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Censorinus és műve a De die natali 
(A születésnap)

Censorinus élete

Klasszika-filológus számára egyáltalán nem szokatlan, ha nem sokat tud egy mü 
szerzőjének életéről: Hérodotosz, Suetonius, Iustinus - és sok más, a későbbi ko
rok által nagyra tartott szerző - életéről csupán töredékes adatok állnak rendelke
zésünkre. Ha egy szerzőnek nem maradt ránk még az antikvitásban írt életrajza, 
akkor szórványos utalásokból kell összegyűjtenünk életrajzi adatait, hogy legalább 
azt a korszakot m eghatározhassuk, amelyben alkotott. Hasonló a helyzet 
Censorinussal is, akinek életéről szinte semmit sem tudunk, csupán néhány adatot 
rekonstruálhatunk egyetlen í'ennmaradt művéből a De die natah-ból (A születés
nap), valamint kortársai és későbbi szerzők utalásaiból.

Annyi bizonyos, hogy Censorinus a Kr. u. III. század közepén élő grammaticus 
volt.1 Cassiodorus Grammatica c. művében említi, hogy Censorinus szerint a be
szélt nyelv és a zenei hangok között összefüggés van1 2, De musica c. müvében

1. Legutóbbi szövegkiadása: Censorini D e die natali liber ad Q. Caerellium accedit 
Anonymi cuiusdam epitoma disciplinarum (fragmentum Censorini) ed. Nicolaus 
Sallmann. Teubner, Leipzig, 1983.
Censorinus életrajzi adatairól: Censorinus Beirachtungen zum  Tag der Geburt. ‘De 
die natali ' mit deutscher Übersetzung und Anmerkungen herausgegeben von Klaus 
Sallmann. BSB B.G. Teubner Verlagsgesell schaft, Berlin, 1988. 5-8; Schanz, Martin 
(Hosius, Karl - Krüger, Gustav): G eschichte der  röm ischen L iteratim  bis zum  
G esetzgebungswerk des Kaisers Justinian. Bd. III. Beck, München, 19593. 219-222; 
Wissowa: Censorinus RE  III, 1899. 1908-1910; Sallmann, Klaus: Censorinus. N P  
Bd. 2, 1997, 1058.

2. “Censorinus quoque de accentibus voci nostrae adnecessariis subtiliter disputavit 
pertinere dicens a d  musicam disciplinam, quem vobis inter ceteros transcription  
reliqui. " (Cassiodorus, Grammatica VII. 214. 25).
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pedig a grammatica tudományában igen tudós férfinak nevezi.3 Hasonlóképpen 
emlékezik meg róla a mauretaniai Caesareából származó Priscianus grammaticus4, 
és a költő Sidonius Apollinaris is.5 6 Ókori íróknál és a feliratos forrásokban a 
grammaticusokat grammaticus Graecusnak. grammaticus Latinusnak, vagy egy
szerűen grammaticusnak nevezik (ezen legutóbbi esetben mindenféle külön meg
jelölés nélkül).0 Azt nem tudjuk biztosan, hogy ez egy hármas felosztásra utal-e, 
azaz voltak latin, görög, illetve mindkét nyelvet egyformán tanító grammaticusok, 
bár elképzelhető ez a tagolódás. A fentebb említett késő antik szerzők adatai alap
ján nyilvánvaló, hogy Censorious grammaticus volt a szó eredeti értelmében, hi
szen foglalkozott a grammatákkal, vagyis az ABC betűivel7, és foglalkozott mind
azzal, amivel egy grammatikusnak foglalkoznia kellett, vagyis filológiával, (tud
juk például, hogy Censorinus különbséget tett az adverbium és a praepositio kö
zött; a De die natali-ban részletesen foglakozik a «genius»8 és a «saeculum»9 sza
vak etimológiájával), történelemmel és a későbbi középkori quadriviumot alkotó

3. „ Censorinus doctissim us artis gram m aticae” (Cassiodorus, De musica. p. 573, ed. 
Garzetti).

