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KARÁCSONY ESZTER
Történelem BA, I. évfolyam

Sumptuaria est neglecta 
A fényűzési törvények társadalmi, politikai háttere,  
különös tekintettel Caesar fényűzési törvényére

A dolgozat arra törekszik, hogy feltárva azokat az okokat, amelyek miatt Julius Caesar 
fényűzést korlátozó törvénye –a köztársaság korábbi fényűzési törvényeihez hasonlóan- 
érvényesíthetetlen volt, bemutassa a versengésre épülő politikai rendszer önromboló és 
társadalompusztító hatását. A fényűzés ellen hozott törvények sorsán keresztül ugyanis 
megragadható a politikai vezető osztály tehetetlensége. Úgy tűnik, a köztársaság korá-
nak utolsó századában már nem volt képes szabályozni a magistratura megszerzéséért 
való versengést, így a személyes ambíciók végletes érvényesülése a társadalom morális és 
anyagi erőinek pusztításával végül már ennek a rétegnek a hatalmát, a res publica politi-
kai rendszerét is szétzúzta.

A res publica lényegéhez mindig is hozzátartozó versengést az i.e. 2. századtól eltorzították azok 
a kereskedelmi és a társadalom szerkezetét átalakító folyamatok, amelyek Róma terjeszkedése 
és birodalommá válása következtében bontakoztak ki, lehetővé és egyúttal szükségessé is téve 
újabb és újabb erőforrások megszerzését. Az életvitel átalakulását, a fogyasztás szerkezetének 
változását is felhasználták a politikai küzdelemben: a klientúra-építés eszköze lett a luxusfo-
gyasztás néhány fajtája.

A dolgozat ahhoz a szakirodalmi értelmezéshez1 kapcsolódik, amely szerint a versengő 
politikai rendszerrel van összefüggésben a fényűzés törvény általi korlátozására irányuló 
törekvés és egyúttal annak gyakorlati érvényesíthetetlensége is.

A dolgozat - a téma kifejtése során - az alábbi kérdésekre keres választ: 
1. Miért vált társadalmi problémává a köztársasági Rómában a luxusfogyasztást jelentő 

fényűzés? 
2. A fényűzés törvényi korlátozásának igénye mögött milyen egymástól eltérő célok, tö-

rekvések voltak?
3. Milyen emberképek határozták meg a fényűzés megítélését?

A fényűzés mint társadalmi probléma

(1) A téma kifejtésében abból a szakirodalmi értelmezésből indulok ki, amely szerint a 
fényűzésnek, azaz a költekezésnek és a luxusjavak fogyasztásának társadalmi funkciója: a jelzés2 
volt. Jelzése annak, hogy az egyén saját és családja személyes szükségleteinek kielégítésén túl, 
jelentős többletforrással rendelkezik. A funkcióként megnevezett „jelzés „ fogalma helyett a 
„jeladás” még kifejezőbb, mert jobban érzékelteti a költekezés tudatos szándékát, tehát azt, 

1  DARI-MATTIACCI – PLISECKA 2010.; A tudományos konferenciára készített tanulmány elérhető az interneten: 
https://editorialexpress.com/cgi-bin/konference

2  DARI-MATTIACCI – PLISECKA 2010, 4. A reprezentáció egyéb lehetséges funkcióit ebben a dolgozatban nem 
tárgyalom.
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hogy a luxusfogyasztás esetében nem egyszerűen a személyes élvezet kielégítéséről van szó, 
hanem az egyén társadalmi ambíciójáról.

Kiknek szólhatott a jelzés, kiknek a számára volt jeladás? A többletforrással való rendelkezés 
érzékeltetése a lehetséges klienseknek szólt, azt mutatta, hogy az egyén patrónusként 
létbiztonságot tud adni klienseinek, sőt ennél még nagyobb távlatot is nyithat néhányuk 
számára a hivatalok megszerzésének támogatásával. A luxusfogyasztás tehát jelezte a patrónus 
társadalmi különbözőségét, és ez a különbözőség egyúttal képességet jelentett, képességet a 
hozzá csatlakozó kliensek támogatására.

(2) Milyen típusú jelzés bírt ebből a szempontból értékkel a polgárok számára? Erre a 
kérdésre a fényűzést korlátozni szándékozó törvények tartalmából lehet választ találni, mert 
nyilvánvalóan azon a területen próbáltak meg gátat szabni a költekezésnek, ami a leginkább 
hatással volt a polgárokra. A köztársaság i.e. 2. és i.e. 1. századi története folyamán meghozott 
mindegyik lex sumptuaria („költekezési törvény”3) szabályozni próbálta a lakomákat. A lakomák 
ugyanis, egyéb alkalmak mellett, ideértve az esküvői fogadásokat, de a halotti torokat is, a 
közvetlen fogyasztás élvezetét adták a résztvevőknek, akik többnyire tömegesen voltak jelen 
egy-egy ilyen eseményen. A felkínált fogások sokfélesége, minősége és mennyisége, a teríték 
különlegessége, értéke mind azonnali hatással lehetett a meghívottakra. A feltálalt ételek mind 
igen drágák voltak, mert vagy importból származtak, például a fűszerek, a görög borok,4 vagy 
különleges körülmények között, általában a vendéglátó birtokán a tenger vizéből csatornákkal 
táplált halastavakban nevelt halak5, vagy Itáliában meghonosított, de az adott időszakban még 
ritkaságszámba menő gyümölcsök, mint a Lucullus által betelepített cseresznye6, vagy igen ritka 
különleges módon elkészített madarak, állatok voltak. „Nagy tálon hoznak daruhúst szeletekre 
metélve,/sóval jó bőven meghintve, a liszt se hiányzik/róla. Fehér hízott liba máját zsír és 
füge mellett,/ nyúl mellét külön, így sokkal jobb, mint ha az ember/ combbal együtt eszi,….
és sorra letesznek/ pörkölt mellű rigót s vele sült gerlét..”7 Feltálaltak rhombus tengeri halat 
„sosemismert ízű husával”8, piros mézalmákat, amit a fogyó holdnál szüreteltek. Hatással volt 
a meghívottakra az ezüstből készült teríték, vagy az igen ritka korinthoszi edény9. Volt olyan 
bankett, ahol „egy fiú bíbor ronggyal tisztította a dús asztalt”10. Ahol a bíborszínt asztaltörlő 
rongy festésére használták, ott már a gazdagság ilyen jelzése visszatetszést is kelthetett, hiszen a 
bíborfesték nemcsak nagyon drága, de a köztársasági Róma magisztrátusi öltözékének is egyik 
színe volt, mint a hatalom jelképe. 

A lakoma helyszíne, a vendéglátó birtoka, palotával, függőkertekkel, fedett sétányokkal és 
tágas, nyitott ebédlőkkel tovább növelhette a bankett jelzés-értékét.

