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Köszöntő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E tanulmánykötet Gesztelyi Tamás professzor tiszteletére készült: munkatársai, 
tanítványai, tisztelői írásaikkal köszöntik őt, elismeréseképpen annak a kiemel-
kedő tudósi és tanári munkának, amely közel fél évszázados pályáját mindvégig 
jellemezte. Kutatói tevékenysége és oktatói elkötelezettsége példaértékű minden 
szakmabeli számára, és iránymutató a fiatalabb generációknak. 

Gesztelyi Tamás a klasszika-filológia, a vallás- és művészettörténet legjele-
sebb hazai művelői közé tartozik. Egyetemi tanulmányait a debreceni Kossuth 
Lajos Tudományegyetemen folytatta 1962–1967 között, ahol latin-történelem 
szakos tanári diplomát szerzett. Mesterei Borzsák István és Kádár Zoltán voltak, 
irányításuk alatt alapos jártasságra tett szert mind a filológia, mind az antik mű-
vészettörténet területén. Munkásságát a mai napig ez a kettőség jellemzi: az an-
tikvitás írott és tárgyi forrásainak közös elemzése. 

A diploma megszerzése után kezdetben a KLTE Történelmi Intézetének 
könyvtárosaként dolgozott, majd ugyanitt gyakornok, 1969-ben pedig tanársegéd 
lett. 1975-ben adjunktussá lépett elő, s ebben az időben kezdett el a római gem-
mametszéssel foglalkozni, amely téma a mai napig meghatározó része munkás-
ságának. Számos, a tárgykörben készült tanulmánya mellett az ő nevéhez fűző-
dik a debreceni Déri Múzeum és a Magyar Nemzeti Múzeum gemmagyűjtemé-
nyeinek katalogizálása. A pannoniai gemmákról és gemmaforgalomról önálló 
monográfiát írt Pannoniai vésett ékkövek címmel. 

Vallástörténeti kutatásai közül Magyarországon és nemzetközi szinten egy-
aránt jelentős elismerést váltottak ki a Tellus – Terra Mater kultusz kérdéseivel 
kapcsolatos publikációi, e téren végzett tevékenységének talán legjobb vissza-
igazolása, hogy kutatási eredményeinek összegzése 1981-ben megjelenhetett a 
nagynevű Aufstieg und Niedergang der römischen Welt sorozatban. Kandidátusi 
értekezésében is ezzel a kérdéskörrel foglalkozott, amelynek megvédésére 1983-
ban került sor, amely évtől docensként folytatta munkáját.  

Közben a filológiát sem hanyagolta el: szerzőként és szerkesztőként is köz-
reműködött az Auctores Latini sorozat két kötetének kiadásában (Ovidius: Fasti, 
Vergilius: Aeneis II.), amelyeket máig haszonnal forgat minden latin szakos hall-
gató. Az id. Plinius Naturalis Historia című művének vizsgálatai pedig új feje-
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zetet nyitottak tudományos munkásságában. Az említett mű 33–37. könyveiből 
Darab Ágnessel közösen készített, kommentárokkal ellátott, kétnyelvű kiadása 
rendkívül alapos, s egyszersmind hiánypótló munka: egy embert próbáló feladat 
nagyszerű eredménye. 

1998-as habilitációjában immár több évtizedes gemmakutatásait összegezte, de 
ez a vésett ékkövekkel kapcsolatos vizsgálatainak nem a lezárása, csak egy újabb 
állomása volt. A következő években ugyanis előbb a tatai Kuny Domonkos Múze-
um gyűjteményét, majd a középkori okleveleken fellelhető antik gemmapecséteket 
tanulmányozta, és az ókori gemmák újrafelhasználásáról egy a British Museum ál-
tal szervezett konferencián is előadást tartott, amelynek anyaga írott formában a 
múzeum ‛Gems of Heaven’ című konferencia kiadványában jelent meg. 

2004–2008 között tanszékvezetője volt a Debreceni Egyetem Klasszika-filo-
lógiai Tanszékének, az akadémiai doktori cím megszerzése után ugyanitt pro-
fesszor. Jelenleg nyugalmazott egyetemi tanárként is aktívan részt vesz az új 
egységbe szerveződött Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszék oktató- és 
kutatómunkájában. 

Tevékeny részt vállal mind a debreceni, mind az országos tudományos köz-
életben: évekig volt a Magyar Ókortudományi Társaság alelnöke, a Debreceni Ta-
gozat elnöke, az MTA II. Történelmi és Filozófiai Osztálya Ókortörténeti Bizottsá-
gának tagja. Rendszeresen szerepel hazai- és nemzetközi konferenciákon, pályája 
során számos rangos ösztöndíjat nyert el, több külföldi egyetemen tartott meghívott 
előadóként előadásokat, többek között Milánóban, Grazban, Münsterben, Mar-
burgban, Oslóban és Rómában. 2004 óta szerkesztője a Debreceni Egyetem nem-
zetközi hírű folyóiratának, az Acta Classica Universitatis Debreceniensisnek. 

