
Lactantius az emberi fejről
(DE OPIFICIO DEI 8–10)

Adamik Tamás

1. L. Caecilius1 Firmianus Lactantius Afrikában született 250 körül. Erre az idő-
pontra csak következtetni tudunk Szent Jeromos azon megjegyzéséből, hogy „igen 
öreg” volt már, amikor Constantinus császár rábízta elsőszülött fiának, Crispusnak 
a nevelését (De viris illustribus, 80). Crispus 316 körül lehetett abban az életkorban, 
amikor elkezdhette retorikai tanulmányait. Lactantius már Afrikában meglehetős 
hírnévre tehetett szert mint retorikatanár, különben Diocletianus császár nem őt 
hívta volna székvárosába, Nikomédiába tanárnak. Jeromos szerint kevés tanítvá-
nya volt, ezért szegényen élt.2 Szegénységét talán inkább annak lehet tulajdonítani, 
hogy a 303-ban kezdődött Diocletianus-féle keresztényüldözés megfosztotta tanári 
állásától, hiszen Lactantius ebben az időben már biztosan keresztény volt. Az üldö-
zés hosszú éveit azonban túlélte, ezt talán tanári tekintélyének vagy visszahúzódó 
életmódjának köszönhette.

Már az üldözés első éveiben olyan munkát adott ki De opificio Dei (Isten műve) 
címen, amelyben a keresztény ember hivatását és a világban elfoglalt helyét kívánta 
meghatározni. Előszavában és utószavában utal a kezdődő keresztényüldözésre, és 
az egész mű rejtett keresztény jellege azt sejteti, hogy olyan körülmények között 
írta, amikor még nem mert egyértelműen keresztény tanokat hirdetni. 

2. Abból az alaptételből indul ki, hogy Isten teremtette az embert, aki mint Isten 
teremtménye két részből áll: testből és lélekből. A test funkciója az, hogy a léleknek 

1 Az Divinae institutiones kézirataiban a Caelius és a Caecilius alak  váltakozik. A Caecilius 
forma jelenik meg a dogmatikus művek kevésbé jó kézirataiban és a De mortibus persecutorum 
incipitjében, mégis előnyben részesítendő, mert az afrikai Cirta felirataiban szerepel egy L. 
Caecilius Firmianus (CIL , VIII, 7241), aki szerzőnk családjához tartozhatott; vö. Lactance: De 
la mort des persécuteurs. I. Introduction, texte critique et traduction de J. Moreau. Sources 
Chrétiennes No 39. Paris, 1954, 14. o. 1. lj. 

2 Az említett életrajzi adatokat Hieronymustól, Szent Jeromostól tudjuk; vö. Hieronymi De 
viris illustribus liber. Accedit Gennadii catalogus virorum inlustrium ex recensione Guilelmi 
Herdingii. Lipsiae, 1879, 50.
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szolgáljon. Isten az állatoknak testi erőt és keménységet adott, az embernek viszont 
testi gyöngeséget és értelmet, hogy ezzel pótolja testi gyengeségét. „Két lábra állította 
egyenes derékkal”, hogy oda nézhessen, ahonnan származik:

„Ennélfogva egyedül az ember van megáldva értelemmel, egyenes termettel és 
Atyaistenéhez hasonló és közös tekintettel; mindez tanúságot tesz eredetéről és 
alkotójáról. Elméje majdhogynem isteni, mivel nemcsak a földi állatok fölött kapott 
hatalmat, hanem saját teste fölött is; fejének felső részében székel, és onnan, mint 
fellegvárból figyel és szemlél mindent. E palotát nem elnyúlónak és hosszúkásnak 
formálta meg, ahogyan a néma állatoknál, hanem kerek gömbhöz hasonlónak, mert 
a gömb kereksége a tökéletes értelem és forma ismérve; ezzel égboltként veszi körül 
az elmét, ezt az isteni tüzet. A felső csúcsát úgyszólván természetes ruházattal födte 
be, az elülső részét pedig, a szükséges érzékszervekkel részint fölszerelte, részint 
fölékesítette” (8, 3–5).3

