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Tudományos körökben Alain Cameron eredményei alapján mára már 

elfogadottá vált, hogy a neoplatonista filozófusként ismert Macrobius 

Ambrosius Theodosius római senator és praefectus praetorio Italiae Illyrici et 

Galliae volt a 430-as évben.1 Jóllehet a római birodalom hivatalos 

államvallása ekkor már a kereszténység, Macrobius művei a korábbi korszakok 

szellemi hagyatékából táplálkoznak, ezért műveit a pogány műveltség 

kategóriájába szokás utalni. Macrobius három ismert munkája közül az első, 

miután tisztán grammatikai kérdésekkel foglalkozik, szellemtörténeti 

szempontból nem tart különösebb érdeklődésre számot. Másik két műve: a 

Saturnalia és a Comentarii in Somnium Scipionis viszont annál több 

érdekességgel szolgál a késő római mentalitásra vonatkozóan. 
A neoplatonista filozófiában központi szerepet töltött be az erényekről való 

gondolkodás. A sarkalatos erények meghatározása és mibenlétük definiálása a 

neoplatonisták példaképének tekintett Platón nevéhez köthető,2 majd ezt az 

erénytant továbbfejlesztve Plótinos létrehozta az erények hierarchiáját, melyet 

az embernek végig kell járnia, ha el akarja érni a végső célt, ami nem 

kevesebb, mint az istenné válás, vagy legalábbis az istenséghez hasonlatossá 

válás.3 Ezt az erényfelfogást képviseli Macrobius is, míg azonban elődje az 

erények hierarchiájában a legalsó fokon álló politikus erényeknek kevesebb 

jelentőséget tulajdonít, addig római követője a Somnium Scipionishoz írott 

kommentárjában ezek fontosságát hangsúlyozza, nyilvánvalóvá téve, hogy a 

virtutes politicae nyitják meg az utat a magasabb rendű erények felé, ezért 

                                                
1 Alan CAMERON: The Date and Identity of Macrobius. The Journal of Roman Studies 56, 1966. 25-38. 
2 Az állam, 428a – 434d. A platóni erénytan értelmezéséhez ld.: Terence IRWIN: Plato’s Ethics. 
Oxford, 1995. 223-261. 
3 Enn. I. 2. Plótinos etikájáról ld.: John M. DILLON: An ethic for the late antique sage. In: The 
Cambridge Companion to Plotinus. Szerk. Lloyd P. GERSON. Cambridge, 1996. 315-335. 
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gyakorlásukra különös gondot kell fordítani.4 Tanulmányomban azt vizsgálom, 

hogyan értelmezi Macrobius a sarkalatos erények egyikét, a temperantiát a 

virtutes politicae relációjában, hogyan mutatja be annak meglétét, avagy 

hiányát a rómaiak körében, továbbá, hogy a késő római társadalom erkölcsi 

állapotáról általa felvázolt kép mennyire tekinthető hitelesnek. 

A temperantia a mértékletesség erénye (gör. sóphrosyné), ennek birtokában 

Macrobius szerint az ember nem kíván semmi olyat, amit később meg kellene 

bánnia,5 az önmérséklet törvényét semmiben sem hágja át, a vágyat az értelem 

igájába töri. A mértékletesség kísérőerényei: 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).6 A cél tehát a vágyak és 

indulatok mérséklése, helyes irányba terelése, melyhez azonban 

elengedhetetlen a bölcs belátás képessége. 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 definiálja.7 

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.8 Ezt az egyetértést és 

összhangot hangsúlyozza Plótinos is, aki szerint a mértékletesség lényege 

abban áll, hogy a vágyakozó lélekrész összhangba kerül az értelemmel.9 A 

platonista és neoplatonista 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 álljon 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. 

                                                
4 Comm. I. 8. Macrobius erénytanáról bővebben TÓTH Orsolya: A prudentia mint uralkodói erény 

Macrobiusnál. In: Speculum. Studia in honorem Ladislai Havas septuagenarii. Szerk. TAKÁCS 
Levente. Debrecen, 2009. 169-182. Hivatkozott rész: 174-178. 
5 Vö.: Cic. Tusc. 5. 81: sapientis est enim proprium nihil quod paentere possit facere. 
6 Comm. I. 8.7. 
7 Állam 430e. 
8 Vö. Állam 431b - 432b. 
9 Enn. I. 2. 1. 
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Nem arról van szó, hogy teljességgel száműzni kell a vágyakat az ember 

életéből (az majd az erények magasabb szintjén megfogalmazódó elvárás lesz), 

hanem pusztán határt kell nekik szabni. A helyesen irányított gyönyörök és 

fájdalmak képezik ugyanis – miként azt Platón hangsúlyozza – a nevelés 

alapját,10 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”,11 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”12 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.13 A felhozott 

előzmények alapján úgy látszik, Macrobius saját definíciójának 

megalkotásakor figyelembe vette mind Platón, mind Cicero tanait, ugyanakkor 

a kísérőerények ilyen körültekintő rendszerezésére a korábbi szerzőknél nem 

találunk példát.14 A Commentariiban teoretikus alapon történik az egyes 

erények elemzése, ezzel szemben a Saturnalia15 gyakorlatiasabb módon, 

példákkal mutat rá a temperantia mibenlétére. 