Általában megállapítható, hogy a luxusjavak jelzés-értékének nagysága függött attól, hogy 
mekkora tömeg észlelhette azokat. Nem véletlen tehát, hogy a leges sumptuariae a lakomák 
mellett a gyászszertartások pompáját11 és az öltözködés bizonyos elemeit, mint a bíborszín 

3  A „sumptus” költséget, költekezést jelent. Magyarra fordításban a lex sumptuaria fényűzési törvényként szerepel. 
4  JOHAL 2012, 20-21.
5  PLUTARKHOSZ, Lucullus, 39. (magyarul, PLUTARKHOSZ 1978. fordította, Máthé Elek)
6  JOHAL2010, 21.
7  HORATIUS, Baleset a lakomán , Satírák II/8 (magyarul: HORATIUS 1989.)
8  HORATIUS, Baleset a lakomán , Satírák II/8
9  A korinthosi különleges ötvözetből készült edények nagyon drágák voltak, Korinthos elpusztítása után pedig 

értékük egyre nőtt. Csak a nagyon gazdag emberek tudták megfizetni. 
10  HORATIUS, Baleset a lakomán , Satírák II/8
11  Lex Cornelia sumptuaria
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használatát a ruhákon, a gyöngyök, nemesfém-ékszerek viselését12, igyekeztek behatárolni.
A költekezés, luxusfogyasztás területei közül különösen a lakomák álltak a figyelem 

középpontjában. A lakomák rendszeres szervezése mögött két, egymástól eltérő életvitel 
volt, amit az egyik esetben a közélettől, politikai szerepléstől való elvonulás, a másikban a 
magistraturák megszerzéséért való harc határozott meg. Mind a két eset társadalmi problémává 
válhatott, ugyanis hatásában az egyik áttételesen, a rossz minta adása által, a másik pedig direkt 
módon járulhatott hozzá a politikai, társadalmi rendszer destabilizálódásához.

A lucullusi lakomák az első csoportba tartoztak. Annak a Lucullusnak, aki sikeres hadvezér 
volt, és akinek még igazságérzete is ismert volt arról, hogy az ázsiai városokban korlátozta 
az adóbérlők és uzsorások lakosságot nyomorba döntő tevékenységét, akit Plutarkhosz jó és 
az isteneknek tetsző férfinak minősített életrajzában13, neve mégis úgy maradt fenn, mint 
a fényűző lakomák állandó jelzője. Lucullus, aki megcsömörlött a politikai harcoktól, és 
visszavonult a közélettől, „fényűző lakomákat szervezett, amelyeken bíbortakarók, ékköves 
serlegek, kartáncok, színészek szavalatai, különleges szakácsművészettel elkészített drága ételek 
és fogások”14 voltak. Több ebédlőtermével, jól megszervezett vendéglátásával, bármikor készen 
állt vendégek fogadására. Egyedül elfogyasztott vacsorái is különlegesen gazdagok voltak.15 

Lucullus is azoknak az arisztokratáknak a körébe tartozott, akiket a „halastavak 
műkedvelőinek” (piscinarii) neveztek16. Cicero életmódja miatt bírálja ezt a csoportot, 
kiemelve, hogy „ahogyan a főemberek hibái és bűnös vágyai rendszerint az egész polgári 
közösséget megfertőzik, úgy önmérsékletük megjavítja és egészségessé teszi azt.”17 Felelősségüket 
hangsúlyozza a mintaadásban.

Megjegyzendő, hogy ha az adott pillanatban a fenti csoport tagjai nem is tervezték a 
politikai életben való részvételüket, vagyonuk és annak közismertsége, hogy jövedelmükből 
luxusfogyasztásra is telik nekik, bármikor biztosíthatta számukra, vagy fiaik számára a politikai 
versengésbe való sikeres bekapcsolódás lehetőségét. 

A politikai célokra használt lakomák szervezésének leginkább jellemző példája Caesaré, 
aki tisztségeinek megszerzése és népszerűségének növelése érdekében, még adósságainak 
növekedését is vállalva, élt a pazarló vendéglátás eszközével.18 A népszerűség biztosítása vezette 
akkor is, amikor Iuba, Numídia királya felett aratott győzelmének diadalmenete után „a nép 
tiszteletére rendezett lakomán huszonkétezer asztalnál terítettek”19.

 (3) Cicero a fényűző lakomákat általában eleve a gátlástalanság és felelőtlenség megnyilvánulási 
formájának és helyének tartja, ahol egyúttal a résztvevőket is megerősítik gátlástalanságra és 
felelőtlenségre hajló magatartásukban. Irodalmi eszközökkel élve próbál megvetést és undort 
kelteni ezek szervezői és résztvevői iránt. A Catilina-féle összeesküvés válságos napjaiban mutat 
rá arra, hogy a fényűző lakomák a fogyasztás fajtájának és módjának korlátozatlanságából 
adódóan, gerjesztő helyszínei az önkontroll nélküli viselkedésnek és a féktelen indulatoknak. 
Catilina ellen elmondott második beszédében így szól erről:

12  Lex Iulia sumptuaria
13  PLUTARKHOSZ, Kimón és Lucullus összehasonlítása, 3.
14  PLUTARKHOSZ, Lucullus, 40.
15  Az egyedül elfogyasztott vacsorák gazdagságára vonatkozóan szállóigévé vált mondása: „Lucullus ma Lucullus-

nál vacsorázik”. – PLUTARKHOSZ, Lucullus, 41
16  A szenátori rend rétegződéséről: HELLEGOUARCH 1963, 446 – 447.
17  CICERO, De legibus, 3.13.30 (magyarul: CICERO 2008. fordította, Simon Attila)
18  PLUTARKHOSZ, Caius Iulius Caesar, 4
19  PLUTARKHOSZ, Caius Iulius Caesar, 55.
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„A lakomákon heverészve, szemérmetlen nőket ölelgetve, bágyadtan a bortól, ételtől eltelve, 
koszorúkkal övezve, illatos kenőcsökkel megkenve, elernyedve a fajtalankodástól, részeg 
szavakat böfögnek a derék polgárok lemészárlásáról és a várost elpusztító tűzvészről… Egész 
élettevékenységük és fáradságos virrasztásuk hajnalig tartó lakomákban merül ki. Ebben a 
társaságban csupa szerencsejátékos, csupa házasságtörő, csupa szégyentelen népség forgolódik. 
Ezek a szép és elkényeztetett fiúk itt nemcsak szerelmeskednek és szerelmi zsákmányul 
szolgálnak, nemcsak táncolnak, énekelnek, hanem megtanulnak tőrt forgatni és mérget keverni 
is…..belőlük sarjadnak ki államunk eljövendő Catilinái.”20

Cicero gondolatmenetében megragadható a fényűzés lényege, és ennek –az értelmezés 
során való - megnevezése már egyértelművé teheti, hogy miért jelentett alapvető társadalmi 
problémát a luxusfogyasztás. Ez a lényeg: a féktelenség, a gátlástalanság, aminek nemcsak 
megjelenési módja volt a fényűzés, például a lakomák formájában is, hanem egyúttal fenntartó 
hordozója és kiterjesztője is. Az a beállítódás ugyanis, ami korlátokat nem ismert, az élet 
minden területén érvényesülhetett, sok áldozatot követelve bármikor a működő társadalmi 
kapcsolatok szétzúzását okozhatta.

(4) A féktelenséget hordozó fényűzés a köztársaság politikai, társadalmi rendszerének elemei 
közé kerülve, átalakította azok jellemzőit, megsemmisítette összekötő erejüket. Három olyan 
elemet emelek ki, amelyek magukhoz vonzották, felhasználták a fényűző életmódból származó 
hatásokat.

