő halála a római 

állam tragikus sorsát vetíti előre, ugyanúgy Praetextatus és Nicomachus Flavianus végzete a 

pogány ügy kudarcát helyezi kilátásba.53 

  A Cameron-féle kronológia megjelenése után azonban felül kellett vizsgálni az 

eddigi megállapításokat. Ekkor jelent meg az a felvetés, hogy a Symmachus-kör bizonyos 

mértékig Macrobius kitalációja,54 maga a szerző pedig nem egy harcos pogány, hanem békés 

író és régiségkutató, aki együtt él a keresztényekkel. Matthews álláspontja szerint Macrobius 

része egy olyan folyamatnak, melynek során a késői pogányság ideáljai irodalmi 

hagyománnyá alakulnak át, s ez a fejlődés a krisztianizálódás egyik megjelenési formája.55 

Cameron még ennél is tovább megy, és azt állítja, hogy nem volt semmiféle pogány reakció, 

                                                 
52 Vö. Rostagni (1952) 452; A. G. Amatucci: La letteratura di Roma imperiale. Bologna 1947, 212; F. 
Paschoud: Roma aeterna. Études sur le patriotisme romain dans l’Occident latin à l’époque des grandes 
invasions. Roma 1967, 107. 
53 H. Bloch: The Pagan revival in the West at the End of the Fourth Century. In: A. Momigliano (ed.): The 
Conflict between Paganism and Christianity in the Fourth Century. Oxford 1963, 207-209. Ugyancsak ő 
mondja, hogy a Saturnalia fő célkitűzése Vergilius Aeneisét pogány Bibliaként bemutatni (210). 
54 Ez alapján a Symmachus-kört párhuzamba lehetne állítani a Scipio-körrel, amely többek szerint csupán 
Cicero által elgondolt fiktív kulturális csoportosulás. (Vö.: H. Strasburger: Der Scipionenkreis. Hermes 94 
(1966) 60-72; J. E. G. Zetzel: Cicero and the Scipionic Circle. HSCP 76 (1972) 173-180) Arra vonatkozóan, 
hogy a Symmachus-kör Macrobius fikciója lenne, vö.: R. A. Markus: Paganism, Christianity and the latin 
classics in the fourth century, in J. W. Binns: Latin literature of the fourth century, London-Boston 1974, 10; és 
J. Matthews: Continuity in a Roman Family; the Rufii Festi of Volsinii, Historia 16 (1967) 499. Bár utóbbi 
szerző azt elismeri, hogy a késő római pogányságnak az irodalom és a régi római vallás iránt tanúsított 
elkötelezettsége biztosan nem Macrobius fantáziájának műve (507). 
55 Matthews (1967) 507-509. 
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a pogány kultúra IV. század végi újjászületésének mítosza csupán a modernkori tudósok 

találmánya. A valóságban a kor nagy íróinak egy jelentős része nem volt keresztény, a 

klasszikus szerzők szövegeinek gondozása és kiadása pedig olyannyira nem minősült 

keresztényellenes tevékenységnek, hogy maguk az új hit képviselői is buzgón 

foglalatoskodtak vele és az újplatonizmus is sokkal inkább érdekelte őket,56 mint 

Symmachust és társait. Macrobiusról nem lehet megállapítani biztosan, hogy keresztény volt-

e, művével azonban, amelynek keletkezése egy időre esik Nicomachus Flavianus és a többi 

egykori pogány vezető rehabilitációjával,57 Cameron szerint keresztény olvasói igényeit 

akarta kielégíteni.58 Cameron merész és újszerű felvetése – a korábbi koncepciókhoz 

hasonlóan – nem igazolható egyértelműen, de teljességgel nem is zárható ki.59 Legutóbb 

Kaster igyekezett a Saturnalia néhány szöveghelyével bizonyítani azt, hogy Macrobius 

keresztény olvasókra számít,60 bár azt kell mondanunk: a szerző korában ez egyáltalán nem 

nevezhető különös dolognak, miként vallásos meggyőződése tekintetében sem perdöntő. 

  Néhányan megpróbáltak közvetett utalásokat találni a macrobiusi szövegekben 

keresztény mivoltának igazolására. Ch. Guittard szerint például nem elképzelhetetlen, hogy 

Macrobius valójában meggyőződéses keresztény volt, aki művein keresztül fiát akarta 

tanítani, neki szerette volna átadni a pogány kultúra ismeretét, amely műveltséget sosem 

tagadott meg, sőt megpróbálta integrálni az új kultúrába. Hallgatása a kereszténységről nem 

antikrisztiánus mivoltából, hanem pogány neveltetéséből fakad. Guittard úgy véli, hogy a 

lélek halhatatlanságáról szóló újplatonista koncepció, amelyet Macrobius a Commentariiban 

                                                 
56 Elég ehelyütt Szent Ágostonra vagy Marius Victorinusra utalni. 
57 Ezzel összefüggésben ld. Ch. W. Hedrick izgalmas kötetét (History and Silence. Purge and Rehabilitation of 
Memory in Late Antiquity. Austin, 2000), amely többek között elemzi Macrobius Saturnaliájának szerepét és 
jelentőségét Nicomachus Flavianus rehabilitációjában (79-88). 
58 A. Cameron: Paganism and literature in late fourth century Rome, in: Christianisme et formes littéraires de 
l’antiquité tardive en Occident. Geneve 1977, 1-30. 
59 Dolgozatom elkészültével nagyjából egy időben jelent meg Cameron legújabb, nagyszabású munkája, a The 
Last Pagans of Rome (Oxford University Press 2010), melyben tovább folytatja a pogány reakció romantikus 
mítoszának leépítését. A kötet áttanulmányozására még nem nyílt lehetőségem, csupán a kiadói ismertetőre 
(…Cameron shows that most of the activities and artifacts previously identified as hallmarks of a pagan revival 
were in fact just as important to the life of cultivated Christians. Far from being a subversive activity designed 
to rally pagans, the acceptance of classical literature, learning, and art by most elite Christians may actually 
have helped the last reluctant pagans to finally abandon the old cults and adopt Christianity.) és a mű 
kéziratába bepillantást nyerő Kaster (2011, xiv) megjegyzéseire hagyatkozva feltételezem, hogy Cameron 
további érvekkel gazdagította és szélesebb társadalmi és kulturális kontextusba helyezte fent említett elméletét. 
60 Kaster (2011) xxi-xxiii. Néhány példa a Kaster által felhozot érvek közül: Sat. 1. 16. 6: Nundinae sunt 
paganorum itemque rusticorum, quibus conveniunt negotiis propriis vel mercibus provisuri. Kaster szerint 
Macrobius itt a pagani szót a rustici formával értelmezi, nehogy keresztény olvasói félreértsék. Amikor pedig a 
betlehemi gyermekgyilkosság kerül szóba (Sat. 2. 4. 11) Augustus egyik tréfás mondása kapcsán, azért nem 
részletezi a bibliai történetet, mert olvasóival közös valóságismeretet feltételez. 
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fejt ki, jól összhangba hozható a keresztény doktrínákkal,61 és nemcsak ez a műve, hanem a 

Saturnalia is azt bizonyítja, hogy a szerző távol áll az „ortodox pogányságtól”.62 Guittard 

elképzelése igazolására felhozott érvei azonban nem elég szilárdak, hiszen a késő 

antikvitásban számos olyan szöveg keletkezett, amely a keresztény tanokhoz közel álló 

újplatonista gondolatokat tartalmazott, ráadásul ezek a tanok csak részben egyeztethetőek 

össze a keresztény felfogással,63 továbbá Guittard másik hivatkozási pontja: a rabszolgákkal 

szembeni humanitás a Saturnaliában64 ugyancsak nem tekinthető Macrobius keresztény 

elkötelezettségének egyértelmű bizonyítékaként. 

  Armisen–Marchetti úgy véli, Macrobius hallgatása a kereszténységről egyfajta 

megvető, lenéző hallgatás, ő Plótinos és Porphyrios igazságai iránt érez tiszteletet, nem 

Krisztuséi iránt.65 Di Pasquale Barbanti pedig azon a véleményen van, hogy Macrobius 

egyszerűen csak kívül akart maradni a keresztényellenes vitákon, viszont mindent elkövetett 

annak érdekében, hogy a lehető legtöbb dolgot összegyűjtse a pogány kultúrára vonatkozóan 

a jövő nemzedékek számára. A rabszolgákkal kapcsolatos – Guittard által példaként felhozott 

– állásfoglalása pusztán annyit jelent, hogy kritikusan élte meg saját pogányságát folytonosan 

ütköztetve azt az újabb filozófiai és vallási szükségletekkel. Szerinte a Commentariiban 

mutatkozik meg Macrobius igazi vallásossága, amelyet leginkább kozmikusnak lehetne 

definiálni, ugyanis egyfajta misztikus irányultság jellemzi az egyedüli és oszthatatlan 

istenség iránt. Ez a vallás-felfogás nem hasonlítható az intézményesített pogány 

vallásossághoz, melynek istenei Macrobius istenségével összevetve csupán fizikai és morális 

allegóriákban megjelenő szimbólumoknak látszanak. Mindazonáltal a szerző filozófiai 

                                                 
61 Hasonlóképpen gondolkodott ebben a kérdésben Courcelle is, aki – Macrobiust a 399-es vicarius 
Hispaniarummal azonosítva – arra az eredményre jutott, hogy a Commentarii forrásként szolgált Ambrosius és 
Hieronymus bizonyos írásaihoz. Vö.: Nouveaux aspects du platonisme chez Saint Ambroise. REL 34 (1956) 
220-239; La postérité chrétienne du Songe de Scipion. REL 36 (1958) 205-234; Ambroise de Milan dévot de la 
Monade. REG 87 (1974) 144-154. Courcelle elgondolása nem talált tetszésre a Macrobius-kutatók körében, 
inkább azt tartják valószínűnek, hogy Ambrosiusra egy ismeretlen platonikus-pythagoreus szerző 
gyakorolhatott hatást. Vö. Cameron (1966) 27; M. Fuhrmann: Macrobius und Ambrosius. Philologus 107 
(1963) 301-308. 
62 Une tentative de conciliation des valeurs chrétiennes et païennes à travers l’ oeuvre de Macrobe: syncrétisme 
et philosophie de l’ histoire à la fin du IVe siècle. In: Actes du IXe Congrès de l’Association G. Budé. Paris, 
1975, II. 1016-1030. 
63 Az újplatonikus tanok között ugyanis kiemelten fontos szerepet kap – hogy csak a leglényegesebbeket 
említsük – a lelkek preegzisztenciája és a lélekvándorlás, közülük az előbbi csupán korlátozottan, utóbbi pedig 
egyáltalán nem jelenik meg a keresztény hitrendszerben. (A lélek preegzisztenciájának nagy képviselője a 
keresztény gondolkodók között Origenés volt, azonban éppen e nézete játszott jelentős szerepet abban, hogy az 
egyház nem tisztelte szentként.) 
64 Sat. 1. 11. Macrobius rabszolgákhoz való viszonyában később még részletesen lesz szó a Fortitudo című 
fejezetben. 
65 Armisen–Marchetti (2001-2003) I. XIX.: „Le silence dans lequel Macrobe tient le christianisme est un silence 
de dédain, un silence polemique, non le silence d’une âme tiède. Tiède, Macrobe ne l’est pas, bien au contraire. 
Mais son enthousiasme et sa vénération… vont aux vérités de Plotin et de Porphyre, non à celles du Christ.” 
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alapokon nyugvó egyedi vallásossága a pogány vallás keretei közé van helyezve, és nem 

egyeztethető össze a kereszténységgel. Macrobiusnál nincsenek misztériumok, iniciációk, 

sem teurgia vagy más, a bevett vallásokat jellemző szertartások, a megszabadulás egyetlen 

útjaként az erények gyakorlása kerül megjelölésre, ami felemeli a lelket az istenség 

kontemplációjához.66 

  Macrobius pogány vagy keresztény voltát illetően a vita még nem zárult le. Amit 

egyelőre biztosan ki lehet jelenteni ebben a kérdésben, az pusztán annyi, hogy hivatalából 

fakadóan biztosan felvette a kereszténységet. Ehhez még hozzátehetjük: nagy műveltségét, 

tudományos kiváncsiságát ismerve teljességgel elképzelhetetlen, hogy ne ismerte volna a 

keresztény tanokat, miként az is, hogy – az adott kor viszonyai között – ne állt volna 

érintkezésben, ne folytatott volna eszmecseréket keresztényekkel. Ugyanakkor az tény, hogy 

írásai nem egy keresztény, hanem sokkal inkább a régi római vallás iránt nagy érdeklődést 

mutató újplatonikus gondolkodó benyomását keltik. 

 

II. Macrobius művei 

 

1. De differentiis et societatibus Graeci Latinique verbi 

 

  Három műve közül a De differentiis et societatibus Graeci Latinique verbi 

keletkezett elsőként. Erre utal, hogy az inscriptióban a szerző neve után még nem szerepel a 

vir clarissimus et inlustris titulus, miként a másik két munkája esetében, azaz ennek 

megjelenésekor még nem töltött be magas állami hivatalt. Abban minden kutató egyetért, 

hogy ez lehetett az első műve, Marinone szerint valamikor 420-425 között keletkezett.67 A 

IV. századi – V. század eleji Róma kiváló grammatikusokban bővelkedett: Aelius Donatus, 

Marius Victorinus, Charisius, Servius mind ebben az időszakban tevékenykedtek, tehát 

Macrobius előtt számos példa állt, többségük pedig nemcsak grammatikai munkákat, hanem 

kommentárokat is készített. Teljesen természetesnek tűnhetett fel számára egy grammatikai 

tárgyú írással alapozni meg későbbi műveit, hiszen a nyelvészeti problémák taglalását nem 

mellőzte a Saturnaliában sem.68 

                                                 
66 M. Di Pasquale Barbanti: Macrobio. Etica e psicologia nei „Commentarii in Somnium Scipionis”. Catania 
1988, 37-38. 
67 Marinone (1977) 27. De Paolis (1990, xvi) ezt úgy módosítja, hogy biztosan 420 után, de közvetlenül a 430-
at megelőző években. 
68 pl. Sat. 1. 4. 5-27; 1. 5. 4-10. A grammatika szerepéről a Saturnaliában ld.: M. Irvine: The Making of Textual 
Culture. ’Grammatica’ and Literary Theory 350-1100. Cambridge 1994, 142-148. 
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  A mű valódi címét illetően eltérő eredményekre jutottak a kutatók az idők során a 

kéziratos hagyományban mutatkozó különbségek miatt, legújabban Paolo De Paolis, az új 

kritikai kiadás készítője a De verborum Graeci et Latini differentiis vel societatibus 

változatot javasolja.69 Macrobius munkáját egy bizonyos Symmachusnak ajánlja, aki egyes 

vélemények szerint magával a nagy szónokkal azonos,70 mások szerint pedig annak fiával, a 

401-es praetor Quintus Fabius Memmius Symmachusszal. Ez utóbbi nézetet képviselte Jan71 

is, aki véleményét egy Protadiushoz szóló Symmachus levélre alapozta, melyben a szónok 

említést tesz arról, hogy fia görög tanulmányokba kezdett.72 Az említett kutató erre építette 

azt a hipotézisét, mely szerint az ifjú számára készült volna a grammatikai traktátus. Akik 

nem értenek egyet elképzelésével, azt hozzák fel ellenérvként, hogy amennyiben így lett 

volna, akkor Symmachus bizonyára tett volna valamiféle utalást erre levelezésében, 

Macrobius neve azonban egyáltalán nem szerepel nála.73 További érvként hozza fel De 

Paolis, hogy Macrobius grammatikai tárgyú írása nélkülöz minden rendszert, ennélfogva 

tökéletesen alkalmatlan arra, hogy egy ifjú számára tankönyvként szolgáljon görög 

tanulmányai elkezdéséhez.74 A késői kronológia hívei inkább Symmachus unokájával 

azonosítják a mű címzettjét, aki 446-ban volt consul.75 

  A traktátus felépítését vizsgálva többen is arra az eredményre jutottak, hogy itt 

igen kevéssé mutatkozik meg a rendszerezés fontossága, ami olyan nagy jelentőséget kap 

majd a Saturnaliában. Macrobius a művelt ember elegáns stílusában veszi szemügyre a 

görög és latin nyelv közötti hasonlóságokat és különbségeket, inkább a nyelvi kuriózumokra 

fordítva figyelmét, mint a tanulással kapcsolatos követelményekre.76 A szerző írói módszerét 

meghatározó jellegzetességek közül több már ebben a munkában megmutatkozik. Csakúgy, 

mint későbbi műveiben, itt is számos idézetet épít be mondanivalójába, elsősorban 

Homérostól és Vergiliustól, de többször szerepel Cicero, Sallustius és Terentius is. 

Traktátusában megelőlegezi azt a „tudós Vergilius” képet, ami a Saturnaliában még 

markánsabban jelenik meg, úgy mutatva be a költőt, mint a grammatika terén 

                                                 
69 A korábbi címváltozatokra és az ezzel kapcsolatos kutatási eredményekre vonatkozóan részletes szakirodalmi 
áttekintéssel vö. De Paolis (1990) xi-xv. 
70 Döpp (1978) 619-632. 
71 Jan (1848) v. 
72 Symm. Ep. 4. 20. 2. 
73 Marinone (1977) 21, 27; Regali (1983) 10. 
74 De Paolis (1990) xvii. 
75 Vö.: A. Cameron: The Treatise De Verbo ascribed to Macrobius. Bulletin of the Institute of Classical Studies 
14 (1967) 91-92. (Cameron ebben a rövid írásában kimutatja, hogy Macrobius műve nem lehet azonos a De 
verbo című traktátussal, amit korábban többen is neki tulajdonítottak.); továbbá De Paolis (1990) xvii. 
76 De Paolis xviii; A. C. Dionisotti: Latin Grammar for Greeks and Goths. Journal of Roman Studies 74 (1984) 
206. 
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megfellebezhetetlen szakértőt.77 Különböző forrásainak78 felhasználása kapcsán határozottan 

körvonalazódik az a kompilációs technika is, amelyről részletesen ír majd a Saturnalia 

praefatiójában.79 

  A forrásanalízist követően De Paolis arra az eredményre jut, hogy miután 

alapvetően egy kompilatív munkával van dolgunk, ezért a szó szoros értelmében vett 

eredetiségről nem lehet beszélni. Abban az értelemben viszont egyedi pozíciót foglal el a mű 

a korszakban készült más grammatikai tárgyú írások között, hogy ez az egyetlen olyan 

grammatika, melynek explicit módon kifejezésre juttatott célja a görög és latin nyelv közötti 

eltérések egyetlen szófajra vetített vizsgálata. Tehát a mű eredetisége nem eredményeiben, 

inkább célkitűzésében, vizsgálati metódusában érhető tetten. Az olasz kutató azon az 

állásponton van, hogy Macrobiust grammatikája megírásakor nem vezérelték didaktikus 

szándékok, ezt támasztja alá véleménye szerint a strukturális felépítésben érzékelhető 

rendszertelenség (amit már Johannes Scotus Eriugena is hibájául rótt fel), továbbá a műben 

foglalt tartalom specifikussága és színvonala, mely utóbbi jóval magasabb szintű annál, mint 

ami egy bevezető jellegű grammatika-tankönyvtől elvárható. Egyébként a grammatikai 

tárgyú írások körében a didaktikus szándék hiánya szintén eredeti vonásnak minősíthető. Ez 

tehát olyan munka, amelyet egy művelt római írt egy másik, a görög nyelvet már ismerő 

rómainak.80 Eszerint a traktátus inkább tudományos, mint tanító jellegű célokat szolgált 

volna. 

 

2. A Saturnalia 

 

  Macrobius írásai közül kultúrtörténeti szempontból a legérdekesebb és 

legértékesebb a Saturnalia. A rómaiak Saturnalia ünnepét az év utolsó napjaiban tartották, e 

hét napos időszakban a Saturnus isten nevéhez kötődő aranykorra emlékeztek, amikor még 

mindenki egyenlő volt és az emberek bőségben éltek. Az ünnep jellegéhez tartozott, hogy az 

urak és a szolgák szerepet cseréltek, és az emberek kölcsönösen megajándékozták egymást. 

Macrobius Saturnaliája is hét könyvből áll, az ünnep napjainak számához igazodva. A mű a 

symposion-irodalom körébe sorolható, mely a platóni dialógus műfaját felelevenítve tárgyal 

különféle témákat ― elsősorban a római valláshoz és Vergilius munkásságához 

                                                 
77 Diff. 617 K 6-15. (De Paolis 1990): Ego tamen de re, quae auctores magni nominis dubitare fecit, certam 
quidem non ausim ferre sententiam; asseveraverim tamen Vergilium, cuius auctoritati omnis retro aetas et quae 
secuta est vel sequetur libens cesserit… 
78 A mű forrásaira vonatkozóan vö.: Courcelle (1948) 33; Flamant (1977) 248-251; De Paolis (1990) xix-xxviii. 
79 Erre vonatkozóan ld. a Macrobius írói módszere a Saturnalia praefatiója alapján című fejezetet. 
80 De Paolis (1990) xxviii-xxx. Vö. még: Flamant (1977) 251-252. 
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kapcsolódóan.81 Ennek a műfajnak számos képviselője akadt, miként arról Gellius is említést 

tesz a Noctes Atticae bevezetőjében, ám e munkák többsége, ahogyan ő maga is megjegyzi, 

inkább könnyed történetek, érdekességek gyűjteménye volt csupán furcsa címek alatt.82 Ezzel 

szemben Macrobius meghatározott struktúra szerint építi fel művét, és az általa tárgyaltak 

között a könnyedebb történetek és a fajsúlyosabb témák nagyjából egyensúlyban vannak. 

Mintaképeiként elsősorban Platón, Plutarkhos és Athénaios hasonló munkái szolgálhattak.83 

Az egyes könyvek tartalma a következő tárgykörök köré szerveződik: I. a Saturnalia 

ünnepének eredete, vallási kultuszok; II. híres emberekhez kötődő anekdoták; III. Vergilius 

és a vallás; IV. Vergilius retorikája; V. Vergilius és a görög irodalom; VI. a római költészet 

Enniustól Catullusig; VII. beszélgetések elsősorban az étkezésről és az orvoslásról. A 

symposion forma amellett, hogy a dialógusokon keresztül lehetőséget ad a szerzőnek az 

egyes karakterek bemutatására és az ellentétes nézetek ütköztetésére, kiválóan alkalmas az 

olvasó érdeklődésének fenntartására is, és Macrobius, aki művét egyfajta tankönyvnek 

szánta, talán éppen ezek miatt választotta e műfajt. 

  A különféle történetek elbeszéléséhez a keretet az szolgáltatja, hogy a Saturnalia 

alkalmából barátok gyűlnek össze előbb Vettius Agorius Praetextatus,84 majd Nicomachus 

Flavianus, s végül Q. Aurelius Symmachus házában és három napon át baráti beszélgetéseket 

(convivia) folytatnak az ünnep eredetéről, a hozzá kötődő szertartásokról, vallási kérdésekről, 

irodalomról és számos más dologról. Szimbolikus jelentőségűnek mondható, hogy az első 

nap házigazdája, Praetextatus könyvtárában fogadja az érkező vendégeket,85 ami ugyancsak 

azt jelzi, hogy tudós társalgás részese lesz az olvasó. A résztvevők előkelőségét és kimagasló 

műveltségét a szerző számos helyen hangsúlyozza (civitatis nostrae lumina 1. 2. 16; 

doctorum doctissimi 7. 3. 1. etc.). A mű felépítéséből látható, hogy tudatos szerkesztés 

eredményeként követik egymást az egyes témák, melyeket Macrobius nagy gondossággal 

válogat meg. Műve bevezetőjében is utal arra, hogy rendszerezte az általa felhasznált 

anyagokat, mert így lehet egységes munkát létrehozni. Az író Vergilius nagy tisztelője, ezt 

jelzi az is, hogy a Saturnalia hét könyvéből három Vergiliusszal foglalkozik más-más 

szempontból, de a további könyvek is bővelkednek Vergilius idézetekben, a nagy költőre 

való utalásokban. Mindezek alapján egy olyan kép rajzolódik ki a költőről, mely őt az összes 
                                                 

81 A symposionról, mint irodalmi formáról általában ld. J. Martin: Symposion. Die Geschichte einer 
literarischen Form. Paderborn 1931; Macrobius symposionjáról, mintáiról, a szereplő-típusokról: Flamant 
(1977) 172-232; Courcelle (1948) 9-16. 
82 praef. 4-9. 
83 Platón: Symposion; Plutarkhos: Convivium septem sapientium; Athénaios: Deipnosophistai. 
84Vettius Agorius Praetextatus (310k.-384) római arisztokrata, 367-ben praefectus urbi, 384-ben consul 
designatus, meghal mielőtt a consuli hivatalt betölthetné. 
85 Sat. 1. 6. 1. 



 21

tudományterületen egyaránt járatosként mutatja be, s Macrobius nyíltan ki is mondja: Maro 

omnium disciplinarum peritus.86 E felfogásának kialakulásában minden bizonnyal hatást 

gyakorolt rá Servius, akinek ugyancsak az volt a meggyőződése, hogy Vergilius egyfajta 

átfogó világismerettel rendelkezett.87 S talán ez a hatás fejeződik ki abban, hogy Macrobius 

csaknem ugyanazon szavakkal jellemzi Serviust bemutatásakor (iuxta doctrina mirabilis et 

amabilis verecundia 1. 2. 15), mint egy helyütt az Aeneis íróját (poeta doctrina ac 

verecundia iuxta nobilis 1. 16. 44).88 

  Macrobius Saturnaliája kettős keretbe van helyezve: az első keretet az előbb már 

említett baráti összejövetel adja, ennek pedig egy újabb keretet ad az, hogy a Saturnaliakor 

elhangzottakat a kiváló ügyvéd hírében álló Postumianus89 – aki maga egyébként nem vett 

részt a beszélgetéseken, hanem a vendégség egyik résztvevőjétől, Eusebiustól értesült a 

történtekről – meséli el az ifjú Decius Albinusnak.90 Ebben a szerkesztésmódban Platón 

hatása mutatkozik meg, aki hasonlóképpen jár el Lakoma című művében, ahol Glaukón 

kérdezgeti Apollodórost arról, hogy mi történt Agathónnál azon a bizonyos összejövetelen, 

amelynek során Sókratés és mások a szerelemről beszélgettek. Apollodóros pedig éppúgy, 

mint Macrobiusnál Postumianus, nem volt jelen a lakomán, hanem Aristodémostól, Sókratés 

egyik követőjétől értesült az eseményekről, amelyeket aztán továbbadott. Postumianus és 

Decius a Saturnalia további részeiben már nem jelennek meg, bár valószínűleg a mű 

lezárásakor a szerző ismét szerepeltette őket, azonban a mű vége elveszett, így ez a zárlat 

sem rekonstruálható. 

  Nemcsak a kerettörténetet illetően mutathatók ki egyértelmű hasonlóságok a 

platóni dialógus és Macrobius műve között. A szerző a műfajra jellemző többi szabályt is 

figyelembe veszi: a tárgyalt témák változatossága, a komoly és tréfás történetek váltakozása, 

bizonyos toposzok alkalmazása, mint például a későn érkező, hivatlan vendég szerepeltetése, 

az ünnep, mint a lakoma apropója stb. A szereplők tipológiájának tekintetében is nagyrészt 

                                                 
86 Sat. 1. 16. 12. 
87 Vö.: M. von Albrecht: A római irodalom története I - II. (ford. Tar I.) Budapest. 2003-2004, II. 1189. A 
kutató azt is kiemeli, hogy Macrobius tisztelete a költő iránt nem valamiféle nevetséges Vergilius-kultusz 
megnyilvánulása, hanem a műveltség megalapozása, mely ugyanakkor utat nyit a szaktudományok irányába is 
(1202). 
88 Vö.: Irvine (1994) 143. 
89 Azonosítása bizonytalan, talán Rufius Postumianus, Rufius Volusianus (314-ben másodszor consul) unokája, 
akinek neve szerepel Symmachus levelezésében is (Ep. 3, 48; 6, 22). Vö. Flamant (1977) 65-66; Matthews 
(1985, 497-500) rávilágít arra, hogy Macrobius fontos szerepet szánt Postumianusnak és Deciusnak, amit az 
hivatott kifejezni, hogy ők nyitják meg a Saturnaliát. A szerző ezzel a gesztussal kívánta megtisztelni őket. Arra 
is rámutat továbbá, hogy a 448. év consula Rufius Praetextatus Postumianus a Saturnalia Postumianusának és 
Praetextatusának közös leszármazottja, a Macrobius korabeli senatus vezető tagja, tehát minden bizonnyal 
ismerték egymást a szerzővel. 
90 Caecina Decius Albinus a Saturnaliában szereplő Caecina Albinus fia, 401-402-ben praefectus urbi, a 
dialógus fiktív időpontjában körülbelül húsz éves. 
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Platónt követi, talán annyi különbséggel, hogy Macrobius dialógusának főszereplőit 

méltóságteljesebb, tekintélyesebb emberekként állítja be. Bizonyos esetekben azonban 

némiképp eltér mintáitól, nála ugyanis hiányzik a „szerelmespár” típusa, helyette egy baráti 

párost találunk.91 Továbbá mint azt Flamant megállapítja, nem jelenik meg nála sem a 

„nagyivó”, sem a „bohóc”,92 bár Macrobius bizonyosan tudatában volt annak, hogy 

eredetileg ezek is részét képezték a műfajnak, legalábbis erre következtethetünk abból, hogy 

az említett karakterek lehetőségét magukban hordozó szereplők feltűnnek a műben,93 csak 

nem tudnak kibontakozni, mivel az emelkedett közeg ezt nem teszi lehetővé. 

  Macrobius hangsúlyozza a Saturnalia műfajának megválasztásában, strukturális 

felépítésében észlelhető platóni hatást, ugyanakkor a mű alaphelyzetének ötletét valószínűleg 

Gelliusból merítette. Az említett szerző ugyanis beszámol egy olyan lakomáról, amelyen 

Athénban tanuló római ifjak vettek részt a Saturnalia ünnepe alkalmából, s e vendégség során 

tudós kérdések megfejtésével szórakoztatták egymást.94 Az teljesen nyilvánvaló, hogy 

Macrobius ismerte a szóban forgó gelliusi szöveghelyet, mivel annak egy részét Musonius 

egyik mondása kapcsán beépítette a Sat. 1. 5. 12-be. Kézenfekvő párhuzamként kínálkozik 

továbbá, hogy a Gellius által leírt társaság ugyanúgy hilare … ac modeste95 ünnepel, mint 

ahogyan azt majd a későbbiekben Macrobius szereplői kapcsán látjuk. Ugyanakkor itt nem a 

gelliusi szöveg változtatás nélküli átvételével találkozunk, mint általában, nem is a 

Saturnalia praefatiójában tapasztalt polemizáló átirattal, hanem egy a II. századi szerző által 

felvázolt szituáció kibontásával némiképp módosított környezetben. 

  Macrobius a IV. század második felében élő előkelő arisztokraták és hírneves 

emberek közül válogatja szereplőit. A társaság tizenkét tagból áll,96 mindegyikük más-más 

tudományterület szakértője, ugyanakkor figyelembe véve hozzászólásaikat a beszélgetések 

során, és azokat a szavakat, amelyekkel egymást jellemzik, az a benyomásunk keletkezhet, 

                                                 
91 Symmachusról és Caecina Albinusról van szó, akik cum aetate tum etiam moribus ac studiis inter se 
coniunctissimi (Sat. 1. 2. 15). 
92 J. Flamant: La technique du banquet dans les Saturnales de Macrobe. REL 46 (1968) 303-319 és uő (1977) 
200-202. 
93 A negatív szerepben feltüntetett Evangelusra kell itt gondolni, aki borozásra buzdítja a társaságot, amiért 
Eustathius megfeddi őt (Sat. 2. 7. 4 skk.), valamint Avienusra, aki gyakran igyekszik a tréfálkozás irányába 
terelni a beszélgetést, ami viszont nem vált ki rosszallást a többiekből. Ugyanakkor az tény, hogy Avienus 
alakja nem hasonlítható össze Platón Aristophanésével, vagy Plutarkhos Aisóposával. 
94 NA 18. 2. Itt mondok köszönetet Takács Lászlónak, amiért felhívta a figyelmemet erre a szöveghelyre, amely 
egyúttal újabb adalékot szolgáltat ahhoz is, hogyan kezeli Macrobius a gelliusi szövegeket. 
95 NA 18. 2. 1. 
96 A társaság létszáma így – mint azt Praetextatus megállapítja – a Múzsák és Gráciák számát teszi ki (Sat. 1. 7. 
13). 
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hogy mindannyian mindenhez értenek.97 A három napon át tartó lakomavendégség 

résztvevői életkoruk és jellemük tekintetében is eltérő emberek, ez pedig változatosságot és 

dinamizmust ad a beszélgetésnek. A szereplők valós történelmi személyek, azonban 

aktivitásuk nem azonos időszakra esett. Így például Servius és Avienus még gyermekek 

lehettek, amikor Praetextatus és Symmachus már közéleti karrierjük csúcsán voltak. 

Macrobius mentegetőzik is emiatt és e tekintetben ugyancsak Platónt hívja példaként, aki 

több dialógusában is olyan embereket szerepeltet, akik nem voltak egymás kortársai.98 

Mindhárom napon más-más szereplő tölti be a házigazda szerepét: az első napon 

Praetextatusnál, a másodikon Nicomachus Flavianusnál, a harmadik napon pedig 

Symmachus házában vendégeskedik a társaság. Ez egyben azt is jelzi, hogy Macrobius őket 

tartja a legjelentősebb személyeknek a résztvevők közül. 

  A dialógus szereplői nem egyszerre jelennek meg, hanem négy csoportban 

hármasával kerülnek bemutatásra. A társaság hat tagja már az ünnep előestéjén találkozik. A 

házigazda Vettius Agorius Praetextatus, aki az eleusisi misztériumokba is beavattatta magát, 

a római vallás kiváló ismerője. Vele együtt látjuk a beszélgetés idején még igen fiatal 

Avienust,99 továbbá Rufius Albinust,100 aki az antikvitást illetően rendelkezik alapos tudással 

és a vergiliusi metrika szakértője. A három szereplőhöz hamarosan csatlakozik Quintus 

Aurelius Symmachus,101 a neves szónok, akit egyes kortársai Ciceróhoz hasonlítottak, 

Macrobius stílusát a pingue et floridum kifejezéssel illeti, s e tekintetben az ifjabb Pliniushoz 

hasonlítja.102 

                                                 
97 Vö. például: Sat. 1. 3. 1. Továbbá ld. Kaster (2011, xviii) véleményét: „«The leading members of the Roman 
nobility and other learned men» (1. 1. 1) whom it brings together represent a highly idealized and highly 
stylized republic of learning. In their interactions, the individuals spontaneously sort themselves according to 
their social rank… and social rank is roughly combinated with the dignity of the field in which each person is 
represented as being an expert – while at the same time the virtuous fiction is maintained that all are equally 
expert in every field.” 
98 Sat. 1. 5-6: Nec mihi fraudi sit, si uni aut alteri ex his quos coetus coegit matura aetas posterior saeculo 
Praetextati fuit: quod licito fieri Platonis dialogi testimonio sunt. Quippe Socrate ita Parmenides antiquior, ut 
huius pueritia vix illius adprehenderit senectutem, et tamen inter illos de rebus arduis disputatur: inclitum 
dialogum Socrates habita cum Timaeo disputatione consumit, quos constat eodem saeculo non fuisse: Paralus 
vero et Xanthippus, quibus Pericles pater fuit, cum Protagora apud Platonem disserunt secundo adventu 
Athenis morante, quos multo ante infamis illa pestilentia Atheniensis absumpserat. Annos ergo coeuntium mitti 
in digitos exemplo Platonis nobis suffragante non convenit. 
99 Avienus azonosításával kapcsolatban ld. 21. jegyzet. 
100 Ceionius Rufius Albinus 389-391-ben praefectus urbi, egy verses metrika szerzője. Willis kritikai kiadása a 
Furius Albinus névalakot hozza, azonban ez az olvasat ellentétes a prosópographiai vizsgálatok eredményeivel. 
Ezzel kapcsolatban bővebben ld.: Marinone (1977) 61. 
101 Quintus Aurelius Symmachus (340 k. – 403 után) római szónok, Africa proconsula 373-ban, 384-85-ben 
praefectus urbi, 391-ben consul, a Symmachus-kör vezetője, az antik eszmények védelmezője, fennmaradt a 
levelezése és Relationes címen a szónoki beszédei. 
102 Sat. 5. 1. 7: Quattuor sunt … genera dicendi: copiosum in quo Cicero dominatur, breve in quo Sallustius 
regnat, siccum quod Frontoni adscribitur, pingue et floridum in quo Plinius Secundus quondam et nunc nullo 
veterum minor noster Symmachus luxuriatur. 
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  Symmachus elsődleges feladata a Saturnaliában, hogy Vergilius retorikájáról 

beszéljen, ennek a résznek a java azonban mára elveszett. Symmachust kíséri Caecina 

Albinus, a korábban említett Decius apja, a másik Albinushoz hasonlóan széleskörű 

ismeretekkel rendelkezett az antikvitást illetően. Szent Jeromostól tudjuk, hogy, bár ő maga a 

pogány arisztokrácia körébe tartozott (még a pontifexi tisztséget is betöltötte), felesége 

keresztény volt, és az ő unokája volt Szent Paula.103 A csoport harmadik tagja Servius,104 a 

neves grammatikus és Vergilius-kommentátor, a dialógus fiktív időpontjában Avienushoz 

hasonlóan még nagyon fiatal, ugyanakkor Macrobius úgy állítja be őt, mint aki már 

birtokolja mindazt az elismertséget, amit később szerzett magának munkássága révén.105 

  Másnap csatlakozik a társasághoz Nicomachus Flavianus106 és barátja, a filozófus 

Eustathius,107 továbbá Postumianus helyett Eusebius, akit Praetextatus úgy említ, mint „a 

görög tudomány és ékesszólás terén egyaránt híres szónokmestert”.108 Flavianus – akinek a 

fia 431-ben, tehát közvetlenül Macrobius után töltötte be a praefectus praetorio tisztségét – a 

ius augurale szakértőjeként jelenik meg a Saturnaliában.109 Házában a vendégség második 

napján főként vallási kérdésekről folyik a beszélgetés, s ennek jelentőségét Hedrick abban 

látja, hogy megvilágítja Flavianus személyiségének azt az oldalát, amely a hozzá köthető 

rehabilitációs emlékekből110 teljesen hiányzik: mély kötődését a római valláshoz.111 

                                                 
103 Hier.: Ep. 107. 1. 
104 Servius Maurus Honoratus V. századi római grammatikus, nevéhez fűződik az ókor legjelentősebb 
Vergilius-kommentárja. Szerepéről a Saturnaliában ld.: R. A. Kaster: The Grammarian’s Authority. CPh 75 
(1980) 218-221. 
105 Sat. 1. 2. 15; 1. 24. 8, 20; 6. 7. 3, 4; 7. 2. 2. 
106 Virius Nicomachus Flavianus (334k. – 394) számos hivatali tisztséget viselt, 394-ben consul designatus, 
Eugenius pártján állt Theodosiusszal szemben, azonban a Frigidus folyónál bekövetkezett kudarc hatására 
önkezével vetett véget életének. Filozófiai és grammatikai értekezések, egy történeti munka (Annales) és 
Philostratos Tyanai Apollónios élete című művének fordítása kötődik a nevéhez. 
107 Eustathius azonosítása bizonytalan. Nicomachus Flavianusszal való barátságára ld. Sat. 1. 6. 4. Eustathiust 
Macrobius nagytudású görög filozófusként mutatja be: Sat. 1. 5. 13: qui tantus in omni genere philosophiae est, 
ut solus nobis repraesentet ingenia trium philosophorum de quibus nostra antiquitas gloriata est. Az említett 
három filozófus az újakadémikus Karneadés, a sztoikus Diogenés és a peripatetikus Kritolaos, akik bár remek 
beszédeket tartottak, mégis mikor az athéniak követeiként a római senatus előtt kellett felszólalniuk tolmácsot 
vettek igénybe. Ezzel szemben Eustathius: At hic noster cum sectas omnes adsecutus sed probabiliorem secutus 
sit, omniaque haec inter Graecos genera dicendi solus impleat, inter nos tamen ita sui locuples interpres est, ut 
nescis qua lingua facilius vel orantius expleat operam disserendi. (uo. 16) Macrobius szerint tehát Eustathius 
egyrészt a különböző filozófiai irányzatokat jól ismerő bölcselő, másrészt kíváló szónok. Ismerünk egy 
Eustathius nevű újplatonista filozófust, aki Jamblikhos tanítványa volt, a vele való azonosságot azonban a 
kutatók többsége kizárja (vö. Marinone 1977, 34; Flamant 1977, 69). Flamant (uo.) úgy véli, a Saturnalia 
szereplője inkább Macrobius barátja lehetett, és az iránta érzett tisztelete jeleként fiát róla nevezte el. 
108 Sat. 1.6.2: Eusebium Graia et doctrina et facundia clarum rhetorem. 
109 Sat. 1. 24. 17. 
110 CIL VI. 1782, 1783. 
111 Hedrick (2000) 85-87. 431-ben a Forum Traianin felállítják Nicomachus Flavianus szobrát, melynek 
talapzatán a rehabilitáció tényét rögzítő felirat utal a senator politikai pályafutására, intellektuális érdeklődésére, 
de hallgat vallásosságáról és viselt papi tisztségeiről. Mindez a kutató számára azt jelzi, hogy a pogány vallás 
hiába képezte ebben az időben már a múlt részét, még mindig érzékeny témának számított. 
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  Utoljára és hívatlanul érkezik Evangelus és vele Disarius, továbbá Horus. 

Mindhárom szereplőt megemlíti Symmachus levelezésében,112 tehát feltehetőleg a 

többiekhez hasonlóan ők is valós személyekről lettek mintázva. Disariust, mint neves orvost 

mutatja be Macrobius, Horust pedig mint egykori ökölvívót, aki a beszélgetés idején a 

cinikusok követőjeként filozófiával foglalkozik. Evangelusszal kapcsolatban szinte semmit 

sem tudunk meg, ám az bizonyos, hogy megjelenése majdnem megbontja a vendégség 

harmóniáját, ugyanis a társaságból többen nem kedvelik őt, s érkezését aggodalommal veszik 

tudomásul. Praetextatusnak azonban jó symposiarkhoshoz méltóan sikerül lecsillapítania a 

feszültséget, így aztán nem kerül veszélybe a lakomának Platón által is megjelölt végcélja: a 

kölcsönös barátság.113 

  A rendkívül ellenszenves, kötekedő figuraként ábrázolt Evangelus, aki rendre 

megsérti nem csak ellenségeit, de barátait is, egyesek szerint keresztény lehetett – legalábbis 

a neve alapján erre lehetne következtetni –, s ennek megfelelően alakjában Macrobius 

keresztényellenességének jelét vélik felfedezni. Tornau szerint Evangelus azonosítása a 

Symmachus által említett személlyel nem állítható teljes bizonyossággal, de az biztos, hogy 

karaktere egy anti-ideált testesít meg. A Macrobius által neki juttatott mondatokból 

egyértelműen kiderül, hogy műveltsége eltérő a többi római szereplőétől, ez fejeződik ki 

abban is, hogy míg a többiek a Vergilius noster kifejezést használják a költővel kapcsolatban, 

addig ő mintegy elhatárolódva tőlük és az általuk nagyra tartott költészettől, a Vergilius 

vester formát használja.114 Ezt ugyancsak lehetne úgy értelmezni, hogy a kulturális 

különbség oka az eltérő vallásos meggyőződésből fakad, hiszen a Saturnalia alapján 

nyilvánvaló, hogy Macrobius műveltségi ideálja rendelkezik egy igen erős vallásos 

aspektussal is, amely azonban egyérteműen a régi római vallásosságra irányul. Ugyanakkor 

Tornau megállapítasaival kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a Vergilius vester / poeta 

vester kifejezéseket a Saturnalia nem római szereplői használják igen gyakran, Evangelus 

                                                 
112 Disariust kétszer említi Symmachus: Ep. 3. 37. és 9. 44. Előbbi levél címzettje Ambrosius, akinek a 
következőket mondja: Disarius clarissimus vir, qui inter professores medendi summatem iure obtinet locum. 
Horus neve egyszer fordul elő egy 395 előtt íródott levélben, ahol fivére Flavianus figyelmébe ajánlja a 
filozófust. Itt nagyon kedvezően nyilatkozik róla, és régi barátjaként említi: Horus philosophus vita atque 
eruditione praecipuus iamdiu mihi carus et amicus est. (Ep. 2. 39). Evangelust szintén egyszer említi bizonyos 
Arcentiusszal együtt (Ep. 6. 7.), e szövegrész alapján azonban nehéz eldönteni hogyan viszonyult hozzá. 
Macrobius egyértelműen negatív színben tűnteti fel Evangelust, Symmachus vele kapcsolatos megjegyzéséből 
azonban mindössze annyi derül ki, hogy szerinte felelőtlenül viselkedik a veszélyhelyzetekben (incautus animus 
obiecit incertis). 
113 Vö. Leges II. 640 d. 
114 Ch. Tornau: Die Heiden des Augustinus. Das Porträt des paganen Gebildeten in De Civitate Dei und in den 
Saturnalien des Macrobius. In: Therese Fuhrer (ed.): Die christlich-philosophischen Diskurse der Spätantike: 
Texte, Personen, Institutionen. Stuttgart 2008, 299-325. 
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mindössze egy helyen,115 de ez is egyensúlyba kerül azáltal, hogy másutt pedig a Mantuanus 

noster szófordulattal él.116 

  A birtokos névmások használata helyett (vagy mellett) talán inkább azt a 

gunyoros, lekezelő hangnemet érdemes kiemelni Evangelus részéről, amellyel Vergiliusról és 

művészetéről nyilatkozik minden egyes alkalommal, amikor megszólal. Vergilius a 

tradicionális római értékek szimbolikus alakja, művészetében a hősi múlt felidézésén 

keresztül a régi Róma ereje és nagysága tükröződik. Ez a dicső múlt, illetve annak jeles 

személyiségei ugyanakkor miért váltanának ki ellenérzést egy rómaiból? Logikus magyarázat 

lehetne, hogy a pogány római arisztokrácia bevett értékeivel szembehelyezkedő karakter 

nyilvánvalóan keresztény, s az ősi kultúrával és hitrendszerrel nézetei nem egyeztethetők 

össze. Bár Tornau nem akarja letenni a voksát Evangelus keresztény volta mellett,117 de az ő 

érvei is tulajdonképpen ezt a koncepciót látszanak megerősíteni. 

  A Saturnalia 3. könyvének első része Vergilius vallásra vonatkozó ismereteit 

tárgyalja. Ennek kapcsán Praetextatus azt bizonyítja, milyen kiváló ismerője volt a költő a 

pontifexi jognak. Érdemes megfigyelni, milyen felháborodottan reagál Evangelus erre a 

felvetésre (Ecce pontifex tuus…3. 10. 4; At hic vester, flamen et pontifex et omnia… 3. 11. 

3), s jóllehet közben az is kiderül, hogy ő maga is részesült ilyen irányú képzésben iskolai 

tanulmányai során (Et nos … manum ferulae aliquando subduximus, et nos cepimus pontificii 

iuris auditum. 3. 10. 2), mégis szavai azt sugallják, hogy megveti a hagyományos római papi 

tisztségeket, Vergilius pontifexként való feltüntetését pedig egyértelműen visszautasítja. Ezek 

a jelek ugyancsak arra engednek következtetni, hogy talán mégis inkább azoknak van igazuk, 

akik Evangelus személyében egy a régi kultúrával szemben ellenséges keresztény szereplőt 

vélnek felfedezni. 

  Ha Evangelus személyét nem lehet is megnyugtatóan azonosítani, a Disariusról és 

Horusról adott leírás szinkronban áll azzal a képpel, amely Symmachus leveleiből rajzolódik 

ki róluk, ebből következően szinte biztosra vehető, hogy a szerző ismerte a 402 és 408 között 

kiadásra került levélgyűjteményt.118 

 

                                                 
115 Sat. 3. 11. 3. 
116 Sat. 1. 24. 2. 
117 Tornau (2008) 320. 
118 Bár Kaster (2011, xxxiv) nézete szerint a szerző Evangelus karakterét is a Symmachus levelezésében 
felbukkanó, hasonló nevű személyről olvasottak alapján dolgozta ki. A szereplő antipatikus vonásait tehát 
ennek, nem pedig keresztény mivoltának kell tulajdonítani. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy Symmachustól 
annyira keveset tudhatunk meg a kérdéses személyről, hogy az alapján nehéz lenne egyértelműen állást foglalni 
Evangelus alakját illetően. 
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  A Saturnalia cselekményének időpontját illetően a legkésőbbi lehetséges dátum 

384 decembere, ugyanis ebben az évben halt meg Praetextatus, mielőtt betölthette volna 

consuli hivatalát. Amennyiben a mű 430 körül keletkezett,119 akkor a szereplők közül 

valószínűleg már csak Servius és Avienus élt. Macrobius tehát munkájával a saját korát 

megelőző nemzedék nagyságainak kívánt emléket állítani. A mű megírásakor egyik legfőbb 

célja az volt, hogy felelevenítse a régi római hagyományokat, s továbbadja azokat fia és a 

maga olvasói számára. A kereszténység térnyerésével háttérbe szorult régi római vallás 

hagyományai az V. századi emberek többsége számára már valószínűleg ismeretlenek 

lehettek, a régi kultuszok hívei gyakran gúny tárgyává váltak, az egyes szertartások eredete 

homályba veszett, a római kultúra hagyományos értékei sokat veszítettek jelentőségükből. 

Macrobius, a régi római élet nagy tisztelője összegyűjtötte, rendszerezte és értelmezte a 

pogány vallás és kultúra meghatározó tradícióit, hogy átmentse őket az utókor számára. 

Különböző szerzők munkáit felhasználva egy tanító jellegű írásművet hozott létre, melyben 

többféle tudományterület is képviselve van, és arra törekedett, hogy az általa közölt 

ismeretek ne csak hasznosak legyenek, hanem szórakoztatóak is. A mű bevezetőjében 

fogalmazza meg, milyennek kell lennie a jó írásműnek, és meghatározza, hogy ő maga 

milyen elveket követett, milyen célokat tartott szem előtt a Saturnalia írásakor. Ez az 

alapvetés fontos információkat tartalmaz a szerző munkamódszerének, stílusának 

vizsgálatához, ezért célszerű alaposabb elemzés tárgyává tenni. 

 

 

3. Macrobius írói módszere a Saturnalia praefatiója alapján 

 

  A Saturnalia praefatiója – csakúgy, mint az egész mű – a szerző által jól 

átgondolt struktúra szerint épül fel. A hármas egységek jelentőségét az egész munka során120 

előrevetíti a bevezető, ami ugyancsak három részre bontható: 1. ajánlás, az írás céljának 

meghatározása (1-2); 2. az írói munkamódszer és stílus bemutatása (3-11), 3. az 

olvasóközönség megszólítása (12-16). 

  Már a bevezető első szavaival (multas variasque res) egyértelművé teszi, hogy 

művében sokféle dologról fog beszélni: a varietas elve nemcsak tartalmi, de formai 

                                                 
119 A Saturnalia keletkezési idejéről később még részletesen lesz szó. 
120 A beszélgetések három napon át tartanak, a szereplők hármasával kerülnek bemutatásra stb. A hármas 
egységek alkalmazása Macrobiusnál újplatonista gondolkodásmódjával hozható összefüggésbe (vö. Plótinos 
elméletét a három hiposztázisról), ugyanakkor a szerző által alkalmazott szisztematikus rendszerezés Varro 
munkáira emlékeztet. 
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szempontból is érvényesül, többek között azáltal, hogy a prózai szövegrészeket gyakorta lírai 

betétek szövik át.121 A következőkben megszólítja fiát, Eustathiust, majd tulajdonképpen a 

praef. 12-ig hozzá intézi szavait. Az praef. 1-ben három kulcsfogalom található: szeretet 

(caritas), nevelni (educare) és kiművelni (erudire). E három dolog – amelyek biztosítása a 

szülők legfontosabb feladata – szorosan összefügg egymással. Első helyen a szeretet 

szerepel, mint szülő és gyermeke között a legfontosabb kapocs, amely a legnagyobb örömök 

és bánatok forrása egyaránt lehet. A szeretet által kiváltott ambivalens érzelmekre utal akkor 

is, amikor a pozitív jelentéstartalmú caritashoz a devincire - lebilincselni, megkötözni 

jelentésű igét kapcsolja (natura ... nos .. caritate devinxit), mintegy jelezve, hogy szülőnek 

lenni súlyos felelősség, és szinte érezhető szavaiból az aggodalom, vajon meg tud-e felelni 

ennek a feladatnak. 

  Második helyen áll a nevelés, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy a gyermekből a 

régi római erkölcsökhöz méltó felnőtt váljék. Az educationak Rómában mindig fontos 

szerepe volt: minden szerző, aki ezzel a kérdéssel foglalkozik, hangsúlyozza, hogy a 

szülőnek nemcsak a tárgyi ismereteket kell átadnia gyermekei számára, hanem saját életével 

is példát kell szolgáltatnia. Ez a sokat emlegetett mos maiorum a római nevelés egyik 

legfontosabb eleme. Ahogyan azt az ifjabb Plinius is írja egyik levelében: Erat autem 

antiquitus institutum, ut a maioribus natu non auribus modo verum etiam oculis disceremus, 

quae facienda mox ipsi ac per vices quasdam tradenda minoribus haberemus… Suus cuique 

parens pro magistro…122 

  A harmadik fogalom a „kiművelés”, azaz a műveltség elsajátíttatása. Míg a 

nevelés elsősorban példákon keresztül történhet, az eruditio a konkrét tárgyi tudás 

megszerzésére vonatkozik, a különféle tárgykörökhöz tartozó ismeretek közvetítése által. Ez 

az ismeretátadás a Saturnaliában időnként tömény, máskor könnyedebb formában valósul 

meg,123 összességében azonban megfigyelhető, hogy Macrobius jó tanító módjára igyekszik 

mindvégig fenntartani olvasója érdeklődését, amire egyébként a symposion műfaja, ahogy 

arról fentebb már szó esett, nagyon is megfelelő. 

                                                 
121 A változatosságra való törekvés legkorábbi szemléletes példáját Catullus versgyűjteménye adja, akit 
Macrobius is idéz néhány helyen. A varietas elvének meghonosítása a római irodalomban a neóterikus 
költőkhöz kapcsolható, akik ezt az alexandriai költészet hagyományaiból merítették és rövid időn belül a latin 
prózában is meghatározó stíluselemmé vált. 
122 Plin. Ep. 8,14, 4 és 6. 
123 Ez a metódus nyilván összefüggésben áll azzal a tanítási módszerrel, amit több szerző is megemlít, akik a 
gyermekek neveléséről, tanításáról írnak, hogy tudniillik a hatékony tanulás érdekében nem szabad túlterhelni a 
gyermekeket az elsajátítandó ismeretekkel, hanem időről-időre szünetek beiktatásával, vagy játékos 
tevékenységgel célszerű megszakítani, így nem veszítik el érdeklődésüket a tananyag iránt. Vö. például: Quint. 
Inst. 1. 3. 8-9; Plut. De liberis educandis 13. 



