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Nótári Tamás

Cicero államelméletének 
alakulása a Pro Marcello

tükrében

Caesar 46. július 25-én tért vissza africai hadjáratáról 
Rómába, Cicero pedig ekkortájt biztonságban érez
hette magát Rómában, mivel egyfelől Caesartól 

megfelelő biztosítékokat kapott, másfelől pedig az új igaz
gatásban helyet kapott barátai, A. Hirtius és L. Comelius 
Balbus, valamint a kegyelmet nyert C. Cassius Longinus, 
M. Iunius Brutus és R Comelius Dolabella jóvoltából.1 
Brutus kérésére megírta az azonos című retorikatörténeti 
munkát, és elkezdte a Cato niaior de seneclulél.2 Cassius, 
Dolabella és Hirtius hosszasan időztek mesterük tusculu- 
mi villájában, aki Caesar elé küldte őket.3 Barátaihoz inté
zett leveleiben arról számol be, hogy befolyása Rómában 
jelentősen csökkent,4 az általa nem kedvelt Epikurost kö
veti,5 lemond arról, hogy Caesar igazgatására hatást gya

koroljon,6 és kizárólag elméleti munkájának kíván élni.7 
E munkái természetesen a köztársasági államforma ma- 
gasztalását és helyreállítását célozta.8

Ebben a történelmi-politikai helyzetben született a Ci
cero szónoki életműve kései szakaszának egyik jelentős -  
s egyúttal az ún. orationes Caesarianae első -  darabja, a 
Pro Marcello, amely látszólag nem más, mint védőbeszéd, 
ugyanakkor azonban a cicerói állam- és politikaelméle
ti cotpits kiemelkedően fontos alkotóeleme. írásunkban e 
beszédet a következő aspektusokból kívánjuk behatóbban 
vizsgálni az oratio történeti hátterének vázolása és a cicerói 
állambölcseletben elfoglalt helyének meghatározása után. 
(I.) Először a clementia Caesarís fogalmának megjelenését 
vesszük górcső alá a Pro Marcelíóban. (II.) Ezután a dicta- 
tomak tulajdonított sapientia politikai erényének a clemen- 
liával ellentétes irányba ható szerepét elemezzük a beszéd
ben, és ezáltal a Cicero által Caesar felé a politikai életben 
megfogalmazott intelmek, illetve óhajok vonatkozásában. 
(III.) Végül pedig az oratióbán vázolt Caesar-képet vetjük 
össze a korabeli politika valóságával, illetve a kortársak 
Caesar-képével, rámutatva a Cicero által ehelyütt megfo
galmazott vezetői-uralkodói erények hiányából fakadó, a 
római közéletre gyakorolt hatásokra.
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Mareus Tullius Cicero mellszobra 
(Musei Capiiolini. Róma)

I. A Pro Morcéi
tól -  ami látszó
lag védöbeszéd, 
valójában azon
ban a Caesar által 
Mareus Claudius 
Marcellusnak adott 
kegyelem felett ér
zett hálát kifejező, 
a dictatorhoz inté
zett oratio -  Cicero 
nagy valószínűség
gel 46 szeptembe
rében, vagyis még a 
Ludi Caesaris előtt 
mondta el a szená
tusban. A Caesar 
tiszteletére rende
zett ünnepségsoro
zat után jelentősen megromlott a viszony kettejük között, 
így aligha képzelhető el, hogy a szónok a Pro Marcellóban 
megfogalmazott magasztalássa] illette volna a dictalon.'1 
A szenátus a 46. április 6-án aratott thapsusi győzelem 
után számos kitüntetéssel -  tizennégy napos ünnepséggel, 
a triumphusokhoz kirendelt hetvenkét lictonal három 
évre szóló censon, illetve praefeclus morurm tisztséggel 
és félisteni attribútumokat megjelenítő szobor felállításá
val -  halmozta el a július végén Africából hazatérő Cae
sart, s ezek között szerepelt a tízéves időtartamra megsza
vazott dictalon hatalom is.10 A hazatérést követő hetek az 
ünnepségsorozat előkészítésével, Caesar részéről pedig 
átfogó, többek között a veterá
nok letelepítésével foglalkozó 
reformcsomag kidolgozásával 
telt." A dictator határozottan 
kiállt békepolitikája mellett, és 
hajdani ellenségeit és ellenfe
leit, így többek között Cicerót 
is igyekezett megnyerni ma
gának, lévén hogy Pharsalos 
után ellenségei legtöbbjének 
kegyelmet adott,12 némelye
ket -  Ser. Sulpicius Rufúst, M. 
lunius Brutust,13 Dolabellát és 
C. Cassius Longinust -  pedig 
kiemelt feladatokkal bízott 
meg.M Mindezek alapján Cice
ro leveleiben biztató hírekkel 
szolgálhatott még száműzetés
ben élő barátainak, így például 
Ligariusnak,15 Trebianusnak16 
és Nigidius Figulusnak.17

Noha Caesar nagyvonalúan 
közelített Ciceróhoz,18 a szó
nok azonban közel sem lehetett 
biztos abban, hogy a dictator 
valóban helyre akatja-e állíta
ni a köztársasági alkotmányos 
rendet.19 Erről tanúskodik a

Caiiis lulius Caesar

M. T. Cicero: Oratio p iv  M. Marcello című müvének 
wiirtiembergi kiadása (1521)

röviddel Marcellus 
hazahívása előtt 
Paetusnak írott, 
meglehetősen bo
rúlátó hangvételű 
levele is, amelyben 
kifejti, hogy Caesar, 
amennyiben hely
re akarja állítani a 
rés publicál, még 
abban az esetben is 
túlontúl sokaknak 
kötelezte el magát 
ahhoz, hogy esetle
ges terveit megva
lósíthassa, s hogy 
míg a közösség 
Caesarnak, addig 
Caesar a körülmé

nyeknek van kiszolgáltatva.20 Leveleiben a rés publica 
vesztét gyászolja,21 hiszen egész életét és működését ezen 
eszme megvalósításának rendelte alá, aggodalommal te
kint az egyeduralomra -  noha a De re publica bán a rés 
publica megmentését maga is egy dictatorló\ várta”  -  és 
a jogbiztonság hiányára,23 tudatában van annak, hogy a 
kialakult helyzetért részben ő és barátai is felelősek,:J s 
még csak azzal sem vigasztalhatja magát, hogy Pompeius 
győzelme esetén kedvezőbben alakultak volna a közálla
potok.25 Caesar a hívei és saját, száműzetésben élő bará
tai felé ugyanakkor igyekszik fenntartani az optimizmus 
látszatát,2'’ s a rés publica feltámadásába és az aequitas 

napról napra történő térnyeré
sébe vetett reményének hangot 
adni.27 A közélet viszonyait 
még Cicero levelei szerint is 
egyedül Caesar személyisé
ge, illetve az abba vetett biza
lom ragyogja be.28 A hajdani 
páter pátriáé tisztában van 
azzal, hogy politikai befolyá
sa jóformán semmivé vált, s 
ezért -  hogy a dictator harag
ját ne vonja magára -  jelen van 
ugyan a szenátus ülésein, ám 
néma marad.29

Ebben a politikai környezet
ben került sor a Caesar ellensé
gei közül egyedüliként életben 
maradt egykori consw/nak, M. 
Claudius Marcellusnak adott 
amnesztiára,30 akiről -  Caesar 
legelszántabb ellenlábasáról -  
már 46 elején megjelent. De 
virtute című munkájában maga 
Brutus is elismeréssel nyilatko
zott.31 Mareus Claudius Mar
cellus az 51 -es esztendő egyik 
consM/jaként -  a híres jogász, 
Servius Sulpicius Ruhás col-__