Lactantius az emberi test leírását a fejjel kezdi, s ezzel az eljárásával a hagyományos 
sorrendet követi – hangsúlyozza J. Fontaine.4 Előtte azonban részletesen kitér arra, 
hogy Isten „két lábra állította egyenes derékkal” az embert. Az ókeresztény szerzők 
nagy jelentőséget tulajdonítanak az ember egyenes tartásának (status rectus5) – írja 
M. Perrin e műhöz írt alapos kommentárjában. Két lábon állni, és az eget szemlélni, 
az Isten tisztelőjére (cultor dei) jellemző. Az egyenes tartás pedig (status rectus) az 
isteni természet ősi jele. Az ég szemlélésének testhelyzete pedig „a hallhatatlanság 
várásának” a kifejezése. Azon misztikus teológia mutatkozik meg itt, amely az ember 
eszkatológiai sorsát a megváltás szentségi aktusával kapcsolja össze. Az egyenes 
tartás az eljövendő üdvösség biztosítéka, mert Isten azt ajándékozza meg az örök 
élettel, aki talpon és egyenes derekúnak talál az utolsó ítéletkor.6

Ezt a gondolatot annyira jelentősnek tartja Lactantius a keresztény ember szá-
mára, hogy a latin homo ’ember’ jelentésű főnév etimológiájába is beleszövi egy 
másik művébe, az Epitome divinarum institutionum (Az isteni tanítások kivonata) 
című munkájában: „Hiszen az embert azért hívják anthróposznak, mert fölfelé 
tekint. Fölfelé pedig az tekint, aki a mennyben levő igaz és élő Istent szemléli, aki 

3 Lactantius Isten műve című munkájának magyar fordítását az alábbi kötetből idézem: L. 
Caecilius Firmianus Lactantius:  Az isteni gondviselésről. Latinból fordította, a jegyzeteket és 
az utószót írta Adamik Tamás. Budapest, Helikon Kiadó, 1985, 76–77.

4 J. Fontaine: Isidore de Séville et la culture classique dans l’Espagne wisigothique. Paris, 1959, 
667.

5 A De opificio Dei latin szövegét a következő kiadásból idézem: Lactance: L’ouvrage du dieu 
créateur. Tome I. Introduction, texte critique, traduction par Michel Perrin.  Sources 
Chrétiennes No 213. Paris 1974.

6 Lactance: L’ouvrage du dieu créateur.  Tome II. Commentaire et index par Michel Perrin. 
Sources Chrétiennes No 214. Paris, 1974, 304.
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alkotóját, aki lelkének atyját nem csupán felfogóképességével és értelmével, hanem 
arcával és felemelt szemeivel is keresi” (20, 9; Kendeffy Gábor fordítása némi mó-
dosítással).7 A latin szerzők nagy előszeretettel magyarázták a latin szavakat görög 
szavakkal, mert a görög nyelvet a latin dialektusának, nyelvjárásának tekintették.8 
A görög anthróposz  szót már Platón ’szemlél’, ’lát’ igére  vezette vissza: „ez a név, 
hogy anthróposz, arra utal, hogy míg a többi élőlény nem szemléli, nem gondolja és 
nem vizsgálja meg azt, amit látott, az ember, ha egyszer látott valamit – ezt jelenti 
az opópe –, megvizsgálja (anathrei), és gondolkodik is azon, amit látott” (Kratülosz 
399c).9 Később azonban az anthróposzt a ’felfelé néz’ igére vezették vissza, mint 
Lactantius is.