 29

  A három fogalom az emberi élet három szintjét foglalja magába: család, állam, 

egyén. A szeretet a családot összetartó erő, míg a nevelés az az eszköz, ami lehetővé teszi, 

hogy az egyénből a társadalmi együttélésre alkalmas, becsületes polgár váljék, aki képes az 

állam érdekében cselekedni. A műveltség pedig az egyént meghatározó érték, amelyet 

minden római nemesembernek birtokolnia kell, mert csak általa juthat el az erényhez, miként 

azt Seneca is írja: virtus non contingit animo nisi instituto et edocto et ad summum adsidua 

exercitatione perducto. Ad hoc quidem, sed sine hoc nascimur, et in optimis quoque, 

antequam erudias, virtutis materia, non virtus est.124 

  E fogalmak a következő paragrafusban egyetlen szóban összegződnek, ez a szó 

pedig az institutio, azaz a tanítás. Az institutionesnek, mint tanító, nevelő célzatú 

írásműveknek nagy hagyománya van a római irodalomban. Elég a Macrobius által is idézett 

Catóra gondolni,125 Seneca unokaöccséhez, Luciliushoz írott leveleire, Cicero De officiisére, 

vagy éppenséggel a királytükrökre. A Saturnalia mint az oktató-nevelő irodalom körébe 

utalható alkotás, tulajdonképpen az ún. laikus tükrök, vagy polgártükrök közé tartozik, mely 

széleskörű ismeretek átadásával az életre akarja felkészíteni az ifjú Eustathiust, exemplumain 

keresztül helyes erkölcsiséget és világlátást közvetít.126 

  Amikor a szerző azt írja, hogy fia institutióját tekinti elsődleges feladatának, 

tulajdonképpen egyik fő forrásával, Gelliusszal helyezkedik szembe. Macrobius számos 

helyen szó szerint idéz Gellius Noctes Atticae című munkájából, anélkül, hogy a nevét 

említené, bizonyos esetekben, azonban, mint itt is, polemizál vele.127 Gellius ugyanis úgy 

nyilatkozik, inkább szórakoztatásra, mintsem oktatásra szánja művét, történeteit azért gyűjti 

egybe, hogy gyermekeinek pihenőidejükben legyen mit olvasgatniuk, gyakran csupán a 

figyelemfelkeltés a célja egy-egy téma iránt, nem a tanítás.128 Ennek ellenére persze 

                                                 
124 Ep. 14. 90. 46. 
125 Marcus Porcius Cato (Kr. e. 234-149) 191-ben consul, 184-ben censor. Őt tekintik a latin prózairodalom 
megalapítójának, számos munkája közül csupán a De agricultura maradt fenn teljes egészében, amely azonban 
egy nagyobb mű részét képezte, amit fia, Marcus számára állított össze. A meglévő ismereteink alapján úgy 
látszik, hogy egy tanító jellegű enciklopédikus munkáról van szó, mely a földművelés, a hadtudomány, a 
retorika és az orvostudomány köréből meríti témáit. Nem lehet kizárni annak a lehetőségét, hogy Catónak ez a 
műve hatást gyakorolt Macrobiusra a Saturnalia írásakor. 
126 Az antik királytükör irodalommal összefüggésben vö.: J. M. Schulte: Speculum regis. Studien zur 
Fürstenspiegel-Literatur in der griechisch-römiscen Antike. Münster/Hamburg/London 2001. A műfaj 
történetéről részletes áttekintést ad bőséges szakirodalommal, továbbá a polgártükör kategóriájával behatóan 
foglalkozik Havas L. In: Havas L. – Kiss S.: Uralkodó és polgár antik tükörben I-II. 2007. I. 9-191. Macrobius 
vonatkozásában: 60-63. 
127 A Macrobiusnál található gelliusi szöveghelyek (többek között a praefatio) részeletes elemzésével 
foglalkozik E. Türk: Macrobe et les Nuits Attiques. Latomus 24 (1965) 381-406. 
128 NA praef. 1: ... iucundiora alia reperiri queunt, ad hoc ut liberis quoque meis partae istiusmodi remissiones 
essent, quando animus eorum interstitione aliqua negotiorum data laxari indulgerique potuisset. és praef. 17: 
Quae autem parum plana videbuntur aut minus plena instructaque, petimus, inquam, ut ea non docendi magis 
quam admonendi gratia scripta existiment… 
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nyilvánvaló az általa irányadónak tekintett műveltség közvetítésére irányuló szándéka. 

Macrobius nemtetszését elsősorban a tanuláshoz elengedhetetlen rendszerezés hiánya 

válthatta ki, ugyanakkor a gelliusi példa követése nyilvánul meg a praefatio hasonló 

felépítésében, bizonyos kifejezések, gondolatok átvételében. Úgy látszik, egyfelől 

példaértékűnek tekinti saját maga számára Gellius munkáját, másfelől bizonyos tekintetben 

tovább fejleszti azt. 

  A Saturnalia enciklopédikus munkának nevezhető, maga a szerző az ismeretek 

tárházának, vagy egy Gelliustól kölcsönzött kifejezéssel élve a tudomány éléskamrájának 

(litterarum penus) nevezi, ennek megfelelően megírását hosszas gyűjtőmunka előzte meg. 

Szerinte azonban nem elég összegyűjteni az ismereteket, rendszerezni is kell őket, és 

miközben a praef. 3-ban ennek fontosságára hívja fel a figyelmet, egyben ismét Gelliust 

bírálja, aki saját bevallása szerint ezzel épp ellentétes metódust követ, tehát az egyes 

történeteket mindenféle koncepció nélkül adja elő. Figyelemre méltó, hogy ehelyütt is, 

akárcsak az előzőekben pusztán azáltal, hogy gelliusi szófordulatokat használ a 

mondandójában, egyértelműen jelezni tudja, kire céloz, anélkül, hogy konkrétan utalna rá.129 

  A rendszerezés célja Macrobius szerint az ismeretek megőrzése a hosszú távú 

memória számára és a felületes tudás kiküszöbölése. Szavait hasonlatokkal is alátámasztja: a 

testrészek,130 a méhek,131 a táplálék megemésztése,132 a számok,133 az arcfesték,134 a kórus135 

mind a sokféleségből kialakuló egység erejét és értékét hivatottak szimbolizálni. Ezek az 

érzékletes képek átszövik a második szakasz egészét. Többségüket (a testrészekre és az 

arcfestékekre vonatkozó részek képezik a kivételt) Seneca 84. leveléből veszi át, de nem 

                                                 
129 NA praef 2-3: Usi autem sumus ordine rerum fortuito, quem antea in excerpendo feceramus. Nam proinde ut 
librum quemque in manus ceperam seu Graecum seu Latinum vel quid memoratu dignum audieram, ita quae 
libitum erat, cuius generis cumque erant, indistincte atque promiscue annotabam eaque mihi ad subsidium 
memoriae quasi quoddam litterarum penus recondebam…Facta igitur est in his quoque commentariis eadem 
rerum disparilitas, quae fuit in illis annotationibus pristinis, quas breviter et indigeste et incondite ex 
eruditionibus lectionibusque variis feceramus. 
Sat. praef. 3: Nec indigeste tamquam in acervum congessimus digna memoratu: sed variarum rerum 
disparilitas, auctoribus diversa confusa temporibus, ita in quoddam digesta corpus est, ut quae indistincte 
atque promiscue ad subsidium memoriae annotaveramus in ordinem instar membrorum cohaerentia 
convenirent. 
130 Praef. 3. 
131Praef. 5: Apes enim quodammodo debemus imitari, quae vagantur et flores carpunt, deinde quicquid attulere 
disponunt ac per favos dividunt et sucum varium in unum saporem mixtura quadam et proprietate spiritus sui 
mutant. 
132 Praef. 7: Alimenta quae accipimus, quamdiu in sua qualitate perseverant et solida innatant, male stomacho 
oneri sunt: at cum ex eo quod erant mutata sunt, tum demum in vires et sanguinem transeunt. 
133 Praef. 8: Ex omnibus colligamus unde unum fiat ex omnibus, sicut unus numerus fit ex singulis. 
134 Uo.: …ut qui odora pigmenta conficiunt ante omnia curant ut nullius sint odoris propria quae condientur, 
confusura videlicet omnium sucos p6odoraminum in spiramentum unum. 
135 Praef. 9: Vides quam multorum vocibus chorus constet: una tamen ex omnibus reddetur. Aliqua est illic 
acuta aliqua gravis aliqua media, accedunt viris feminae, interponitur fistula: ita singulorum illic latent voces, 
omnium apparent, et fit concentus ex dissonis. 
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szorítkozik csak a senecai gondolat átültetésére, hanem szinte szóról szóra átmásolja művébe 

az idevonatkozó sorokat (praef. 5-9). Ugyanakkor az is fontos lehet, amit nem vesz át, 

ugyanis Senecánál a kórusra vonatkozó hasonlat előtt a következő sorok olvashatók: Puto 

aliquando ne intellegi quidem posse, si magni vir ingenii omnibus quae ex quo voluit 

exemplari traxit formam suam inpressit, ut in unitatem illa conpetant.136 Macrobius számára 

írói szerénysége nyilván nem teszi lehetővé, hogy saját magáról, mint magni vir ingenii-ről 

beszéljen, mindazonáltal a Seneca által javasolt metódust kiváló tehetségű férfihoz méltó 

módon alkalmazza. A példák segítségével rávilágít arra, hogy a különféle ismeretek 

egységesítéséhez szükség van valamiféle erjesztő anyagra (fermentum), ami ez esetben maga 

a macrobiusi mű: saját munkájával akarja bizonyítani, hogy a legváltozatosabb témákat is 

egységbe lehet forrasztani, ha megfelelő módon rendszerezzük őket. Ő maga legfőbb 

érdemének az összegzést tekinti, azt a metódust, amivel a kutató munkája során felhalmozott 

anyagokat a kiválasztott témaköröknek megfelelően összefoglalja. 

  A másik lényeges szempont az ismeretátadás módja, amelyet illetően két utat jelöl 

meg: vagy a források szószerinti átvételét alkalmazza, vagy saját szavaival adja elő a 

másoktól kölcsönzött gondolatokat.137 Mindebből arra lehet következtetni, hogy Macrobius 

művében nincs semmi eredeti, ami a tartalmat tekintve többé-kevésbé igaz is. Azonban azzal, 

hogy ő ezt nyíltan felvállalja, mintegy világos útmutatást ad arra is, hogyan kell a munkáját 

értékelni: újszerűsége ugyanis nem abban áll, amit mond, hanem abban, ahogyan mondja. 

Ezért sem lehet teljes mértékig egyetérteni azokkal a kutatókkal, akik Macrobiust csupán 

jelentéktelen kompilátorként tartják számon, bár ilyen típusú vádak már a saját korában is 

érhették a szerzőt, vagy legalábbis fel volt készülve rájuk, erre utal a praef. 4 azon szakasza, 

amelyben fia előtt szabadkozik ad verbum idézési technikája miatt.138 Meg kell azonban 

jegyezni, hogy ez az idézésmód, ami miatt kárhoztatni szokás őt, nagyon nagy hasznára vált 

az ókorkutatásnak, hiszen ennek köszönhetően számos antik szerzőtől maradtak fenn olyan 

terjedelmes szövegrészletek, amelyek eredetije elveszett és mások írásaiból sem ismeretesek. 

  A stílus tekintetében a tömörségre törekszik, állítása szerint nem célja ékesszólóan 

beszélni,139 bár az, aki grammatikai traktátust ír és Vergilius retorikájáról értekezik, 

valószínűleg nem tartja magát alkalmatlannak erre a feladatra, talán csak szerénysége 

mondatja ezt vele, éppúgy, mint később a praef. 12-ben, ahol pedig amiatt mentegetőzik, 

                                                 
136 Ep. 84. 8. 
137 Praef. 4. 
138 Nec mihi vitio vertas, si res quas ex lectione varia mutuabor ipsis saepe verbis quibus ab ipsis auctoribus 
enarratae sunt explicabo… 
139 Praef. 4: …praesens opus non eloquentiae ostentationem sed noscendorum congeriem pollicetur… 
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hogy beszéde esetleg híjával van a római születésűekre jellemző eleganciának140. Fontosnak 

tartja a kifinomult beszéd (oratio sollers) és a gördülékeny kifejezésmód (sermo incorruptus) 

elsajátítását, fiát is erre ösztönzi, mintegy saját maga szolgáltatva hozzá a példát: finom 

átkötésekkel vezeti végig az olvasót az egész szövegen, a forrásaiból beépített részletek nem 

zavarják meg, vagy borítják fel az egyes gondolati egységeket, mondatai világosak, jól 

megkomponáltak. Mondatszerkesztésében a klasszikus normákat követi, a lexikában viszont 

erőteljesen érezhető saját korának hatása. Felhasznált forrásainak gyakran a stílusát is 

átveszi, ez tapasztalható például a praefatio Gelliusra visszavezethető részeinek esetében. 

Olyan retorikai alakzatokat használ stílusának emelésére, mint a variatio, chiasmus, 

alliteráció, és fontos szerepet kapnak a ritmikus klauzulák. Grammatikai, filozófiai, esztétikai 

ismeretei kétségbevonhatatlanok, amit jól alátámaszt az általa létrehozott alkotás koncepciója 

és kialakítása. A nyelv lényegi működésének megismerése és működtetésének lényegessége 

központi kérdés számára, és ezt illetően mindenekelőtt a nagy elődök képviselte tradícióból 

táplálkozik, mind grammatikai, mind stilisztikai értelemben. Azonban, vagy talán éppen 

ezért, önálló stílus kimunkálására törekszik, s ha nem haladja is meg külön-külön Vergiliust, 

Cicerót, Frontót, Senecát vagy éppen Symmachust például a mondatszerkesztés tekintetében, 

egyéni stílusa – melynek fundamentuma a nyelvi és az irodalmi hagyomány alapos ismerete 

– mégis igen magas szintet ér el.141 

  Nagy műveltségét bizonyítja, hogy műve megírásához rengeteg forrást használt 

fel.142 Ezek egy részét megnevezi, a praefatióban azonban, ahogy arról már fentebb szó esett, 

valószínűleg a Seneca által helyesnek ítélt írói módszer illusztrálására, nem ezt a metódust 

követi. A kölcsönvett szövegrészeket, vagy gondolatokat igyekszik harmonikus egységbe 

illeszteni, mint arra a kórus hasonlattal is utal (concentus ex dissonis), célja egy homogén 

szöveg létrehozása, amit többnyire eredményesen valósít meg. 

  A jó írásmű Macrobius szerint gyönyörködtet, műveltséget ad, és hasznos az 

olvasója számára.143 Ezek a szempontok egyaránt lényegesek és jellegzetesen római 

gondolkodást tükröznek. A gyönyörködtetéshez (voluptas) elengedhetetlen a kifinomult és 

gördülékeny stílus, a műveltség (cultus) a sokféle ismeret megszerzésével és elmélyítésével 

gyarapítható. E két dologban manifesztálódik az a haszon, amit a Saturnalia nyújtani tud. Ez 

a harmadik szempont, a hasznosság (utilitas) elve a római ember számára különösen fontos: a 

                                                 
140 Mint arról korábban már szó esett, lehetséges, hogy ez csupán egy retorikai fogás részéről, hasonlóval 
találkozhatunk Apuleiusnál is a Metamorphoses előszavában. Vö.: 36. jegyzet. 
141 Bevilacqua (Introduzione a Macrobio. Lecce 1973, 67) egyenesen úgy nyilatkozik, hogy Macrobius 
írásaiban éri el a latin nyelv a maga tökéletességét. 
142 A Macrobius forrásaira vonatkozó szakirodalom áttekintő összefoglalását ld. De Paolis (1986-87) 208-232. 
143 Praef. 10: in quibus … invenies plurima quae sit aut voluptati legere aut cultui legisse aut usui meminisse. 
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szerző Eustathius figyelmét kétszer is felhívja arra, hogy ebben a műben nem lesz semmiféle 

haszontalan dolog, csak olyan témákat vesz elő, amik a későbbiekben épülésére szolgálnak. 

Az utilitas elve nemcsak a gyakorlati életben játszott fontos szerepet, ez a gondolkodásmód 

szellemi téren is lépten-nyomon megnyilvánult: azok a tudományos eredmények és 

művészeti alkotások estek pozitív megítélés alá, amelyek az embereket valamiféle haszonnal 

kecsegtették. A művészet önmagáért való léte számukra teljesen értelmetlennek tűnt. Igen 

szemléletes példáját adja ezen elv érvényesülésének Id. Plinius Naturalis Historia című 

művében, ahol a műkincsek, építészeti emlékek esztétikai értékét is annak megfelelően 

állapítja meg, hogy mire lehet használni őket.144 

  A praefatio harmadik részében az olvasóközönséghez fordul, tehát nyilvánvalóan 

számít arra, hogy művét mások is olvasni fogják. Miután fiától korábban már bocsánatot kért 

idézési technikájáért, most a mindenkori olvasó előtt szabadkozik latin nyelvtudása miatt.145 

Fontos számára, hogyan ítélik meg alkotását, s hogy leplezze ebbéli aggodalmát, rögtön ide 

kapcsol egy szellemes anekdotát,146 így a kissé emelkedett hangnemben kezdődő bevezetés 

végül egy vidám történettel zárul le. Ezzel a megoldással előrevetíti azt a már korábban 

említett tendenciát, amelyet a Saturnalia egésze alatt követ, hogy ti. a komoly témákat 

könnyedebb, tréfás történetekkel váltogatja, színesebbé és könnyebben „emészthetővé” téve 

ezzel az elbeszélést. 

  Műve megírásában a tanító szándék mellett bizonyosan szerepet játszott az 

ismeretátadás öröme is, legalábbis erre következtethetünk a Saturnalia utolsó könyvének 

egyik párbeszédéből, amely Avienus és a filozófus Eustathius között zajlik. A két szereplő 

úgy beszélget egymással, mint mester és tanítványa: Avienus különféle dolgokat kérdezget, 

többek között éppen azt, hogy miben is áll a kérdezgetés tudománya, válaszában pedig 

Eustathius egyebek mellett a következőket mondja: Gaudet enim quisquis provocatur ad 

doctrinam suam in medium proferendam, quia nemo vult latere quod didicit, maxime si 

scientia quam labore quaesivit cum paucis illi familiaris et plurimis sit incognita… Tunc 

enim videntur consequi fructum laboris, cum adipiscuntur occasionem publicandi quae 

didicerant sine ostentationis nota… (Sat. 7. 2. 4) Eustathius szavai alapján világossá válik a 

szerző azon véleménye, miszerint mindenki szereti megosztani másokkal, amit megtanult, 

főleg ha fáradtsággal megszerzett tudása mások által kevéssé ismert dolgokra vonatkozik. 

                                                 
144 Plin. Nat. 36. passim. Plinius értékrendjéhez ld: Gesztelyi T.:Az id. Plinius etikai arculata és viszonya a 
római értékrendhez. Ant. Tan. 37 (1993) 102-110. 
145Praef. 12. Quod ab his, si tamen quibusdam forte nonnumquam tempus voluntasque erit ista cognoscere, 
petitum impetratumque volumus ut aequi bonique consulant, si in nostro sermone nativa Romani oris elegantia 
desideretur. 
146 Vö.: Gel. NA 11. 8. 
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4. A Commentarii in Somnium Scipionis 

 

  Macrobius két könyvből álló filozófiai kommentárját a Saturnaliához hasonlóan 

fiának ajánlja, ez tehát egy újabb tanító jellegű mű, mellyel az ifjú filozófiai ismereteit 

kívánja gyarapítani. A bevezetőben felhívja Eustathius figyelmét néhány hasonlóságra és 

különbségre, amely Platón és Cicero államról írott könyvei között fedezhető fel. Úgy véli, 

több vizsgálatra érdemes kérdés is található az említett művekben, mielőtt azonban ezek 

boncolgatásába kezdene egy hosszabb bevezetővel nyitja munkáját. Ebben először az 

igazságnak az államban betöltött szerepét vizsgálja, s megállapítja, hogy mind Platón, mind 

Cicero különös fontosságot tulajdonít ennek az erénynek, közben pedig az is nyilvánvalóvá 

válik, hogy az egyik őt érdeklő kulcsfontosságú probléma – amely később majd alapos 

megvitatásra kerül – a lélek sorsával kapcsolatos.147 

  Ezután a mítoszok filozófiában történő felhasználását illetően kritikát fogalmaz 

meg az epikureusokkal szemben,148 értekezik az álom fajtáiról,149 majd a 4. fejezetben 

megfogalmazza a Somnium Scipionis tárgyát és célkitűzését, mely egyúttal saját 

kommentárja céljának is megfeleltethető: nunc ipsam eiusdem somnii mentem ipsumque 

propositum, quem Graeci ¼kopo¿n vocant, antequam verba inspiciantur, temptemus aperire 

et eo pertinere propositum praesentis operis asseramus… ut animas bene de re publica 

meritorum post corpora caelo reddi et illic frui beatitatis perpetuitate nos doceat. 

  Mindazok a dolgok tehát, amelyek a továbbiakban kifejtésre kerülnek valamilyen 

módon a lélek égbe való visszatérésével és az ottani örök boldogságával állnak 

összefüggésben.150 Itt még Cicerót követve csak azok lelkéről beszél, akik az állam 

érdekében érdemes tetteket vittek végbe, később azonban már minden lélekre kiterjeszti az 

ascensiót. A művet alapos vizsgálat alá vető Maria Di Pasquale Barbanti megállapítja, hogy 

két indok késztette Macrobiust arra, hogy épp a Somnium Scipionist válassza elemzése 

                                                 
147 Comm. 1. 1. 7-8. Ebben a szakaszban felvázolja Platón és Cicero nézeteit a lélek halál utáni sorsára 
vonatkozóan. 
148 Ezzel összefüggésben ld.: Pépin: Mythe et allégorie. Les origines grecques et les contestations judéo-
chrétiennes. Paris 1958, 210 skk.; Setaioli: L’esegesi omerica nel commento di Macrobio al Somnium 
Scipionis. SIFC 38 (1966) 154-198, aki egyébként a mítoszok osztályozását a Commentariiban macrobiusi 
fejleménynek tartja; Sodano: Porfirio commentatore di Platone. In: Porphyre (Fondation Hardt, Entretiens sur 
l’antiquité classique 12) Genf 1966, 205 skk.; Flamant (1977) 159-160; Di Pasquale Barbanti (1988) 69-84; A 
mítoszok allegórikus interpretációjának macrobiusi metódusáról és annak népszerűségéről a középkorban: 
Demats: Fabula. Trois études de mythographie antique et médiévale. Genf 1973, 16 skk. 
149 Vö. Flamant (1977) 161-163; Di Pasquale Barbanti (1988) 84-94 (további bőséges irodalommal). 
150 Macrobius filozófiai kommentárja – mint azt nemrégiben Havas L. kimutatta – minden bizonnyal mintaként 
szolgált a Szent István-i Intelmek írója számára is, a két mű felépítésbeli, szerkezeti hasonlóságaira vonatkozóan 
vö.: Havas L.: A Szent István-i Intelmek egy lehetséges neoplatonista forrása: Macrobius. Könyv és Könyvtár 
XXVII (2005) 5-23. 
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tárgyául. Az egyik a Cicero iránti tisztelet, akit a latin Platónnak tartott, a másik pedig az 

említett munka és a pamphyliai Ér mítosza közötti hasonlóság, amely történet Platón 

Államának végén található. E két motivációs tényező kettős dimenziót ad Macrobius 

írásának: egyfelől a tematika és a tartalom tekintetében rendelkezik egy újplatonista 

dimenzióval, másfelől pedig egy római dimenzióval bizonyos aspektusok tekintetében, 

amelyek kifejezésre juttatják azon kultúra szükségleteit, amelyhez a szerző is tartozik.151 

  Az I. könyv 5. fejezetétől veszi kezdetét a Somnium Scipionis részletes elemzése, 

ehelyütt a szerző előrebocsátja, hogy nem áll szándékában a teljes művet analizálni, csupán a 

vizsgálatra érdemes kérdésekre akar szorítkozni.152 Ezek a kérdések pedig a következő fő 

témák köré szerveződnek: matematika, erények, újplatonikus lélektan, asztronómia, zene, 

geográfia, az idő és a kozmosz. E nagyobb témacsoportokon belül számos részproblémát is 

elemez: e kérdések rövidebb kifejtésük ellenére is nagy jelentőséggel bírnak. (Ilyen például a 

három hiposztázis és az emanáció tana, az öngyilkosság kérdése stb.) A témák 

heterogenitását látva meg kell állapítanunk, hogy a Commentarii nem kevésbé mondható 

enciklopédikus jellegű műnek, mint a Saturnalia. 

  A második könyv bevezetéséből kiderül, hogy Macrobius maga osztotta művét két 

részre, s tartalmi szempontból a két könyvet két külön kommentárként kezelte: Superiore 

commentario, Eustathi luce mihi dilectior fili, usque ad stelliferae sphaerae cursum et 

subiectarum septem sermo processerat. Nunc iam de musica earum modulatione 

disputetur.153 Az első könyv tehát az ég és föld közötti valóságokat tárgyalja, míg a második 

az égiekre helyezi a hangsúlyt.154 A kiválasztott cicerói szöveghelyek elemzési módja, 

megfelel az olyan újplatonista kommentátorok metódusának, mint Jamblikhos, Syrianos, 

Proklos vagy a latinul írók közül Chalcidius.155 A Commentarii egyes fejezetei hasonló 

felépítést mutatnak: a Somnium Scipionis egy-egy kiválasztott szakaszával kezdődnek – 

amelyek általában egy-egy nagyobb szövegegységet, olykor egy egész paragrafust jelentenek 

                                                 
151 Di Pasqulae Barbanti (1988) 14. 
152 Comm. 1. 5. 1.: nunc iam discutienda nobis sunt ipsius somnii verba, non omnia sed ut quaeque videbuntur 
digna quaesitu. 
153 Comm. 2. 1. 1. 
154 Vö.: Scarpa (1981) 19; Di Pasquale Barbanti (1988) 26. 
155 Di Pasquale Barbanti (1988, 41-42) arra az eredményre jut, hogy az említett kommentátorok közül Proklos 
áll a legközelebb Macrobiushoz, Platón Államához írott kommentárja mind formai, mind tartalmi szempontból 
nagyfokú hasonlóságot mutat Macrobius művével. Gersh (1986) ugyancsak utal a Macrobius illetve a késő 
antikvitás bizonyos szöveginterpretátorai által alkalmazott módszerek közötti hasonlóságra, ugyanakkor néhány 
fontos eltérésre is felhívja a figyelmet: „Macrobius’ primary adherence to the final and dominant tendency in 
later ancient thought is amply demonstrated by his explicit quotation and paraphrase of Plotinus and Porphyry. 
Like Apuleius and Calcidius, this writer declares himself to be a follower of Plato’s thought, but unlike them he 
emphasizes the contribution of later exegetes to this tradition. Like the author of the Asclepius and Calcidius, he 
reflects the teaching of the Neoplatonic interpreters of Platonsim, but unlike them he gives the latter a status 
outranking that of their original source.” (II. 495-496) 



 36

– majd ezt követik a szerző hozzájuk fűzött magyarázatai. Az egyes cicerói szövegrészeket 

abban a sorrendben elemzi, ahogyan a Somnium Scipionisban is előfordulnak, s a szabadabb 

interpretáció módszerével élve bizonyos kérdések kapcsán terjedelmes fejtegetésekbe 

bocsátkozik, míg máskor hosszabb a citátum, mint a hozzá fűzött magyarázat. 

  Ezeket a kommentárokat szemügyre véve általánosságban megállapítható, hogy a 

cicerói szöveg gyakran csak alkalmat szolgáltat Macrobiusnak ahhoz, hogy az általa preferált 

újplatonista tanokat, illetve a Platón Államához és Timaiosához írott porphyriosi 

kommentárok tartalmát kifejtse. Számos szerzőt említ művében, de gyakorlatilag minden 

kutató egyetért abban, hogy legfőbb forrásainak egyike Porphyrios lehetett, akinek a nevét 

ugyanakkor mindössze két helyen említi.156 

  Macrobius művének értékelése kapcsán Di Pasquale Barbanti úgy fogalmaz, hogy 

a szerző a műveltségi írók azon csoportjához tartozik, akik a görög elméleti ismeretek 

legérdekesebb tanait szintetizálják és mutatják be némileg egyszerűsített formában a 

Nyugatnak. Az említett szerzők többnyire a klasszikus gondolkodás területén maradnak, 

azonban gyakran nem tudják már azt a maga teljességében megérteni, miután hivatkozott 

forrásaik időben igen távol vannak tőlük. Sok esetben a klasszikus szerző és a késő 

császárkori kompilátor között közvetítő forrásokat is fel kell tételeznünk. Mindenesetre 

ezeknek a szerzőknek köszönhetően ismerkedik meg a nyugati világ a görög kultúrával, s e 

téren alapvető szerepet játszik Macrobius műve, amennyiben közvetíti a görög platonikus és 

újplatonikus filozófiát.157 

  A Commentariit és a Saturnaliát illetően eltérőek a vélemények abban a 

kérdésben, hogy melyik mű keletkezett előbb. Akik a Commentarii-t tartják korábbinak, azok 

mindkét munkát a 430-440 közötti időszakra teszik.158 A kutatók egy másik csoportja 

azonban úgy vélekedik, hogy mivel a Saturnalia pogány szellemiségű mű, ezért 430 előtt 

kellett íródnia,159 ugyanis Macrobiusnak ahhoz, hogy állami tisztséget viseljen, ebben az 

időszakban már fel kellett vennie a kereszténységet, azonban ebben az érvelésben azt 

                                                 
156 1. 3. 17; 2. 3. 15. Ez utóbbi szöveghely tartalmazza az egyetlen utalást Porphyrios Timaios-kommentárjára, 
bár nyilvánvalóan több más helyen is felhasználja (pl. 1. 5. 5-7; 1. 6. 25-28; 2. 10. 5-16). Továbbá az 
újplatonikus erénytan (I. 8) bemutatásához is Porphyrios egyik írását (Sententiae 32.) veszi alapul, valamint 
elképzelhető a Phaidónhoz írt kommentár forrásként való hasznosítása is (1. 12. 7-12). Macrobius forrásaira 
vonatkozóan ld.: De Paolis bibiliográfiáját (1986-87) 223-232; S. Gersh (1986, II. 502-522) alapos áttekintését 
(a Saturnalia forrásait illetően is) és Armisen-Marchetti összefoglalását (2001-2003) I. LIV-LXVI, a 126. 
jegyzetpontban a korábbi kutatások legfontosabb szakirodalmi anyagával a témában. 
157 Di Pasquale Barbanti (1988) 11. 
158 Cameron és Marinone korábban említett írásaikban ezt az álláspontot képviselik. Kaster (2011, xii, 3. j.) is 
úgy véli (Wissowa 1880-as munkájára hivatkozva), hogy a Commentarii készült el előbb. 
159 Mazzarino (1938, 255-258) 405 és 420 közé helyezné a Saturnalia megírását, Flamant (1977, 91, 134) 425-
428 közé és a Commentariit ennél későbbre, Döpp (1978, 619-632) pedig úgy véli, hogy a Saturnalia 402 és 
410 között született. 
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hagyják figyelmen kívül, hogy egy római ember számára nem feltétlenül volt 

összeegyeztethetetlen, a régi pogány kultuszokról írni, közben pedig a keresztények Istenét is 

tisztelni. Ennek ellenkezője, hogy ti. magát kereszténynek valló szerző a pogány vallásokról 

értekezik, szintén gyakran megtörtént, elég ehelyütt Minucius Felix, Arnobius vagy Firmicus 

Maternus ilyen tárgyú írásaira gondolni. 

  A két mű keletkezési sorrendjének vizsgálata során a kutatók az eddigiekben 

elsősorban a történelmi szituációra, illetve Macrobius pogány vagy keresztény mivoltára 

irányították figyelmüket, s kevesebb figyelmet fordítottak a szóban forgó munkák 

praefatióira. Pedig véleményünk szerint ezeket figyelmesen olvasva határozottan az a 

benyomásunk keletkezhet, mintha a két írásmű összefüggene egymással és valójában 

egyetlen egységet alkotna. 

  A Saturnalia bevezetőjében a szerző a szülőnek a gyermeke nevelésében, 

tanításában vállalandó felelősségéről beszél s utal arra, hogy tulajdonképpen már fia 

születése előtt is attól a szándéktól vezérelve gyűjtögette könyvtára anyagát, hogy az majd 

Eustathius hasznára legyen.160 Az, ahogyan Macrobius fia számára megalapozza, miként kell 

olvasni, tanulni, a megtanult dolgokat az emlékezetben megőrízni, úgy értékelhető, mint az 

ifjú egyfajta beavatása a tudományok művelésébe. S miután ebből az enciklopédikus jellegű 

műből megfelelően sok ismeretet elsajátított, áttérhet a magasabb rendű ismeretek terepére, 

mint amilyen a filozófia is. A Commentarii bevezetése ennek megfelelően in medias res 

kezdettel bír, mintha csak ott folytatná fia oktatását, ahol a Saturnaliában abbahagyta, de 

immáron felsőbb szinten. Mindezek alapján tehát – függetlenül attól, hogy 430 előtt vagy 

után keletkeztek a művek – valószínűbbnek látszik az a verzió, mely szerint előbb született a 

Saturnalia és csak utána a filozófiai kommentár. 

  Hasonló megfontolások alapján jut ugyanerre az eredményre Armisen-Marchetti 

is, a Commentarii francia fordítója. Ő úgy véli, hogy a Saturnalia hosszúra nyúló bevezetése 

egy grammatikai iskolát látogató, 12-15 éves fiúhoz szól, míg a Commentarii dedikációja 

sokkal inkább egy már felnőtt, 20 év körüli ifjúhoz illik, aki tanulmányai betetőzéseként a 

filozófia felé fordítja figyelmét. A két munka keletkezése között a kutatónő véleménye 

szerint 5-10 év is eltelhetett.161 

 

                                                 
160 Sat. praef. 2. 
161 Armisen–Marchetti (2001-2003) I. XVI-XVII. Vö. még ezzel kapcsolatban: Flamant (1977) 87-91; Regali 
(1983) 10-11. 
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  A rómaiaknak az enciklopédikus és a didaktikus dolgok iránti vonzódása, amelyet 

von Albrecht többször is hangsúlyoz irodalomtörténeti munkájában,162 világosan 

megmutatkozik Macrobius életművében. A Commentariiban foglalt tartalmak között ott 

találjuk a quadrivium részét képező tárgyakat: az aritmetikát,163 a geometriát,164 a zenét,165 a 

csillagászatot,166 s ez a tény ugyancsak azt a koncepciót erősíti meg, hogy a mű már egy a 

középfokú oktatást meghaladó, magasabb szintű képzés céljait szolgálta, tehát későbbi lehet 

a Saturnaliánál. Ez a tartalmi sokszínűség pedig azt eredményezte, hogy a szerzőt mintegy 

polihisztorként tartották számon a középkorban.167 

  Nem kívánjuk minden áron rábizonyítani Macrobius életművére, hogy az az artes 

liberales szellemében fogant, ugyanakkor nem hagyhatjuk teljesen figyelmen kívül a későbbi 

trivium és quadrivium anyagát felölelő tárgyak megjelenését írásaiban. Első munkája egy 

grammatikai traktátus, amelyet jóllehet még nem fiához címez, mégis mint a trivium első 

tárgya minden későbbi tanulmányok alapját képezi, a Saturnaliában helyet kap a rétorika168 

és a Varro által szintén az artes liberales körébe sorolt orvostudomány,169 a Commentariiban 

megjelenő tudományok pedig beágyazódnak a Saturnaliában munus deorumnak és disciplina 

disciplinarumnak (1. 24. 21) nevezett filozófiába.170 Az természetesen igaz, hogy ezek 

mellett még több más tárgykört is érint a szerző két nagyobb művében, mindazonáltal a 

fentebb mondottak alátámaszthatják az egyes darabok kontinuitását, s egyfajta egységét, 

amelyen belül az említett szakterületek együttesen hozzák létre azt a képzési anyagot, 

amelyet egy ifjúnak a késő antikvitás Rómájában el kellett sajátítania. 

 

 

                                                 
162 von Albrecht (2004) II. 1040; 1048. 
163 1. 5-6. 
164 Uo. 
165 2. 1-4. 
166 1. 14. 21-22. 
167 Vö. Ch. Guittard: Macrobe. Les Saturnales. Paris1997, xiii: „Grâce au Commentaire, Macrobe est considéré 
au Moyen Âge comme l’un des plus grands auteurs de l’Antiquité tardive. Il est cité comme une autorité en 
astronomie, en philosophie, en théologie: sa théorie de quatre ordres des vertus est classique dans les écoles.” 
168 A 4. könyv egésze Vergilius retorikájával foglalkozik. 
169 7. könyv 
170 A tudományok e hierarchikus felépítményéről már akár a későbbi Hortus deliciarumnak, Herrad von 
Landsberg munkájának (1175-85) septem artes liberales ábrázolása juthat az eszünkbe, ahol a hét szabad 
művészetet megszemélyesítő, különböző attribútumokkal rendelkező allegorikus nőalakok egy kör mentén 
megjelenítve fogják közre a szabad művészetek királynőjeként ábrázolt filozófiát. A királynő koronájából 
három fej emelkedik ki: a fizika, a logika és az etika perszonifikációja (vö. Comm. 2. 17. 15: cum sint totius 
philosophiae tres partes, moralis, naturalis et rationalis), és belőle fakad a bölcsesség hét forrása. Igaz, hogy a 
septem artes liberales fiatal nőalakokban történő megszemélyesítésének ötlete Martianus Capellától származik, 
tőle hagyományozódik tovább a középkorra, de a tudományok hierarchiáját megfogalmazó gondolat csírái már 
Macrobiusnál is megtalálhatók. 
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III. A sarkalatos erények Macrobius műveiben 

 

1. A macrobiusi erénytan felépítése 

 

  Macrobius a Scipio álmához írott kommentárjaiban azt mondja, hogy felfogása 

szerint a filozófiának három része van: philosophia moralis, naturalis, rationalis,171 s az 

említett műve nagyjából e három komponensből tevődik össze. A philosophia moralis a 

Commentarii I. 8-ban kifejtésre kerülő erénytannal azonosítható, ami az erkölcsök által 

kimunkált tökéletesség elérésére tanítja az embert: et sit moralis quae docet morum elimatam 

perfectionem. Majd a cicerói szövegre vonatkoztatva a következőképpen folytatja: Nam illa 

ad virtutes amoremque patriae et ad contemptum gloriae adhortatio quid aliud continet nisi 

ethicae philosophiae instituta moralia?172 A morálfilozófia, az erkölcsi nevelés tehát 

erényekre, hazaszeretetre és a dicsőség megvetésére tanítja az egyént, mindezek pedig egy 

római számára rendkívül fontos értékek. A philosophia naturalis rövid definícióját így 

fogalmazza meg: naturalis quae de divinis corporibus disputat, a Somnium Scipionis 

esetében ezalatt a természettudományok igen széles körét érti.173 A philosophia rationalis 

meghatározását illetően pedig a következőket mondja: rationalis cum de incorporeis sermo 

est quae mens sola complectitur, ez a lélektant jelenti,174 ami egyébként igen jelentős 

szerepet kap a műben.175 

  Az erények vizsgálatára a Kommentárok imént említett 1. 8. fejezetében Cicero 

Somnium Scipionisának alábbi szakaszát elemezve kerít sort: Sed quo sis, Africane, alacrior 

ad tutandam rem publicam, sic habeto, omnibus, qui patriam conservaverint, adiuverint, 

auxerint, certum esse in caelo definitum locum, ubi beati aevo sempiterno fruantur; nihil est 

enim illi principi deo, qui omnem mundum regit, quod quidem in terris fiat, acceptius quam 

concilia coetusque hominum iure sociati, quae civitates appellantur; harum rectores et 

conservatores hinc profecti huc revertuntur. Macrobius úgy gondolja, hogy e szövegrész 

                                                 
171 Comm. 2. 17. 15. 
172 Comm. 2. 17. 16. 
173 Uo.: Cum vero vel de sphaerarum modo vel de novitate sive magnitudine siderum deque principatu solis et 
circis caelestibus cingulisque terrestribus et Oceani situ loquitur et harmoniae superum pandit arcanum, 
physicae secreta commemorat (sc. Cicero). 
174 Uo.: At cum de motu et immortalitate animae disputat, cui nihil constat inesse corporeum, cuiusque 
essentiam nullus sensus sed sola ratio deprehendit, illic ad altitudinem philosophiae rationalis ascendit. 
175 A filozófia három részre osztásának különböző variációiról az antik bölcselők körében ld. P. Hadot: Etudes 
de philosophie ancienne. Paris 1998, 125-158, különös tekintettel a filozófia részei és az erények egyes fokai 
közötti összefüggésekre 148; továbbá Gersh (1986) I. 74-77, 227-228, Macrobius vonatkozásában: II. 522 skk. 
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jobb megértése érdekében szólnia kell a conservatores patriae boldogságáról, hogy miként 

érhető el az emberi élet legfőbb célja, a beatitudo. 

  Először is leszögezi, hogy egyedül az erények tesznek boldoggá: Solae faciunt 

virtutes beatum, nullaque alia quisquam via hoc nomen adipiscitur.176 Majd vitába száll 

azokkal, akik azon az állásponton vannak, hogy csak a filozófusok rendelkeznek az 

erényekkel, s így egyedül ők lehetnek boldogok. Ez a felfogás, amelyet Macrobius 

túlságosan merev definícióként értékel, kizárja, hogy az állam vezetői elérjék a boldogságot, 

ezért a szerző az újplatonikus filozófiához folyamodik segítségért. Azt mondja, hogy Plótinos 

kidolgozta az erények egy bizonyos fajta felosztását, s szerinte ez a rendszer – mint azt a 

későbbiekben látni fogjuk – mindenki számára elérhetővé teszi a boldogságot, aki polgári 

erényeiben gyakorolja magát. Plótinosra hivatkozva a következő megállapítást teszi a virtutes 

vonatkozásában: quattuor sunt… quaternarum genera virtutum,177 tehát négy fő erényt 

különböztet meg, és négy erényszintet. Az általa felsorolt négy erény: a prudentia, görögül 

phronésis, amelyet okosságnak, vagy bölcsességnek szokás általában fordítani, a fortitudo, 

vagy andreia, azaz bátorság, a temperantia, vagy sóphrosyné, azaz mértékletesség, és a 

iustitia, görögül dikaiosyné, vagyis igazságoság. Ezeket az erényeket egy Ambrosiustól178 

származó terminussal virtutes cardinales összefoglaló elnevezéssel szokás illetni, noha 

Macrobius még nem használta ezt a kifejezést. 

  Az említett erények négy különböző szinten helyezkednek el: az első az ún. 

virtutes politicae szintje, amelyet politikus erényeknek, vagy polgári erényeknek szokás 

nevezni, ezekről a későbbiekben még bővebben lesz szó. Azután következnek a virtutes 

purgatoriae, a megtisztító erények, amelyekről általánosságban a következőképpen 

nyilatkozik: Secundae, quas purgatorias vocant, hominis sunt qua divini capax est, solumque 

animum eius expediunt qui decrevit se a corporis contagione purgare et quadam humanorum 

fuga solis se inserere divinis. (Comm. 1. 8. 8) A következő a már megtisztult lélek 

erényeinek szintje: tertiae sunt purgati iam defaecatique animi et ab omni mundi huius 

aspergine presse pureque detersi (Comm. 1. 8. 9); s végül a virtutes exemplares, amelyet 

porphyriosi terminológiával élve paradigmatikus erényeknek lehetne fordítani: quartae sunt 

quae in ipsa divina mente consistunt, quam diximus nouªn vocari a quarum exemplo reliquae 

omnes per ordinem defluunt. Nam si rerum aliarum, multo magis virtutum ideas esse in 

mente credendum est. (Comm. 1. 8. 10) 

                                                 
176 Comm. 1. 8. 3. 
177 Comm. 1. 8. 5. 
178 De sacr. 3. 2. 8-10. 
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  Mindegyik erény megjelenik minden szinten, és az adott szintnek megfelelően 

definiálható, összesen tehát 16 erénytípusról beszélhetünk. A négy erényszint egymásra 

épülő, hierarchikus rendszert alkot, mely az emberi, anyagi szférától, a mulandó dolgok 

világától kiindulva halad az isteni, az örökkévaló felé. Ez egyértelműen az újplatonista 

morálfilozófia sajátos rendszertana, mely szoros összefüggést mutat a léleknek az Egyhez, az 

Istenséghez való felemelkedésével. Újplatonista felfogás szerint az ember legfőbb célja az 

Istenséghez való hasonlóvá válás, amely azáltal valósulhat meg, hogy a lélek négy stáción 

keresztül felemelkedik az Egyhez. Ez a felemelkedés egyfajta megtisztulási folyamat, 

melyben központi szerepet játszanak az erények, a felemelkedés négy stációja ugyanis az 

erények egy-egy szintjét jelenti.179 

  Macrobius felsorolja és definiálja mind a 16 erénytípust, azonban ezt nem az 

erényszintek fentebb említett sorrendjében teszi. Elsőként a virtutes purgatoriae kategóriáján 

belül vizsgálja meg a négy erényt, ez szolgál ugyanis a boldogsággal kapcsolatos 

problémafelvetés kiindulópontjául, mivel ezen a szinten valósul meg a kontempláció, 

amelyre csak a bölcsek képesek.180 Ezt követik a polgári erények, majd a harmadik és a 

negyedik szint erényei. Az egyes erények meghatározásáról bővebben lesz szó a 

későbbiekben, előbb azonban a szóban forgó szövegrészt megelőlegező forrásokat célszerű 

számba venni. 

 

2. Előzmények és források 

 

  A négy erény tana görög földön a Kr.e. V-IV. század során jelent meg, 

előzményei azonban a rendelkezésünkre álló írásos emlékek tanúsága szerint ennél korábbra 

                                                 
179 A felemelkedési folyamattal ellentétes alászállás menetét is leírja Macrobius, melynek során a lélek 
fokozatosan elveszíti tökéletes tisztaságát (Comm. 1. 11. 11-12. 16). A lélek alászállásának macrobiusi 
koncepciójára vö.: Elferink: La descente de l’âme d’après Macrobe. Leiden 1968; Flamant (1977) 546-562; Di 
Pasquale Barbanti (1988) 128-141. 
180 Macrobius egy másik helyen Platónra hivatkozva azt mondja, hogy a katartikus erények elsajátításának 
következménye a filozófiai értelemben vett halál: Comm. 1. 13. 5-6: Sed ipsius quoque animalis, hoc est 
hominis, duas adserit (sc. Plato) mortes, quarum unam natura, virtutes alteram praestant. Homo enim moritur 
cum anima corpus relinquit solutum lege naturae. Mori etiam dicitur cum anima, adhuc in corpore constituta, 
corporeas illecebras philosophia docente contemnit, et cupiditatum dulces insidias reliquasque omnes exuitur 
passiones. Et hoc est quod superius ex secundo virtutum ordine, quae solis philosophantibus aptae sunt, evanire 
signavimus. Továbbá Comm. 1. 13. 10: …illae animae, quae se in hac vita a vinculis corporis philosophiae 
morte dissolvunt, adhuc extante corpore caelo et sideribus inserantur. Ez a halál egyedül kívánatos fajtája a 
bölcs számára, azok ugyanis – s itt már Plótinos nézeteit is belevonja fejtegetéseibe – akik sürgetik vagy 
szándékosan előidézik saját halálukat, szenvedélyeik hatása alatt és az erényekkel ellentétesen cselekednek, 
bemocskolódott és meggyötört lelküket kényszerítik a távozásra, elvéve tőle a tökéletes megtisztulás 
lehetőségét, amit esetleg elérhetett volna, ha végig éli a kiszabott életidőt. (Vö.: Comm. 1. 13. 7-17) Ugyanis 
nisi perfectae puritati caelestis habitaculi aditum non patere (Comm. 1. 13. 19). 
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nyúlnak vissza. Ferguson181 hívja fel a figyelmet arra, hogy már Pindaros III. nemeai 

ódájában (74-75) is szerepel a négy erény, azonban azt még nem lehet megállapítani, hogy 

mely erényekre gondol, ugyanis konkrétan csak a phronésist említi közülük. A szerző 

megemlíti Donaldson értelmezési kísérletét is Pindaros soraira vonatkozóan, mely szerint a 

négy erény a négy életkor megfelelője lenne a pythagoreusok felfogásának megfelelően,182 

végül azonban arra a következtetésre jut, hogy közvetlen bizonyítékok híján nem lenne 

helyénvaló ennek a filozófiai irányzatnak tulajdonítani az elméletet. A négy sarkalatos erény 

külön-külön említve – bár még nem egységbe foglalva – elsőként Démokritosnál jelenik 

meg, az ő etikájában ugyanis központi szerepet játszott ezek egyike, a mértékletesség, de a 

további háromra vonatkozó töredékek is találhatók a neki tulajdonított szövegek között.183 

Már nála találkozhatunk azzal a nézettel, miszerint az erényes élet a boldogság előfeltétele. 

  A négy erény rendszerbe foglalása Platón nevéhez köthető, aki ezt a munkát az 

Állam 4. könyvében végzi el, miközben az igazságosság mibenlétére keresi a választ.184 A 

görög bölcselő szerint az emberi lélek három részre tagolódik: gondolkodó, indulatos és 

vágyakozó lélekrészre. Mindegyik lélekrészhez egy erény tartozik: a gondolkodó lélekrész 

erénye az okosság, az indulatosé a bátorság, míg a vágyakozóhoz a mértékletesség tartozik. E 

három erény fölött helyezkedik el az igazság, amelynek az a feladata, hogy egyensúlyt 

teremtsen a három lélekrész és a nekik megfelelő erények működésében. 

  Platóntól kezdve a különböző erkölcstani munkák és tulajdonképpen valamennyi 

filozófiai irányzat foglalkozik a témával, s a négy erényről szóló diskurzus a görög etika 

egyik központi elemévé válik. A probléma a római gondolkodókat sem hagyta érintetlenül: 

Cicero éppúgy teret szentel a kérdésnek, mint a sztoikus Seneca, előbbi szerző írásai alapján 

pedig nyilvánvalóvá válik, hogy a négy erényt egyfajta retorikai toposzként is kezelték.185 A 

négy erény tana a későbbiekben nagy hatást gyakorolt a keresztény egyházatyákra is: Szent 

Ambrus, vagy Aquinói Szent Tamás ezekre az ókori pillérekre alapozzák saját erény-

koncepciójukat.186 

                                                 
181J. Ferguson: Moral Values in the Ancient World. London 1958, 24. 
182 Eszerint a mértékletesség a fiatalság, a bátorság a férfikor, az igazságosság az érett kor, míg a bölcsesség az 
öregkor sajátja. 
183 Vö.: Stob. 4. 39. 25; 2. 3. 4; 3. 7. 21; 3. 7. 31; 4. 2. 14. 
184 428 a – 434 d. Más munkáiban is foglalkozik a kérdéssel, pl: Phaidón 69b; Leges I. 631c. 
185 Inv. 2. 159-160.; Part. 76-78. 
186 A görög erénytan fejlődésére, az egyes filozófusok, filozófiai irányzatok etikai álláspontjára vonatkozóan 
vö.: Maróth M.: A görög filozófia története. Studia Classica IV. PPKE BTK 2002, 413-460; C. D. C. Reeve: 
Philosopher-Kings. The Argument of Plato’s Republic. New Jersey 1988, 264-273; John M. Cooper: Reason 
and Emotion. Essays on ancient moral psychology and ethical theory. New Jersey 1999, 77-117, 237-280; F. 
Alesse: La stoa e la tradizione socratica. Napoli 2000, 233-262; A. A. Long: Hellenistic Philosophy. Berkeley 
and Los Angeles 1986, 179-209; A. A. Long – D. N. Sedley: The Hellenistic Philosophers. Cambridge 1992, 



 43

  A négy erény klasszikus koncepcióját az újplatonista gondolkodók – mint azt 

hamarosan látni fogjuk – alaposan átdolgozták, Macrobius pedig e filozófiai irányzat 

elkötelezett híve volt, s az iskola első nagyhatású mesterét, Plótinost olyannyira nagyra 

tartotta, hogy még a fiát is róla nevezte el. A Kommentárokból az is kiderül, hogy Platónnal 

egyenrangúként tisztelte: Plotinus inter philosophiae professores cum Platone princeps.187 

Az erényekkel foglalkozó fejezete forrásaként Plótinos De virtutibus című munkáját jelöli 

meg, s azt mondja, hogy az erények osztályozási módszere tőle származik. Más szerzőre nem 

hivatkozik, ezért aztán azt gondolhatnánk, hogy az egész szövegrész Plótinostól ered, de ez 

valójában nem így van. 

  Az tény, hogy az újplatonista erénytan fundamentumát Plótinos rakja le,188 az 

erények bizonyos klasszifikációja, az erényszintek distinkciója neki tulajdonítható, ez 

azonban még egy korántsem egységes elképzelés: koherens, jól felépített rendszerről 

semmiképp sem lehet beszélni. Ráadásul Plótinos – mint az közismert vele kapcsolatban – 

híres volt arról, hogy gyakran homályosan, nem egyértelműen, s időnként önmagának is 

ellentmondva fogalmazott, ami még inkább nehezíti a szavai mögött lévő tartalom 

kihámozását. Az mindenesetre bizonyosnak mondható, hogy szerinte az ember legfőbb célja 

az istenné válás, ami az erényeken keresztül érhető el. Az erény a lélekhez tartozik, csak 

benne létezhet, miután az Értelemben és abban, ami az Értelmen túl van, nincsenek erények. 

A lélek processzusa három fokon keresztül valósul meg, az általa említett negyedik kategória 

– ami Macrobiusnál a lélek erényeinek legfelső szintjeként kerül bemutatásra – már nem a 

lélek erényeire vonatkozik, hanem az erényeknek az Értelemben (Nus) lévő archetípusaira. 

Az egyes erényekről inkább egyfajta aszketikus-misztikus kontextusban beszél, ahol az 

erények gyakorlása az egyetlen útja nem csupán a bajoktól való megszabadulásnak, hanem a 

divinizációnak is, s ugyancsak ez vezet el az eksztatikus vízióhoz.189 

  Plótinos az erényeket két kategóriára bontva, megkülönböztet úgynevezett kisebb 

és nagyobb erényeket. A polgári erényeket a kisebb erények közé sorolja, s Platónra 

hivatkozva azt mondja, hogy az istenhez való hasonlóvá válásban a polgári erények nem 

játszanak szerepet, ez a folyamat a megtisztulással kezdődik és a nagyobb erények révén 

valósul meg. Azt ugyan elismeri, hogy a polgári erények is rendelkeznek bizonyos 
                                                                                                                                                         

377-386; G. E. R. Lloyd: Aristotle: The Growth and Structure of his Thought. Cambridge 1968, 202-245; D. S. 
Hutchinson: Ethics. In: Jonathan Barnes (szerk.): The Cambridge Companion to Aristotle. Cambridge 1995, 
195-232; uő: The Virtues of Aristotle. London-New York 1986; T. Engberg – Pedersen: Aristotle’s Theory of 
Moral Insight. Oxford 1983; M. Vegetti: L’etica degli anitchi. Roma-Bari 19964. 
187 Comm. 1. 8. 5. 
188 Erre és a továbbiakban ismertetésre kerülő plótinosi tanokra vonatkozóan is vö.: Enn. 1. 14. 10 és főként 
Enn. 1. 2. 
189 Di Pasquale Barbanti (1988) 105. 
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értékekkel, hiszen a rendet és mértéket képviselik,190 s ezáltal jobbá teszik az embert, továbbá 

azt is megemlíti, hogy a polgári erényeiket kiteljesítő férfiakat isteni férfiakként tiszteli a 

hagyomány, mégis ez csupán az első lépcsőfok, egy előkészítő szakasz a lélek számára, a 

boldogság elérésének valódi záloga a megtisztulás és a kontempláció.191 

  A plótinosi tanok szisztematikus rendszerezését tanítványa, Porphyrios végezte el 

32. sententiájában.192 Itt hierarchikus rendbe foglalta az erények egyes szintjeit, a plótinosi 

három fokozathoz negyedikként hozzátéve az isteni erények szintjét, az így kialakuló sorrend 

tehát a következő: a¹retaiì poli tikai/, kaqar tikai/, qewrhtikai/,  p aradeigmati/kai. 