/egojaként -  hiábavalóan fáradozott azon, hogy Caesart 
visszarendeljék galliai helytartóságából, igyekezett meg
akadályozni, hogy Caesar távollétében pályázzék a con- 
sulatusn, és több 
kísérletet tett a 
Caesar elleni vád
emelésre.32 Ugyan
akkor 49-ben, igen 
bölcsen, a megfe
lelő előkészítettség 
hiányára hivatkoz
va a polgárháború 
megkezdése ellen 
foglalt állást.33 
Caesar pharsaiosi 
győzelme után a 
lesbosi Myti lené
be visszavonulva
szellemi tevékenységének élt,34 azonban nem volt haj
landó a dictatortíA kegyelmet kérni.35 Cicero 46 augusz
tusában írott leveleiben igyekezett jobb belátásra bírni, 
mondván, hogy a caesari kegyelem elutasításával mind 
vagyonát, mind életét veszélybe sodorja.36

Cicero számára a szenátus jogainak élharcosa, Marcel- 
lus egyet jelentett a régi rés publica értékeivel és hagyo
mányaival,37 s ha ö elfogadja a Caesar nyújtotta kegyet, 
úgy ennek Cicero számára két hozadéka is lehetett. E tény 
egyfelől legitimálhatta a pharsaiosi csata utáni, Caesar 
és Cicero közti megbékélést, amit Pompeius hívei közül 
sokan árulásnak tekintettek,38 másfelől minél nagyobb 
számban tértek vissza a köztársasági rend befolyásos hívei 
Rómába, annál inkább növekedhetett az esély a hajdani 
államrend helyreállítására.39 Még mielőtt Marcellus maga 
lépéseket tett volna, ügye szóba került egy szenátusi ülé
sen, amelyen -  Cicero apósa, L. Piso kezdeményezésére 
-  a testület szinte egyhangúlag a kegyelem megadása mel
lett foglalt állást.40 Azon kérdésre, hogy a kezdeményezés 
spontán indíttatásból fakadt-e, vagy pedig a caesari propa
ganda színjátékának kell-e tekintenünk -  amint azt Kuma- 
niecki,41 Grimái42 és Kahn43 feltételezik aligha adható 
egyértelmű válasz.44 Ezen ülésen, ami reményt adott Ci
cerónak arra, hogy a szenátus visszanyerheti régi tekin
télyét, és arra nézvést is reményt csillantott meg, hogy 
Caesar szintén hajlandó lehet a rés publica helyreállításá
ra45 -  amint e bizakodást tükrözi Sulpicius Rufúsnak írott 
levele is46 - ,  megtörte önkéntes némaságát, hálát mondva 
Caesarnak.47 Barátja felé hangsúlyozta, hogy a rés publi
ca feltámasztásához az ő stúdiójára és Caesar vo/witasára 
van szükség.48 Mind hallgatását, mind véleménynyilvání
tását Paetushoz írott levelében azzal igazolta, hogy a bölcs 
ember sajátja: semmi elhamarkodottat nem tenni, amivel a 
potentia birtokosait magára haragíthatja.49

Cicerót ugyanakkor belső kétség gyötörte, hogy néma
ságát feladva nem veszítette-e el azon honestum otiumol, 
amely lehetővé tette számára, hogy a közügyekre vonat
kozó további állásfoglalásoktól tartózkodjék,50 és teljes 
egészében -  az aktuálpolitikai viszonyokra is reflektáló, 
s a Caesarral szembeni kritikát sem nélkülöző51 -  filozó- 

_  fiai munkásságának szentelje magát, amelynek keretében

M. Claudius Marcellus arcképe egy római ezüstpénzen, Kr, e. 50.

46-ban a Brutus és a Paradoxa Stoicorum, valamint a De 
legibus, a Cato maior de senectute és az Orator bizonyos 
részei megszülettek. Marcellus már nem részesülhetett a

caesari kegy elő
nyeiben: a haza- 
úton 45. május 
27-én barátja, P. 
Magius Cilo meg
gyilkolta, s e gyil
kosságban Caesart 
Cicero szerint sem 
terhelte felelős
ség.52 A Pro Mar
cello kiadására 45 
májusában került 
sor, kilenc hónap
pal elhangzása 
után, hiszen Caesar

Hispániában olvashatta.53 Ezek alapján jó eséllyel felté
telezhetjük, hogy az elhangzott beszédet Cicero néhány 
ponton átszerkeszthette, és 46 szeptembere utáni érzése
inek is hangot adhatott benne.54

II. Érdemes figyelmet szentelni Rochlitz gondolatmeneté
nek, amely szerint a Pro Marcello egyfajta uralkodótükör, 
vagyis nem annyira Caesar mint történelmi személy valós 
vonásainak képét tálja elénk, mint inkább az adott körül
mények között ideálisnak tekinthető uralkodóval szemben 
állított követelményeket. Ily módon tehát az oratio nem
csak a Marcellusnak adott kegyelemért tolmácsolt hála, 
hanem a korviszonyokat építő és nevelő jellegű kritika tár
gyává tevő politikai programbeszéd is.55 Az uralkodótü
kör mint műfaji besorolás tekintetében az ideális uralkodó 
leírása, a tanító-nevelő célzat és konkrét címzett esetén a 
közvetítés módja szolgál alapkritériumként, azonban ölt
heti levél, beszéd, filozófiai értekezés, történelmi regény, 
gyászbeszéd vagy fiktív dialógus formáját.56 Amennyiben 
az uralkodót a szónok közvetlenül szólítja meg -  mint 
például a Pro Marcellóban úgy a tanácsadásra szolgáló 
beszéd (suasio, genus deliberativum) szolgálja legjobban 
az uralkodótükör céljait, ám gyakorta inkább a dicsőítő, 
olykorpanegyricusi elemeket tartalmazó epideiktikus be
széd (genus demonstrativum) formáját választja az orator, 
hogy az uralkodót ne sértse a túlzott tudálékosság látsza
ta.57 Bizonyos esetekben a szónok a puszta leírás eszközé
vel él, amely azonban szellemiségében egyfajta buzdítást 
tartalmaz, ám nem ritkán a dicsőítést és a figyelmeztetést 
csupán az igemód választja el egymástól.58

A Pro Marcello -  ahogy von Albrecht részletesen ki
mutatta -  egyesíti mind a genus deliberativum, mind a 
genus demonstrativum elemeit.59 A genus deliberativum 
célja a fás, iustum, pium, aequum és mansuetum fogalom
körbe tartozó, vagyis a morálisan helyes,60 illetve a facile, 
magnum, iucundum és sine periculo kategóriájába, vagyis 
a gyakorlat szemszögéből hasznos cselekvés,61 azaz a ho- 
nestas és az utilitas jövőre nézvést termékeny összehan
golása62 a közösség érdekében.63 A rábeszélés hatásfokát 
növelheti egyrészt valamely pozitív következmény kilá
tásba helyezése, illetve valamilyen negatív eredmény be
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következtének fenyegető volta -  Quintilianus szerint ezen 
utóbbi jóval erősebb motiváló tényezőt jelent.64 A Pro 
Marcellóbán alkalmazott séma szintén eszerint alakul. 
Az eddigi caesari eredmény az átlagember mércéjével 
mérve több, mint elégséges, a dictalor személyiségéhez 
mérve azonban még túl kevés,65 ám ellentétes magatartása 
veszélyeztetheti mind kortársai, mind az utókor ítéletét, 
és beárnyékolhatja eddigi tetteit,66 ezáltal a dignitasám 
-  amelynek sérelme miatt kirobbantotta a polgárháborút -  
érzékeny Caesart gyenge pontján szólítja meg.67 Ezek 
alapján a genus deUberativum nem csupán tárgyszerű ér
vekkel igyekszik hatni a hallgatóságra, hanem megpróbál
ja azok érzéseit, reményeit (spes) és félelmeit (melus) is 
megragadni.68 Fontos eszköz továbbá az exemplum, ami 
a felhozott érveknek nagyobb súlyt ad,69 akárcsak az ora- 
tor, vagyis a tanácsadó személyisége, életvitele, morális 
példaadása.70