                                                
10 Törvények II. 653 d. 
11 De fin. 1. 47. 
12 De inv. 2. 164. 
13 Tusc. disp. 3. 8. 
14 A Macrobiusnál megfigyelhető meghatározási mód nyomai csupán Cicero De 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 fortitudohoz kapcsolja, a clementia pedig nem is szerepel nála. 
15 A Saturnalia egy szerkezeti felépítésében a platóni Lakoma mintájára megírt dialógus, 
cselekménye Rómában játszódik, 384 decembere előtt. A történet szereplői Saturnalia ünnepén 
három napon át baráti beszélgetéseket folytatnak a legkülönfélébb témákról előbb Vettius Agorius 
Praetextatus, majd Nicomachus Flavianus, végül Quintus Aurelius Symmachus házában. Ők 
hárman a római arisztokrácia vezéregyéniségei a IV. század második felében, az ún. pogány-párt 
jeles tagjai, kötődésük a római hagyományokhoz jól ismert. (Szerepükről a korszak történelmében 

ld.: Herbert BLOCH: The Pagan Revival in the West at the End of the Fourth Century. In: The 
Conflict between Paganism and Christianity in the Fourth Century. Szerk. Arnaldo MOMIGLIANO. 
Oxford, 1963. 193-218.) A symposion további résztvevői részben Praetextatusék kortársai, részben 
egy nemzedékkel később élt személyek, mint a Vergilius kommentátor Servius, vagy a meseíró 
Avienus, de valószínűleg ide sorolható a kerettörténetben megjelenő Postumianus is. (Ez utóbbi 
azonosítására vonatkozóan ld: John MATTHEWS: Political Life and Culture in Late Roman Society. 
London 1985. VI. 493-502.) 
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Két olyan helyet jelölhetünk meg ez utóbbi műben, ahol a szerző 

egyértelműen a mértékletesség erényével foglalkozik (2.8.4-16; 3.13-17). 

Közülük 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,16 tehát Macrobius nem közvetlenül idézi az 

említett filozófusokat, hanem a Saturnalia bevezetőjében is említett sajátos 

módszerével „megemészti” a gelliusi szöveget, azaz néhány apró változtatással 

saját műve részévé teszi.17 Ezek az apró változtatások a szöveg tartalmát nem 

érintik, inkább csak szórend-cserékről, szinonimák használatáról, helyenként 

valószínűleg lényegtelennek vélt magyarázó tagmondatok elhagyásáról van 

szó. Továbbá az eredeti szöveg a dialógusformának megfelelő módon kerül 

átültetésre: a Gellius által említett részeges krétai szerepét Evangelusra18 

osztja, aki abban azért különbözik mintájától, hogy esetében koránt sincs szó 

részegségről, mindenesetre azonban ő szólítja fel borozgatásra a társaságot 

Platón rendelésére hivatkozva. Platón gondolatait pedig Eustathius19 

tolmácsolja, előbb felhívva Evangelus figyelmét arra, hogy helytelenül 

értelmezi a görög filozófus szavait, majd hosszasabb előadásba kezd a 

mérsékelt borfogyasztás előnyeiről, aztán mintegy ehhez kapcsolódóan előadja 

az öt érzékszervvel kapcsolatos tudnivalókat. Gelliusnál a két történet két 

különböző helyen található, Macrobius viszont valószínűleg szorosan 

                                                
16 Noct Att. 15. 2; 19. 2. 
17 Sat. praef. 6-8. 
18 A Saturnalia egyetlen olyan szereplője, akit nem tudunk pontosan beazonosítani. Mindazonáltal 

létező személy lehetett, ugyanis neve szerepel Symmachus levelezésében (Ep. VI. 7.). 
Macrobiusnál kötekedő, ellenszenves figuraként jelenik meg. 
19 Eustathius Nicomachus Flavianus barátjaként kerül bemutatásra a műben. Kézenfekvőnek 
tűnne, hogy a Iamblikhos tanítvány neoplatonista filozófussal azonosítsuk őt, akinek floruitja a IV. 
század közepére esett, a kutatók többsége viszont elveti ezt a lehetőséget arra hivatkozva, hogy 
közte és Flavianus között túl nagy a korkülönbség ahhoz, hogy barátok legyenek, továbbá a 
Saturnalia szereplője nyilvánvalóan Rómában élt, míg az említett filozófus Kis-Ázsiában. (Az 
ellenzők között szerepel: Nino MARINONE: I Saturnali di Macrobio Teodosio. Torino, 1977. 34; 
Jacques FLAMANT: Macrobe et le néo-platonisme latin, à la fin du IVe siècle. Leiden. 1977. 69; 