Porphyrios tehát eltér mesterétől abban, hogy a negyedik fokozatot is erényszintnek minősíti, 

jóllehet a meghatározás tekintetében gyakorlatilag ugyanazt mondja, mint Plótinos: a 

paradigmatikus erények az Értelemben vannak, ily módon a lelki erények felett állnak, s azok 

mintáiként, vagy ha úgy tetszik, paradigmáiként szolgálnak. A lélek erényei tulajdonképpen 

ezek képmásai. Porphyrios ismerteti az egyes szintek feladatát, célkitűzéseit, s e szerint a 

polgári erények feladata a szenvedélyek mérséklése, továbbá annak elősegítése, hogy az 

egyén megfelelő módon éljen a saját közösségén belül; ugyanitt később ezeket az erényeket a 

praktikai/ elnevezéssel illeti. A polgári vagy politikus erények azonosítása a praktikus 

erényekkel nem Porphyrios találmánya, Plótinos is hasonlóképpen vélekedett,193 s minden 

bizonnyal ez szolgáltathatta Macrobius számára a mintát a virtutes otiosae és virtutes 

negotiosae kategóriák létrehozásához, utóbbi alatt a praktikus erényeket értve, az összes 

többit pedig a virtutes otiosaehoz sorolva. A katartikus erények feladata Porphyrios szerint a 

lélek elválasztása a testtől, a teoretikus (vagy inkább kontemplatív) erények az Értelemhez 

közelítik a lelket, míg a paradigmatikus erények az Értelem sajátosságai, amik, mint már 

említettük, modellként szolgálnak a többi erény számára.194 

                                                 
190 Plót. Enn. 1. 2. 2. 57. 13. skk. (edd. Henry – Schwyzer): ai ¸ me\n toi ¿nun poli ti kai \ a¹ret ai ¿, aÁj aÃnw  
pou ei ãpo men, k at ako sm o uª si  me\n oãntw j  kai \ a¹ mei ¿nouj p oi ouª si n o¸ri ¿zou sai  kai \ met rouª sai  t a\j  
e¹pi tumi ¿aj kai \ oÀlw j t a\ pa¿qh met ro uª sai  kai \ ye udei ª j do¿caj a¹ fai r ouª s ai  t% ª  oÀlw j a¹mei ¿noni  
kai \ t% ª  w ¸ri ¿sqai  kai \ tw ª n a¹me¿t rw n kai \ a¹o ri ¿stw n eÃcw  ei ånai  kai \ to\ me met r hme¿non: kai \ a u¹tai\ 
o¸ri sqei ª sai  vâ me¿t ra  ge e ¹n uÀlv tvª  yuxvª , w ¸m oi ¿w ntai  t% ª  e¹kei ª  me¿t r%  kai \ eãxou si n i ãxnoj  to uª  
e¹kei ª  a¹ri ¿stou. 
191 Plótinos erénytanát illetően vö.: J. M. Dillon: An ethic for the late antique sage. In: The Cambridge 
Companion to Plotinus. Ed. L. P. Gerson. Cambridge 1996, 315-335; Vegetti (1996)4 307-318; Dominic J. 
O’Meara: Platonopolis. Platonic Political Philosophy in Late Antiquity. Oxford 2005, 40-44. Uő.: Plotinus. An 
Introduction to the Enneads. Oxford 1993, 100-110. 
192 Sententiae ad intelligibilia ducentes, mely 44 hosszabb-rövidebb metafizikai tárgyú aforizmát tartalmaz, 
ezek többsége Plótinos szövegeit kommentálja, vagy parafrazeálja. 
193 Enn. 6. 3. 16. 
194 Iamblikhos az említett négy erényszinthez hozzátesz még egy ötödiket is, a hieratikus erények fokát, 
amelynek segítségével a lélek túlhalad az Értelmen, hogy elérje az Egyet. Olympiodóros pedig egy hétfokú 
skálát hoz létre. Flamant (1977, 602) úgy vélekedik, hogy Macrobius ismerhette ezeket az „eltévelyedett 
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  Porphyrios külön-külön is definiálja az egyes szintek erényeit, s ezek a definíciók 

nagyrészt megfeleltethetők a Macrobiusnál található erénymeghatározásoknak, több helyen 

szinte szó szerinti megfelelések mutathatók ki a két szöveg között.195 Mindezek alapján elég 

nagy biztonsággal ki lehet jelenteni, hogy bár Macrobius hű maradt a plótinosi 

szellemiséghez, közvetlen forrása Porphyrios szövege volt, akit egyébként másutt, más 

témákkal összefüggésben többször is megemlít.196 Nem arról van tehát szó, mint például 

Gellius vagy Seneca esetében, akiket rendszerint úgy idéz, hogy elhallgatja nevüket, hanem 

sokkal inkább az valószínűsíthető, hogy Plótinost egyszerűen nagyobb tekintélynek, De 

virtutibus című munkáját pedig irányadónak tartja ebben a kérdésben, ezért említi őt a maga 

előzményeként. Hasonló jelenséggel műveiben több helyen is szembesülhetünk, azaz egy 

nála bevett gyakorlatnak számító módszert alkalmaz. 

  Az teljesen nyilvánvaló – és minden kutató el is fogadja –, hogy Macrobius valódi 

forrása Porphyrios volt,197 de Henry nem zárja ki annak lehetőségét sem, hogy Macrobius 

ismerhette az eredeti plótinosi szöveget.198 Flamant pedig abból kiindulva, hogy Porphyrios 

nem idézi Plótinos traktátusának címét, Macrobius viszont igen, arra a következtetésre jut, 

hogy szerzőnk minden bizonnyal látta a De virtutibust és a tekintélyelv alapján rá 

hivatkozott, de a fejezet összeállításakor a Sententiae egy kivonatát részesítette előnyben.199 

  Porphyriosnál megjelenik a klasszifikációnak még egy formája, tudniillik az, ahol 

az egyes erényszintekhez az emberi értékek skáláját társítja. Eszerint a politikus erényekkel 

rendelkező ember a „derék ember” (spo udaiªoj aÃnqrwpoj), a második szintet elérő már az 

„isteni ember” (d aimo/ nioj aÃnqrwp oj); aki viszont a harmadik szint erényei szerint 

cselekszik, az az „isten” (qeo/j), s végül a negyedik szinten „az istenek atyja” (qewªn path/r) 

                                                                                                                                                         
szisztémákat”, de tartotta magát a porphyriosi osztályozás szép, 4x4-es aritmetikai rendjéhez. Az erények 
osztályozási módszerével kapcsolatban Di Pasquale Barbanti (1988, 98-99) megállapítja, hogy az a görög 
filozófiai hagyomány viszonylag késői fejleménye, s elsőként valószínűleg a megtisztító erény került felszínre, 
ami a platóni filozófiából eredeztethető. Igaz, hogy Platónnál még nem világos a kaqa r ti kh/ a¹ret/h/ formula, 
de ez már a kezdete annak a teóriának, amit aztán Plótinosnál találunk. Erre vonatkozóan vö. még: Pepin (1964) 
380. 
195 Ezzel kapcsolatban részletes elemzést ad, és az említett egyezéseket sorra veszi: J. Flamant (1977) 601-607. 
196 Sat. 1. 17. 70; Comm. 1. 3. 17; Comm. 2. 3. 15. 
197Vö.: Schedler: Die Philosophie des Macrobius und ihr Einfluss auf die Wissenschaft des christlichen 
Mittelalters. In: Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters. 13. 1. Münster i. W. 1916, 86-98. A 
szerző elsőként végzi el Macrobius erénytanának és újplatonista forrásainak összehasonlító elemzését, ennek 
során pedig felveti annak lehetőségét, hogy volt egy latin nyelvű közvetítő forrás Porphyrios és Macrobius 
között. Mras (1933, 251-253) mindenben osztja Schedler véleményét, a közvetítő forrást kivéve. Henry (Plotin 
et l’Occident. Firmicus Maternus, Marius Victorinus, Saint Augustin et Macrobe. Louvain 1934, 154-162) 
olyan közös szöveghelyekre hívja fel a figyelmet, amelyek Macrobiusnál és Porphyriosnál megtalálhatók, 
Plótinosnál viszont nem. Porphyriost tartja közvetlen forrásnak Courcelle (1948) 22; Pépin (1964) 381; és 
Armisen-Marchetti is (2001-2003) I. 191. jegyzet. 
198 Henry (1934) 161. 
199 Flamant (1977) 607-608. 
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foglal helyet.200 Ilyen értékskála Plótinosnál nem található, és Macrobius sem építi bele a 

maga rendszerébe. Épp ezért gondolja úgy Di Pasquale Barbanti, hogy Macrobius valójában 

csak addig követi hűen Porphyrios szövegét, amíg az összhangban áll Plótinos nézeteivel, s 

ez a hipotézis véleménye szerint ugyancsak azt támasztaná alá, hogy szerzőnk ismerte a De 

virtutibus tartalmát.201 

 

3. A macrobiusi erénytan sajátosságai 

 

  Macrobius adaptálja Plótinosnak az erények hierarchiájáról alkotott rendszerét, de 

az elméletet többnyire a Porphyrios által átstrukturált módon és tőle kölcsönzött szövegekkel 

közvetíti olvasói számára, ugyanakkor kimutatható néhány lényeges eltérés is említett 

forrásaihoz képest. Ezen eltérések elsősorban a polgári erények felfogását érintik. Mint arról 

már korábban szó esett Macrobius újplatonista modelljeinél az erényszintek legalsó fokán 

elhelyezkedő polgári erények bár képviselnek valamiféle értéket, összességében azonban 

ezek érnek a legkevesebbet, önmagukban a boldogság eléréséhez nem elegendőek. Plótinos 

idevágó véleményét már említettük, Porphyrios pedig a következőképpen fogalmaz: dio/per 

ai¸ politi kaiì a©ret aiì miaªj gouªn au©t hìn kaki¿aj a©pal la¯ ttousai a©retai 

e©kri¯qhsan kaì ti¿mia i, ai¨ deì kaqarti kai\ t imiw¿terai kai\ thªj w¨¨ j fuxh\n kaki¿aj 

a©palla¯t tousai.202 Tehát a politikus erényeket is erényeknek kell tartani, miután legalább 

az egyik rossztól megszabadítanak,203 s ezért tiszteletre méltóak, de még inkább 

tiszteletreméltóak a katartikus erények. Macrobius forrásainál határozott a különbségtétel a 

kisebb és nagyobb erények rendeltetése között, szerzőnk ezzel szemben elsősorban arra 

koncentrál, hogy a virtutes politicae is erényeknek minősülnek, majd ebből létrehoz egy 

olyan szillogisztikus okfejtést, amely a saját célkitűzéseinek jobban megfelel: si ergo hoc est 

officium et effectus virtutum, beare, constat autem et politicas esse virtutes: igitur et politicis 

efficiuntur beati.204 Tehát összemossa az egyébként elkülönülő értékkategóriák közötti 

különbségeket, azt hangsúlyozva, hogy minden erény közös célja az örök boldogság elérése, 

és egyszerűen elhallgatja azt a tényt, hogy az eredeti újplatonikus elgondolás szerint a 

                                                 
200 Sent. 32. Vö.: Flamant (177) 607. 
201 Di Pasquale Barbanti (1988) 108. 
202 Sent. 32. A ti mi w ¿ter a platóni értelmezéséhez vö.: Th. A. Szlezák: Hogyan olvassunk Platónt? (ford. 
Lautner P.) 2000. Budapest 67-71. 
203 A két rossz Porphyrios felfogása szerint az alsóbbrendű dolgokkal, illetve a túlzott szenvedélyekkel való 
egyesülés. (Vö.: Sent. 32.) 
204 Comm. 1. 8. 12. 
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virtutes politicae csupán előkészítő funkcióval bírnak a katartikus processzus folyamatában. 

A szerző arról sem tesz említést, hogy mindazok, akik birtokolják a nagyobb erényeket, 

szükségképpen birtokában vannak a kisebbeknek is, míg ez fordítva nem igaz. Az ő 

rendszerezése alapján az a benyomásunk keletkezik, hogy az ember pusztán a polgári 

erények birtoklása révén is eljuthat a boldogsághoz. 

  A politikus erények preferálása abban is megmutatkozik, hogy a hozzájuk 

kapcsolódó magyarázatoknak jóval nagyobb teret szentel, mint a további fokozatok 

erényeinek. A virtutes politicae terminus – mondja Macrobius – azt hivatott kifejezni, hogy 

az ember társadalmi lény, tevékenységét a vele kapcsolatban álló közösségek érdekében fejti 

ki.205 A viri boni, a derék emberek ezen erények segítségével gondoskodnak az államról, 

védik meg a városokat, ezeknek köszönhetően tisztelik szüleiket, szeretik gyermekeiket, 

becsülik rokonaikat, ezek segítségével kormányozzák polgártársaik életét, ezek révén 

szövetségeseiket körültekintő gondoskodással oltalmazzák, s a joggal egyező 

magatartásukkal kötelezik le őket,206 s végül ezeknek köszönhetően az utókor emlékezni fog 

rájuk érdemeik miatt. 

  Ez utóbbit a szerző Vergilius következő sorával írja le: „… sui memores alios 

fecere merendo”.207 A halhatatlanság egy formája a derék férfiak emlékének fennmaradása, s 

nyilván nem véletlen, hogy éppen egy olyan szöveghelyet választ a szerző, amelyben a költő 

a boldogok lakhelyeit, az elysiumi mezőkön örök boldogságban élőket mutatja be.208 Ezzel 

mintegy visszautal a fejezet kiindulási pontját képező cicerói szakaszra, az abban jelzett 

szövegezésre: certum locum, ubi beati aevo sempiterno fruantur, s így egyszersmind talán 

                                                 
205 Comm. 1. 8. 6.: Et sunt politicae hominis, qua sociale animal est. A terminológia magyarázata ugyancsak 
Porphyriosra vezethető vissza: e¹k touª sunagel as mo uª kai ì thª j koi nw ni¿aj poli ti kai ì le¿gontai (Sent. 
32). Vö. még ezzel kapcsolatban Cicero definícióját, amelyet a néppel kapcsolatban fogalmaz meg: …populus 
autem non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis 
communione sociatus. Eius autem prima causa coeundi est non tam inbecillitas quam naturalis quaedam 
hominum quasi congregatio (Rep. 1. 39). Armisen-Marchetti (2001-2003. I. 192. jegyzet) szerint Cicero a 
sztoikusoktól (elsősorban Khrysipposra kell itt gondolni: SVF III. 492) veszi át ezt a gondolatot, Macrobius 
pedig a továbbiakban ezekre az ideákra ráépíti saját latin kultúráját. 
206 Comm. 1. 8. 6: His boni viri rei publicae consulunt, urbes tuentur; his parentes venerantur, liberos amant, 
proximos diligunt; his civium salutem gubernant; his socios circumspecta providentia protegunt, iusta 
liberalitate devinciunt. 
207 Aen. 6. 664. 
208 Macrobius szerint bár Vergilius az alvilágba helyezi a boldogok lakhelyeit, de az égtől mégsem fosztja meg 
őket: Comm. 1. 9. 8: Hoc et Vergilius non ignorat, qui, licet argumento suo serviens heroas in inferos 
relegaverit, non tamen eos abducit a caelo sed aethera his deputat largiorem et nosse eos solem suum ac sua 
sidera profitetur, ut geminae doctrinae observatione praestiterit et poeticae figmentum et philosophiae 
veritatem. 
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nem merész gondolat annak feltételezése, hogy az Aeneis 6. 660-664-ben209 felsorolt 

csoportok mindegyikére vonatkoztatja a polgári erényeket, függetlenül attól, hogy csak a 

szakasz utolsó sorát idézi. E szerint tehát a hazájukért harcoló hősök mellett a papokra, 

jósokra és művészekre is kiterjesztené az erényeket, ami új dimenziót adhat az 

értelmezésnek. Hiszen, bár Macrobius az állam vezetőinek boldogsága kapcsán bocsátkozik 

az erények taglalásába, de mint azt Flamant is megállapítja, nyilvánvalóan zavarja őt ez a 

kivételezés, miután ő mindenkinek tulajdonítja az erényt.210 Ezt az elgondolását a 

későbbiekben egyértelművé is teszi a Commentariiban: Necesse est enim omnem animam ad 

originis suae sedem reverti…211 Annak következtében tehát, hogy Cicero szövegét 

magyarázza, elsősorban az államot irányítók boldogságát és erényeit emlegeti, de valójában, 

mint újplatonista, általános értelemben, minden emberre vonatkoztatja elméletét. 

Ugyanakkor a vergiliusi szöveghellyel azt is érzékeltetni tudja, hogy a polgári erények 

gyakorlása révén megnyílik az út a nagyobb erények és az örök boldogság felé.212 A virtutes 

politicae birtokában lévő vir bonus, megfeleltethető a porphyriosi spoudaiªoj aÃnqrwpoj-

nak, ugyanakkor kapcsolódási pontot teremt a viri boni erényeit és tevékenységeit vizsgáló 

Ciceróhoz is.213 

  A polgári erényeknek köszönhetően a vir bonus előbb önmaga, majd az állam 

irányítójává válik, aki igazságosan és előrelátóan kormányoz, s az emberi dolgokat nem 

hanyagolja el.214 A primum sui atque inde rei publicae rector kifejezéssel ismételten arra 

irányítja a figyelmet, hogy az önismeret megszerzését illetően nem csupán a vezetőkre 

gondol, hanem általában véve mindenkire, aki az erények útján kíván haladni. Az ugyanis 

egyértelmű, hogy az egyén önismeret híján alkalmatlan vezetői szerep betöltésére az 

államban, hiszen hogyan irányíthatna bárkit az, aki önmagát sem képes irányítani. Ez az 

önmegismerésnek tulajdonítható gyakorlati haszon. Azonban az egyes egyének szintjén az 

önmegismerés transzcendentális jelleget ölt, Macrobius szerint ugyanis ez a befelé irányuló 

szemlélődés a lélek tevékenysége, melynek során az visszatekint eredetére, és felismeri, 

                                                 
209 Hic manus ob patriam pugnando volnera passi, / quique sacerdotes casti, dum vita manebat, / quique pii 
vates et Phoebo digna locuti, / inventas aut qui vitam excoluere per artis, / quique sui memores alios fecere 
merendo. 
210 Flamant (1977) 597-598. 
211 Comm. 2. 17. 14. 
212 Vö.: Di Pasquale Barbanti (1988) 112, 52. jegyzet és Regali (1980) 168. 
213 Cicero vir bonus értelmezéséhez vö.: Havas L. – Kiss S. (2007) 54-60; Szekeres Cs.: Az élet vezére. 
Tanulmányok M. Tullius Cicero filozófiájáról. Debrecen 2009, 185-190. 
214 Comm. 1. 8. 8.: His virtutibus vir bonus primum sui atque inde rei publicae rector efficitur, iuste ac provide 
gubernans, humana non deserens. 



 49

honnan származik. Ez a felsimerés a testbe zárt lélek tökéletes bölcsessége.215 A lélek 

nemességének tudatában ölti magára az erényeket, melyeknek köszönhetően a test halála 

után viszatér oda, ahonnan alászállt.216 Az államok irányítói és a bölcs emberek, azáltal, hogy 

képesek visszatekinteni eredetükre, az égi szférához tartoznak akkor is, ha még a testbe 

vannak zárva, ezért haláluk után könnyedén térnek vissza égi otthonukba, amit látszólag 

szinte el sem hagytak: civitatum vero rectores ceterique sapientes caelum respectu, vel cum 

adhuc corpore tenentur, habitantes, facile post corpus caelestem, quam paene non 

reliquerant, sedem reposcunt. (Comm. 1. 9. 6) Ez fejeződik ki a kommentáríró szerint abban 

a régi hagyományban, mely a városalapítókat és az államban magukat kitüntető férfiakat az 

istenek közé helyezte, nézetét pedig Hésiodostól és Vergiliustól származó példákkal is 

alátámasztja.217 

  Macrobius felfogásában tehát az erények gyakorlásának van egy individuális és 

egy publikus aspektusa. Végeredményben mindkettő az egyén lelkének felemelkedését idézi 

elő, de lényeges különbség a kettő között, hogy azok, akik erényeiket egy közösség 

szolgálatába állítják, nem pusztán saját érdekeiket, hanem mások boldogulását is szem előtt 

tartják. S miután a rómaiak gondolkodásmódja szerint az erény alapvetően közügy, ezért a 

társadalom érdekében kamatoztatott erények nagyobb értéket képviselnek, vagy legalábbis 

nem érnek kevesebbet a kontemplatív erényeknél. 

  A polgári erények gyakorlása az élet minden területére kiterjed: kezdve a nagyobb 

egységet jelentő államtól egészen a társadalom legkisebb sejtjéig, a családig, s különféle 

tevékenységekben nyilvánul meg: consulere, tueri, venerari, amare, diligere, gubernare, 

protegere, devincire. Ezek a fogalmak mind olyan tartalmakat hordoznak magukban, melyek 

értékével szerzőnk – ha valóban a 430-as év praefectus praetoriója volt – a császár 

tulajdonképpeni helyetteseként, valamint szülőként nagyon is tisztában lehetett, és épp ezért 

bizonyosan el akarta kerülni, hogy egyrészt a fia, másrészt mindazok, akik a későbbiekben 

                                                 
215 Comm. 1. 9. 1: … animae, dum corpore utitur, haec est perfecta sapientia ut unde orta sit, de quo fonte 
venerit, recognoscat. Továbbá Comm. 1. 9. 3: Homini autem … una est agnitio sui: si originis natalisque 
principii exordia prima respexit nec se „quaesiverit extra”. 
216 Comm. 1. 9. 3: Sic enim anima virtutes ipsas conscientia nobilitatis induitur, quibus post corpus evecta eo 
unde descenderat reportatur, quia nec corporea sordescit vel oneratur eluvie, quae puro ac levi fomite virtutum 
rigatur, nec deseruisse umquam caelum videtur, quod respectu et cogitationibus possidebat. Az a hely, ahová a 
lélek visszatér konkrétan az aplanésnak nevezett szféra, ugyanis ez, a világ csillagok által uralt része szolgál a 
lelkeknek lakhelyként, mikor a test utáni vágy még nem hálózza be őket, s innen buknak aztán alá a testekbe: 
Comm.1. 9. 10: Hae autem animae in ultimam sphaeram recipi creduntur quae a¹planh¿j vocatur, nec frustra 
hoc usurpatum est siquidem inde profectae sunt. Animis enim necdum desiderio corporis inretitis siderea pars 
mundi praestat habitaculum et inde labuntur in corpora. Ideo his illo est reditio, qui merentur. Vö.: Comm. 1. 
13. 10. 
217 Comm. 1. 9. 6-9. 
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tanulmányozzák az újplatonista etikát, Plótinos és Porphyrios nyilatkozataiból kiindulva 

alulértékeljék a virtutes politicae jelentőségét. 

  Egy korábbi szakaszban már megelőlegezte a kardinális erények szerepét az 

államot jól irányítók lelkének égbe emelkedésében: sacras immortalium animarum sedes et 

caelestium arcana regionum in ipso consummati operis fastigio locavit (sc. Cicero), indicans 

quo his perveniendum vel potius revertendum sit, qui rem publicam cum prudentia, iustitia, 

fortitudine ac moderatione tractaverint.218 A Somnium Scipionis 3. 2.219 magyarázatán 

keresztül pedig demonstrálja, hogy Scipio Aemilianus a polgári erények tökéletes 

megtestesítője: In re enim una politicarum virtutum omnium pariter exercet officium. Quod 

non labitur animo praedicta morte perterritus, fortitudo est. Quod suorum terretur insidiis 

magisque alienum facinus quam suum horrescit exitium, de pietate et nimio in suos amore 

procedit: haec autem diximus ad iustitiam referri, quae servat uni cuique quod suum est. 

Quod ea quae arbitratur non pro compertis habet sed spreta opinione, quae minus cautis 

animis pro vero inolescit, quaerit discere certiora, indubitata prudentia est. Quod cum 

perfecta beatitas et caelestis habitatio humanae naturae, in qua se noverat esse, promittitur, 

audiendi tamen talia desiderium frenat temperat et sequestrat ut de vita avi et patris 

interroget, quid nisi temperantia est?220 

  A kommentáríró az egyes polgári erényekhez meghatározásuk során több 

járulékos erényt is társít, ezeket a továbbiakban társerényeknek nevezzük, tulajdonképpen 

ezek sora zárja az egyes definíciókat. A társerények vagy benne foglaltatnak a szóban forgó 

erényben, mint például a bölcsesség esetében (prudentiae insunt ratio, intellectus etc. Comm. 

1. 8. 7), vagy az adott erény megléte következtében lépnek fel, illetve belőle erednek, mint a 

további három esetben (fortitudo praestat magnanimitatem, fiduciam, securitatem etc.; 

temperantiam sequuntur modestia, verecundia, abstinentia etc.; de iustitia veniunt 

innocentia, amicitia, concordia etc. uo.). Ez egy olyan eleme Macrobius rendszerének, ami 

nem található meg sem Plótinosnál, sem Porphyriosnál. A társerények szerepeltetése 

természetesen nem Macrobius találmánya, ennek előzményei jelen vannak a görög 

filozófiában: Aristotelés a Nikomakhosi etikában említést tesz a sarkalatos erényekkel rokon 

erényekről,221 amik aztán a sztoikusoknál válnak a négy erény társerényeivé.222 

                                                 
218 Comm. 1. 1. 8. 
219 … hic ego etsi eram perterritus, non tamen mortis metu quam insidiarum a meis, quaesivi tamen viveretne 
ipse et Paulus pater et alii quos nos extinctos esse arbitraremur. 
220 Comm. 1. 10. 2-4. 
221 NE IV. 1120a–1128b. 
222 Stob. 2. 60. 9. 
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  Cicero ugyancsak beszél róluk a négy erénnyel összefüggésben, azok részeiként 

értelmezve őket. Szerinte a virtusnak négy része van: prudentia, iustitia, fortitudo, 

temperantia, melyek további részekből, erénytípusokból tevődnek össze. A különbség 

kettejük között, hogy Macrobius jóval nagyobb számú erénytípust sorol fel és ezek csak 

részben egyeznek a szónokéval, továbbá Cicero definiálja is őket, míg szerzőnk csupán 

elősorolja.223 Az eltérések ellenére nagyon is elképzelhető, hogy Macrobius Cicerótól vette 

az ötletet a társerények beiktatására mondandójába. Ez az újítása egy a görög és római 

gondolkodás közötti lényeges különbségre hívja fel a figyelmet: a görög areté római 

megfelelőjeként számontartott virtus fogalom rendkivül összetett mivoltára. Ennek pontos 

értelmét igen nehéz egyetlen szóval meghatározni, ugyanis számos erénytípust foglal 

magába,224 mely erénytípusok nem pusztán önmagukban való értéket képviselnek, hasznuk a 

gyakorlatban mutatkozik meg, mivel az egyén ezek révén szolgálja a köz javát, ami mindig 

előbbrevaló a magánérdekeknél. Jóllehet mintáit követve Macrobius a négy sarkalatos erényt 

elemzi, de egyúttal azt is érzékeli, hogy pusztán ezek említésével nem képes tökéletesen 

megfelelni a virtus meghatározását illető római igényeknek, ezért megpróbál szintézist 

teremteni az újplatonista és a tradicionális római szemléletmód között. 

 

A polgári erények jelentősége 

 

  A kutatók többsége a leglényegesebb eltérést Macrobius és újplatonista előképei 

között abban látja, hogy előbbinél jóval hangsúlyosabb szerepet kapnak a polgári erények. 

Ezt már Schedler megállapította, mondván, hogy bár az újplatonisták az embert a világtól 

izoláltan képzelték el, szerzőnk mégis nagy figyelmet fordít a társadalmi miliőre, ami kedvez 

a virtutes politicaeval kapcsolatos nézetei kifejtésének. Macrobius erény-bemutatása sokkal 

élőbb, jóval élénkebb, retorikai eszköztárának segítségével feldíszített mondatai éles 

kontrasztban állnak Porphyrios száraz stílusával.225 Schedler véleményéhez csatlakozott 

                                                 
223 A két szerző az alábbi erénytípusokat jelöli meg: Cicerónál a prudentia részei: memoria, intellegentia, 
providentia; a iustitia részei: religio, pietas, gratia, vindicatio, observantia, veritas; a fortitudo részei: 
magnificentia, fidentia, patientia, perseverantia; a temperantia részei: continentia, clementia, modestia. (Inv. 2. 
160-164) Macrobiusnál: prudentia: ratio, intellectus, circumspectio, providentia, docilitas, cautio; iustitia: 
innocentia, amicitia, concordia, pietas, religio, affectus, humanitas; fortitudo: magnanimitas, fiducia, securitas, 
magnificentia, constantia, tolerantia, firmitas; temperantia: modestia, verecundia, abstinentia, castitas, 
honestas, moderatio, parcitas, sobrietas, pudicitia. (Comm. 1. 8. 7) A társerények közül néhányat: a honestast, a 
modestiát, a sobrietast és a pietast a Saturnalia egy helyén a bölcselet növendékeinek (alumnae eius sc. 
philosophiae) nevezi (Sat. 7. 1. 5). 
224Vö.: C. J. Classen: Virtutes Romanorum. Römische Tradition und griechischer Einfluß. Gymansium 95 
(1988) 289-302; Szekeres Cs. (2009) 169-171, a görög és római erényfelfogás közti különbségről: 181-182. 
225 Schedler (1916) 88-89. 
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Mras226 és Zintzen227 is, az említett jellegzetességeket mindketten a szerző erényfelfogásának 

római karaktereként értelmezték, s további adalékokat szolgáltattak az elmélet igazolására. 

  Velük szemben érvel Flamant,228 aki úgy véli, hogy a polgári erények némiképp 

terjedelmesebb, retorikailag jobban felépített kifejtéséből még nem kell arra következtetni, 

hogy Macrobius ezeknek nagyobb jelentőséget tulajdonított volna, mint Plótinos és 

Porphyrios. Egyszerűen arról van szó, hogy szerette volna felnagyítani, díszesebbé tenni a 

Porphyriostól kölcsönzött szöveget, s ez könnyen is ment a virtutes politicae esetében, mivel 

érvek, fejtegetések, közhelyek egész arzenálja állt a rendelkezésére. A magasabb 

erényszintek vonatkozásában vállalkozása azonban már nehézségekbe ütközött, ugyanis a 

doktrína olyannyira eredetinek számított a rómaiak körében, hogy anyag híján írói vénája 

elapadt, illetve kénytelen volt antitézisek alkalmazására és frappáns formulák cizellálására 

szorítkozni. A politikus erények amplificatiójának tehát csupán esztétikai jelentősége van, s 

ha Macrobius gondolatait megszabadítjuk retorikai köntösüktől, láthatjuk, hogy azok híven 

tükrözik Porphyrios, és rajta keresztül Plótinos tanait. Végső érvként pedig állításának 

igazolására azt hozza fel, hogy ha a szerző valóban előnyben részesítené a polgári erényeket 

a kontemplatív erényekkel szemben, akkor ez megmutatkozna másik művében, a 

Saturnaliában, ami témái sokféleségével, kötetlen stílusával kíváló lehetőséget biztosítana 

demonstrálásukra. Arról nem is szólva, hogy a mű főszereplői a császári adminisztráció 

legmagasabb szintű reprezentánsai, akiknek ugyancsak kiemelhetné ezen erényeit. Flamant 

szerint azonban az egész Saturnaliában nincs egyetlen példa sem, amelyben a virtus politica 

fejeződne ki.229 A francia kutató következtetéseivel lényegében Regali230 is egyetért, de nem 

zárja ki annak lehetőségét sem, hogy Macrobius valóban jobban ki akarta domborítani a 

politikus erények jelentőségét. 

  Flamant Macrobius-monográfiája tiszteletet parancsoló és meglátásai, eredményei 

nagyobb részével egyet is lehet érteni, az adott kérdésben azonban a későbbi kutatók inkább 

Schedler és követői véleményéhez csatlakoztak. Di Pasquale Barbanti231 úgy értékeli a 

Commentarii 1. 8. fejezetét, mint a mű egyik „legneoplatonikusabb” szakaszát mind 

tartalmát, mind formai szerkezetét tekintve, amelyben ugyanakkor az újplatonikus idea a 

legteljesebb mértékben alá van vetve a latin mentalitásnak és kultúrának. Igaz ugyan, hogy 

                                                 
226 Mras (1933) 251-252; 285 
227 Zintzen (1969) 357-376. 
228 Flamant (1977) 608-615. 
229 Véleménye szerint a rabszolgák hőstettei sem sorolhatók ide, miután ezek nem a praktikus erények 
illusztációjára szolgálnak, hanem annak bizonyítására, hogy ők is emberek. (612) 
230 Regali (1980) 166-172 
231 Di Pasquale Barbanti (1988) 97-112. 
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Macrobius Cicero szövegét kommentálja, de ez csupán ürügy a számára, hogy bemutassa az 

újplatonikus tanokat, amelyeket megpróbál a római értékrendhez és felfogásmódhoz igazítani 

amennyire lehetséges. Ez oknál fogva védelmébe kell vennie a polgári erényeket, amiket 

újplatonista mintaképei alulértékeltek. Az olasz kutatónő is úgy látja, hogy Macrobius a 

kontemplatív erényekkel szemben az első szint erényeit privilegizálja, a többi erényszintnél 

jóval személyesebb módon interpretálja őket és elődeihez képest új elemekkel gazdagítja 

leírásukat. Konklúziója szerint a fejezet összességében újplatonikus jellegzetességeket mutat, 

de részleteiben olyan koncepciókat tartalmaz, amelyek idegenek az újplatonikus 

szellemiségtől és kultúrától. 

  Flamant a korábban már említett gondolatmenetében azt az álláspontot képviselte, 

hogy a politikus erények preferálása csak látszat, valójában Macrobius nagyon is tisztában 

volt az újplatonikus értékrendszerrel, márcsak ezért sem forgatta volna fel Plótinos 

elméletét.232 Flamant ellenében foglal állást az erényekről szóló fejezet római karakterét 

illetően többek között a Commentarii legfrissebb kritikai kiadásának készítője, Armisen-

Marchetti233 is, aki – nem tartva valószínűnek, hogy egy egyszerű amplificatióról lenne szó – 

inkább azt feltételezi, hogy Macrobius megkísérelte az újplatonikus tant összeegyeztetni a 

kommentált cicerói szöveggel és a tradicionális római értékekkel. A különbségeket Di 

Pasquale Barbanti szintén észleli, viszont ő úgy vélekedik, hogy az erényszintek értékének 

meghatározásában és definiálásában mutatkozó eltérések leginkább azt jelzik, hogy 

Macrobiusnak csupán érintőlesen sikerült megragadnia a plótinosi erénytan lényegét, s ezért 

e tekintetben kapcsolódása a szóban forgó filozófiai irányzathoz külsődleges és felületes 

marad. A kommentáríró adaptációjának következtében virtus-etikájából eltűnik a Plótinos 

fejtegetéseit átjáró miszticizmus, és a katartikus, kontemplatív és exemplaris erények 

elveszítik aszketikus dimenziójukat, pedig éppen ez adná az újplatonikus morálfilozófia 

különleges jellegét.234 Az olasz kutatónő véleményével abban a tekintetben egyet lehet érteni, 

hogy Macrobius etikai gondolkodásában a miszticizmus szerepe elhanyagolható, az azonban 

már korántsem bizos, hogy ennek oka az újplatonikus tanok meg nem értése, vagy félreértése 

volna. Mint azt a későbbiekben látni fogjuk, szerzőnk nagyon is jól ismerte a plótinosi 

doktrínát, ennélfogva valószínűleg akkor járunk közelebb az igazsághoz, ha azt feltételezzük, 

hogy Macrobius szándékosan fejtette le az eredeti tanról annak misztikus rétegét. Az 

                                                 
232 Flamant (1977) 609. 
233 Armisen-Marchetti (2001-2003) I. 158, 196. jegyzet. 
234 Di Pasquale Barbanti (1988) 111-12. 
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újplatonista virtus-etika racionalizálásával pedig nyilvánvalóan az lehetett a célja, hogy az 

interpretatio Romana jegyében a római gondolkodásmódhoz igazítsa az elméletet. 

  Azon kutatók meggyőződése, akik idegenkednek attól a gondolattól, hogy 

Macrobius talán fontosabb szerepet tulajdonít a polgári erényeknek, valószínűleg abból a 

konvencionális nézetből fakad, mely szerint az újplatonisták nem rendelkeztek politikai 

filozófiával. Az általánosan elterjedt felfogás szerint ugyanis az említett filozófusok igen 

csekély érdeklődést mutattak a gyakorlati élet problémái, illetve a szociális kérdések iránt, 

sokkal inkább foglalkoztatta őket egy másik, időn és téren túli immateriális világ, ezt 

tartották igazi hazájuknak. A testtel való kapcsolat a lélek számára akadályt és veszélyt jelent 

a boldogság keresésében. Ezért a test dolgaiba – így a társadalmi és politikai életbe – való 

belebonyolódást minimalizálni kell, amennyire csak lehetséges. A filozófia feladata 

kiszabadítani a lelket a test börtönéből és elindítani a divinizáció útján, ez a törekvés pedig 

szükségképpen kizárja a politikai filozófiát. 

  Nemrégiben Dominic J. O’Meara235 hívta fel e nézet tarthatatlanságára a 

figyelmet, egy egész kötetet szentelve annak, hogy bizonyítsa: az újplatonisták igenis 

rendelkeztek politikai filozófiával. A szerző meggyőzően érvel azon véleménye mellett, hogy 

ez a megállapítás a késő antikvitás újplatonistáira egyáltalán nem igaz, s jóllehet ténylegesen 

politikai filozófiával foglalkozó munkáik nem maradtak fenn, az általunk ismert szövegek 

alapján egyértelmű, hogy foglalkoztatta őket a kérdés, sőt a politikus erények gyakorlását 

nagyon is kívánatosnak tartották. Szerinte a divinizációs elmélet nemhogy nem zárja ki a 

politikai filozófiát, hanem éppenséggel magába foglalja azt. Abból pedig, hogy idegenkedtek 

a társadalmi életben való szerepvállalástól, még nem következik az, hogy nem lehetett 

politikai filozófiájuk, hiszen például Sókratés és Platón is vonakodott résztvenni a politikai 

életben, mégis rendelkeztek politikai filozófiával. O’Meara fejtegetéseinek kiindulópontját 

éppen a virtutes politicae fokán megjelenő erények képezik, amelyeknek Macrobius is 

kiemelkedő jelentőséget tulajdonít. A Platonopolis szerzőjének meglátásait pedig többek 

között éppen Macrobius igazolhatja, hiszen személye szignifikáns példája a politikai karriert 

befutó újplatonikus gondolkodónak. 

 

 

 

 

                                                 
235 O’Meara (2005) 
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Virtutes otiosae és virtutes negotiosae 

 

  Macrobius az első szint kardinális erényeit tevékeny, cselekvő erényekként, míg a 

további három szint erényeit inaktív erényekként határozza meg. Ezt demonstrálja a virtutes 

otiosae és a virtutes negotiosae kategóriáinak bevezetésével. A katartikus erények 

meghatározásakor még csak annyit jegyez meg, hogy ez az otiosit jellemző erényszint,236 

kicsivel később pedig világosan kijelenti: Cicero szavai alapján is igazoltnak látja, hogy 

egyeseket a kontemplatív erények, míg másokat a praktikus erények tesznek boldoggá: alios 

otiosis, alios negotiosis virtutibus fieri beatos (Comm. 1. 8. 12). A virtutes negotiosae 

birtokosai pedig ebben a kontextusban az állam vezetői, akik előtt földi tetteik nyitnak utat az 

égbe.237 

  A korábbiakban már láthattuk, hogy a praktikus és teoretikus erények 

kategóriáinak bevezetéséhez is Porphyrios szolgáltathatta a mintát, azonban ennek 

előzményei is messzebbre nyúlnak vissza az időben. Az erények két csoportra osztásával 

találkozunk Platónnál (politikus erények és megtisztulások)238 és Plótinosnál is (kisebb és 

nagyobb erények),239 Aristotelés pedig a lélek erényeivel kapcsolatos fejtegetései során az 

értelemes lélekrészt két további részre osztja: tudományos és mérlegelő értelemre. Előbbi az 

örök és változatlan dolgok szemlélésére irányul, utóbbi pedig a változásnak alávetett 

dolgokra.240 A sztoikus Panaitios már teoretikus és praktikus erényekről beszél,241 s e kétféle 

areté megkülönböztetése Cicero egyes műveiben242 is felfedezhető, aki ezt a tant minden 

bizonnyal Panaitiostól vette át. A macrobiusi kategóriák és azok előzményei között az egyik 

lényegi különbség abban áll, hogy míg a korábbi filozófusoknál ez a felosztás egyben 

hierarchikus sorrendet is jelölt, addig a Commentarii erényeket bemutató fejezete alapján úgy 

tűnik, szerzőnknél nem. A teoretikus és praktikus erények gyakorlása által egyaránt elérhető 

a boldogság, s ha a végcél tekintetében nincs eltérés közöttük, akkor feltételezhetően 

értékükben is egyenrangúak. Ezt támasztja alá a Commentarii utolsó fejezetében is, amikor 

röviden visszautal az erényekről szóló korábbi fejtegetéseire: in superiore huius operis parte 

diximus alias otiosas, alias negotiosas esse virtutes, et illas philosophis, has rerum 

                                                 
236 Comm 1. 8. 8.  
237 Comm. 1. 8. 12: ut eos qui ab ipsis caelestibus incipiunt discerneret (sc. Cicero) a rectoribus civitatum, 
quibus per terrenos actus iter paratur ad caelum. 
238 Vö.: Phaidón 69c.; 82a; Rep. 430c; Plót. Enn. 1. 2. 3. 
239 Enn. 1. 2. 7. 
240 NE 1139-1141. 
241 Diog. Laert. 7. 92.: Panai /t i oj meìn ouân du/o fhsi \n a©r eta/j, qew rh ti khìn kai ì prakti kh/n. Panaitios 
etikai felfogásával kapcsolatban ld. Long 1998, 269-273. 
242 Off. 1. 17.; Part. 76. 
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publicarum rectoribus convenire, utrasque tamen exercentem facere beatum (Comm. 2. 17. 

4). 

  A Commentarii 1. 8-ban elkezdett gondolatmenetét az aktív és inaktív erényeket 

illetően tulajdonképpen a mű utolsó fejezetében teszi teljessé. Macrobius kifejti, hogy azok, 

akik rendelkeznek a virtutes negotiosaeval, bár idegenkednek minden tudománytól, mégis az 

államügyekben bölcsen, mértékletesen, bátran és igazságosan járnak el, praktikus erényeik 

jutalma pedig az égi örök boldogság.243 A virtutes otiosae pedig olyan emberekhez tartoznak, 

akik természetüknél fogva alkalmatlanok a tevékeny életmódra, azonban elfordulva a 

mulandó világtól, minden tudásukat az isteni dolgok tanulmányozásának szentelik, s ezáltal 

jutnak az égbe.244 A két erénytípus időnként keveredik egymással: hae virtutes interdum 

dividuntur, non numquam vero miscentur, cum utrarumque capax et natura et institutione 

animus invenitur (uo.); továbbá: saepe tamen evenit ut idem pectus et agendi et disputandi 

perfectione sublime sit, et caelum utroque adipiscatur exercitio virtutum (Comm. 2. 17. 7). 

Az aktív erényekre példaként Romulust említi,245 az inaktívakra Pythagorast,246 a kevert 

fajtára pedig görög és római példákat egyaránt felhoz. Mindkét erényre fogékony volt a 

görögök körében Lykurgos247 és Solón,248 a rómaiaknál Numa,249 a két Cato,250 továbbá 

                                                 
243 Comm. 2. 17. 5: Nam siquis ab omni quidem doctrina habeatur alienus, in re publica tamen et prudens et 
temperatus et fortis et iustus sit, hic a feriatis remotus eminet tamen actualium vigore virtutum, quibus nihilo 
minus caelum cedit in praemium. 
244 Comm. 2. 17. 6: Siquis vero insita quiete naturae non sit aptus ad agendum, sed solum optima conscientiae 
dote erectus ad supera, doctrinae supellectilem ad exercitium divinae disputationis expendat, sectator 
caelestium, devius caducorum, is quoque ad caeli verticem otiosis virtutibus subvehetur. 
245 Comm. 2. 17. 8: Romulus nobis in primo genere ponatur cuius vita virtutes numquam deseruit, semper 
exercuit. A Romulusnak tulajdonított erényekről később még bővebben lesz szó a Prudentia című fejezetben. 
246 Uo.: in secundo Pythagoras, qui agendi nescius fuit artifex disserendi et solas doctrinae et conscientiae 
virtutes secutus est… Pythagorast más összefüggésekben is gyakran emlegeti: Comm. 1. 12. 3; 14. 19; 2. 1. 8 és 
13; Sat. 1. 13. 5. 
247 Macrobius említést tesz róla a Saturnaliában is (7. 3. 22) mint a helyes életvitel szabályainak (exactae vitae 
instituta) bevezetőjéről. Erényeire vonatkozóan vö.: Plut. Lykurgos 31. 1-3. 
248 Macrobius műveiben neve másutt nem kerül említésre. 
249 A Saturnaliában a Romulus által kialakított naptár módosítását tulajdonítja neki Macrobius (1. 13: az év 
felosztása; 1. 16: a hónapok felosztása). Numa solo ingenio magistro hajtotta végre a szükséges változtatásokat 
(1. 13. 1). Plutarkhos beszámol arról a hagyományról, miszerint Numa és Pythagoras szoros barátságban voltak. 
Egyesek szerint a király bölcsessége és műveltsége Pythagorasnak volt köszönhető, továbbá számos 
intézkedésében is a görög filozófus hatása mutatható ki (Numa 8). A kétféle erényéről: uo. 20. Livius (1. 18. 1-
3) cáfolja, hogy Pythagoras lett volna Numa tanítómestere. Véleménye szerint a király saját kiválósága és 
erényei alakították jellemét: Suopte igitur ingenio temperatum animum virtutibus fuisse opinor magis 
instructumque non tam peregrinis artibus quam disciplina tetrica ac tristi veterum Sabinorum, quo genere 
nullum quondam incorruptius fuit (1. 18. 4). 
250 Cato Censorius (Kr. e. 234-149) és Cato Uticensis (Kr. e. 95-46). Cato Censorius műveire többször is 
hivatkozik Macrobius (Sat. 1. 4. 26; 1. 10. 16; 1. 14. 5; 3. 5. 10; 3. 17. 3; 6. 4. 16; 6. 7. 10; 7. 6. 13), továbbá 
megemlíti tréfáit (Sat. praef. 15; 2. 1. 15; 2. 2. 4). Armisen–Marchetti megjegyzi, hogy a nagy politikai karriert 
befutó Catóval kapcsolatban nincs tudomásunk arról, hogy a kontemplatív erényekben is gyakorolta volna 
magát. Regalival egyetértésben úgy véli, Macrobius nem a történelmi valóságot, hanem Cicero idelizált Cato-
képét vette alapul saját nézetének kialakításakor. Vö.: Armisen–Marchetti (2001-2003) II. 202, 373. jegyzet, 
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sokan mások qui et philosophiam hauserunt altius et firmamentum rei publicae praestiterunt 

(Comm. 2. 17. 8). Ebbe az utóbbi, kevert típusba sorolja Scipio Aemilianust is, és a kétféle 

erény meglétét jellemében a Somnium Scipionis soraival igazolja.251 A genus mixtum 

meghatározásakor láthattuk, hogy az a természetének és taníttatásának köszönhetően 

fogékony lélekben jön létre, majd az institutio jelentőségét Africanus kapcsán is kiemeli 

(Africanus noster, quem modo avus praeceptor instituit Comm. 2. 17. 9). A tanításnak tehát 

kiemelten fontos szerepe van az erények megszerzésében, saját munkájával is ezt a célt 

kívánja szolgálni, tudniillik, hogy institutumaival fia számára biztosítsa az erényes élet és 

örök boldogság lehetőségét. Egyszersmind az erények taníthatóságának polémiájában is 

állástfoglal, fele-fele arányban osztva meg a felelősséget e téren a természetes hajlam és a 

nevelés hatása között.  

  A virtutes otiosae és negotiosae tekintetében Macrobius a leglényegesebb eltérést 

a görög és római felfogás között abban látja, hogy míg a görögök között szép számmal 

akadnak olyanok, akik csak a teoretikus erények tekintetében voltak kiemelkedőek, addig 

Róma ilyen embereket nem ismert: soli enim sapientiae otio deditos, ut abunde Graecia tulit, 

ita Roma nescivit (Comm. 2. 17. 8). A rómaiak körében általános volt az a vélekedés, hogy az 

a helyes, ha az egyén erényei gyakorlati tevékénységében mutatkoznak meg,252 a puszta 

kontempláció önmagában nem kecsegtet különösebb haszonnal. Ugyanakkor azt 

természetesen ők is elismerték, hogy az az ideális, ha teória és praxis egyesül egy 

személyben,253 Macrobius pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy sokan voltak ilyenek a 

rómaiak között történelmük során. A kevert forma elsőbbségét igazolhatja az is, hogy mind a 

virtutes negotiosaeban, mind pedig a virtutes otiosaeban felfedezhetők bizonyos 

hiányosságok, ugyanis aki csak a praktikus erényekkel rendelkezik, az ab omni quidem 

doctrina habeatur alienus, míg a teoretikus erények birtokosa non sit aptus ad agendum. 

Tehát önmagában mindkét erénytípus rendelkezik egy negatív aspektussal, ami a 

gyakorlóikban lévő tehetség korlátaiból fakad,254 s ez ugyancsak azt támasztja alá, hogy 

                                                                                                                                                         
példákkal a cicerói idealizálásra. Cato Uticensisre két helye történik utalás a Saturnaliában (2. 4. 18; 3. 15. 6), 
de témánk szempontjából egyik sem bír mérvadó jelentőséggel. 
251 Comm. 2. 17. 9-11: Quoniam igitur Africanus noster, quem modo avus praeceptor instituit, ex illo genere est 
quod et de doctrina vivendi regulam mutuatur et statum publicum virtutibus fulcit, ideo ei perfectionis geminae 
praecepta mandantur. Sed ut in castris locato ac sudanti sub armis primum virtutes politicae suggeruntur his 
verbis: „sunt autem optimae curae de salute patriae quibus agitatus et exercitatus animus velocius in hanc 
sedem et domum suam pervolabit.” Deinde quasi non minus docto quam forti viro philosophis apta subduntur 
cum dicitur, „idque ocius faciet si iam tunc cum erit inclusus in corpore, eminebit foras et ea quae extra erunt 
contemplans quam maxime se a corpore abstrahebat.” 
252 Vö.: Cic. Off. 1. 19.: virtutis enim laus omnis in actione constitit ; Rep. 1. 2: virtus in usu sui tota posita est. 
253 Többek között így gondolkodott erről az id. Plinius is, erre vonatkozóan vö.: Gesztelyi (1993) 106-107. 
254 Vö.: Armisen–Marchetti (2001-2003) II. 200, 367. jegyzet. 
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Macrobius – még ha ezt konkrétan nem is mondja ki – a kétféle virtus együttes jelenlétét 

tartja a legjobb alternatívának. 

 

  Összességében tehát azt mondhatjuk: a kutatók sokat vitáztak arról, hogy a 

tevékenységhez vagy a kontemplációhoz kötődő erényeket részesítette-e előnyben a szerző, 

tulajdonképpen ezt szándékoztak tisztázni azok a korábbiakban már felvázolt viták, amelyek 

arra a problémára irányultak, hogy rendelkezik-e a macrobiusi erénytan egyfajta speciális 

római jelleggel, vagy sem. Mindkét nézetnek akadtak hívei és ellenzői egyaránt, azonban 

mindaz, amit a kommentáríró szavai alapján biztosan kijelenthetünk, az a következő: a görög 

újplatonisták etikájában a praktikus és a teoretikus erények viszonylatában jelenlévő 

hierarchikus rend Macrobiusnál nem áll fenn, mivel mindkét virtus révén elérhető a 

boldogság. Sehol sem utal arra a szerző, hogy a kontemplációhoz kötődő erények nagyobb 

értéket képviselnének, sőt azáltal is igyekszik azonos szintre hozni a kétféle erényt, hogy 

mindkettő hiányosságaira felhívja a figyelmet. A leginkább kívánatos a kettős tökéletességet 

(perfectio gemina)255 megvalósító kevert forma, ami az állam vezetésére és a filozofálásra is 

alkalmassá teszi az embert. A kétféle erény együttes jelenléte pedig egyfelől az egyén 

veleszületett hajlamának, másrészt neveltetésének eredménye. 