Az epideiktikus szónoki beszéd köre,71 amely egyrészt 
a magasztaló (laudatio), másfelől a gyalázkodó beszédet 
(vituperatio) is magában foglalja, a római ékesszólásban 
inkább a bíróság előtti tanúvallomásokra és a temetési be
szédekre korlátozódott.72 Az epideiktikus beszéd fő eszkö
zei a fokozás (amplificalio) és a hasonlat (comparatio)P 
Ennek megfelelően a Pro Marcellóbsn Cicero kiemeli az 
adott tett egyedi,74 elsőként véghezvitt,75 zord körülmé
nyek közti megvalósítását,76 másoknál kiválóbban77 és sa
ját magát is felülmúlva végrehajtott voltát,78 valamint nagy 
jelentőségű következményeit,79 átgondolt voltát80 és annak 
lehetséges ellentétét.81 A genus deliberativummal szemben 
a laudatio a múltra irányul,82 s az erények felsorolása ala
kulhat mind kronologikus, mind tematikus rend,83 külső 
körülmények és belső adottságok rendszerezése szerint.84

Cicero a görög uralkodótükrök kiváló ismerőjeként -  a 
Pro Marcelló tói eltekintve -  több munkájában, többek kö
zött Quintushoz írott egyik levelében, a De imperio Cnaei 
Pompeiben és a De republicábán adott valamiféle fejede
lem-, illetve uralkodótükröt. A Quintushoz írott levélben 
annak asiai proconsulatusa idején helytartói tükröt állított 
össze, amely a hagyományos uralkodói erényeket sorolja 
fel, amely közvetlen kapcsolatot mutat a hatalomgyakor
lás és a bölcsesség platóni ideájával,85 és fivére figyelmébe 
ajánlja Xenophón Kyrou paideia című müvét, amit Scipio 
Aemilianus Africanus is mindig magánál hordott.86 A De 
imperio Cnaei Pompeiben Pompeiust ideális hadvezérré 
stilizálja,87 és laudatiojában az erényeket kronologikus 
rendben a hadvezér gyermek-, ifjú- és férfikorát veszi 
sorra,88 és taglalja az egyes hadvezéri érdemeket (scientia 
rei miii!aris,m virtutes imperatoriae,90 auctoritas,9' felici- 
tas92j.93 A De republicábán az ideális államforma mellett 
az ideális államférfi típusát keresi. Ennek megfelelően a 
görög basileusnak és a római princepsnek a morális tö
kéletesség mellett teljes körű politikai és katonai ismere
tekkel kell bírnia, ugyanakkor lényegi különbség köztük, 
hogy míg a görög uralkodók korlátlan hatalmának a ca- 
ritas, vagyis a philantlirópia szab határt, addig a római 
államférfit a consilium hivatott vezetni.94 Nem hagyható 
figyelmen kívül, hogy a De re publicá bán leírt ideális ál
lamférfit Cicero jelentős részben saját magáról, karrierjé
ről és értékrendjéről mintázta.95

Ebből a szempontból külön figyelmet érdemelnek Ci
cero Caesarnak 49 és 45 között írott levelei, amelyekben 
kísérletet tett arra, hogy tanácsaival valamiféle befolyást 
gyakoroljon a győztes hadvezérre.96 49 márciusában írott 
levelében Caesar egyedülálló sapientiá.ját magasztalta, 
amely -  a levélíró valós vagy közvetíteni vágyott nézete 
szerint -  otiumra, poxra és az államban uralkodó concor- 
diára irányult.97 Mivel kortársainak nagy része mindezt 
elvtelen hízelgésnek minősítette, magyarázkodásra kény
szerült, miszerint Caesarnak nem hízelegni akart, hanem 
tanáccsal és figyelmeztetéssel kívánta ellátni a győztes 
hadvezért.98 45 tavaszán Cicero félszeg kísérletet tett arra, 
hogy -  Aristotelés, Theopompos és Antisthenés példáját 
követve99 -  az immáron egyeduralomra jutott Caesart 
terjedelmes levélben figyelmeztesse kötelezettségeire, 
azonban kénytelen azon meggyőződésre jutni, hogy való
di mondandójának a politikai viszonyok miatt nem adhat 
hangot.100 Amikor végre sikerült megírnia levelét, amely
ben kritikai véleményét is kénytelen volt hízelgésnek ál
cázni,101 megkönnyebbülten vehette tudomásul, hogy írá
sát Caesar bizalmasai, Oppius és Balbus mint „cenzorok” 
nem engedték a dictalor elé kerülni.102

A kutatás kimutatta a Pro Marcelló és a görög uralko
dótükrök mint előképek szoros kapcsolatátl03-kiváltképp, 
mivel a Pro Marcelló születésének ideje, nevezetesen 
Caesar dictatonk emelkedése különösen kedvezett egy 
uralkodótükör-jellegü mű létrejöttének - , és ráirányította a 
figyelmet az oratio sztoikus és peripatetikus toposzaira.104 
A Pro Marcellót két fo részre oszthatjuk; mindkettő a két 
uralkodótükör-típus egyikével rokonítható, egy harmadik, 
rövid rész pedig a peroratio, a Caesarhoz intézett köszö
netnyilvánítás.105

Az első rész elsősorban epideiktikus elemeket tartal
maz. 106 A prooemium a kivételesen nagyjelentőségű tárgy 
toposzával kezdődik,107 nevezetesen a Caesar jellemét 
mintázó, kiemelkedő múltbéli tettek, amelyek rögtön az 
oratio elején az uralkodói erények felsorolására -  mansu- 
etudo, clementia, in summa potestate modus, sapientia -  
felsorolására indítják a szónokot,108 amivel nemcsak a jelen 
helyzetet kívánja leírni, hanem az ideális állapot felvázo
lásával annak megvalósítására is akarja sarkallni a beszéd 
címzettjét.109 Tárgyilagos narratiójéiak beharangozása 
után Cicero Caesar tetteinek patetikus magasztalásával 
folytatja beszédét, amelyek minden eddig létezett emberi 
mértéket felülmúltak,110 ugyanakkor kiemeli, hogy a belső 
nagyságon alapuló, az embertársak iránt tanúsított meg
bocsátó mértéktartás a legmagasztosabb érték,1" amely 
az embert képes valamiféle isteni erénnyel felruházni."2 
A politikai-államférfiúi tevékenységet Cicero egyebütt is 
hajlamos az isteni szférába emelni,"3 és nem zárható ki, 
hogy éppen ezen isteni jelleg adományozása, illetve elis
merése jelentett fontos állomást -  a Pro Ligario vonatko
zó passzusa mellett"4 -  a római császárkultusz felé."5 E 
gondolati sorba tartozik a fortuna és a virtus szembeállítá
sának toposza, vagyis azon tetteké, amelyeket a hadvezér 
mások segítségével, és azoké, amelyeket kizárólag önma
gára támaszkodva visz végbe, s minden kétséget kizáróan 
az utóbbiak a magasabb rendűek."6 A fortuna hangsúlyo
zása azonban egyúttal egyfajta burkolt kritika is. hiszen
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Caesar commeiUariusainak hadvezéri képét árnyalja.117 
Ha a hatalomgyakorló képes önnön szenvedélyei felett is 
győzelmet aratni, úgy biztos lehet a közösség részéről felé 
irányuló benevolentiábán,118 amelyre a jó uralkodónak -  
szintén az uralkodótükrök toposza -  törekednie kell,119 hi
szen csupán ez biztosíthatja uralma tartósságát.120 A morá
lisan helyes cselekvésről szóló eszmefuttatást a múlandó, 
földi dolgok és az örökkévaló, múlhatatlan dicsőség szem
beállítása zárja.121 Azon 
kijelentés, miszerint 
Caesar minden győztest 
felülmúlt igazságosság 
tekintetében, vagyis 
magát a győzelmet is 
legyőzte, két további to
poszt vezet be: egyfelől 
a legyőzött ellenfelek 
iránt könyörületes, más
felől a legyőzhetetlen 
uralkodó képét -  nem 
véletlenül állítanak 
majd 45-ben Caesarnak
,.Deo Invicto" felirattal szobrot.122 A beszéd epideiktikus 
része a Caesar érdekében történt isteni beavatkozás emlí
tésével zárul.123