Charles GUITTARD: Les Saturnales. Paris 1997. intr. 17.) Ugyanakkor ha figyelembe vesszük, hogy 
Macrobius műve elején egyértelműen kijelenti: olyan embereket ültet egy asztalhoz, akik koruknál 
fogva a valóságban nem találkozhattak volna, akkor mégsem lehet teljesen kizárni kappadókiai 
Eustathius szerepeltetését, főként mivel egyébként is vonzó elképzelésnek tűnik, hogy amennyiben 
megjelenik egy filozófus a műben, az a neoplatonista filozófiát képviselje. Akárhogy is legyen, a 
mű szereplője és a Macrobius fia közötti névazonosság minden bizonnyal azt jelzi, hogy egy olyan 
emberről van szó, aki nagyon is fontos volt a szerző számára. 
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összetartozóknak érezhette őket, miután mindkettő a mértékletesség kérdésével 

foglalkozik. 

Platón szerint „...a bor melletti közös időtöltés, ha helyesen szervezik meg, 

jelentős tényezője a nevelésnek”.20 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, amiket egyébként nem hozna szóba, így viszont lehetőség nyílik 

ezek megoldására, s a lélek rejtett betegségeinek meggyógyítására. 

Valószínűleg ez a gondolat indíthatta Macrobiust arra, hogy beemelje művébe 

a borozáshoz kapcsolódó témát, ami jól illeszkedik a szövegszerkezetbe, 

ugyanis a megelőző fejezetekben könnyed témákról folyt a beszélgetés, 

elsősorban híres emberek tréfás tetteit, mondásait elevenítették fel a 

résztvevők, 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 poculis21 kezdetét vette a lakomákon szokásos 

vidámság. Ezt követően az anekdotafüzérből, 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, csakúgy mint a mű egyéb 

helyein, ez alkalommal is 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 játszik szerepet, 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 kulturált lakomázás íratlan szabályait, s ezáltal 

veszélybe sodorja az összejövetelt jellemző splendor sobriust.22 

A mérték egyébként nem csupán fizikális vonatkozásban, tehát az étel- és 

italfogyasztás tekintetében bír jelentőséggel, hanem a beszédben, a 

társalgásban is. A kísérőerények közé sorolt sobrietas és abstinentia legalább 

olyan gyakran fordul elő a beszélgetés megfelelő módja, mint az étkezés 

kapcsán. Erre példaként említhetjük Praetextatus azon indítványát, miszerint 

                                                
20 Törvények I. 641d., ford.: KÖVENDI Dénes. 
21 A szereplők mérsékelt borfogyasztásának érzékeltetésére a kifejezés többször is előkerül: II. 
1.1.; II. 8. 5.; VII. 1.1. 
22 Sat. 2. 2. 
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az összejövetel résztvevői sobriis fabulis23 szórakoztassák egymást, vagy a 7. 

könyv azon részeit, ahol Eustathius kifejti, hogy milyen beszédektől célszerű 

tartózkodni egy lakomán.24 Az utóbb említett könyv nyitó fejezetében 

egyébként 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.25 A fölvetett kérdésre adható két ellentétes választ Macrobiusnál 

Symmachus és 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 nevezett honestas, modestia, sobrietas és pietas 

kizárásával. Márpedig ezek, mint azt korábban láthattuk – a pietas kivételével 

–, a temperantia lényegi komponenseit képezik, jelenlétüket épp ezért nem 

nélkülözheti a kulturált 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.”26 A bűnök által 

behálózott, vitiis inretiti27 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 szóba Aristotelés 

tanai, melyek szerint az öt érzékszervünk közül az ízlelés (tehát az evés és 

ivás) és a tapintás (azaz a közösülés) 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 

azonban az öt érzékszerv definíciójaként értelmezhető 10-12 szakasz nem 

Aristotelést jelöli meg forrásként, hanem általában a görög bölcseket, ezért 

                                                
23 Sat. I. 5. 11. 
24 Sat. 7. 3. 
25 A Sat. VII. 1. fejezete szinte teljes egészében megfeleltethető az említett plutarkhosi munka 612f-614d 
részeinek. A kérdéskört részletesen vizsgálja Jacques FLAMANT: i. m. 180. (Flamant összegyűjtötte a Sat. 
VII. könyvében és a Q. C-ban lévő szövegegyezéseket is.) 
26 Sat. VII. 1. 6. 
27 Sat. VII. 1. 22. 
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aztán 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,28 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 folytatódott 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, a 3. 13-17. fejezetek a régi rómaiak 

fényűző életmódját tárják elénk. Hogy Macrobius számára mit jelent a 

fényűzés, azt Eustathius fogalmazza meg a legfrappánsabban: „luxus morum... 