  Mint azt a korábbiakban említettük, Flamant azon az állásponton volt, hogy 

Macrobius másik művében, a Saturnaliában a virtutes politicae nyomai sem fedezhetők fel, s 

ezt perdöntő bizonyítéknak tartotta abból a szempontból, hogy nem tulajdonít Macrobius 

nagyobb jelentőséget ezen erényeknek, mint a magasabb szinteken lévőknek. Ugyanakkor 

másutt azt állítja, hogy a szerző a sarkalatos erények szerinti élet lehetőségét nemcsak az 

államot kormányzókhoz kapcsolja, hanem általában mindenkihez. Ezt magunk is 

kellőképpen bizonyítottnak láthattuk az előzőekben. Ebből viszont az következik, hogy 

Flamant nem a megfelelő módon kereste az exemplumokat a Saturnaliában, hiszen ha az 

erények mindenkire vonatkoznak, akkor nem csak a gubernatores erényeit kell keresni és 

vizsgálni, hanem sokkal tágabb értelemben, gyakorlatilag bárkivel összefüggésben analizálni 

lehet a virtutest. Arról nem is beszélve, hogy ugyancsak Flamant a kutatók azon csoportjához 

tartozik, mely a Saturnaliát korábbinak feltételezi, mint a Kommentárokat. Amennyiben ez 

így van – és véleményünk szerint is így van -, akkor hogyan várhatnánk el egy korábbi 

műtől, hogy alátámasszon egy olyan munkát, amely még meg sem született? Ez 

semmiképpen sem illene a szerzőnket jellemző rendszerező gondolkodásmódhoz, sem művei 

                                                 
255 Vö.: Comm. 2. 17. 9. 
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oktató-nevelő koncepciójához. Sokkal inkább a következő gondolatmenet látszik 

kézenfekvőnek: Macrobius etikai és filozófiai gondolkodásának kiteljesedése a Commentarii, 

a Saturnalia pedig teljesen más jellegű mű, olyan ismeretekkel telezsúfolva, amelyek 

többnyire egy fiatalabb fiú értelmi képességeihez vannak igazítva. Ezért megfelelőbbnek 

látszik a Saturnaliában a Commentarii erénytanának előzményeit, csíráit keresni, és nem az 

erények definícióihoz konkrétan illeszkedő exemplumokat. (Jóllehet valószínűleg az 

utóbbiakra is lehet példákat találni.) Ezt a vizsgálatot az eddigiekben még senki nem végezte 

el, ugyanakkor véleményem szerint nem haszontalan vállakozás áttekinteni a teljes 

Saturnaliát, kigyűjteni majd pedig alapos elemzés alá vonni minden olyan szöveghelyet, 

amely valamilyen módon a sarkalatos erényekkel foglalkozik. Az ezekből levonható 

következtetések figyelembe vételével célszerű kialakítani az összképet Macrobius erény-

felfogásáról. A Somnium Scipionishoz fűzött magyarázatok között egy helyen azt 

olvashatjuk: vel fortuitis et inter fabulas elucent semina infixa virtutum,256 s reményeim 

szerint a további vizsgálatok igazolni fogják a szerzőnk eme gondolatát. 

  A dolgozat második részében a négy erényt külön-külön elemzem. Előbb 

megvizsgálom a Commentariiban található erénymeghatározásokat és összevetem az egyéb 

filozófiai irányzatok e témához kapcsolódó tanaival, majd arra keresem választ, hogy 

találhatóak-e példák a Saturnaliában a szóban forgó erényre, és ha igen, analízis alá vonom 

őket. 

 

 

IV. A négy sarkalatos erény 

 

1. Prudentia 

 

  A latin prudentiát a görög phronésis megfelelőjeként okosságnak, olykor 

bölcsességnek vagy bölcs előrelátásnak szokás fordítani. Az antikvitásban ezt egy olyan 

fontos képességként értelmezték, ami elengedhetetlen forrása az egyéni önrendelkezésnek és 

lényegi eleme a politikai irányításnak, ez utóbbi téren betöltött szerepére a görög és római 

írók egyaránt különös hangsúlyt helyeztek. Cicero szerint a prudentia az istenektől szállt át 

az emberekre,257 ezt a gondolatot tovább szűkítve Macrobius – Porphyriosra hivatkozva – azt 

                                                 
256 1. 10. 2. 
257 Cic. N.D. 2. 79. 
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állítja, hogy azt maga Minerva adja a halandóknak.258 A Commentarii 1. 8. fejezetében a 

szerző az erények első szintjén, a virtutes politicae körében értelmezett prudentia feladatát 

többek között abban határozza meg, hogy az egyén minden gondolatát és tettét az ész által 

megszabott mértékhez igazítsa: Et est politici prudentiae ad rationis normam quae cogitat 

quaeque agit universa dirigere ac nihil quaeque praeter rectum velle vel facere, humanisque 

actibus tamquam divinis arbitris providere (Comm. 1. 8. 7). Egy olyan intellektuális erényről 

van tehát szó, amely egyszersmind a cselekvés gyakorlati bölcsességét is magában hordozza. 

Ugyanakkor fontos a mérték, a norma hangsúlyozása is, hiszen miként arról már korábban 

szó esett, a politikus erények azáltal teremtenek rendet bennünk, hogy határt és mértéket 

szabnak vágyainknak, mérséklik szenvedélyeinket, megszabadítanak a hamis 

vélekedésektől.259 Mint a fentebbi definícióból kitűnik, a prudentia politica további feladata, 

hogy ne akarjon, vagy ne tegyen semmit, ami nem helyes, s úgy ügyeljen az emberi tettekre, 

mintha azoknál maguk az istenek is jelen lennének tanúként. Macrobius újplatonista 

példaképei, Plótinos és Porphyrios, forrásként szolgáló műveikben a polgári okosságot, vagy 

bölcsességet illetően Platón alapján csupán annyit mondanak igen szűkszavúan, hogy az a 

gondolkodó lélekrészhez tartozik,260 tehát ez esetben szerzőnknek nyilvánvalóan más 

kútfőkből kellett merítenie. 

  Platón a kardinális erények között az első helyre teszi a phronésist, amellyel egy 

ideális vezetőnek természetesen rendelkeznie kell,261 mindazonáltal a görög filozófia 

legkidolgozottabb phronésis-koncepciója Aristotelés nevéhez köthető.262 Míg a másik három 

kardinális erény szerinte az erkölcsi erények közé tartozik, addig az okosságot az észbeli, 

vagy intellektuális erények közé sorolja és a mérlegelő lélekrész erényévé teszi. A phronésis 

mindig a cselekvéssel függ össze, fő feladata pedig a helyes megfontolás. Ez mérlegeli, hogy 

mi a jó és mi a rossz az ember számára, majd azt, hogy milyen módon, milyen eszközök 

                                                 
258 Sat. 1. 17. 70: sicut et Porphyrius testatur Minervam esse virtutem solis quae humanis mentibus prudentiam 
subministrat. Ezzel az elmélettel magyarázza a Minerva különleges születéséről szóló hagyományt: Nam ideo 
haec dea Iovis capite prognata memoratur, id est de summa aetheris parte edita, unde origo solis est. A summa 
aether azonosítását Minervával Augustinus (C. D. 4. 10; 7. 16.) és Arnobius is megemlíti (Adv. Nat. 3. 31. 1.). 
A Macrobius forrásaként szolgáló mű azonosítása kapcsán Courcelle (1948, 19-20) Servius bizonyos 
kommentárjaira hívja fel a figyelmet (In Buc. 5. 66; In Aen. 4. 201.). Servius a Bucolicához írt soraiban 
Apollóval összefüggésben hivatkozik Porphyrios egy munkájára: constat secundum Porphyrii librum, quem 
„Solem” appellavit, az Aeneisben pedig ismerteti a Macrobius által is említett hagyományt Minervára 
vonatkozóan. Courcelle azt valószínűsíti, hogy a két szerző azonos forrás alapján dolgozott, s ez a közös forrás 
pedig Porphyrios Peri \ qei ¿w n o¹nom a¿tw n című műve lehetett. 
259 Plót. Enn. 1. 2. 6. 
260 Plót. Enn. 1. 2. 1. 17: fro¿nhsi n me\n pe ri \ to\ logi zo¿ menon; Porph. Sent. 32. (Lamberz 23, 8 sk): kai \ 
eãsti  f ro¿nhsi j me\n pe ri \ t o\ logi zo¿m enon. 
261 Leges 631d. 
262 NE 6. 1140a - 1145a. 
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segítségével kell elérni a kitűzött célt. Aristotelés azt az álláspontot képviseli, hogy a 

phronésis nem azonos a sophiával,263 míg az utóbbi ugyanis a tudományos megismerést 

jelöli, amit mindig mindenki azonos módon értelmez, és ami a szükségszerű tartományába 

sorolható, addig az okosság eltérő módokon fogható fel, és az esetlegességet, a véletlent, az 

ismeretlent feltételezi. Hiszen megfontolásnak csak olyan esetekben van helye, amik 

másképpen is lehetnek, mint ahogy vannak, a tudományra viszont ez nem érvényes. 

Aristotelés hangsúlyozza, hogy a phronésis nem a bölcsességnek, hanem a bölcsesség 

érdekében parancsol, hogy az kifejlődhessen. Szerinte erkölcsös ember nem létezhet okosság 

nélkül, miként fordítva is igaz: okos ember sem erkölcsök nélkül. A phronésis erényének 

legfontosabb ismérve tehát, hogy helyesnek ítélt célok érdekében és jó eszközök 

igénybevételével cselekedjen az ember.264 

  A sztoikus etika értelmezésében a sarkalatos erények a tudás egy-egy fajtáját 

képviselik, így a phronésis, annak tudása, hogy mely dolgokat kell megtennünk, s melyeket 

nem szabad megtennünk.265 Epikuros pedig úgy nyilatkozik, hogy általában véve a legfőbb jó 

az okosság, amelyből minden más erény származik, s így az a filozófiánál is értékesebb. Az 

okosság azt tanítja, hogy csak az az ember élhet kellemesen, aki megfontoltan, becsületesen 

és igazságosan él.266 

  A phronésis latin megfelelője a prudentia lett, melynek azonban filozófiai 

terminusként történő világos definiálására Cicero ideje előtt nem került sor. A „gyakorlati 

bölcsesség” értelemben való használata is viszonylag késői fejleménynek látszik, ugyanis 

sokáig a praktikus és teoretikus bölcsességre egyaránt a sapientia szót használták.267 Az átlag 

római nem érzett szoros összefüggést prudentia-phronésis és sapientia-sophia között, s 

ennek oka talán az lehetetett, hogy a sapientia eredetileg nem a filozófiai bölcsességet 

jelentette. A szó ugyanis a sapere „ízlelni” jelentésű igéből vezethető le, ami arra utal, hogy a 

                                                 
263 Ezzel ellentétes álláspontot képviselt Isokratés (Antidosis 271), vö. ezzel kapcsolatban: D. Depew: The 
Inscription of Isocrates into Aristotle’s Practical Philosophy. In: D. Depew–T. Poulakos (ed.): Isocrates and 
Civic Education. Austin 2004, 157-185. 
264 A phronésis aristotelési modifikációiról ld. Simon A.: Philia és phronésis Aristotelés etikájában. In: Uő: 
Dionysos színrevitele. A közvetítés kulturális technikái az antik társadalomban és filozófiában. Budapest 2009, 
135-140. 
265 Stob. Ecl. 2. 59. 4; SVF 3. 262. 
266 Levél Menoikeushoz 132. Az epikureizmus phronésis-koncepciójáról ld.: Olivier Bloch: La prudence dans 
l’epicurisme. In: André Tosel (ed.): De la prudence des anciens comparée à celle des modernes. Sémantique 
d’un concept, déplacement des problématiques. Annales littéraires de l’université de Franche-Comté. No. 572. 
1995, 35-46. 
267 Vö.: Afranius Gelliusnál olvasható sapientia meghatározását: 13. 8. 1: Eximie hoc atque verissime Afranius 
poeta de gignenda conparandaque sapientia opinatus est, quod eam filiam esse Usus et Memoriae dixit. 
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fogalom értelme a tapasztalat általi tanulás képzetéből fejlődött ki.268 A prudentia legkorábbi 

alkalmazása főként olyan cselekményekhez kötődött, amelyeknek jogi következményei 

voltak. A kifejezés törvénnyel való kapcsolata vezetett a iuris prudentia speciális 

terminusához és jogászokhoz társításához, de aztán a későbbiekben olyan más gyakorlatias 

tudásformákra is alkalmazták, mint a gazdálkodás, az orvoslás vagy az építészet. A korai 

latinban a szó viszonylag ritkán fordul elő. Az ebből az időszakból fennmaradt szövegekben 

a negatív értelmű imprudens melléknévi forma az elterjedtebb. A jelzőt leginkább fiatal 

emberekre, főként a komédiák szerelmes ifjú szereplőire használják, akik meggondolatlan 

dolgokat cselekednek, a következmények figyelembe vétele nélkül.269 A fentebb 

mondottakból kiindulva arra lehet következtetni, hogy a prudentiát olyan minőségként kell 

értelmezni, ami idősebb, gyakorlati tapasztalattal rendelkező személyhez kapcsolódik, aki 

ismeri és megtartja a törvényeket, aki képes különválasztani a jót és a rosszat, és előre látni 

tettei következményeit.270 A vir prudens tudását szívesen használja embertársai, s főként az 

állam megsegítésére. R. W. Cape Cicero prudentia koncepcióját elemző tanulmányában 

megjegyzi, hogy a prudentia erénye praktikus természetének köszönhetően nagyraértékelt 

tulajdonság volt a rómaiak körében, azonban a hivatalos diskurzusban alá volt rendelve a 

tágabb értelmű sapientia terminusnak. Lehetséges tehát, hogy a korai latinban a prudentia és 

a sapientia még egyenértékűnek minősült, Cicero azonban a maga korában már érzékelte a 

különbséget a két terminus jelentése között, s ez indította arra, hogy megkísérelje a prudens 

hagyományos római ideálját felemelni a sapiens görög filozófiai ideáljának státuszára.271 

  Cicero a prudentiát szorosan a retorikához és a politikához társította, s miután e 

két területen maga is kiemelkedő tevékenységet folytatott, saját aktivitásával egyúttal a 

praktikus bölcsesség modelljeként is szolgált. A szónok De inventione című munkájában 

kísérletet tesz arra, hogy a retorikatanításba beoltsa a görög filozófiát. Ennek egyik jele a 

négy kardinális erény szerepének hangsúlyozása az eloquentia vonatkozásában. Közülük 

elsőként említi meg a prudentiát, amit a következőképpen definiál: Prudentia est rerum 

bonarum et malarum neutrarumque scientia. Partes eius: memoria, intellegentia, 

providentia.272 Későbbi filozófiai munkáiban is azt olvashatjuk, hogy a prudentia a jó és a 

                                                 
268 Vö. több példával a sapientia gyakorlati bölcsesség értelemben való használatára: Robert W. Cape Jr.: 
Cicero and the Development of Prudential Practice at Rome. In: Robert Hariman (ed.): Prudence. Classical 
Virtue, Postmodern Practice. University Park: Pennsylvania State University Press. 2003, 39-40. 
269 Vö.: Plaut. Aul. 792; Ter. An. 642-43; Ph 294; Ad. 711. 
270 A prudentia erényének idősebb, tapasztalt emberekhez társítására vö.: Cic. Div. 2. 50; Off. 1. 122. 
271 Cape (2003) 38-39. 
272 2. 160. 
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rossz megkülönböztetésében nyilvánul meg.273 A De oratoreban a prudentia és a sapientia 

tulajdonképpen már szinonímákként jelennek meg.274 A prudentia a kiváló római 

államférfiaknak tulajdonított erény, amely nem annyira a nevelésből, vagy műveltségből, 

mint inkább a gyakorlati tapasztalatból táplálkozik. Három görög filozófus nevét is példaként 

említi arra az esetre, amikor az erény nem kombinálódik az államügyekben való aktív 

részvétellel.275 Hasonló római példákról azonban nem esik szó, és nem is eshet, hiszen mint 

azt már korábban Macrobius virtutes otiosae és negotiosae kategóriái kapcsán láthattuk, a 

prudentia római birtokosai az aktív élet mellett kötelezik el magukat, azáltal pedig, hogy 

Cicero egy szintre helyezi őket a görög sapientesszel, egy új tartalommal, a filozófikus 

bölcsesség többletével tágítja ki és gazdagítja a fogalom értelmezési lehetőségeit. Mindez jól 

megmutatkozik a Somnium Scipionisban, ahol Scipio Aemilianust álmában arra intik ősei, 

hogy a vir prudensnek – mindamellett hogy tevékenyen részt vállal a közügyekben és 

tanácsaival segíti az állam működését – folyamatosan törekednie kell arra, hogy figyelmét az 

emberi világ felett álló és az anyagi léten túlmutató dolgok felé irányítsa.276 

  Mindezek az okossággal öszefüggésben álló tanok hatást gyakorolhattak 

Macrobius definíciójára, az utóbb említett gondolat pedig már átvezethet bennünket a szerző 

magasabb erényszintjeihez, ahol immár az emberi lét szféráját meghaladó, transzcendentális 

elemek kerülnek a középpontba. Macrobius azt mondja, hogy az erények második, katartikus 

szintjén a prudentia feladata a földi világtól való elkülönülés megvalósítása és a léleknek az 

isteni felé történő fordítása: Prudentiae esse mundum istum et omnia quae mundo insunt 

divinorum contemplatione despicere omnemque animae cogitationem in sola divina dirigere 

(Comm. 1. 8. 4). Mindez összhangban áll Africanusnak az ifjabb Scipióhoz intézett 

tanácsával. Plótinos ezen a szinten még nem beszél a kontemplációról, hanem a testtől való 

elszakadásra helyezi a hangsúlyt: hä e¹peidh\ ka kh\ me¿n e¹stin h¸ yux h\ sumpefurme¿nh 

t%ª sw¿ma ti kai\  o¸m o paqh\j ginome¿nh a u¹t %ª kai\ pa¿nt a sundo ca¿zousa, eiãh aÔn  

                                                 
273 Például: Fin. 5. 67.; N. D. 3. 38.; Off. 3. 71. 
274 3. 56: Hanc, inquam, cogitandi pronuntiandique rationem vimque dicendi veteres Graeci sapientiam 
nominabant; hinc illi Lycurgi, hinc Pittaci, hinc Solones atque ab hac similitudine Coruncanii nostri, Fabricii, 
Catones, Scipiones fuerunt, non tam fortasse docti, sed impetu mentis simili et voluntate. Eadem autem alii 
prudentia, sed consilio ad vitae studia dispari quietem atque otium secuti, ut Pythagoras, Democritus, 
Anaxagoras, a regendis civitatibus totos se ad cognitionem rerum transtulerunt; quae vita propter 
tranquillitatem et propter ipsius scientiae suavitatem, qua nihil est hominibus iucundius, pluris, quam utile fuit 
rebus publicis, delectavit. 
275 Ld. előző jegyzet. 
276 Rep. 6. 17: Quam cum magis intuerer: „Quaeso” – inquit Africanus – „quousque humi defixa tua mens erit? 
Nonne aspicis, quae in templa veneris? Uo. 19-20: Haec ego admirans referebam tamen oculos ad terram 
identidem. Tum Africanus: „Sentio” – inquit – „te sedem etiam nunc hominum ac domum contemplari; quae 
tibi parva ut est, ita videtur, haec caelestia semper spectato, illa humana contemnito! 
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a¹gaqh\ kai\\ a¹reth\n eãxousa, ei¹ mh¿te sundoca¿zoi, a¹lla\ m o¿nh  e¹nergoiª ® oàper 

e¹sti\ noeiªn te kai\  froneiªn.277 Porphyrios pedig átveszi ezt a gondolatot, hozzátéve, hogy 

az erény tökéletessége a tisztasággal párosult intellektuális működésből fakad.278 Macrobius 

értelmezésében a harmadik szinten valósul meg a tökéletes kontempláció, melyben immár a 

lélek kizárólag az isteni dolgokat szemléli: Illic prudentiae est divina non quasi in electione 

praeferre, sed sola nosse, et haec tamquam nihil sit aliud intueri (Comm. 1. 8. 9). Ez esetben 

is szemléletesebben fogalmaz, mint újplatonista elődei, de a mondanivalót illetően itt már 

szinkronba kerül velük.279 Plótinosnál a legfelső szinten az erények archetípusai találhatók, 

ahol a tudást és a bölcsességet a megismerés jelenti.280 Ugyanebben az értelemben 

nyilatkozik Porphyrios is, csak ő paradigmatikus erényekről beszél.281 Macrobius az erények 

e negyedik fokán a prudentiát az isteni értelemmel azonosítja: Illic prudentia est mens ipsa 

divina (Comm. 1. 8. 10), s ez a meghatározás lényegét tekintve megfelel forrásainak. 

 

  Cicero a prudentia szó etimológiáját elemezve azt mondja, hogy az a providentia, 

azaz előrelátás szóból vezethető le, és azt a bölcs előrelátást jelenti, melynek birtokában az 

ember a jót választja, és az azzal ellentéteset elutasítja.282 A cicerói definíció alapján 

nyilvánvaló, hogy providentia (görögül pronoia) és prudentia rokon fogalmak, a providentia 

jelentésében azonban az előrelátó gondoskodás képessége kap nagyobb hangsúlyt. 

Providentia perszonifikált alakját a rómaiak isteni rangra emelték, Rómában oltárt állítottak 

tiszteletére, Tiberius uralkodásától kezdve pedig az érmeábrázolásokon is gyakran megjelent 

providentia Augusti vagy providentia deorum köriratokkal, amelyek a fogalom jelentésének 

kétféle aspektusára utaltak: egyrészt az uralkodó előrelátó gondoskodására, mellyel 

kormányozza birodalmát és népeit, másrészt az isteneknek a császár iránti jóindulatú 

gondviselésére.283 Az istenként tisztelt Providentiáról Macrobius is említést tesz, tudniillik a 

déloszi Athéné Pronoia szentélyt Providentia szentélyével azonosítja,284 ami összefüggésben 

                                                 
277 Plót. Enn. 1. 2. 3, 11-15. 
278 Porph. Sent. 32. (24, 9 skk): di o\ e¹n tai ª j k aq a¿rse si to\ me\n mh\ s undoc a¿zei n t % ª sw ¿ma ti, a¹ll a \ 
mo¿nhn e¹nergei ª n u¸fi ¿sth si  to\ f ronei ª n, oÁ di a\ to uª  kaq arw ª j noei ª n telei o uª tai ... 
279 A kontemplatív bölcsesség meghatározását illetően szó szerint ugyanaz olvasható Plótinosnál és 
Porphyriosnál: Enn. I. 2. 6, 12-13 és Sent. 32. (27, 9): sofi ¿a me\n kai \ f ro¿nhsi j e¹n qe w ri ¿# w Òn nouª j eãxei . 
280 Enn. 1. 2. 7, 30: h¸ no¿hsi j e¹kei ª e¹pi sth¿mh kai \ sofi ¿a . 
281 Sent. 32. (29, 3-4).: e¹pi sth¿mh de\ h¸ no¿hsi j, s ofi ¿a  de\ g i nw ¿skw n o¸ nouª j. 
282 Leg. 1. 60. 
283 A Providentia ábrázolásokkal kapcsolatban bővebben lásd: Polito 1994, 562-567; Gesztelyi – Varga 2007. 
Ez utóbbi tanulmánykötetben több helyen is számos információ szerepel a providentia fogalomról és 
perszonifikált megjelenési formáiról. 
284 Sat. 1. 17. 55. 
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állhat az iméntiekben említett azon nézetével, miszerint Athéné/Minerva ajándékozza a bölcs 

előrelátás képességét az embereknek. A fogalom fontos helyet kapott az uralkodó császár 

személyiségét és tetteit jellemző erények között, főként a hatalom birtoklásával és a 

trónutódlással összefüggésben. A providentia tehát bekerült a római politikai szótárba, a 

prudentia ezzel szemben soha nem tett szert a providentiáéhoz hasonló népszerűségre, 

elsősorban Cicerónak köszönhetően azonban a filozófiai gondolkodás körében jelentősége az 

antikvitás egésze folyamán megmaradt. A két fogalmat Macrobius is világosan 

megkülönbözteti egymástól, a Saturnalia egyik helyén ugyanis egyazon dologgal 

összefüggésben altior prudentiáról és certi numinis providentiáról beszél,285 a Commentarii 

prudentia-definíciójában pedig Ciceróhoz hasonlóan alárendeli a providentiát a 

prudentiának, annak egyik összetevő elemeként jelölve meg.286 

 

  Mint azt már megjegyeztük, Macrobius szerint Minerva adja az okosságot az 

embereknek, ám úgy tűnik, ez nem olyan ajándék, amely bárkinek osztályrészül juthat, 

ugyanis a Saturnalia egészében a fogalom, illetve annak melléknévi vagy adverbiális formái 

(tehát a prudens és prudenter kifejezések) összesen tizenegy helyen fordulnak elő, ebből öt 

helyen általánosságban,287 további hat helyen pedig konkrét személyekhez kapcsolva. E 

személyek egyike az ősi római istenségként számontartott Ianus, a másik Romulus, aki 

valamiféle magasabb rendű prudentiától vezérelve nevezi el a római év első két hónapját 

Marsról és Venusról,288 továbbá Caesar, akit excellentis ingenii ac prudentiae virként 

jellemez,289 a költőfejedelem, Homéros, kinek latens prudentiáját méltatja,290 Vergilius, a 

nagy példakép,291 s végül egy Papirius nevű fiatal fiú, aki korát meghazudtoló bölcsességről 

tett tanúbizonyságot.292 Ha hozzávesszük még, hogy a Somnium Scipionishoz írott 

kommentárjában Nestorra293 és Scipióra294 terjeszti ki a fogalmat, akkor egyértelműnek 

tűnik, hogy a prudentia olyan adomány, amelyet csak kivételes emberek birtokolhatnak. 

                                                 
285 Sat. 1. 12. 9. 
286 Comm. 1. 8. 7. Prudentia és providentia kapcsolatáról ld. még: J. Hellegouarc’h: Le vocabulaire latin des 
relations et des partis politiques sous la république. Paris 19722, 256. 
287 Sat. 1. 16. 10; 17. 70; 22. 2 és 7. 1. 10; 10. 2. 
288 Sat. 1. 12. 9. 
289 Sat. 1. 5. 2. Meg kell azonban jegyezni, hogy ezt a kifejezést és tulajdonképpen az egész 1. 5. 1-2 szakaszt 
Gelliustól veszi át (NA 1. 10, ahol a filozófus Favorinus beszél). 
290 Sat. 7. 1. 18. 
291 Sat. 3. 8. 4 
292 Sat. 1. 6. 25. 
293 Comm. 1. 3. 15. 
294 Comm. 1. 13. 2. 
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  Macrobius a Saturnalia 1. könyvének 7. fejezetében (19-24) Ianus bemutatásakor 

többek között előadja azt a hagyományt is, miszerint Ianus eredendően nem isten volt, hanem 

a régmúlt egy legendás uralkodója Itália területén, akit később tetteiért kezdtek isteni 

tiszteletben részesíteni az emberek. Macrobius leírásából egy idealisztikus világ aranykori 

állapota bontakozik ki előttünk, egy ideális uralkodóval, aki méltán nyerte el a 

halhatatlanságot. Ianus két arccal való ábrázolását, a gemina facies jellegzetes attribútumot a 

szerző a király két jellemző tulajdonságával: a prudentiával és a sollertiával magyarázza, 

melyeknek köszönhetően ismerte a múltat és előre látta a jövőt, majd kifejti, hogy mit kell 

értenünk az említett kifejezések alatt. A prudentia nem más, mint praeterita nosse, azaz 

ismerni a múltat, a sollertia pedig futura prospicere, előre megsejteni a jövőt. Paradoxnak 

tűnhet, hogy a bölcs előrelátás képessége, hogyan jelölheti a múltra vonatkozó tudást, 

azonban rögtön világossá válik ennek feloldása, ha figyelembe vesszük Cicero felosztását a 

De inventionéban, ahol azt állítja, hogy a prudentiába beletartozik, annak mintegy 

alkotórésze a memoria, azaz az emlékezőtehetség, mely révén a lélek visszaidézi mindazokat 

a dolgokat, amelyek a múltban megtörténtek.295 Tehát Ianus említett két tulajdonsága a 

megismerési képesség kétféle alternatívájaként fogható fel, a prudentia, mint a múlt felé 

forduló, belátó elmélkedésben megnyilvánuló képesség, a sollertia pedig egyfajta előre 

irányuló, teremtő megismerési képességként. E komponenseket értelmezi tovább 

perszonifikációjuk, Antevorta és Postvorta alakján keresztül, akiket a Ianushoz leginkább illő 

kísérőkként, aptissimae comites divinitatisként nevez meg.296 

  A fogalom további értelmezési lehetőségeit vizsgálva úgy tűnik, ez az erény 

kimagasló művészeti alkotásokat létrehozó emberekhez is köthető.297 Erre utal, hogy 

megjelenik Homéros jelzőjeként a Saturnaliában is, és a Somnium Scipionishoz írott 

kommentárokban is, ez utóbbi helyen egyenesen Homéros divina prudentiájáról beszél,298 

amivel nyilvánvalóvá teszi, hogy bölcsességét az istenektől kapta ajándékba. Ez az isteni 

bölcsesség abban mutatkozik meg, hogy a nimfák barlangjának leírásakor Homéros azt 

mondja: két bejárata van ennek a bizonyos barlangnak, az egyik északon, a földi halandóké, a 

másik délen a halhatatlanoké.299 Macrobius szerint a költő ezzel a Nap kapuira céloz, 

amelyek a Rák és a Bak csillagképekkel azonosak. Ezeken a kapukon keresztül érkeznek a 

                                                 
295 Cic. Inv. 2. 160: memoria est per quam animus repetit illa, quae fuerunt… 
296 Vö.: E. Syska: Studien zur Theologie des Macrobius. Stuttgart 1993, 21-22. 
297 Vö.: Hellegouarc’h (1972) 257 (példákkal a 3. jegyzetpontban). 
298 1. 12. 3. 
299 Od. XIII. 109-112: …du¯w de¯ te¯ oi ¸ Ju¯r ai  ei ¹si ¯n,ƒ ai ¸ me\n pro\j Bor e¯ao k at ai bat ai \ a©nqrw ¯poi si n,ƒ  
ai ¸ d'auÂ pro\j No¿to u ei ¹si \ qew ¿terai ™o u¹de¿ ti  kei ¿nvƒ aÓndrej e¹se¿r x ontai , a¹ ll' a¹qana¿tw n o¸d o¿j  
e¹sti n. Homéros sorainak újplatonista értelmezéséhez vö.: Porph.: De antro Nympharum 21-23; 27-28. 
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lelkek az égből a földre, illetve térnek vissza a földről az égbe. Az alászállás a Rákon 

keresztül történik, ezért ezt az emberek kapujának mondják, míg a Bakot az istenek 

kapujának hívják, mert ezen át jutnak vissza a lelkek halhatatlanságuk székhelyére, az istenek 

sorába.300 Macrobius szerint Homéros egyértelműen ismerte ezt a titkot, csakúgy, mint 

Pythagoras, akit a virtutes otiosae példájaként említ egy másik helyen.301 

  Továbbá amikor Caesar ugyanezen erényét emlegeti, azt sem dicső haditetteivel, 

vagy vezetői képességeivel hozza összefüggésbe,302 hanem a De analogia című nyelvészeti 

munkájával.303 Vergiliust pedig olyan univerzális tudással rendelkező költőként tünteti fel, 

aki gyakorlatilag minden általa érintett területen a lehető legmélyebb és legalaposabb 

ismeretekkel rendelkezik, ezek közül csak egy a vallási rítusok ismeretében kifejeződő 

prudentiája.304 A vergiliusi szövegek tanulmányozása gyakorlatilag egyet jelent a műveltség 

megalapozásával, egyfajta bevezetésként fogható fel a legkülönbözőbb tudomány-

területekhez. Miként azt M. von Albrecht megjegyzi: Macrobius értelmezésében Vergilius az 

alkotó természethez hasonlít, akinek szavai világmagyarázó erővel bírnak, s ezzel az 

interpretációs módszerrel tulajdonképpen a varrói hagyományok továbbélését biztosítja.305 

  Az alkotótevékenységben megmutatkozó bölcsesség mellett a fogalom 

jelentéskörébe beletartozik a jövendőmondó képesség is. Valószínűleg ennek az 

értelmezésnek egy korai példájáról számol be az id. Plinius, aki azt írja, hogy Tarquinius 

Priscus idején Rómában, a szónoki emelvény mellett felállították a Sibylla szobrát, az ő 

erénye pedig, amellyel kiérdemelte ezt a megtiszteltetést, nem lehetett más, mint az 

istenektől kapott jövendölési képessége, azaz prudentiája.306 Ennél világosabb példát 

szolgáltat Vergilius az Aeneis III. könyvében, ahol a látnok Helenus prudentiájáról esik 

                                                 
300 Comm. 1. 12. 1-2: Zodiacum ita lacteus circulus obliquae circumflexionis occursu ambiendo complectitur ut 
eum qua duo tropica signa, Capricornus et Cancer, feruntur, intersecet. Has solis portas physici vocaverunt, 
quia in utraque obviante solstitio ulterius solis inhibetur accessio, et fit ei regressus ad zonae viam cuius 
terminos numquam relinquit. Per has portas animae de caelo in terras meare et de terris in caelum remeare 
creduntur. Ideo hominum una, altera deorum vocatur: hominum, Cancer, quia per hunc in inferiora descensus 
est; Capricornus, deorum, quia per illum animae in propriae immortalitatis sedem et in deorum numerum 
revertuntur. Macrobius forrása valószínűleg Porphyrios volt (ld. az előző jegyzetet). Vö. Pepin: La fortune du « 
De antro Nympharum » de Porphyre en Occident. Atti del Convegno Internazionale sul tema «Plotino e il 
Neoplatonismo in Oriente e in Occidente». Roma, Accademia dei Lincei 1974, 527-536; Armisen–Marchetti 
(2001-2003) I. 167-168, 260. jegyzet. 
301 Comm. 2. 17. 8. 
302 Caesar elsősorban stratégaként tanúsított prudentiájáról ld.: A. Philolenko: De la prudence chez les Romains. 
In: A. Tosel (ed.): De la prudence des anciens comparée à celle des modernes. Sémantique d’un concept, 
déplacement des problématiques. Annales littéraires de l’université de Franche-Comté. No. 572. 1995, 47-50. 
303 Amit egyébként épp a prudentia erényét is boncolgató cicerói De oratore ellenében írt. Vö.: Cape (2003) 43. 
304 A Saturnalia 3. könyvének 1-12. fejezetei részletesen tárgyalják Vergilius alapos ismereteit a vallási 
szertartásokra vonatkozóan. 
305 Albrecht 2004, 1202. 
306 Gesztelyi – Varga 2007, 14. A szóban forgó, id. Pliniustól származó szöveghely: Nat. 34. 29. 
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szó,307 de ide sorolhatunk olyan helyeket is, ahol nem konkrétan jósokhoz kapcsolódik a 

fogalom, hanem olyan emberekhez, akik bizonyos élethelyzetükben előre megsejtették, hogy 

mit hoz számukra a jövendő.308 

  Korábban említettük, hogy Cicero felfogásában bölcs előrelátás és ékesszólás 

összefüggésben állnak egymással, s tulajdonképpen Caesar nyelvészeti munkájának a 

prudentiához történő társítása szintén erre a jelenségre hívja fel a figyelmet, de általában is 

elmondható, hogy a rómaiak prudentia és beszéd között szoros kapcsolatot láttak: aki 

ugyanis prudens, az tudja, mikor kell beszélni és mikor hallgatni.309 Ezt példázza a Papirius 

fiú története is, akit, miután apjával részt vett a senatus ülésén, anyja egyre arról faggatott, 

hogy mi történt az összejövetelen. Erről azonban a fiúnak nem volt szabad beszélnie, ezért 

egy idő után ráunva a sok kérdezősködésre, azt a mesét találta ki, hogy arról tárgyaltak az 

ülésen, vajon egy férfinak legyen-e két felesége, vagy fordítva. A rémült nő más 

asszonyoknak is elmesélte a történteket, és másnap már együtt könyörögtek a senatus előtt, 

hogy inkább két nőnek legyen egy férje. Amikor az elképedt atyák kérésük oka felől 

tudakozódtak előállt az ifjú Papirius és felfedte az igazságot, tréfás tettével 

megbízhatóságáról és prudentiájáról téve tanúságot. A senatus pedig nagyrabecsülése 

jeleként a Praetextatus melléknévvel ruházta fel: Eique puero postea cognomentum honoris 

gratia decreto inditum Praetextatus ob tacendi loquendique in praetexta aetate 

prudentiam.310 A korábbiakban azt mondtuk, hogy a prudentia, tapasztalt, idősebb emberek 

jellemző tulajdonsága. Ebben a történetben tehát épp az az érdekes, és az ad neki külön 

értéket, hogy egy ifjú rendelkezik a szóban forgó erénnyel, ugyanakkor egyértelműen 

rávilágít Macrobius azon tézisére is, miszerint bárki rendelkezhet az erénnyel kortól és 

rangtól függetlenül. 

  Romulus esetében a prudentia, mint egyfajta harmóniateremtő képesség 

jelentkezik. Az ő bölcsessége ugyanis abban mutatkozik meg, hogy a régi római év első két 

hónapját Mars istennek és Venusnak szenteli, abból a megfontolásból, hogy a két istenség 

ereje között egyensúlyt teremtsen, tehát, hogy a harcias, számos ember életét kioltó hadisten 

erejét a szerelem istenasszonyának jótékony ereje szelídítse.311 És mindezt egy magasabb 

                                                 
307 Verg. Aen. 3. 433. A prudentia szerepéről az Aeneisben ld.: E. Henry: The Vigour of Prophecy. A Study of 
Virgil’s Aeneid. Southern Ilinois University Press 1989, 66-89. 
308 Például: Tac. Hist. 2.25; Sal. Hist. 1.71. 
309 Vö. pl.: Plaut. Aul. 62; Men. 1073. 
310 Sat. 1. 6. 25. Macrobius Gelliustól veszi át a történetet (1. 23. 4-13), aki pedig Catót jelöli meg forrásaként. 
311 Sat. 1. 12. 9: Alii putant Romulum vel altiore prudentia vel certi numinis providentia ita primos ordinasse 
menses ut, cum praecedens Marti esset dicatus, deo plerumque hominum necatori… secundus Veneri dicaretur, 
quae vim eius quasi benefica leniret. A továbbiakban a szerző az egyensúly- illetve harmóniateremtés 
csillagászati, asztrológiai aspektusára is kitér. 
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rendű bölcsességtől vezérelve teszi, ami ismételten csak a prudentia isteni eredetére utal. A 

két hónap elnevezésére vonatkozóan Macrobius megemlít egy másik alternatívát is, mely 

szerint a városalapító azért szentelte ennek a két istenségnek az év első két hónapját, mert 

elgondolása szerint azok őrködhetnek a leghatékonyabban az évkezdetek felett, akiktől a 

római nép ered.312 

  A prudentia Romulushoz kapcsolása azért is érdekes, mert általában nem ezt az 

erényét emlegetik az antik szerzők, sokkal inkább hősiességét, harci bátorságát szokták 

kiemelni. Azzal összefüggésben, hogy az évet tíz hónapra osztotta tizenkettő helyett Ovidius 

ironikusan azt mondja: arma magis, quam sidera, Romule noras.313 De a Saturnalia 

Praetextatusa is az ingenio acri, sed agresti kifejezéssel jellemzi.314 E vélemények alapján 

Romulus valóban megfeleltethető a virtutes negotiosae definíciójában megjelölt ab omni… 

doctrina… alienus prototípusának. Ugyanakkor, mint a város alapítójának és első királyának, 

érdemei megkérdőjelezhetetlenek. Romulusnak a fiatal állam érdekében végzett 

tevékenységére többször is utal a szerző: megemlíti a hírhedt nőrablást követően az 

asszonyok kiengesztelésére tett kísérletét,315 neki tulajdonítja a római naptár megalkotását316 

és a római társadalom két részre osztását maioresre és iunioresre,317 továbbá szertartások és 

papi testületek alapítását és a vásárnapok megállapítását.318 Pietasának bizonysága, hogy 

nevelő anyja, Acca Larentia halála után gyászünnepséget tartott, és ünnepet rendelt el a 

tiszteletére.319 Ezek a hazája, a népe, a családja érdekében véghezvitt tettek mind polgári 

erényeinek bizonyítékai, melyeknek köszönhetően nem pusztán a halhatatlanságot nyerte el, 

hanem istenné vált. A mítosz szerint Romulus nem hétköznapi ember módjára halt meg, 

hanem felemelkedett az égbe,320 s az erről tanúságot tevő Iulius Proclushoz321 Plutarkhos 

szerint e szavakat intézte: „Az isteneknek úgy tetszett,… hogy csak addig legyünk az 

emberek között, amíg a világ leghatalmasabb és leghíresebb városát megalapítottuk, de utána 

ismét a mennyben lakozzunk, ahonnan származunk.”322 Az égbe jutott és Quirinus néven 

                                                 
312 Sat. 1. 12. 8. Vö. Ov. Fast. 1. 39-40. 
313 Fast. 1. 29. 
314 1. 15. 5. 
315 Sat. 1. 6. 16. 
316 Sat. 1. 12. 3. skk. 
317 Sat. 1. 12. 16:Fulvius Nobilior … Romulum dicit post quam populum in maiores iunioresque divisit, ut altera 
pars consilio, altera armis rem publicam tueretur, in honorem utriusque partis hunc Maium, sequentem Iunium 
mensem vocasse. 
318 Sat. 1. 16. 32. 
319 Sat. 1. 10. 17. 
320 Vö.: Ov. Fast. 2. 481-512; 3. 185-186; Liv. 1. 16; Plut. Romulus 27. 6-8. 
321 Liviusnál és Ovidiusnál Proculus Iulius. 
322 Romulus 28. 2. ford. Máthé E. 
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istenként tisztelt Romulus példája Macrobius azon elgondolását erősíti meg, hogy a virtutes 

politicae által elérhető az örök boldogság és az istenné válás. 

  Ezzel persze még nem válaszoltunk arra a kérdésre, hogy miért éppen a prudentiát 

társítja a négy kardinális erény közül Romulus személyéhez. A korábbiakban a hónapok 

neveiről szólva a harmóniateremtési szándékot jelöltük meg elnevezésük okaként. Ugyanez a 

harmóniára, egyensúlyra törekvő szándék nyilvánul meg a rómaiak életkor szerinti 

kettéosztásában, a törvények megalkotásában, nem beszélve arról, hogy Romulus megosztja 

hatalmát Titus Tatiusszal,323 csakúgy, mint Ianus, aki előbb Camesével, majd Saturnusszal 

osztozik királyságán, hogy a társuralkodó erényei is érvényre jussanak a kormányzásban. 

Valószínűleg azért választotta Macrobius a prudentiát Romulus jellemző erényeként, mert 

Ianusszal kívánta őt párhuzamba állítani: mindketten alapító királyok voltak, a kezdeteket 

jellemző káoszból kellett rendet teremteniük, számos intézkedéssel szolgálták népük javát, 

társuralkodóval az oldalukon sikeresen teljesítették küldetésüket, s végül istenekké váltak. 

Romulus különböző intézkedéseiből fortitudója, temperantiája, iustitiája egyértelműen 

kiviláglik, az egyetlen, amit ritkán emlegetnek, az a prudentiája, márpedig Ianus kapcsán 

láthattuk, hogy egy városalapító bölcsesség nélkül minden bizonnyal kudarcra lenne ítélve.324 

Továbbá azt is számításba kell vennünk, hogy az önmagát új Romulusnak tekintő Cicero325 

többször is méltatja a városalapító bölcsességét,326 s ez minden bizonnyal hatást gyakorolt 

Macrobius értékelésére. 

  A prudentia politica meghatározása során Macrobius felsorolja azokat a 

fogalmakat, amelyek mint társerények szerinte ezen erény részét képezik. Elsőként a ratiót 

említi, amit ő maga egy másik helyen vis mentisnek, az elme erejének vagy képességének 

mond, melynek székhelye a fejben van,327 s mint azt az előbbiekben említettük, szerepe 

abban áll, hogy mértéket szab az embernek. Eszünkbe juthat ennek kapcsán Cicero híres 

gondolata: Homo autem, quod rationis est particeps, per quam consequentia cernit, causas 

rerum videt earumque praegressus et quasi antecessiones non ignorat, similitudines 

comparat rebusque praesentibus adiungit atque adnectit futuras, facile totius vitae cursum 

                                                 
323 Vö. Liv. 1. 13; Ov. Fast. 6. 93-95. 
324 Livius Romulusnak a városalapításban megmutatkozó erényét a consilium szóval jellemzi: Haec ferme 
Romulo regnante domi militiaeque gesta, quorum nihil absonum fidei divinae originis divinitatisque post 
mortem creditae fuit, non animus in regno avito reciperando, non condendae urbis consilium, non bello ac pace 
firmandae (1. 15. 6). Consilium és prudentia a politikai élet terén egymáshoz igen közel álló fogalmak. Ezzel 
összefüggésben ld. Hellegouarc’h (1972) 258. 
325 Vö.: Havas L.: Marcus Tullius Cicero. A szintézisteremtő, a latin nyelvű filozófia alapjainak megteremtője 
(Kr. e. 106-43). In: Marcus Tullius Cicero: Tusculumi eszmecsere Budapest 2004, 277-78; 288-89. 
326 Pl. Rep. 2. 5; 12. 
327 Comm. 1. 14. 10. 
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videt ad eamque degendam praeparat res necessarias.328 S ebből a magyarázatból még 

inkább megérthetjük a kétarcú Ianus ábrázolása mögött rejlő gondolatiságot. A második 

összetevő, az intellectus, melynek segítségével az ember felfogja a létező dolgokat,329 majd 

következik a circumspectio, azaz a körültekintés, a providentia, az előrelátás, a docilitas, a 

tanulékonyság és a cautio, az elővigyázatosság. 

  E társerények jelenlétét Macrobius prudens szereplői közül leginkább Ianus 

személyiségében figyelhetjük meg. Ugyanis ha sorra vesszük a szerző által neki tulajdonított 

tetteket, felfedezhetjük bennük a politikus bölcsesség említett alkotóelemeit. A ratio 

működésére utal, hogy a király rendet teremtett népének abban az életformájában, ami 

korábban durva és rendezetlen volt. Az intellectust jelzi, hogy felismerte Saturnus 

civilizációteremtő szerepét és isteni mivoltát. Az a körültekintő eljárás, amellyel 

megalapította Saturnus kultuszát, oltárokkal, templomokkal, ünneppel circumspectiójának 

bizonyítéka. Hogy várost alapított, ahol utódai élhetnek, providentiájának jele. Saturnustól 

eltanulta a földművelést, ami docilitasára utal, s végül, hogy az emberek a kapukat őrző 

istenségként tisztelték, annak tanúbizonysága, hogy különleges éberséget és 

elővigyázatosságot (cautio) tulajdonítottak neki. 

  Az első latin királyként számon tartott Ianus alakját a Somnium Scipionishoz írott 

kommentárokon keresztül értelmezve, sokkal árnyaltabb kép rajzolódik ki az uralkodóról, aki 

alkotóerejét közössége szolgálatába állítva mind materiális, mind szellemi tekintetben a 

káoszból egy rendezett világot teremt,330 s teszi ezt prudentiájának köszönhetően, ami az 

állam irányítását magukra vállaló embereket hozzásegíti a boldogság eléréséhez. Macrobius 

Ianus alakján keresztül szolgáltat példát arra, hogy az ember, aki nemcsak törekszik az 

erényes életre, hanem meg is valósítja azt, hogyan vívhat ki isteni tiszteletet magának, és 

hogyan biztosíthatja nevének fennmaradását évszázadokon, sőt évezredeken át. 

 

2. Temperantia 

 

  A mértékletesség erénye a temperantia (gör. sóphrosyné), melynek birtokában 

Macrobius szerint az ember nem kíván semmi olyat, amit később meg kellene bánnia,331 az 

önmérséklet törvényét semmiben sem hágja át, a vágyat az értelem igájába töri: 

temperantiae, nihil appetere paenitendum, in nullo legem moderationis excedere, sub iugum 

                                                 
328 Cic. Off. 1. 11. 
329 Cic. Inv. 2. 160. 
330 Vö.: Ov. Fast. 1. 103 skk. 
331 Vö.: Cic. Tusc. 5. 81: sapientis est enim proprium nihil quod paenitere possit facere. 
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rationis cupiditatem domare.332 A mértékletesség társerényei: a szerénység (modestia), a 

tisztelet (verecundia), a tartózkodás (abstinentia), a tisztaság (castitas), a becsület (honestas), 

az önmérséklet (moderatio), a kímélet (parcitas), a józanság (sobrietas) és a szemérmesség 

(pudicitia).333 Ez a jellemzés a polgári mértékletességet érinti, amit ha összevetünk az 

iméntiekben elemzett prudentia politicával, akkor azt láthatjuk, hogy míg annak 

megszerzésében a bölcs belátás képességének elsajátítása, itt a vágyak és indulatok 

mérséklése, helyes irányba terelése a cél, melyhez azonban elengedhetetlen az értelem.334 

  Macrobius példaképeinek egyike, Platón az isteni javak között a második helyre 

teszi – a belátás után – az ésszel párosuló józan és mértékletes lelki állapotot, más helyütt 

pedig a sóphrosynét a rendnek és bizonyos gyönyörökben és vágyakban mutatkozó 

önuralomnak egy nemeként definiálja335. Szerinte a mértékletesség az összhang egy fajtája, 

ugyanis az ember lelkének van egy jobb és egy rosszabb része, s amennyiben a jobb rész – a 

helyes felfogás és a józan gondolkodás segítségével – győzedelmeskedni tud a rosszabb 

fölött, az ember szert tehet az önmérséklet képességére, ami egyetértést és harmóniát teremt a 

személyiségén belül.336 

  Ezt az egyetértést és összhangot hangsúlyozza Plótinos is, aki szerint a 

mértékletesség lényege abban áll, hogy a vágyakozó lélekrész összhangba kerül az 

értelemmel.337 A platonista és újplatonista filozófiában tehát a vágyak és a józan belátás 

közötti egyensúly megteremtésére helyeződik a hangsúly, s ebbe az irányba mutatnak 

Aristotelés fejtegetései is, aki ugyancsak arra az eredményre jut, hogy a mértékletes ember 

vágyakozó tehetsége összhangban kell legyen az értelemmel. Ugyanakkor ő fontosnak tartja 

megkülönböztetni a test és a lélek vágyait, ez utóbbiak között ugyanis a tudásszomj, a 

becsvágy vagy más hasonlók korántsem kárhoztatandóak, illetve a mértékletesség, avagy 

mértéktelenség szempontjából értéksemlegesnek mondhatók. 

  Nem arról van tehát szó, hogy teljességgel száműzni kell a vágyakat az ember 

életéből (az újplatonistáknál az majd az erények magasabb szintjén megfogalmazódó elvárás 

lesz), hanem pusztán határt kell nekik szabni.338 A helyesen irányított gyönyörök és 

                                                 
332 Comm. 1. 8. 7. 
333 Uo. 
334 Ezzel öszefüggésben ld. Hellegouarc’h (1972, 259) gondolatait, aki a prudentia speciális aspektusaként 
értelmezi a temperantiát, amelynek gyakorlása abban közreműködik, hogy létrejöjjön a bölcs mértékletesség 
magatartása. 
335 Rep. 430e. 
336 Vö. Rep. 431b - 432b. 
337 Enn. 1. 2. 1. 
338 A temperantia ókori és modern felfogásának összevetésére ld. Kalmár Z.: Az elegáns ember. In: Dékány A. 
– Laczkó S. (szerk.): Lábjegyzetek Platónhoz 1. Az erény. Szeged 2003, 137-146; A. Comte-Sponville: Kis 
könyv a nagy erényekről. (ford. Saly N.) Budapest 2005, 52-57. 
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fájdalmak képezik ugyanis – miként azt Platón hangsúlyozza – a nevelés alapját,339 s 

minthogy a Saturnalia egy tanító célzatú mű, különös jelentőséget kap benne a mértékletes 

életmódra nevelés. Temperantia és ratio szoros kapcsolatára hívja fel a figyelmet Cicero is, 

mikor így fogalmaz: temperantia est enim quae in rebus aut expetendis aut fugiendis ut 

rationem sequamur monet,340 másutt pedig a vágyak és helytelen indulatok legyőzését jelöli 

meg a mértékletesség feladataként: temperantia est rationis in libidinem atque in alios non 

rectos impetus animi firma et moderata dominatio.341 Másrészt viszont felveti annak 

lehetőségét is, hogy a görög sóphrosyné fordításaként célszerűbb lenne a frugalitas szót 

használni, mivel e szó szélesebb körű jelentése alkalmasabb az eredeti tartalom 

érzékeltetésére.342 

  A felhozott előzmények alapján úgy látszik, Macrobius saját definíciójának 

megalkotásakor figyelembe vette mind Platón, mind Cicero tanait, ugyanakkor a társerények 

ilyen körültekintő rendszerezésére a korábbi szerzőknél nem találunk példát. A Macrobiusnál 

megfigyelhető meghatározási mód előzményei csupán Cicero Inv. 2. 164-ben fedezhetők fel, 

ahol a szerző a temperantia részeként határozza meg a continentiát, a clementiát és 

modestiát, majd kifejti, mit ért ezen fogalmak alatt. E háromból Macrobiusnál csak a 

modestia fordul elő, ő a continentia erényét a fortitudóhoz kapcsolja, a clementia pedig nem 

is szerepel nála. 

  A katartikus erények között a mértékletesség Macrobius szerint a test 

szükségleteinek elhagyását jelenti: omnia relinquere, in quantum natura patitur, quae 

corporis usus requirit.343 Porphyrios ezt így fogalmazza meg: to\ de¿  ge mh\ o¸mo paqeiªn 

suni¿sqhsi to\ swfroneiªn. 344 A megtisztulási folyamat lényegi eleme az együttérzés 

megvonása a testtől, ami erőteljesen érzékelteti az újplatonisták aszkétikus felfogását, az in 

quantum natura patitur kitételből viszont arra következtethetünk, hogy szerzőnk nem 

értelmezi olyan szigorúan az elődei által felállított szabályokat, hanem megengedőbben 

nyilatkozik a megtisztító mértékletesség megvalósításával kapcsolatban. Ennek oka a 

harmadik erényszinten lévő temperantia meghatározásával magyarázható. Ugyanis a földi 

vágyak teljes elfeledésének szerzőnk szerint ezen a fokon kell megvalósulnia: terrenas 

                                                 
339 Leg. II. 653 d. 
340 Fin.. 1. 47. 
341 Inv. 2. 164. 
342 Tusc. 3. 8. 
343 Comm. 1. 8. 4. 
344 Sent. 32. (25, 5 skk.) Plótinosnál ugyanez még szikárabb megfogalmazásban olvasható (Enn. 1. 2. 3, 15-16): 
mh¿te o¸ mop aqh\j ei ãh ® oÀp e r e¹sti \ sw fr onei ª n. 
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cupiditates non reprimere, sed penitus oblivisci.345 Az erények második és harmadik fokán a 

mértékletesség célkitűzései tehát azonosak, pusztán fokozati különbség van közöttük. Míg a 

katartikus mértékletesség dolga ugyanis elnyomni a vágyakat és az ösztönök által generált 

reakciókat, addig a már megtisztult léleknek ezeket teljességgel ki kell iktatnia. E ponton 

Macrobius ismét eltér Plótinostól és Porphyriostól, náluk ugyanis ezen a szinten a 

mértékletesség a lélek Nus felé fordulását, azaz a kontempláció megvalósulását jelenti: 

swfrosu¿nh de\ h¸ eiã sw pro\j n ouªn strof h¿..346 Természetesen, ha nagyon akarjuk, 

értelmezhetjük úgy a kommentáríró szavait, hogy a terrenas cupiditates tökéletes feledése a 

lelket a Nushoz közelíti, de akkor is tény marad, hogy definíciójában a vágyak szerepe kap 

jelentőséget, nem pedig a kontempláció. A paradigmatikus erények fokán viszont visszatérve 

előképeihez a mértékletességet az Értelem állandó önmaga felé fordulásával azonosítja: 

temperantia, quod in se perpetua intentione conversa est.347 

  A mértékletesség teoretikus meghatározása után, lássuk, milyen konkrét példákat 

találunk a Saturnaliában a temperantia politica erényére! Két olyan helyet jelölhetünk meg a 

műben, ahol a szerző egyértelműen a mértékletesség erényével foglalkozik (2. 8. 4-16; 3. 13-

17), ezek közül az első inkább a filozófia aspektusából, míg a második a gyakorlati életből 

vett példákon keresztül közelít a témához. 