De Lactantius szerint az ember nemcsak „egyenes termettel” van megáldva, 
hanem „Atyaistenéhez hasonló és közös tekintettel” is (vultus deo patri communis 
ac proximus). Ez utóbbi kijelentés két szempontból is figyelemre méltó. Egyrészt 
azért, mert az ’atyaisten’ (deus pater) használata Isten (deus) helyett jellemző a 
római kultúrkörben élő Lactantiusra, amelyben a paterfamilias, a „családapa”, a 
„családfő” majdnem olyan nagy tekintéllyel és hatalommal rendelkezett a családban, 
mint Isten a világban; élet, halál ura volt; ezért nevezték régtől fogva a szenátus 
tagjait patresnak, atyáknak. Egy római számára az elmúlt idők atyái testesítet-
ték meg az ősi hagyományokat, mindazt, amit szokásnak, erkölcsnek tartottak. 
A jelenkor atyái pedig kötelesek voltak a rájuk átörökített hagyományokat, a mos 
maiorumot megőrizni és továbbadni családtagjaiknak – írja Antonie Wlosok,10 aki 
adatok tömegével bizonyítja, hogy Lactantius a római atyaelképzeléseket átvitte a 
keresztények Istenére.11 Másrészt utal Teremtés könyvére is Lactantius: Isten a saját 

7 Lactantius: Epitome divinarum institutionum. Ediderunt Eberhard Heck et Antonie Wlosok.  
Leipzig, Teubner, 1994, 23: idcirco enim ἄνθρωπος, quia sursum spectet, nominatur. sursum 
autem spectat qui deum verum et vivum, qui est in caelo, suspicit, qui artificem, qui parentem 
animae suae non modo sensu ac mente, verum etiam vultu et oculis sublimibus quaerit.   

8 Willy Sanders: „Grundzüge und Wandlungen der Etymologie.” in rüdiger Schmidt:  
Etymologie. Wege der Forschung  Band 373. Darmstadt,  Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 
1977, 15: „Die Begründung hierfür liegt in der alten Anschauung, daß das Griechische, ganauer 
der äolische Dialekt, eine der Quelle des Lateinischen sei,, weil es die von dem Arkadier Euander 
bei seiner Einwanderung nach Italien mitgebrachte Sprache ist.”

9 Platón összes művei. Első kötet, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1984, 766.
10 Antonie Wlosok: „Vater und Vatervorstellungen in der römischen Kultur.” in: Hubertus 

Tellenbach (Hrsg.): Das Vaterbild im Abendland. rom, Frühes Christentum, Mittelalter, 
Neuzeit, Gegenwart. Stuttgart, Verlag W. Kohlhammer, 18.

11 Wlosok: Uo.  48–54. 
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képére és hasonlatosságára teremtette az embert (Ter 1, 27), és hatalmat adott neki 
minden élőlény fölött: „uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és minden 
állaton, amely mozog a földön” (Ter. 1, 28).12

Az a gondolat, hogy az ember értelme (mens) fejének felső részében van lehelyezve 
(in summo capite) eredetileg Platónnál szerepel (Timaiosz 70a; Állam 8, 560b), innen 
veszi Cicero, aki így önti formába ezt a gondolatot: „Az érzékelés mint a dolgok 
hírnöke és értelmezője a fejben mint valami fellegvárban helyezkedik el” (De nat. 
deor. 2, 46).13 Lactantius az ember gömb alakú, kerek fejét szembeállítja az állatok 
elnyúló és hosszúkás (obductam porrectamque ) fejével; „mert a gömb kereksége a 
tökéletes értelem és forma ismérve” (quod orbi rotunditas perfectae rationis est ac 
figurae 8, 4). Ez utóbbi megállapítás is Cicerótól származik, aki pedig Platónnak 
tulajdonítja: „kerek is, mert Plato azt állítja, hogy nincs szebb ennél a formánál” (De 
nat. deor. 1, 10, 24). Valóban Platón ezt írja a Timaioszban: „ezért gömb alakúra …
és kerekdedre formálta meg, mert ez az alak a legtökéletesebb” (33b; Kövendi Dénes 
fordítása).14 Mélyebben nem akarok belemenni Lactantius forrásainak kérdésébe, 
mert korábban már érintettem ezt a témát,15 és E. Heck is részletesen tárgyalja.16