4. „Censorinus ... ingram m aticis nobilius ... m em oratur"  (Priscianus De grammatica 
Latina, apud Keil II. 13, 19), ill. “sic I  et V, quam vis unum nomen et unam habeant 
figurám  tarn vocales quam consonantes, tarnen, quia diversion som on et diversem  
vim habent in m etris et in pronuntiatione syllabarum, non sunt in eisdem m eo iuclicio 
dem en tis  accipiendae, quam vis e t Censorino, doctissimo artis grammaticae, idem  
piacúit. ” (uo.); további említések: „ auctoritas quoque tarn Varranis quern M aori tes
te Censorino пес К  пес О пес H  in umero adhiei litterarum. ” (Priscianus I. 16, apud 
Keil И. 13.9); „ Censorinus verőplenissim e de his docet in libro, quem de accentibus 
scripsit. ” (Priscianus XIV. 6, apud Keil III. 27. 23);,. quod Censorinus quoque de 
accentibus approbat, sic dicens ... ” (Priscianus XIV. 40-1, apud Keil Ili. 45. 25); 
„ idem C ensorinushaecetiam subiungit: ‘post'praepositio , ... ” (Priscianus XIV. 41, 
apud Keil III. 46. 7); „haec C ensorinus ut supra dixi, de accentibus trac ions” 
(Priscianus XIV. 41, apud Keil III. 47. 3).

5. Sidonius Apoll. Carmina XIV praefatio p. 233, 7 (ed. Luetjohaim); uő. egy levelében 
megerősíti Censorinus szerzőségét: „ Censorinus, qui ‘D e die natali 'volumen illustre 
con fec it’’ Epist. ad Polemium HI. ín: MGH Auct. ant. VIII (ed. Luetjohann) Berlin 
1887.

6. Kaimio, Jorma: The Romans and  the G reek Language. Societas Scientiamm Fennica, 
Helsinki, 1979. 200-201.

7. A rendkívül szellemes megfogalmazás Freyburgertől származik (Freyburger, G.: Le 
savoir „philologique’' du grammairien Censorinus. Ktém a  13, 1988, 149)

8. Cens. III. 1-5.
9. Cens. XVII (főleg 1-2 paragraphes)
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tudományokkal, a geometriával10 11, az arithmetikával11, az asztronómiával12 és a 
zenével.13 Freyburger szerint Censorinus müve tipikusan visszatükrözik mindazt a 
tudást, amit a Kr. u. III. századi iskolákban a tanulók elsajátíthattak.14

Szerzőnk két legjelentősebb műve a De die na!ali (A születés napjáról) és a De 
accentibns (A hangsúlyról) voltak, melyek közül csak előbbi munkája maradt ránk. A 
De die natalit Kr. u. 238-ban írta az előkelő származású és gazdag római lovag, Q. 
Caerellius 49. születésnapjára. Művében az asztrológiát és az emberi életnek a csilla
goktól való függését vizsgálja. Mindemellett Censorinus műve igen jelentős tudo
mánytörténeti szempontból is, hiszen rövid, tömör összefoglalást ad kora tudományos 
ismereteiről az orvostudomány, csillagászat, matematika és kronológia tekintetében.

Szerzőnket neve alapján hiába próbáljuk elhelyezni a római eliten belül. A 
Censorinus név a köztársaság korban viselőjének censori hivatalára utalt.15 Camón 
gondos proszopográfiaí kutatást végzett a Censorinus névvel kapcsolatban16, amely 
néhány helyen kiegészítésre, illetve javításra szorul. C. Március Rutilus elsőként 
Kr. e. 357-ben Cn. Manlius Capitolinussal, másodszor Kr. e. 352-ben P. Valerius 
Publicolával volt consul. Második consulságát követően a plebsért tett erőfeszíté
seiért kapta a Censorinus nevet. Harmadszor Kr. e. 344-ben T. Manlius Imperiosus- 
sal volt consul.17 Censorinus maga is említi L. Március CensormusX. aki Kr. e. 
149-ben (a. U. c. 605) M ’. Maniliussal közösen saecularis játékokat rendezett.18 
Egy újabb L  Március Censorinus Kr. e. 39-ben volt consul C. Calvinius Sabinussal 
közösen.19 C. Március Censorinus, valószínűleg az előző Censorinus fia, Augustus 
korában élt, és Agrippa szárnysegédje volt. Kr. e. 20-ban triumvir monetalis volt, 
Kr. e. 14-13-ban Bithynia provincia kormányzója, Kr. e. 13-12-ben császári legátus 
Asiában, majd Kr. e. 8-ban római consul. Kr. u. 1-2-ben Asia proconsula.