  A Saturnalia 2. könyvében Macrobius a mérsékelt borfogyasztás hasznának 

igazolására látszólag Platónt, az öt érzékszerv és azok szerepének bemutatásához pedig 

Aristotelést hívja segítségül. Azért csak látszólag, mert valójában szinte az egész szóban 

forgó szövegrész Gelliustól származik,348 tehát a szerző nem közvetlenül idézi az említett 

filozófusokat, hanem a bevezetőjében is említett sajátos módszerével „megemészti” a gelliusi 

szöveget, azaz néhány apró változtatással saját műve részévé teszi. Ezek az apró 

változtatások a szöveg tartalmát nem érintik, inkább csak szórend változtatásról, szinonimák 

használatáról, helyenként valószínűleg lényegtelennek vélt magyarázó tagmondatok 

elhagyásáról van szó, mindezek azonban lehet, hogy pusztán a fejből való idézés 

következményei. További eltérés, hogy az eredeti szöveg a dialógusformának megfelelő 

módon kerül átültetésre: a Gellius által említett részeges krétai szerepét Evangelusra osztja, 

aki abban azért különbözik mintájától, hogy esetében koránt sincs szó részegségről, 

mindenesetre azonban ő szólítja fel borozgatásra a társaságot Platón rendelésére hivatkozva. 

                                                 
345 Comm. 1. 8. 9. 
346 Porph. Sent. 32 (28, 2. skk.). Hasonlóképpen Plótinosnál (Enn. 1. 2. 6, 24-5): to\ de\ sw fronei ª n h¸ ei ãsw 
pro\j nouª n st ro fh¿. 
347 Comm. 1. 8. 10. Vö.: Plot. Enn. 1. 2. 7, 31; Porph. Sent. 32. (29, 4-5): to\ de\ pr o\j a u¹to\n  h¸ sw fr os u¿nh. 
348 NA. 15. 2; 19. 2. 
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Platón gondolatait pedig Eustathius tolmácsolja, előbb felhívva Evangelus figyelmét arra, 

hogy helytelenül értelmezi a görög filozófus szavait, majd hosszasabb előadásba kezd a 

mérsékelt borfogyasztás előnyeiről, azután mintegy ehhez kapcsolódóan előadja az öt 

érzékszervvel kapcsolatos tudnivalókat. Gelliusnál a két történet két különböző helyen 

található, Macrobius viszont valószínűleg szorosan összetartozóknak érezhette őket, miután 

mindkettő a mértékletesség kérdésével foglalkozik. 

  Platón szerint „...a bor melletti közös időtöltés, ha helyesen szervezik meg, 

jelentős tényezője a nevelésnek”.349 Ugyanis a lakomázónak borozgatás közben lehetősége 

nyílik az önuralom erényének gyakorlására, hiszen az élvezetek iránti vágy leküzdésére nem 

az a megfelelő módszer, ha megfutamodunk előle, hanem ha nyíltan vállaljuk a kihívást. 

Továbbá a bor okozta fölhevülések hatására az ember könnyebben megnyílik, s felszínre 

kerülhetnek olyan problémák is, amelyeket egyébként nem hozna szóba, így viszont 

lehetőség nyílik ezek megoldására s a lélek rejtett betegségeinek meggyógyítására. 

Valószínűleg ez a gondolat indíthatta Macrobiust arra, hogy a borozáshoz kapcsolódó témát 

beemelje művébe, ami szerkezetileg jól illeszkedik a szöveg kontextusba, ugyanis a 

megelőző fejezetekben könnyed témákról folyt a beszélgetés, elsősorban híres emberek tréfás 

tetteit, mondásait elevenítették fel a lakoma résztvevői, s a jó hangulat további emeléséhez a 

lakomák elengedhetetlen kelléke, a bor is hozzátartozik. 

  A 2. könyv kezdőjelenetében épp véget ért a szerény vacsora Praetextatus házában 

és minusculis poculis350 kezdetét vette a lakomákon szokásos vidámság. Ezt követően az 

anekdota füzérből, versrészletekből és szállóigékből összeállított fejezetek zárlataként 

Nicomachus Flavianus az ételekre terelné a szót, s ekkor szól közbe Evangelus, aki ex 

decreto Platonico még borozni szeretne, mielőtt felállnak az asztaltól. Evangelus ismét hozza 

a karakterére jellemző negatív szerepet, hiszen meglehetősen illetlen viselkedésre vall, ha 

egy vendég a házigazdától magához ragadja a magister convivialis feladatkörét. Eustathius 

felháborodott reakciójában minden bizonnyal nem csak az van benne, hogy Evangelus 

felemás módon értelmezi a platóni gondolatokat – tudniillik csak azt hangsúlyozza, hogy a 

lakomákon lehet inni, de azt nem, hogy mértékkel –, hanem az is, hogy felrúgja a mértéktartó 

lakomázás íratlan szabályait, s ezzel veszélybe sodorja az összejövetelt jellemző splendor 

sobriust.351 

                                                 
349 Leg. I. 641d., ford.: Kövendi D. 
350 A szereplők mérsékelt borfogyasztásának érzékeltetésére a kifejezés többször is előkerül: 2. 1. 1; 2. 8. 5; 7. 
1. 1. 
351 Sat. 2. 2. 
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  A mérték egyébként nem csupán fizikális vonatkozásban, tehát az étel- és ital 

fogyasztás tekintetében játszik jelentős szerepet, hanem a beszédben, a társalgásban is. A 

mértékletesség társerényeiként megnevezett sobrietas és abstinentia legalább olyan gyakran 

fordul elő a beszélgetés megfelelő módja, mint az étkezés kapcsán. Erre példaként 

említhetjük Praetextatus azon indítványát, miszerint az összejövetel résztvevői sobriis 

fabulis352 szórakoztassák egymást, vagy a 7. 3. azon részeit, ahol Eustathius azt fejtegeti: 

milyen beszédektől célszerű tartózkodni egy lakomán. Az utóbb említett könyv nyitó 

fejezetében arról folyik a diskurzus – ugyancsak a platóni hagyományok nyomán –, hogy 

részt kell-e vennie, és ha igen, milyen mértékben a filozófiának egy lakomai társalgásban. A 

szövegrész közvetlen előzményeit Plutarkhos Quaestiones conviviales című munkájában 

találhatjuk meg, aki annak kapcsán foglalkozik a problémával, hogy milyennek kell lennie 

egy jó lakomának.353 A fölvetett kérdésre adható két ellentétes választ Macrobiusnál 

Symmachus és a filozófus Eustathius ütközteti egymással, s az utóbbi érvei találnak nagyobb 

tetszésre. Symmachus ugyanis azt az álláspontot képviseli, miszerint a filozófia nem fér meg 

Liber társaságában, míg Eustathius azon a véleményen van, hogy ha egy ilyen összejövetelről 

kizárnák a filozófiát, az egyet jelentene a bölcselet növendékeinek tekintett honestas, 

modestia, sobrietas és pietas kizárásával. Márpedig ezek, mint azt korábban láthattuk – a 

pietas kivételével –, a temperantia lényegi alkotó elemei, jelenlétüket épp ezért nem 

nélkülözheti a művelt közeg. Ennélfogva a bölcselkedést nem száműzni kell a lakomáról, 

hanem épp ellenkezőleg: feltárni előtte a kapukat, hiszen a filozofálás az erkölcsjavítás 

legjobb eszköze: cuius (scl. philosophiae) disciplina est rerum omnium moderationem 

docere.354 A bűnök által behálózott, vitiis inretiti355 emberek ugyanis, ha a lakomák során 

gyakran szembesülnek az erények példáival, maguk is a javulás útjára térhetnek. 

  Visszatérve a 2. könyvhöz: a gyönyörök kapcsán kerülnek azután szóba 

Aristotelés tanai, melyek szerint az öt érzékszervünk közül az ízlelés (tehát az evés és ivás) 

és a tapintás (azaz a nemi érintkezés) nyújtotta élvezetek a legutálatosabbak, mert az ezekben 

való mértéktelenség az állatokhoz alacsonyítja le az embert. Az átkötésben érezhetünk egy 

kis egyenetlenséget, ugyanis a platóni eszmefuttatás után a 2.10-ben a következő mondatot 

szúrja be a szerző: Sed quia voluptatum fecimus mentionem, docet Aristoteles a quibus 

voluptatibus sit cavendum. Ezután következik a már említett második gelliusi szöveg, abban 

                                                 
352 Sat. 1. 5. 11. 
353 A Sat. 7. 1. fejezete szinte teljes egészében megfeleltethető az említett plutarkhosi munka 612f-614d 
részeinek. A kérdéskört részletesen vizsgálja Flamant (1977, 180) összegyűjtve a Sat. 7. könyvében és a QC-
ban lévő szövegegyezéseket is. 
354 Sat. 7. 1. 6. 
355 Sat. 7. 1. 22. 
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azonban az öt érzékszerv definíciójaként értelmezhető 10-12 szakasz nem Aristotelést jelöli 

meg forrásként, hanem általában a görög bölcseket, ezért azután kicsit furcsán hat, amikor a 

13. §-ban ezt olvassuk: verba Aristotelis philosophi in medium proferam, mintha eddig nem 

az ő gondolatai adták volna az elmélkedés alapját. Ehelyütt erősen érezhető, hogy szószerinti 

átvétellel van dolgunk, s hogy az átültetés nem sikerült túlságosan jól. S bár köztudott, hogy 

a 10-16-ban kifejtett gondolatok Aristotelés több munkájában is előkerülnek,356 az olvasó 

mégis elbizonytalanodik egy pillanatra azt illetően, hogy kinek is kell tulajdonítani a szóban 

forgó tanokat. Egy Sókratéstől illetve egy Hippokratéstől származó mondást követően véget 

ér az, ami a 2. könyvből ránk maradt, így aztán nem lehet tudni, hogyan folytatódhatott a 

beszélgetés, de a meglévő szöveg ebben a formájában is elég erőteljesen demonstrálja, hogy 

e lakomavendégség leírásában a nevelési szándék komoly motivációt jelentett a szerző 

számára. 

  A Saturnalia másik említett helye, tehát a 3. 13-17. fejezetek a régi rómaiak 

fényűző életmódját tárják elénk. Hogy Macrobius számára mit jelent a fényűzés, azt a 

filozófus Eustathiusszal fogalmaztatja meg a legfrappánsabban: luxus morum ... aegritudo.357 

Ez tehát egyfajta betegség, ami megfertőzi a lelket, kiváltó oka pedig nyilvánvalóan a 

temperantia mellőzése. E diagnózis jól rávilágít a mértékletesség, és az ennek nyomán 

fakadó egyéb erények fontosságára. Az antik szerzők a mértékletesség erényét általában ex 

adverso definiálják, azaz példáikkal a mértéktelenségre utaló magatartásformákat 

illusztrálják. Ez esetben Macrobius is ezt a módszert követi, s számos példát hoz fel arra, 

milyen pazarló életet éltek a régebbi korok emberei. 

  A fényűzésről szóló fejtegetésekre egy lacunát követően kerül sor. A hiányzó 

részben minden valószínűség szerint – legalábbis a válaszreakciókból erre lehet következtetni 

– Horus elégedetlenségének adott hangot, mivel túlságosan bőségesnek tartotta a tiszteletükre 

rendezett lakomát, s felemlegette a régi kor erkölcseit, amikor bizonyára elképzelhetetlen lett 

volna az effajta luxus. Horus kritikájára Caecina Albinus reagál, majd tőle Rufius veszi át a 

szót. A fényűző életmód demonstrálására általuk felsorolt példák közül a legkorábbi a Kr. e. 

III. századra tehető,358 a legkésőbbi Septimius Severus uralkodása idejére,359 az esetek 

többsége azonban a Kr. e. II – I. századra datálható. Az elbeszélt esetek tematikájuk szerint 

négy csoportba sorolhatók: a) a mértéktelenség bűnébe esett személyek, b) fényűző lakomák, 

                                                 
356 NE 3. 13. 1118a-tól a 3. könyv végéig; 7. 6. 1147b-től a könyv végéig; EE 3. 2. 1231; 15; Problem. 28. 949b, 
37-95oa, 16. 
357 Sat. 7. 5. 32. 
358 Fabius Maximus Gurges példája, aki háromszor volt consul: Kr. e. 292-ben, 276-ban és 265-ben. 
359 Egy fényűző császári lakoma leírásáról van szó. 
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c) a szemérmetlen tánc és színészet, d) a mértéktelenség visszaszorítására hozott fényűzés 

ellenes törvények. Az Albinusok példái és a szereplők ezekre adott reakciói alapján arra lehet 

következtetni, hogy Macrobius éles ellentétet lát a késő római társadalom és a korábbi 

korszakok erkölcsi normái között, mielőtt azonban a vélt vagy valós különbségek elemzésére 

sort kerítenénk, célszerű sorra venni magukat a példázatokat, amelyeket a szerző a pazarlás 

és mértéktelenség bemutatására hoz fel. 

 

a) Mértéktelen emberek 

 

  Q. Hortensius,360 a kiváló szónok, akit hírnévben egyedül Cicero múlt felül, 

kortársai szerint is rendkívül fényűző körülmények között élt. Caecina Albinus őt említi meg 

elsőként (3. 13.1-5), idézve Varrót,361 aki szerint egy madárjósoknak rendezett lakomán, 

addig szokatlan módon, pávákat tálaltatott fel, de még ennél is elképesztőbbnek ítéli azt a 

szokását, hogy borral locsolta tusculumi birtokán lévő platánfáját, és olyannyira kínosan 

ügyelt öltözködésére, hogy egy alkalommal beperelt valakit azért, mert az nekiment az utcán, 

s ezzel elrontotta tógája redőzetének elrendezését. E történetek alapján egy felelőtlenül 

költekező, piperkőc alak képe jelenhet meg előttünk, akit maga Caecina vir mollisként 

jellemez, ugyanakkor, ha figyelembe vesszük, hogy bár valóban ő volt az első, aki pávákat 

tálaltatott fel, de e kezdeményezése a későbbiekben számos követőre talált, olyannyira, hogy 

ugrásszerűen megnőtt nemcsak a pávák, de a pávatojások ára is, akkor nyilvánvalóvá válik, 

hogy viselkedése valójában a kor szellemiségét tükrözi. Fényűző életviteléről több szerző –

kortársak és későbbiek egyaránt – említést tett, e szövegek alapján azonban életmódjának 

megítélése ellentmondásosnak tűnik. A kortárs Varro nem csupán a madárjósok lakomájáról 

tudósít bennünket, hanem Hortensius Bauliban lévő halastavairól362 és Laurentum környéki 

vadaskertjéről is.363 Ugyanakkor beszámolói mentesek az ítéletalkotástól, nem kárhoztatja őt 

pazarló kedvtelései miatt, szemben Ciceróval, aki többször is szemrehányást tesz neki 

fényűző életviteléért, s ennek tulajdonítja művészi színvonala hanyatlását.364 Gellius viszont 

a védelmére kel, ő ugyanis nem lát semmi kivetnivalót abban, ha valaki ügyel az öltözékére, 

és e tekintetben Démosthenéshez hasonlítja, aki ugyancsak igen gondosan öltözködött, s 

                                                 
360 Q. Hortensius Hortalus (Kr. e. 114-50), consul 69-ben, kiváló szónok és jogász, az asianus stílus képviselője. 
Több perben Cicero ellenfele, művei nem maradtak fenn. 
361 R. 3. 6. 6. 
362 Uo. 3. 17. 5 
363 Uo. 3. 13. 2-3. 
364 Brut. 320. 
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emiatt római pályatársához hasonlóan állandó gúnyolódások céltáblájává vált.365 A kisebb-

nagyobb gyarlóságok felemlegetése helyett Gelliusnál a tehetség és a mesterségbeli tudás 

fontosságának hangsúlyozása kerül előtérbe, az id. Pliniustól pedig azt is megtudjuk róla, 

hogy nagy barátja volt a művészeteknek, ugyanis Kydias egyik festményének, amit 144 000 

sestertiusért vásárolt meg, külön épületet állított fel Tusculumban lévő birtokán,366 továbbá 

mindenhová magával vitte azt a szfinx szobrot, amit védencétől, Verrestől kapott 

ajándékba.367 A Hortensius személyéről kirajzolódó kép tehát igen ambivalens, Macrobiust 

abban, hogy rossz színben tüntette fel olvasói előtt a szónokot, minden bizonnyal 

befolyásolták a Cicero által megfogalmazott kritikák, valamint az elbeszélés célkitűzései. 

  Hortensius után a győztes hadvezérekre tér át, akik sikereik áldozatává váltak, 

ugyanis szerencséjük annyira elbizakodottá tette őket, hogy végül „a fényűzés és gőg mély 

vermébe estek”.368 A tékozló fiú tipikus eseteként említi Q. Fabius Maximust, aki elherdálta 

teljes atyai örökségét, innen kapta a Gurges melléknevet, ő azonban még felmentést kap, 

mert későbbi dicső tetteivel helyrehozta vétkét: háromszor viselt ugyanis consulságot,369 s 

győzelmet aratott a samnisok, a lucanusok és a bruttiusok felett. 

  Metellus Piust azonban már sokkal szigorúbban ítéli meg, ugyanis ő szinte isteni 

tiszteletet követelt magának. Különösen azért visszatetszést keltő ez a dolog, mert Metellus 

nem pusztán hadvezér volt, hanem pontifex maximus is. Hispaniában, a Sertorius elleni 

hadműveletek során tüntette ki magát, s nyilván ez időre átruházta valaki másra főpapi 

tisztét, mégis rangjához és a római államhoz méltatlanul viselkedett, mikor egy alkalommal 

istenekhez illő lakomával vendégeltette meg magát Hispania Ulteriorban. Macrobius a 

lakoma leírásánál Sallustiusra támaszkodik (aki egyébként ugyancsak kap egy fricskát, mikor 

Caecina azt mondja róla: a mások fényűzésének igen szigorú ostorozója volt370), s a 

szövegrészből megtudjuk, hogy a vendéglátók iránta érzett tiszteletüket egyebek mellett 

tömjénnel és sáfránnyal fejezték ki – ezekkel köztudottan az isteneket volt szokás tisztelni –, 

fejére egy a magasból leeresztett Victoria-szobor helyezett koszorút mennydörgések 

közepette, mintha maga Iuppiter is áldását adta volna a ceremóniára, és olyan válogatott 

ételek kerültek az asztalokra, amilyeneket addig nem is láttak. Az is egyértelműen kiderül, 

hogy Metellus Pius gyakorlatában nem volt egyedülálló ez a lakoma, ugyanis a házigazda C. 

Urbinus és társai azért rendeztek ilyen nagyszabású fogadást a tiszteletére, „mert ismerték az 

                                                 
365 NA. 1. 5. 
366 Nat. 35. 130. 
367 Uo. 34. 48. 
368 Sat. 3. 13. 6. 
369 Q. Fabius Maximus consul Kr. e. 292-ben, 276-ban és 265-ben. 
370 Sat. 3. 13. 9. 



 80

ízlését”.371 A nem egyszerűen a római, de minden emberi mértéket felülmúló fényűzés eme 

példáját nem csak a Római Birodalom fennállásának utolsó századaiban tekintették 

botrányosnak, Sallustius elmondása szerint Metellus viselkedése következtében elvesztette 

tekintélyét, elsősorban a sancti viri, a feddhetetlen, tiszta életű emberek előtt. 

Mértéktelenségében elkövetett vétkei közül azonban kétségtelenül az volt a legsúlyosabb, 

hogy az istenekkel egyenrangúként tekintett saját magára. 

  A mértéktelenségre való hajlam nem csupán konkrét személyekhez kötve, 

bizonyos extrém eseteken mutatható ki. Általánosságban is elmondható, hogy a társadalom 

nagyobb részét nem jellemezte a mértékletesség, s különösképpen annak egyik társerénye, a 

sobrietas gyakorlása. Többször felmerül az a vád, hogy a köztársaságkorban teljesen 

hétköznapi dolognak számított, ha a polgár részegen járt ítélkezni a fórumra: „homines 

prodigos in forum ad iudicandum ebrios commeantes”,372 továbbá: „plerique ex plebe 

Romana vino madidi in comitium venirent et ebrii de rei publicae salute consulerent”.373 E 

megnyilatkozások ismételten az educatio szerepét, azaz a helyes és illő viselkedési normák 

elsajátíttatását helyezik előtérbe, hiszen nyilvánvalóvá teszik, hogy a polgár, aki önző 

módon, csak saját élvezeteivel törődve, áthágja a mértéket, kárára van az államnak. Ezzel 

szemben a Saturnalia szereplői még egy vidám lakoma során sem ragadtatják túlzásokra 

magukat, s több alkalommal kiemelik a sobrietas jelentőségét nemcsak a lakomával 

kapcsolatban, de koruk morális felfogására vonatkozóan is. Symmachus a litterata laetita és 

a docta cavillatio374 kifejezésekkel jellemzi saját szórakozásukat, amely a régebbi korok nagy 

tisztelettel övezett embereihez is méltó lenne, s miként arról már fentebb szó esett, 

felháborodást vált ki a jelenlévőkből, amikor a társaság egyik tagja az étkezés végeztével 

további borozásra tesz javaslatot. 

 

b) Fényűző lakomák 

 

  Több antik szerzőnél is olvasható beszámoló fényes lakomákról, Macrobius 

azonban egy olyan lakoma leírását adja közre, amelyet pontifexek számára rendeztek Teszi 

ezt azon megállapítása alátámasztására, hogy a fényűzés inter gravissimas personas, azaz a 

legnagyobb tekintéllyel bíró személyek körében is jelen volt. Korábban Hortensius kapcsán 

már említést tett arról, milyen nagyszabású lakomát rendezett a szónok a madárjósok 

                                                 
371 Sat. 3. 13. 7. 
372 Sat. 3. 16. 14. 
373 Sat. 3. 17. 4. 
374 Sat. 2. 1. 9. 
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tiszteletére, de ott nem bocsátkozott részletes leírásba, itt azonban már a vacsora időpontjától 

a résztvevőkön át a pontos menüig mindent ismertet. A lakoma bemutatásához Metellus 

pontifex maximus negyedik jegyzékét használja fel, melynek idevonatkozó szövegét szó 

szerint idézi. Az összejövetelre L. Cornelius Lentulus flamen Martialisszá választása 

alkalmából került sor, Lentulus házában, augusztus 22-én, minden valószínűség szerint a Kr. 

e. 69. évben.375 A jegyzéket készítő Metellus pontifex maximus, azonos az előbbiekben 

említett vir triumphalisszal, Metellus Piusszal, és jóllehet az ő neve nem szerepel a vendégek 

listáján, mégis jelenléte bizonyosra vehető. Ezt igazolja az is, hogy Lentulus neve is 

hiányzik, ők ketten ugyanis magától értetődően résztvevői voltak a vacsorának. Tehát bár 

nem kerül kimondásra, de valójában ez a történet is Metellusról szól. Egyes kutatók úgy 

vélik, Macrobius nem kutatott sem Sallustius írásai, sem a pontifexek feljegyzései között, 

hanem mindkét leírást egyazon forrásból, valószínűleg Serenus Sammonicustól vette át.376 

Az idézett szövegrész lacunákat tartalmaz, ezért nem lehet elolvasni a teljes vendéglistát, de 

az bizonyos, hogy a lakomán részt vett több pontifex: a három pontifex minor, a rex 

sacrorum, egy flamen Quirinalis és L. Iulius Caesar madárjósi minőségében, továbbá az 

újonnan megválasztott flamen felesége, anyósa és négy Vesta-szűz. A szöveg részletesen 

felsorolja, milyen ételek kerültek az asztalokra, összesen 28 ételfajta található a listán a 

picenumi kenyértől a tenger gyümölcsein át a vadhúsokig. 

  Nemcsak főpapok, de gyakran neves államférfiak is a fényűzés csapdájába estek. 

Ezek egyike volt Antonius, akiről Rufius azt mondja: quicquid mari aut terra aut etiam caelo 

gigneretur ad satiandam ingluviem suam natum existimans faucibus ac dentibus suis 

subderet.377 Nem túl hízelgő jellemzése ez az egykori triumvirnek, amit még tovább fokoz, 

hogy azzal vádolja: egyiptomi királysággá akarta tenni Rómát. Az anekdota, amelyet róla és 

Cleopatráról mesél a költséges lakomák extrém példáját nyújtja.378 Eszerint Cleopatra 

fogadást ajánlott, hogy egyetlen vacsorára el tud költeni 10 000 000 sestertiust. Ezt még 

Antonius is teljes képtelenségnek találta, ezért ráállt a fogadásra, majd az ominózus lakoma 

végén, amelyen addig nem szolgáltak fel semmivel sem különlegesebb ételeket, mint 

egyébként, a királynő kivette füléből egyik igazgyöngy fülbevalóját, – az bizonyosan 

megérte a mondott összeget, vagy talán többet is – és miután valamiféle erős ecetben 

feloldotta, megitta. Ezzel nyilvánvalóan megnyerte a fogadást, a legvérlázítóbb azonban az 

                                                 
375 Taylor (1942) a lakoma időpontját Kr. e. 74 és 69 közé teszi, Marinone (1970, 271-73) viszont a 69-es dátum 
mellett foglal állást, mivel a 81-ben pontifex maximusszá választott Metellus a Sertorius elleni háború idején 
(79-71) Rómától távol volt, így tényleges főpapságának negyedik éve, amire a jegyzék utal, 69-re esett. 
376 A szöveghely problémáival és azok valószínű megoldásaival kapcsolatban ld: Marinone 1970, 271-278. 
377 Sat. 3. 17. 15. 
378 A történet leírása id. Pliniusnál is megtalálható: Nat. 9. 119-121. 
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elbeszélő szerint az volt, hogy ennek ellenére hasonlóképpen tett volna a másik fülbevalóval 

is, ha a döntőbírónak felkért Munatius Plancus379 nem akadályozza meg benne. 

  Megemlítésre kerül Septimius Severus császár egy lakomája is, amelyen a 

különlegességnek számító tokhalat koszorús szolgák fuvolaszó kíséretében tálalták fel, 

mintha valamely istenség díszmenetéről lenne szó. Rufius szégyenletesnek minősíti a császár 

lakomáját, különösképpen mivel Septimius Severus ostentabat duritiam morum.380 

  Hasonlóképpen a régi lakomákhoz kötődik annak a szokatlan, s a jelenlévők 

körében megbotránkozást keltő divatnak a felelevenítése, miszerint nyulakat és csigákat 

hizlaltak azért, hogy majd ínyenc fogásként kerüljenek az asztalokra. Caecina szavainak 

igazolására Varróra hivatkozik, olyannyira hihetetlennek ítéli ugyanis ezt a dolgot, hogy attól 

tart, megbízható forrás híján asztaltársai kétségbe vonnák állítását. 

  Mindezek a példák azt hivatottak alátámasztani, hogy igen nagy tekintéllyel bíró 

személyek, úgymint főpapok, államférfiak, uralkodók, akiknek qualis rex talis grex alapon 

példát kellett volna mutatniuk az embereknek, gyakran szintén a mértéktelenség bűnébe 

estek. Caecina Albinus meg is jegyzi, hogy miként is lehetne másokat vádolni pazarló 

életvitelük miatt, mikor a főpapok számára ilyen fényűző lakomákat rendeztek. 

  Hasonlóképpen felháborodást vált ki a jelenlévők körében, mennyi pénzt áldoztak 

régen egyes különleges halfajtákra. Macrobius két fejezetet szentel e témának, s nem csak az 

ezekből rendezett fényes lakomák kerülnek szóba, hanem bizonyos fajták meghonosítása az 

itáliai partok mentén, sőt egy esetben házi kedvencként való tartásuk is felmerül az 

ékesszólásáról híres Licinius Crassus esete kapcsán, aki Domitius Ahenobarbusszal együtt 

volt censor, és komoly ember létére elpusztult murenáját úgy siratta, mintha a gyermekét 

veszítette volna el. 

 

c) Tánc és színészet 

 

  A zenei nevelés a görögöknél az alapvető műveltséghez tartozott, nem tartották 

igazán művelt embernek azt, aki nem tudott énekelni, vagy valamilyen hangszeren játszani. 

Náluk, ahogy Cicero fogalmaz: „a műveltség csúcsát a húrok és énekek hangjának ismerete 

jelentette.”381 Rómában hosszú ideig nem volt hagyománya az éneklésnek és táncolásnak, a 

hasznosságot mindennel szemben előnyben részesítő római gondolkodásmód valószínűleg 

                                                 
379 Lucius Munatius Plancus politikus és szónok, consul Kr. e. 42-ben. Kr. e. 32-re viszonya Antoniusszal 
megromlott, tehát a szóban forgó lakomára valószínűleg ezt megelőzően került sor. 
380 Sat. 3. 16. 6. 
381 Tusc. 1. 2. ford. Vekerdy J. 
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nem látta különösebb értelmét az ezekkel való foglalatoskodásnak. A színjátszást pedig 

számos római szerző kifejezetten negatív jelenségként értékelte, ami hasonlóképpen a két 

kultúra közötti különbséget jelzi.382 A tánc csak bizonyos rituálékban – mint a Saliusok vagy 

Lupercusok szertartásai – kapott jelentős szerepet, a színpadon fellépő táncosok nem 

számítottak a közmegbecsülésnek örvendő művészek közé. A zenei műveltség terén 

mutatkozó kulturális különbség leküzdésére az első próbálkozások Görögország meghódítása 

után történtek. S bár az új divat hamar meghódította Rómát, mindig maradtak olyanok, még 

ha kis számban is, akik a táncot és éneket komoly emberhez méltatlannak, és a rómaiak 

számára oly fontos honestasszal összeegyeztethetetlennek találták. Ők lettek a példaképei a 

dialógus szereplőinek, s a beszélgetésükből úgy tűnik, hogy a késő császárkor emberei a 

táncot és zenét, s velük együtt a színészetet is bűnös szokásokként ítélték el. Legalábbis erre 

enged következtetni Rufius Albinus elbeszélése, aki a táncot szégyenletesnek, a 

táncmozdulatokat erkölcstelennek tartja, és a kicsapongások közé sorolja, egy helyütt 

lasciviának, másutt propudiumnak nevezve. Mindenki, aki ebben gyakorolja magát 

tulajdonképpen az ősi tisztaságot, a pudicitia erényét veszi semmibe, s ez különösképpen 

káros a nők esetében,383 akik – mint azt a következőkben látni fogjuk – ugyancsak átadták 

magukat a tánc örömeinek. Azt állítja: saját korukban egyáltalán nem szokás a 

lakomavendégeket táncosokkal szórakoztatni, a korábbi századokban azonban furcsa módon 

a tánc a tisztes elfoglaltságok közé tartozott. Erkölcsök tekintetében a két pun háború közötti 

időszakot tartja a legkiemelkedőbbnek, de még ekkoriban is természetesnek számított, hogy a 

nemes ifjak, sőt a leányok is tánciskolába jártak. Egyes, nagy tiszteletnek örvendő férfiak, 

mint például Appius Claudius,384 annyira büszkék voltak tánctudásukra, hogy nyíltan 

dicsekedtek vele. A családanyák szintén gyakorolták a tánc művészetét, ami ugyancsak arra 

utal, hogy a közmegítélés egyáltalán nem helytelenítette ezt a dolgot, s csak kevesen voltak 

azok, akik szabad emberhez méltatlannak, terjedését az arisztokrácia körében pedig 

egyenesen kétségbeejtőnek tartották. 

                                                 
382 Vö.: Nep. praef. 5.: Magnis in laudibus tota fere fuit Graecia victorem Olympiae citari; in scaenam vero 
prodire ac populo esse spectaculo nemini in eisdem gentibus fuit turpitudini. Quae omnia apud nos partim 
infamia, partim humilia atque ab honestate remota ponuntur. A színjátszás megítéléséről a rómaiak körében 
kiváló áttekintést nyújt: C. Edwards: The Politics of Immorality in Ancient Rome. Cambridge 1993, 98-136. 
383 Az istenként tisztelt Pudicitia kultusza, melynek nyomai már Kr. e. 296-tól kezdve kimutathatók, elsősorban 
a nők körében volt elterjedt, a császárkori érmeverésben megjelenő ábrázolásai is főként császárnékhoz 
köthetők. Vö. R. Vollkommer: Pudicitia. LIMC VII. 1. 589-592. 
384 Appius Claudius Pulcher, consul Kr. e. 143-ban. Salius-papként részt kellett vennie a Mars tiszteletére tartott 
rituális táncokban, ha büszkeségének tárgya ez a fajta tánctudása, akkor Macrobius helytelenül illeszti a 
kicsapongások közé. 
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  A tánccal kapcsolatos ellenérzések megnyilatkozásait alapvetően a konzervatív 

ízlésű arisztokrácia köréből várhatjuk, s valóban Cato e téren sem okoz csalódást, aki azért 

kárhoztatja Caelius385 senatort, mert pantomimust ad elő és énekel. Ugyanakkor meglepő 

Scipio Aemilianus386 reakciója, ő ugyanis köztudottan a görög kultúra nagy híve és kiváló 

ismerője volt, és sokat tett a görög műveltség elterjesztéséért Rómában, mégis abban a 

beszédében, amelyet Rufius idéz tőle, rendkívül negatív képet fest a színi-, és tánciskolákról, 

s úgy nyilatkozik, hogy ezeken a helyeken olyan dolgokat tanulnak, quae maiores nostri 

ingenuis probro ducier voluerunt.387 Néhány évtizeddel később azonban már olyan neves 

államférfiak mutatkoznak színészek társaságában, mint Sulla és Cicero, előbbinek csak 

kiváló énektudását említi Macrobius, de más forrásokból388 ismeretes, hogy fiatalkorától 

kezdve szívesen időzött színészek között, gyakran lakomáin is vendégül látta őket, Ciceróról 

pedig köztudott, hogy nem csupán védője,389 hanem barátja is volt annak a Q. Rosciusnak, 

akinek művészetéről többször is elismerően nyilatkozott,390 s hasonlóképpen a barátjának 

tartotta Aesopust, a tragikus színészt.391 A színészek Kr. e. I. századi megbecsültségét 

tanúsítja Roscius és Aesopus magas állami javadalmazása, nemcsak Macrobius, hanem több 

más forrás is arról tudósít, hogy mindketten hatalmas vagyont halmoztak fel.392 

 

d) Fényűzés elleni törvények 

 

  A mértéktelenség visszaszorítása érdekében vezették be a II. pun háborút követő 

időszakban a fényűzés elleni törvényeket (leges sumptuariae), melyek az étkezésekre 

fordítható költségeket szabályozták.393 A köztársaságkori fényűzés bemutatása után e 

törvények számbavételére tér át a beszélgetést aktuálisan tematizáló Rufius Albinus (3. 

17).394 Bevezetésüket az előadó szükségesnek és hasznosnak ítéli, erre utal a leges bonae ex 

malis moribus procreantur mondással is. Macrobius lajstromában az első ilyen törvény az 

                                                 
385 M. Caelius néptribunus Kr. e 184-ben. Cato kirohanásait ellene Gellius is megemlíti: NA 1. 15. 9-10. 
386 Publius Cornelius Scipio Aemilianus (Kr. e. 185-129) Kr. e. 146-ban lerombolta Karthágót, Kr. e. 133-ban 
bevette Numantiát. 
387 Sat. 3. 14. 7. 
388 Plut. Sulla 2 és 36. 
389 Q. Rosc. Kr. e. 67 vagy 66-ban. 
390 pl. Div. 1. 36. 79; de Orat. 1. 59. 251. Roscius Sullára is nagy befolyással volt: Plut. Sulla 36. 
391 Vö.: Div. 1. 37. 80. 
392 Vö.: W. D. Lebek: Moneymaking on the Roman Stage. In: W. J. Slater (ed.): Roman Theater and society. E. 
Togo Salmon papers I. Michigan 1996, 29-48. 
393 Az első fényűzés elleni törvények a hagyomány szerint Numa nevéhez köthetők, aki a temetéseken 
megnyilvánuló pazarlást tiltotta meg, később a XII táblás törvények ugyancsak tartalmaztak a költekezést 
visszafogó rendelkezéseket. Kr. e. 215-ben került bevezetésre a lex Oppia, ami a nők fényűzésének kívánt gátat 
szabni. Az ez után következő rendelkezések szinte kivétel nélkül az étkezéseket szabályozták. 
394 A fejezet egészét vizsgálja Savio (1940). 
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Orchius néptribunus nevéhez köthető lex Orchia Kr. e. 182-ből, mely meghatározta, hogy 

maximum hány személy vehet részt egy lakomán. Ezt követte két évtizeddel később a lex 

Fannia, mely immár azt is megszabta, hogy egy-egy lakomára legfeljebb 100 ast lehet 

költeni, majd ismét mintegy két évtized múlva a Didius-féle törvény került bevezetésre, 

amely tulajdonképpen a lex Fannia hatályát terjesztette ki egész Itáliára, s nem csak azokat 

sújtotta büntetéssel, akik a megszabott ár feletti értékben rendeztek lakomát, hanem azokat is, 

akik részt vettek rajta. Ezután fogadta el a senatus a lex Liciniát, ez nagyjából ugyanolyan 

rendelkezéseket tartalmazott, mint a Fannius-féle törvény. Macrobius szerint az emberek a 

régebbi törvényi rendelkezésekről hajlamosak megfeledkezni, ezért kell időről időre új 

törvényekkel megerősíteni érvényességüket. A Licinius-törvény annyi újat hozott, hogy 

elrendelte: Kalendae és Nonae napján, valamint a vásárnapokon legfeljebb 30 ast lehet 

élelemre költeni, egyéb napokon pedig 3 libra szárított húst, egy libra szárított halat, 

zöldségeket és gyümölcsöket pedig korlátlan mennyiségben lehetett fogyasztani. Ezek után a 

Sulla személyéhez köthető lex Corneliát említi meg a szerző, ezt azonban nem tekinti a 

korábbiakkal egyenértékűnek, minthogy semmiféle hatást nem gyakorolt az esztelen 

költekezések visszaszorítására, ugyanis nem a pazarló étkezések költségeit, hanem az egyes 

élelmiszerek árát mérsékelte, köztük számos korábban luxusnak számító élelemét is, így 

aztán még azoknak is módjuk nyílott a lakomázásra, akik korábban nem engedhették meg 

maguknak. Részletezés nélkül kerül megemlítésre a Lepidusnak tulajdonított lex Aemilia,395 

majd az Antius Restióról396 elnevezett lex Antia. Ez utóbbiról annyit tudhatunk meg, hogy a 

legjobb törvény lett volna, ha az emberek megtartották volna. Maga Antius Restio pedig, 

hogy ne legyen kénytelen azzal szembesülni, mennyire semmibe veszik az emberek az ő 

rendeletét, soha többé nem ebédelt házon kívül. Utolsóként egy Antonius által előterjesztett 

költségekről szóló rendeletet kerül szóba – ezt még azelőtt indítványozta, hogy triumvir lett 

volna –, a szerző azonban nem kíván erről bővebben beszélni, miután méltatlan dolognak 

tartaná Antonius nevét a mértékletes emberek között említeni. 

  Macrobiushoz hasonlóan Gellius is egy egész fejezetet szentel a leges 

sumptuariae kérdéskörének a Noctes Atticae 2. könyvében, s e tény fölveti annak gyanúját, 

hogy Macrobius talán ezúttal is, mint oly sokszor korábban, innen vette információit forrása 

nevének elhallgatásával. A két szövegrész között valóban egyértelmű strukturális 

                                                 
395 Hogy valójában kinek is kell tulajdonítani a lex Aemiliát (M. Aemilius Lepidusnak, M. Aemilius Scaurusnak, 
vagy esetleg Mam. Aemilius Lepidus Livianusnak), illetve, hogy egy vagy több törvényről van szó valójában, 
ezt a kérdést vizsgálja Criniti 1969, 865-874. 
396 C. Antius Restio néptribunus Kr. e. 68-ban. (Savio (1940, 187) szerint 71-ben, maga a törvény pedig 71-57 
között került elfogadásra.) 
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hasonlóságok adódnak, tartalmi szempontból azonban jelentős eltérések mutathatók ki. 

Gellius saját forrásaként Ateius Capito Coniectanea című munkáját jelöli meg, s ennek 

alapján elsőként egy ősi senatus decretumról tesz említést Fannius és Valerius Messala 

consulsága idejéből, s ezt a határozatot aztán az első törvény, a lex Fannia követi. A lex 

Orchiáról és a lex Didiáról egyáltalán nem beszél, magát a lex Fanniát pedig szerinte 

egyesek félreértették, ez ugyanis csupán bizonyos ünnepnapokra397 engedélyezte a 100 as 

értékű lakomaköltséget, egyébként 30, avagy 10 ast lehetett élelemre fordítani. Miután 

Macrobius beszámolója a félreértett verziót látszik megismételni, ezért valószínűsíthetjük, 

hogy itt elsődlegesen nem a gelliusi szöveget vette alapul. 

  A Licinius-féle törvény kapcsán Gellius nem adja közre az elfogyasztható hús és 

hal pontos mennyiségét, és a lex Cornelia megítélését illetően is másként vélekedik a két 

szerző: mint láttuk Macrobius Sulla intézkedését teljesen haszontalannak, sőt egyenesen 

károsnak minősíti, ezzel szemben Gellius más információkat közöl a törvénnyel kapcsolatban 

– tudniillik hogy ünnepnapokon 300, egyéb napokon azonban csak 30 sestertiust költhettek 

étkezésre –, s ennek következtében a pazarlás megfékezésére irányuló rendelkezésként 

értelmezi.398 A lex Aemilia kapcsán azt írja, hogy az nem a lakoma költségét, hanem az ételek 

minőségét és mennyiségét szabályozta, ehelyütt viszont valószínűleg ő téved, mert 

nyilvánvalóan helytelenül értelmezi a lex cibaria kifejezést, amelyet Cato szokott annak 

idején használni a lex sumptuaria helyett, s Macrobius az, aki korrigálja ezt a félreértést. A 

lex Antia kapcsán Gellius szerint azt érdemes tudni, hogy az a költségek mellett arról is 

rendelkezett, kihez mehet vendégségbe egy állami hivatalnok, vagy az, aki ilyen tisztségre 

pályázik. Antonius rendeletéről nála nem olvashatunk, ellenben szóba kerül a lex Iulia és egy 

edictum, amelyet Augustus vagy Tiberius adtak ki, a szerző ez utóbbi adatra nem emlékszik 

pontosan. Lehetséges, hogy e most említett edictumról Macrobiusnak pontosabb információi 

voltak, mint Gelliusnak, és a jelzett rendeletet valójában Antoniusnak kell tulajdonítani. 

  Tuerk egyik tanulmányában399 felhívja a figyelmet a két szövegrész között 

fennálló szemléletmódbeli különbségre: míg Gellius a leges sumptuariae megjelenését 

egyértelműen pozitív jelenségként értelmezi, s bennük a régi rómaiak komolyságának 

kifejeződését, akik a magán és a közéletben is a sobrietas erényének jelenlétét támogatták, 

addig Macrobius jóval szkeptikusabb ebben a kérdésben, szerinte e törvények bevezetése 

                                                 
397 A ludi Romani, ludi plebei, a Saturnalia és egyéb meghatározott napokra. 
398 A két egymásnak ellentmondó vélemény összeegyeztetésére tesz kísérletet Savio (1940, 186). Feltételezi, 
hogy Sullát nem morális megfontolások vezették, egyszerűen csak meg akarta akadályozni a nagy vagyonok 
teljes elherdálását. 
399 E. Tuerk (1965) 396-397. 
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épphogy nem az indicium sobrii saeculi. Hasonlóképpen eltérő Antius Restio törvényének 

megközelítése is, ahol Gellius a törvényi korlátozásokat írja le, Macrobius ezzel szemben 

említést sem tesz róluk, ellenben kiemeli azt a hagyományt, miszerint Antius a törvény 

kihirdetése után csak az otthonában volt hajlandó ebédelni, hogy ne kelljen szembesülnie 

annak kudarcával. A vizsgált szövegek között mutatkozó eltérésekből arra lehet 

következtetni, hogy ez esetben Macrobius nem másolta Gelliust, a két szöveg hasonló 

felépítése a témaegyezéssel magyarázható, vagy esetleg közös forrásból merítettek 

mindketten. E forrás ez esetben Ateius Capito lenne, akinek szövege alapján Macrobius 

bizonyos helyeken kiegészítette, vagy korrigálta a gelliusi változatot, illetve hozzátett néhány 

máshonnan – Sammonicus Serenustól, Pliniustól vagy Catótól – származó szövegrészt.400 

  Macrobius a fényűzés elleni törvények felsorolása közben szövegét moralizáló 

megjegyzésekkel tűzdeli tele, melyek alapján egy súlyos erkölcsi válságban lévő korszak 

képe bontakozik ki előttünk. A köztársaság kori Rómát úgy mutatja be, mint amelyet a 

luxuriae et vitiorum firma concordia401 jellemez, és a szóban forgó törvények bevezetését is a 

következőképpen indokolja: Nisi pessimis effusissimisque moribus viveretur, profecto opus 

ferundis legibus non fuisset.402 S itt is immár sokadik alkalommal szembe állítja e bűnökben 

tobzódó korszakot a saját korával, azt állítván, hogy ez utóbbi ad omnem continentiam 

promptius.403 

 

  Az előzőekben felsorolt példák arra a következtetésre vezethetnek bennünket, 

hogy a beszélgetés résztvevői igen rossz véleménnyel vannak a korábbi időszakok erkölcsi 

állapotáról, s nem tekintenek kellő tisztelettel őseikre. Ez azonban így nem teljesen helytálló, 

ugyanis Avienus az antiquitast a honesta et sobria et modesta404 kifejezésekkel illeti, s 

Rufius Albinus még monológja elején leszögezi: vetustas quidem nobis semper, si sapimus, 

adoranda est.405 Ez a mondat tulajdonképpen a Saturnalia egészének mottója is lehetne. A 

résztvevők mindegyike tisztában van azzal, hogy a régi idők bővében voltak az erényeknek, s 

ezek az erények tették naggyá a római birodalmat, s azt hangoztatják: távol áll tőlük, hogy 

                                                 
400 A két szöveg között nem feltételez kapcsolatot Marinone (1977, 47). A közös forrás mellett érvel Tuerk 
(1965, 398). 
401 Sat. 3. 17. 13. 
402 Sat. 3. 17. 10. 
403 Sat. 3. 17. 12. 
404 Sat. 1. 5. 2. 
405 Sat. 3. 14. 2. A mű egésze a szerzőnek az antikvitás iránt érzett különös tiszteletéről és szeretetéről 
árulkodik, s ezt az érzést jól tükrözi a Rufius szájába adott mondat, amelyhez Kaster (2011, xviii) a következő 
megjegyzést fűzi: „The perfection of the ancients is absolutely central to the sentimental antiquarianism that is 
the dialogue’s beating heart.” 



 88

magukat összevessék, vagy akár elébe helyezzék a régieknek,406 de a hiteles képhez az is 

hozzátartozik, ha nem hallgatják el az akkori hibákat sem.407 Annak ellenére, hogy nem 

akarják sem saját korukat a régebbi korokkal, sem a jelenlévő társaságot többi kortársukkal 

összehasonlítani, az egybevetés mégis megtörténik. Macrobius ugyanis a maga ünnepi 

lakomáját egy olyan környezetben jeleníti meg, amelyet szinte idealisztikus viszonyok 

jellemeznek. 

  Először is, ha a szereplőknek saját korukra tett megjegyzéseit vesszük figyelembe, 

azt látjuk, hogy ennek a korszaknak józan erkölcsi felfogása van, aminek következtében több 

korábban jellemző hibát helyrehoztak, korántsem fordítanak akkora gondot az élvezetekre, 

mint régen, lakomáikon nem szokás olyan csudaszámba menő fogásokat feltálaltatni, mint 

amilyeneket korábban, eltűnt a kicsapongásnak minősülő tánc is. Ezek az általános 

viszonyok, a macrobiusi lakoma résztvevői azonban még ezen is túltesznek: az ő 

összejövetelüket modestus edendi modus és maxima sobrietas jellemzi, s a szerény ételek és 

mérsékelt borfogyasztás egyébként is csupán kiegészítői annak az igényes társalgásnak, ami 

az ünneplés lényegét képezi. A társaság tagjainak többsége számára a decens és 

méltóságteljes viselkedés egy kötetlen baráti beszélgetés során is alapvető elvárás, 

olyannyira, hogy még csak egy hangos kacagásra sem találunk példát, ők nullo admixtu 

voluptatis ünnepelnek.408 A fiatalokat szerénység, és az idősebbek iránti maximális tisztelet 

jellemzi: a szereplők közül kizárólag Avienus és Servius személyéhez kapcsolva jelenik meg 

a verecundia erénye, a hozzájuk kötődő kontextusban viszont többször is.409 A szerző ezzel is 

azt akarja kifejezésre juttatni, hogy ez az a virtus, ami ifjú emberekhez illik. 

  Ez az asztaltársaság már szinte éteri magasságokban jár, ahová nem ér fel 

semmiféle gyarlóság. Ezt igazolja az is, hogy a szerző megítélése szerint ez a lakoma még 

Agathón – Platón által megörökített – híres lakomájánál is magasabb színvonalat képvisel, 

                                                 
406 Vö.: Sat. 3. 13. 16. 
407 Mutschler (Geschichtsbetrachtung und Werteorientierung bei Nepos und Sallust. In: A. Haltenhoff – A. Heil 
– F.-H. Mutschler (ed.): O tempora, o mores! Römische Werte und römische Literatur in den letzten 
Jahrzehnten der Republik. München-Leipzig 2003, 262-267) Nepos és Sallustius történelemszemléletét vizsgáló 
tanulmányában kiemeli, hogy az erkölcsi hanyatlás témáját Cato vezette be a római történetírásba, legjobban 
azonban Sallustius fennmaradt szövegein keresztül ragadható meg ez a kérdéskör. Sallustius saját, a 
hagyományos normákat szem előtt tartó értékrendje alapján mond ítéletet a közelmúlt történéseiről, mely 
értékrend középpontjában a virtus különböző formái állnak. Hasonló attitűdöt képviselnek Macrobius szereplői 
is a régi korok megítélését illetően. A Macrobiusnál tapasztalható tunc-nunc összehasonlítás épp ellenkező 
előjellel jelentkezik, mint például Varrónál, aki az ősök korát jellemző egyszerűséget, szerénységet, 
mértékletességet és állampolgári tudatosságot állítja szembe saját kora fényűzésével, anyagiasságával és 
általában az élet egyes területeit uraló káosszal (erre vonatkozóan vö.: Scholz 2003, 181-185). Macrobiusnál ez 
épp fordítva van: Symmachusék kora erkölcsi értelemben felette áll az előző korszakoknak. 
408 Flamant (1977, 191) a szereplők humortalan, a komikus elemet teljességgel mellőző viselkedését az angol 
arisztokrácia magatartási szokásaihoz hasonlítja. 
409 Sat. 1. 2. 15; 1. 2. 20; 2. 2. 12.; 5. 1. 3; 6. 7. 1; 7. 11. 1. 
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legalábbis erre utalnak Avienus magasztaló szavai: Nostrum hoc convivium, quod et heroici 

saeculi pudicitiam et nostri conduxit elegantiam, in quo splendor sobrius et diligens 

parsimonia, Agathonis convivio ... non componere tantum, sed nec praeferre dubitaverim. 

Avienus indoklása pedig ezúttal is Macrobius sajátos gondolkodásmódját tükrözi: a 

beszélgetésben domináns szerepet játszó Praetextatus morális tekintetben semmivel sem 

marad el Sókratéstől, a közéleti tevékenység relációjában viszont messze felülmúlja a görög 

filozófust, a társaság további tagjai esetében pedig kétség sem merülhet fel azt illetően, hogy 

magasabb erkölcsi nívót képviselnek, mint holmi komédiaszerzők, vagy a gaztetteiről híres 

Alkibiadés. Az ifjú Avienus érveit Praetextatus tekintélye is megerősíti, aki egyetért vele 

abban, hogy a platóni lakoma szereplői – természetesen Sókratés kivételével – elmaradnak a 

jelenlévőktől. A politikai karrier és a társadalmi szerepvállalás jelentőségének hangsúlyozása 

igen figyelemre méltó, főként, ha tekintetbe vesszük O’Meara korábbiakban már említett 

eredményeit az újplatonisták politikai filozófiáját illetően.410 Mindez jobban megvilágítja, 

milyen elvek alapján értékeli többre Macrobius Praetextatust Sókratésnél: az ő filozófiai 

gondolkodása szerint az az erény, ami a gyakorlati tevékenységben is megmutatkozik, s ezzel 

hordozóját magasabbra emeli, miközben polgártársainak is hasznára van, mindenképpen 

nagyobb értéket képvisel. 

  Az elmondottak alapján az olvasóban akarva-akaratlanul az a benyomás 

keletkezhet, hogy a IV. század második felének római társadalma morális tekintetben 

magasan a köztársaságkori szint felett állt, s még inkább kiemelkedtek ebből a miliőből az 

ún. Symmachus-kör tagjai, akik még a nagy görög példaképeket is felülmúlják. Az a kép, 

amelyet Macrobius a korszakról és annak pogány vezéregyéniségeiről fest nyilvánvalóan 

túlzó, főként, ha tekintetbe vesszük a történetíró Ammianus Marcellinus tudósításait, aki 

Symmachusék kortársaként egészen másképp látja a IV. századi arisztokráciát. Igaz ugyan, 

hogy Symmachus szerinte is „kiváló példája volt a tudományos képzettséggel párosult 

szerénységnek”,411 Praetextatus becsületességének és feddhetetlenségének köszönhetően tett 

szert tekintélyre, és vívta ki polgártársai szeretetét,412 és Flavianus megérdemelt tekintélyére 

támaszkodva látta el közfeladatait,413 összességében tehát ők ténylegesen azon emberek közé 

tartoztak, akik az erkölcsi mércét jelentették saját korukban, de az előkelőkről általában 

elítélően nyilatkozik. A nemesek drága selymekben járnak rabszolgák hadától kísérve, 

kéjnőkkel enyelegnek, sznobok, hetvenkedők és műveletlenek, szolgáikat a legkisebb 

                                                 
410 Vö.: 54. oldal. 
411 27. 3. ford. Szepessy Gy. 
412 27. 9. 
413 28. 6. 
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vétségért is kegyetlenül megbüntetik, vagyonukat csalásokkal gyarapítják, s a köznép sem 

különb: „Ezek egész életüket borivással, kockavetéssel töltik, lebujokba, mulatóhelyekre, 

színielőadásokra járnak”, persze nem a művészet élvezetéért, hanem hogy kifütyüljék a 

színészeket.414 

  Ezek alapján joggal merülhet fel bennünk a kérdés: ha Symmachusékat illetően 

azonos véleményen van a két szerző, hogyan lehetséges, hogy ekkora nézetkülönbség legyen 

közöttük a társadalom egészének megítélése szempontjából? Könnyű lenne azzal 

magyarázni, hogy Ammianusnak, mint történetírónak más szempontok szerint kell véleményt 

alkotnia – ahhoz túl erőteljes a kontraszt –, miként az is túlságosan egyszerű volna, ha 

Macrobiust olyan elefántcsonttoronyban alkotó tudósként képzelnénk el, aki nem hajlandó 

tudomást venni a külvilág történéseiről. Bizonyos utalásokból nyilvánvaló, hogy a Saturnalia 

szerzője nagyon is jól ismerte korának közállapotait, elég ehhez idézni azt az epizódot, 

amikor Praetextatus az ünnepet megelőző napon vendégségbe invitálja a többieket: vultisne 

diem sequentem, quem plerique abaco et latrunculis conterunt, nos istis sobriis fabulis a 

primo lucis in cenae tempus, ipsam quoque cenam non obrutam poculis non lascivientem 

ferculis sed quaestionibus doctis pudicam et mutuis ex lecto relationibus exigamus?415 Nem 

az az általános tehát, ahogyan Macrobius lakomavendégei töltik el az ünnepnapokat: tudós 

beszélgetésekkel múlatni ilyenkor az időt épphogy kivételnek számít. Az emberek többsége 

inkább különböző játékokkal, ivászattal és nagy lakomákkal ünnepli az évvége közeledtét. 