Nemcsak kutatói, de oktatói munkájában is mindig a tökéletességre törekszik. 
Alapos felkészültsége, érdekfeszítő stílusa, gondolatébresztő problémafelvetései 
hallgatók generációit inspirálták arra, hogy elmélyedjenek az antik kultúra vilá-
gában. Szigorú, de következetes tanárként a lehető legjobb teljesítmény elérésére 
ösztökélte tanítványait. Pályafutása során tartott kurzusai felölelték a teljes ókor-
tudományt, és nemcsak Debrecenben igyekezett elplántálni a tudomány magvait: 
a Miskolci Egyetemen és az Eszterházy Károly Főiskolán is tanított. Utazási 
szenvedélyével rendszerint hallgatóit is „megfertőzte”, és lelkesen vezette őket 
végig a világ különböző múzeumain. 

Gesztelyi Tamás, aki szinte egész életét a debreceni egyetemmel szoros köte-
lékben töltötte, 70 éves. De a 70 csak egy szám, nem azonos az ember valódi, 
szellemi életkorával, s ez különösképpen igaz az ünnepeltre. Kedves Tanár Úr, 
őszinte szívvel azt kívánjuk, hogy őrizze meg még sokáig fiatalos lendületét, és 
munkálkodjon tovább körünkben az egyetem és a debreceni tudományos élet 
hírnevének öregbítéséért! 

 
Forisek Péter 
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ADAMIK BÉLA 
 

BARBARISMUS NOSTRI TEMPORIS:∗  
SACERDOS GRAMMATICUS  

EGY VITATOTT HELYÉNEK ÉRTELMEZÉSÉHEZ 
 
 
 
 
Sacerdos, 3. sz-i grammatikus egy nevezetes helyére, mely az előadás címéül vá-
lasztott kifejezést is tartalmazza, a vulgáris latin szakirodalom, így például Her-
man József világhírű vulgáris latin bevezetése hagyományosan a következő ösz-
szefüggésben utal: „már a 3. században Marius Plotius Sacerdos leírja, hogy az 
utolsó szótagban lerövidülnek a hosszú magánhangzók, és ezt a tendenciát bar-
barismus nostri temporis-nak (‚korunkra jellemző barbarizmus’) nevezi (Keil, 
GL VI 493-494).”1 Ugyanígy fogalmaz a vulgáris latin kutatás másik nagy alakja 
is, Veikko Väänänen, alapvető vulgáris latin bevezetésében.2 

Sacerdos grammatikus leírására tehát a latin magánhangzó-rendszer alapvető 
átalakulása kapcsán szoktak hivatkozni, néhány más, hasonló tartalmú metaling-
visztikai forrás társaságában. A latin magánhangzó-rendszer átalakulásának me-
nete jól ismert. Itt csak annyit szükséges rögzítenünk, hogy a magánhangzóknak 
a klasszikus latin nyelvállapotból ismert, a hangsúlytól független hosszúság-
rövidségi oppozíciója fokozatosan megszűnik, és a hosszúság, illetve a rövidség 
immár pusztán fonetikai fogalma a hangsúlyos és a hangsúlytalan szótagokhoz 
kötődik, a fonológiai oppozíciót pedig az eredetileg járulékos hangszínbeli kü-
lönbségek öröklik meg.3 A vulgáris latin szakirodalom egyöntetű állásfoglalása 
 
∗  A X. Magyar Ókortudományi Konferencián (‚Szöveg és hagyomány’, Piliscsaba, 2012. május 

23–26.) elhangzott előadás átdolgozott változata. 
1  J. Herman: Vulgáris Latin. Az újlatin nyelvek kialakulásának útja. Budapest 2003. 31. H. Keil: 

Grammatici Latini 6. Leipzig 1923. 493. sk. 
2  V. Väänänen: Introduction au latin vulgaire. Paris 19813, 31: „Le grammairien Sacerdos, qui 

constate que la perte des distinctions de durée vocalique est un «barbarisme de notre temps» 
(Gramm. VI. 494)…”. Vö. már W. M. Lindsay: The Latin Grammarians of the Empire. AJPh 37 
(1916) 31–41; kül. 32.: „He (azaz Sacerdos, A. B.) warns his pupils against ‘nostri temporis 
barbarismus’, the shortening of final syllables (a result of the stress-accent of Latin).” 

3  Példának okáért a klasszikus latin nyelvállapotban a vĕnit és a vēnit alakokat az -e- időtartama 
különböztette meg, rövid -ĕ-vel 'jön', hosszú -ē-vel '(meg)jött' volt a jelentése. A vulgáris latin 
nyelvállapotban, a megnövekedett intenzitású hangsúly hatására a vĕnit nyílt szótagbeli hangsú-
lyos rövid -ĕ-je megnyúlt, és így a vĕnit kvantitás tekintetében egybeesett a vēnit-tel, ugyanak-
kor továbbra is külön szavak maradtak a vulgáris latinban. A fonológiai oppozíciót, a jelentés-
megkülönböztető funkciót ugyanis immár az eredetileg csupán járulékos hangszínbeli különb-
ségek vették át: a klasszikus latinban a hosszú magánhangzók ugyanis zártabbak voltak, mint a 
rövidek. A vulgáris latinban ez a zártság-nyíltsági különbség vette át a jelentés-megkülönböz-
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szerint Sacerdos grammaticus leírása ennek a fejlődésnek egyik első állomását 
rögzíti, amikor a 3. század 2. felében a metalingvisztikai források közül elsőként 
tanúsítja,4 hogy a szavak utolsó szótagjában lerövidülnek a hosszú magánhang-
zók, a jelenséget barbarismus nostri temporis-nak, ‚korunkra jellemző barbariz-
mus’-nak titulálva. 