10. Cens. X. 2 és 7, valamint XIII. 2.
11. Cens. VIL 1.
12. Cens. VIII, XI. 10-12, XII, a XIII. caputban a püthagoreus harmóniatant ismerteti, 

amely szerint a csillagok a zenei hangközök szerint vannak elrendezve.
13. Cens. X, XIII; Freyburger 1988, 150-1.
14. Freyburger 1988, 152.
15. Camón Femández de Avila, Enrique: Testis Censorinus. C ensorinoy  la transmisión  

de la cullura. PhD értekezés. Barcelona, 1996. 130.
16. Camón 1996, 137-143.
17. Cens. XVII. 10; САН VII. 2. 640; Németh, RTK 2001,478; Camón 1996,137 össze

téveszti apát és fiát az ifjabb C. Március Rutilust a Kr. e. 310-es év consulát nevezi 
Censorinusnak.

18. Cens. XVII. 11 ; Camón 1996,137-8; Németh, RTK 2001,493; vô. Cic. Brut. XV 61 ; 
Liv. per. XLVÍ1, XLIX; Mangeart 1843

19. Camón 1996, 138; Németh, RTK 2001, 506.
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valószínűleg Кг. u. 2-ben halt meg.20 Censorinus őt is megemlíti, hiszen ezen 
Censorinus és C. Asinius Gallus consulsága idején, Kr. e. 8-ban nevezték el 
Augustusnak a Sextüis hónapot.21 Mindenképpen meg kell említeni Horatius C. 
Március Censorinushoz írt carmenjét (Hör. carm. IV. 8), melynek gondolatmenete 
beépült Censorinus De die natali-jának kezdő caputjába is. Appius Claudius 
Censorinus a História Augusta harminc tyrannusának egyike, római császár volt 
Kr. u. 269-ben.22 A História Augusta szerint tekintélyes családból származott, egy
aránt viselt katonai és szenátori tisztségeket, betöltötte a praefectus praetorio tiszt
ségét, kétszer volt consul, háromszor praefectus urbi, számos alkalommal különfé
le provinciák helytartója, négyszer aedilis és háromszor quaestor.23 A IV. század
ban, Nagy Constantinus uralkodása idején C. Censorinus consul suffectus volt24, 
Caelius Censorinus pedig Numidia helytartója volt valamikor 375-378 között.25

Ezek alapján láthatjuk, hogy a Censorinus cognomen igen népszerű volt Rómá
ban már a köztársaság korban is, a császárkorban pedig, a proszopográfíai kutatá
sok alapján nyilvánvaló, hogy a birodalom egész nyugati felében igen elterjedt név 
volt. Az OPEL szerint a feliratos anyagban mintegy ötven Censorinus szerepel, a 
töredékesen fennmaradt nevek (Censor[... J, Censorinj...], stb.), és a különféle 
névváltozatok, valamint az, esetleges íráshibák, tévesztések, illetve névváltozatok 
(pl. Censorinianus, Censorintus, illetve Cesorin[...]) száma pedig még ennél is 
több.26 Cognomenként különösen népszerű volt kelta nyelvterületen, Galliában 
(összesen 23 felirat, ebből 15 Gallia Beígica a két Germania provinciával együtt, 5 
Gallia Narbonensis és 3 Gallia Lugdunensis) és Pannóniában (összesen 5 felirat).27 28 
A provinciák Censorinusai természetesen nem töltöttek be censori hivatalt, nevük 
nagy valószínűséggel valamilyen kelta szó latinizálásából ered.2S

20. Camón 1996, 138-140; Németh, RTK2001, 510; Remy, B.: Les fastes sénatoriaux des 
provinces romaines D ’Anatolie an haut-Empire (31 aC -284pC ) Paris 1988, 10, 54.

21. Cens. XXII. 16; vô. Mon. Aneyr. VIII. 3.
22. S HA Trig. Tyr. 31. 12.
23. Vô. Camón 1996, 141-2.
24. CIL X, 3732; Camón 1996, 142.
25. CIL VIII, 2216; Symm. epist. VIII. 27, VI. 9; VI. 11; Camón 1996, 142.
26. O nomasticon Provinciarum Európáé Latinarum  (OPEL) Vol. II. ex materia ab And

rás Mócsy, Reinharde Feldmaim, Elisabetha Marton et Mária Szilágyi collecta 
composuit et correxií Barnabás Lörincz. Wien 1999. 49-50.