%� A köztársasági Rómában a társadalmi presztízs a politikai vezető szerep betöltéséhez 
kapcsolódott.21

%� A tisztségek betöltéséért meghatározott körön belül versenyezni kellett.
%� A társadalomnak azok a tagjai, akik a magistraturák megszerzésének lehetőségéből, 

vagy származásuk, vagy nem elegendő jövedelmük miatt ki voltak zárva, a népgyű-
léseken leadott szavazatukkal, illetve patrónusuk különböző formájú22 támogatásával 
befolyásolni tudták a versengés sikerességét.

(5) Ezek az „elemek” a tradicionális társadalmi viszonyok között az alábbi jellemzőkkel bírtak:
(5.1) A római köztársaságban presztízzsel, illetve a presztízs legmagasabb formájaként 

értelmezett tekintéllyel rendelkezni csak a res publica politikai vezetőjeként lehetett. Az i.e. 
3. századra kiformálódott tekintélyalapú hatalomgyakorlás központja, a tekintély hordozója a 
szenátus volt.23 Az általa kinyilvánított állásfoglalásoknak a polgárok engedelmeskedtek, irányító 
szerepét az állam ügyeinek meghatározásában minden erőszak alkalmazása, illetve bármiféle 
meggyőzés nélkül elfogadták. Az elfogadás alapja az volt, hogy a szenátus tevékenységét mint 
a várost alapító ősök törekvéseinek megvalósítását értelmezték, nem kérdőjeleződött meg az, 
hogy a res publica biztonsága és gyarapítása érdekében cselekednek. Az auctoritas fogalma, ami 
az augere, gyarapítani, gazdagítani igéből származik, jelentésében azt rögzíti, hogy a tekintéllyel 

20  CICERO, KƌĂƟŽ�ŝŶ��ĂƟůŝŶĂŵ�ƐĞĐƵŶĚĂ͕�5 és 10 (magyarul: CICERO 1987. fordította, Havas László)
21  EARL 1967, 20–21.
22  Az auxilium (oltalom, segítség) és a praesidium (védelem, fedezet) katonai jellegű kifejezés alkalmazása a pat-

rónus – kliens viszony jelölésére mutatja, hogy a kliensek harci erőként álltak patrónusuk mellett. Ugyanakkor 
a patrónus nyilvánosság előtti megjelenésekor, fellépésekor, a kliens tapssal, hangos dicsérettel, tetszésnyilvání-
tással támogatta urát. Ezt a „favor”(kedvezés, kegy) kifejezés jelölte, ami a színházi életből került át a politikai 
életbe. Mind a kétféle támogatási mód a patrónus erejét érzékeltette a társadalmi, politikai környezetben. – 
HELLEGOUARCH 1963, 172, 179.

23  ARENDT 1995, 129–134.
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bírók a közösséget gyarapítják.24

A szenátus tagjává lenni, és ezen belül is25 meghatározó szerepet játszani, a köztársaság 
politikai közösségében ez volt az egyéni törekvések fő célja. Ehhez pedig a magistraturák 
meghatározott sorrendű megszerzésén keresztül vezetett az út.

A politikai vezető osztályba bekerülni két feltétel együttes fennállásával lehetett. Ez a kettő: a 
származás (gens) és a vagyon, gazdagság (divitia) volt. Ehhez a kettőhöz a köztársaság története 
folyamán egyre meghatározóbban kapcsolódott az opes, az egyéni képességek, de főként az 
erő értelmében. Az opes, mint erő, a klientúra nagyságától: kiterjedtségétől, súlyától függött.26

(5.2) A származás a vezető elit tekintélyének alapvető forrása volt. Ez adta legitimitását 
azáltal, hogy tagjai nemzetségüket a Rómát alapító elődökig vezették vissza. Így biztosították 
az általuk irányított politikai közösség számára életének folytonosság-tudatát, ami a civitas 
önazonosságához, önbecsüléséhez elengedhetetlen volt.

A köztársaság első időszakában a földbirtokos arisztokrácia, a patríciusok, eredeztették 
nemzetségüket a Város alapításának idejéből. A közhivatalt viselők és a szenátus tagjai kizárólag 
az ő körükből kerültek ki. Az i.e. 4. század közepétől, amikor már a plebejusok számára is lehetővé 
vált a magistraturák viselése, a nobiles összekovácsolódásában, új társadalmi elitté válásban az 
játszott fontos szerepet, hogy a plebejusok közül ki volt képes valamilyen módon származását 
Róma történelmi régmúltjába visszavezetni. Az ősi származásra való hivatkozással zárt le ez a 
csoport a plebejusok többsége előtt, akadályozta meg hivatalviselésüket.27 Azok a nobilesbe 
nem tartozók, akik elsősorban személyes képességeik alapján - családjuk történetében először- 
köztisztséget viselve, mint homo novus28 jelentek meg a politikai vezető osztályban, különösen 
törekedtek arra, hogy őseik kiválóságára hivatkozva is legitimálják hatalmi helyzetüket.29

(5.3) A származással együtt a vagyon volt az, ami a tekintély megalapozásához kellett. A 
vagyon földtulajdont jelentett, a nemzedékről nemzedékre átörökített, megőrzött és megművelt 
földet. A földben megtestesülő vagyon szimbólummá is vált, az egymást követő nemzedékek 
gondos, felelős gazdálkodásának szimbólumává.30 Ugyanakkor konkrét megalapozója is volt 
annak a jövedelemnek, amire a fizetség nélküli magistraturák viseléséhez volt szükség.

A politikai vezetők társadalmi és gazdasági helyzetének a származás és a vagyon által 
biztosított stabilitása az általuk irányított társadalom egészének stabilitását is jelentette a fides 
kapcsolat által.

A fides határozta meg többek között a patrónus és kliens viszonyát. Erre lehetett alapozni a 
tekintélyhez szükséges erőt (ops), ami a kölcsönös támogatásban nyilvánult meg.

A tradicionális társadalom korlátozott gazdasági körülményei között a magistraturákért való 

24  ARENDT 1995, 129- 134.
25  A szenátusban véleményt nyilvánítani az előzőleg betöltött tisztség által meghatározott sorrendben lehetett: 

consularii, praetorii, aedilicii, tribunicii, quaestorii.
26  HELLEGOUARCH 1963, 298.
27  HELLEGOUARCH 1963, 432.
28  HELLEGOUARCH 1963, 472–478.
29  PLUTARKHOSZ írja Ciceróval kapcsolatban: „..atyjáról semmi közelebbit nem tudunk. Egyesek szerint valami 

takácsműhelyben született és nőtt fel, mások szerint a család Tullius Attiusig viszi vissza eredetét, a volscusok 
híres királyáig..” – PLUTARKHOSZ, Cicero, 1.

Az idősebb Catoval kapcsolatban pedig így ír: „…Ő azt mondta magáról, hogy „új”, ami a közhivatalokat és a 
hírnevet illeti, de ősrégi is elődeinek kiváló tettei révén.” – PLUTARKHOSZ, Marcus Cato, 1.