Ehhez képest meglepetést okozott J. N. Adams 2007-ben megjelent vaskos la-
tin dialektológiai alapvetésének egyik terjedelmes lábjegyzete, miszerint ezt a 
szöveghelyet a vulgáris latin szakirodalom, Hermannal és Väänänennel az élen, 
eddig félreértette. Adams olvasatában: „Sacerdos e helyének nincsen köze a ma-
gánhangzó-hosszúság elvesztéséhez, vagy a szóvégi hosszú magánhangzók rövi-
düléséhez. A hely azokról a clausulákról szól, amelyek korábban elfogadhatók 
voltak és azokról, amelyek Sacerdos korában elfogadhatók. A szöveg összefüg-
gésében a structura nostri temporis (493.16) kifejezés a jelenleg (Sacerdos ide-
jében) engedélyezett sorzárlatokat jelenti, a (többször előforduló) barbarismus 
nostri temporis kifejezés pedig a jelenleg nem engedélyezett sorzárlatot, amit 
akkoriban barbarismusnak tekintettek.”5 Adams szerint tehát Sacerdos vonatko-
zó locusának semmi köze sincs a szóvégi hosszú magánhangzók rövidüléséhez, 
hanem csupán a helyes és helytelen klauzulákkal, sorzárlatokkal (structurae) 
foglalkozik, ergo nem fonológiai, hanem csak stilisztikai, retorikai jellegű for-
rásnak tekintendő. Ahhoz hogy eldöntsük, kinek van igaza, Väänänennek és Her-
mannak avagy Adamsnek, meg kell néznünk részletesebben és alaposabban 
Sacerdos vitatott helyét, hogy valójában miről is szól. 

A vonatkozó hely Sacerdos grammatikája6 2. könyvének (p. 471-495) végén 
található a névszóragozás (declinatio) és az igeragozás (coniugatio) bemutatását 

                               
tető szerepet, így a klasszikus latin vĕnit-ből alakult vęnit (nyílt ę-vel; > ol. vięne), és a klasszi-
kus latin vēnit-ből alakult vẹnit (zárt ẹ-vel; > ol. vẹnne, v. lat. vẹnuit-on keresztül) jelentéskü-
lönbsége megmaradhatott, annak ellenére, hogy mindkét alak első nyílt szótagjának magán-
hangzója hosszú volt. Vö. J. Herman i. m. (1. jegyz.) 32. sk. 

4  A vonatkozó metalingvisztikai forrásokhoz vö. J. Herman: Un aspect de la transition du Latin 
au Roman: les changements de la langue et leur reflet dans la conscience métalinguistique de la 
communauté – l’exemple du vocalisme. Aemilianense 1, 2004, 271–287, kül. 278. 

5  J. N. Adams: The Regional Diversification of Latin 200 BC – AD 600. Cambridge 2007. 264. o. 
244. jegyz.: „This passage and its surrounds are misinterpreted by both Väänänen (1981: 31) 
and Herman (2000: 28). The passage of Sacerdos has nothing to do with the loss of vowel 
length or with the shortening of long final vowels. It is about clausulae acceptable in an earlier 
age and those acceptable at the time of Sacerdos. In the context the expression structura nostri 
temporis (493.16) means a clausula approved at the present time, and barbarismus nostri tem-
poris (several times) means a clausula not approved at the present time (i.e. one now considered 
a barbarism).” 

6  A hiányos kezdettel hagyományozott első könyv (p. 427–470) rövid, a szófajokat (partes ora-
tionis) bemutató nyelvtani leírást (p. 427–447) követően stilisztikával foglalkozik (de soloe-
cismo, de barbarismo, de metaplasmis vel figuris, de ceteris vitiis, de schematibus, de tropis). A 
első könyv ezzel fejeződik be: Huc usque artium grammaticarum fecimus instituta. de catholi-
cis vero nominum atque verborum latius exponemus. 
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követően.7 Ebben a 2. könyv végi excursusban (p. 492-495) Sacerdos a szavak 
elrendezéséről, a szófűzésről (structurae), azaz a prózaritmusról értekezik.8 A 
szavak elrendezése tekintetében Sacerdos a mondat két utolsó szavának kompo-
zícióját tartja legfontosabbnak.9 Külön érdekessége Sacerdos tárgyalásának, 
hogy a régi idők, szónokainak, legfőképpen Cicero (493, 6: antiqui quidem ora-
tores, in quibus maxime Tullius) klauzula-technikáját kontrasztálja saját korának 
klauzula-ízlésével (492, 27-28: de structuris placentibus nostro tempore). Pél-
dául az egy szótagú szavakkal végződő sorzárlatról (monosyllabo finire structu-
ram) azt mondja, hogy ez az ő korában már hibás (nostro tempore vitiosum) kla-
uzula, structura, de Cicero még bátran használhatta. Sacerdos szerint a cicerói 
‘conservare non licitum est’ klauzulát az ő korában már ‘non est licitum conser-
vare’-ként,10 a ‘quae cum his civitatibus C. Verri communicata sunt’11 clausulát 
pedig ‘quae sunt C. Verri cum his civitatibus copulata’-ként12 formálnák meg. 13 