27. OPEL 49.
28. Mócsy András; A róm ai név m int társadalomtörténeti forrás. Akadémiai Kiadó. Bu

dapest, 1985. 49. Mócsy szerint a romanizáció során a nevek egy csoportja Itáliából 
terjedt el a provinciákba és ott azonosították őket, valamely őslakos személynévvel. 
Pl. Censor - Censorinus; Victor - Victormus.
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Mangeait szerint elképzelhető, hogy Censorious több fentebb említett személlyel 
is rokonságban volt: L. Március Censorinust, a Kr. e. 149-es év consulát; a két 
Március Censorinust (Cens. XVII. 11, ill. Liv. Per. CXVIII, CXXVÍI), valamint C 
Március Censorinust a Kr. e. 8-as év consulát említi meg, mint lehetséges ősö
ket.29 30 Egyáltalán nem bizonyitható azonban, hogy szerzőnk bármelyik fentebb 
említett - akár köztársaság kori, akár császárkori - személlyel rokonságban állt 
volna. A találgatásoknak azért sincs értelme, mert a kéziratokban nem maradt fent 
szerzőnk gentiliciuma, és egyetlen késő antik, vagy kora középkori auctor sem 
említi azt. Mócsy András és Lőrincz Barnabás proszopográfiai kutatásai egyértel
műen bizonyítják, hogy a Censorinus név a K r u. III. században már igen elterjedt 
volt, ezért a cognomen hasonlósága semmiképpen sem számíthat érvnek. Ugyan
akkor az is fontos ellenérv lehet szerzőnk és a fentebb említett személyek rokonsá
gával szemben, hogy Censorinust a későbbi szerzők egyöntetűen grammatikusnak 
nevezik, ami elképzelhetetlen foglalkozás lenne egy előkelő szenátori család sarja 
számára, még aKr. u. III. század zavaros viszonyai között is.

Szerzőnk származásával (origo) kapcsolatban is csak találgathatunk. Manucio 
1581-es kiadásában rómainak mondja: „Censorinus Romanusfuit: ut ipse testatur 
... haec dicens: «itaque, ut saecula ... a conditu Urbis Romáé, patriae nostrae 
communis ... »n3° Manucio nyomán többen úgy vélték, hogy a fenti félmondat 
egyértelműen igazolja Censorinus római származását. Boujour szerint Sidonius 
Apollinaris hasonló értelemben használja a patria kifejezést.31 Szerzőnk rómaisá- 
gát valószínűsíti az is, hogy a Kr. e. 212-es Constitutio Antoniniana után alkotta 
müvét, amely a birodalom valamennyi szabad lakójának megadta a római polgár
jogot. Mindezek azonban közvetett bizonyítékok szerzőnk római polgárjogára. Az 
bizonyos, hogy ő maga nem volt előkelő származású, hanem nagy valószínűséggel 
Q. Caerellius cliense volt32, aki maga is homo novus volt a római vezető rétegben.

29. Censorinus de die natali liber, traduit pour la premiere fois en fiançais par J. Mangeait. 
Pankoucke, Paris, 1843. (http://www.ukans.edu/histoxy/index/europe/anci0 1 tjrome/ 
E/Roman/Texts/Censorinus/home.html)

30. Censorini de die natali liber ad O. Caerellium ab Aldo Mamiucio Paiilli f. Aldi и. 
emendatus et notis illustratus. Vénein s apud Aldum 1581; az idézet helye: Cens. XVI. 7.