Másutt pedig Symmachus így fogalmaz: Haec nobis sit litterata laetitia et docta cavillatio 

vicem planipedis et sabulonis, impudica et praetextata verba iacientis ad pudorem ac 

modestiam versus imitata,416 amivel szintén a szóban forgó társaság, különleges, magasabb 

szellemiséggel rendelkező mivoltát hangsúlyozza. Evangelus egyik megnyilatkozásából az is 

kiderül, hogy a foeda societasnak titulált rabszolgákat általában nem szokás emberszámba 

venni,417 s valóban megmosolyogtató, miként azt Marinone is megjegyzi, hogy itt a szerző 

legfeljebb Seneca szavaival replikázhat a rabszolgákat ért támadásra.418 

  Macrobius ismeri ezt a világot, hogy miért fest mégis a valóságosnál sokkal 

hízelgőbb képet a közelmúltról, annak okait csak találgathatjuk. Közhelynek tűnhet, mégis 

nem zárható ki teljességgel, hogy nosztalgiából láttatja erényesebbnek a korábbi korszakot: a 

megszépítő emlékezet szerepe bizonyosan nem elhanyagolható ebben a kérdésben, főként 

                                                 
414 28. 4. ford. Szepesy Gy. 
415 Sat. 1. 5. 11. 
416 Sat. 2. 1. 9. 
417 Sat. 1. 11. 1. 
418 Marinone (1977) 56. 
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mivel olyan emberek állnak a mű középpontjában, akiknek élete példaértékű a szerző 

számára.419 Azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a szereplők leszármazottai 

bizonyosan, de talán még egyes szereplők is, élnek: kortársai, sőt többen barátai 

Macrobiusnak, az idilli világ megjelenítése lehet egyfajta gesztus feléjük, s egyben tisztelgés 

őseik előtt. Ugyanakkor nem téveszthetjük szem elől, hogy a Saturnalia, mint egyfajta 

polgártükör, a nevelés fontos eszköze, s minden, ami benne foglaltatik, azt a célt szolgálja, 

hogy az ifjú Eustathius jellemének fejlődését elősegítse. 

  Elképzelhető tehát, hogy a közelmúlt szépítgetésének koncepcionális okai vannak: 

Macrobius példáival tanítani akar, s ennek egy szegmenseként megfogalmazza az ideális 

intellektuális-baráti társaság, és a többé-kevésbé ideális társadalom morális kritériumait. 

Mindezekhez járul még az a tény, hogy a szerző gondolkodását alapvetően áthatja az 

újplatonista filozófia, s e filozófiai irányzat fő célkitűzése – mint azt a korábbiakban már 

említettük – az erények egyre magasabb lépcsőfokain át eljutni az istenné válásig. Nem lehet 

kizárni azt a lehetőséget sem, hogy a Saturnalia főszereplőinek felmagasztalásában 

Macrobius újplatonikus felfogása jut kifejezésre: Praetextatus, Symmachus, Flavianus és az 

Albinusok olyan emberek lettek volna tehát, akik erényeiknek köszönhetően az istenné válás 

folyamatában az első lépcsőfokot már megtették, s így közelebb jutottak a boldogságnak 

nevezett állapothoz, mint bármelyik kortársuk, vagy az elődök többsége. 

 

 

3. Fortitudo 

 

  A virtus legnyilvánvalóbb formája a fortitudo, mely általában nagy 

vállalkozásokkal, nemes erőfeszítésekkel hozható összefüggésbe. Mielőtt Macrobius 

fortitudóra adott meghatározását vetnénk vizsgálat alá, érdemes egy pillantást vetni a korábbi 

meghatározó filozófusok és filozófiai irányzatok bátorság-koncepcióira, hogy megteremtsük 

az összehasonlítási alapot az elemzéshez. 

  Platón a Lakhészban kimutatja, hogy a bátorság nem egyenlő pusztán a csatában 

tanúsított helytállással, hanem sokkal inkább egyfajta állhatatosságot jelent, amelyre a 

legkülönbözőbb helyzetekben lehet szükség. Úgy határozza meg ezt az erényt, mint a 

veszedelmes és biztonságos dolgok tudományát (epistémé), hozzátéve, hogy veszedelmesnek 

azon dolgok tekintendők, melyek félelmet keltenek, biztonságosnak pedig azok, amelyek 

                                                 
419 A nosztalgiával magyarázza az idealizálást Cameron (1966, 36). Hedrick (2000, 82) számára ugyanakkor 
a Saturnalia nosztalgiája Macrobiusnak a saját korával való elégedetlenségét juttatja kifejezésre. 
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nem támasztanak félelmet.420 S miután félelem nem keletkezik múltbeli, vagy a jelenben 

aktuális történések miatt, hanem mindig valamiféle, a jövőben bekövetkező rossz várására 

vonatkozik, így a bátorság is a tudásnak egy előremutató faja, a jövőbeli események helyes 

megítéléséből fakad, szükségképpen előrelátást igényel, ami azt jelzi, hogy összefüggés van 

phronésis és andreia között. Platón kiemeli, hogy bátorság és félelemnélküliség nem 

ugyanaz: az utóbbi ugyanis vakmerőségből, merészségből, vagy az előrelátás hiányából 

fakad, a¹ndrei¿a de¿ t a\ fro¿nima.421 Az említett dialógus azonban aporiával zárul, s 

egyszersmind felveti az erények egységének problematikáját, ami definíciójának 

továbbfejlesztésére ösztönzi Platónt, így a későbbiekben már úgy nyilatkozik, hogy a 

bátorság a félelmetes és nem félelmetes dolgokról vallott helyes felfogás (doxa) minden 

körülmények közötti megtartását (sótéria) jelenti, erre a felfogásra pedig nevelés révén lehet 

szert tenni. Az ideális államban az említett helyes felfogást a törvényhozó határozza meg, 

ettől azonban a gyönyör, a fájdalom, a félelem vagy a vágy eltérítheti az egyént, ezek ugyanis 

mintegy tisztítószerek módjára kimoshatják az emberből a bátorságot.422 Ugyanakkor ezzel 

ismét kapcsolódási pontot teremt az egyes erények között, hiszen a gyönyörök és a vágyak 

mérséklése a sóphrosyné feladatkörébe tartozik, tehát a bátor tettek végrehajtásához 

rendelkezni kell ezzel az erénnyel.423 Továbbá ismét hangsúlyos szerephez jut a nevelés, mert 

az a helyes felfogás, ami ennek hiányában alakult ki – mint az állatok, vagy a rabszolgák 

esetében – állampolgári értelemben nem nevezhető bátorságnak.424 

  Aristotelésnél a bátorság a félelem és a biztonságérzet közötti közép,425 vagy 

ahogy másutt fogalmaz: aki indokolatlan esetekben fél, vagy túlságosan nagy félelmet 

tanúsít, az gyáva, míg aki magabiztosságában túlzó, az vakmerő, s a kettő között helyezkedik 

el a bátor ember.426 A gyávaság, vakmerőség és bátorság ugyanazokban a helyzetekben 

mutatkozik meg, azonban mindegyik másképp reagál rájuk: az első kettő túlmegy a mértéken 

negatív vagy pozitív irányban, míg a bátorság megtartja a középutat.427 Ugyanakkor vannak 

bizonyos dolgok, amelyektől nem csupán kötelessége félni az embernek, de becsületére is 

                                                 
420 195a – 198b. 
421 197c. 
422 Rep. 429c - 430b. 
423 A kardinális erények egységének, avagy különálló mivoltuknak bonyolult problémakörét illetően bővebben 
lásd: T. Irwin: Plato’s Ethics. Oxford 1995, passim. 
424 Rep. 430b-c. 
425 NE 115a. Az aristotelési definicióban a félelem és a biztonságérzet fogalmak azt a benyomást keltik, mintha 
nem egyetlen homogén, hanem két különböző értékskála végpontjait jelölnék. E látszólagos ellentmondás 
feloldására tesz kísérletet Pears (1980) 171-187. 
426 NE 115b. 
427 NE 116a. 
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válik, ilyen például a gyalázattól való félelem, s akiben ez nincs meg, az szemérmetlen.428 A 

bátorsággal mindig együtt jár a fájdalom vállalása. Különböző félelmet keltő dolgokkal 

szemben tanúsíthatunk bátorságot, Aristotelés szerint azonban ezen erény gyakorlásának 

legnemesebb formája a háborúban megmutatkozó bátorság, amely a dicső, de azonnali 

halállal való szembenézést jelenti. Hiszen valamennyi, az embert fenyegető veszedelem 

közül a halál a legfélelmetesebb, s a bátorságnak éppen az a lényege, hogy rettenthetetlenné 

teszi az embert a halálfélelemmel szemben. Ugyanakkor nem mindegy, hogy az egyént 

milyen körülmények között éri a vég: a betegség, vagy hajótörés következtében elszenvedett 

halál nem képvisel olyan értéket, mint a harc közben bekövetkező. Az cselekszik helyesen, 

aki nem önmaga védelmében visz végbe bátor tetteket, hanem az erkölcsi szép kedvéért, 

amely tulajdonképpen az erény végcélja.429 

  Mindezek az igazi bátorság ismérvei, de felsorolásra kerül a bátorság öt további 

formája is, amelyeket általában szintén az erény megnyilvánulásának tartanak, mindazonáltal 

a fenti kritériumok alapján egyértelműen igazolható, hogy ezek nem azonosak az aristotelési 

értelemben vett bátorsággal. Első helyen említi közülük Aristotelés az állampolgári 

bátorságot (andreia politiké), amely megítélése szerint a legközelebb áll az igazi 

bátorsághoz, minthogy indítóoka az erény és az erkölcsi szépre törekvés, továbbá a 

gyalázattól való menekülés, hiszen azokat a polgárokat, akik bátran cselekednek, 

megbecsülik és kitüntetik, míg a gyávákat becstelennek tartják és megbüntetik. A büntetés és 

jutalmazás rendszere azonban magában hordozza annak a lehetőségét is, hogy a polgár 

pusztán a fenyítéstől való félelmében, vagy kényszer hatására cselekszik. A motivációt ez 

esetben nem az erkölcsi szép jelenti, hanem a fájdalom elkerülése, ezért nem tekinthető a 

polgári értelemben vett bátorság igazi bátorságnak. Bátorságnak látszik a tapasztalat 

(e¹mpeiri¿a) is, ez azonban gyakran cserbenhagyja az embert, továbbá a harag (qumo¿j), 

amely kétségtelenül a legmerészebben dacol a veszélyekkel, de egyértelmű, hogy nem az 

erkölcsi szép kedvéért cselekszik, hanem a szenvedély hatására. Bátor ember benyomását 

keltik azok is, akik reménykednek (e¹ue¿l pidej), illetve azok, akik valamit nem tudnak 

(a¹gno ouªntej), előbbiek magabiztosnak hiszik magukat, s azt remélik, hogy semmi baj nem 

érheti őket, utóbbiak pedig abból nyerik bátorságukat, hogy azt gondolják, tudnak valamit, 
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mikor azonban kiderül, hogy rosszul tudták, amit tudni véltek, rögtön menekülőre fogják a 

dolgot.430 

  A sztoikusok Sókratéshez és Platónhoz hasonlóan az erényt egyfajta tudásként 

(epistémé, scientia) vagy mesterségként (tekhné, ars)431 definiálják, így a bátorság a 

félelmetes, a nem félelmetes és az említett szempontból semleges dolgok tudása.432 

Khrysippos bátorságról adott meghatározását Cicero közvetíti, s eszerint a bátorság nemcsak 

tudás, hanem lelkiállapot is egyben: fortitudo est... scientia rerum perferendarum vel affectio 

animi, in patiendo ac perferendo summae legi parens sine timore.433 Vagyis az elviselendő 

dolgok tudománya, illetve egy olyan lelkiállapot, amely félelem nélkül engedelmeskedik a 

legfőbb törvénynek – az ész törvényét értve ezalatt – a fájdalom elviselése tekintetében. A 

bátorsággal együtt az ember olyan további erényeknek is birtokába jut, mint amilyen a 

nagylelkűség, az állhatatosság vagy a merészség. A negatív oldalon megjelenő gyávaság 

pedig a fent említett tudás hiányával magyarázható. Seneca vélekedése szerint az erény 

fogalmát megfigyelés, és analógiás gondolkodás segítségével alakította ki az ember.434 A 

megfigyelés és tanulás elengedhetetlen az erények gyakorlásához, hiszen először is azzal kell 

tisztába jönni, mi szükséges ahhoz, hogy valaki mindig, minden körülmények között 

helyesen cselekedjék. Sztoikus felfogás szerint az erény a vezérlő lélekrész diszpozíciója, s 

mint ilyen konzisztens egész, ami jóllehet négy részre osztható – a kardinális erényekre – 

mégis ahhoz, hogy rendelkezzünk e négyféle erényre vonatkozó tudással, az erény egészét 

illető ismeret birtokában kell lennünk. Elgondolásuk tulajdonképpen az erények egységéről 

alkotott platóni felfogással állítható párhuzamba. Ebből következően nem fordulhat elő az, 

hogy valaki csak bátor: ha rendelkezik ezzel az erénnyel, szükségképpen a másik hármat is 

birtokolja, és fordítva.435 

  Cicero cáfolja azt a nézetet, mely szerint a haditettek többet érnének, mint az 

állam igazgatása során nyújtott teljesítmények, szerinte éppen ez utóbbiak igényelnek jóval 

nagyobb erőfeszítéseket az egyéntől: Sunt igitur domesticae fortitudines non inferiores 

militaribus; in quibus plus etiam quam in his operae studiique ponendum est.436 A háborúzás 

                                                 
430 NE 1116a-1117a. 
431 SVF III. 256.; SVF III. 202; Cic. Fin. 3. 72; Sen. Ep. 31. 8. 
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434 Vö. Ep. 120. 4. 
435 Vö.: Hier. Ep. 66. 3 SVF III. 300: Quattuor virtutes describunt Stoici, ita sibi invicem nexas et mutuo 
cohaerentes, ut qui unam non habuerit omnibus careat: prudentiam, iustitiam, fortitudinem, temperantiam. 
436 Off. 1. 78. 
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a római történelemben mindig nagyon fontos szerepet játszott, példák sokaságát hozhatnánk 

fel számos szerzőtől, aki a harci bátorságot dicsőíti, úgy látszik azonban, hogy Cicero 

szemében legalább akkora, vagy talán még nagyobb értéket képvisel az a fajta ratióval 

párosuló fortitudo, amely az állam vezetői részéről mutatkozik meg a politikai helytállás 

terén.437 A fortis jelző Cicero szóhasználatában gyakran a constansszal együtt jelenik meg: a 

bátorsághoz szorosan kötődő állhatatosság erényének köszönhetően az ember nem inog meg 

a nehéz helyzetekben, és a helyes vélekedéstől nem hagyja magát eltéríteni.438 A constantia, 

mint az alábbiakban látni fogjuk, Macrobiusnál is a fortitudo egyik fontos alkotóeleme, s 

mint ilyen a társerények között kap helyet. Cicerónál a bátorság általános ismérvei között 

szerepel a veszélyek vállalása, a halál és a fájdalom megvetése: Fortitudo est considerata 

periculorum susceptio et laborum perpessio. Eius partes magnificentia, fidentia, patientia, 

perseverantia.439 Az erények közül ez illik leginkább a férfihoz: Appellata est enim ex viro 

virtus, viri autem propria maxime est fortitudo, cuius munera duo sunt maxima, mortis 

dolorisque contemptio.440 

  Macrobius a virtutes politicae szintjén a következőképpen definiálja a fortitudót: 

fortitudinis animum supra periculi metum agere nihilque nisi turpia timere, tolerare fortiter 

vel adversa vel prospera: fortitudo praestat magnanimitatem, fiduciam, securitatem, 

magnificentiam, constantiam, tolerantiam, firmitatem.441 Itt nem történik utalás arra, hogy a 

bátorság egyfajta választási képesség, vagy tudás lenne, amelynek segítségével 

elkülöníthetők a félelmetes és nem félelmetes dolgok. A fortitudo elsődleges ismérve, hogy 

segítségével a lélek felül tud emelkedni a veszélytől való félelmen.442 Azáltal, hogy a lélek a 

                                                 
437 Az Off. 1. 80-ban kiemeli a ratio politikai életben játszott szerepét, és amellett foglal állást, hogy az inkább 
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negotiis vagy fortitudo in periculis stb. (ld. Man. 29.) képezik részét a jó vezér erényeinek, hanem olyan 
tulajdonságokkal is rendelkeznie kell, mint az innocentia, temperantia, fides, facilitas, ingenium és humanitas 
(Man. 36.). Az egyén jellemét meghatározó ezen összetett erények megléte tehát alapvető elvárás azoktól, akik 
az állam érdekében tevékenykednek. 
438 Off. 1. 80: Fortis vero animi et constantis est non perturbari in rebus asperis ... sed praesenti animo uti et 
consilio nec a ratione discedere. Fortis és constans kapcsolatára még vö.: Dom. 87; Fam. 5. 2. 8; Flac. 98; Sul. 
82. 
439 Inv. 2. 163. Másutt is hasonlóképpen fogalmaz: Fin. 5. 67. 
440 Tusc. 2. 18. 43. 
441 1. 8. 7. 
442 A félelem fizikális tüneteinek (sápadás, reszketés, gyomorgyengeség) orvosi magyarázatáról a Saturnalia 7. 
könyvében értekezik (11. 8-9). 
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félelemérzet fölé helyeződik, némiképp el is távolodik a hétköznapi lét szférájától, s a 

magasabb szinten lévő erények felé fordul, melyek elérése elengedhetetlen feltétele az 

istenné válásnak, s ez egyben újplatonista felfogás szerint az ember legfontosabb célja. 

  Aristoteléshez hasonlóan Macrobiusnál is van helye a félelemnek a bátor ember 

karakterisztikumában, de csak a turpia kategóriájába eső dolgokkal szemben: helyes 

magatartás az, ha valaki fél az olyan cselekedetektől, amelyek gyalázatosaknak minősülnek. 

E nézetét igazolja a Saturnalia egyik helyén is, ahol Avienus azt mondja Alkibiadésról, hogy 

tantum fuit fortis ad crimina,443 azaz bátorsága csak a gaztettek terén mutatkozott meg. 

Alkibiadés példája azt mutatja, hogy lehetséges olyan eset, amikor a fortis szóban lévő 

pozitív tartalom, nem az aristotelési erkölcsi szép megvalósítására törekszik, nem is arra, 

hogy elkerülje a gyalázatos dolgokat, hanem épp ellenkezőleg. Ugyancsak Cicerónál 

olvasható, hogy a bátorság virtus propugnans pro aequitate,444 ezért csak az nevezhető 

bátornak, aki megakadályozza a méltánytalanságot, nem pedig aki elköveti, továbbá nem 

illeti meg a bátor jelző azt, aki hírnevét méltatlan módon szerezte.445 Ez a negatív értelemben 

vett fortitudo semmiképpen sem azonos a Macrobius által definiált bátorsággal, sokkal 

inkább vakmerőség jelentésben értelmezendő, ami a bátorság szélsőséges 

megnyilvánulásaként erényként nem fogható fel. 

  Mint fentebb láttuk, Aristotelés nem tekintette igazi bátorságnak az andreia 

politikét, miután esetében fennáll annak a lehetősége, hogy valaki nem önszántából, hanem 

mások kényszerítő hatására cselekszik bátran. Macrobius ezt a mellékkörülményt nem veszi 

figyelembe, miként azt az aristotelési kitételt sem – amelyet egyébként több más görög 

filozófus is képviselt – hogy a háborúban tanúsított bátorság az erény legnemesebb fajtája. A 

tolerare fortiter vel adversa vel prospera kifejezés arra utal, hogy sokkal általánosabban 

értelmezi a leküzdendő veszélyek körét, és nem állít fel olyan értékskálát, amely osztályozná 

a félelmet keltő szituációkat. A sors kedvezőtlen és kedvező fordulatainak bátor elviselése a 

macrobiusi bátorság harmadik ismertetőjele. 

  A balsors tűrése, a fájdalom elviselése, amelyet tulajdonképpen a társerények 

között is megnevezett tolerantia fogalma ír le a legjobban, a sztoikusoktól kezdve alapvető 

jellemzője a bátorságnak. A Saturnaliában a tolerantia általában valamiféle negatív, 

kellemetlen szituációhoz kötődik (labor, frigus aeris, ieiunium etc.), vagy vitam tolerare 
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honestum esse potest, quod iustitia vacat. És Off. 1. 65: fortes igitur et magnanimi sunt habendi non qui faciunt, 
sed qui propulsant iniuriam. 
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értelemben fordul elő,446 ezért a tolerare ige összekapcsolása a prosperával nem tűnik 

kézenfekvőnek. A körülmények szerencsés alakulását elviselni jóval könnyebbnek látszik, 

mint a különböző csapásokat, azonban a jósorsban fennáll annak a veszélye, hogy az egyén 

túlságos elbizakodottságában a hybris vétkébe esik, avagy mértéktelen magatartást tanúsít a 

gyönyörök vonatkozásában. Ebből nyilvánvalóan következik, hogy Macrobius is kapcsolatot 

lát fortitudo és temperantia között, hiszen az előbbi, illetve a vele konzisztens tolerantia és 

constantia hiánya egy másik kardinális erény, a mértékletesség normáinak áthágásához 

vezethet. Cicero tolerare helyett a contemnere igét használja, abban az összefüggésben, hogy 

miként a halált és a fájdalmat ugyanúgy kell megvetnie a bátor embernek a tömeg szemében 

pozitív értelemben kiemelkedő jelentőségű dolgokat is: nam et ea, quae eximia plerisque et 

praeclara videntur, parva ducere eaque ratione stabili firmaque contemnere fortis animi 

magnique ducendum est.447 Macrobius megfogalmazásában szemléletmódjának azon 

aspektusa tükröződik, amely az erény magasabb, kontemplatív szintjén lévő elvárásokkal áll 

összhangban: fortitudinis passiones ignorare, non vincere, ut nesciat irasci, cupiat nihil.448 

  A polgári értelemben vett bátorságra adott macrobiusi definíció ezúttal is, miként 

a prudentia és temperantia esetében, jóval nagyobb jelentőséget kap, mint elsődleges 

forrásainál, Plótinosnál és Porphyriosnál, tőlük ez alkalommal is csak annyit tudunk meg, 

hogy a polgári bátorság az indulatos lélekrészhez tartozik.449 A második szinten, a 

megtisztító erények között azonban már az említett két filozófus hatása érzékelhető: 

fortitudinis non terreri animam a corpore quodam modo ductu philosophiae recedentem, nec 

altitudinem perfectae ad superna ascensionis horrere.450 Macrobius megállapítja, hogy az e 

definícióban megmutatkozó felfogás csupán a filozófusoknak tulajdonítja az erényt, a 

bátorság lényegét a lélek testtől való eltávolodására és felemelkedésére vonatkoztatva, és 

teljesen figyelmen kívül hagyja azt a lehetőséget, hogy a bátorságnak más, a fizikai élettel 

összefüggő aspektusai is lehetnek. Szerinte ez az otiosi nézőpontja, qui a rerum publicarum 

actibus se sequestrant, mellyel Macrobius nem kíván azonosulni. Ettől függetlenül 

akkurátusan sorra veszi és definiálja az úgynevezett nagyobb erényeket, melyek közül a 

kontemplatív, vagy ahogyan ő fogalmaz: a már megtisztult lélek bátorságát fentebb 

                                                 
446 Sat. 1. 10. 22; 7. 5. 1; 7. 7. 12; 7. 13. 4. vitam tolerare értelemben: 3. 2. 15. 
447 Off. 1. 67. 
448 1. 8. 9. 
449 Plot. Enn. 1. 2. 1. (17-18): …a¹ndri ¿an de\ peri \ to\ q umo u¿men on...Hasonló megfogalmazást találunk 
Porphyriosnál is (Sent. 32. 23, 10). 
450 1. 8. 4. Vö.: Plot. Enn. 1. 2 3. (16-17): mh¿te f oboi ª to a¹fi s ta me¿nh t ouª  sw ¿ma t oj ®  oÀper  e¹s ti \n 
a¹ndri ¿zesq ai . Porph. Sent. 32 (25, 3skk.): to\\ de\ mh\ f o bei ª sqai a¹fi sta me¿nhn to uª  sw ¿mat oj w ¸j ei ¹j 
keno¿n ti  kai \ mh\ oän th\n a¹ ndri ¿an. 
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láthattuk, a virtutes exemplares szintjén lévő bátorsággal kapcsolatban pedig így fogalmaz: 

fortitudo quod semper idem est nec aliquando mutatur.451 Ez tulajdonképpen teljesen 

összhangban áll Plótinos nézetével, aki a paradigmatikus értelemben vett bátorság lényegét 

abban látja, hogy a szellem tisztán megmarad önmagában.452 

  A fortitudo fentebb elemzett definíciójával összhangban állnak azok a példák, 

amelyeket az erénnyel összefüggésben a Saturnaliában találunk. A fortes viri harci bátorsága 

csak elvétve, érintőlegesen kerül szóba, főként a Homérostól és Vergiliustól származó 

idézetek kapcsán,453 ezekben az esetekben azonban a figyelem elsősorban a két szerző költői 

művészetére, s nem az erényre irányul, s mindössze egy-egy helyen történik utalás Odysseus 

és Aeneas hősies tetteire.454 Megvizsgálva a kérdéses fogalom előfordulási helyeit a műben 

az a következtetés adódik, hogy a hadvezérek és katonák bátorságánál sokkal inkább 

foglalkoztatta Macrobiust a rabszolgákban lévő fortitudo, mert ez az egyik téma, amely 

nagyobb hangsúlyt kap nála. Tulajdonképpen az 1. könyv. 11. fejezetének egésze a 

rabszolgák megítélésének kérdését tárgyalja, s ennek során több alkalommal is abban az 

értelemben nyilatkozik, hogy a szolgák különböző erényes tettei egyértelműsítik a bennük 

lévő fortitudót.455 Mielőtt azonban ennek részletes elemzésébe kezdenénk, a téma jobb 

megértése érdekében célszerű egy rövid áttekintést adni arról, milyen volt a római rabszolgák 

helyzete és társadalmi megítélése az antikvitás során. 

 

A rabszolgák megítélése az antikvitásban456 

 

  A rabszolgaság intézménye az egész antikvitás folyamán olyannyira 

természetesnek számított, hogy létjogosultságát soha senki nem vonta kétségbe, még azok a 

szerzők sem, akik maguk is rabszolgasorból származtak. Általánosan elterjedt nézetnek 

                                                 
451 1. 8. 10. 
452 Enn. 1. 2. 7. (5-6): to\ de\ oi âon a¹ndri ¿a  h¸ a¹ulo¿ thj ka i \ to\ e¹f¡ a u¸touª  me¿nei n ka qar o¿n. Porph. Sent. 
32. (29, 5-7): h¸ de\ a¹ndri ¿a h¸ tau to¿thj  kai \ to\ e¹ f¡ e¸a uto uª  m e¿nei n kaq ar o\n di a\ duna¿ mew j  
peri ousi ¿ an. 
453 Sat. 3. 15. 8, 11; 6. 1. 13, 56, 62; 3. 2; 6. 19. 
454 Sat. 6. 2. 33 (Aeneas); 7. 1. 19 (Odysseus). 
455 1. 11. 10; 11. 32; 11. 46. 
456 A görög és római rabszolgaság történetéről kiváló áttekintést ad Westermann monográfiája (The slave 
systems of Greek and Roman antiquity. Memoirs of the American Philosophical Society. Vol. 40. Philadelphia 
19842), továbbá Alföldy Géza munkái (Antike Sklaverei: Widersprüche, Sonderformen, Grundstrukturen. 
Bamberg 1988; Római társadalomtörténet. (ford. Borhy László) Budapest 1996). Tetemes forrásanyagot gyűjt 
össze a témával kapcsolatban Wiedemann (Greek and Roman Slavery. Baltimore and London 1981) és a 
jelentősebb rabszolgafelkelésekre vonatkozóan Yavetz (Slaves and slavery in ancient Rome. New Jersey 
19912). Az ókori rabszolgasággal foglalkozó tengernyi szakirodalomban való tájékozódást segíti többek között: 
Vogt–Brockmeyer (Bibliographie zur antiken Sklaverei. Bochum 1971) és Bellen–Heinen (Bibliographie zur 
antiken Sklaverei. Forschungen zur antiken Sklaverei. Beiheift 4. II. vol. Stuttgart 2003). 
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számított, hogy a rabszolgák irányításra szoruló alsóbbrendű lények, akik nem 

rendelkezhetnek az erényekkel. Ezen a véleményen volt Platón is, aki szerint a bátorság 

olyan erény, amely a rabszolgákban nem lehet meg, legfeljebb valami ahhoz hasonló, ami 

inkább az állati ösztönökhöz áll közelebb. A rabszolgaság kérdésével foglalkozó diskurzus 

nem található Platónnál, nézeteit a témáról csupán a műveiben lévő elszórt utalásokból lehet 

rekonstruálni. Fentebb említett gondolata a logosról vallott felfogásából eredeztethető, 

miszerint a rabszolgák doxával rendelkezhetnek ugyan, amely ebben az esetben egyfajta 

látszattudásként értendő, s amely nem a valódi megismerésen, hanem gyakorlati 

tapasztalaton alapszik, de az egyes dolgok közötti oksági összefüggések megértésére 

alkalmassá tevő logos nincs meg bennük.457 Ennek következtében nem ismerhetik az igazság 

tényleges természetét, és nem alkalmasak a vezetői szerepre sem, tehát feltétlenül 

alárendelődnek az intellektuálisan magasabb rendű, a logos birtokában lévő egyéneknek. 

Ilyen értelemben viszont nem pusztán a szolgák sorolódnak a douloi kategóriába, hanem 

mindazok az egyébként szabad emberek is, akik a vezetők parancsainak vannak alávetve. 

Gregory Vlastos egyik tanulmányában458 kimutatja, hogy Platón nem egyszerűen nem tartja 

természetellenesnek a rabszolgaságot, hanem szinte idealizálja azt, teljességgel negligálva a 

szolgákkal való olykor kegyetlen bánásmód negatív asszociációit, és több példával is 

alátámasztja azon véleményét, hogy ez tisztes és szerencsés állapot. Szerinte az úr és szolga, 

valamint az uralkodó és alávetettje közötti viszonyrendszer azonos szkémák szerint működik, 

s tulajdonképpen ugyanerre a nézetre utal évszázadokkal később Seneca is a későbbiekben 

még részletes elemzésre kerülő 47. levelében, mikor azt mondja: maiores nostri ... domum 

pusillam rem publicam esse iudicaverunt.459 

  Aristotelés460 bár azt elutasítja, hogy éppúgy kormányozzák az urak a szolgáikat, 

mint az államot vezetők alárendeltjeiket, abban azonban egyetért mesterével, hogy a 

rabszolgaság nem természetellenes. Már a születés pillanatában eldől, hogy vezető vagy 

alárendelt lesz-e az emberből, s „aki ember létére természettől fogva nem a maga ura, hanem 

másnak a tulajdona, az a természet rendje szerint szolga.”461 Tehát az emberek közötti 

intellektuális és társadalmi különbözőségek a természetes adottságok különbözőségén 

alapulnak. Úgy uralkodik ugyanis az úr a szolgáján, mint lélek a testen, vagy az ész a 

vágyakon, s ez az uralom nem csupán hasznára van magának a rabszolgának, de igazságos is. 

                                                 
457 Leg. 720. 
458 G. Vlastos: Slavery in Plato’s Republic. In: M. I. Finley (szerk.): Slavery in Classical Antiquity. Views and 
Controversies. Cambridge 1960, 133-138. 
459 47. 14. 
460 vö.: Pol. I. könyv, passim. 
461 Pol. 1254a, ford. Szabó M. 
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A szolga lélekkel bíró eszköz, urának része, s mint ilyen rendelkeznie kell a jó gyakorlásához 

szükséges erényekkel, de ezek csak részerények lehetnek, amelyek Aristotelés 

szóhasználatában a hexis formái, azaz a testi állapottal hozhatók összefüggésbe. Valamivel 

tovább megy tehát ebben a kérdésben Platónnál, azt azonban fenntartja, hogy egy szolga nem 

részesülhet egészen a morális erényekben, csak olyan mértékben, amennyire azt 

kötelezettségei megkívánják, s minthogy a szolgák legnagyobb teljesítménye fizikai 

erejükkel végzett munkájukban áll, erre vonatkozhatnak csupán erényeik is, amelyek így 

nyilvánvalóan nem nevezhetők teljes értékűeknek.462 Természetesen a görög gondolkodók 

között is akadtak olyanok – mint a szofista Alkidamas,463 Philémón vagy Euripidés –, akik 

Platónnal és Aristotelésszel szemben azt az álláspontot képviselték, hogy a rabszolgaság 

természetellenes, konvencionális elfogadása a legnagyobb társadalmi igazságtalanságot 

valósítja meg, azonban hatásuk sokkal kevésbé tudott érvényesülni, mint az ellentétes 

nézeten lévőké.464 

  Míg a görög szerzőknél elsősorban teoretikus alapon kerül a téma a gondolkodás 

körébe, addig Rómában a gyakorlati vonatkozásokat helyezik előtérbe: a rabszolgák 

helyzetéről, a velük való bánásmódról főleg gazdasági szakírók – mint Cato, Varro vagy 

Columella – nyilatkoznak. Az általuk adott információk az ideológiai és a morális 

szempontot teljességgel nélkülözik, a gazdaság legértékesebb munkaeszközéről lévén szó, 

csak a hasznossági tényezőt tartják szem előtt: hogyan kell a szolgákat foglalkoztatni, 

jutalmazni, büntetni stb. a gazdaság optimális működése érdekében. A principátus korában 

jelenik meg az a nézet az irodalomban és a filozófiában, mely a rabszolgáknak a szabadokkal 

való egyenlőségét, és a velük szembeni emberséges bánásmód szükségességét hangoztatja.465 

Seneca filozófiai alaptézisei közé tartozik, hogy nincsenek olyan emberek, akik természettől 

fogva rabszolgaságra lennének ítélve. Ez az elgondolása összhangban áll a sztoikus 

tanokkal,466 azonban, miként azt is Griffin is megjegyzi: a római szerző értelmezése az 

                                                 
462 Aristotelés rabszolgaságról vallott nézeteiről vö.: R. Schlaifer: Greek Theories of Slavery from Homer to 
Aristotle. In: M. I. Finley (szerk.): Slavery in Classical Antiquity. Views and Controversies. Cambridge 1960, 
120-127; G. E. R. Lloyd: Aristotle: The Growth and Structure of his Thought. Cambridge 1968, 251-253. 
463 A rendelkezésünkre álló adatok szerint Alkidamas, Gorgias tanítványa volt az első, aki a rabszolgaságellenes 
nézetet képviselte. Vö.: G. B Kerferd: A szofista mozgalom. (ford. Molnár Gábor) Budapest 2003, 193. 
464 Vö. K. Bradley: Slavery and Society at Rome. Cambridge 1994, 133-140; Schlaifer (1960) 127-129. 
465 Vö.: Petr. 71.; Sen. Ep. 47.; Ben. 3. 18skk; Plin. Ep. 8. 16. 
466 Az erényt summum bonumként definiáló sztoikusok úgy tartották, hogy az ember természeténél fogva 
vágyakozik a jó után és harmóniában kíván lenni a természettel. A summum bonum ugyanazt jelenti az egyén, 
az egyes társadalmi csoportok és az univerzum számára, mivel ugyanaz a logos járja át és irányítja őket. Az 
egyes emberekben lévő spermatikos logos vagy recta ratio, amely az isteni logos − ha úgy tetszik: a világlélek 
egy darabja, az összes ember logosa, s így, a logos közös birtoklása okán minden ember természettől fogva 
egyenlő. Vö.: Cic. Fin. 3. 19. 64.: mundum autem censent regi numine deorum, eumque esse quasi communem 
urbem et civitatem hominum et deorum, et unum quemque nostrum eius mundi esse partem; ex quo illud natura 



 101

egyenlőségről messze meghaladja a korábbi sztoikusokat, és az ő tanait a későbbi generációk 

sem írják felül.467 Seneca egyértelműen az erények meglétére utaló jellemvonásokat 

tulajdonít a szolgáknak: potest servus iustus esse, potest fortis, potest magnanimus,468 másutt 

pedig így fogalmaz: nulli praeclusa virtus est.469 Az igazsághoz ugyanakkor az is 

hozzátartozik, hogy e humánus megközelítésmód képviselői elenyésző kisebbségben voltak a 

római társadalom egészén belül. Egyes szerzők szolgákhoz való viszonyulásában, mint azt az 

ifjabb Plinius példája is mutatja, bizonyos ambivalencia figyelhető meg: egyik levelében (Ep. 

8. 16. 1-4) empátiával teli hangon ír saját rabszolgáiról, s büszkén vállalja irántuk tanúsított 

humanitasát, ugyanakkor szinte magából kikelve eleveníti fel egy Pallas nevű szolga 

praetorrá választását (Ep. 8.6), másutt pedig (Ep. 3. 14. 4) rendjénvalónak tartja azt a senatusi 

határozatot, amely kimondja, hogy ha egy rabszolga megöli urát, a háznéphez tartozó minden 

szolgának halállal kell lakolnia.470 Ez a hozzáállás azonban − miként arra Finley is rámutat − 

csak látszólag ellentmondásos: valójában a szolgák boldogulását szem előtt tartó előkelők és 

az érdekükben hozott császári rendeletek egyaránt egyéni életkörülményeik javításán 

keresztül a rabszolgaság intézményét akarták konzerválni.471 Az általános vélekedés a 

szolgákat továbbra is alantas, ösztönlényeknek tartja, legfeljebb annyit enged meg, hogy 

vannak közöttük néhányan, akik képesek erényesen cselekedni. Macrobius pedig épp arra 

akarja felhívni a figyelmet, hogy nem pusztán az egyéni érdek, vagy a pillanatnyi kényszer 

késztethet egy szolgát erényes tettekre. Az ő esetükben is lehet motivációs tényező az 

                                                                                                                                                         
consequi, ut communem utilitatem nostrae anteponamus. Továbbá Cic. Leg. 1. 7. 22-23.: animal hoc providum, 
sagax, multiplex, acutum, memor, plenum rationis et consilii, quem vocamus hominem, praeclara quadam 
condicione generatum esse a supremo deo. Solum est enim ex tot animantium generibus atque naturis particeps 
rationis et cogitationis, cum cetera sint omnia expertia. Quid est autem, non dicam in homine, sed in omni caelo 
atque terra, ratione divinius? Quae cum adolevit atque perfecta est, nominatur rite sapientia. Est igitur, 
quoniam nihil est ratione melius, eaque <est> et in homine et in deo, prima homini cum deo rationis societas. 
Inter quos autem ratio, inter eosdem etiam recta ratio [et] communis est: quae cum sit lex, lege quoque 
consociati homines cum dis putandi sumus. Az egyenlőségről alkotott gondolatmenetükből kiindulva állítják azt 
a sztoikusok, hogy a rabszolgaság, továbbá a nemek közötti egyenlőtlenség ellentétes a természet törvényével. 
Arra buzdítanak tehát, hogy fel kell ismerni a szolgák erkölcsi méltóságát és emberséges bánásmódot kell 
tanúsítani irányukban. A sztoikusok etikai felfogásáról általában, további bőséges szakirodalommal ld: H. 
Reiner: Die etische Weisheit der stoiker heute. Gymnasium 70, 330-351; és G. Rodis-Lewis: La morale 
stoïcienne. Paris 1970; a sztoikus etika viszonyáról a rabszolgasághoz és a nemek közötti egyenlőséghez: M. L. 
Colish: The Stoic Tradition from Antiquity to the Early Middle Ages. I. Stoicism in Classical Latin Literature. 
Leiden 1985, 36-38. 
467 A kérdésről bővebben ld: M Griffin: Seneca: A Philosopher in Politics. Oxford 1976, 256-285. 
468 Ben. 3. 18. 4. 
469 Ben. 3. 18. 2. 
470 Vö.: dig. 5. 1. 17-20; Paulus: Sent. 3. 5. 3. 6-9. 12.; Tac. Ann. 14. 42-45. 
471 Vö.: M. I. Finley: Ancient Slavery and Modern Ideology. London 1980, 121. Ez a helyzet Macrobius korára 
sem változott. Augustinus néhány leveléből egyértelműen kiderül, hogy Észak-Afrika területén a IV-V. század 
fordulóján is virágzott a rabszolgakereskedelem, és gyakran befolyásos előkelők álltak az ún. mangones 
tevékenysége mögött. Ezzel összefüggésben ld. Óbis H. Szent Ágoston levelei magyar fordításához írt 
kísérőtanulmányát: Augustinus levelei – Egy keresztény püspök társadalmi szerepe az ókor alkonyán. 
Máriabesnyő – Gödöllő 2004, 188-191, 200. 
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erkölcsi jó, s ennek alátámasztására példák sorát hozza fel a szolgák veszély helyzetben 

tanúsított hősies magatartására, önzetlenségére, gazdájukkal szembeni lojalitásukra. 

 

A rabszolgák erényei Macrobiusnál 

 

  A rabszolgákkal a szerző egy hosszú fejezetben (1. 11) foglalkozik, mely három 

részre tagolódik. Az első, a tulajdonképpeni témát bevezető részben (1-6) a mindig negatív 

szerepben megjelenő Evangelus gyalázkodó megjegyzéseket tesz a rabszolgákra, 

Praetextatus pedig úgy veszi védelmébe őket, hogy egy hosszabb diskurzusba kezd 

megítélésükkel kapcsolatban. Evangelus és Praetextatus szópárbaján keresztül Macrobiusnak 

lehetősége nyílik arra, hogy a rabszolgákkal szembeni tradicionális gondolkodásmód és a 

humánus megközelítés eszméit ütköztesse egymással. Ezt követi a második részben (7-15) a 

teoretikus megalapozás, mely egyértelművé teszi, hogy a rabszolgák ugyanolyan emberek, 

mint bárki más, és a szabad emberekkel egyenlőek az istenek, a természet és a szerencse 

előtt. Végül a harmadik részben (16-46) számos konkrét példán keresztül mutatja be, hogy a 

rabszolgák a múltban milyen kiváló jellemmel rendelkeztek és milyen nagyszerű tetteket 

vittek végbe. Macrobius rabszolgák iránti különös érdeklődésére aligha lehet megbízható 

magyarázatot adni. Ismeretes, hogy a Codex Theodosianus tartalmaz egy olyan rendelkezést 

a rabszolgákkal kapcsolatban, amelyet Maximilianus Macrobiusnak címeztek,472 aki – mint 

arról már korábban szó esett – valószínűleg rokoni kapcsolatban állhatott szerzőnkkel. E 

rendelkezés lényege, hogy nem vádolható emberöléssel az az úr, aki büntetésből megfenyíti 

szolgáját, s a szolga a fenyítés következtében meghal. Kétségtelen, hogy ez a rendelet 

semmiképp sem lehet az urak szolgáikkal szembeni humánus magatartásának bizonyítéka, 

mégis kevéssé valószínű, hogy ez gyakorolt volna hatást Macrobiusra. Sokkal inkább 

elképzelhető, hogy azért kapott nagyobb teret ez a kérdés, mert tartalmilag van fontos helye a 

műben, hiszen a Saturnalia olyan ünnep, amelynek során hangsúlyos szerep jut a 

rabszolgáknak.473 

  A fejezet második részének forrása Seneca Luciliushoz írott 47. levele, mely 

morálfilozófiai alapon közelít a rabszolgaság kérdéséhez. E levél egyértelműen nagy hatást 

gyakorolt Macrobiusra: szövegét nem egyszerűen átvette, hanem szinte újra alkotta. 

Flamant474 szerint amikor Macrobius szó szerint, minden változtatás nélkül vesz át egy-egy 

                                                 
472 Cod. Theod. 9. 12. 2. 
473 Vö. ezzel kapcsolatban Sat. 1. 7. 26; 1. 10. 22; 1. 12. 7. 
474 Flamant (1977) 290-291. 
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részt valamelyik forrásából, nem törődve azzal, hogy feltétlenül koherens, logikus egységgé 

álljon össze az új szöveg textúrája, az azt jelzi, hogy az adott szöveg tartalma kevéssé fontos 

számára, azért illeszti bele művébe, mert jól illik az éppen aktuális témához, az asztali 

beszélgetés stílusához. Míg ha valami számára lényeges, mondanivalóját tekintve 

kiemelkedő jelentőséggel bír, akkor jelentősen átdolgozza, saját logikájának megfelelően újra 

szerkeszti, elvesz belőle, vagy ha szükségét érzi, kiegészíti forrását, mint tette azt a Nap-

teológiával,475 vagy a lélek alászállásával476 foglalkozó szövegek esetében. Így jár el Seneca 

levelével is, ami nyilvánvalóan jelzi, hogy komolyan foglalkoztatja őt a rabszolgaság témája, 

s teljességgel elvetve a szolgához, mint eszközhöz viszonyuló tradícionális felfogást, azt 

hangsúlyozza, hogy a rabszolgák ugyanolyan erényekkel rendelkezhetnek, mint a szabadok 

és ugyanolyan mértékben. Erényeik teljes értékűek, nem pedig valamiféle fogyatékos 

erények, mint azt korábban sokan gondolták. A két szerző eltérő kiindulási pontból közelíti 

meg témáját: Senecát fejtegetéseire az a hír készteti, miszerint Lucilius emberségesen bánik 

rabszolgáival, tehát a dominusnak gondja van a familiájára, míg a másik esetben egy olyan 

történet adja az alapot, melyben Iuppiter megbüntet egy urat, amiért kegyetlenül bánt a 

szolgájával, azaz maguk az istenek is ügyelnek a rabszolgák sorsára: quanta de servo ad 

deorum summum cura pervenerit.477 Seneca az emberi szférától, Macrobius pedig metafizikai 

síkról indítja diskurzusát. A továbbiakban Seneca az induktív módszert választva – a római 

urak asztalnál tanúsított viselkedéséből kiindulva – halad az általános irányába, a rabszolgák 

helyzetének filozófiai síkon történő elemzése felé, Macrobius pedig épp fordítva jár el: az 

általános következtetésektől jut el a konkrétumokhoz, az ő esetében erre a fejezet felépítése, 

a harmadik részben következő példák sora miatt van szükség. Mindkét szövegrésznek 

központi gondolata, hogy a rabszolgák is ugyanolyan emberek, mint bárki más, az egyént 

jelleme, nem társadalmi helyzete alapján kell megítélni: sibi quisque dat mores, condicionem 

casus adsignat.478 Ennek következtében szolga is rendelkezhet a szabad emberekre jellemző 

erényekkel. 

  Macrobius kihagyja a senecai szövegnek azt a szakaszát, mely a Saturnalia 

ünnepét, valamint az urak és szolgák közös étkezését említi meg. Ez azonban teljességgel 

érthető, hiszen miután saját művének épp ez az ünnep adja az apropóját, s korábban már 

alapos vizsgálat tárgyát képezte, így itt felesleges lett volna újból elővennie. Tulajdonképpen 

az egyetlen lényegi kérdés, amely előzőleg nem került megvitatásra, az éppen a szolgákhoz 

                                                 
475 Sat. 1. 17-24. 
476 Comm. 1. 11-12. 
477 Sat. 1. 11. 6. 
478 Sat. 1. 11. 10. 
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köthető: hogy tudniillik mi is teszi őket érdemessé arra, hogy egy asztalhoz üljenek uraikkal. 

Ezt a hiányosságot pótolja itt a szerző. Az az attitűd, amellyel a rabszolgákkal szemben 

viseltetik, egyes kutatókat a keresztényi gondolkodásmódra emlékezteti.479 S ez ismét felveti 

azt a problémát, hogy vajon miként viszonyul Macrobius az új valláshoz. Elképzelhető, hogy 

a keresztény eszmék hatást gyakoroltak rá, de az is lehetséges, hogy azt akarta érzékeltetni: 

nem csak a keresztények lehetnek szolidárisak az elesett, kiszolgáltatott rétegekkel szemben, 

az ún. Symmachus-kör tagjai, bár pogányoknak mondják őket, emberségben semmivel sem 

alábbvalóak újhitű társaiknál. 

  Seneca levelének felhasználása és a rabszolgák megítélésével kapcsolatos 

macrobiusi álláspont kapcsán figyelmet kell fordítani arra a problémára is, hogy nézeteinek 

kialakításában mennyire befolyásolták őt a sztoikus tanok, hiszen az emberek közötti 

egyenlőség nézete a sztoikus filozófia sajátos jellemzője. Amennyiben azt vizsgáljuk, 

mennyire érzékelhető a sztoicizmus jelenléte Macrobius műveiben, arra az eredményre 

jutunk, hogy látszólag igen kevéssé. Mind a Saturnaliában, mind a Kommentárokban csupán 

néhány olyan szöveghely található, ahol konkrétan sztoikus filozófusok tanaira utal, 480 s ezek 

közül is mindössze egy hozható összefüggésbe az erényekkel (Comm. I. 8. 11). A szóban 

forgó szövegrészben Macrobius azt állítja, hogy a négy erény négy szintje között egyebek 

mellett a szenvedélyek tekintetében mutatkozik meg igen nagy különbség, majd a 

szenvedélyek meghatározásához Vergilius Aeneisének egy sorát hívja segítségül: passiones 

autem ut scimus vocantur quod homines … metuunt cupiuntque, dolent gaudentque.481 A 

mondat értelmezésével foglalkozó kutatók e megfogalmazás mögött általában Servius hatását 

valószínűsítik,482 aki Varróra, s általánosságban az összes filozófusra hivatkozva mondja azt, 

hogy a szenvedélynek négy faja van,483 ugyanakkor azonban azt is megállapítják, hogy itt 

alapvetően egy sztoikus gondolattal van dolgunk, hiszen a szenvedély (p aqo/j) négy nemét 

(fájdalom, félelem, vágy, gyönyör) illető tézis elterjesztése főként a sztoikusoknak tudható 

                                                 
479 Vö.: 15-16. oldal. 
480 Sat. 1. 17. 36.: Apollo nevének etimológiájával kapcsolatban idézi a tarsusi Antipatros és Kleanthés 
véleményét; Comm. 1. 14. 19: miközben áttekinti, hogy az egyes filozófusok hogyan definiálják a lélek 
természetét, előadja Zénón, Poseidónios és Boéthos meghatározásait is. A Comm. 1. 15. 7-ben Poseidónios 
elképzelését írja le a Tejúttal kapcsolatban (erre vö.: Armisen-Marchetti (2001-2003) I. 176-177, 333. jegyzet); 
Colish (1985, 319) szerint a sztoikus tanokkal hozható összefüggésbe a Comm. 2. 14. 1-2, s ugyanő úgy 
vélekedik, hogy a világ keletkezését leíró szakasz (Sat. 1. 8. 6-8) alapja szintén sztoikus eredetű lehet. 
481 Aen. 6. 733. 
482 Armisen-Marchetti (2001-2003) I. 158, 202. jegyzet; Colish (1985) 319-320. 
483 Serv. A. 6. 733: Varro et omnes philosophi dicunt quattuor esse passiones, duas a bonis opinatis et duas a 
malis opinatis rebus: nam dolere et timere duae opiniones malae sunt, una praesentis, alia futuri: item gaudere 
et cupere opiniones bonae sunt, una praesentis, altera futuri. Mindez teljesen megfelel a Cicerónál olvasható 
gondolatoknak (ld. a következő lábjegyzetet). 
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be.484 A továbbiaknak azonban − tehát ahogyan Macrobius levezeti a négy egymást követő 

szinten lévő erények célját a szenvedélyekkel összefüggésben − már semmi köze sincs a 

sztoikus tanokhoz, sokkal inkább arról van szó, hogy ismételten saját, újplatonista 

felfogásához igazít egy máshonnan kölcsönzött gondolatot. Tehát szerzőnk esetében nem 

beszélhetünk a sztoicizmus alapos ismeretéről − vagy legalábbis ezen ismeretek 

megjelenéséről −, az azonban nyilvánvaló, hogy elsősorban Seneca és Cicero szövegein 

keresztül e tanok hatást gyakoroltak rá, s e hatás némiképp felszínes megnyilvánulásai 

tapasztalhatók műveiben. 

  Az elméleti megalapozás után következnek az exemplumok, melyek igazolják az 

in servili pectore virtutes jelenlétét. Itt először is a példák igen nagy száma hívja fel magára a 

figyelmet: legalább húsz esetet említ, s ezek mindegyike a rabszolgák hűségét, önzetlenségét, 

bátorságát vagy bölcsességét bizonyítja. Még a Saturnalia bevezetőjében, írói mószerének 

tárgyalása közben, felhívja a figyelmet a rendszerezés fontosságára, amely az itt következő 

részben egyértelműen meg is mutatkozik. Az egyes történetek tematikájuk szerint alapvetően 

három csoportba sorolhatók:  

1) Rabszolgák vagy libertusok, akik uruk érdekében hősies tetteket visznek végbe (11. 16-

27) 

2) Rabszolgák vagy libertusok, akik a haza érdekében cselekednek (11. 28-40) 

3) Rabszolgák, akik filozófiával foglalkoznak (11. 41-45) 

 

  A példázatok ennek a csoprtosításnak megfelelő sorrendben követik egymást, de a 

csoportokon belül is további alkategóriák hozhatók létre, amelyeket ugyancsak célszerű 

számbavenni. Az első csoporton belül külön kategóriát képeznek azok a történetek, 

melyekben a rabszolgák azzal bizonyítják uruk iránti hűségüket, hogy nem esnek a proditio 

vétkébe. Ilyen Démosthenés485 libertusának esete (11. 17), aki bár tudott ura 

házasságtöréséről Iuliával, mégsem árulta el őt még kínzás hatására sem, továbbá a pataviumi 

rabszolgák története (11. 17), akik magas jutalom és a szabadság ígérete ellenére sem adták 

fel urukat Asinius Polliónál. A „hűséges szolga” elég gyakori téma az antik írók körében, 

általában azonban kivételként jelenik meg az olyan, akinek valamilyen kegyes tettéért ura 

hálával tartozik. Ez a fides mindenképpen többet jelent a puszta engedelmességnél, hiszen az 

                                                 
484 Cic. Fin. 3. 35; Tusc. 3. 11. 24-25; 4. 7. 15; SVF III. 377 skk. 
485 Augustus kortársa lehetett, miután az említett Iulia Augustus lányával azonosítható, egyébként ismeretlen. A 
történet nagyfokú hasonlóságot mutat M. Antonius Orator (cos. 102) házasságtörésének történetével, amelyet 
Valerius Maximus jegyzett le (6. 8. 1), aki az urát megmentő rabszolga tettét így értékeli: Argui fortuna merito 
potest, quod tam pium et tam fortem spiritum servili nomine inclusit. 
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utóbbi olyan magatartásforma, amely minden hierarchikus viszonyban elvárható az alsóbb 

szinten lévőtől. Ugyanakkor az is tény, hogy a római törvények értelmében rabszolgáktól 

csak kínzással vett tanúvallomást lehetett elfogadni, tehát Démosthenés szolgájával 

egyszerűen az ilyenkor szokásos eljárást alkalmazták. Finley486 óvva int attól, hogy a 

rabszolgakínzásokból kiindulva, elhamarkodottan következtessünk a római rabszolgatartók 

kegyetlen jellemére. Részint mert nem igaz az, hogy tetteikért egyedül a rabszolgák tartoztak 

konkrét fizikai felelősséggel, részint pedig mert a rabszolgaság modernkori felfogása teljesen 

eltér az antik szemléletmódtól. Ha ugyanis elfogadjuk, hogy az ókori Rómában a társadalom 

nagyobb része és a törvények előtt a rabszolga nem ember, hanem vagyontárgy, akkor olyan 

intézményes eljárások várhatók vele szemben, amelyek emberségében lealacsonyítják, ezáltal 

különítve el őt az emberektől. 