A beszéd második része már a genus déliberatman 
körébe sorolható, és a jövőben Caesarra váró feladatokat 
számlálja elő.124 Az első rész fokozásai, hasonlatai és el
lentétei helyébe a fiktív dialógus és a szónoki kérdések 
sora lép. Cicero első helyen Caesar biztonságának kér
désével foglalkozik, kiváltképp, mivel a közelmúltban a 
dictator felvetette a szenátusban az ellene szőtt állítólagos 
merénylet tervét. A szónok itt az uralkodótükrök azon szo
kásos toposzához nyúl, amely szerint egyfelől az uralkodó 
biztonsága az alattvalók biztonságán alapul,125 másfelől a 
jóságos uralkodónak nincsen mitől tartania alattvalói ré
széről, hiszen éppen azok nyújtják számára a legbiztosabb 
oltalmat.126 Miután tehát Caesar aggodalmait eloszlatta, 
a közjó érdekében teendő intézkedések egész sorát tálja 
a dictator elé,127 hiszen -  szintén a szokványos toposzok 
egyikével élve -  ö lehet az egyetlen, aki jó orvosként képes 
a polgárháború ütötte sebeket meggyógyítani.128 Ezzel Ci
cero Caesart kiemelt felelősségére emlékezteti, s egyúttal 
bírálja is azon kijelentését, miszerint földi hivatását immá
ron beteljesítette,129 hiszen még adósa a polgárháborúba 
taszított respublicánaka legfontosabbal: a helyreállítás, az 
újjáépítés munkájával130 -  e nélkül ugyanis háborús sike
rei is kétes színben tűnnek majd fel az utókor szemében.131 
Mindezzel azonban nemcsak az államnak tartozik, hanem 
önnön, az emberi határokon túlnövő természetének is.132 
E ponton az antik uralkodótükrök jól ismert toposzával, 
a halál utáni hírnévvel igyekszik cselekvésre sarkallni a 
dictatorX.m  Miután megismételte a római nép megosztott
ságának és belső bizonytalanságának tényét, Caesart mint 
egyetlen, az egységet megteremteni képes személyt -  is
mét egy jól ismert toposzt alkalmazva134 -  részesíti elis
merésben,135 és általános felhívást intéz mind Caesarhoz, 
mind a közösséghez az egység és az együttműködés meg- 

_  teremtésére.136 Újból, kiemelten hangsúlyos ponton él a 
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közösségnek az uralkodótól s ugyanakkor a köz ügyeit fe
lelősen (bonitate. aequitate) irányító uralkodó személyé
nek és biztonságának a közösségtől függésének toposzá
val.137 Majd pátosszal telt ígéretet tesz Caesarnak -  hiszen 
a számára felállítandó testőrség kérdése éppen ekkortájt 
került szóba a szenátusban138 -  arra az esetre, ha eddigi 
magatartásához hű marad, és következetesen érvényesíti 
eddig is képviselt elveit: tulajdon testükkel védelmezik

majd életét és biztonsá
gát.139

Érdemes némi fi
gyelmet szentelni e 
záró gondolatmenet
nek, amivel Cicero sa
játos logikai csapdába 
kényszeríti Caesart. 
Kiindulópontként azon 
alap szolgál, miszerint a 
zsarnok halált érdemel. 
Ezt két premisszára 
bontja: egyrészt az eré
nyes uralkodót nem sza- 

bad/kell megölni, tehát nem kell félnie, másrészt Caesar 
a közelmúltban erényről tett tanúbizonyságot. A premisz- 
szákból levont következtetés: Caesarnak, amíg erényesen 
gyakorolja hatalmát, nem kell életéért rettegnie. Mindezt 
tovább bontva: egyfelől ha Caesar továbbra is teret en
ged clementiajának, akkor nem kell félnie; másfelől ha 
a clementia gyakorlása során önkényuralkodóként visel
kedik az egykoron vele egyenrangúakkal szemben, akkor 
zsarnokként megérdemli a halált.140 Ezen érvelési módot 
a De ihventioneben Cicero complexiónak nevezi, és azon 
alternatíva-típust érti alatta, amelyből a megkérdezett 
bármelyiket választja is, erkölcsileg tisztán nem jöhet ki 
a szituációból -  vagyis egyfajta „huszonkettes csapdája” 
helyzetet teremt a megszólított számára.141 Ugyanezen 
taktikát alkalmazta sikerrel a Pro Caelióbán, miszerint ha 
a Clodia által felhozott vád igaz, akkor Caelius szeretője 
volt, vagyis erkölcstelen nöszemély, és ezzel elvesztette 
hitelét mint tanú -  ha azonban eláll a vádtól, akkor vissza
nyeri matrónához illő méltóságát, ám a perben alulmarad.

Azon ígéret, miszerint Caesart a római előkelők saját 
testükkel fogják védelmezni, ha az elvárásokhoz alkal
mazkodva jár el, egyúttal burkolt fenyegetés is. Az egyéb
-  olykor ironikusan, olykor hízelgésként megfogalmazott
-  fenyegetések természetesen hasonlóképp burkoltak: a 
Caesar dicsőségének egyedüli, vagyis socius nélküli vol
ta142 és a hazának leróni tartozott adósságának említése.143 
Vajon hogyan tudja Caesar leróni tartozását azon hazá
nak, amelynek törvényeit megsértette?144 Ha Caesar nem 
venné tudomásul helyzetéből fakadó morális kötelezett
ségeit, ha nem cselekednék ezeknek megfelelően, illetve 
ha valóban azon általa tett kijelentés vezérelné, hogy már 
nem támaszt elvárásokat az élettel szemben,145 tehát vele 
szemben sem lehet elvárásokat támasztani, akkor -  amint 
ezt a De officiisben utóbb Cicero megfogalmazta146 -  saját 
magát rekeszti ki az emberi közösségből, s mint magát a 
közösségen felül és kívül helyező, félelmet geijesztö és 
félelemben élő zsarnok, halált érdemel.147



III. Az antikvitás inkább kritikát, semmint dicséretet lá
tott a Pro Marcellóbán, ám e meggyőződést korántsem 
osztotta mindenki, hanem az oratióbán inkább Caesar 
clementiájénak magasztalását fedezték fel, illetve egyfaj
ta buzdítást annak változatlan gyakorlására.148 A modem 
szakirodalom egyik része is ebben látja a Pro Maivello 
jelentőségét,149 s némelyek Cicerót is már-már a caesari 
dictatura ideológusának színében tüntetik fel.150 Mások a 
clemertia Caesaris cicerói magasztalását a szónok részé
ről kétes értékű dicséretként, mi több, elmarasztaló kriti
kaként értékelik.151 Abban azonban szinte egységes néze
ten vannak a kutatók, hogy a clementiát emelik ki mint a 
beszéd elemi fontosságú kulcsfogalmát.152

Érdemes ugyanakkor behatóbban megfontolni azon 
gondolatmenetet, miszerint a Pro Marcelló nem első
sorban a caesari clemertia, hanem a caesari sapientia 
himnusza, s hogy a korábbi irodalom a clementiá elsőd
legességét inkább a Pro Ligario és a Pro rege Deiotam 
alapján vetítette vissza a Pro Marcellóba. Ezek szerint 
itt még nem a polgártársaira felülről letekintő, részükre 
kegyet osztó Caesar clemens, hanem a rés publica feltá
masztásán munkálkodó, a különféle politikai koncepci
ókat szerves egységbe olvasztani képes Caesar sapiens 
képe bontakozik ki.153 Kérdésként merül fel, hogy a Pro 
Marcellóban a clementiá inkább a kegyelem, vagy pedig 
a temperantia animi értelemben jelenik-e meg. Tekintve, 
hogy a poena vagy az ignoscere kifejezések nem fordul
nak elő a beszédben, a clementiá nagy valószínűséggel 
nem a megbocsátás értelmet takarja, hiszen Cicero mind 
magát, mind barátait felmenti a Caesar-hivek -  de nem 
maga Caesar154 -  által beléjük sulykolni igyekezett bűn, il
letve bűntudat alól.155 Pompeius híveinek magatartását az 
officium, az enor és a falum  motiválta,156 de semmiképpen 
sem a scelus, ezért méltán és joggal (merítő atque optimo 
iure), mintegy objektív igény alapján kell bekövetkeznie 
Marcellusnak -  akitől számos érdem, a nobilitas, a pro- 
bitas, az optimarum artium stúdium és az innocentia nem 
vitatható el -  Rómába történő hazahívására.157