31. Boujour, M.: La “patria” de Sidone Apollinaire, pp. Mélanges P. Wîlleumier. Soc. 
d’édit. Paris 1980, 25-37.

32. Erre utal az egész mű szóhasználata, különösképpen III. 5-6. „... én évente ezen kul
tusz kettős szolgálatára vagyok kötelezve; ugyanis tőled és barátságodtól kapom a 
tiszteletei, a méltóságot, az ékességet, a védelmet és végül mindazt, ami értékessé 
teszi az életet...”
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Quintus Caerellíusról (egy másik szöveghagyomány szerint Cerellius) még ke
vesebbet tudunk, mint Censorinusról.33 Életkorával kapcsolatban két egymástól 
alapvetően eltérő elképzelés van a szakirodalomban. Sallmann szerint pontosan 
ismerjük a születési évét, mivel szerinte a mű Kr. u. 238-ban Caerallius 49. szüle
tésnapjára készült. így' az. ünnepelt Kr. u. 189-ben született34, Cymburskij szerint 
viszont Caerellius 50 évesnél idősebb, de 63 évesnél fiatalabb volt, sőt szerinte 
valószínűbb, hogy a 63. évhez járt közelebb a mű születésekor, ezért szükséges a 7 
X 9 év veszélytelenségének a hangsúlyozása.35 Véleményem szerint Sallmann meg
állapítása helyes, hiszen Censorious egyértelműen fogalmaz: „Quare, sanctissime 
Caerelli, cum Шит annum, qui maxime fuerat corpori formidolosus, sine ullo 
incommodo (ransieris, ceteros, qui leviores sunt, ciimacteras minus tibi extimesco 
... ” („Ennélfogva, igen tiszteletreméltó Caerellius, minthogy minden baj nélkül 
átlépted azt a bizonyos évei [ti. a negyvenkilencediket FP], amely a leginkább 
félelmet keltő volt, kevésbé aggódom érted a többi klimakteriosz miatt, amelyek 
kevésbé veszélyesek. ") (XV 1) Ez a mondat i nkább azt jelentheti, hogy Caerellius 
éppen betöltötte a 49. életévét.

Censorinustól tudjuk, hogy Caerallius fényes politikai karriert futott be: „... te 
azonban mégis, noha a városi tanácstagságot töltőd be (qfficiis mumcipalibus functus) 
és városod előkelői között papi tisztséged folytán tiszteletben állsz (honore sacerdolii 
in principibus tuae civitatis conspicuus) és a lovagrendi méltóság birtokában túl
léptél a provinciabeliek rangján (ordinis etiam equestris dignitate gradum 
provincialium supergressus)... ” (XV. 4.) A provincia határain átlépve Caerellius 
már Róma városának lakosságát kápráztatja el fantasztikus szónoki tehetségével: 
„Hallgatok az ékesszólásról is, amit provinciáink minden törvényszéke, minden elöl
járója ismer, és végül Róma városa és tisztelt hallgatósága csodál (... quam denique 
urbs Roma et auditoria sacra mirata sünt). ” (XV. ő.)36

A császárkorban a decuriók rendje a szenátort rend és a lovagrend mellett, a 
birodalmi elit részévé vált. A birodalmi városok vezetőrétege számára is gondosan 
szabályozott hivatali pályafutást (cursus honorum) alakítottak ki, melyben polgári 
és papi tisztségek épültek egymásra.37 Censorious leírásából nyilvánvaló, hogy Q, 
Caerellius először városi tisztségeket töltött be, majd ezek révén kapta meg a pro

33. Stein, A.: Caerellius. RE  Bd. Ili, 1899. 1283; Eck, Wemer: Caerellius. N P  Bd. 2, 
1997. 907; PIR2 C 156.

34. Sallmann 1985, 237; Sallmann 1988, 5.
35. Cymburskij V. L.: De die natal i liber. VDl 178, 1986, 222.
36. AIII. században felgyorsult a provinciális elit felemelkedése a szenátor! rendbe. Alföldy 

Géza; Róm ai társadalomtörténet. Ford. Borhy László. Osiris, Budapest, 20002. 157.
37. Szabó Edit: Decurio. R T  К  182-3.
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vincia papjának (sacerdos provinciáé) tisztségét majd végül a lovagrendbe emel
kedett. Ez a karrier természetesen nem egyedülálló a l l l  században, mint ahogy 
azt Censorinus hangoztatja, hiszen ez az időszak a lovagrend politikai és katonai 
előretörésének időszaka, melynek két leglátványosabb példája Pertinax császársá
ga (akit majd számos lovagrendü katonatiszt követ a császári trónon), illetve Valerius 
Maximianus, az első ismert pannonjai származású szenátor.3® Amíg azonban ezen 
utóbbiak kivételes katonai tehetségüknek köszönhetően kerültek igen magas pozí
cióba, addig Caerellius - ismét nem egyedülálló módon - a jogi jártassága révén.38 39

A mű datálása

A De die natali valószínűleg a világirodalom egyik legpontosabban datálható alko
tása, Censorinus ugyanis a XXI. caputban hét (!) különféle időszámítás szerint 
adja meg a mü keletkezésének évét.