aegritudo”.29 Ez tehát egyfajta betegség, ami megfertőzi a lelket, kiváltó oka 

pedig nyilvánvalóan a temperantia negligálása. E diagnózis jól rávilágít a 

mértékletesség és a belőle származó egyéb erények fontosságára. Az antik 

szerzők az említett erényt 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 – Horus30 

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 Albinus31 reagál, majd tőle Rufius32 veszi át a szót. A fényűző életmód 

demonstrálására általuk felsorolt példák közül a legkorábbi a Kr. e. III. 

századra tehető,33 a legkésőbbi Septimius Severus uralkodása idejére,34 az 

esetek többsége azonban a Kr. e. II-I. századra datálható. Az elbeszélt esetek 

                                                
28 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. 
29 Sat. VII. 5. 32. 
30 Horust mint cinikus filozófia követőjét és egykori ökölvívót jelöli meg a szerző, neve 
Symmachus levelezésében is szerepel (Ep. II. 39). 
31 Publilius Ceionius Caecina Albinus, consularis Numidiae 364 és 367 között, pontifex. 
32 Ceionius Rufius Albinus, Caecina testvére, 389-391-ben praefectus urbi. 
33 Fabius Maximus Gurges példája, aki háromszor volt consul: Kr.e. 292-ben, 276-ban és 265-ben. 
34 Egy fényűző császári lakoma leírása. 
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tematikájuk szerint négy csoportba sorolhatók: a mértéktelenség bűnébe esett 

személyek; fényűző lakomák; a szemérmetlen tánc és színészet; a 

mértéktelenség visszaszorítására hozott fényűzés elleni 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, amiket a szerző a pazarlás és mértéktelenség bemutatására hoz 

fel. 

Q. Hortensius,35 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) Varrót idézve,36 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 halastavairól37 és Laurentum 

környéki vadaskertjéről is.38 Ugyanakkor beszámolói mentesek az 

ítéletalkotástól, nem kárhoztatja őt pazarló kedvtelései miatt, szemben 

Ciceróval, aki többször is szemrehányást tesz neki pazarló életviteléért, s 

ennek tulajdonítja művészi színvonala hanyatlását.39 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 

                                                
35 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. 
36 De re rustica 3. 6. 6. 
37 Uo. 3. 17. 5. 
38 Uo. 3. 13. 2-3. 
39 Brutus 320. 
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gondosan öltözködött, s emiatt római pályatársához hasonlóan állandó 

gúnyolódások céltáblájává vált.40 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,41 továbbá mindenhová magával vitte azt a szfinx 

szobrot, amit védencétől, Verrestől kapott ajándékba.42 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 elbeszélésének 

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”.43 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 

tetteivel44 helyrehozta vétkét: háromszor viselt ugyanis consulságot, 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 

leírásában Sallustiusra támaszkodik (aki egyébként ugyancsak kap egy 

fricskát, mikor Caecina azt mondja róla: a mások fényűzésének igen szigorú 

ostorozója volt45), 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, 

                                                
40 NA. 1. 5. 
41 Nat. Hist. 35. 130. 
42 Uo. 34. 48. 
43 Sat. 3. 13. 6. 
44 Q. Fabius Maximus consul Kr.e. 292-ben, 276-ban és 265-ben. 
45 Sat. 3. 13. 9. Sallustius és a kortárs arisztokrácia megítélésével kapcsolatban vö.: Donald C. 
EARL: The Moral and Political Tradition of Rome. London, 1967. 11-43. 
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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 ízlését”.46 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 mérsékelt magatartás, s 

különösképpen annak egyik kísérőerénye, a sobrietas gyakorlása. Többször 

felmerül az a vád, hogy a köztársaságkorban teljesen hétköznapi dolognak 

számított, ha a polgár részegen járt ítélkezésre a fórumra: „homines prodigos 

in forum ad iudicandum ebrios commeantes”,47 továbbá: „plerique ex plebe 

Romana vino madidi in comitium venirent et ebrii de rei publicae salute 

consulerent”.48 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. Saját 

szórakozásukat Symmachus a litterata laetitia és a docta cavillatio 

kifejezésekkel illeti, ami a régebbi korok nagy tisztelettel övezett embereihez 

is méltó lenne, s miként arról fentebb szó esett már, felháborodást vált ki a 

jelenlévőkből, amikor a társaság egy tagja az étkezés végeztével további 

borozásra tesz javaslatot. 