A clementiá a beszéd számos pontján a temperantia 
animi szinonimájaként jelenik meg158 mintegy az ira- 
cundia ellentéteként.159 A győzelem joga tehát nem ha
talmazza fel a győztest arra, hogy a legyőzött Pompeius- 
hívekkel úgy bánjék, mintha külső ellenségek (hostes), 
leigázott népek lennének.16" A clementiá tehát nem más, 
mint Caesar önuralma, a lemondás azon lehetőségről, 
hogy legyőzött, ám csupán tévedésből, nem pedig elve
temültségből a másik oldalon álló, tehát nem „bűnös” el
lenfelein bosszút álljon.161 A caesari clementiá -  a man- 
suetudo, a modus és a sapientia erényeivel rokonítva162 
-  éles ellentétben áll a polgárháború szörnyű tapaszta
lataival, illetve a Pompeius-hívek győzelmük esetére 
előre bejelentett kegyetlenségével,163 bár nem zárható ki, 
hogy e kijelentésében Cicerót a győztes felé tanúsítan
dó hízelgés szándéka vezette.164 Különleges hangsúlyt 
nyer, hogy Caesar a legyőzöttek javait nem kobozta el, 
mi több, azokat visszaadta nekik,165 s hogy az amnesztiát 
nem kötötte megalázó feltételekhez és eljárásokhoz.166 
Az állam megmentése szintén szervesen kötődik a cae
sari sapientiá hoz és clementiá hoz, hiszen ezen erények

kel egyenesen az istenek ruházták fel a dictatoi1 a rés 
publica helyreállítását lehetővé teendő.'67

Caesar elemen bájának jelzői a beszéd legelején -  vagy
is azon a ponton, amely a hallgatóság figyelmét hivatott 
felkelteni -  az inusitata és az inaudita melléknévi igene
vek,168 azonban ezek tartalma csupán látszólag ellentmon
dásmentesen pozitív: a szokatlan és hallatlan jelzők Cice
rónál minden más, hasonlóan hangsúlyos helyen negatív 
értelemben tűnnek fel, vagyis a hagyományos értékektől 
való elszakadást, az azokkal szembeni erőszakot jelez
ve.169 Nem lehetetlen tehát, hogy a jelzöhasználat burkolt 
kritikát tartalmaz azon helyzettel szemben, hogy Caesar 
számára egyáltalán lehetővé vált a polgárok mintegy alatt
valók felé gyakorlandó kegyelem aktusa.170 Ezzel szem
ben a lenitas és a iustitia erényét, vagyis azon értékeket, 
amelyek nem állnak ellentétben a köztársasági alapokkal, 
Cicero bátran és fenntartás nélkül magasztalhatja, illetve 
emelheti ki, hogy Caesar a korábbi polgárháborúk győz
teseit messze felülmúlta aequitas és misericordia tekinte
tében.171 Szintén nem tagadja meg Caesartól a magnitúdó 
animi.'72 a mansuetudo1,3 és a bonitas,'1* de mindenek
előtt a temperantia erényét.175 A caesari beneficiumok 
sora176 -  amit majd a dictator halála után Cicero elvitat 
tőle177 -  jól illeszkedik a köztársasági társadalmi kap
csolatok rendjébe,178 vagyis nem emeli Caesart a római 
polgárok fölé. A caesari liberalitas -  a sapientia mellett 
a legfőbb erények egyike179 -  hangsúlyozásával Cicero a 
dictator énképére reflektál, lévén hogy a liberalitas min
dig is sajátja volt, míg a lenitas. az aequitas. a misericor
dia és a clementiá csak a polgárháború után, egyeduralmi 
helyzetének megszilárdulását követően váltak relevánssá. 
Ugyanakkor kénytelen-kelletlen elismeréssel kell adóznia 
a caesari clementiá előtt is, amely lassanként az állami 
kultusz rangjára emelkedett, hiszen 45-ben a szenátus ha
tározatot hozott a Clementiá Caesaris templomának felál
lítására.180 A clementiá tehát valamiképpen relativálódik, 
hiszen egyrészt nem kebelem, hanem önuralom értelem
ben kerül definiálásra, másfelől az inusitata és inaudita 
jelzőkkel valamiféle különös és újszerű, vagyis a római 
gondolkodástól idegen jelleget kap, harmadrészt pedig a 
sapientia erényének árnyékába tolódik.181

A kegyelemgyakorlás aktusát Cicero hangsúlyozottan 
Caesar sapientiá]jának, politikai éleslátásának, nem pedig 
clementiájának tudja be, s a sapientia, illetve a sapienter 
kifejezés négyszer fordul elő a beszédben egyéb érték
fogalmakkal együttesen említve,182 illetve ötször önálló
an,183 vagyis összesen kilencszer, szemben az összesen 
négyszer használt clementiá és clementer fogalmakkal, 
ami az utóbbi fogalom alárendelt voltát egyértelműen bi
zonyítja.184 A sapientia jelzői a neutrális, illetve pozitív 
incredibilis185 és singularis.m  valamint az egyértelműen 
elismerő paene divina,187 maga a sapientia erénye pedig a 
liberalitas mellett a skálán a legmagasabb helyet foglalja 
el.188 Marcellus hazahívása nem a clementiá, hanem a sa
pientia és a iudicium eredménye.189 Cicero ezzel a Caesar 
saját írásaiban is jelentékeny elemként megjelenő intel
lektusára helyez hangsúlyt,190 ugyanakkor, minthogy sa
pientia- és cwtf///MW-fogalmuk nem áll teljes átfedésben, 
bizonyos vonásokkal módosítja Caesar portréját. Egyfelől
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a dictator katonai sikereiben háttérbe szorítja a consilium 
szerepét a fortuna, a casus, mi több, a temeritas j a vára,191 
másfelől pedig kiterjeszti intellektusának érvényesülési 
körét államférfiúi ténykedésére, amivel nem Caesar ön
képének kíván hízelegni, hanem mintegy kényszeríteni 
akaija egyfajta ideáltípus megvalósítására a köz érdeké
ben, ahogy ezt már korábban is tette192 -  ugyanakkor első
ként stilizálta Caesart sapiensszé.'93

A sapientia és a consilium azon motívumok, amelyek
nek Cicero szerint Caesar jövőbeli politikáját vezérelniük 
kell, amint ezt a beszédben hosszasan taglalja.194 Érde
mes megemlíteni, hogy míg a clementia csupán az ora- 
lio első,195 a polgárháborúval foglalkozó, múltra irányuló 
részében fordul elő, addig a sapientia a második, a jövő 
politikája felé forduló részben is.196 A caesari sapientia 
eljövendő és elvárt megnyilvánulási terepe a rés publica 
helyreállítása,197 hiszen valódi dicsőség a dictatoira  is 
csak ebből háramolhatik,198 és rámutat, hogy Caesar még 
e dicsőségtől igencsak messze jár.199 E ponton részint a 
kritika, részint az irónia fegyverével igyekszik Caesart a 
köz érdekében végrehajtandó tettekre sarkallni, hiszen ön
nön dignitaskx már megóvta ugyan a polgárháború kirob
bantásával,200 ám éppen ezért nincsen joga innentől fogva 
visszavonulni a közügyektől,201 hiszen még nem rótta le 
az államnak és saját nagyságának tartozott adósságát.202 
A Caesar clemens képnek a filozófusi magasságokba 
emelt Caesar sapiens képbe történő átfordításával Cice
ro a kegyet gyakorló egyeduralkodó eszméjének helyébe 
a szenátorok közül mint primus inter pares kiemelkedő, 
nagyobb felelősséggel felruházott államférfi ideáját állít
ja.203 Minthogy Caesar dignitasa immáron helyreállt, így a 
dictatomak sapientiójál Marcellus és nemzetsége, Cicero, 
a szenátorok és a rés publica dignitasánák és auctoritasá- 
nak szolgálatába kell állítania.204