„ 6. E szerint a számítás szerint ha nem tévedek -  ez az év, aminek mintegy 
megjelölt címzése az, hogy viri clarissimi Plus és Pontianus consult éve, az első 
olümpiasztól az 1014. év, természetesen persze a nyári napoktól kezdve, amikor az 
olimpiai játékokat ünnepelték, Róma alapításától pedig a 991. év, mégpedig a 
Pariliától, ahonnan a Város éveit számolják.

7. Azon évek sorában, amelyeknek lulianus a neve, a 283. év, mégpedig január 
Kalendaejától, ahova lulius Caesar az általa elrendelt év kezdetét tette.

8. Azoknak azonban, akik az Augustusokról nevezik el az éveket, ez a mostani a 
265. év és éppen úgy január Kalendaejétől kezdődik, jóllehet február Kalendaejá 
előtt tizenhat nappal L  Munatius Plancus javaslatára és a többi római polgár 
akaratából imperator Caesar divifilius-t a senatus Augustusnak nevezte el a maga 
hetedik és M. Vipsanius Agrippa harmadik conulsága idején.

9. Egyiptomban azonban, minthogy’ az két évvel azelőtt a római nép hatalma és 
fennhatósága alá került, az Augustusoknak ezt az évét 267-nek számolják. Ugyan
is ahogy nálunk, ugyanúgy> az egyiptomiaknál is bizonyos időszámítás van felje
gyezve a hivatalos levelekben, amit Nabonnaszarosz évének neveznek, mivelhogy’ 
az 6 uralkodásának első évétől kezdődik. Ezek közül ez a mostani a 986. év. Ugyanígy’ 
Philipposz évétől kezdve, amit Nagy Sándor halálától számítanak, 562 év telt el 
eddig az időpontig. ”

38. Alföldy 2000, 159-160.
39. Alföldy i. h.
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A z egyes datálások a  következő időtartam okat je len tik :40

Az első olümpiasztól az 1014. év (Ol. 254, 2) Kr. u. 238 nyara - 239 nyara
A Város alapításától (a.U.c.) a 991. év Kr. u. 238 április 21 - 239 április 20.
A Iulianus évek sorában 283. Kr. u. 238 január 1 - 238 december 31.
AzAugustusok évei sorában 265. Kr. u. 238 január 1 - 238 december 31.
Augustus egyiptomi éveinek sorában a 267. Kr. u. 237 augusztus 29 - 238 augusztus 28. 
Nabonnaszarosz érájának a 986. éve Kr. u. 238 június 25 - 239 június 24.
Philipposz érájának az 562. éve Kr. u. 238 június 25 - 239 június 24.

Ha a fenti adatokat összevetjük, akkor megállapíthatjuk, hogy a De die natali Kr. 
u. 238 június 25 és augusztus 28 között keletkezett.40 40 41 Grafton és Swerdlow idézett 
munkája igen fontos hiszen az egyes érák számításait összevetve megállapították a 
heiyes időpontot. Sallmann 1985-ös alapvető tanulmánya és 1988-ban a Teubnemél 
megjelent kétnyelvű kiadása egyaránt tévesen, 238 július 21. előttre datálja a művet.42 43 44

AzAugustusról elnevezett időszámítás kezdete Kr. e. 27 január 16. Ezen a na
pon szavazta meg a szenátus Octavianusnak (ekkor hivatalosan C. Julius C. f. Ca
esarnak) az Augustus címet, melyet Octavianus ettől kezdve személynévként vi
selt.43 44 Az első császár kísérletet tett arra, hogy a consulok szerinti időszámítást 
saját uralkodási évei szerinti számítással váltsa fel (vö. RgdA 35: „tribuniciae 
poteslatis XVIII consul XII").m Augustus utódai hasonlóképpen tribunusi éveik 
számával jelölték uralkodásukat. Augustus Kr. e. 30. augusztus 1-én foglalja Ale
xandriai, Egyiptom fővárosát, augusztus 10-én szervezi megAegyptus provinciát, 
igv Augustus egyiptomi időszámításának kezdete Kr. e. 30. augusztus.

Nabonnaszarosz éráját a hellenisztikus korban dolgozták ki, valószínűleg egyip
tomi csillagászok. Az volt az elképzelésük, hogy a számtalan egymással össze
egyeztethetetlen keleti és görög kronológiai rendszerhez egy olyan sémát dolgoz
zanak ki, amellyel bármely ókori esemény könnyűszerrel meghatározható.45 Kez
dőpontjának azt az egyiptomi Szóthisz évet választották, amelyen Nabonnaszarosz

40. Grafton, A. T. - Swerdlow, N. M.: Technical chronology and astrological history in 
Varró, Censorinus and Others. CO  35, 1985. 454.