 
 7  A declinatiókat és coniugatiókat Sacerdos egy igen érdekes szempont szerint tárgyalja, a szó-

végi hangok és szóvégi szótagok szerint. A declinatiós osztályba sorolás pl. így történik nála: 
Tas: omnia nomina hac syllaba finita tertiae sunt declinationis, tis faciunt genetivo, facultas 
facultatis, et siqua talia (GL VI p 480, 2–3), azaz „Tas: minden ezzel a szótaggal végződő név-
szó harmadik deklinációs, genitivusukat tis-szel képzik, mint facultas facultatis, és a többi ilyen 
típusú névszó.” Miután végigvette Sacerdos a névszavak declinatiókba sorolását szóvégük sze-
rint, zárásképpen az esetvégződéseket tekinti át (p 483: Ergo breviter doceamus, quot modis 
singuli casus utriusque numeri terminentur. „Mutassuk be tehát, hogy hányféle módon végződ-
nek az egyes esetek mindkét számban.”). Ezt követi az igékről szóló rész (De verbis p 483–
492), ahol Sacerdos a coniugatiókba sorolást szintén a szóvégek szerint adja meg, ti. hogy az -o 
(vagy -or) egyes szám első személyű rag előtt milyen hang áll (484, 5–6.: atque interim de 
vocalibus tractemus positis ante novissimam litteram -o primae verbi personae). Ezt a rövid 
bemutatást azért tettük itt Sacerdos nyelvtanának második könyvéről, hogy lássuk: milyen fon-
tos volt a szóvégek szerepe a latin morfológia tanítása és tanulása szempontjából. 

 8  Sacerdos Keil, GL VI p. 492, 25–29, p. 293, 1–2: consequens arbitratus sum et de structuris 
placentibus nostro tempore paucis admodum demonstrare, quas multi credunt metro debere 
constare, quorum opinioni non libenter consentimus; quoniam et Tullius et ceteri oratores 
monosyllabo struxere verbo, cum una syllaba metrum non sit; „a következőkben úgy gondol-
tam, hogy szerfelett szűkszavúan a korunkban tetszetős szófűzési típusokat mutatom be, ame-
lyekről sokan úgy hiszik, hogy metrumban kell állniuk; az ő véleményükkel nem szívesen értek 
egyet; hiszen Cicero és a többi szónok egy szótagos szót is használtak szófűzéskor, holott 
egyetlen szótag még nem alkot versmértéket.” 

 9  Sacerdos p. 493, 4–6: quamquam igitur hae in omni oratione servari debeant, tamen maxime in 
verbis duobus, novissimo et paenultimo, sunt delectabiliter componendae; „habár ezekre (a szó-
fűzési típusokra) a beszéd minden részében ügyelni kell, mégis leginkább kettő, az utolsó és az 
utolsó előtti szó esetében kell őket gyönyörűségesen megalkotni.” 

10  Mint Sacerdos mondja, ex tribrachy et ditrochaeo, ∪ ∪ ∪ | – – – ∪, azaz licitu' conservare, te-
hát az -m-et nem ejtették! M. G. Nicolau: L'Origine du "cursus" rythmique et les debuts de 
l'accent d'intensite en latin. Paris 1930. 107 mutatott rá arra, hogy Sacerdos a szóvégi és rákö-
vetkező szóeleji mássalhangzó találkozásából keletkező másodlagos mássalhangzócsoportot – a 
klasszikus prozódiai szabályokkal ellentétben – már nem tekintette pozíciót képező, azaz hosszú 
szótagnak. Ez igaz, s ennek hátterében a szóvégi mássalhangzók korabeli és helybeli nem ejtése 
állhatott. Az viszont nem igaz, hogy Sacerdos – mint Nicolau fogalmaz – minden, pozíciójánál 
fogva hosszú szótagot rövidnek tekintett volna („Les syllabes longues par position sont consi-
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Ezután tárgyalja a két szótagú szavakra végződő zárlatot (disyllaba structu-
ra), amelyről megállapítja, hogy ez akkor erős hangzású (fortis)14 és kerüli el ko-
runk barbarismusát (nostri temporis barbarismum), ha nem végződik a daktilus 
után spondeusra vagy trocheusra, mint a primus ab oris (Verg. Aen. 1,1) és az ‘in 
quo meam voluntatem P. R. perspicere possit’.15 Így ugyanis hexametert alkot-
nak, az egyetlen olyan verssort, amelyet a szónokoknak kerülniük kell (sic enim 
versum heroicum hexametrum faciunt, quae sola versificatio est oratoribus 
devitanda).16 Adams szerint ez a hely mellesleg elárulja, hogy Sacerdos, annak 
ellenére, hogy grammaticus volt, nem tudta betartani a klasszikus kvantitás-
viszonyokat, hiszen a perspicere possit csak úgy lehet hexameter-zárlat, ha 
                               

dérées comme brèves”), ti. a szóbelseji, pozíciójánál fogva hosszú (mássalhangzócsoportra) 
végződő szótagokat Sacerdos metrikailag egyértelműen hosszúnak tekintette: nála az iste (p. 
495, l. 11) trocheust (– ∪), a causamque (p. 495, l. 13–14), subducit (p. 494, l. 32) és percussum 
(p. 495, l. 11) pedig egy hosszú morával kezdődő baccheust (bacchius a longa, – – ∪) alkot. 

11  Cic. div. in Caecil. 4, 14. 
12  Mint Sacerdos mondja, ex trochaeo et dactylo et ditrochaeo, – ∪ | – ∪ ∪ | – – – ∪, azaz 

civitatibu' copulata, tehát az -s-t nem ejtették! A cicerói communicata Sacerdos általi copulata-
ra cserélésének klauzula-technikai hátteréhez vö. Nicolau: i.m. 108. sk. 