Lactantius a fej általános leírását azzal a megállapítással fejezi be, hogy a fej hátsó 
részét és a tetejét haj borítja, az elülső részén pedig a szükséges érzékszervek vannak 
elhelyezve. Ugyanezen munkájának 5. fejezetében, amelyben az élőlények testét ál-
talában írja le, az érzékszervek és a fej kapcsolatát, a fej etimológiával is szemlélteti: 
„Annak a szerkezetnek pedig, amelyről azt mondtuk, hogy a hajógerinchez hasonló, 
a csúcsára helyezte a fejet, hogy ott foglaljon helyet az egész élőlény irányítója, és 
azért adták neki a ’fej’ nevet, mert – ahogy Varro írja Ciceróhoz – ’belőle fejlődnek 
ki az érzékszervek és idegek” (5, 6).17 

3. Az érzékszervek közül először a szemet említi, majd a fület, a következőképpen:

„Először is a szemgolyókat helyezte el homorú üregeikbe – Varro szerint e homo-
rúságtól kapta a homlok nevét –, és úgy döntött, hogy számuk kettőnél ne legyen 
sem több, sem kevesebb, mert a szépség tekintetében semmi sem tökéletesebb a 

12 A Szentírást a következő kiadás alapján idézem: Ó- és Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta 
alapján. Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat. Budapest, 2003.

13 Marcus Tullius Cicero: Az istenek természet. Fordította és a jegyzeteket készítette Havas 
László. Budapest, Helikon Kiadó, 1985, 117.

14 Platón összes művei. Harmadik kötet. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1984, 330.
15 Tamás Adamik: „Die Funktion der Vergilzitate in Laktanz’ De mortibus persecutorum.” in  

Ibolya Tar (hrsg.): Symposium Vergilianum. Szeged, 1984, 85–95.
16 Eberhard Heck: „Laktanz und die Klassiker. Zu Theorie und Praxis der Verwendung heidnischer 

Literatur in christlicher Apologetik bei Laktanz.” Philologus 132 (1988) 160–179.
17 Lactantius: i. m. 71. Vö. Michel Perrin: Homo Christianus. Christianisme et tradition antique 

dans l’anthropologie de Lactance. Tome I. Universite de Lille III, 1979, 60.
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kettes számnál. Ezért van kettő a fülből is; ezeknek páros megjelenése valamiféle 
csodálatos szépséget hordoz, mert egyrészt hasonlóságuk teszi széppé mindkettőt, 
másrészt így könnyebben felfogják az ellentétes irányból jövő hangokat. Bizony, 
alakjukat is csodálatosképpen alkotta meg, mert nem akarta nyílásaikat csupaszon, 
mintegy kerítés nélkül hagyni: ez esetben ugyanis kevésbé lett volna szép, és kevésbé 
lett volna hasznos, mert a hang az egyszerű lyukak szűk nyílásait elkerülhetné, ha 
nem gyűjtené össze a fül nyílása az üreges öblök segítségével fölfogott és a visszave-
rődés folytán föltartóztatott hangot, mint az a tölcsér, amit a szűk nyakú palackra 
helyezünk, amikor megtöltjük” (8, 6–7).18 

A rómaiak meg voltak győződve, hogy a szavak eredtével, etimológiájával meg tud-
ják magyarázni, hogy miért éppen azt a nevet kapták a dolgok, aminek nevezzük 
őket. Varro szerint, aki a rómaiak legnagyobb tudósa és nyelvésze volt, a homlok 
a szemek elhelyezési módjáról kapta a nevét. Ezt pontosan így mondja: oculorum 
orbes concavis «foraminibus» conclusit, «a quo foratu frontem nominatam» (8, 6), 
amit szó szerint így kellene fordítani: „a szemgolyókat homorú öregekbe zárta, és 
ezen üregről van elnevezve a homlok”. Varro azért találta ki ezt az etimológiát, azaz 
a homlok jelentésű szónak, a fronsnak ezt az eredetét, mert lyuk, nyílás jelentésű 
foramen és foratus hangzása hasonlít a frons, a homlok jelentésű főnév hangzásá-
hoz. Az ókorban akkor rokonítottak két szót, ha hasonlóság (similitudo), közelség 
(vicinitas) vagy ellentét (contrarium) volt megfigyelhető a két szó között.19 A fenti 
három szó között hasonlóság áll fenn, tehát ennek alapján rokonítja őket Varro. 
Ernout – Meillet szerint a frons eddigi etimológiái bizonytalanok.20 A fordítá-
somban megváltoztattam ezt, hogy az etimológiai egybecsengést megvalósítsam: 
„e homorúságtól kapta a homlok a nevét”. 