30  Cicero súlyos vádként említi Catilina elleni második beszédében azt, hogy: „Atyáik örökségét eltékozolták, 
birtokaikat adóssággal terhelték meg”. (CICERO, KƌĂƟŽ�ŝŶ��ĂƟůŝŶĂŵ�ƐĞĐƵŶĚĂ͕ 5.)
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versengésben a tekintély feltételeivel rendelkező családok tagjainak virtusa játszott szerepet: a 
korábbi hadi tettekben, katonai sikerekben megnyilvánuló bátorságuk és a politikai közösség 
által elismert becsületességük és önzetlenségük.31

A mos maiorum32, az a szokás- és normarend, ami a politikai elit és a polgárok közötti 
kapcsolatot szabályozta, a tradicionális társadalomban még megkérdőjelezhetetlenül érvényesült 
a politikai életben

(6) A gazdasági kapcsolatok korlátozottságának megszűnése után, különösen az i.e. 2. századtól, 
a politikai tisztségek betöltéséért folytatott versengés kiéleződött, és jellege is megváltozott. 
Nőtt azoknak a száma, akik a lovagok soraiból ambicionálták azt, hogy homo novusként 
köztisztséget szerezzenek. Erre a célra a kereskedelemből, vállalkozásaikból, pénzügyleteikből 
és hatalmas birtokaikból származó vagyonukból jelentős összegeket használtak fel.33

Ugyanakkor a nobilitas tagjai is bekapcsolódtak az árutermelésbe, sőt a lex Claudia ellenére 
a pénzügyletekbe is34. Így gyarapodó vagyonuk következtében lehetőségük volt arra, hogy egyre 
többet fordítsanak politikai versengésre.

A versengésben mindannyian széleskörűen éltek a pénz használatával: a kiadások legnagyobb 
része a klientúra növelését szolgálta, de fordítottak pénzt megvesztegetésre, a szavazatok 
megvásárlására, akinek pedig arra volt szüksége, ősök kreálására is.35

A tisztségekért folyó versenyben egymást hajtották bele az egyre nagyobb, egymást túllicitáló 
kiadásba, anyagi lehetőségén túli költekezésbe, hitelfelvételbe. Ebbe a folyamatba illeszkedett 
bele a fent már bemutatott luxusfogyasztás, a maga jelzésértékével.

A szenátori rendnek azokat a tagjait, akik nem rendelkeztek akkora jövedelemmel, hogy a 
jelöltség költségeit fedezni tudják, ez a folyamat hátrányosan érintette. Ők vagy már részt sem 
vettek a versengésben, vagy ha igen, akkor eladósodtak. Nekik alapvető érdekük volt, hogy a 
luxuskiadások korlátozásáról törvény szülessen.36

(6.1) Az igazi társadalmi probléma azonban az volt, hogy a jelzésként szolgáló fényűzés 
hozzájárult ahhoz, hogy a patrónus és kliens fidesre épülő korábbi kapcsolata üzleti viszonnyá 
alakuljon. 37 Ez megingatta a szenátus tekintélyét, ami olyan volt tisztségviselőkből állt össze, 
akik megvesztegetés, megvásárlás útján szerezték hivatalukat.38 Amikor a fényűző lakomákat 
hatalmi pozíció elnyerése érdekében szervezték, figyelmen kívül hagyták, sőt megsértették a 
mos maiorumot, ami arra volt hivatott, hogy íratlan normarendszerével szabályozza a polgárok 
és politikai vezetőik közötti viszonyt, beleértve ebbe a politikai életben alkalmazott eszközök 
használatát és a politikai vezetők életmódját is.39

Ezt a problémát valamilyen módon kezelni kellett.

31  HELLEGOUARCH 1963, 300.
32  EARL 1967, 30.
33  DARI-MATTIACCI – PLISECKA 2010, 20.
34  DARI-MATTIACCI – PLISECKA 2010, 20.
35  WALLACE-HADRILL 1997, 13.
36  DARI-MATTIACCI – PLISECKA 2010, 17–19.
37  WALLACE-HADRILL 1997.
38  WALLACE-HADRILL 1997.
A lakomák és a választási csalás kapcsolatáról ír HAVAS László, Választási csalások az ókorban című cikkében
„Bár törvényileg tiltották, mégis gyakran voltak a választások időszakában fényűző lakomák. A jelöltek a törvény 

szigorát úgy játszották ki, hogy barátaikkal, támogatóikkal szervezték meg a kampánylakomákat, amelyek so-
rán a felszolgált italok és ételek edényei alján a jelöltek nevére bukkant a pohár fenekére néző megkörnyékezett.

39  HEGYI 2003, 142.
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A fényűzés törvényi korlátozása és a korlátozás mögött rejlő különböző törekvések

(1)A köztársaságban hagyományosan a cenzor feladata volt az, hogy a mos maiorum szellemé-
ben az államhatalom nevében, de saját megítélése alapján, konkrét esetekben eljárjon a hatalmi 
vagy gazdasági pozíciójukkal visszaélőkkel, a „féktelen” életmódot folytatókkal szemben. En-
nek az eljárásnak azon túl, hogy megbélyegezte az ügyeskedő, a normákat megszegő szenátoro-
kat, komoly következménye is lehetett azok politikai pályájára vonatkozóan, mert az eljárás a 
szenátusból való kizárással is végződhetett.40

Az azonban, hogy ilyen típusú eljárásra sor került-e egyáltalán, vagy miért éppen az adott 
időben és esetben szankcionáltak egy-egy visszaélést, a cenzor személyétől függött. 

Nem volt véletlen az, hogy az idősebb Cato (i.e. 234 – 149) cenzori jelölését „a szenátus 
előkelő és vezető tagjai csaknem teljes létszámban, hevesen ellenezték.”41 Hivatkozni ugyan 
arra hivatkoztak, hogy Cato „alacsony származású”, így nem méltó az egyik legfőbb tisztség 
betöltésére, de valójában Cato „kérlelhetetlen szigorától” féltek, ismerve életfelfogását. Cato 
ugyanis bírálta a fényűző életmódot, és elítélte a fényűző életmódot folytatókat. Híressé vált 
mondása, mely szerint „nehéz megmenteni azt a várost, amelynek polgárai több pénzt adnak 
halért, mint ökörért”42, egyértelműen jelezte, hogy az ő értékrendjében a beruházásra fordított 
kiadás fogadható el, az élvezetekre fordított kiadást elveti. A beruházás pedig, az ő tradicionális 
társadalomképében csak akkor értékes, ha az a földművelésbe történik.43

Cenzorrá választása után valóban kísérletet tett a fényűzés korlátozására, mégpedig az 
adó szabályozó eszközét felhasználva: adópótlékkal sújtotta azokat, akiknek ékszerei, ruhái, 
bútorai, étkészletei egyenként meghaladtak egy, a cenzor által megállapított összeget. Cato 
fellépése hatástalan maradt, mert a többség az adópótlék kifizetése után folytatta addigi fényűző 
életmódját.44 Plutarkhosz erre pszichológiai magyarázatot ad, miszerint „a legtöbb ember… azt 
képzeli, hogy megfosztják vagyonától, ha nincs módjában gazdagságát fitogtatni, pedig csak 
azt szokás mutogatni, ami felesleges, és nem azt, ami szükséges”.45

(1.1)Valóban, ez az egyik oka lehet a fényűzésnek abban az értelemben, hogy az egyénnek 
saját önbecsüléséhez szüksége van arra, hogy másoktól való különbözőségét életvitelével, 
fogyasztási kiadásaival is megmutassa. Egyértelműen ez volt a helyzet azoknak a gazdag 
libertusoknak az esetében, akik, bár a szenátus soraiba származásuk miatt nem kerülhettek 
be, fényűzően éltek azért, hogy az alattuk lévő társadalmi csoportoktól elhatárolják magukat.46 
Ilyen volt Lucullus alsó szomszédja Tusculumban, aki felszabadított rabszolga volt, és olyan 
fényűző házat építtetett birtokán, hogy Lucullus a vele való kénytelen lépéstartásra hivatkozott 
akkor, amikor szemére vetették birtokának és házának gazdagságát.47

(2)Az i.e. 2. és 1. század folyamán több, a költekezést, fényűzést korlátozni szándékozó 
törvény – lex sumptuaria - született. Tartalmuk megengedi azt a következtetést, hogy a 
szenátori rend egészének érdeke volt ezeknek a törvényeknek az elfogadtatása, a homo 
novusként soraikba törekvőkkel szemben, a szenátori renden belül pedig különösen is érdeke 

40  HEGYI 2003, 79–82.
41  PLUTARKHOSZ, Marcus Cato, 16.
42  PLUTARKHOSZ, Marcus Cato 8.
43  PLUTARKHOSZ, Marcus Cato 4.
44  PLUTARKHOSZ, Marcus Cato 18.
45  PLUTARKHOSZ, Marcus Cato.