IV. Érdemes behatóbban megvizsgálni, hogy a Cicero ál
tal az ún. orationes Caesarianaeben alkotott Caesar-kép 
mennyire reflektál, illetve felel meg a kortársak által vá
zolt, a Caesar által müveiben saját magáról alkotott, vala
mint a cicerói életmű egyéb helyein megjelenő képpel és 
jellemvonásokkal, elsősorban a clementia és a sapientia 
fogalmával.205

A clementiat Cicero görög hatásra temperántia cmimi- 
ként definiálja,206 tehát az értelem reakciója az indulatra,207 
és bizonyos szemszögből a római nép kollektív erénye,208 
és a humanitás és a mansuetudo.209 illetve a placabilitas, 
a facilitas és az áltitudo amini fogalmához áll közel.210 
A közéletben többek között a tartományi helytartók ma
gatartásmintái közt van helye, akiknek kötelességük, 
hogy önmegtartóztatást tanúsítsanak a nekik alávetettek 
életével és vagyonával szemben.211 Ezen értelem átvezet 
a clementia fogalmának kegyelem jelentéséhez, ami nem 
más, mint az elkövetett jogtalanság miatt jogosan kiszab
ható büntetés mellőzése.212 Kollektív szinten a római nép 
ebben az értelemben gyakorolhat clementiát legyőzött 
ellenségeivel szemben,213 lévén hogy minden, a iusfeti- 
ale szabályai szerint megüzent háborút jogos bosszúnak 
tekintenek más népekkel szemben. E tekintetben tehát a 
clementia előfeltétele az alá- és fölérendeltségi viszony.
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hiszen a kegyelem gyakorlója hatalommal bír a megke
gyelmezett felett.214 A De oratorében Cicero is rámutat 
arra, hogy milyen elszánt gyűlöletet képes kiváltani, ha 
az egykor velünk egyenrangúak hirtelen fölénk emelked
nek, és a kegyosztogató szerepében tetszelegnek.215 En
nek megfelelően a clementia eredetileg a családon belüli 
és az államközi viszonyok része, a római belpolitika és 
közélet terrénumától azonban idegen, hiszen nem egyen
rangú felek közti viszonyt elöfeltételez, jogon kívüli foga
lom, és értéktartalma ellenére valamiféle önkényjelleget 
hordoz.216

A clementia a római külpolitikában elsősorban a legyő
zött népek iránt tanúsított erény, amely mintegy a popu- 
lus Romanus kollektív jellemvonásaként jelenik meg az 
alávetettek igazgatásában.217 Igazából csak Caesar pol
gárháborús győzelmei révén válik politikai tekintetben a 
clementia egyéni jellemvonássá.218 A De bello Gallicóbán 
már nem a clementia populi Romani, hanem a clementia 
Caesarís és ennek megnyilvánulási formái (ignosere, con- 
servare) és szinonimái (mansuetudo, misericordia, liberá
lis) ]dennek meg.219 A clementia mint hangsúlyos -  olykor 
birtokos névmással megerősítve kifejezett -  jellemvonás 
több helyen felbukkan, ám mindannyiszor a legyőzött gal
lok szájába adva, a hadvezér magasztalaként.220 Hason
lóképpen jár el Caesar halála után a mű nyolcadik könyvé
nek írója, Hirtius is.221 Ugyanakkor a clementia, akárcsak 
ellentéte, a crudelitas valamilyen konkrét okból, tudatos 
döntés következményeként nyilvánul meg: az előbbi 
szövetségesek megnyerése és az ellenállás letörése,222 az 
utóbbi elrettentés céljából.223

Belpolitikai lépéseinek motivációit vázolva Cicero már 
a polgárháború előtt sem tagadja meg Caesartól a clemen
tia erényét, illetve az erre való törekvést, amint ezt a 63- 
ban tartott Pro Rabirio perduellionisban is megfogalmaz
za -  mintegy a vádló, Labienus szemére vetve a néppárti 
politika gyakorta hangoztatott értékeivel (lenitas legum, 
libertás, mansuetudo, lenis ac populáris, clemens ac po
puláris) ellentétes lépéseit.224 E szellemben igyekezett 
Caesar már a 60-as években a sullai proskripciók haszon- 
élvezőit felelősségre vonatni.225 A clementiara hivatkoz
va próbálta Caesar -  akinek az összeesküvéshez fűződő 
viszonyára sohasem derült igazából fény -  a szenátusban 
tartott beszédében a Catilina-hívek életét megmenteni,226 
Cicero emiatt kényszerült a clementia fogalmát az adott 
helyzetben úgy értelmezni, hogy annak az áldozatok, nem 
pedig az elkövetők felé kell megnyilvánulnia.227

Caesar a polgárháború kezdetén már zászlajára tűzi a 
clementia politikai programját, ami néppárti múltjához 
kapcsolja,228 s e tekintetben környezetétől -  elsősorban 
Oppiustól és Balbustól -  meg is kapja a visszaigazo
lást.229 Ugyanakkor írásaiban gondosan kerüli a clementia 
fogalmának belpolitikai értelemben történő használatát 
-  ehelyett inkább a lenitas,230 a már a gallok esetében is 
említett231 és Cicero által majd a Pro Ligarióbán hangsú
lyozott misericordia,232 a mások által hol elismeréssel,233 
hol kritikával234 emlegetett liberalitas,233 az aequitasm  és 
a beneficium kifejezésekkel él237 - , mivel jól tudja, hogy a 
polgártársai felé megnyilvánuló kegyelem nehezen volna 
összeegyeztethető a köztársasági értékrenddel.238 A cae-
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sári liberalitastól Cicero sem tagad meg minden elisme
rést,239 annál is kevésbé, hiszen számos pénzügyi tranzak
cióra, Cicerónak folyósított kölcsönre került sor köztük.240 
A későbbiekben a politikai ellenfeleknek -  többek között 
neki magának241 -  adott kegyelem miatt magasztalja Cice
ro több alkalommal Caesar liberalitasál,242 meggyilkolása 
után azonban puszta számításnak minősíti azt.243 A caesari 
aequitast Cicero elsősorban a Servius Sulpicius Rufiis- 
nak,244 Trebatius Testának,245 Marcellusnak246 és Deiota- 
rus királynak247 adott kegyelem kapcsán emeli ki.248

Magatartása a polgárháború során -  saját ábrázolá
sában -  szintén eszerint alakul.249 Caesar hangsúlyozza, 
hogy a crudelitas eleve idegen tőle,250 ugyanakkor nagy 
valószínűséggel a józan belátás is a clementia érvényesí
tése mellett szól, hogy ezzel minél többek rokonszenvét 
biztosítsa magának.251 A clementia hangoztatásának pro- 
pagandisztikus voltát -  amint ezt a korabeli érmék iko
nográfiája is alátámasztja252 -  bizonyítja, hogy a polgárhá
ború utóharcaiban, így például Hispániában immáron nem 
törekszik a crudelias kiküszöbölésére.253 Természetesen 
mindazok számára, akik ismerték Caesar indulatossá
gát254 és kegyetlenségét,255 a clementia propagandája nem 
tűnhetett hitelesnek2-56 -  nem véletlenül használja olykor 
leplezetlen iróniával Cicero is az insidiosa clementia257 
és a simulatio mansuetndinis258 fordulatokat, amit saját 
tapasztalatai is igazoltak.259 Ugyanakkor a római közélet 
számos szereplője, köztük Cicero is -  nem lévén más vá
lasztásuk -  engedte magát meggyőzni a caesari clementia 
által, noha tisztában volt annak ingatag voltával.260 Megint 
mások -  így természetesen Pompeius,261 Marcellus262 és 
Cato263 -  elutasították a caesari clementiat, illetve elvitat
ták tőle annak gyakorlási jogát.264