A továbbiakban igen sokat mondó a páros érzékszervek kettősségének a dicsérete. 
Ezek kettőssége valóban fokozza az arc szépségét, de talán a kettősség tökéletes-
ségének a kiemeléséhez az is hozzájárult, hogy miután Constantinus Liciniusszal 
együtt 313-ban kiadta a milánói rendeletet, amely a kereszténységet megengedett, 
szabad vallássá tette, s utána mintegy tíz éven keresztül ők ketten irányították a 
római államot és birodalmat, a kettőség dicséretével Lactantius az ő kettős ural-
mukat is magasztalja.

Harmadik különlegessége az idézett részletnek, hogy hűen tükrözi a római esz-
tétika sajátos alapelvét: a szép és a hasznosság összekapcsolását, egységét: a páros 
érzékszervek nemcsak hasznosak, hanem szépek is. „A felvilágosult szellemi elit 

18 Lactantius: i. m. 77.
19 Vö. Clemens-Peter Herbermann: „Antike Etymologie.” in Peter Schmitter (hrsg.): 

Sprachtheorien der abendländischen Antike. Tübingen, Gunter Narr Verlag, 1996, 362.  
20 A. Ernout et A. Meillet: Dictionnaire etymologioque de la langue latine. Troisième édition. 

Paris, 1951, 454.
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gondolkodásában a művészet a hasznos és szép olyan egységét jelentette, amelyben 
a szépség a hasznossággal egyenrangúnak számított” – írja Castiglione László.21 
Ezért voltak a római városfalak, kapuk, utak, hidak és vízvezetékek nemcsak hasz-
nosak, célszerűek, hanem szépek is. Jellemző Lactantiusra, hogy az érzékszerveket 
megbízhatóknak tartja, és a 9. fejezetben cáfolja azokat, akik az érzékszervek csa-
lékonyságát hirdetik.22

4. Az orr helyéről, alakjáról és funkciójáról a következőket írja:

„A szemöldökök találkozásánál kezdődik az orr, mely miként egy szabályos hegy-
gerinc ugrik előre, a két szemet egyrészt elkülöníti egymástól, másrészt védi is. 
Lentebb pedig az orcák ékes domborulata halmok módára emelkedik ki mindkét 
oldalon, őrködve a szemek biztonsága felett: a legfőbb alkotó célja az volt, hogy 
ha valamely erősebb ütés éri az arcot, e kiemelkedő részek fogják fel azt” (10, 4–5; 
Adamik Tamás fordítása).23

Lactantius a szemöldök és az orr leírásánál Apuleiust és Cicerót használta forrásul. 
Apuleius De Platone et eius dogmate (Platónról és tanításáról) című munkájában 
ezt írja a szemöldökről: „A szemöldökök sövényei védik a szemeket, nehogy felülről 
beléjük essen valami, ami a látás során létrejövő törékeny és finom képeket megza-
varná” (1, 15, 212; Böröczki Tamás fordítása némi módosítással).24 Cicero ugyanezt 
így fogalmazza meg De natura deorum című művében „A szemhéjakat mintegy a 
szempillák sövénye erősíti meg: ezek akkor is útját állják annak, hogy valami bele-
hulljon a szembe, ha nyitva van.; de alvás közben pilláink is lezárulnak, ilyenkor nem 
szükséges látnunk, …Továbbá: a szem célszerűen el van rejtve, és minden oldalról 
domborulatok veszik körül” (2, 57, 143).25 A szemöldökök, miként a szempillák és 
az orcák lényegében óvó és védő funkciót töltenek be: a szemgolyó épségét védik. 