13  Sacerdos p. 493. 11–20: Quod in primis est videlicet nostro tempore vitiosum, Tullius non 
dubitavit verbo monosyllabo finire structuram, ut ‘ab istius petulantia conservare non licitum 
est’ et ‘quae cum his civitatibus C. Verri communicata sunt’ et ‘quod P. R. iam diu flagitat, ex-
tincta atque deleta sit’. Hae compositiones demutatae facient nostri temporis structuras sic, ex 
tribrachy et ditrochaeo ‘ab istius petulantia non est licitum conservare’, ex trochaeo et dactylo 
et ditrochaeo ‘quae sunt C. Verri cum his civitatibus copulata’, ex trochaeo et bacchio a longa 
‘id quod P. R. iam diu flagitat, extincta sit atque deleta’; „Ami a mi korunkban leginkább hi-
básnak számít, tudniillik egy szótagú szóval fejezni be a szófűzést, azt Cicero habozás nélkül 
alkalmazta, mint ‘ab istius petulantia conservare non licitum est’ és ‘quae cum his civitatibus 
C. Verri communicata sunt’, továbbá ‘quod P. R. iam diu flagitat, extincta atque deleta sit’. 
Ezek az elrendezések már megváltoztatva alkotnak korunkbeli clausulákat: tribrachysből és 
ditrocheusból mint ‘ab istius petulantia non est licitum conservare’, trocheusból, dactylusból és 
ditrocheusból mint ‘quae sunt C. Verri cum his civitatibus copulata’, további trocheusból és 
hosszú morával kezdődő baccheusból mint ‘id quod P. R. iam diu flagitat, extincta sit atque 
deleta.’ ” 

14  A clausula fortis vs. mollis jelentéséhez vö. Nicolau: i.m. (10. jegyz.) 88. sk. Erős hangzású a 
klauzula, ha két vagy több rövid szóból áll, lágy, ha egy hosszú szóból, vö. Quint. 9, 4, 97: sic 
enim fit forte ‘criminis causa’, molle ‘archipeiratae’, „Így ugyanis erős hangzású: criminis 
causa, lágy így: archipiratae” (ford. Adamik T., in: Marcus Fabius Quintilianus: Szónoklattan. 
Szerk. Adamik T. Pozsony 2008. 636). 

15  Cic. Verr. 1, 34: in quo meam in rem publicam voluntatem populus Romanus perspicere posset. 
16  Sacerdos p. 493: disyllaba structura, quae non valde quibusdam placet, antiquos viros vehe-

mentissime delectabat. est enim fortis admodum vitansque etiam nostri temporis barbarismum, 
si non fuerit spondeo vel trochaeo post dactylum finita, ut ‘primus ab oris’ et ‘in quo meam vo-
luntatem P. R. perspicere possit’. sic enim versum heroicum hexametrum faciunt, quae sola versi-
ficatio est oratoribus devitanda; „A két szótagú szóra végződő szófűzés, amelyik nem nagyon tet-
szik egyeseknek, a régieket rendkívüli mértékben gyönyörködtette. Ez ugyanis akkor erős hangzá-
sú és kerüli el korunk barbarismusát, ha nem végződik a daktilus után spondeusra vagy trocheus-
ra, mint a primus ab oris és az ‘in quo meam voluntatem P. R. perspicere possit’. Így ugyanis 
hexametert alkotnak, az egyetlen olyan verssort, amelyet a szónokoknak kerülniük kell.” 
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hangsúlyos és eredetileg rövid i-jét hosszan ejtette: a klasszikus latin perspĭcere 
possit (– ∪ ∪ ∪ – –) a vulgáris latinban ugyanis perspīcere possit (– – ∪ ∪ – –) 
lett.17 Adams azonban félreértette a valóban elsőre nem teljesen átlátható fogal-
mazást. Nyilvánvaló, hogy nem Sacerdos szánta a perspicere possit-ot hexame-
ter-zárlatnak, hiszen ő tisztában volt a perspicere i-jének rövidségével, ha egy-
szer nyelvtana harmadik, metrumokról szóló könyvében ezt írja az egyetlen dak-
tilusból és spondeusokból álló egyik sortípusról (p. 503): si quartus dactylus, 
ceteri spondei, ut ‘armatumque auro circumspicit Oriona’ (Verg. Aen. 3, 517), 
azaz „ha a negyedik versláb daktilus és a többi spondeus, mint az ‘armatumque 
auro circumspicit Oriona’”. A sorban a circumspicit a daktilus, ahol az -i- rövid, 
igaz nem hangsúlyos. Sacerdos grammatikájának első könyvében már olyan he-
lyet is találhatunk, ahol nyilvánvalóvá válik, hogy Adams állításával ellentétben 
Sacerdos tisztában volt az igetőben található hangsúlyos -i- rövidségével: p. 459: 
‘illum indignanti similem similemque minanti / aspiceres’. (Verg. Aen. 8, 649-
650); itt az aspiceres hexameterkezdet (– ∪ ∪ | –) csak rövid hangsúlyos -i-vel 
képzelhető el. A fenti Sacerdos-helyet (vö. 12. jegyzetben) ergo úgy kell érteni, 
hogy kerülni kell a hexameter-zárlatot a két szótagú szóval végződő klauzulánál, 
akár úgy jön létre, hogy a költőket utánozzuk (primus ab oris), akár úgy, hogy 
elkövetjük korunk barbarismusát, azaz a hangsúlyos rövid magánhangzót hosz-
szan ejtjük: perspīcere possit. 