Több antik szerzőnél is olvasható beszámoló fényes lakomákról, Macrobius 

azonban egy olyan lakoma leírását adja közre, amit pontifexek számára 

rendeztek. Teszi ezt azon megállapítása alátámasztására, hogy a luxus inter 

gravissimas personas, azaz a legnagyobb tekintéllyel bíró személyek körében 

                                                
46 Sat. 3. 13. 7. 
47 Sat. 3. 16. 14. 
48 Sat. 3. 17. 4. 
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is jelen volt. Korábban Hortensius kapcsán már említést tett arról, milyen 

nagyszabású lakomát rendezett a szónok a madárjósok tiszteletére, de ott nem 

bocsátkozott részletes leírásba, itt azonban már a vacsora időpontjától a 

résztvevőkön át a pontos menüig mindent ismertet. A lakoma leírásához 

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.49 A 

jegyzéket készítő Metellus pontifex maximus, azonos az előbbiekben említett 

vir triumphalisszal, Metellus Piusszal, és jóllehet az ő neve nem szerepel a 

vendégek listáján, jelenléte mégis 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 jegyzékei között, hanem mindkét leírást 

egyazon forrásból, valószínűleg Serenus Sammonicustól vette át.50 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, a 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.”51 Nem túl hízelgő jellemzése 

ez az egykori triumvirnek, amit még tovább fokoz, hogy azzal vádolja: 

egyiptomi királysággá akarta tenni Rómát. Az anekdota, amit róla és 

Cleopatráról mesél, a költséges lakomák extrém példáját nyújtja.52 Eszerint 

                                                
49 Taylor  a lakoma időpontját Kr.e. 74 és 69 közé teszi (Lily Ross TAYLOR: Caesar’s colleagues in 
the pontifical college. American Journal of Philology 63, 1942. 385-412.), Marinone viszont a 69-
es dátum mellett foglal állást (Nino MARINONE: Il banchetto dei pontefici in Macrobio. Maia 22, 

1970. 271-278.), 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. 
50 A szöveghely problémáival és azok valószínű megoldásaival kapcsolatban ld: Nino MARINONE: 
Il banchetto dei pontefici in Macrobio, i. m. 271-278. 
51 Sat. 3. 17. 15. 
52 A történet leírása id. Pliniusnál is megtalálható: Nat. Hist. 9. 119-121. 
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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, amin addig nem voltak semmivel 

sem különlegesebb ételek, mint egyébként, a királynő kivette füléből egyik 

igazgyöngy fülbevalóját, – ami 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 elbeszélő 

szerint az volt, hogy ennek ellenére hasonlóképpen tett volna a másik 

fülbevalóval is, ha a döntőbírónak felkért Munatius Plancus53 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.54 

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 igazolásához 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 a legnagyobb 

tekintéllyel bíró személyek, úgymint főpapok, államférfiak, uralkodók, 

akiknek példát kellett volna mutatniuk az embereknek, gyakran szintén a 

mértéktelenség bűnébe estek. Caecina Albinus meg is jegyzi, hogy hogyan is 

lehetne másokat vádolni pazarló életvitelük miatt, mikor a főpapok számára 

ilyen fényűző lakomákat rendeztek. 

Ugyancsak nemtetszésüket fejezik ki a jelenlévők amiatt is, 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 murénáját úgy siratta, mintha a gyermekét 

veszítette volna el. 

                                                
53 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. 
54 Sat. 3. 16. 6. 
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A zenei nevelés a görögöknél az alapvető műveltséghez tartozott, nem 

tartották kulturált embernek azt, aki nem tudott énekelni, vagy valamilyen 

hangszeren játszani. Náluk, ahogy Cicero fogalmaz: „summam eruditionem 

Graeci sitam censebant in nervorum vocumque cantibus”.55 Rómában az ének 

és tánc jelentős szerepet kapott bizonyos vallási ceremóniák során – mint a 

Saliusok vagy Lupercusok szertartásai – , s ennek megfelelően a rituális formái 

teljesen elfogadottak voltak, ugyanakkor szórakoztató változatainak hosszú 

ideig nem volt hagyománya, a hasznosságot mindennel szemben előnyben 

részesítő római gondolkodásmód valószínűleg nem látta különösebb értelmét 

az ezekkel való foglalatoskodásnak, így a színpadon fellépő énekesek és 

táncosok sem 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,56 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,57 annyira büszkék 

voltak tánctudásukra, hogy nyíltan dicsekedtek vele. A családanyák szintén 

                                                
55 Tusc. I. 4. 
56 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. Rainer VOLLKOMMER: Pudicitia. Lexicon Iconographicum 
Mythologiae Classicae VII, 1994, 1. 589-592. 
57 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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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. A táncot bíráló megjegyzéseket 

alapvetően a konzervatív ízlésű arisztokrácia köréből várhatjuk; Cato e téren 

sem okoz csalódást: azért kárhoztatja Caelius58 szenátort, mert pantomimezik 

és énekel. Ugyanakkor meglepő Scipio Aemilianus59 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, amit 