Az orr három feladatot lát el: „az első, hogy levegőt vesz; a második, hogy érzé-
keli a szagokat; a harmadik pedig az, hogy csatornanyílásain keresztül kifolyik a 
melléktermék az agyból”. Az orr funkciójánál Lactantius eltér Cicerótól, aki csak a 
lélegzést és a szaglást említi (2, 54, 134; 2, 56, 140), Lactantius még hozzáteszi az agy 

21 Castiglione László: Római művészet. Második, bővített kiadás. Budapest, Corvina Kiadó, 
1971, 9.

22 Lásd erről Kendeffy Gábor: Az egyházatyák és a szkepticizmus. Budapest, Áron Kiadó, 1999, 
109: „Ahol a megismerést lehetségesnek tartja, az egyrészt az érzéki tapasztalat területe, 
másrészt az olyan teleologikus állítások tartománya, melyek az isteni gondviselés eszméjén 
alapulnak – vagyis a kinyilatkoztatáson, ahogy azt Lactantikus felfogja.” 

23 Lactantius : i. m. 80.
24 Apuleius: A világról. Szónoki és filozófiai művek. A kötet fordítói: Böröczki Tamás, Détshy 

Mihály, Kendeffy Gábor. Budapest, Magyar Könyvklub, 2003, 214.
25 Cicero: i. m. 118.
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melléktermékének kiürítését. Lactantius itt is nyomatékosan kiemeli Isten teremtő 
tevékenységének szépségét és hasznosságág: „Mily csodálatos módon, mekkora isteni 
értelemmel járt el Isten, hogy az orrlyukak az arc szépségét nem csorbítják” (10, 7).26 

5. De még hasznosabb és még szebb a száj – mondhatnánk – Lactantius leírása 
alapján! 

„Hogy a száj alakja és vízszintes nyílása mennyire hasznos és mennyire szép, az 
szinte elmondhatatlan. Hasznossága két tevékenységen alapul: a táplálék felvételén 
és a beszéden. A benne levő nyelv, mely mozgásával a folyamatos hangzást szavak-
ra bontja, ennyiben a lélek tolmácsa; e szerepét azonban önmagában nem tudja 
betölteni, csak ha csúcsával a szájpadlást érinti, ha a fogak akadálya vagy az ajkak 
összehúzódása segíti. A fognak azonban nagyobb szerepük van a beszédképzésben

Másfelől van olyan feladata is, amelyet minden élőlénynél betölt, nemcsak a néma 
állatoknál: a fogakkal megrágott és megpuhított ennivalót összegyűjti, erejével 
gombóccá préseli, és a gyomorba továbbítja. Ezért véli úgy Varro, hogy a nyelvet 
(lingua) az összecsomagolásról (ligare) nevezték el” (10, 12–16).27