Ezután tárgyalja Sacerdos a három szótagú szóval végződő elrendezést (tri-
syllaba structura), amelynél ugyanazt a tagolást alkalmazza a példáknál, mint a 
két szótagosnál: itt is vigyázni kell, hogy az elrendezés ne hozzon létre hexame-
ter-zárlatot, mint a capta fuissent esetén (Catalepton, App. Verg. 9, 25: capta 
fuisset), vagy korabeli ejtéssel barbarismust, mint a ‘cuius ego causa laboro’. 
(Cic. in Caec. Nigr. 23). Mivel ez a hely döntő jelentőségű előadásunk szem-
pontjából, nézzük az egész vonatkozó hely fordítását (p. 493 sk.):18 „A három 
szótagos szóval végződő szófűzést korunkban csak óvatosan szabad alkalmazni, 
nehogy trocheusból (– ∪) és rövid morával kezdődő baccheusból (∪ – –) álló 
hexameter-zárlatot hozzon létre, mint capta fuissent, vagy, ahogy egyeseknek 
tetszik, barbarismust, ha spondeusból (– –), jambusból (∪ –), vagy bármiféle, 
hosszú magánhangzóra végződő verslábból (X X –) és egy három szótagos, 
mondatvégre helyezve jól hangzó verslábból (X X X) alkotnák meg. Ha ugyanis 

 
17  Adams: i. h.: „Sacerdos … has lengthened the i of perspicere under the accent. … Thus even a 

grammarian was capable of treating a (short) stressed vowel as long.” 
18  Sacerdos p. 493, 27–32, p. 494, 1–3.: Trisyllaba structura nostro tempore caute ponenda est, ne 

aut versum heroicum faciat ex trochaeo composita et bacchio a brevi, ut ‘capta fuissent’, aut, ut 
quibusdam placet, barbarismum, si ex spondeo vel iambo vel quovis pede, cuius sit novissima 
syllaba natura longa, componatur et aliquo pede trisyllabo, qui positus bene sonet. nam si 
plausibilis non fuerit barbarismum nostri temporis vitans, nec structuram faciet nobis 
placentem, quale est exemplum et illud inter multa similia Tullianum, ‘sententia sua liberat’ et 
‘cuius ego causa laboro’. 
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nem lesz tetszetős és korunk barbarismusát elkerülő, nem fog nekünk tetsző el-
rendezést létrehozni, mint amilyen – sok más hasonló példa között az a cicerói 
példa, hogy ‘sententia sua liberat’ és ‘cuius ego causa laboro’19”. Itt jegyezzük 
meg, hogy Sacerdos szerint tehát a három szótagú szóval végződő elrendezésnél 
azért kell kerülni a hosszú magánhangzóra végződő verslábnak a három szótagú 
szó elé helyezését, mert ilyenkor a kortársai a szóvégi hosszú magánhangzót rö-
vidnek szokták ejteni, azaz barbarismust hoznak létre, s ezzel tönkreteszik az el-
rendezést, a prózaritmust. Sacerdos mindkét példájában ugyanis ablativusi hosz-
szú -ā van, amelyet ha röviden ejtenek, causă labōrō, akkor éppen a szónokok 
által kerülendő hexameter-zárlatot kapjuk: causā labōrō (– – | ∪ – –) > causă 
labōrō (– ∪ ∪ | – –).20 A több cicerói helyből kontaminált ‘sententia sua liberat’ 
esetén pedig,21 amelyik klasszikus fonológia szerint akatalektikus dicreticus kla-
uzulának számít (sententi-ā suā līberat – ∪ – – ∪ ∪), ha a szóvégi hosszú -ā-kat 
röviden ejtjük, akkor nem kapunk érvényes klauzulát (sententi-ă suă līberat 
∪ ∪ ∪ – ∪ ∪).22 

A négy szótagú szóval végződő elrendezésről (quattuor syllabarum structura) 
Sacerdos azt írja, hogy „a négy szótagú szóval végződő szófűzés úgy fogja elke-
rülni korunk barbarismusát, ahogy a két szótagú, habár sokan balgán azt mond-
ják, hogy az ilyen kompozícióban barbarismusok vannak, ha az utolsóelőtti szó 
utolsó szótagjának magánhangzója hosszú, mint az ‘ad meas capsas admisero’ 
(Cic. div. in Caec. Nigr. 51) és ‘industriaeque meae contenderem’ (Cic. Verr. 1, 
35).”23 E helyből egyértelmű, hogy bizonyos tudálékoskodók éppen a szóvégi 
magánhangzók helyes hosszan ejtését tartották helytelennek,24 mutatva a teljes 
 
19  Cic. div. in Caec. Nigr. 23. 
20  Vö. Lindsay i. m. (2. jegyz.) 32: „He warns his pupils against ‘nostri temporis barbarismus’, the 

shortening of final syllables (a result of the stress-accent of Latin). If they mispronounce 
Cicero's ‘cuius ego causa laboro’ as causă laboro, that bête noire of the Rhetoric-class, the dac-
tylic hexameter ending, will shew itself.” 