41. Grafton-Swerdlow i. h.; a különféle érákhoz: Kubitschek, Wilhelm: Aéra. R E  Bd. I, 
1894. 606-666 (főleg 622-3).

42. Sallmann 1985. 235. n. 9; Sallmann 1988. 6.
43. RgdA 34.
44. Gesztelyi Tamás - Havas László: Római kronológia. ín: Bevezetés az ókortudomány

ba III. Kossuth Egyetemi Kiadó. Debrecen, 1999. 248-9.
45. Hahn István: Naptári rendszerek és időszámítás. Filum, Budapest, 19982.115; Grafton- 

Swerdlow 1985,455-6; Ptolemaiosz például babiloni események meghatározásához 
használta az érát: Almageszt III. 7.
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(Nabú-nászir) trónra lépett: Kr. e. 747. február 26. Ettől kezdve 365 napos szökő
napok nélküli évekkel számoltak és mindig azokról a királyokról nevezték el az 
éveket, akik éppen a leghatalmasabbak voltak az akkor ismert világban, így először 
a babiloni, majd a perzsa, makedón királyokról, végül pedig a római császárokról.46 
A Nabonnaszarosz-éra 365 napot tekint uralkodási évnek a tényleges 365 és 1/4 
naphoz képest, ezzel a naptár igen pontossá válik, s így minden korábbi eseményt 
könnyűszerrel meghatározhattak. Más kérdés persze, hogy ezt a naptárat csak csil
lagászati és történeti számításokhoz alkalmazták47, hiszen nem tartott lépést az év
szakokkal, így a mezőgazdasági és általában a polgári életben használhatatlan volt.

Hasonló megfontolásból keletkezett Philipposz-érája, amit Censorinus szerint 
Ш. Alexandrosz halálától számítanak. Ez az. éra is szökőnapok nélküli 365 napos 
évekből állt, amelyet Censorinus állításával ellentétben Kr. e. 324 november 12- 
től számították48. Mivel Alexandrosz halála 323 júniusában történt, ezért Sallmann 
szerint a más forrásban nem szereplő érát Alexandrosz alapította atyja, II. Philipposz 
tiszteletére.49

A történeti háttér

Amint már említettük a De die natali a világirodalom egyik legpontosabban datált 
alkotása, mivel szerzője 7 különféle kronológiai rendszer szerint határozta meg 
műve írásának időpontját, a Róma alapítását követő 991. évet, vagyis a keresztény- 
kronológia szerint a Kr. u. 238-at.

Ez az időszak a római történelem legsötétebb időszakának, a katonacsászárok 
korának kezdete. Cassius Dio már a Severus-kort (Kr. u. 193-235) is a vas és a 
rozsda korának tartotta, az Antoninus dinasztia aranykora után.50 A történetíró 
Severus-ellenességének azonban jól ismerjük az indokait, és a történeti kutatás 
kimutatta, hogy a Severusok császársága a birodalom egyes részei számára általá
nos gazdasági fellendülést hoztak.51 Azt azonban Cassius Dio és a korszak másik 
nagy történetíró-egyénisége Héródianosz is világosan látták, hogy a Severusok 
hadseregpolitikája súlyos válságot idézett elő mind a hadsereg morális állapotá
ban, mind a gazdaság helyzetében.52 A birodalom újabb hódításainak megtartásá-

46. Hahn i. h.
47. Grafton-Swerdlow 1985,455.
48. Grafton-Swerdlow i. h.
49. Sallmann 1988, 135.
50. Cassius Dio LXXI. 36.
51. Ez elsősorban a Duna-vidékre vonatkozik. Mócsy András: Pannónia a késői császár

korban. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1975. 45-76.
52. Cassius Dio LXXIV. 8; LXXVlí. 9; Hérodianosz III. 8. 6-7.
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hoz és a hadsereg zsolcljáriak radikális növeléséhez nem voltak meg a gazdasági 
feltételek, hiszen a császárság bevételei nem növekedtek a III. sz. elején. Mindez 
destabilizálta a hadsereget, amely bárkit készen állt követni, aki megígérte az el
maradt zsold kifizetését, vagy hatalmas donativumokat helyezett kilátásba.53