A 10. fejezet 12. paragrafusában megváltozik a téma: a száj és a beszéd kerül sor-
ra. E téma tárgyalásakor Lactantius ismét eltér forrásától. Míg Cicero a szónok 
szempontjából vizsgálja tárgyát, a szájat és a nyelvet (2, 59, 149), és a két funkció, 
a beszéd és a táplálkozás tárgyalását elválasztja egymástól (2, 44, 34), a száj eszté-
tikai vonatkozásait pedig teljesen mellőzi, Lactantius az esztétikai vonatkozással 
kezdi: elmondhatatlan, hogy a száj „mennyire hasznos és mennyire szép” (quam 
utilis, quam decens sit). Sőt a decens melléknév jelentésmezőjébe még a ’bájos’ je-
lentés is beletartozik Györkösy Latin – magyar szótára szerint: a. illő, illedelmes, 
tisztességes; b. kecses, csinos, bájos. A két funkciót pedig közvetlenül egymásután 
tárgyalja: a táplálék felvételét és a beszédet. A nyelv beszédfunkciójáról kijelenti, 
hogy a „lélek tolmácsa” (interpres animi). Ez esetben a klasszikus latin költészet 
mintáit követi; vö. Lucretius 6, 1149: animi interpres … lingua; Horatius Ars poetica 
110-ben kissé másképpen: post effert animi motus interprete lingua. Hangsúlyozza 
továbbá Lactantius, hogy a nyelv (lingua) nem egyedül tölti be a beszédfunkciót: 
a szájpadlás, a fogak és az ajkak is részt vesznek a hangképzésben, amit a modern 
fonetikai kutatások is igazolnak.28 

Hamvas Béla a szájnak ezt az ősi két funkcióját egy harmadikkal egészíti ki. 
A bor filozófiája című művében ezt írja a szájról: „Beszél, csókol és táplálkozik. 

26 Lactantius: i. m.  81.
27 Uo. 81–82.
28 Vértes O. András: A magyar leíró hangtan története az újgrammatikusokig. Budapest, 

Akadémiai Kiadó, 1980,  17-19.
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A beszédről most sajnos hallgatnom kell; a csókról is, bár nem szívesen. Csak annyit, 
hogy a számmal vagyok közvetlenül a világhoz nőve, és ebben a hozzánövésben 
három tevékenységem lehetséges: vagy adok, vagy veszek, vagy adok is, veszek 
is. A szóval adok; a táplálékkal veszek; a csókkal adok is, veszek is. A szó iránya 
kifelé, a táplálék iránya befelé, a csók iránya kifelé és befelé, vagyis a kör. Az egyik 
tevékenység persze a másik kettőt nem zárja ki, sőt alátámasztja, mert amikor a 
föld engem táplál, akkor hozzám beszél, illetve tanít, de meg is csókol, amikor a 
szép nőt megcsókolom, eszem belőle és ő belőlem, és mind a ketten táplálkozunk 
egymásból, és tanítjuk egymást és szólunk egymáshoz, legtöbbször olyasmit, aminek 
mélységéhez a szó kevés.”29

 
6. Peter A. roots azt a nézetet képviseli, hogy Lactantius De opificio Dei című 
munkájának „strukturális terve” szolgáltatja a kulcsot e mű jellegének és szerzője 
szándékának megértéséhez.30 Szerinte e munka a következő részekre tagolódik.  
A mű húsz fejezetből áll; ebből az 1. fejezet a bevezetés, a 20. fejezet pedig a be-
fejezés. A bevezetésből kiderül, hogy tanítványához, Demetrianushoz írja azért, 
hogy e nehéz időkben, a legnagyobb keresztényüldözés idején, megerősítse hitét 
és lelkierejét. A befejezést szintén hozzá intézi, és elárulja benne, hogy e nehéz 
körülmények között csak röviden és homályosan írhatott a témáról, de majd ha 
megszűnik az üldözés, hosszabban kifejti. A befejezésben tehát mintegy bejelenti 
fő műve, a Divinae institutiones (Az isteni tanítások) megírásának szándékát.31 

Ezután következik a törzsanyag, mégpedig 6 részben: 1. az ember és állatvilág 
különbözősége (2–4); kitérő: vita az epikureusokkal és másokkal (2, 10–4, 24) ; 2. az 
ember és az állatvilág megteremtése, testük felépítése (5–7); kitérő: vita Epikurosszal 
és Lucretiusszal (6); 3. az emberi test felépítése, látható részei, a fej (8–10); kitérő: 
vita az érzékszervek csalékonyságáról (9); 4. a láthatatlan belső szervek hasznos-
sága: tüdő, gyomor (11–13); kitérő: homályos kérdések a méhről és fogantatásról 
(12); 5. a kétes és homályos dolgok: hashártya, vesék, lép, máj működése, funkciója 
(14–16); kitérő: vita a hang keletkezéséről (15, 3–6); 6. a lélek homályos rendszere 
és természete (17–19); kitérő: azonos-e a lélek és a szellem (18).32