21  Sacerdos a ‘sententia sua liberat’ clausulát több Cicero-helyből kontaminálta (Cic. Ver. 2, 1, 9: 
sententiā suā līberārint + Cic. de lege agr. 2, 68 invidiā līberat, Cluent. 132 ignōminiā līberat); 
nem világos, hogy Sacerdos miért nem tartotta meg az eredeti clausulát, amelyet szerepeltethe-
tett volna a négy szótagos szóra végződő clausuláknál; az eredeti ‘sententiā suā līberārint’ 
clausula metrikai formája ugyanis megegyezik a ‘diu machinatur’ clausuláéval (Sacerdos p. 
495: iambus et ditrochaeus ‘diu machinatur’, amelynek eredeti formája, Cic. Cat. 1, 2: ‘diu 
machinaris’). 

22  A cicerói klauzulákhoz vö. Tar I.: Latin metrika. Szeged 1998. 104. 
23  Sacerdos p. 494, 3–7: Quattuor syllabarum structura sic vitabit nostri temporis barbarismum, 

sicut disyllaba, quamvis multi non sapienter et in tali compositione barbarismos esse dixerint, 
si paeneultimum verbum habeat novissimam syllabam natura longam, ut ‘ad meas capsas 
admisero’  et ‘industriaeque meae contenderem’. 

24  E helyből mellesleg az is kitűnik, hogy a meae végén lévő ae kettőshangzó ejtése (nyílt) hosszú 
ē volt; nem azért, mert Sacerdos természeténél fogva hosszúnak tekinti az ae-t (ti. a hosszú ma-
gánhangzóra végződő szótagok mellett a kettőshangzóra végződő szótagok is természetüknél 
fogva hosszúnak számítanak), hanem azért, mert a tudálékos műveletlenek rövid e-nek ejtették 
a korban normatívan hosszú ē-nek ejtett ae-t. 
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elbizonytalanodást a klasszikus kvantitások tekintetében. Sacerdos e hely folyta-
tásában rögtön meg is adja e műveletlenségből fakadó hiperkorrekt okoskodás 
ellenszerét: „ha tehát minket valamiféle szükség ilyesfajta clausulához hajt, ak-
kor képesek leszünk eme igen járatlan embereket megfeddve helyreigazítani, ha 
mi magunk a saját dolgunkat téve, a rövid szótagokat röviden, a hosszúakat pe-
dig hosszan ejtjük, tehát a ‘causa laboro’-ban a sa-t, a ‘capsas admisero’-ban 
pedig a sas-t ejtjük hosszan.”25 Sacerdos tehát teljesen tisztában volt a klasszikus 
kvantitásokkal,26 és ezek pontos betartását kérte számon azon kortársain, akik er-
re láthatóan már nagyrészt képtelenek voltak. 

Már ennyiből is nyilvánvaló, hogy Adams tévedett, amikor azt állította, hogy 
Sacerdos e helyén a szöveg összefüggésében a structura nostri temporis kifeje-
zés oppozíciós párjaként a barbarismus nostri temporis kifejezés az ő korában 
nem engedélyezett, és barbarismusnak tekintett sorzárlatot jelentené.27 Adams-
nek ez az ötlete már eleve kudarcra volt ítélve, hiszen a barbarismus a római 
grammatika több száz éves tradíciójában, kezdetektől fogva a szón belül elköve-
tett, alapvetően hangtani (ortográfiai) hibát jelentette. Ahogy a Rhetorica ad 
Herennium szerzője fogalmaz (4, 12, 17): Barbarismus est, cum uerbis aliquid 
uitiose efferatur, azaz „Barbarismus esetén a szavakban ejtünk valamiféle hi-
bát”.28 A barbarismus fogalma tehát a rossz structurára, elrendezésre, azaz sza-
bálytalan klauzulára semmiféleképpen nem alkalmazható. Erre persze Adams is 
rájöhetett volna, ha tovább olvassa Sacerdost, aki ezt expressis verbis meg is fo-
galmazza: „Ugyanis pusztán azokban a szótagokban jön létre barbarismus, ame-
lyek esetleg megrövidülnek, nem pedig a szófűzés teljes kompozíciójában, azaz 
‘capsas admisero’, minthogy barbarismus a szó egyetlen részében jön létre, töb-
ben sohasem.”29 Mellesleg a rossz, helytelen klauzula elnevezése is megtalálható 

 
25  Sacerdos p. 494, 7–11: ergo si nos ad eius modi structuram aliqua necessitas detulerit, poteri-

mus reprehendentes inperitissimos comprobare, si nosmet nostrum officium fecerimus, corri-
pientes syllabas breves, longas producentes, ut est ‘causa laboro’, sa producentes, et ‘capsas 
admisero’, sas producentes. 

26  Ezt már Nicolau: i.m. (10. jegyz.) 72, és E. Cocchia: Preteso oblio della quantità nei Gramma-
tici Latini. RFIC 47 (1919) 216–222; 217 is hangsúlyozta. Sacerdos csak egyetlen esetben te-
kintett el a klasszikus prozódiai szabályok érvényesítésétől: mint fentebb láthattuk, a szóvégi és 
rákövetkező szóeleji mássalhangzó találkozásából keletkező másodlagos mássalhangzócsopor-
tokat már nem tekintette pozíciót képező, azaz hosszú szótagnak. 