  Egy következő alcsoportba tartoznak azok a példák, ahol a szolgák a fides mellett 

további erényeikről: bátorságukról és önzetlenségükről is tanúbizonyságot tesznek, ugyanis 

nem egyszerűen nem árulják el, hanem éppenséggel megszöktetik és elrejtik uraikat üldözőik 

elől. Ide tartozik Labienus libertusainak (11. 18), Caepio (11. 21) és Antius Restio 

rabszolgájának (11. 19-20), továbbá a Grumetum ostromakor úrnőjüket megmentő szolgák 

esete (11. 23),487 s bár jellegénél fogva kicsit más, mégis ide vonható Scipio rabszolgájának 

példája is (11. 26) – aki sebesült urát kimentette a Ticinus-tavi csatából –, mivel ebben 

szintén a megmenekítés, megszabadítás motívuma manifesztálódik.488 

  A harmadik kategóriába sorolható szolgák urukért, vagy urukkal együtt mentek a 

halálba. Ennek az önfeláldozó magatartásnak háromféle példáját találhatjuk meg a 

szövegben: Urbinus szolgája feláldozta saját életét, hogy uráét megmentse (11. 16). Vettius 

Pelignus rabszolgája megölte gazdáját, hogy az ne kerüljön az ellenség fogságába, majd 

önmagával is végzett ne domino superstes fieret (11. 24). C. Gracchus szolgája miután 

gazdáját már nem tudta tovább védelmezni, s őt meg is ölték, szeretett ura holtteste felett 

követett el öngyilkosságot (11. 25). A törvények értelmében a rabszolgák felelősségre 

vonhatók voltak segítségnyújtás elmulasztásáért, ha bebizonyosodott, hogy módjukban állt 

volna urukat megvédelmezni, de nem tették,489 ugyanakkor az önkéntes halál vállalása 

túlmegy a szolgai kötelesség határain, s a fortitudo társerényének mondott magnanimitas 

nagyszerű példája. Itt érdemes megjegyezni, hogy a magnanimitas, ami többnyire a bátor 

                                                 
486 Finley (1980) 93-122. 
487 Ez egyúttal a fecundum bonae inventionis ingenium példája is. 
488 Scipio megmentését a történetet megemlítő szerzők többsége fiának tulajdonítja vö.: Polyb. 10. 3. Val. Max. 
5. 4. 2. Sen. Ben. 3. 33. A ligur rabszolga szerepét egyedül Livius említi meg (21. 46. 10.) Coelius Antipaterre 
hivatkozva, de ő sem ad hitelt ennek a verziónak. 
489 Vö.:dig. 29. 5. 1. 18. 
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harcosokat jellemző tulajdonságként szokott előfordulni a római irodalomban, összesen két 

helyen szerepel a Saturnaliában, és mindkétszer rabszolgákra vonatkoztatva jelenik meg. 

  A kategória utolsó exemplumának tárgya a bosszú: Seleukos rabszolgája megöli 

azt az embert, aki korábban urát meggyilkolta (11. 27). Itt konkrétan nem esik szó arról, hogy 

ezt követően a rabszolga meghalt volna, de egy ilyen tettnek nyilvánvalóan nem lehetett más 

következménye. Egy római szemével nézve, ebben a történetben elsősorban az érdek nélküli 

jótett lehet csodálatra méltó, hogy egy rabszolga is képes a bosszúra, megvan benne az ehhez 

szükséges animositas, jóllehet nyilvánvalóan nincs semmiféle kötelezettsége urával szemben, 

miután az már meghalt. A bosszú azonban olyasmi, ami igazából a szabad emberek 

kiváltsága, s egy szolgától mindenképpen szokatlan tettnek számít. A történet értékéből 

semmit sem vesz el, hogy ez a szép példázat minden valószínűség szerint kitalálás. A szóban 

forgó Seleukos király ugyanis I. Seleukos Nikatórral, a Seleukida birodalom alapítójával 

azonosítható, gyilkosa pedig Ptolemaios Keraunos, aki egy a galaták ellen vívott ütközet 

során esett el három évvel később. Nem lehet biztosan megállapítani, hogy Macrobius egy 

számunkra ismeretlen forrás alapján dolgozott-e, vagy maga találta ki a történetet, esetleg 

különböző hagyományokat kombinált össze. Akárhogy is legyen, az biztos, hogy nem 

véletlenül került ez a példa az első csoport végére. Figyelembe véve az egyes alkategóriákat 

azt tapasztalhatjuk, hogy a szerző a fokozás eszközével élve egyre nagyobb erényeket állít 

elénk: a kisebb jótéteményektől halad az ember számára legnagyobb ajándék, az élet 

felajánlásáig, s ennek is az önzetlenség tekintetében legnemesebb formájáig, a bosszúig. 

 

  A második csoportban a közös motívum a hazáért való cselekvés. Ezen belül is 

három részt lehet elkülöníteni a cselekvésmódok mikéntje szerint. Elsőként Micythust említi 

Macrobius (11. 28-29), aki bizonyság arra, hogy egy rabszolga is alkalmas lehet az állam 

irányítására. Ismeretes, hogy Claudius idején a birodalmi adminisztrációt tulajdonképpen 

libertusok vitték, tehát nem egyedülálló esettel van dolgunk, inkább ennek a jelenségnek 

mintegy előzményeként, korai példájaként fogható fel Micythus története. Az előadó 

Praetextatus szavai szerint ez a szolga két olyan erénnyel is rendelkezett, amely 

tulajdonságok inter nobiles quoque unice clarae sunt, konkrétan az imperium regendi peritia 

és az imperium contemnendi magnanimitas. Az első erény meglétét igazolja, hogy Anaxilaus, 

Rhégion tyrannusa halála előtt rá merte bízni az állam irányítását, miután saját gyermekei 

még kiskorúak voltak, a másodikét pedig, hogy maga Micythus önként le tudott mondani a 
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hatalomról, mikor a gyermekek elérték a nagykorúságot. S mivel kegyesen uralkodott, a 

rhégioniak szívesen engedelmeskedtek neki, annak ellenére, hogy szolga volt.490 

  Köztudott, hogy a rabszolgák nem katonáskodhattak, sőt egyáltalában nem 

foghattak fegyvert,491 ennek ellenére időről-időre szép számmal akadtak közöttük, akik 

katonai szolgálatot teljesítettek, ez kiderül a második alkategóriába sorolt példákból is (11. 

30-34). Három olyan alkalomról számol be Macrobius, amikor a II. pun háború idején az 

állam szolgák segítségét vette igénybe: az elsőben önkéntesek, a másodikban megvásárolt, 

majd besorozott rabszolgák, a harmadikban pedig felszabadítottak szerepelnek. A 91-88 

közötti szövetséges háború idején 12 cohorsot állítottak ki libertusokból, továbbá Caesar és 

Augustus is élt bátor rabszolgák és szabadosok segítségével.492 A továbbiakban néhány 

idegenből vett példa következik: a spártai Kleomenés, az athéniak és a borysthenidák 

szükséghelyzetben ugyancsak rabszolgákat soroztak be, miután felszabadították őket. 

Nyilvánvaló, hogy a rabszolgák nem politikai meggyőződésből csatlakoztak egyik vagy 

másik oldalhoz, mégis az elvitathatlan, hogy az általuk véghez vitt fortis opera ezen 

esetekben a köz érdekét szolgálta. 

  Az utolsó téma ebben a csoportban a Rómát megmentő rabszolganők hőstette, 

Nonae Caprotinae ünnepének eredetmondája (11. 35-40). Lényeges szempont, hogy ezúttal 

nem férfiak, hanem nők az erény hordozói, és tettük szabad, sőt nemes emberekhez méltó: 

accipe ancillarum factum non minus memorabile nec quo utilius rei publicae in ulla 

nobilitate reperias.493 A Kr. e. 390-es gall inváziót követően a legyengült római államot 

szomszédai akarták bekebelezni, s ennek első lépéseként azt követelték, hogy adjanak nekik 

asszonyokat és lányokat, mire a furfangos rabszolganők mentek át az ellenséghez úrnőik 

ruháit felöltve, s azt színlelve, hogy náluk ünnep van, leitatták a férfiakat. Ezután egy 

vadfügefáról jelet adtak a közelben rejtőzködő rómaiaknak a támadásra, akik így könnyedén 

legyőzték kábult ellenfeleiket. Róma tehát megszabadult, annak a benigna virtusnak 

köszönhetően, amely a szolganők viselkedését jellemezte, ők pedig jutalmul elnyerték 

szabadságukat, és az esemény emlékére megalapították a fent említett ünnepet, mely nevét a 

                                                 
490 A történet több szerzőnél is felbukkan különböző variánsokban. Diodorus Siculus (11. 66) szövege áll a 
legközelebb Macrobiuséhoz. Iustinus (4. 2) úgy tudja, Micalusnak hívták és a nép elsősorban Anaxilaus 
emlékére való tekintettel engedelmeskedett neki, Hérodotos (7. 170) szerint pedig a rhégioniak végül elűzték őt, 
s ez utóbbi szerzőre hivatkozva tesz említést róla Pausanias is (5. 26.4). 
491 Vö.: Plin. Ep. 29. 30. és Cic. Verr. 2. 5. 7. 
492 A szövegkiadások magyarázó jegyzetei szerint a Caesarra és Augustusra vonatkozó információk más 
szerzőknél nem fordulnak elő, pedig Cassius Dio (56. 23. 3) említést tesz arról, hogy Augustus libertusokat 
sorozott be a germánok ellen a teutoburgi vereséget követően. 
493 Sat. 1. 11. 35. A nők bátorságáról Plutarkhos is megemlékezik (Mor. III. 242e-263c: De mulierum 
virtutibus), hangsúlyozva, hogy véleménye szerint férfiak és nők között az erények tekintetében nincs 
semmiféle különbség (vö.: uo. 242e-243d.). 
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vadfügefáról (caprificus) kapta.494 A „gyöngék bátorságának” példája ez a történet, éppúgy, 

mint Tarquinius Priscus kiskorú fiának esete (Sat. 1. 6. 8.), aki a szabinok elleni háborúban 

egy ellenség megölésével bizonyította bátorságát, s ezért jutalomban részesült.495 Mindezek 

arra hívják fel a figyelmet, hogy az olyanok által tanúsított hősies viselkedés, akiktől 

általában ezt nem várnák el, még nagyobb értéket képvisel, s különösképpen méltó az 

elismerésre. 

  A harmadik, s egyben utolsó csoportban olyan rabszolgák kerülnek megemlítésre, 

akik filozófiával foglalkoztak. Egy részük valamely neves filozófus rabszolgája volt, ennél 

fogva gazdájuk egyben mesterük is volt (Phaidón, Pompylus, Perseus, Mys), szerepel még a 

sorban Menippos és Epiktétos, továbbá Diogenés, aki abban eltér társaitól, hogy csak rövid 

ideig volt rabszolga. A fejezet egy korábbi, Senecától kölcsönzött szakaszában (11. 7) pedig 

arról olvashatunk, hogy idős korában Platón is megtapasztalhatta a szolgai sorsot, s bár erre 

való utalás a harmadik csoport példái között nem szerepel, mégis az ő esete is ide utalható. A 

szabad születésű filozófusok rabszolgává válása a sors, a Fortuna előre ki nem számítható 

változékonyságát illusztrálja, amely megjelent egyébként már az első csoportban is, ahol az 

urak élethelyzetében következtek be olyan destruktív változások, amik végül a szolgákénál 

rosszabb állapotba juttatták őket. Érdekesebb ennél az a jelenség, hogy a korábban 

filozófiával nem foglalkozó szolgák gazdájuk hatására és aktív közreműködésének 

köszönhetően maguk is filozófusokká váltak, ami Macrobius szerint ékes bizonyítéka annak, 

hogy nemcsak szabadokban, de rabszolgákban is fellelhető az a fajta ingenium,496 ami a 

magasrendű szellemiség elsajátításához szükséges. S talán ez demonstrálja a legjobban azt a 

lényegi változást, amely a IV. századra végbement a rabszolgák megítélésével kapcsolatban. 

A macrobiusi ingenium ugyanis a korábban már említett platóni logosszal azonosítható, amit 

ezek szerint rabszolga is birtokolhat, mivel elsősorban ember, s szolgai léte értelmében nem, 

csupán életkörülményeiben eredményezhet fogyatékosságokat. 

  A filozófusokkal foglalkozó részt a bevezető mondat kivételével teljes egészében 

Gelliustól veszi át. 

 

                                                 
494 Nonae Caprotinae ünnepét a rómaiak július 7-én tartották, a Macrobiusnál olvasható aitiológián kívül 
természetesen más változatok is ismeretesek: Plut. Romulus 29; Camillus 33; Varro L. 6. 3. 18. Az ünnep 
eredetével és valódi jelentésével kapcsolatos problémákat vizsgálja V. Basanoff: Nonae Caprotinae. Latomus 8, 
1949, 209-216. 
495 Sat. 1. 6. 8.: Quo bello filium suum annos quattuordecim natum, quod hostem manu percusserat, et pro 
contione laudavit et bulla aurea praetextaque donavit, insigniens puerum ultra annos fortem praemiis virilitatis 
et honoris. 
496 Sat. 1. 11. 41. 
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Macr. Sat. I. 11. 41-44. 

 

 

(41) Sed nec ad philosophandum 

ineptum vel impar servile ingenium fuit. 

Phaedon ex cohorte Socratica 

Socratique et Platoni perfamiliaris, adeo 

ut Plato eius nomini librum illum 

divinum de inmortalitate animae dicaret, 

servus fuit forma atque ingenio liberali. 

 

 

Hunc Cebes Socraticus hortante Socrate 

emisse dicitur habuisseque in 

philosophiae disciplinis, atque is postea 

philosophus inlustris emersit, 

sermonesque eius de Socrate admodum 

elegantes leguntur. (42) Alii quoque non 

pauci servi fuerunt qui post philosophi 

clari extiterunt. Ex quibus ille Menippus 

fuit, cuius libros M. Varro in saturis 

aemulatus est, quas alii Cynicas, ipse 

appellat Menippeas. Sed et Philostrati 

Peripatetici servus Pompylus et Zenonis 

Stoici servus qui Perseus vocatus est et 

Epicuri cui Mys nomen fuit, philosophi 

non incelebres illa aetate vixerunt. 

Diogenes etiam Cynicus, licet ex 

libertate in servitutem venum ierat. (43) 

Quem cum emere vellet Xeniades 

Corinthius, et quid artificii novisset 

percontatus est, „novi” – inquit 

Diogenes – „hominibus liberis 

Gell. Noct. Att. II. 18. 1-10. 

 

 

 

(1) Phaedon Elidensis ex cohorte illa 

Socratica fuit Socratique et Platoni per 

fuit familiaris. (2) Eius nomini Plato 

librum illum divinum de immortalitate 

animae dedit. (3) Is Phaedon servus fuit 

forma atque ingenio liberali et, ut 

quidam scripserunt, a lenone domino 

puer ad merendum coactus. 

(4) Eum Cebes Socraticus hortante 

Socrate emisse dicitur habuisseque in 

philosophiae disciplinis. (5) Atque is 

postea philosophus inlustris fuit, 

sermonesque eius de Socrate admodum 

elegantes leguntur. (6) Alii quoque non 

pauci servi fuerunt, qui post philosophi 

clari exstiterunt. (7) Ex quibus ille 

Menippus fuit, cuius libros M. Varro in 

saturis aemulatus est, quas alii 

"cynicas", ipse appellat "Menippeas". 

(8) Sed et Theophrasti Peripatetici 

servus Pompylus et Zenonis Stoici 

servus, qui Persaeus vocatus est, et 

Epicuri, cui Mys nomen fuit, philosophi 

non incelebres vixerunt. (9) Diogenes 

etiam Cynicus servitutem servivit. Sed is 

ex libertate in servitutem venum ierat. 

Quem cum emere vellet Xeniades 

Korinthios, ecquid artificii novisset, 

percontatus „novi” – inquit Diogenes – 
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imperare.” Tunc Xeniades responsum 

eius demiratus emit et emisit manu, 

filiosque suos ei tradens, „accipe” – 

inquit –„liberos meos quibus imperes”. 

(44) De Epicteto autem philosopho 

nobili, quod is quoque servus fuit, 

recentior est memoria quam ut possit 

inter oblitterata nesciri. 

 

„hominibus liberis imperare”. (10) Tum 

Xeniades responsum eius demiratus emit 

et manu emisit filiosque suos ei tradens 

„accipe”– inquit –„liberos meos, quibus 

imperes”. De Epicteto autem philosopho 

nobili, quod is quoque servus fuit, 

recentior est memoria, quam ut scribi 

quasi oblitteratum debuerit. 

 

 

  Általában elmondható, hogy Gelliustól kölcsönözve nem végez átalakításokat az 

eredeti szövegen, hanem szinte változtatás nélkül, legfeljebb néhány szó eltéréssel illeszti be 

saját szövegébe. A két szövegrész fentebbi összehasonlításából egyértelműen kitetszik, hogy 

itt is ugyanezt az eljárást alkalmazza. Ez alkalommal a módszere egészen más, mint Seneca 

47. levele esetében. Flamant elvégzi a vonatkozó senecai és macrobiusi szöveghelyek 

összehasonlítását,497 s ehhez kötődően megjegyzi, hogy Macrobius munkamódszere ez 

esetben leginkább a mozaikművészethez hasonlít.498 Úgy jár el, akár egy musivarius: 

mondataira szedi az eredeti szöveget, majd egy mozaikkészítő mester módjára újra 

összeilleszti az egyes darabokat, de a kép, amely így keletkezik nem egészen ugyanaz, mint 

az eredeti volt. Gellius szövegével azonban egészen más a helyzet: itt még az sem készteti 

módosításra, hogy az egyik helyen benne marad a szövegben egy olyan félmondat (11. 44: 

De Epicteto ... recentior est memoria...), amelyből egyértelműen kiderül, hogy nem a saját 

munkájával van dolgunk, hiszen míg Gellius egy nemzedékkel Epictetus után élt, addig 

Macrobiust már századok választották el tőle. Persze nem zárható ki, hogy nem 

gondatlanságból, hanem szándékosan hagy árulkodó jeleket azokban a szövegrészekben, 

amelyeket meg nem nevezett szerzőktől kölcsönöz, hogy ily módon utaljon arra: kiktől is 

kölcsönzött. 

  Forrásszövegéből mindössze azt a mondattöredéket hagyja ki, amely megemlíti, 

hogy a gyermek Phaidónt mielőtt a sókratikus Kebés megvásárolta volna, kerítő gazdája 

fajtalan keresetmódra kényszerítette. Már korábban, Seneca szövegéből sem vette át azokat a 

részeket, amik az urak felháborító és visszataszító szokásait, szolgafiúkkal való 

fajtalankodásait ecsetelték. El lehet azon gondolkozni, hogy miért éppen az ilyen tartalmú 

                                                 
497 Flamant (1977) Annexe 3. 
498 Uo. 287. 
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szövegek maradnak ki a művéből: ez már a keresztény gondolkodás hatása, vagy 

szemérmességből hallgat erről a témáról? Esetleg úgy ítélte meg, hogy ezzel túlságosan rossz 

színben tüntetné fel a római előkelőket, amit nyilván szeretett volna elkerülni? Avagy nem 

tartotta volna helyénvaló dolognak a szexuális vonatkozású bűnök felemlegetését a 

Praetextatusék által képviselt emelkedett szellemi közegben? Később, a Saturnalia 3. 

könyvében részletesen foglalkozik a régi rómaiak fényűző és kicsapongó életmódjával, azt 

feltételezhetnénk tehát, hogy ezért nem akart ehelyütt részleteiben belemenni a kérdésbe, de 

valójában az e témával összefüggő példákkal ott sem találkozunk: az erkölcstelen viselkedés 

legszélsőségesebb megnyilvánulásaként a táncot említi,499 amely bár szintén a testiségre 

vonatkoztatható, mégis egészen más kategóriába tartozik. Nincs elég információ a 

szövegeinkben ahhoz, hogy ebben a kérdésben határozottan állást lehessen foglalni, de az 

mindenesetre egyértelmű, hogy a szexuális kicsapongásokra utaló részeket Macrobius 

rendszerint cenzúrázza forrásaiból. A miértre talán Wallis adhatja meg a választ, aki 

megjegyzi, hogy az antik moralisták körében általánosan elterjedt nézet szerint a szexualitás 

csak annyiban volt kívánatos, amennyiben a gyermeknemzésre irányult. Maga Plótinos is 

úgy vélekedett, hogy a heteroszexuális testi szerelem messze van az ideálistól, a 

homoszexualitást pedig egyenesen elítélte, még Platónnak a filozófusok közötti szublimált, 

nem testi kapcsolatáról szóló elmélete sem kap helyet nála.500 Plótinos sosem nősült meg, de 

az iskola későbbi képviselőinél már általánosabbá vált a házasság – bizonyára Macrobius is 

házas volt –, de a homoszexualitás, illetve általában a szexuális jellegű kicsapongások 

elutasítása mindvégig megmaradt, amit szerzőnk esetében az jelez, hogy egyszerűen 

negligálja ezt a témát a diskurzusból. 

 

  A rabszolgák szabad emberekhez méltó tetteit felelevenítő történetek, külön-

külön, vagy néhány példát felölelve megtalálhatók más szerzőknél is, de ilyen formában 

nem, s olyan elveszett műről sincs tudomásunk, amelyet Macrobius használhatott volna. 

Ebből arra lehet következtetni, hogy ez esetben valóban gyűjtőmunkát végzett, és a 

különböző auctorok műveiből válogatott anyagot saját szempontjai szerint rendezte el, és 

helyenként át is alakította. A fentebbi csoportosítás megmutatja, hogy az egyes történetek 
                                                 

499 Nyilvános helyen énekelni vagy táncolni az általános római közvélekedés szerint illetlen dolognak számított. 
Vö. erre vonatkozóan: Cic. Off. 3. 93.: si qui sapiens rogatus sit ab eo, qui eum heredem faciat, cum ei 
testamento sestertium milies relinquatur, ut antequam hereditatem adeat luce palam in foro saltet, idque se 
facturum promiserit, quod aliter heredem eum scripturus ille non esset, faciat quod promiserit necne? 
Promisisse nollem et id arbitror fuisse gravitatis; quoniam promisit, si saltare in foro turpe ducet, honestius 
mentietur, si ex hereditate nihil ceperit, quam si ceperit, nisi forte eam pecuniam in rei publicae magnum 
aliquod tempus contulerit, ut vel saltare, cum patriae consulturus sit, turpe non sit. 
500 R. T. Wallis: Az újplatonizmus (ford. Buzási Gábor) Budapest 2002, 26; 122. 
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nem véletlenszerűen követik egymást, hanem tudatos koncepció szerint, melynek lényege az 

azonos tematikájú példázatok egységbe foglalása. Mindazonáltal egy-egy témán belül is 

igyekszik minél szélesebb spektrumot átfogni: nincs két egyforma történet, jellegükben 

hasonlóak, de más-más aspektusból világítják meg az irányadó gondolatot. Nem 

elhanyagolható az sem, hogy a témacsoportok sorrendje egyben értéksorrendet is jelöl, azt a 

szerző által képviselt értékfelfogást, amellyel műveiben másutt is találkozhatunk. Az első 

téma központi motívuma: az egyén érdekében véghezvitt jótett, ennél magasabb szintet 

képvisel a haza megsegítése. Ezek azonban mind a materiális, egzisztenciális értékek körébe 

utalhatók, ennél fogva nem kelhetnek versenyre az emberi szellemhez leginkább illő 

foglalatossággal, a filozófiával. Ez az értékhierarchia párhuzamba állítható az újplatonista 

erény kategóriák egymásra épülő rendjével: az egyéntől, az egyes embertől kiindulva 

eljutunk az emberek nagyobb közösségét magába foglaló államhoz, onnan pedig a világ 

egészéről gondolkodó filozófiához. S hogy ezek az egységek jól észrevehetően 

elkülönüljenek egymástól, abban Praetextatusnak egy-egy újabb témát felvezető mondatai 

nyújtanak segítséget. A rabszolgák érdekében mondott védőbeszéde végén pedig ismét 

kiemeli, hogy érveit két pillérre alapozta: az egyik transzcendens vonatkozású: et Iovem 

tetigerit cura de servo, a másik a szolgákban lévő erényeket illeti: et multos ex his fideles 

providos fortes, philosophos etiam exstitisse constiterit.501 Az elmélkedés horizontjának ilyen 

fajta kiszélesítését a fokozás eszközével élő retorikai fogásnak is felfoghatnánk, 

mindazonáltal az előzmények tükrében sokkal valószínűbbnek látszik, hogy az egész mögött 

az a mélyebb gondolat húzódik meg, mely szerint a lét minden szférájában, ahol a szabad 

ember mint individuum helyet követel magának, ott helye lehet egy a lelkében szabad 

rabszolgának is. 

 

  A bátorság másik szignifikáns megjelenése a Saturnaliában egy az előzőtől 

teljesen eltérő kontextusban történik, s tulajdonképpen szokványosnak is lehetne minősíteni, 

minthogy Herculesről van szó, ha nem éppen a Nap-teológia vonatkozásában kerülne elő. A 

macrobiusi Nap-teológiában502 többek között Hercules is a Nappal azonos.503 Konkrétan a 

                                                 
501 Sat. 1. 11. 46. 
502 A Nap-teológia a Saturnalia egyik legérdekesebb része, előzményeinek tisztázása azonban számos vitára 
adott okot a kutatók körében. Többféle elmélet is született arról, milyen műveket használhatott Macrobius 
forrásként, ezek áttekintő összefoglalását adja De Paolis (1986-87) 217-18. Szinte mindenki egyetért azzal, 
hogy Porphyrios egy vagy több munkája alapján dolgozhatott, viszont abban már nézetkülönbség van, hogy 
mely munkákról van szó, közvetlenül, vagy közvetve hatottak-e, merített-e más szerzőkből is, és ha igen, 
kikből. F. Altheim (Aus Spätantike und Christentum (Erster Teil: Porphyrios’ Schrift über den Sonnengott). 
Tübingen 1951, 1-58) Porphyrios De sole című munkáját javasolja, amelyet mindössze egy Servius utalásból 
ismerünk (Ecl. 5. 66) Flamant (1977, 657-662) pedig három Porphyrios művet is valószínűsít, amelyet 
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Napnak azon hatalmát képviseli, mely olyan erénnyel ruházza fel az embereket, amely őket 

hasonlatossá teszi az istenekhez. Ez az erény pedig a fortitudo. Macrobius szinkretisztikus 

elképzelése szerint az egyes istenek az egyetlen és legfőbb istenségnek, a Napnak különböző 

megnyilvánulási formái, amelyeket ő virtusnak, effectusnak, vagy potestasnak nevez. Ezek a 

manifesztációk, melyek kétségkívül a plótinosi emanáció-elmélettel állhatnak 

összefüggésben, eltérő nevek alatt a Nap más-más módokon megmutatkozó erejét és 

hatalmát szimbolizálják. Így például amint Minerva a Napnak azon virtusa, mely prudentiát 

plántál az emberi elmébe, úgy Hercules a bátorságot adományozó ereje. Herculesnek ezt a 

képességét a Saturnalia egy másik helyén példával is alátámasztja: Marcus Octavius 

Herrenus történetével (3. 6. 10). Herrenus, a kereskedő, nagy tisztelője Herculesnek, s egy 

alkalommal, amikor kalózok támadták meg, nagy bátorságot tanúsítva, visszaverte őket: 

fortissime repugnavit, et victor recessit. Álmában azután megjelent neki Hercules, és tudatta 

vele, hogy neki köszönheti azt a bátorságot, aminek segítségével sikerült megmenekülnie a 

fenyegető veszedelemből. Herrenus ezért hálából felépíttette Rómában Hercules Victor 

templomát. 

  Macrobius azt állítja, hogy az általunk ismert hérosz nem az első vagy egyetlen 

volt a Hercules nevet viselők sorában, hanem éppenséggel az utolsó, honoratusque hoc 

nomine quia nimia fortitudine meruit nomen dei virtutem regentis.504 Cicero is több 

Herculesről tud, a De natura deorumban505 hatot számol össze, ezek között a legősibb 

Iuppiter és Lysithoe gyermeke, az a Hercules, aki Apollóval a tripusért vetélkedett 

Delphoiban, s Alkméné fia a legfiatalabb. Ugyancsak ezt a hagyományt igazolja Servius,506 

aki forrásaként Varrót jelöli meg. Kommentárjában kifejti, hogy a régi korokban Hercules 

neve egyet jelentett a fortitudo erényével: omnes qui fecerant fortiter, Hercules vocabantur. 

Tehát a Napnak azt az aspektusát, amely a bátorság erényét foglalja magába, Hercules néven 

részesítik isteni tiszteletben, s erről az isteni erőről kapták nevüket azok, akik hősies 

cselekedeteket vittek végbe az emberek között az idők folyamán. Ugyanakkor e héroszok 

tetteiknek köszönhetően maguk is isteni tiszteletben részesülnek azokon a területeken, ahol 

                                                                                                                                                         
Macrobius egyszerre használhatott, Cornelius Labeoval kiegészítve, abban azonban egyetért Altheimmel, hogy 
a De solenak elsősorban a filológiai vonatkozásai kerülhettek beépítésre a Saturnaliába. 
503 A III. század folyamán egyre nagyobb teret nyerő új vallási áramlatok a hagyományos római vallásban is 
felerősítik a monoteisztikus tendenciákat, s gyakran megtörténik, hogy az egyes uralkodók hol Hercules, hol Sol 
Invictus kultuszát részesítik előnyben. A Hercules-teológia IV. századi átalakulása azonban, miként azt M. 
Jaczynowska (Le culte de l’Hercule romain au temps du Haut-Empire. ANRW II. 17. 2. Berlin – New York 
1981, 658-661) is írja, Julianus Apostata vallási felfogásában az istenség szerepének új interpretációját 
eredményezte: Hercules szoláris istenséggé vált, aminek következtében kultusza összeolvadt Sol Invictuséval. 
504 Sat. 1. 20. 6. A több Hercules létére másutt is utal a műben: 3. 12. 6. 
505 3. 42. 
506 Aen. 8. 564. 
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valaha megfordultak, ami annak bizonyítéka, hogy az erény, jelen esetben a fortitudo erénye 

képes arra, hogy a halandót a létezés egy magasabb szintjére emelje, s ez az elképzelés 

tökéletes összhangban áll az újplatonisták erény felfogásával. 

  A bátor emberek szakralizált kultuszának megvan az a jótékony hatása is, hogy 

másokat szintén hasonló derék tettekre ösztönöznek, s arra buzdítják a polgárokat, hogy 

könnyebben vállalják államuk érdekében a veszélyt, miként arra Cicero is utal: in plerisque 

civitatibus intellegi potest augendae virtutis gratia, quo libentius rei publicae causa 

periculum adiret optimus quisque, virorum fortium memoriam honore deorum immortalium 

consecratam.507 A bátor tettek nemcsak motiválnak, hanem az ember kedélyállapotát is 

kedvező irányba befolyásolják. Macrobius azt mondja, hogy még az ilyen tettekről szóló 

történetek is vigasztaló erejűek és megvidámítják a lelket. Ennek alátámasztására azt a 

homéroszi helyet hozza fel példaként, ahol az apját kereső Télemakhos Spártába érkezik, és 

ott, a lakoma során, mikor az elvesztett társak felemlegetése szomorúsággal tölti el a 

jelenlévők szívét, Helené titokban egy bizonyos gondűző egyiptomi szert kever a borukba. A 

macrobiusi műben a beszélgetést éppen irányító Eustathius erre azt mondja: nem varázsfű 

volt az, ami Télemakhos bánatát elűzte, hanem Helené szavai, ugyanis azzal hogy 

felelevenítette Odysseus bátor tetteit (facta fortia), új erőt öntött a fiú szívébe, s olyannyira 

megvidámította, mintha csak szomorúság elleni orvosságot ivott volna.508 

  A Saliusok szertartásai kapcsán Macrobius megemlíti, hogy a pontifexek és a 

káldeus hagyomány is Herculest Marsszal azonosítja,509 s az azonosítás alapjául 

nyilvánvalóan a harci bátorság szolgál. Beszél az egyiptomiak rítusairól is, melyekben 

Hercules sokféle potestasa fejeződik ki, ami ugyancsak arra utal, hogy ez az istenség a 

mindenben jelenlévő és mindenek felett álló Nap. Erre alapozva M. Simon510 arra a 

következtetésre jut, hogy itt nem egyszerűen a Nappal való azonosításról van szó, hanem 

Hercules egyfajta kozmikus alakká magasztosul, aki magában egyesíti az isteni és emberi 

szférát, mintegy a földi világban megtestesült Napistenként szétárasztva a transzcendentális 

energiát. Ide kapcsolható a Gigászok elpusztítása is, ami ugyancsak fortitudójának 

bizonyítéka, s egyben a virtus deorum jelképe.511 A félig emberi, félig kígyó testű lények az 

ősi, még alaktalan, formálódó világ képviselői, a Kezdetek durva és torz szüleményei, akik 

nem kaphatnak helyet egy rendezett mindenségben. Legyőzésük – de a különféle más 

                                                 
507ND. 3. 50. 
508 Sat. 7. 1. 18-19. A szóbanforgó homérosi hely: Od. 4. 219-264, Odysseus dícséretét Menelaos is folytatja: 
265-289. 
509 Sat. 3. 12. 5-6. 
510 M. Simon (1955) 151-160. 
511 Sat. 1. 20. 8. 
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félelmetes lények legyőzése is – annak allegóriájaként értelmezhető, hogyan valósult meg a 

kozmikus rend Hercules isteni virtusa által. 

  Hercules egyébként a Saturnalia ünnep megalapításában is szerepet játszott egyes 

hagyományok szerint, amelyeket Macrobius nem mulaszt el megemlíteni. Egy mítosz úgy 

tudja ugyanis, hogy Hercules Itáliában hátrahagyott társai alapították az ünnepet,512 egy 

másik tradíció szerint pedig pelasgok, akik sokáig emberáldozattal tisztelték Dist és 

Saturnust, míg arra nem vetődött Hercules, aki rávette őket, hogy emberi fejek és férfiáldozat 

helyett ajánljanak fel inkább emberi képmásokat és gyertyákat ut faustis sacrificiis infausta 

mutarent.513 E tette ugyancsak civilizáló hős mivoltát erősíti, s egyúttal magyarázatot 

szolgáltat arra is, miért küldözgettek egymásnak az emberek az ünnep alkalmával 

viaszgyertyákat, s miért készítettek emberi alakot formáló bábukat.514 

  Hercules tettei,515 a nevéhez fűződő mítoszok és isteni kultusza egyaránt alakját 

szorosan a fortitudo erényéhez kötik, s egyben igazolják azt az elképzelést, hogy a bátorság 

olyan tulajdonsága az embernek, amely halhatatlanságának záloga lehet. Cicero egy helyütt − 

épp Herculesszel összefüggésben − azt mondja: igaz, hogy minden embernek halhatalan lelke 

van, de a bátor és derék emberek isteni lélekkel bírnak: Quod autem ex hominum genere 

consecratos, sicut Herculem et ceteros, coli lex iubet, indicat omnium quidem animos 

immortalis esse, sed fortium bonorumque divinos.516 

  Macrobius példái arra engednek következtetni, hogy a kardinális erények között 

helyet kapó fortitudo olyan erény, mely egyfelől alkalmas arra, hogy az egyént kiemelje 

nemtelen állapotából, s megerősítse emberi minőségében, másfelől pedig lehetővé teszi, hogy 

az ember a halandóság korlátain túllépve az isteni lét szintjére kerüljön. 

 

 

 

 

                                                 
512 Sat. 1. 7. 27. 
513 Sat. 1. 7. 31. 
514 Hercules császárkori kultuszáról ld. további irodalommal: Jaczynowska (1981). Még ma is jól használható a 
témához (Hercules római mítosza, kultuszai, ábrázolásai az itáliai művészetben stb.) különös tekintettel 
macrobiusi szövegelemzéseire Winter (The Myth of Hercules at Rome. New York - London 1910) múlt század 
elején készült kötete. 
515 Herculesnek az emberiség érdekében véghezvitt hősies tettei alakját a sztoikus bölcs ideáljává avatták. Vö.: 
Cic. Fin. 3. 66. és Cic. Off. 1. 118. Továbbá Off. 3. 25: magis est secundum naturam, pro omnibus gentibus, si 
fieri possit, conservandis aut iuvandis, maximos labores molestiasque suscipere imitantem Herculem illum, 
quem hominum fama beneficiorum memor in concilio caelestium conlocavit quam vivere in solitudine non modo 
sine ullis molestiis sed etiam in maximis voluptatibus, abundantem omnibus copiis, ut excellas etiam 
pulchritudine et viribus. 
516 Cic. Leg. 2. 27. 
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4. Iustitia 

 

  Az igazságosságnak az ókori gondolkodók többsége kiemelt jelentőséget 

tulajdonít: Aristotelés tökéletes erénynek,517 Cicero az erények királynőjének nevezi,518 de a 

modern kor filozófusainál, köztük például a francia A. Comte-Sponvillenál is azt olvashatjuk, 

hogy az igazságosság „abszolút módon jó”.519 Az a sajátsága helyezi a többi erény fölé, hogy 

míg a prudentia, a temperantia és a fortitudo rossz célok szolgálatába is állíthatóak, s akkor 

már nem minősülnek erénynek, addig a iustitia mindig, minden körülmények között jó. Az 

igazságosság tehát eltér a másik három kardinális erénytől, amennyiben mint abszolút jó, 

előfeltétele azok helyes működésének. Természetesen nem pótolhatja őket, mégis bizonyos 

értelemben uralkodik felettük. Hogy ismét az imént említett francia filozófus igazságosságot 

méltató gondolatait idézzük: „Az igazságosság nem olyan erény, mint a többi. Ez 

valamennyinek közös szemhatára és együttlétezésük törvénye… Minden érték föltételezi; 

minden emberségesség megköveteli. Nem azért, hogy a boldogságot helyettesítse…; de 

semmiféle boldogság nem lehet meg nélküle.”520 

  Az igazságosság, azaz iustitia, vagy dikaiosyné meghatározása, jellemzőinek 

feltárása látszatra egyszerű, valójában azonban igen bonyolult feladat. Macrobius a iustitia 

politica definiálásakor mindössze ennyit mond: iustitiae servare unicuique quod suum est. 

Majd felsorolja a polgári igazságosságból fakadó további erényeket: De iustitia veniunt 

innocentia, amicitia, concordia, pietas, religio, affectus, humanitas (1. 8. 7). Ami rögtön 

szembeötlik ebben a megfogalmazásban, az a defínició rendkívüli tömörsége, legalábbis a 

másik három polgári erényhez képest. Ez annál is inkább érdekes, mert a négy kardinális 

erény közül talán az igazságossággal foglalkoztak legtöbbet az antik szerzők, így a 

Kommentárok írójának lett volna honnan merítenie, ha fel szerette volna nagyítani a iustitia 

politica jelentőségét. A másik jellegzetesség, amelyet megfigyelhetünk, hogy Macrobius nem 

magasztalja fel a iustitia erényét, és nem is helyezi látványosan a többi erény fölé, inkább az 

a benyomásunk, hogy a másik három erénnyel egyenrangúként kezeli. Az első benyomások 

után, ha gondosabban szemügyre vesszük a problémát, azt látjuk, hogy a polgári 

                                                 
517 MM I. 33; NE 1129b. 
518 Off. 3. 28: Iustitia enim una virtus omnium est domina et regina virtutum. Hasonló értelemben másutt: Off. 1. 
20: iustitia, in qua virtutis splendor est maximus. 
519 Comte-Sponville (2005) 77. 
520Uo. 78. Az igazságosság mibenlétének ókori és modern koncepcióival foglalkozik a Lábjegyzetek Platónhoz 
című konferencia-sorozat előadásainak anyagából szerkesztett hetedik kötet (Laczkó S. – Dékány A. (szerk.): 
Lábjegyzetek Platónhoz 7. Az igazságosság. Szeged 2009). 
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igazságosság értelmezését nem lehet elválasztani a magasabb szinteken lévő igazságosságtól, 

ezért előbb ezeket is számba kell venni. 

  Macrobius felfogása szerint ugyanis a megtisztító erények szintjén az 

igazságosság feladata abban áll, hogy összhangot teremtsen a további három kardinális erény 

között: iustitiae, ad unam sibi huius propositi consentire viam unius cuiusque virtutis 

obsequium (1. 8 4). A már megtisztult lélek erényeinek fokán a iustitia dolga az örök 

szövetség megtartása az isteni Értelemmel annak utánzása révén: ita cum supera et divina 

mente sociari ut servet perpetuum cum ea foedus imitando (1. 8. 9), végül a paradigmatikus 

erények szintjén az igazságosság egy soha nem változó törvény folytán örök mozgásban 

tartja művét: iustitia quod perenni lege a sempiterna operis sui continuatione non flectitur (1. 

8. 10). 

  Amennyiben megkíséreljük feltárni a macrobiusi iustitia politica előzményeit, a 

korábbi filozófusok tanai alapján nyomban világossá válik: az igazságosság fogalma 

különböző aspektusokból és eltérő viszonyrendszerek vonatkozásában vizsgálható. Az 

igazságosság fogalmának legrészletesebb kimunkálója a görög filozófiában Aristotelés volt, 

aki mindegyik jelentős etikai munkájában foglalkozott a témával, leginkább pedig a 

Nikomakhosi etikában.521 Fejtegetései alapján egyértelmű, hogy az igazságosság a társadalmi 

viszonyrendszereket szabályozza, és csak az emberek között érvényesülhet. Említettük 

korábban, hogy a sókratikus filozófia az erényeket a tudás különböző fajtáival azonosítja. 

Erre a tanra irányul Aristotelés kritikája, aki úgy véli: az erény nem tudás, hiszen például 

pusztán attól, hogy valaki tudja, mi az igazságosság, még nem lesz automatikusan igazságos 

ember.522 Az erkölcsi erények nincsenek meg bennünk természettől fogva, hanem szoktatás, 

gyakorlás, nevelés révén sajátíthatjuk el őket.523 Tehát az, aki igazságos tetteket cselekszik, 

igazságos emberré válik, s hasonlóképpen áll a helyzet a többi erénnyel is. Aristotelés 

értelmezésében az igazságos kifejezés kétféle jelentéssel bír: törvényszerint való és 

egyenlő.524 Az erényeken alapuló törvényeket maradéktalanul megtartó igazságosság teljes 

erény, tökéletessége a másokkal való viszonylatban érvényesül. Aki ezt birtokolja, nemcsak 

önmagával szemben képes gyakorolni az igazságosságot, hanem másokkal szemben is, s ez a 

dikaiosynét a másik három kardinális erény fölé emeli.525 Ugyanakkor Aristotelést jobban 

érdekli az igazságosság, mint részleges erény, melynek egyik formája a „szétosztó”, azaz 

                                                 
521 NE 5. könyv egésze. 
522 Vö.: MM 1182a; 1183b 
523 Vö.: MM 1186a. 
524 NE 1129a 
525 NE 1129b-1130a. 
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disztributív igazságosság, a másik pedig a „kiigazító”, avagy kommutatív igazságosság. A 

disztributív igazságosság a közös javakat az arányosság, mégpedig a geometriai arányosság 

elve alapján osztja szét egy közösség tagjai között, így mindenki érdemei szerint részesül a 

javakból. A kommutatív igazságosság pedig az aritmetikai arányosság értelmében valósítja 

meg az egyenlőséget, a középet képviselve kár és haszon között. E felosztás alapján végül 

arra a következtetésre jut a gondolkodó, hogy az igazságtalan tett elkövetése és elszenvedése 

jelenti a két végletet az értékskálán, az igazságosság pedig a középhatár.526 

  Az aristotélianus igazságosság-magyarázat gazdag tradíciójából bőségesen 

merített az utókor, Macrobius iustitia-koncepciójára azonban nem gyakorolt érdemi hatást. 

Véleményünk szerint ennek oka valószínűleg az lehet, hogy Aristotelés e kérdésben 

megmutatkozó gyakorlatias felfogása nem talált utat a sokkal inkább a miszticizmus irányába 

hajló újplatonikus gondolkodásmódhoz. 

  Valószínűleg jelentősebb befolyást gyakorolt szerzőnkre Platón elképzelése, 

akinél azt találjuk, hogy az ideális állam működésében az jelenti az igazságosságot, hogy a 

három rend mindegyike a maga munkáját végzi, és ehhez hasonló struktúra alapján alakul ki 

az egyéni igazságosság is.527 Az okosság, a mértékletesség és a bátorság létrejöttéhez az 

igazságosság adta az erőt, s ez az, amely gondoskodik fennmaradásukról. Az igazságosság 

biztosítja, hogy az egyénben lévő három lélekrész – a gondolkodó, az indulatos és a 

vágyakozó lélekrész egyaránt – a maga feladatát végezze,528 s az így kialakuló belső 

magatartás eredménye az igazságos ember. A bölcsesség, a bátorság és a mértékletesség tehát 

egy-egy lélekrészhez társul és így fejti ki tevékenységét, az igazságosság viszont nem 

rendelkezik saját lélekrésszel, hanem az egész fölött uralkodik.529 Ez az értelmezés már 

egyértelműen közelebb visz minket a kommentáríró felfogásához, de nem a iustitia politica 

definícióját illetően. Az igazságosság többi erényt koordináló szerepe ugyanis – mint azt az 

iméntiekben láthattuk – szerzőnknél a második szint katartikus erényei között jelenik meg, 

megtartó szerepe pedig a kontemplatív és a paradigmatikus erények vonatkozásában 

mutatkozik meg. 

  Méginkább érdekes ez a probléma, ha megvizsgáljuk, hogyan adaptálták 

Macrobius újplatonista forrásai a platóni elméletet. Plótinos teljes egészében átvéve Platón 

gondolatmenetét, úgy fogja fel a bölcsességet, a mértékletességet és a bátorságot, mint 

amelyek az egyes lélekrészek munkája következtében valósulnak meg, s ezt a munkát az 

                                                 
526 NE 1130a - 1134a. 
527 Rep. 433a-435c. 
528 Rep. 433b-c; 441e-444a 
529 Platón igazságosság-felfogásához vö.: Irwin (1995) 227-229; 244; 254-261; Vegetti (1996) 116-129. 
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igazságosság koordinálja, illetve biztosítja a lélek részeinek harmonikus működését.530 Ez 

azonban számára csak a kiindulópont. A platóni erényeket mint ún. polgári erényeket 

lefokozva, egy hierarchikus értékskála alsó fokára helyezi, és nagyobb erényeket állít föléjük. 

Hangsúlyozza, hogy szerepük minimális az istenséghez való hasonlóvá válás folyamatában, 

ugyanakkor nem lehet mellőzni őket szenvedélyeket mérséklő és rendteremtő funkciójuk 

miatt. Porphyrios szinte szó szerint átveszi Plótinos gondolatmenetét, hasonlóképpen a 

polgári erényekhez társítva az oi¹keiopra gi¿a lélekrészekre vonatkozó elméletét.531 Ezzel 

szemben Macrobiusnál a iustitia politica kapcsán ennek nyomát sem találjuk, ugyanúgy nem 

alkalmazkodik újplatonista mintáihoz, mint ahogyan azt a korábbiakban is tapasztalhattuk a 

további három polgári erény kapcsán. Ugyanakkor az eddigiektől eltérően ez alkalommal 

megjelenik a szóban forgó platóni gondolat, de egy szinttel feljebb, a megtisztító erények 

között. Valószínűleg az lehet ennek az oka, hogy Macrobius nem érzett lényegi különbséget 

Plótinos és Porphyrios polgári és katartikus igazságosság fogalmai között,532 (miután 

mindkét esetben az igazságosságnak a többi erény feletti vezérlő szerepére történik utalás 

náluk) ezért a kettőt egyszerűen egybeolvasztotta, és esztétikailag szebb köntösbe öltöztetve, 

a második szintre helyezte. Szerzőnk a virtutes harmadik fokán az erények mintáinak 

utánzásáról beszél, mely által fenntartható az örök szövetség a lélek és a Nus között, mely 

utóbbit a supera et divina mens terminussal határozza meg. Plótinos és Porphyrios az itteni 

igazságosság szerepét abban látják, hogy annak működése a szellemre irányul,533 ugyanakkor 

mindketten említést tesznek arról is, hogy a lélek erényei a Nusban lévő ősképhez igyekeznek 

hasonulni.534 A legfelső szinten az újplatonizmus megalapozója és tanítványa, Porphyrios 

egyaránt ismételten az o i¹keiopragi¿a jelentőségét hangsúlyozva egy igen tömör és száraz 

                                                 
530 Enn. 1. 2. 1. (15-21): aÅr¡ ouÅn e¹kei ª no tau¿taj eÃxei ; hÄ ou¹k euÃlog on ta¯j ge p oli ti kaÜj lego me¿naj  
a¹ret aÜj eÃ xei n, f ro¿nhsi n  meìn peri ì t oì logi zo¿ m enon, a¹nd ri ¿an deì pe ri ì toì qu mo u¿men on, 
sw fr osu¿nhn deì e¹n o¸ mol o gi ¿# ti ni ì kai ì sum fw ni ¿# e¹pi qumhti kouª  pr oìj logi s m o¿n, di kai osu¿¿nhn de ì 
thìn e¹ka¿st ou t ou¿tw n o¸mo uª  oi ¹kei opragi ¿an a¹r xhª j p e¿ri  kai ì touª  aÃr xesq ai . 
531 Sent. 32. (23, 4 skk.): Ai ¸ meìn touª  poli tkouª  e¹n met ri opaq ei ¿# kei ¿menai  t% ª  eÀpesqai  kai ì 
a¹kolo uqei ª n t% ª  logi s m% ª  touª  ka qh¿kontoj  ka ta\ ta\ j pra¿c ei j™di o\ pr oì» k oi nw ni ¿¿¿an ble¿pousai  
thìn a©blabhª  tw ª n plhsi ¿¿on  e¹k to uª  sun agel as mouªª  k ai ì thª j koi nw ni ¿aj poli ti kai ì le¿gont ai . kai ì 
eÃ¼ti  f ro¿nhsi j meìn pe ri ì toìì logi zo¿ menon, a¹ndri ¿a  deì peri ì t oì qu mou¿ menon,  sw fr osu¿nh d eì e¹n 
o¸mol ogi ¿# kai ì su m fw ni ¿#  e¹pi qumhti kouª  proìj l og ismo¿n, di kai o su¿nh deì h¸ e¸ka¯sto u to u¿tw n 
o¸mo uª  oi ¹kei opragi ¿ a a¹¹r xhª j pe¿ri  kai ì t ouª  aÃr xe sqai .  
532 A katartikus igazságosságról a következőket mondja a két újplatonista: Plot. Enn. 1. 2. 3. (17-19): h¸goi ª to 
deì lo¿goj kai ì nouª j, taì deì  mhì a¹nti tei ¿noi  ® di kai osu¿nh d¡ aÄn eiãh touª to. Porph. Sent 32. (25, 5-6): 
h¸goume¿no u deì lo¿gou k ai ì nouª kai ì mhdenoìj a¹n ti tei ¿no ntoj h¸ di kai o su¿nh. 
533 Plot. Enn. 1. 2. 6. (23-24): w Àste k ai \ tvª yuxvª di kai o s u¿nh h¸ mei ¿zw n to\ pro\\j nouª n e¹nergei ª n. Porph. 
Sent. 32. (28, 1-2): di kai os u¿nh de\ oi ¹kei opr agi ¿a e¹n  tvª  pro\j to\n n ouª n a¹ko lo uqi ¿# kai \ to\ p ro\j 
nouª n e¹nergei ª n. 
534 Plót. Enn. 1. 2. 6; Porph. Sent. 32. (28-29). 
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igazságosság definíciót adnak,535 ezzel szemben Macrobius az isteni Értelemben lévő 

erények ideái között megjelenő iustitia szép meghatározásában az állandóságot és az örök 

törvények szerepét emeli ki. 

  Visszatérve a polgári igazságosság meghatározásához, Macrobiuséhoz igen 

hasonló gondolatokat találunk a sztoikusoknál. Hogy csak egy példát emeljünk ki: Zénón 

szerint az igazságosság az elosztásra vonatkozik,536 ez a mindenkinek érdeme szerint osztó 

tudomány.537 Ez esetben a lényegi különbség abban manifesztálódik, hogy a sztoikus 

felfogásban megjelenik az érdemességi szempont, amit viszont Macrobius külön nem 

hangsúlyoz. Ugyanakkor Zénónnál is megvannak az igazságosságnak alárendelt további 

erények, bár kisebb számban, és csak részben egyeznek meg Macrobius társerényeivel.538 

  Szerzőnk szűkszavú, ám lényegretörő mondata a iustitia politicáról leginkább a 

jogi terminológiára, illetve a szónoklatelméleti munkák stílusára emlékeztet.539 Nagy 

valószínűséggel Cicero gyakorolta rá a legjelentékenyebb hatást, aki sokat foglalkozott az 

igazságosság kérdésével, s műveiben több helyütt is a Macrobiuséhoz hasonló 

megfogalmazásokkal találkozhatunk az igazságosságot illetően.540 A szónoknál a iustitia az 

emberi közösségek és a társadalom legfőbb kohéziós erejét jelenti, egyúttal szorosan 

összekapcsolódik a vir bonus eszményi alakjával. Kiemelkedő jelentőségére – mint arra már 

korábban is utaltunk – több helyen felhívja a figyelmet: gyakorlása nehézségekkel jár, de 

dicsőséghez és örök hírnévhez vezet,541 nélküle nem boldogulhat az emberiség: nullum enim 

est tempus, quod iustitia vacare debeat (Off. 1. 64.). Az eddig mondottak alapján tehát úgy 

látszik, hogy a iustitia politica meghatározásakor szerzőnk figyelmen kívül hagyta 

újplatonista mestereit, s a tanaikat megalapozó Platón doktrínáit, s helyettük Ciceróra 

támaszkodott,542 akinek nézeteit e témában jól ismerte. 