46  JOHAL 2012, 26–27.
47  CICERO, De legibus, 3.13.30.
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volt azoknak, akik jövedelmi, vagyoni helyzetük miatt nem tudtak versenybe szállni kliensi és 
választói bázisuk kiterjesztése érdekében. 48A törvények mindegyike a lakomák szabályozását 
állította a középpontba.49 Eltérés közöttük csak a korlátozás módjában volt. Vagy a lakomára 
fordítható összeget maximálták, mint a lex Fannia i.e. 161-ben és a lex Cornélia i.e. 81-ben, 
vagy a meghívható vendégek számát korlátozták, mint a lex Orchia i.e. 182-ben, vagy a 
feltálalható ételek mennyiségét és minőségét határozták meg, mint a lex Aemilia i.e. 115-ben.50 

I.e. 89-ben a fényűzés korlátozása érdekében bizonyos termékek piaci árának emelésével 
is próbálkoztak. A cenzorok a kiváló minőségű görög bor árát az itáliai bor árának  
négyszeresére emelték.51

(2.1) Ezek a törvények nem tartalmaztak szankciót, mindegyik lex sumptuaria lex imperfecta 
volt.52 Jellegükből adódóan nem is tartalmazhattak sem polgári jogi, sem büntetőjogi szankciót, 
hiszen tartalmuk a mos maiorum visszaállításának igényéhez kapcsolódott. Felvetődik a kérdés, 
miért gondolhatta a jogalkotó, hogy a polgárok be fogják tartani a törvényt. 

A feltételezés alapja lehetett az a gondolat, hogy a fényűzés stigmatizálása, a normarendszer 
ismeretében, már önmagában visszatartó erővel bírhat.

Az i.e. 1. század második felében pedig a törvényekkel, a joggal kapcsolatban már rendelkezésre 
állt egy egységes gondolati rendszer, amit Cicero dolgozott ki.53 Az ő gondolatmenete különösen 
alkalmas a lex imperfecta létjogosultságának megmagyarázására. Eszerint természettől adott 
értelmére támaszkodva mindenki képes belátni, hogy a polgárok közösségét kormányzó 
törvények célja az emberi közösség összetartása, az együttélés feltételeinek biztosítása. „A 
természet úgy alkotta meg számunkra közös képzeteinket – írja Cicero -, és úgy alapozta meg 
őket lelkünkben, hogy a tisztességes dolgokat erényként, a gyalázatosakat pedig bűnökként 
tartsuk számon.”54 Az ember tehát természet adat módon magában hordja a lehetőséget 
arra, hogy a bűntől és a jogtalanság elkövetésétől ne csak a büntetés tartsa vissza, hanem a 
természettől kapott jogkövető képessége. Lehet azonban olyan helyzet, hogy a hasznosságot 
elválasztják a jogtól.55 Ilyenkor az egyének számára megkérdőjeleződik a jogkövetés.

A leges sumptuariae esetében is ez történt. A törvényt figyelmen kívül hagyták, hiszen 
vendéglátónak és megvendégeltnek közös érdeke volt a fényűző lakomák fenntartása 
éppúgy , mint a választásokhoz kapcsolódó egyéb megvesztegetési akciók, amik beépültek a 
„megvendégeltek” megélhetési forrásai közé. Azoknak a fogyasztási javaknak pedig, amiket 
ilyen alkalmakkor kínáltak, igen nagy volt a korrumpáló erejük.

(3)I.e. 46. szeptemberében Cicero Marcellus érdekében a szenátus és Caesar előtt mondott 
egy beszédet. Ebben határozottan felszólította Caesart: „ vissza kell szorítanod a fényűzést.”56 A 
beszéd szövegösszefüggéséből kiderül, hogy milyen szándékkal lépett fel Cicero a fényűzés ellen.

48  DARI-MATTIACCI – PLISECKA 2010..
49  Megjegyzendő, hogy a fényűzési törvények közé tartozik az i.e. 215-ben a Cannae-i vereség után kiadott lex 

Oppia, ami a nők ékszerviselését, öltözködését szabályozta, illetve tiltotta a lóvontatta kocsik használatát. Ez a 
törvény a veszteségek és a gyász körülményei között született, elvárva azt, hogy ennek súlyossága a hétközna-
pok külsőségeiben is érződjön.

50  DARI-MATTIACCI – PLISECKA 2010.
51  DARI-MATTIACCI – PLISECKA 2010. (Hivatkozás, Plin, Nat. hist.14.95)
52  DARI-MATTIACCI – PLISECKA 2010, 6.
53  CICERO, De legibus.

54  CICERO, De legibus, 1.16.44.
55  CICERO, De legibus, 1.12.33. „..Helyesen tette Szókratész, hogy elátkozta azt, aki elsőként választotta el a 

hasznosságot a jogtól: erre panaszkodott ugyanis, mint minden romlás végső eredetére.”
56  CICERO, Pro Marcello, 8. (magyarul: CICERO 1987.)
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A beszédben azt fejtegeti, hogy Caesarnak, mint az adott időben ehhez egyedül hatalommal 
rendelkezőnek, meg kell szilárdítania az államot, a polgárháború után vissza kell állítania az 
állam méltóságát, ami azonban elválaszthatatlan a szenátori rend tekintélyének elismerésétől. 
Marcellusnak, mint az egyik ősi nemesi család tagjának adott kegyelem, az elismerés felé 
tett lépésként értékelhető - hangoztatja Cicero. Tekintve, hogy a fényűzés visszaszorítására 
az állam alapjainak megszilárdítását, és ezzel összefüggésben a szenátori rend tekintélyének 
elismerését igénylő beszédben szólít fel, logikailag következik, hogy a fényűzés megszüntetése 
nélkül az állam nem erősíthető meg, a szenátori rend auctoritása nem állítható vissza. Állító 
megfogalmazásban ez azt jelenti, hogy a fényűzés az állam stabilitásának gátlója, a szenátori rend 
tekintélye visszaállításának akadályozója. A Marcellus érdekében elmondott beszéddel Cicero 
célja a Caesarra való sajátos nyomásgyakorlás volt, a res publica intézményeinek visszaállítása 
érdekében, amelyek destabilizálódásának a fényűzés is okozója volt.