Dictaturája idején Caesar változatlanul folytatta a 
clementia-propagandát, leginkább azért, hogy ellenfeleit 
politikailag lekötelezetté téve hatástalanítsa.265 E fogás so
kaknál tetszésre talált, hiszen örülhettek, hogy nem egy 
Sulla-féle kegyetlen dictaturába torkollott a polgárhá
ború,266 ami a száműzötteket is reménnyel tölthette el,267 
és nagy valószínűséggel számos alkotás született Caesar 
clementiá'jának magasztalására.268 A szenátus által 45-ben 
megszavazott Clementia Caesaris-templom269 ugyanak
kor nagy valószínűséggel sohasem épült fel. Egyesek sze
rint a Caesar iránti gyűlöletet éppen clementiájának ön
kényuralkodói fitogtatása tette egyre ádázabbá.270 Caesar 
c/merthű-propagandájáról meg kell állapítani, hogy vég
eredményben kudarcot vallott -  nem véletlenül találjuk a 
kegyelemben részesülő Brutust és Ligariust is a dictator 
gyilkosai közt hiszen egyeduralkodói keggyel elvette a 
köztársaság korának egyenlőségéhez szokott szenátorok
tól a szabadság lehetőségét. Cicero teljességgel legitim
nek ítéli Caesar megölését -  azzal együtt, hogy a tervbe 
és a kivitelezésbe nem avatták be,271 noha Antonius azzal 
vádolta, hogy ő bujtotta fel a gyilkosokat272 - ,  amihez az 
ideológiai alapot többek között az ö munkái fektették le, s 
a clementia Caesarist csupán a gőg megnyilvánulásának 
és a politikai számítás kifejeződésének bélyegzi.273

A sapientia -  a clementia, a lenitas, a mansuetudo és 
a misericordia etikai kategóriáival szemben -  elsősorban 
intellektuális tulajdonság, erős társadalmi és morális von-

zattal.274 A sapientia egyfajta ítélőképesség, a megfelelő 
döntés meghozatalának és a következmények előre látásá
nak képessége, amely beszűkíti a fortuna lehetőségeit.275 
Megmutatkozhat a temperantia és a clementia alakjában 
is, ellentéte a temeritas.216 Cicero számára a iustitia a sapi
entia elengedhetetlen velejárója,277 a sapientia pedig egy
úttal a szaktudásjellegü prudentia278 összessége.279 A con- 
siliurmasA a sapientia ugyan mutat némi átfedést, ám az 
előbbi mindig egy konkrét szituációra vonatkozó, gyakor
lattal és tanulással képességgé fejlesztett készséget jelöl.

A sapientia erénye a római irodalom legkorábbi idő
szakától kezdve az államférfi egyik legfontosabb attribú
tumaként jelenik meg, amit már a bizonyos személyek 
nevéhez ragasztott Sophus és Sapiens cognomenek és 
praedicatumok jeleznek 3. század kezdetétől. A jogtu
dós Pomponius szerint a Sophus cognoment elsőként P. 
Sempronius Sophus (304-ben consul, 300-ban pontifex 
maximus, 296-banpraetor urbánus)™  a Sapiens cogno
ment pedig elsőként P. Atilius iuris consultus, Cato ma- 
ior kortársa viselte.281 A Sapiens nevet utóbb megkapta 
Laelius282 és az idősebb Cato is.283 Az idősebb Plinius 
Naturális históriajában olvasható a Q. Caecilius Me- 
tellus által 221-ben apja, L. Caecilius Metellus halála
kor tartott laudatio fimebris, amelyben apját mint kiváló 
harcost, nagyszerű szónokot, nagy bátorságú hadvezért, 
számos erénnyel és kimagasló adottságokkal megáldott 
férfiút magasztalja.284 A sapientia államférfiúi erényét itt is 
megtalálhatjuk, mint a tíz legfontosabb virtus egyikét.285 
L. Comelius Scipio Barbatus (consul 298-ban) sírfelira
tán a sapientia a fortitudo államférfihoz méltó erényéhez 
társul.286 Ennius Annalesének a második pun háború ki
robbanásáról szóló fragmentuma a szónoki és a katonai 
tevékenységének ellentétpárját állítja elénk.287 A kato
na és a szónok alakja két teljességgel különböző szférát 
képvisel, az államférfiúi képességet megtestesítő orator 
fő jellemzője a bonus, eszközei a sapientia és a ius, vele 
szemben áll a horridus miles, akinek eszköztárában a vis 
és a ferrum  áll a fő helyen, mindkét figura túlnő önmagán 
szimbolikája által, hiszen a vitás kérdések rendezésének 
két lehetséges archetípusát állítja elénk a béke és a háború 
eljárási rendjét reprezentálva.288

E hagyományhoz kapcsolódva Cicero a sapientiat a 
római állam vezető személyiségei -  Romulus.289 Numa 
Pompilius,290 általában a hajdani királyok,291 Cato ma- 
ior,292 Pompeius,293 Lepidus,294 Dolabella,295 Pansa,296 
Sevius Sulpicius Rufús297 és önmaga298 -  jellemző tulaj
donságaként hangsúlyozza, valamint a szenátusnak299 és 
általában a maioresnek™ szintén elvitathatatlan sapientiat 
tulajdonít.301 A De re publicában a sapientia és a iustitia 
kiemelt fontosságot kapnak,302 hiszen Cicero ezektől teszi 
függővé a salus, az aequabilitas és az otium megvalósu
lását;303 fivéréhez, Quintushoz írott helytartótükör-jellegü 
levelében a potestas és a sapientia összekapcsolására hív
ja fel a figyelmet.3"4

Egyszer már a Pro Marcello előtt, a polgárháború elő
estéjén is megpróbált Cicero Caesar sapientiajára hivat
kozni. nevezetesen Corfiniumba írott, terjesztésre szánt305 
levelében, amelyet még a kiegyezésre törekvő306 Caesar
nak címzett.307 A Caesar sapientiájám történő hivatkozást.
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amit nem magánjellegű kijelentésnek szánt, Cicero rész
letesebben kifejti Atticusnak, hogy azt a közjó érdekében, 
a salus pátriáé, az otium, a pax és a concordia civium ér
tékeinek3"* megőrzése céljából tette -  annál is inkább meg 
akarhatta mindezt magyarázni Atticusnak, mivel Pompe- 
ius párthívei közül ezt szégyentelen hízelgésnek minősí
tették.309 A 46 elején írott Bnitus egyik passzusa3'" szintén 
értelmezhető a caesari sapienticm való utalásként.3" E 
két, a Pm Marcellót megelőző írását kivéve, amelyekkel 
mindkét esetben határozott politikai célja volt, Cicero se
hol sem kapcsolta Caesarhoz -  akire mindig is a populáris 
levitast tartotta jellemzőnek,312 és akinek személyisége 
mindig is egyfajta ambivalens vonzást és taszítást váltott 
ki belőle313 -  a sapientia erényét: nagy valószínűséggel 
Cicero számára Caesar mindannak az ellentétét képvi
selte, amit egy felelős és bölcs államférfiról elképzelt.314 
Meg kell jegyezni, hogy maga Caesar sem követelte soha 
a maga számára a köztársasági értékrenddel túlságosan is 
összekapcsolt sapientia erényét, intellektuális képessé
geit inkább a ratio és a consilium fogalmakkal írta le,315 
és a kortársak sem a sapiens, sokkal inkább a prudens, 
acutus, vigilans jelzőkkel illették személyisége ezen ele
meit.316 A cicerói levél mindezek alapján mint a pax és a 
concordia érdekében megfogalmazott, Caesarral szembe
ni kívánalmat, államférfiúi bölcsességet és belátást említi 
a sapientiát.3I7