                                                 
535 Plót. Enn. 1. 2. 7. (4-5) és Porph. Sent. 32. (29, 5): to\ de\ oi ¹kei ª on eãrgon h¸ oi ¹kei oprag i ¿a. 
536 Stob. Ecl. II. 7. 
537 Uo. 
538 Uo.: t$ª  de\ di kai osu¿nv eu¹ se¿bei an, xrhs to¿th ta, eu¹ koi nw nhsi ¿an, eu¹sun allc i ¿an. 
539 Iust. Inst. 1. 1: Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuens. Rhet. Her. 3. 3: Iustitia … 
ius uni cuique rei tribuens pro dignitate cuiusque. A formulát a későbbiek során a keresztény egyházatyák is 
átveszik: Aquinói Szt. Tamás (Ambrosiust idézve): Summa Theol. IIa IIae 58. 11: iustitia est quae unicuique 
quod suum est tribuit. Szt. Ágostonnál: C.D. 19. 4. 4: iustitia, cuius munus est sua cuique tribuere. 
540 Vö.: Inv. 2. 160: Iustitia est habitus animi … suam cuique tribuens dignitatem. Ehhez kapcsolódóan Cicero a 
következő caputban olyan fogalmakat sorol fel, amik részben megfeleltethetők a macrobiusi társerényeknek 
(religio, pietas, gratia, vindicatio, observantia, veritas). Hasonlóképpen másutt az askalóni Antiokhos tanait 
idézve: Fin. 5. 65: Quae animi affectio suum cuique tribuens atque hanc, quam dico. Societatem coniunctionis 
humanae munifice et aeque tuens iustitia dicitur, cui sunt adiunctae pietas, bonitas, liberalitas, benignitas, 
comitas, quaeque sunt generis eiusdem. Továbbá: Fin. 5. 67: iustitia in suo cuique tribuendo; ND. 3. 15. 38. etc. 
541 Off. 1. 64; 2. 43; 2. 71. 
542 Ugyanezt az álláspontot képviseli Di Pasquale Barbanti (1988, 106) is. 
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  Fentebb már szó esett arról, hogy az egyes politikus erényeket Macrobius 

egyenrangúakként kezeli, s nem emeli az igazságosságot a többiek felé. Azonban 

nyilvánvalóan tisztában volt az igazságosság erényének szerepével és jelentőségével, ami 

egyértelműen ki is derül a Commentarii bevezetőjéből. A mű meglehetősen hosszúra nyúló, 

négy fejezetet is felölelő prológusának első részében, összehasonlítja Platón és Cicero 

államról írott műveit. Különbségként azt jelöli meg közöttük, hogy míg Platón az ideális 

állam megszervezését tűzte ki célul maga elé, addig Cicero az állam bemutatását, míg az 

előbbi arról értekezett, milyennek kell lennie az államnak, addig az utóbbi arról, milyen az, 

amit az ősök hagyományoztak a rómaiakra. Abban azonban Cicero híven követte a görög 

filozófust, hogy művét egy olyan álom leírásával zárta, amely értelmét és jellegét tekintve, 

megfeleltethető a pamphyliai Ér látomásának, mely Platón munkájának végén található. Majd 

megtudjuk, hogy Macrobiust az késztette gondolkodásra: vajon mi célja is lehetett a két 

szerzőnek ezekkel a történetekkel egy-egy olyan műben, mely alapvetően az állam 

kormányzásával és működtetésével foglalkozik: Sed quid vel illi commento tali vel huic tali 

somnio in his potissimum libris opus fuerit, in quibus de rerum publicarum statu 

loquebantur, quove attinuerit inter gubernandarum urbium constituta circulos orbes 

globosque describere, de stellarum motu de caeli conversione tractare quaesitu dignum et 

mihi visum est et aliis fortasse videatur... (Comm. 1. 1. 3). Ezt követően pedig részletesen 

elemzi, hogyan értékelte Platón és Cicero az igazságosságot, és milyen összefüggés 

mutatható ki ezen erény és a halhatatlan lélek jutalma között. 

  Előbb Platón koncepcióját mutatja be, kiemelve, hogy a filozófus az ideális 

államról folytatott beszélgetések során mindig hangsúlyozta, miszerint az emberek lelkébe 

bele kell plántálni az igazság iránti szeretetet, véleménye szerint ugyanis enélkül nem hogy 

az állam, de még egy kisebb emberi közösség, vagy egy család sem lehet meg. Az 

igazságosságra való hajlandóságot pedig semmi sem erősíti meg jobban az emberekben, mint 

az a meggyőződés, hogy a halandó lét végeztével meglesz a gyümölcse ennek az erénynek: 

Rerum omnium Plato et actuum naturam penitus inspiciens advertit in omni sermone de rei 

publicae institutione proposito infundendum animis iustitiae amorem, sine qua non solum res 

publica sed nec exiguus hominum coetus nec domus quidem parva constabit. Ad hunc porro 

iustitiae affectum pectoribus inoculandum nihil aeque patrocinaturum vidit quam si fructus 

eius non videretur cum vita hominis terminari. Hunc vero superstitem durare post hominem 

qui poterat ostendi nisi prius de animae immortalitate constaret? fide autem facta 

perpetuitatis animarum consequens esse animadvertit ut certa illis loca nexu corporis 

absolutis pro contemplatu probi improbive meriti deputata sint. Sic in Phaedone 
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inexpugnabilium luce rationum anima in veram dignitatem propriae immortalitatis adserta 

sequitur distinctio locorum quae hanc vitam relinquentibus ea lege debentur quam sibi 

quisque vivendo sanxerit. Sic in Gorgia post peractam pro iustitia disputationem de habitu 

post corpus animarum morali gravitate Socraticae dulcedinis admonemur. Idem igitur 

observanter secutus est in illis praecipue voluminibus quibus statum rei publicae formandum 

recepit. Nam postquam principatum iustitiae dedit docuitque animam post animal non perire, 

per illam demum fabulam—sic enim quidam vocant—quo anima post corpus evadat vel unde 

ad corpus veniat in fine operis adseruit ut iustitiae vel cultae praemium vel spretae poenam 

animis quippe immortalibus subiturisque iudicium servari doceret. (Comm. 1. 1. 4-7) Platón 

tehát az igazságosságnak adja az első helyet az erények között, s a test bilincseitől 

megszabadult lelkek, amennyiben gyakorolják ezt az erényt, akkor jutalomban, ha pedig 

megvetik, akkor büntetésben részesülnek. 

  Hasonlóképpen Cicero is, miként Macrobius fogalmaz: „az állam minden magán-, 

és közügyében az igazságosságnak adja a pálmát”, s legfőbb jutalomként az égbe való 

visszatérést helyezi kilátásba azok lelke számára, akik a négy sarkalatos erényt gyakorolva 

igazgatják az államot: Hunc ordinem Tullius non minore iudicio reservans quam ingenio 

repertus est: postquam in omni rei publicae otio ac negotio palmam iustitiae disputando 

dedit, sacras immortalium animarum sedes et caelestium arcana regionum in ipso 

consummati operis fastigio locavit indicans quo his perveniendum vel potius revertendum sit 

qui rem publicam cum prudentia iustitia fortitudine ac moderatione tractaverint. (Comm. 1. 

1. 8) Valószínűleg Cicero ez utóbbi mondata lehet az oka annak, hogy Macrobius, amikor a 

virtutes politicae egyes erényeit tárgyalja, nem szól a iustitia vezető szerepéről, hiszen mégha 

az állam irányításában ennek az erénynek jut is a legfontosabb szerep a quattuor virtutes 

közül,543 a lélek ascensiója szempontjából mind a négy erény egyformán fontos. Szerzőnk 

pedig azt vállalta, hogy Cicero szövegét interpretálja, tehát mindenekelőtt erre kellett 

figyelemmel lennie saját magyarázatai elkészítésekor. 

 

  A Saturnalia egészében a iustitia szó mindössze egyszer kerül elő, és ott is Iustitia 

istennő nevének formájában,544 egyébként csak a iustus melléknév különböző alakjaival és a 

iusta köznévvel találkozhatunk.545 Iustitiát egy olyan hagyomány kapcsán említi meg a 

szerző, mely az igazság istennőjét a Szűz csillagképpel azonosítja. Az emberi bűnöktől 

                                                 
543 Vö.: Cic. Rep. 2. 44.: sine summa iustitia rem publicam geri nullo modo posse. 
544 Sat. 1. 21. 24: Virgo autem, quae manu aristam refert, quid aliud quam du¿nami j h¸liakh\ quae fructibus 
curat? Et ideo Iustitia creditur, quae sola facit nascentes fructus ad usus hominum pervenire. 
545 Sat. 1. 6. 12; 6. 14; 13. 3; 16. 15; 3. 11. 7; 6. 6. 9; 7. 1. 14; 2. 1. 
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elborzadván égbe távozó iustissima virgo546 mítosza az antikvitás irodalmának több 

változatban is ismert története. A Szűz egyes szerzők szerint Fortunával, Ceresszel vagy 

éppen Erigonéval azonosítható, a legelterjedtebb tradíció szerint azonban Iuppiter és Themis, 

vagy Astraeus és Aurora leánya volt, aki az aranykorban élt a Földön, és akit diligentiája és 

aequitasa miatt neveztek el Iustitiának. Mindaddig, amíg ő irányította az embereket, 

békesség és bőség uralkodott, az aranykori nemzedéket követő korszakokban egyre inkább 

elharapódzó bűnöket és gonoszságot azonban már nem tudta elviselni, ezért a csillagok közé 

távozott.547 

  A Szűz csillagképéhez kötődő gazdag hagyományból Macrobius átveszi azt az 

elemet, amely a csillagképben Iustitiát véli felfedezni, azonban az azonosítást teljesen más 

alapokra helyezi. Szerinte ugyanis a zodiákus összes csillagjegye valamiféle hasonlóságot 

mutat a Nap természetével,548 így a kezében kalásszal ábrázolt Szűz a termésről gondoskodó 

Nap erejét (du¿namij) szimbolizálja. Ezt a Virgo csillagképhez kötődő szimbolikát úgy 

kapcsolja össze az igazság istennőjével, hogy azt mondja: egyedül Iustitiának köszönhető, 

hogy az élet fenntartásához szükséges termények az emberekhez kerülnek, s ez az oka annak, 

hogy Iustitiát hiszik a Szűznek. Ez a Nap-teológia alapján történő azonosítás sajátosan 

macrobiusi fejleménynek látszik. Nem tudhatjuk, hogy a Saturnalia elveszett szakaszaiban 

esett-e szó valamilyen formában az igazságosság kérdéséről, mindenesetre úgy tűnik, a 

fennmaradt szöveg gyakorlatilag egyáltalán nem szentel teret ennek a témának. Mindez lehet 

véletlen, de az is elképzelhető, hogy Macrobius már említett iustitia-felfogásával 

magyarázható, mely szerint az igazságosság valódi jelentősége az emberi lét szféráján túl, 

transzcendens szinten mutatkozik meg, s ezért az erről való diskurzusnak sokkal inkább egy 

filozófiai traktátusban van a helye. Ez persze csak spekuláció, mindenesetre az tény, hogy a 

iustitia hiányát a Saturnaliában bőségesen kompenzálja a Commentarii. 

  A iustitiából fakadó további erények többsége viszont igen jelentős szerephez jut 

Praetextatusék asztali beszélgetéseiben. A társerények közül a legnagyobb jelentőséget a 

religio kapja. Ez némiképp természetes is, hiszen az 1. és a 3. könyvek a vallással szorosan 

összefüggő kérdéseket tárgyalnak. A vallás általában bizonyos istenségekkel és 

                                                 
546 Germanicus Arat. 137. 
547 Hés. Erga 256-262; Arat. Phaen. 96-136; Germ. Arat. 96-139; Hyg. Astr. II. 25; Avien. Phaen. Arat. 273-
352; Ov. Fast. 1. 249; Met. I. 149; Verg. G. II. 474. A Szűz mítoszáról vö.: F. Bellandi – E. Berti – M. Ciappi: 
Iustissima Virgo: Il mito della Vergine in Germanico e in Avieno. Saggio di commento a Germanico Arati 
Phen. 96-139 e Avieno Arati Phaen. 273-352. Pisa 2001; és F. Garambois–Vasquez: La constellation de la 
Vierge ou l’amplification du savoir: Aratos, Germanicus, Avienus. Eruditio Antiqua 1, 2009, 123-139. 
548 Sat. 1. 21. 18: … signa … universa zodiaci ad naturam solis iure referuntur. 
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szertartásokkal kapcsolatban kerül szóba, ugyanakkor a princeps religiosorumként549 

megjelenő Praetextatus – aki társai szerint egyedüliként ismeri az istenek természetének 

titkait, s nem pusztán ahhoz van tehetsége, hogy megértse az isteni dolgokat, de megfelelően 

elő is tudja adni azokat550 – már a beszélgetés elején úgy nyilatkozik, hogy az ünnep idején 

folytatott tudományos eszmecseréjüket ő maga a vallás iránti tisztelet jeleként fogja fel.551 S 

arról is megbizonyosodhatunk, hogy az első nap házigazdájának otthona egy olyan vallásos 

ház, mely megtartja az ünnep régi tradícióit.552 A római vallásosság iránti elkötelezettség 

légköre tehát áthatja az egész összejövetelt, s ehhez társulnak még a régi religiót boncolgató 

különféle témák. A vallás terén Vergiliusnak tulajdonított bölcsességről korábban már esett 

szó, akkor azonban nem tértünk ki arra, hogy Macrobius a religiosus szó értelmezéséhez is őt 

hívja segítségül, két további szerzőre, Servius Sulpiciusra553 és Pompeius Festusra554 is 

hivatkozva. Hármójuk alapján a religio lényegét a következőképpen foglalja össze: a 

fogalom a relinquere igéből vezethető le, s úgy kell azt értelmeznünk, mint ami valamiféle 

szentség folytán el van zárva az emberektől,555 religiosinak pedig azokat szokták nevezni, 

akik el tudják különíteni egymástól a megteendő és a kerülendő dolgokat.556 A religio szónak 

többféle lehetséges etimológiája ismeretes, Macrobius meghatározása csak egy ezek sorából, 

és nem is a legnépszerűbb változat: az antikvitásban ugyanis inkább a relegere,557 religere558 

vagy a religare559 igékből történő eredeztetés számított elfogadottnak.560 Macrobius minden 

bizonnyal ismerte ezeket az etimológiákat is, mellőzésük oka talán csak az volt, hogy nem 

illeszkedtek az aktuális Vergilius szövegek interpretációjához. Azonban az sem zárható ki, 

hogy ezzel a maga vallásról alkotott sajátos elképzelését akarta nyilvánvalóvá tenni. 

                                                 
549 Sat. 1. 11. 1. 
550 Sat. 1. 24. 1: Hic cum Praetextatus fecisset loquendi finem, omnes in eum adfixis vultibus ammirationem 
stupore prodebant. Dein laudare hic memoriam, ille doctrinam, cuncti religionem, adfirmantes hunc esse unum 
arcanae deorum naturae conscium qui solus divina et adsequi animo et eloqui posset ingenio. 
551 Sat. 1. 7. 8: Nam si per sacra sollemnia rivos deducere religio nulla prohibet, si salubri fluvio mersare oves 
fas et iura permittunt: cur non religionis honor putetur dicare sacris diebus sacrum studium litterarum? 
552 Sat. 1. 24. 22-23. 
553 Szónok és jogtudós, Cicero barátja, consul Kr. e. 51-ben. 
554 Sextus Pompeius Festus a II-III. század folyamán élt, munkásságával kapcsolatban nem sok információ áll a 
rendelkezésünkre, annyi bizonyos, hogy készített egy epitomét Verrius Flaccus De verborum significatu című 
munkájából. 
555 Vö.: Gell. NA 4. 9. Gellius Macrobiusszal ellentétben a religio relinquere igéből történő eredeztetését nem 
Servius Sulpiciusnak, hanem Masurius Sabinusnak tulajdonítja. 
556 Sat. 3. 3. 8-12. 
557 Vö.: Cic. ND. 2. 28. 72. 
558 Vö.: Gell. NA. 4. 9. 1. 
559 Vö. Lact. Inst. div. 4. 28. 2. 
560 A modern kutatás is ezeket részesíti előnyben, és mindhárom etimológiának vannak hívei. Hogy csak egy-
egy példát említsünk mindegyikre: a relegere mellett érvel többek között: Th. Köves-Zulauf (Bevezetés a római 
vallás és monda történetébe. Budapest 1995, 56-58), A. Walde és J. B Hoffmann a religere igét preferálja 
(Lateinisches Etymologisches Wörterbuch I. Heidelberg 1954, 352), míg Wagenvoort a religare mellett teszi le 
a voksát (Pietas. Selected Studies in Roman Religion. Leiden 1980, 225-227). 
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  Nemcsak a szóban forgó szöveghely, de a religióval összefüggő egyéb fejtegetései 

alapján is bátran kijelenthetjük, hogy a szerző valláshoz való viszonyában legalább két 

réteget különíthetünk el. A felszínen, jól megragadható módon, van egy historikus aspektus, 

mely az istenek funkcióit, a kultuszok eredetét, az ünnepek mibenlétét tárgyalja, azonban van 

egy másik vonulata is, mely nem egyszerűen hozzáférhető és mindenképpen komoly 

elmélyülést kíván: ez mutatkozik meg a teológia szintjén a mindenséget irányító és mindent 

magába foglaló Nap kultuszának ismertetésében, egyéb vonatkozásokban pedig a különböző 

erények felmutatásában. Korábban már láttuk, hogy egyes elképzelések szerint az erény 

választási képesség, Macrobius pedig azáltal, hogy Pompeius Festus alapján úgy értelmezi a 

vallást, mint a megteendő és kerülendő dolgok elkülönítésének képességét, világosan jelzi 

számunkra, hogy a religiót erényként fogja fel, mégpedig olyan az igazságból fakadó 

erényként, amely az őt megillető tisztelettel és figyelemmel fordul a transzcendencia felé. 

  Előfordulási gyakoriság tekintetében a második helyen áll a társerények között a 

pietas, amit Macrobius egy helyen a filozófia növendékének nevez.561 Sok tekintetben igen 

közel áll a religióhoz,562 azonban van közöttük néhány alapvető különbség is. Így például 

míg a religio egy irányba: az emberektől az istenek felé mutat, és kollektív jellege a 

domináns, addig a pietas sokkal inkább egyéni attitűd és a kölcsönösségen alapul. A religio 

tárgya gyakorlatilag bármi lehet, amit szentség övez, ezzel szemben a pietas kizárólag 

személyekre irányulhat. Ezt igazolja az egyik Macrobius által előadott történet is, melynek 

főszereplője a híres szónok Licinius Crassus, aki elpusztult murenáját úgy gyászolta, mintha 

a gyermeke lett volna, majd amikor censortársa Domitius ezt a szemére vetette, Crassus azzal 

vágott vissza, hogy saját véleménye szerint éppenséggel kegyesen és jóindulatúan cselekedett 

(piam affectiosamque rem fecisse se iactitans).563 A helytelenül értelmezett pietas 

iskolapéldája ez a történet: a kegyesség nem irányulhat halakra… 

  A pietas eredeti képzete szerint a szülők iránti helyes magatartást jelenti, miként 

Köves-Zulauf fogalmaz: „a gyermekek szimbolikusan visszaadják a szülőknek azt, amit 

kaptak tőlük.”564 Erre példa Macrobiusnál Romulusnak a pietasa: a városalapítót Acca 

Larentia nevelte fel és halálakor ráhagyta minden vagyonát, Romulus pedig pietasa jeleként 

gyászszertartást rendezett és ünnepet alapított a tiszteletére.565 De találunk példát az 

                                                 
561 Sat. 7. 1. 5. 
562 Vö.: Cic. ND. 1. 41. 115: est enim pietas iustitia adversus deos. Továbbá Fin. 3. 22. 73; Inv. 2. 22. 73. 
563 Sat. 3. 15. 5. 
564 Köves-Zulauf (1995) 60. Ezzel összefüggésben vö.: Cic. Part. 22. 78: Iustitia erga parentes pietas 
nominatur. Planc. 33. 80: Quid est pietas, nisi voluntas grata in parentes? 
565 Sat. 1. 10. 17. A gyermek szülő iránti pietasa a Commentariiban is előkerül Scipio vonatkozásában: 1. 10. 3; 
13. 2. 
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ellenkező oldalról is, Peisistratos és fiainak esetét, amikor az apa a pietastól vezérelve aláveti 

magát fiai akaratának. Az elbeszélés szerint az athéni tyrannusnak egyszer nézeteltérése 

támadt fiaival, akik nem akarták megfogadni tanácsát, a köztük lévő viszály miatt pedig 

kárörvendeztek vetélytársai, azt remélve, hogy a széthúzás következtében valamiféle változás 

áll be a királyi házban. Mikor ez Peisistratos tudomására jutott, összehívta a népet és közölte 

velük, hogy valóban haragra lobbant fiaival szemben, később azonban belátta, hogy sokkal 

inkább méltó az atyai szeretethez, ha ő enged gyermekei véleményének. Így a nép 

megnyugodhatott afelől, hogy a király és fiai között egyetértés van.566 Ezek valóban 

szimbolikus tettek, mégis nagyon jól rávilágítanak az erény lényegére. A pietas egy másik 

megnyilvánulása a rabszolgák hőstetteihez kötődik, akik Grumetum ostromakor úrnőjüket 

megmentették az ellenségtől és szeretetteljesen védelmezték.567 Jóllehet ez nem tartozik a 

klasszikus példák közé, mégis a szolgák és a róluk gondoskodó úrnő, illetve a gondoskodás 

viszonzásaként értelmezhető kegyes tett párhuzamba állítható a szülő-gyerek kapcsolattal. 

  A pietasnak nemcsak a szülők, hanem az istenek, mint minden ember teremtői 

iránt is meg kell nyilvánulnia.568 Ezt tudja Macrobius is, ezért emeli ki Scipio Aemilianus 

fiának szóló intését, miszerint in deos pius … in homines iustus esset,569 ugyanis csak így 

nyerheti el lelke a megígért jutalmat. Az istenek irányában gyakorolt pietas egyik 

legkézenfekvőbb módja azonban a szertartások pontos és körültekintő végrehajtása. Vergilius 

pietasa Macrobius értelmezésében a rituálék alapos ismeretén keresztül is megmutatkozik. 

Negatív példaként pedig Mezentiust állítja elénk, aki magának követelte az áldozatra szánt 

termések zsengéit, ami eredetileg az isteneket illette volna meg.570 Mezentius, a contemptor 

divum úgymond megszegte a játékszabályokat: olyasmit kívánt ugyanis birtokolni, ami jog 

szerint nem őt illette, tettével súlyosan megsértve az istenek tiszteletét. 

  A religióval és a pietasszal szemben a concordiának nincs transzcendens 

vonatkozása. Ez csak az emberek egymás közötti viszonyrendszereiben érvényesülhet, 

miként azt Macrobius exemplumai is igazolják. A concordia, amelyet Varro a corde 

congruente kifejezéssel hoz összefüggésbe,571 előremozdítja az embereket kitűzött céljaik 

felé azáltal, hogy közös akaratot, szándékot ébreszt bennük. Épp ezért fontos szerep jut neki 

az állam irányításában, hiszen a vezetőknek – bármilyen államformában gondolkodjunk is – 

                                                 
566 Sat. 7. 1. 12. Ez a történet nemcsak a pietasnak, hanem egyben a concordia erényének példája is. 
567 Sat. 1. 11. 23. 
568 Vö.: Cic. ND 1. 116: Est enim pietas iustitia adversum deos. 
569 Comm. 1. 15. 1. 
570 Sat. 3. 5. 9. 
571 L. 5. 10. 
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egyetértésben kell lenniük egymással a megfelelő működés és a fejlődés érdekében.572 

Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur573 – így szól a híres sallustiusi 

intelem, s valóban: az egyetértés, az összhang energetizáló hatással bír, és az embereknek 

olyan erőt ad, amelynek birtokában nagy dolgokra lehetnek képesek. Ez az összhang 

mutatkozik meg Macrobiusnál Ianus és Saturnus közös uralkodásában,574 akik a hagyomány 

szerint együtt formálták át a korábban civilizálatlan itáliai tájat és annak lakóit, s 

munkájuknak köszönhetően az utókor aranykorként tartja számon ezt az időszakot. A szerző 

kiemeli a közös munka, a communis opera jelentőségét, ami abban is megnyilvánul, hogy 

egymás szomszédságában alapítottak városokat, s hogy a két uralkodó közötti concordiát a 

későbbi nemzedékek is érzékelték, nyilvánvaló abból, hogy két egymást követő hónapot 

szenteltek nekik. Az erény nemcsak a társadalmi egységet illetően juthat érvényre, hanem a 

családon belüli, illetve rokoni egyetértést is jelöli, leginkább a házastársak közötti 

harmóniát.575 Erre utal szerzőnk, amikor azt mondja, Venus … velut iugo concordi iungit 

matrimonia.576 De a fentebb már említett, Peisistratosról szóló történet is ide kapcsolható a 

szülő és gyermeke közötti egyetértés, illetve annak példájaként, hogy milyen veszélyeket rejt 

magában a concordia ellentéte, a discordia, hiszen nemcsak a családi kötelékek 

széthullásával, de még a királyi hatalom elvesztésének lehetőségével is fenyegetett. A 

concordia egyéb előfordulásait illetően, természetesen a lakomákkal összefüggésben is 

előkerül, hogy tudniillik akkor lesz kellemes egy összejövetel légköre, ha a vendégek 

úgymond „egy hullámhosszon vannak”. S ennek érdekében meg kell szüntetni minden olyan 

zavaró körülményt, amely megbonthatná a harmóniát.577 Egyetértés ugyanakkor nemcsak 

pozitív törekvésekre irányulhat: a vitiorum firma concordia578 a régi rómaiak megátalkodott 

pompakedvelését és erkölcstelen életmódját érzékelteti. 

  Az affectus jelentéstartalmát a macrobiusi szövegek alapján nehéz pontosan 

meghatározni. A szó egyszer fordul elő a iustitiae affectus kifejezésben,579 s ez az adott 

szövegkörnyezetben egyértelműen az igazságosságra való hajlandóságot jelöli, egyébként 

pedig általában „indulat”, „érzelem” értelemben szerepel.580 A iustitia társerényeként 

                                                 
572 Vö.: Cic. Rep. 1. 49: concordi populo et omnia referente ad incolumitatem et ad libertatem suam nihil esse 
inmutabilius, nihil firmius; facillimam autem in ea re publica esse posse concordiam, in qua idem conducat 
omnibus. 
573 Sal. Iug. 10. 6. 
574 Sat. 1. 7. 23: Hos una concordesque regnasse vicinaque opppida communi opera condidisse. 
575 Vö.: pl. Plaut. Am. 474-75, 962. 
576 Sat. 1. 12. 11. 
577 Sat. 7. 1. 13. 
578 Sat. 3. 17. 13. 
579 Comm. 1. 1. 5. 
580 Pl. Sat. 4. 4. 3; 4. 11; 5. 1; 5. 9; 5. 13. 41; Comm. 2. 3. 8. 
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valószínűleg, akkor értelmezzük megfelelően, ha az emóciók szabályozását, helyes irányba 

terelését értjük rajta. 

  A humanitas egy helyen fordul elő a Saturnaliában, Augustus lányával, Iuliával 

kapcsolatban, akinek általános jellemzéséből kiderül, hogy bár számos rossz tulajdonsággal 

rendelkezett, pozitív jellemvonásai is voltak, ezek közé tartozott az a mitis humanitas is, 

melyből vonzereje táplálkozott.581 

  Az amicitia, éppúgy, mint az innocentia a Saturnalia szereplőivel összefüggésben 

jelenik meg. Praetextatus Evangelus azon megjegyzésére reagálva, miszerint valamiféle 

titkos összejövetel van a házában, vendégeit az innocentiae lumina kifejezéssel védelmezi,582 

az amicitiával kapcsolatban pedig azt mondja: miként a házasságokat, úgy a barátságokat is 

Venus szerzi.583 A Saturnaliakor egybegyűlt társaság tagjait kölcsönös barátság fűzi össze, a 

kerettörténetben felbukkanó Decius is a barátságot jelöli meg az összejövetel alapjaként.584 

Nicomachus Flavianus és Eustathius baráti párosáról pedig már korábban szó esett.585 

  Cicerónál e szavakkal inti atyja Scipiót: iustitiam cole et pietatem quae, cum 

magna in parentibus et propinquis, tum in patria maxima est. Ea vita via est in caelum… 

(Rep. 6. 16). Macrobius ebben a szakaszban találja meg azon nézetének igazolását, mely 

szerint a polgári erények gyakorlása révén is elérhető az égi boldogság, és a 

következőképpen interpretálja a gondolatot: His de siderum natura et siderea hominum 

mente narratis, rursus filium pater ut in deos pius, ut in homines iustus esset hortatus, 

praemium rursus adiecit, ostendens lacteum circulum virtutibus debitum et beatorum coetu 

refertum… (Comm. 1. 15. 1) Mindez jól érzékelteti, hogy az igazságosság a különböző 

viszonyrendszerekben nyer értelmet. Az istenekkel szembeni pietas és az emberek irányában 

tanúsított iustitia biztosítja a lélek felemelkedését, visszatérését eredeti otthonába, amely 

jóllehet a kommentált szövegrészben a Tejúttal egyenlő, valójában azonban Macrobius 

felfogása szerint a Nus birodalma. 

 

 

 

 

 

                                                 
581 Sat. 2. 5. 2. 
582 Sat. 1. 7. 6. 
583 Sat. 1. 12. 11: Venus … iungit matrimonia amicitiasque componit. 
584 Postumianus részvételét az eseményen e szavakkal valószínűsíti: explices velim quale illud convivium fuerit, 
a quo te afuisse propter singularem omnium in te amicitiam non opinor. (Sat. 1. 2. 5) 
585 Sat. 1. 6. 4. 



 130

V. ÖSSZEGZÉS 

 

  Az értekezés első része a Macrobius személyét érintő problémákkal foglalkozott. 

A tárgykörben végzett vizsgálatok eredményei a következőképpen összegezhetők: a szerző 

valószínűleg azonos azzal a Theodosiusszal, aki a praefectus praetorio Italiae, Illyrici et 

Africae tisztségét töltötte be a 430-as esztendőben, III. Valentinianus uralkodása idején. 

Minden bizonnyal a latin volt az anyanyelve, de nem Itáliában született, hanem valamelyik 

provinciából – talán Észak-Afrika területéről – származott. Politikai karrierjére műveiben 

sehol nem utal, a magas állami hivatalok betöltésére csupán a munkái elején feltüntetett 

titulusokból lehet következtetni. Fia, Eustathius praefectus urbi volt valamikor a 457-472 

közötti időszakban, unokája pedig a Macrobius Plotinus Eudoxius nevet viselte. 

  Macrobius az ősi római vallásról és istenvilágról gyakran és sokat beszél 

műveiben, nagy jelentőséggel bír számára ez a téma, mert a tradicionális római kultúra egyik 

igen fontos elemét képezi, ugyanakkor hiba lenne ennek alapján azt feltételezni, hogy ez az 

ún. pogány hitvilág határozta meg saját vallási identitását is. A kereszténységről egyáltalán 

nem nyilatkozik műveiben, ennek ellenére szinte bizonyos, hogy formálisan legalábbis fel 

kellett vennie az új hitet, egyébként ugyanis nem tölthette volna be azt a hivatali funkciót, 

amely neki tulajdonítható. A szerző korára már államvallássá előlépett kereszténység körüli 

nagy csend paradox mivoltát jól érzékelteti, hogy Macrobius a középkor egyik 

legolvasottabb, igen gyakran idézett szerzője volt. Hallgatása mindazonáltal azt a 

meggyőződést erősíti, hogy vallásossága inkább filozófiai alapokon nyugodott, mégpedig a 

korszakban divatos újplatonizmuson. Felfogása szerint a lélek testből való kiszabadulása, a 

kontempláció és az Egyhez való felemelkedés az erényeken keresztül valósulhat meg, s ezek 

az erények minden egyes ember számára elérhetők. Ez utóbbi gondolat azonban párhuzamba 

állítható a keresztény elképzelésekkel, s talán épp ez az a pont – Macrobius kora –, ahol még 

tetten érhető az ókor utolsó nagy filozófiai rendszerének és a kereszténységnek a kölcsönös 

egymásra hatása, mielőtt az újplatonista eszme végleg felolvadna a győzedelmes új hit 

tanaiban. 

  A szerző három ránk maradt műve közül az első egy grammatikai traktátus, 

melyben a görög és latin igék hasonlóságait és különbözőségeit vizsgálja. E mű eredetiségét 

speciális tartalma és vizsgálati módszerei adják, magas színvonala miatt sokkal inkább 

tudományos, mint tanító jellegű munkának tekinthető. További két művét a Saturnaliát és a 

Commentariit egyaránt fiának, Eustathiusnak ajánlja. A két munka praefatióinak összevetése 

alapján feltételezhetően a Saturnalia keletkezett korábban, a később íródott Commentarii 
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bizonyos szempontból ennek szerves folytatása. Bár műfajukat tekintve eltérnek egymástól, a 

Saturnalia ugyanis a symposion-irodalom, másik műve pedig a kommentár-irodalom körébe 

utalható, mégis közös sajátságuk, hogy Macrobius általuk a számára fontos értékeket, 

életszabályokat kívánja közvetíteni Eustathiusnak, s ezeken túl egy olyan hatalmas 

műveltséganyagot is átörökít, amely magába foglalja a római kultúrtörténet szinte minden 

területét. A Saturnaliában és a Commentariiban egyértelműen megmutatkozó didaktikus 

szándék, a nevelő célzatú exemplumok nagy száma alapján a két mű a polgártükrök, vagy 

laikus tükrök közé sorolható. A bennük foglalt atyai útmutatások a serdülőkortól a felnőtté 

válásig segítik az ifjú elméjének kibontakoztatását, egyéniségének kiteljesítését, hogy az a 

római műveltség és az újplatonista filozófia elsajátítása révén vir bonusszá váljon, aki képes 

önmagát és másokat is irányítani, és közösségének szolgálatára lenni. Az említett két munka 

tehát az artes liberales szellemében fogant tanító jellegű írásmű, a bennük felhalmozott 

enciklopédikus tudással a szerző közvetlen célja fiának nevelése, műveltségének gyarapítása, 

közvetetten pedig a mindenkori olvasó számára kívánja felmutatni a római kultúra 

tradicionális értékeit és az újplatonista filozófia meghatározó gondolatait. 

  A szerző személyét és műveit érintő kérdések vizsgálatát követően etikai felfogása 

képezte a további elemzések tárgyát. Macrobius morálfilozófiájának homlokterében a 

virtutes állnak. Erény-hierarchiájában a legfontosabb szerep a sarkalatos erényeknek jut, az 

általa megemlített további erények – amelyek az értekezésben a virtutes cardinales 

társerényeiként kerülnek meghatározásra – ezek egy-egy aspektusát képviselik. Az 

újplatonista gondolkodó a quattuor virtutes szerepére és jelentőségére vonatkozó elméletét 

alapvetően Plótinos és Porphyrios doktrínái alapján dolgozza ki, de munkájában helyenként 

más, a rómaiak körében jól ismert filozófiai irányzatok hatása is kimutatható. A négy erény: 

a prudentia, a temperantia, a fortitudo és a iustitia meghatározásra kerül a virtutes politicae, 

a virtutes purgatoriae, a virtutes animi iam purgati és a virtutes exemplares szintjén. 

Mindegyik szinten más feladatai és jellegzetességei vannak az egyes erényeknek. A négy 

sarkalatos erény négy egymást követő szinten való elhelyezése megfelel a görög 

újplatonisták felfogásának, azonban az erényszintek macrobiusi értékelésében már lényeges 

különbségek fedezhetők fel. 

  Abban nincs nézetkülönbség Macrobius és görög példaképei között, hogy az 

emberi élet célja a boldogság elérése, ami újplatonista értelmezésben azonos az istenné 

válással, viszont azt illetően, hogy milyen úton keresztül érhető el az említett cél, már eltérő 

véleményen vannak. A római szerző virtus-etikája leginkább abban különbözik 

előzményeitől, hogy hangsúlyos szerepet juttat az erényszintek első fokán elhelyezkedő 
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polgári erényeknek, de az ún. nagyobb erények szintjein is találunk apróbb eltéréseket, 

amelyek elsősorban felfogásbeli különbségekkel magyarázhatók, illetve azzal, hogy 

Macrobius időnként megkísérli újraértelmezni mesterei gondolatmenetét azokon a pontokon, 

ahol logikátlannak érzi az eredeti koncepciót. Plótinos, és az ő erénytanát szisztematikus 

rendszerbe foglaló Porphyrios a polgári, vagy politikus erényeket szükségesnek tartották az 

egyén, mint társadalmi lény számára, de az volt a meggyőződésük, hogy ezek által nem 

érhető el a boldogság, pusztán előkészítő szerepet töltenek be a nagyobb erények fokára való 

felemelkedés folyamatában. A lélek ascensiója csak a kontempláció útján valósulhat meg. 

  Macrobius ezzel szemben kiindulva egy szillogisztikus okfejtésből (amely szerint, 

ha az erények boldoggá tesznek, és a polgári erények is erények, akkor a polgári erények 

által is elérhető a boldogság) azt állítja, hogy a magukat polgári erényeikben gyakorló 

emberek előtt is nyitva áll az istenné válás útja. Az említett erényeket virtutes negotiosaenak 

nevezi, míg a kontemplációhoz kötődő magasabb szintek erényeit virtutes otiosaenak. Ezek 

tulajdonképpen a praktikus és a teoretikus erények megfelelői szerzőnknél, s mindkét erény 

típus által megtörténhet az égi örök boldogság elérése. Azt ugyanakkor ő is elismeri, hogy 

bár a végcélt illetően nincs értékbeli különbség az aktív élethez és a kontemplációhoz köthető 

erények között, az ideális mégis a genus mixtum, vagyis az, ha mindkét fajta virtus 

megtalálható az egyénben. A kevert típus az erény tökéletes formája, ez jellemezte Solónt és 

Lykurgost, Numát és Scipio Aemilianust is. 

  Többen úgy vélik, hogy a szerző azért helyezkedik a fentebb kifejtett álláspontra, 

mert félreérti az újplatonisták doktrínáit, mások ellenben azt gondolják, hogy valójában nincs 

is semmiféle nézetkülönbség: Macrobius ugyanazt mondja, mint Plótinos, csak retorikailag 

szebb megszövegezésben. Az értekezés rámutat arra, hogy e nézetek egyike sem elég 

meggyőző. A Commentarii szövege alapján világosnak látszik, hogy a szerző jól ismeri az 

újplatonista erénytant, míg az említett eltérések léte is egyértelműen igazolható. Annál a 

koncepciónál, amely a plótinosi elmélet félreértését hangsúlyozza, sokkal valószínűbb, hogy 

a kommentáríró szándékosan fosztja meg az eredeti tant attól a misztikus köntöstől, amelybe 

korábban a görög bölcselő öltöztette. Macrobius igyekszik minél jobban racionalizálni virtus-

etikáját, hogy azt – az interpretatio Romana tradicionális módszerét követve – a lehető 

legnagyobb mértékben a római értékrendhez és gondolkodásmódhoz igazítsa. 

  A virtutes politicae privilegizálásával, jelentőségének felnagyításával szemben 

felhozott érvek egyike, hogy a polgári erényeket bemutató exemplumok nem szerepelnek 

másik művében, a Saturnaliában. Véleményem szerint azonban miután a Saturnalia 

valószínűleg korábban keletkezett, mint a Somnium Scipionishoz írott kommentárok, ezért 
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nem is szükséges, hogy alátámasszon egy olyan elméletet, amely talán még meg sem 

született. Másfelől pedig amennyiben figyelembe vesszük Macrobius azon kitételét, 

miszerint bárki rendelkezhet az erényekkel, akkor nem elég csak a gubernatores erényeit 

keresni és vizsgálni, hanem sokkal tágabb értelemben, gyakorlatilag bárkivel összefüggésben 

analizálni lehet a virtutest. Így pedig számos példa gyűjthető össze a Saturnaliából, de itt 

ismételten ki kell emelni, hogy ezen exemplumoknak nem feladatuk a Commentariiban 

kifejtett sajátos macrobiusi erénytan alátámasztása, csupán annak előzményeként 

értékelhetőek, illetve a szerző virtus-koncepciójának adekvátabb értelmezéséhez járulhatnak 

hozzá. 

  A négy sarkalatos erény közül elsőként a prudentia vizsgálatára került sor. 

Macrobius értelmezésében a prudentia politica a gyakorlati bölcsességet is magában hordozó 

intellektuális erény, amely mindent az értelem által megszabott normához igazít, és eldönti, 

hogy mely cselekedetek helyesek és melyek helytelenek. Katartikus és teoretikus szinten 

feladata a kontempláció megvalósítása, míg a paradigmatikus erények fokán az isteni 

Értelemmel azonos. Ehhez a meghatározáshoz járulnak hozzá a Saturnalia példái, amelyek 

alapján megállapítható, hogy a fogalom értelmezéséhez több aspektusból is lehet közelíteni: 

ez minden alkotó tevékenység nélkülözhetetlen előfeltétele, ugyanúgy szükség van rá egy 

város, vagy egy kultusz megalapításakor, mint egy irodalmi mű létrehozásakor. Szoros 

kapcsolatban áll az emlékezőtehetséggel és az ékesszólással, bölcsesség ugyanis éppúgy kell 

a beszédhez, mint a hallgatáshoz. Benne foglaltatik az előrelátás, a jövő megsejtése, az 

óvatosság, a harmóniateremtő képesség. Elsősorban idősebb, tapasztalt emberek jellemzője 

ez az erény, de arra is találunk példát – az ifjú Papirius Praetextatus esetét – amikor egy fiatal 

fiúhoz kapcsolódik. A prudentia birtokosai közül többeket isteni tiszteletben részesít az 

utókor. Macrobius mások mellett Ianust, Romulust, Homérost és Caesart ruházza fel ezzel az 

erénnyel, ők mindannyian a tevékenységével halhatatlanságot elérő ember kiváló példái. 

  A temperantia birtokában lévő egyén Macrobius szerint nem tesz olyat, amit 

később meg kellene bánnia, önmérséklet jellemzi, vágyait mindig az értelem által megszabott 

helyes irányba tereli. A megtisztító erények fokán tapasztalható plótinosi aszkétizmus római 

követőjénél kevésbé erőteljesen jelentkezik, a földi vágyak teljes feledése nála csak a 

harmadik erényszint követelménye, a legmagasabb fokon pedig az Értelem önmaga felé 

fordulását jelenti. A mértékletesség gyakorlására való buzdítás fontos eleme a nevelésnek. A 

Saturnaliában a luxuria különféle változatainak bemutatásával a szerző a mértéktelenségben 

rejlő veszélyekre akarja felhívni fia figyelmét. A szerző az említett mű 

lakomavendégségének főszereplőit a temperantia erényének kiemelkedő képviselőiként 
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mutatja be: gyakorlásában Praetextatus, Symmachus és barátaik messze megelőzik a régebbi 

korok embereit, s erősen helytelenítik az antik idők pompakedvelését és kicsapongó 

életmódját. A convivium résztvevőinek mértéktartását illetően talán túlzásba is esik a szerző, 

az a mód ugyanis, ahogyan ünneplésüket leírja, már-már a józan önmérséklet diktálta 

határokon túllépve az aszkétizmus irányába hajlik. Erre azonban magyarázatot szolgáltathat 

Macrobius Praetextatusék iránt érzett feltétlen tisztelete és újplatonikus gondolkodása, 

amelyek egyaránt arra ösztökélték, hogy a pogány arisztokrácia e vezéregyéniségeit úgy 

mutassa be, mint akik – többek között kivételes temperantiájuknak köszönhetően – az 

átlagembereknél előrébb járnak az isteni szintre emelkedés folyamatában. 

  A polgári, vagy politikus bátorság legfőbb ismérve a Commentariiban, hogy a 

lélek felül tud emelkedni a veszélytől való félelmen, ugyanakkor a turpia kategóriájába 

sorolható dolgoktól való félelem nagyon is kívánatos. A szerző nem állít fel hierarchikus 

értékskálát a félelmet keltő szituációk tekintetében, így a harci bátorságot sem tartja előbbre 

valónak az élet egyéb területein tanúsított bátorságnál. Ezt igazolja az is, hogy a 

Saturnaliában a fortitudo erényét elsősorban nem bátor harcosokban és rendíthetetlen 

jellemükről ismert személyekben keresi, hanem egyszerű rabszolgákban, akikben e virtus 

ugyanúgy felfedezhető, mint a szabad emberekben. A bátorság másik említésre méltó 

exempluma nem meglepő módon Hercules személyéhez köthető, de ez esetben a hős nem a 

megszokott héroszi szerepében jelenik meg, hanem a Nap-teológia kontextusában. Hercules 

ugyanis Macrobiusnál a Nap fortitudót adományozó erejével azonos, amely erény által az 

emberek az istenekhez válnak hasonlatosakká. 

  A négy kardinális erény közül utolsóként említi a szerző az igazságosságot, 

amelynek feladata a virtutes politicae szintjén kinek-kinek megadni azt, ami őt megilleti. Ez 

a tömör meghatározás bizonyos cicerói szöveghelyekre, illetve a jogi terminológiára 

emlékeztet. Macrobius itt nem utal a iustitia többi erényt koordináló szerepére, – ami a 

fogalom fontos jellemzője az ókori igazságosság-definíciókban – nála ez csak a magasabb 

erényszinteken jelenik meg. A nagyobb erények fokán az igazságosság biztosítja az 

állandóságot és az örök szövetséget a lélek és a Nus között. A iustitia az egyetlen a négy 

sarkalatos erény közül, amellyel nem foglalkozik érdemben a Saturnaliában, mindössze egy 

helyen jelenik meg Iustitia istennő kapcsán. Ellenben komoly teret szentel neki a 

Commentariiban, amelynek már a bevezető része az igazságosság államban betöltött szerepét 

vizsgálja Platón és Cicero alapján. Bár a iustitia nem jut jelentős szerephez a Saturnaliában, 

társerényei gyakran felbukkannak a legváltozatosabb összefüggésekben. Segítségükkel 
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fejthetők fel a macrobiusi igazságfogalom egyes rétegei, amik az emberek közötti különböző 

viszonyrendszerekben manifesztálódnak. 

  Plótinos és Porphyrios nagyon szűkszavúan nyilatkoznak a polgári erények 

mibenlétéről és jelentőségéről. Platónnak a három lélekrészről szóló elméletéből kiindulva 

gyakorlatilag csak annyit mondanak, hogy a gondolkodó lélekrész erénye az okosság, az 

indulatos lélekrészé a bátorság, a vágyakozó lélekrészhez pedig a mértékletesség tartozik, s 

felettük áll, az ő működésüket koordinálja az igazságosság. A polgári erények is tiszteletre 

méltóak, de még inkább igaz ez a nagyobb erényekre, ugyanis azok által érhető el az istenné 

válás. A fentebb elmondottak alapján nyilvánvaló, hogy Macrobius ennél jóval nagyobb 

jelentőséget tulajdonít a virtus politicának, s ezt nem lehet pusztán a kommentált cicerói 

szöveg értelmezésével magyarázni, ugyanis a polgári erények preferálásában egyértelműen 

megmutatkozik a római kultúra, tradicionális értékrend és mentalitás komplex hatása. 

  A Saturnalia exemplumaival kapcsolatban nem volt előzetes elvárás, hogy 

megfeleljenek a kommentárokban olvasható virtus-definícióknak, mégis valamennyi 

szöveghely azt igazolja, hogy nincs ellentmondás a két mű erényképe között, sőt az 

értekezésben elemzett példák kiválóan illusztrálják a Commentarii virtus-etikáját. A 

Somnium Scipionishoz írott kommentár tehát Macrobius négy erényről alkotott felfogásának 

jól kiérlelt összegzését adja, a Saturnalia virtutes allúziói pedig – az újplatonista erényetika 

csíráit hordozva magukban – némiképp ezt előlegezik meg. 

  Bár a szerző írásművei az ún. „nagy szövegeket” előnyben részesítő XIX. századi 

kánonon kívülre szorultak, mind művelődéstörténeti, mind etikatörténeti szempontból 

jelentőségük nem elhanyagolható, bizonyos korszakokban pedig kifejezetten nagy 

civilizációs hatással rendelkeztek. A platonista filozófia antik szellemiségét javarészt 

Macrobius munkái közvetítették a középkor és a reneszánsz felé, néhány olyan késő római 

szerző művei mellett, mint például Martianus Capella és Boethius. A macrobiusi 

Fortlebenben magyar vonatkozások is kimutathatók: a szerző hatása éppúgy érzékelhető a 

Szent István-i Intelmek írójánál, mint Janus Pannonius és Andreas Pannonius munkáiban, 

vagy Pázmány Péter prédikációiban. Az utóélet-kutatás vonatkozásában már eddig is 

számottevő eredmények születtek,586 de ezen a területen szinte kimeríthetetlen a vizsgálható 

anyagok mennyisége, s ez kijelöli azt az irányt, amerre a későbbiekben tovább lehet haladni 

Macrobius erényetikájának feltérképezésében. 

                                                 
586 Vö.: De Paolis (1986-1987) 232-249; Uő (1988); M. – D. Chenu: La théologie au douzième siècle. Paris 
1976; legújabban pedig: I. Caiazzo: Lectures médiévales de Macrobe: Les „Glosae Colonienses super 
Macrobium” (Études de Philosophie Médiévale, 83) Paris 2002. 
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Az értekezés összefoglalása 

 

  Az értekezés célja a IV-V. század fordulóján élt római szerző, Macrobius 

Ambrosius Theodosius erényetikájának, pontosabban a négy sarkalatos erénnyel (a 

prudentiával, a temperantiával, a fortitudóval és a iustitiával) kapcsolatos felfogásának 

bemutatása és elemzése. A vizsgálathoz Macrobius két műve: a Saturnalia és a Commentarii 

in Somnium Scipionis szolgáltatta az alapot. Mindkét írásmű tanító jellegű, a bennük 

felhalmozott enciklopédikus tudásanyaggal a szerző közvetlen célja fiának nevelése, 

műveltségének gyarapítása, közvetetten pedig a mindenkori olvasó számára kívánja 

felmutatni a római kultúra tradicionális értékeit és az újplatonista filozófia meghatározó 

gondolatait. 

  Az erénytani elemzések kiindulási pontja a Commentarii I. 8. fejezete, ahol a 

szerző összefoglalja a négy erény tanának újplatonista rendszerét, amelyet Plótinos és 

Porphyrios dolgozott ki. E tan szerint az ember legfőbb célja, hogy hasonlóvá váljon az 

Istenséghez, s ez a törekvés az erények gyakorlásán keresztül valósítható meg. A négy erény 

négy egymást követő szinten helyezkedik el, amely szintek a lélek ascensiójának útját, az 

öntökéletesedés egyre magasabb fokait jelölik a halandó lét szférájától az Egyhez való 

felemelkedésig. Macrobius átveszi Plótinosék hierarchikus rendszerét, de némiképp átalakítja 

azt. A két leglényegesebb eltérés elődeihez képest abban mutatkozik meg, hogy nála az 

istenné válás folyamatában jelentős szerephez jutnak a polgári, vagy politikus erények, 

amelyek az eredeti koncepcióban csekély értékkel bírtak, továbbá szerinte az erényekkel 

bárki rendelkezhet, nem csupán a filozófusok és az állam vezetői, s ez utóbbi gondolata talán 

az újplatonizmus és a kereszténység kölcsönös egymásra hatásának jeleként is felfogható. 

  E különbségek meglétét egyes kutatók vitatták, többek között arra alapozva 

meggyőződésüket, hogy a polgári erények csak a Commentariiban jelennek meg, a 

Saturnaliában nem jutnak szerephez. Az értekezés arra mutat rá, hogy ez a nézet nem 

helytálló, a sarkalatos erények jelenléte ugyanis kimutatható az említett műben, csak a 

korábbiakban nem megfelelő szempontok alapján vizsgálták a szöveget. Ugyanis 

amennyiben figyelembe vesszük, hogy Macrobius szerint az erényeket bárki birtokolhatja, 

akkor nem elég pusztán a filozófusokra és államvezetőkre vetítve vizsgálni a virtutes 

előfordulásait, hanem mindenkire ki kell terjeszteni. Így pedig számos példát találunk a 

sarkalatos erényekre, ezek összegyűjtése és kiértékelése képezi a dolgozat nagyobb részét. A 

vizsgálatok eredményéből azt a konklúziót lehet levonni, hogy a Saturnalia exemplumai 

egyfelől megelőlegezik a kommentárokban megjelenő, már kiérlelt filozófiai koncepciót, 
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másfelől pedig egyértelműen alátámasztják a fentebb jelzett különbségeket a görög 

újplatonisták és római követőjük erényfelfogása között. 

 

 

The summary of the dissertation 

 

  The aim of this dissertation is to introduce the virtue ethics of Macrobius 

Ambrosius Theodosius, the Roman author living at the turn of 4th and 5th centuries, and to 

analyse his perception of the four cardinal virtues (i.e. prudentia, temperantia, fortitudo and 

iustitia). The examination was based on Macrobius’ two major works, Saturnalia and 

Commentarii in Somnium Scipionis. Both writings have a didactic purpose; the direct aim of 

the author with the encyclopaedic knowledge accumulated in the texts is his son’s education, 

the extension of his erudition, while his indirect intention is to represent the traditional values 

of Roman culture, as well as the essential ideas of the Neoplatonic philosophy for his readers 

of all times. 

  The starting point for the analysis of the doctrine of virtues is Commentarii I. 8, 

where Macrobius summarises the Neoplatonic system of the four virtues, which was 

elaborated by Plotinus and Porphyry. According to this doctrine the main purpose for humans 

is assimilation to God and this pursuit can be realized through the exercise of virtues. The 

four virtues are ranked on four consecutive levels, which signify the way of the soul’s 

ascension, the higher and higher grades of self-perfection from the sphere of mortal existence 

to the ascent to the One. Macrobius takes over the Plotinian hierarchical system, but to a 

certain extent he also changes it. The two main differences between him and his predecessors 

are that to his mind civic or political virtues play a significant role in the process of 

divinization, which were less important in the original concept; furthermore, according to 

him anybody can possess these virtues, not only philosophers and the leaders of the state. 

This latter idea could be understood as a sign of the mutual effect of Neoplatonism and 

Christianity. 

  Some scholars doubt the existence of the above mentioned differences, arguing 

among other things that civic virtues only appear in Commentarii, not in Saturnalia. The 

dissertation points out that this view is not convincing as the presence of the cardinal virtues 

is demonstrable in the former work as well, but previously they were not searched for in an 

appropriate way. Inasmuch as we take into account that anyone can possess the virtues, it is 

not enough to examine the virtutes of philosophers and state leaders, but the research must be 
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extended to everybody. Thus we find numerous exempla for the cardinal virtues, and the 

major part of the dissertation consists of collecting and evaluating these examples. From the 

results of the examinations we can draw the conclusion that on one hand the examples of 

Saturnalia prefigure the mature philosophical concept occuring in Commentarii; on the other 

hand they undoubtedly support the above mentioned differences between the approach to 

virtues of Greek Neoplatonists and their Roman successor. 
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