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”.60 Néhány évtizeddel később azonban 

már olyan neves államférfiak mutatkoznak színészek társaságában, mint Sulla 

és Cicero. Előbbinek csak kiváló énektudását említi Macrobius, de más 

forrásokból61 ismeretes, hogy fiatalkorától kezdve szívesen időzött színészek 

között, gyakran lakomáin is vendégül látta őket. Ciceróról pedig köztudott, 

hogy nem csupán védője,62 hanem barátja is volt annak a Q. Rosciusnak, 

akinek művészetéről többször is elismerően nyilatkozott,63 s hasonlóképpen a 

barátjának tartotta Aesopust, a tragikus színészt.64 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. 

A mértéktelenség visszaszorítása érdekében vezették be a II. pun háborút 

követő időszakban a fényűzés elleni törvényeket (leges sumptuariae), melyek 

az étkezésekre fordítható költségeket szabályozták.65 A köztársaságkori 

fényűzés bemutatása után e törvények számbavételére tér át a beszélgetést 

                                                
58 M. Caelius néptribunus Kr.e 184-ben. Cato kirohanásait ellene Gellius is megemlíti: NA I. 15. 9-
10. 
59 Publius Cornelius Scipio Aemilianus (Kr.e. 185-129) Kr.e. 146-ban lerombolta Karthágót, Kr.e. 
133-ban bevette Numantiát. 
60 Sat. III. 14. 7. 
61 PLUTARKHOS: Sulla 2 és 36. 
62 Pro Q. Roscio comoedo, Kr. e. 67 vagy 66-ban. 
63 Pl. De div. I. 36. 79; De orat. I. 59. 251. Roscius Sullára is nagy befolyással volt: PLUTARKHOS: 

Sulla 36. 
64 Vö.: De div. I. 37. 80. 
65 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. 
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aktuálisan tematizáló Rufius Albinus (3. 17).66 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 

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, ami 

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, ami 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 azok érvényességét. 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 

mérsékelte, hanem az egyes élelmiszerek árát, beleértve számos korábban 

luxusnak számító élelemét is. Így aztán még azoknak is módjuk keletkezett a 

lakomázásra, akik korábban nem engedhették meg maguknak. Részletezés 

nélkül kerül megemlítésre a Lepidusnak tulajdonított lex Aemilia,67 majd az 

Antius Restióról68 elnevezett lex Antia. Ez utóbbiról annyit tudhatunk meg, 

hogy a legjobb törvény lett volna, ha az emberek betartották 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 rendelet 

kerül szóba – ezt még azelőtt indítványozta, hogy triumvir lett volna –, a 

                                                
66 A fejezet egészét vizsgálja Emanuela SAVIO: Intorno alle leggi suntuarie romane. Aevum 14, 1940. 
174-194. 
67 Arról, 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-e szó, lásd Nicola CRINITI 1969. 865-874. 
68 C. Antius Restio néptribunus Kr.e. 68-ban. Emanuela Savio szerint 71-ben viselte hivatalát, 
maga a törvény pedig 71-57 között került elfogadásra. Emanuela SAVIO: i. m. 187. 
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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 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, melyet aztán az első törvény, a lex Fannia követ. 

A lex Orchiáról és a lex Didiáról egyáltalán nem beszél, magát a lex Fanniát 

pedig szerinte egyesek félreértették, ez ugyanis csupán bizonyos 

ünnepnapokra69 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. 70 

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, amit 

Cato szokott volt 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, amit Augustus vagy Tiberius adtak ki, a szerző ez utóbbi adatra 

nem emlékszik pontosan. Lehetséges, hogy ez utóbbi edictumról Macrobiusnak 

pontosabb információi voltak, mint Gelliusnak, és az említett rendeletet 

                                                
69 A ludi Romani, ludi plebei, a Saturnalia és egyéb meghatározott napokra. 
70 A két egymásnak ellentmondó vélemény összeegyeztetésére tesz kísérletet Emanuela SAVIO: i. m. 
186. Feltételezi, hogy Sullát nem morális megfontolások vezették, egyszerűen csak meg akarta 
akadályozni a nagy vagyonok teljes elherdálását. 
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valójában Antoniusnak kell tulajdonítani. Tuerk egyik tanulmányában71 

felhívja a figyelmet a két szövegrész között fennálló szemléletbeli 

különbségre: Gellius a leges sumptuariae megjelenését egyértelműen pozitív 

jelenségként értelmezi, s kifejezve látja általuk a régi rómaiak komolyságát, 

vagyis azt, hogy a magán és a közéletben is a sobrietas erényének jelenlétét 

támogatták; Macrobius viszont jóval szkeptikusabb ebben a kérdésben, 

szerinte a törvények bevezetése épphogy nem az indicium sobrii saeculi. 