Caesar Cicero beszédével majdnem egy időben, de attól függetlenül, i. e. 46-ban kiadott 
egy lex sumptuariát. Ennek szövege nem maradt fenn, négy forráshely azonban említést tesz a 
törvényről. A kortársak közül csak Cicero az, aki két levelében utal Caesar fényűzési törvényére.

(3.1) Cicero valószínűleg i.e. 46 őszének elején levélben számolt be 57Nápolyban élő 
barátjának, L. Papirius Paetusnak egy lakomáról, amin jól érezhette magát, hiszen a szellemes 
mondásairól híres, jó társalgó, a lovagrendi Volumnius Eutrapelus volt a vendéglátó. Ráadásul 
a vacsorán ott volt a kor népszerű, szépségéről híres kurtizán színésznője, Cytheris is. Cicero 
magyarázkodik a lakomán való részvétele miatt, talán nem is Paethusnak, hiszen az mint 
epikureista, a lakomát a társadalmi kapcsolat természetes, élvezetes formájának tarthatta, 
hanem inkább saját magának. Értelmezi, magyarázza a részvételét: „…nem életszükséglet 
számomra a lakoma –írja- , de egyszerűen nem találok kellemesebb időtöltést, mielőtt aludni 
mennék…..Én a társaságot élvezem, ott kiadom magamból, ami a szívemen fekszik, keservemet 
harsogó hahotára váltom át.” A harsogó hahotára átváltott keserűség oka a levél elején említett 
„iga”, ami Caesar diktatúrájának metaforája. Cicero, aki „hajlama” és „szándéka” szerint is 
közéleti ember, politikus, nem vehet részt aktívan a politikai életben. Ezért bármennyire is 
„lekötelezően szívélyes” iránta Caesar, Cicero rosszul érzi magát. Ha a gyakorlati politikában 
nem is vehet részt, az eseményeket mindig a res publica szempontjából értékeli. Paetushoz írott 
levelének végén, Volumnius vacsoráját is összefüggésbe hozza a közélettel, összekapcsolja egy 
törvényre való utalással. „Közös lakomát csapunk, dehogyis hágva át a törvény előírásait….
inkább jócskán a törvény felső határa alatt.”

Ez a Paetushoz írt Cicero-levél tekinthető az egyik információnak Caesar fényűzést korlátozó 
törvényéről. A levélből azt azonban nem lehet biztosan tudni, hogy a korlátozás a költségekre, 
a vendégek számára vagy az ételek minőségére és mennyiségére vonatkozott-e.

Ciceronak az említett törvényhez való viszonya, amit a „ dehogyis hágva át a törvény 
előírásait” megfogalmazás mutat, nemcsak személyes, korlátozott fogyasztási igényéből fakad. 
Magatartását nem csupán az határozza meg, hogy ő „nem fenemód nagybendőjű” vendég, 
ahogy humorosan nevezi magát, hanem a meghatározó az a magatartást szabályozó értékrend 
és társadalomkép, amit korábban írott műveiben kifejtett. E szerint a törvények a hibák 
kijavítását, és az erények ösztönzését szolgálják. Ez a törvény pedig –ebben az értelemben- 
megfelel Cicero értékrendjének. Azonban még sincs minden rendben, hiszen Cicero levele a 
következő ironikus, zárójeles megjegyzést tartalmazza: „ ha ugyan lehet még törvényről beszélni 
manapság”. Ez az irónia Cicerónak Caesar egyeduralmához való viszonyát mutatja. Ő ugyanis 
törvénynek csak a polgárok közösségének természetben gyökerező szabályozását minősíti,58 az 
önkényen alapuló jogszabály szerinte nem törvény.

57  Cic. fam 9 .26 (magyarul: CICERO 1987.)
58  CICERO, De legibus, 1.6.18
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(3.2) Körülbelül nyolc hónappal a Paetusnak küldött levél után, a caesari fényűzési törvénnyel 
kapcsolatban Cicero egy újabb információt hordozó levelet írt. Ezt a hozzá legközelebb álló 
barátjának, Atticusnak küldte, i.e. 45. június 9-én.59 Ebben csak egy közbevető utalás található 
a törvényre, de ez az utalás, lényegét tekintve, érzékelteti a korabeli társadalmi erőviszonyokat. 
A levél közbevetett mondatrésze a következő: „..sicut esset neglecta sumptuaria..”, azaz a 
caesari lex sumptuaria nem érvényesült, azt figyelmen kívül hagyták, negligálták. A levélből 
arra lehet következtetni, hogy a közvetlen nyomásgyakorlás hiánya volt az oka a törvény 
érvényesíthetetlenségének. Caesar ugyanis , miután i.e. 46 őszének elején törvények sorozatát 
hozta, köztük a lex sumptuariát, i.e. 46 novemberében elhagyta Rómát, és Hispániába ment, 
hogy felvegye a harcot Pompeius fiai ellen, akik nem fogadták el a hatalmát, és fegyveres 
küzdelmet folytattak ellene. Caesar győzelmet aratott Pompeius fiai felett, és i.e. 45. második 
felében – majdnem egy éves távollét után - tért vissza Rómába. Cicero levele arra utal, hogy 
Caesar tisztában van vele: Rómában kell maradnia, ha törvényeket akar megvalósíttatni. Ha 
távol marad Rómától, akkor ugyanaz történik, mint –és itt veti közbe az utalást Cicero – a 
fényűzési törvénnyel: negligálják.

(3.3) Ciceró két levelén kívül, Caesar fényűzési törvényével kapcsolatos egyidejű forrás 
nem ismert. A törvény tartalmáról Suetoniusnak Caesar életét bemutató, az i.sz. 2. század első 
felében keletkezett munkája közli a legtöbb konkrét információt: 

„Megtiltotta gyaloghintó használatát, bíborruha és gyöngyök viselését, felmentést ez alól 
csak meghatározott rangú és korú személyeknek s meghatározott napokra adott. Igen 
szigorúan megtartatta a fényűzést korlátozó törvényt, a piacok köré őröket állítatott, 
akik a tilalomba ütköző élelmiszereket lefoglalták, és elébe vitték; olykor lictorokat és 
katonákat is kirendelt, s ha az őrök figyelmét valami elkerülte, azok még az ebédlőből is 
elvitték a már feltálalt ételt.”60

Suetonius művénél általánosabban említi meg – az i.sz. 2. és 3. század fordulóján élt - Dion 
Cassius Róma történetét bemutató munkája a caesari törvényt. 

 „A vagyonosok kiadásai pazarlásuk mértékének megfelelően rendkívülien megnőttek. Ezeket 
a kiadásokat (Caesar) nemcsak korlátozta egy törvénnyel, hanem szigorú intézkedésekkel 
ellenőrizte is a megtartását.” 61

A két forrás egybehangzóan közli, hogy Caesar szankció alkalmazásával, erőszakkal is gondos-
kodni akart a törvény betartásáról. Ebben alapvetően különbözött a korábbi, lex imperfecta 
jellegű fényűzési törvényektől.

Suetonius szövege alapján konkretizálódik az is, ami Cicero Paetushoz írott leveléből nem 
derült ki egyértelműen a levelet történelmi forrásként olvasó számára: Caesar törvénye bizonyos 
élelmiszerfajták értékesítését, fogyasztását tiltotta meg.