235 elején Severus Alexander germaniai kudarca miatt fellázadt a római hadse
reg, a nyugati csapatok császárrá választották Maximinus Thraxot, a keleti csapatok 
pedig meggyilkolták Severust. Maximinus, akit a római vezető rétegek - a História 
Augusta tanúbizonysága szerint - mélyen megvetettek alacsony származása miatt54, 
a germánok leverésére összpontositott, nem törődvén a személye ellen irányuló nyílt 
gyűlölettel. A szenátus előbb Africa provincia kormányzóját, Gordianust és fiát (I. 
és II. Gordianus 238 március-április) ismerte el császárnak Maximinussal szemben, 
majd azok bukása után a szenátorok maguk közül neveztek ki két császárt, Pupienust 
(238 április-július) és Balbmust (238 április-július).55

Maximinus parancsára Capellianus, Num idia helytartója legyőzte a két 
Gordianust, a császár pedig Italiába vonult, hogy' ellenőrzése alá vonja Rómát, de 
238 május 10-én saját katonái gyilkolták meg, mivel nem fizette ki a megígért 
donativumot, sőt még a zsoldjuk egy részét sem.56 Pupienus és Balbinus sem ma
radtak sokáig a trónon, a germán testőrségtől tartó praetorianus gárda fellázadt és 
brutális módon kivégezte mindkettőjüket.57 Még Pupienus és Balbinus caesari rang
ban társuralkodójukká tették I. Gordianus unokáját, a tizenhárom éves III. 
Gordianust (238-244), akit a császárok meggyilkolását követően a hadsereg azon
nal trónra emelt.58 A római császárság új korszakának véres nyitányaként, Kr. u. 
238-ban hat császár uralkodott, akik valamennyien erőszakos halállal végezték 
életüket.

53. A Ili. századi válság okainak és válságjelenségeinek részletes bemutatása nem ezen 
dolgozat feladata. A kérdéshez: Alföídy Géza: Die Krise des Römischen Reiches. 
Geschichte, Geschichtsschreibung und Geschichtsbetrachtung. Ausgewählte Beiträge. 
Stuttgart, 1989 (HABES 5); további irodalom bőségesen található Szabó Edit: Római 
történelem. In: Bevezetés az ókortudományba I I I  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debre
cen, 1999. 165-171.

54. SHA Maximinus 1 és IX; Parke, H. W.: Sibyls a n d  Sibylline Prophecy in Classical 
Antiquity. London-New York. 1988. 24-5.

55. SHA Maximinus XX; SHA Maximus és Balbinus Í-II.
56. SHA Maximinus XXIII. A válság gazdasági, társadalmi, katonai hátteréhez vö. Parke 

1988, 3-64; Alföldy 2000, 152-175.
57. SHA Maximus és Balbinus XIV.
58. SHA Trés Gordiani XXÍÍ; Grant, Michael: Róma császárai. (Ford. Borhy László) 

Corvina, Budapest, 1993. 127-183; Szabó Edit i. m.
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Ebben a krízishelyzetben egészen vészjóslóan cseng Censorinus mondata a ró
mai saeculumokról:..... ha valóban igaz az, amit a történetírók megírtak Romu-
lusnak a Város alapításával kapcsolatos madárjóslatáról és a tizenkét sasmadárról, 
akkor, mivel a római nép százhúsz ével már sértetlenül megért, ezért ezerkétszáz 
évet fo g  összesen megélni. ” (XVII. 15) Ebben a helyzetben a ‘'ha valóban igaz az” 
mellékmondat a polgárháborúba zuhant birodalom polgárának kétségbeeséseként 
értelmezhető a jövő bizonytalanságára utalva.
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Péter Forisek

Censorinus and his work, De die natali (The Birthday)

The paper makes an attempt to give a sketch of the biography o f Censorinus, based 
on the sporadic references survived in ancient sources. It gives a detailed analysis 
of the ethnology of the name ‘Censorinus’ as well as the origination and career of 
the author known as a grammaticus. The study gives an accurate dating o f the birth 
of Censorinus’ work. It also gives an outline of the political and military condition 
of the Empire, highlighting the crisis the shadow o f which was thrown over the life 
of the Romans, at the time when six emperors ruled in a year and all were either 
killed or executed, mostly by their own soldiers.
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