Hasonlóképpen eltérő Antius Restio törvényének megközelítése: Gellius 

bemutatja a törvényi korlátozásokat, Macrobius 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.72 

Macrobius a fényűzés elleni törvények felsorolása közben moralizáló 

megjegyzésekkel tűzdeli tele szövegét, melyek alapján egy súlyos erkölcsi 

válságban lévő korszak képe bontakozik ki előttünk. A köztársaság kori Rómát 

úgy mutatja be, mint amit a „luxuriae et vitiorum firma concordia”73 jellemez, 

és a szóban forgó törvények bevezetését is a következőképpen indokolja: „Nisi 

pessimis effusissimisque moribus viveretur, profecto opus ferundis legibus non 

fuisset.”74 S itt immár sokadik alkalommal állítja szembe e bűnökben tobzódó 

korszakot saját korával, azt állítván, hogy ez utóbbi „ad omnem continentiam 

promptius.”75  

 

Az előzőekben felsorolt példák arra a következtetésre vezethetnek bennünket, 

hogy a beszélgetés résztvevői igen rossz véleménnyel vannak a korábbi korok 

erkölcsi állapotáról, s nem tekintenek kellő tisztelettel őseikre. Ez azonban így 

nem teljesen helytálló, ugyanis Avienus az antiquitast a honesta et sobria et 

                                                
71 Egbert TUERK: Macrobe et les «Nuits Attiques». Latomus 24, 1965. 381-406. Hivatkozott rész: 396-397. 
72 A két szöveg között nem feltételez kapcsolatot Nino MARINONE: I Saturnali di Macrobio Teodosio, 
i. m. 47. A közös forrás mellett érvel Egbert TUERK: Macrobe et les «Nuits Attiques», i. m. 398. 
73 Sat. III. 17. 13. 
74 Sat. III. 17. 10. 
75 Sat. III. 17. 12. 
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modesta76 kifejezésekkel illeti, s Rufius Albinus még monológja elején 

leszögezi: „vetustas quidem nobis semper, si sapimus, adoranda est”.77 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 magukat összevessék, vagy akár elébe 

helyezzék a régieknek,78 de a hiteles képhez az is hozzátartozik, ha nem 

hallgatják el az akkori hibákat sem. Annak ellenére, hogy nem akarják sem 

saját korukat a régebbi korokkal, sem a jelenlévő társaságot kortársaikkal 

összehasonlítani, az egybevetés mégis megtörténik. Macrobius ugyanis a maga 

ünnepi lakomáját egy olyan környezetben jeleníti meg, amit 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, lakomákon 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.79 A fiatalokat szerénység, és az idősebbek iránti teljes tisztelet 

jellemzi: a szereplők közül kizárólag Avienus és Servius személyéhez 

kapcsolva jelenik meg a verecundia erénye, velük kapcsolatban viszont 

többször is.80 Ezzel a szerző nyilvánvalóan azt akarja jelezni, 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 

                                                
76 Sat. I. 5. 2. 
77 Sat. III. 14. 2. 
78 Vö. Sat. III. 13. 16. 
79 A szereplők humortalan, a komikus elemet teljességgel mellőző viselkedését az angol 
arisztokrácia magatartási szokásaihoz hasonlítja: Jacques FLAMANT: i. m. 191. 
80 Sat. I. 2. 15; I. 2. 20; II. 2. 12.; V. 1. 3; VI. 7. 1; VII. 11. 1. 
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magasabb színvonalat képvisel, 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.” 

Az indoklás pedig ezúttal is a szerző sajátos gondolkodásmódját tükrözi: a 

beszélgetésben domináns szerepet játszó Praetextatus ugyanis 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. Avienus érvei figyelemre 

méltóak, főként ha tekintetbe vesszük O’Meara közelmúltban végzett 

vizsgálatait.81 Az említett kutató azt a konvencionális nézetet kívánja cáfolni, 

miszerint a neoplatonisták nem rendelkeztek politikai filozófiával, ami egyenes 

következménye lett volna annak, hogy igyekeztek magukat távol tartani a 

politikai élettől. A szerző meggyőzően bizonyítja, hogy ez a megállapítás a 

késő antikvitás neoplatonistáira 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. Mindez jobban 

megvilágítja, hogy Macrobius milyen elvek mentén értékeli többre 

Praetextatust Sókratésnél: az ő filozófiai gondolkodása szerint az az erény, ami 

a gyakorlati tevékenységben is megmutatkozik, s ezáltal hordozóját 

magasabbra emeli, miközben polgártársainak is hasznára van, mindenképpen 

nagyobb értéket képvisel. 