(4) A fent bemutatott források alapján, valamint a luxusfogyasztás által folyamatosan 
gerjesztett társadalmi, politikai konfliktusok ismeretében, felvázolható Caesar fényűzési 
törvénye, és elhelyezhető hatalmi törekvésének folyamatában:

%� Caesar szankció alkalmazásával is megpróbálta meggátolni a parttalan fogyasztási ver-
senyt, ami egyúttal a politikai versengés eszköze is volt. Neki magának is komoly ta-
pasztalata volt a luxusfogyasztással összekapcsolódó politikai versengésről, hiszen nagy 
adósságterhet vállalt hatalmi céljai eléréséért. A luxusfogyasztás fennmaradása hozzájá-
rulhatott a politikai ellenfelek és potenciális ellenfelek társadalmi támogatottságának 

59  Cic. �Ʃ. 13.7
60  SUETONIUS, Az isteni Iulius, 43. (magyarul: SUETONIUS 1975. fordította, Kis Ferencné)
61  CASSIUS, Roman History, XLIII, 25. (fordította, Karácsony Eszter)
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bármikori, kiszámíthatatlan növekedéséhez, ingataggá téve a caesari hatalmat. Ezért 
állíttatott őröket a piacok köré, ezért foglaltatta le a tilalomba ütköző élelmiszereket, és 
ezért vitette el még az ebédlőből is a feltálalt ételt.

%� Azzal, hogy a törvényben megtiltotta a gyaloghintó használatát, bíborruha és gyöngyök 
viselését, illetve azokat csak maghatározott rangú és korú személyeknek tette lehetővé, 
a tekintély szimbolikus elemeit akarta egy szűk csoporthoz kötni. Megpróbálta elérni, 
hogy a hatalom jelképeként alkalmazott bíborszín visszakaphassa eredeti szerepét. Ez 
nagy feladatnak számíthatott, hiszen Rómában ekkor már a lakomákon is sok helyen 
bíborszínű abrosszal terítettek, sőt bíborszínű asztaltörlő rongyot használtak!

%� Suetonius közlése szerint Caesar „széles bíborsávos, hosszú ujjú, rojtozott tunicát vi-
selt, s mindig a sáv fölött kötötte meg igen lazán.”62 Szerette a fényűzően ízléses tár-
gyakat. „Állítólag Britanniába is csak azért ment, mert remélte, hogy ott gyöngyökre 
bukkan, s nagyságukat összehasonlítva, olykor tulajdon kezével latolgatta őket; mindig 
szenvedélyesen gyűjtötte a drágaköveket, finom művű ércedényeket, szobrokat, régi 
festményeket.”63

(5) Caesar fényűzési törvénye egy új hatalomgyakorlási mód kialakítási kísérletének folyama-
tába illik. Ő ugyanis a stabil, nyugodt társadalmi viszonyok létrehozása feltételének – Ciceró-
val ellentétben - a hatalom központosítását, egy személy kezében való koncentrálását tartja. 
„A köztársaság semmi, test nélküli, tartalmatlan fogalom, puszta elnevezés”64- mondta. Nem 
mindegy azonban, hogy milyen politikát folytat az a személy, aki „megtestesíti” a hatalmat. 
Valóban a társadalmi viszonyok stabilizálását segíti-e, főként több polgárháborús év után, vagy 
intézkedéseivel tovább gerjeszti az ellentéteket. Caesar a stabilitást akarta elősegíteni a fényűzési 
törvénnyel éppúgy, mint a clementiával65, amit ellenfeleivel kapcsolatban gyakorolt. Ebből a 
szempontból különbözött az előtte már egyeduralmat kiépíteni akaróktól: Mariustól, Cinná-
tól, Sullától. Appianos is úgy értékeli őt, mint aki ugyan számításból, de „philantrópiájával 
kirítt az otromba kegyetlenkedők sorából”.66

(6) Cicero, aki szintén a békés és tartósan nyugodt társadalmi viszonyok biztosításának módját 
kereste, és ezt a módot a római köztársaság intézményrendszerében meg is találta, éppen azt emelte 
ki a Marcellus érdekében elmondott beszédében, hogy az egyszemélyi vezetés nagy kockázatot jelent 
a társadalom számára, mert az a politikai vezető jellemétől, életétől függ. „Míg államunk halhatatlan 
kell hogy legyen, miért hogy egyetlen halandó életére van alapozva? Mert ha a balesetekhez és az 
egészség kiszámíthatatlan változásaihoz még bűnös és aljas összeesküvés is társul, melyik isten 
oltalmában reménykedhetünk mi akkor, ha még annyira védelmezni akarná is államunkat?!”67 Ciceró 
a „De legibus” című munkájában kifejti, hogy a köztársaságban, ahol a szenátust a korábban állami 
főhivatalokat viselők alkotják, akiket a nép választott, „ a nép rendelkezik a hatalommal, a szenátusnak 
pedig tekintélye van”. Így válik lehetségessé, hogy „megőrizzék a polgárok közösségét…mérsékelt és 
egyetértésen nyugvó állapotában”. Ehhez azonban az szükséges, hogy „a szenátori rendtől álljon távol 
a bűn, és ez a rend a többiek számára adjon példát.”68

62  SUETONIUS, Az isteni Iulius, 45.

63  SUETONIUS, Az isteni Iulius, 47.

64  SUETONIUS, Az isteni Iulius, 77.

65  kegyelem
66  HAHN 1967, 60.
67  CICERO, Pro Marcello, 7.
68  CICERO, De legibus, 3.12.28.
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A szenátus tagjai –a dolgozatban fentebb ismertetett folyamatban- a fényűzéssel összefüggésben 
tekintélyüket vesztették, a fényűzés visszaszorítása segíthet annak visszaszerzésében. Cicero ezt 
várja Caesartól.

Caesar viszont a maga számára akar auctoritast szerezni ahhoz a potestashoz, konkrét hatalmi 
erőhöz, amivel éppen rendelkezik.

(7) Caesar és Cicero politikai szándéka tehát különböző volt a fényűzési törvény 
érvényesítésével kapcsolatban.

Caesar sem tudott azonban érvényt szerezni a lex sumptuaria-nak. Ugyanúgy figyelmen 
kívül hagyták a politikai versengést tovább folytató csoportok, mint a versengésből élők. 
Miután Caesar a törvény elfogadása után nem sokkal, 46. novemberében elhagyta Rómát, 
hogy Hispániában felvegye a harcot Pompeius fiai ellen, törvénye a negligáltak sorsára jutott. 
A pusztító erejű politikai versengés folytatódott, és Caesar, i.e. 44-ben, majd egy évvel később 
Cicero is ennek áldozata lett.

A fényűzés megítélését meghatározó emberképek

(1)Cicero emberképe különösen fontos a fényűzés megítélésében, mert őt nem csak érdekei 
vezették ebben a kérdésben, hanem társadalomelméleti szempontból is vizsgálta az ember ma-
gatartását, gyakorló politikusként és ügyvédként pedig az emberképből kiinduló nézeteinek 
kifejtésével esetlegesen a folyamatokra is hatással lehetett.