Ezután roots megállapítja, hogy az imént felsorolt hat rész közül kettő-kettő 
szorosabb egységet alkot, éppen ezért, a mű tulajdonképpen három részből épül fel. 
1. A test mint az isteni gondviselés jele, és az ember mint eme gondviselés sajátos 
tárgya; Epikurosz tanának cáfolata, aki azt tanítja, hogy nem Isten teremtette az 

29 Hamvas Béla: A bor filozófiája. Editio M, 2010, 17–18.
30 Peter A. roots: „De opificio dei. The workmanship of God and Lactantius.” Classical Qarterly 

37 (1987) 467.
31 E nagyszabású munka már magyarul is olvasható: L. Caelius Firmianus Lactantius: Isteni 

tanítások, Divinae institutiones. Fordította Dér Katalin. Budapest, Kairosz Kiadó, 2012. 
32 roots: i. m.  469.
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embert, hanem az atomok véletlen találkozása folytán jött létre (2–7. fejezet). 2. Az 
emberi test részeinek, a fejnek, a mellkasnak és a hasnak a funkciói (8–13). 3. Az 
elmével és a lélekkel kapcsolatos dolgok, s ezeknek homályos természete (14–19).33 
Eddig egyetértek rootsszal, de abban a kérdésben eltérek véleményétől, hogy mit 
akar sugallni Lactantius művének ezzel a felépítésével. roots ugyanis azt bizony-
gatja hosszasan, hogy a De opificio Dei három részével Lactantius Cicero De natura 
deorum három könyvét kívánta felülírni s mintegy helyettesíteni.34 Véleményem 
szerint e három rész gyűrűs kompozíciót alkot, amelynek az a célja, hogy a középső 
részt, az emberi test legértékesebb részét, a fejet, a mellet és a hasat középre helyez-
ze, mert ezekkel látványosan lehet bizonyítani, hogy Isten célszerűen alkotta meg 
az embert, következésképpen ezekkel lehet bizonyítani, hogy Isten az embernek 
gondját viseli, azaz létezik gondviselés.

Tóth Judit Test és lélek. Antropológia és értelmezés Nüsszai Szent Gergely művei-
ben című könyvében a következő megállapítást teszi: „A IV. századi patrisztikának 
két kulcsfontosságú antropológiai műve volt: Nüsszai Gergely De hominis opificio 
című írásmagyarázó és Nemesziosz De natura hominis című filozófiai, tudományos 
értekezése.”35 Lactantius-kutatásaim alapján én így módosítanám Tóth Judit idézett 
megállapítását: „A IV. századi patrisztikának három kulcsfontosságú antropológiai 
műve volt: Lactantius De opificio Dei című könyve, Nüsszai Gergely De hominis 
opificio című írásmagyarázó és Nemesziosz De natura hominis filozófiai, tudomá-
nyos értekezése.” E kiegészítést az a tény is indokolja, hogy Lactantius könyve jóval 
korábban keletkezett, mint Nüsszai Gergely és Nemesziosz szóban forgó művei; 
Lactantius a keresztény antropológia úttörőjének tekinthető. Nem véletlen tehát, 
hogy Michel Perrin Homo Christianus (A keresztény ember) című könyvének ezt 
az alcímet adta: Christianism et tradition antique dans l’antropologie de Lactance 
(A kereszténység és az antik hagyomány Lactantius antropológiájában).36

33 Uo. 470.
34 Uo. 472–486.
35 Tóth Judit: Test és lélek. Antropológia és értelmezés Nüsszai Szent Gergely műveiben. Budapest,  

Kairosz Kiadó, 2006, 52.
36 Perrin: 1979.
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TuDományunk 
TÖRTÉnETE ÉS mŰHElyEI
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