Mindezek hatására az olvasóban akarva-akaratlanul az a benyomás 

keletkezik, 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, amit 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, Symmachus szerinte is „kiváló példája volt a tudományos 

                                                
81 Dominic J. O’MEARA: Platonopolis. Platonic Political Philosophy in Late Antiquity. Oxford, 2005. 
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képzettséggel párosult szerénységnek”,82 Praetextatus becsületességének és 

feddhetetlenségének köszönhetően tett szert tekintélyre és vívta ki polgártársai 

szeretetét,83 és Flavianus megérdemelt tekintélyére támaszkodva látta el 

közfeladatait84 (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 vétségért is kegyetlenül megbüntetik, 

vagyonukat csalásokkal gyarapítják; s a köznép sem különb: „Ezek egész 

életüket borivással, kockavetéssel töltik, lebujokba, mulatóhelyekre, 

színielőadásokra járnak”, no nem a művészet élvezetéért, hanem hogy 

kifütyüljék a színészeket.85 

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 

történetíróként 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 nagyon is jól ismerte korának közállapotait, elég ideidézni azt az 

epizódot, amikor Praetextatus a Saturnalia ünnepét 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?”86 

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”,87 amivel szintén a szóban forgó 

                                                
82 Uo. 27. 3. 
83 Uo. 27. 9. 
84 Uo. 28. 6. 
85 Róma története 28. 4. Az idézett szövegrészt fordította SZEPESY Gyula. 
86 Sat. 1. 5. 11. 
87 Sat. II. 1. 9. 
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társaság különleges, magasabb szellemiséggel rendelkező mivoltát 

hangsúlyozza. Evangelus egyik megnyilatkozásából az is kiderül, hogy a foeda 

societasnak titulált rabszolgákat emberszámba sem veszik,88 s valóban 

megmosolyogtató, miként azt Marinone is megjegyzi, hogy itt a szerző 

legfeljebb Seneca szavaival replikázhat a rabszolgákat ért támadásra.89 

Macrobius ismeri ezt a világot. Hogy miért fest mégis a valóságosnál 

sokkal hízelgőbb képet a közelmúltról, annak okait csak találgathatjuk. 

Közhelynek tűnhet, mégsem zárható ki teljességgel, hogy nosztalgiából láttatja 

erényesebbnek a korábbi korszakot: a megszépítő emlékezet szerepe 

bizonyosan nem elhanyagolható ebben a kérdésben, főként mivel olyan 

emberek állnak a mű középpontjában, akiknek élete példaértékű a szerző 

számára. 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 azt sem szabad szem elől 

téveszteni, 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 az is, 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 egy érv, amit eddigi kutatások során nem 

vettek figyelembe: az tudniillik, hogy Macrobius a neoplatonizmus elkötelezett 

híve, s e filozófiai irányzat fő célkitűzése az erények egyre magasabb 

lépcsőfokain át eljutni az istenné válásig. A Saturnalia főszereplőinek 

felmagasztalásával a szerző talán arra akar utalni, hogy Praetextatus, 

Symmachus, Flavianus és az Albinusok olyan emberek voltak, akik 

erényeiknek köszönhetően a divinizáció folyamatában az első lépcsőfokot már 

megtették, s ezáltal közelebb jutottak a boldogságnak nevezett állapothoz, mint 

bármelyik kortársuk, vagy elődeik többsége. 
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Orsolya Tóth 

 

Macrobius’ Explanation of the Temperantia-definition 

 

This paper examines the question how Macrobius explains the definition of 

temperantia, classified as a cardinal virtue. Firstly he analyses the temperantia-

definition found in the Comentarii in Somnium Scipionis, then he collects the 

practical manifestations of the expression from Saturnalia. In the latter work it 

appears basically in four different contexts: in connection with certain 

personages’ intemperate lifestyle, with luxurious feasts, with dance and acting as 

well as in connection with laws against luxury. As a result of the examination 

the following can be concluded: Macrobius introduces the moral circumstances 

of the second half of the 4th century (when Saturnalia takes place) much better 

than the conditions of the previous eras, and he describes the main characters of 

his work, the members of the so-called Symmachus-circle as a kind of persons 

with whom nobody can be compared to in respect of virtue. Macrobius’ idea 

about the society of the 4th century is obviously not trustworthy. Although no 

exact reason can be given for the euphemism of the near past, several 

alternatives can be listed as an answer: the author was certainly influenced by 

the fact that the descendants of the Saturnalias’ main characters were his 

contemporaries; furthermore, some of them were his friends. In addition, he 

might have wanted to set an example, because the purpose of writing his book 

was to educate his son. Finally the author’s Neoplatonic attitude can also be 

mentioned, as Symmachus and his companions – owning political virtues - got 

closer to the final aim of existence, namely eternal happiness, than their 

contemporaries or most people living before them. That is why it is just to 

introduce them almost as saints. 