Cicero a legfőbb jóról és rosszról írt művében a fényűzést, a kapzsiságot és a kegyetlenséget 
pusztító bűnnek nevezi69. Azt, hogy mi a bűn és mi nem az, nem lehet relativizálni, ennek 
megítélése nem függhet a véleményektől, mert akkor bármi megtehető. Cicero valami objektív 
alapot keres a jó és rossz elkülönítéséhez, és úgy látja, hogy „maga a jó a természettől függ”70. 
„Minthogy a jót és a rosszat a természet alapján ítéljük meg, és ezek a természethez tartozó 
alapelvek, bizonyos, hogy a tisztesség és a gyalázat között is hasonló módon kell különbséget 
tennünk, és a természetre kell visszavezetnünk őket”71. Ebből a gondolatmenetből az következik, 
hogy Cicero a fényűzés megítéléséhez is objektív alapot keresett, és erre támaszkodva minősítette 
azt pusztítónak. Felvetődik a kérdés, hogy mi az, amit pusztít, roncsol a fényűzés. Ez az 
emberi közösség. Tekintve, hogy az ember „polgárok közösségében zajló életre született”72, 
ennek pusztítása végül az egyének pusztulását is okozza. Miben látja az okát Cicero annak, 
hogy habár „természettől fogva megvan bennünk a hajlam embertársaink szeretetére”, hogy 
„egyazon kötelék tartja össze az egész emberi nemet, s ez az embereket egymás társaivá teszi”73, 
mégis saját kötelékeinek roncsolójává válhat az ember? Erre a kérdésre a felelet az érzékek 
vágyaiban és a haszonszerzés vágyában találja meg Cicero. A haszonszerzés vágya megsemmisíti 
az önzetlenséget, ebben az esetben minden cselekedet valamilyen formájú fizetség ellenében 
történik, az emberi kapcsolatok befektetéssé válnak.74

A fényűző lakomák két szempontból is roncsoló hatásúak: egyrészt az érzékek 
kielégíthetetlenek, mindig többet és mást követelnek, nem ismernek mértéket, másrészt e 
lakomák szervezői befektetésnek szánják a „vendéglátást”, politikai haszon szerzése céljából.

69  CICERO, �Ğ�ĮŶŝďƵƐ�ďŽŶŽƌƵŵ�Ğƚ�ŵĂůŽƌƵŵ͘�(magyarul: CICERO 2007. 235.)
70  CICERO, De legibus, 1.17.46.
71  CICERO, De legibus, 1.17.46.
72  CICERO, De legibus, 1.24.62
73  CICERO, De legibus, 1.11.32
74  CICERO, De legibus, 1.18.48
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Így továbbgyűrűző hatásával , láncreakcióban, a fényűzés –a dolgozat első fejezetében már 
bemutatott ciceroi gondolatmenet szerint- lázadásokhoz, polgárháborúhoz vezethet.

Cicero egyetlen vágy kielégítésére való törekvést tekinti csak pozitívnak, ez pedig a 
dicsőségvágy. A dicsőségvágy ugyanis összekapcsolja az egyént a közösséggel, hiszen az 
elismerésért olyan cselekedetekre sarkallja, amik egyúttal a közösség egészének javát szolgálják. 
Archias, a költő védelmében elmondott beszédében így szól erről: „Nem kell palástolgatnunk 
azt, amit eltitkolni amúgy sem tudunk, hanem valljuk be nyíltan: mindannyiunkat a hírnév 
vágya von maga után, és minél derekabb valaki, annál inkább vezeti a dicsőség….. annál több 
virtus lakik benne, amely éjjel-nappal a dicsőség ösztökéjével hajtja, és arra inti, hogy életünk 
múló idejével nem szabad elmúlni hagyni nevünk emlékezetét, hanem az egész utókorral kell 
mérni fennmaradását.”75

(2) Cicero emberképétől alapvetően eltért az epikureusok emberképe. Ők legfőbb jónak 
az élvezetet tartották, legfőbb rossznak pedig a fájdalmat. A polgárháborúk korában, akkor 
amikor mindenki kiszolgáltatott helyzetben volt: egyik pillanatról a másikra veszíthette el 
mindenét, vagy mások szenvedése árán véletlenül akár nagy vagyonra is szert tehetett, az ember 
nem befolyásolhatta tudatosan a saját életét. AZ epikureus szemlélet szerint ilyen körülmények 
között az ember úgy próbálhatja védeni magát, ha visszahúzódik a magánéletbe, távol tartja 
magát a politikai harcoktól. Az epikureus életvitelben fontos szerepe van a lakomáknak, hiszen 
ezek kielégíthetik az érzékek vágyait, és egyúttal a társas élet központjai is. Ezek a lakomák nem 
fényűzőek, és nincs közük a politikai ambíciókhoz.

(3) A sztoikusok emberképében középpontban vannak az erények. Aki ezeket: a bölcsességet, 
a bátorságot, az igazságosságot és a mértékletességet követi a saját életében, az felel meg a 
természet törvényének. Az ítélőképessége alapján az ember beláthatja, hogy az erények követése 
szükséges. A jó ember egyúttal bölcs ember is. Az erényes élet folytató ember cselekedetei 
azonban nem szükségszerűen sikeresek és hatékonyak. Az erények követése nem mérlegelhető 
hasznossági alapon. A sztoikusok szerint jól élni annyi, mint a természet rendjét szolgálni. 
Helyesen az cselekszik, aki azt teszi, ami önmagában helyes, saját egyéni céljainak figyelembe 
vétele nélkül.76

Mindebből következik, hogy a sztoikusok a fényűző életet élesen bírálták.

Összegzés:

Megállapítható, hogy a köztársasági Róma politikai intézményrendszerét magának az in-
tézményrendszernek a működése rombolta szét, önpusztító módon. Ez a rendszer minden, 
saját maga által meghozott, önszabályozásra, önkorlátozásra irányuló törvényt megsemmisí-
tett, mert az önvédelem motívuma gyengébb volt, mint a hatalom megszerzésére irányuló 
hajtóerő. A problémát felismerték ugyan, még a szabályozás igényéig és megfogalmazásáig is 
eljutottak, de végrehajtani nem voltak képesek. Ez történt a fényűzés korlátozására irányuló  
törvényekkel is.77

75  CICERO, �ƌĐŚŝĂƐ͕�Ă�ŬƂůƚƅ�ǀĠĚĞůŵĠďĞŶ͕�11. (magyarul: CICERO, 1987.) 
76  MACINTYRE 1999, 228-229.
77  Cicero bízott az ember értelmében. Így írt erről: „Ha tehát az emberek a természetnek megfelelően úgy véle-

kednének, hogy – amint a költő mondja – semmi emberit nem tartanak maguktól idegennek, akkor a jogot 
mindenki egyaránt tisztelné. Akiknek ugyanis természetes adottsága a gondolkodás, azoknak egyszersmind a 
helyes gondolkodás is természetes adottsága; tehát ugyanígy a törvény is, hiszen ez a parancsolásban és tiltásban 
megnyilvánuló helyes gondolkodás; ha pedig a törvény a természettől megadatott nekik, akkor a jog is. Már-
pedig a gondolkodás mindenkinek megadatott; következésképpen a jog is.” (CICERO, De legibus, 1.12.33.) 
Cicero i.e. 43-ban politikai gyilkosság áldozata lett: „A körülállók eltakarták arcukat, mikor Herennius meg-
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ölte. A nyakát vágta el, amint a hordszékből kihajolt. Cicero ekkor hatvannégy éves volt. Antonius parancsára 
Herennius levágta a fejét és a kezét, mellyel a philippikákat írta.” (PLUTARKHOSZ, Cicero, 48.)