***

Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy a 46-ban elhang
zott Pm Marcello középpontjában a caesari erények közül 
éppen az áll, amit sem Caesar, sem Cicero, sem a kortár
sak egyebütt jóformán sohasem tulajdonítottak Caesarnak: 
a sapientia. A többi, mindhárom Caesar előtti beszédben 
hangsúlyozott közéleti, Caesarhoz kapcsolt erények egy 
része (mansuetudo. liberalitas. lenitas, misericordia, aequi- 
tas, humanitás) összhangban áll a köztársasági értékrend

del, a másik oldalon elhelyezkedő clementiáxal azonban 
eltérő a helyzet A temperantia animi és a kebelem  jelentés 
idegenek a római belpolitika terminológiájától, lévén hogy 
alá-fólérendeltségi viszonyt tételeznek fel és az önkényes 
döntés lehetőségét hordozzák, így a mellérendeltségi vi
szonyokon alapuló rendszerrel nem egyeztethetők össze. 
Cicero a Pm Marcellóban -  amely látszólag Caesar valós 
vonásait hivatott kidomborítani, valójában azonban a vele 
szemben megfogalmazott kívánalmak katalógusa -  tuda
tosan helyezi a hangsúlyt a sapientia erényére, amellyel 
szemben a clementia alárendelt szerepet játszik csupán, és 
akkor is a temperantia animi értelemben jelenik meg. Ezzel 
a szónok a köztársasági állameszményhez akarná valami
képpen közelíteni Caesar felfogását, mintegy kötelezővé 
téve számára a hajdani keretek helyreállítását és tiszteletben 
tartását. A szöveg behatóbb elemzésével arra a meggyőző
désre juthatunk, hogy az oratio inkább követelményeket 
állít, mintsem magasztalást fogalmaz meg Caesar államfér
fiúi működése kapcsán. Ugyanakkor nem nélkülözi azon 
optimizmust, miszerint a polgárháború elmúltával lehető
ség nyílik arra, hogy Caesar a köztársaság intézményrend
szerét, amit éppen a polgárháború kirobbantásával rombolt 
szét, helyreállítsa, s hogy ennek során csupán primus inter 
pareskénl a szenátorok közül kiemelkedve, de ezen határt 
nem túllépve ad majd módot a közös munkálkodásra. A be
széd ugyanakkor tartalmaz egyfajta burkolt fenyegetést 
is. A Caesar felé megfogalmazott ígéret, miszerint Róma 
előkelői testükkel fogják védelmezni, tehát nincs miért fél
tenie életét -  igencsak relatív. Figyelmen kívül hagyott fi
gyelmeztetés Caesar számára, hogy amennyiben figyelmen 
kívül hagyná a természet törvényeit, kívül- és felülhelyezné 
az emberi közösségen, ha akár clementiájál önkényuralko
dóként gyakorolná, akkor valóban volna mitől tartania, hi
szen a zsamokölés a közösség természetes reakciója, nem 
más, mint a megsértett állam- és világrend helyreállítására 
tett kísérlet -  ami 44. március Idusén köztudottan be is kö
vetkezett.
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Plut. Ti. Gracch. 8.
284 Plin. nal. 7,140. Voluisseprimarium bellaiorem esse. optimum ora- 

loiem, fortissimum imperalorem. auspicio suo maximas les geri, 
maximo honore úti, summa sapientia esse. summum senatorem 
haberi. pecuniam magnóm bono modo invenire. milliós liberos re- 
linqueie el clarissimum in civitate esse.

285 Vő. Kiima: i. m., 56. p. skk.; Kierdorf. W.: Laudalio Junebris. Inter
pretál ionén und Untersuchungen zűr Enlwicklung dér römischen Lei- 
chenrede (Meisenheim, 1980, 10. p. skk.); Classen: i. m., 293. p. sk.

286 C IL1. 7. Vő. Kiima: i. m., 61. p. skk.; Rochlitz: i. m.. 68. p.; Home- 
yer: i. m„ 303. p.

287 Enn. ann. 8, 269-274 Pellilur e medio sapientia. vi gerilur rés, /  
spem ilur oralor bonus, liorridus miles amatur, /  hau! docíis diclis 
cerlanles nec maledictis /  miscent inlersese inimicitiam agilanles, /  
non ex iure manum consertum, séd magis ferro  /  rém repelunt reg- 
numque petunl. vadunt solida vi.

288 Vő. Nótári T.: Jog. vallás és retorika (Szeged, 2006, 50. p. skk.)
289 Cic. rep. 2, II.
290 Cic. rep. 2,24; Tűse. 4,3.
291 Cic. rep. 2,24. .31.43.
2,2 Cic. off. 3.16; Cato 4; Lael. 5.
293 Cic. Mii. 2. 21.
294 Cic. Phil. 5,39. sk.
295 Cic. All. 14 ,17A.7.
296 Cic. Phil. 7 ,7; 10.6. 17; 11,23; 12 .1.
297 Cic. Phil. 9 ,1 .8 .
298 Cic. Phil. 6.9.
299 Cic. Phil. 13,6; 14, 30; rep. 2. 59; Mii. 62.
300 Cic. rep. 2,4. 30; Mii. 83; Tűse. 1,2 ; inv. 1,68.
301 Rochlitz: i. m., 69. p.
302 Cic. rep. 1,3. 12. 33.42; 2,24. 3 1 .5 1,59; 3 ,6 ; 6 . 1.
303 Cic. rep. 2.43.
3W Cic. Q. fr. 1, 1,29.
305 Vő. Cic. AU. 8.9, 1.
306 Vő. Caes. civ. 1,26.5.
307 Cic. All. 9, 11 A, 1. De 'gratia 'etde ope'quidsignificares mecum 

ipse quaerebam. spe tamen deducebar ad eam cogitationem ul le 
pro lua admirabili ac singulari sapientia de olio, de pace, de con- 
cordia civium ági vette arbilrarer. el ad eam ralionem existimabam 
salis aplam esse el natúrom et personam meam.

308 Vő. Cic.prov. cons. 39; All. 16, 16C, 12.
309 Cic. All. 8 ,9 ,1 . Cum attlem ad eam horiarer eum praeseriim homi- 

nem, non videbar ullo modo facilitts moturus quam si id quod eum 
horiarer convenire eius sapientiae dicerem. Eam si 'adntirabliem' 
dixi, quoniam eum ad sálulem pairiae hortabar non sum verilus ne 
viderer adsenlari.

310 Cic. Brul. 256. Verum quidem si audire volumus. omissis illisdivinis 
consiliis, quibtis saepe consiiiula esi imperatorum sapientia salus 
civiiatis aul belli aul domi, mullo magmis oraior praesial minutis 
imperaloribus.

3,1 Kiima: i. m„ 25. p.; Rochlitz: i. m., 71. p.
312 Cic. Phil. 5,49.
313 Vő. Cic. Au. 8 ,9a. 2.
314 Rochlitz: i. m.. 72. p.
315 Vő. Caes. civ. I, 72, 2; I. 74.4; 3 .41 .4 : 3 .66 .4 ; 3. 73, I; 3. 78, 3; 

Gall. 1.40.1; 6 ,5 ,6 ; 7 ,7 ,3 ; 7 .43 ,5 ; 7. 72.2.
316 Vő. Cic. Au. 8 ,9a. 2; 8 , 13 . 1: 9 . 10,9; 14. 1.1 ; fám . 4 .6 ,3 ; 13. 16: 

Phil. 2 . 116:5.49; o ff 1.26: Sáli. Cal. 54: Dió Cass. 44.38.
3,7 Kiima: i. m.. 91. p.: Rochlitz: i. m., 73. p.
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