27  Adams: i. h. „In the context the expression structura nostri temporis (493.16) means a clausula 
approved at the present time, and barbarismus nostri temporis (several times) means a clausula 
not approved at the present time (i.e. one now considered a barbarism).” 

28  Adamik T.: Cornificius, A C. Herenniusnak ajánlott rétorika, latinul és magyarul. Budapest 
1987. 214. sk. 

29  Sacerdos p. 494, 11–14: in istis enim tantum modo syllabis, si correptae fuerint, erit barbaris-
mus, non in tota compositione structurae, id est ‘capsas admisero’, quoniam barbarismus una 
parte orationis fit, pluribus numquam. vö. még Sacerdos p. 451, 4: Barbarismus est vitiosa 
dictio unius verbi. 
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Sacerdosnál, csak egy másik helyen, a soloecismus, a mondatszerkesztési, mon-
dattani hiba definíciójánál: vitiosa structura.30 

Ebből kifolyólag Adamsnek abban sem volt igaza, hogy „Sacerdos e helyé-
nek nincsen köze a magánhangzó hosszúság elvesztéséhez, vagy a szóvégi hosz-
szú magánhangzók rövidüléséhez.” Abban meg végképp nem volt igaza, hogy 
ezt a szöveghelyet a vulgáris latin szakirodalom, Hermannal és Väänänennel az 
élen eddig félreértette volna: ha volt valaki, aki ezt a helyet félreértette, az éppen 
Adams volt. 

De hogy ne csak ezzel a tanulságos, ám negatív konklúzióval fejezzük be fej-
tegetéseinket, azt a pozitív tanulságot és részbeli újdonságot is rögzíthetjük, hogy 
a 3. század 2. felében alkotó Sacerdos grammatikus, a klasszikus klauzulák ko-
rabeli kiejtéssel történő megvalósításának kritizálása révén nem csak a szóvégi 
és ilyetén hangsúlytalan hosszú magánhangzók megrövidüléséről tett elsőként 
tanúbizonyságot (causă labōrō), hanem a hangsúlyos rövid magánhangzók meg-
nyúlásáról is.31 Immár nem csak az Adams által is idézett pęrnix példáját lehet 
erre a megnyúlásra felhozni,32 hanem az eddig Sacerdosnak felrótt perspīcere 
possit esetét is, amelyik innentől kezdve nem Sacerdos botlásaként, hanem a ki-
váló grammatikus korabeli barbarizmusra hozott példájaként értelmezendő, tehát 
mint barbarismus nostri temporis.33 

 
30  Vö. Sacerdos p. 449: Soloecismus est latini sermonis inpropria ordinatio, oratio inconsequens, 

verborum inter se non suo loco positorum vitiosa structura, carens ordine sermo, dictio non 
cohaerens. Vö. a már fentebb idézett helyet is, Sacerdos p. 493: quod in primis est videlicet 
nostro tempore vitiosum, Tullius non dubitavit verbo monosyllabo finire structuram. 

31  Ez utóbbira metalingvisztikai példát eddig csak a 4–5. századi grammatikusoknál tudott a szak-
irodalom kimutatni, vö. J. Herman i. m. (4. jegyz.) 278. sk.: Vö. továbbá: J. N. Adams: Social 
Variation and the Latin Language. Cambridge 2013, 43. skk. 

32  Sacerdos p. 451, 4. sk: Barbarismus est vitiosa dictio unius verbi, qui fit modis octo: per pro-
ductionem, ac si dicas pernix <et> per producas, quae correpta est… (vö. Adams: i.h.); „A 
barbarismus egyetlen szónak a hibás kiejtése, amelyik nyolcféleképpen jön létre: nyújtás révén, 
mintha a pernix-et a per-t megnyújtva mondanád, holott ez a szótag rövid…”; Tehát a klasszi-
kus latin pernix ['perniks] a vulgáris latinban pęrnix ['pε:rniks] lett. 

33  E rövidülés és nyúlás a feliratos költeményekben is kimutatható, a 3. századtól kezdve: vö. rö-
vidülésre a következő hexameter zárlatot: sine culpa per annos (culpā > culpă), IDR 2, 357, 8 
(Dacia, Kr. u. 201–210; lásd LLDB-4675, http://lldb.elte.hu/ további példákkal correptio voca-
lium sine accentu kód alatt). Nyúlásra pedig vö. a CIL 8, 20277 (Kr. u. 299), 9, hexametervé-
gen: vetula dormit (vĕtula > vētula), vö. további afrikai példákkal (a hangsúlytalan hosszú ma-
gánhangzók rövidülésére is) J. Herman: Un vieux dossier réouvert: les transformations du 
système latin des quantités vocaliques. (1982) = J. Herman: Du latin aux langues romanes. 
Études de linguistique historique. (réun. S. Kiss). Tübingen 1990, 217–231; 225 sk. (további 
példákat l. http://lldb.elte.hu/ productio vocalium cum accentu kód alatt). 
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ARLES-I CAESARIUS:  
AZ INTELMEK 6. BESZÉDE 

 
 
 

1. ÉLETE ÉS MŰVEI 
 
1. 470 körül született Chalon-sur-Saône-ban (latin neve: Cabillona), burgund ki-
rályság területén, tehetős, de nem gazdag római keresztény családban. Korán kle-
rikus lett, majd Lérins szigetén belépett egy kolostorba. Mivel szigorú önmegtar-
tóztató életet élt, elöljárója megtette pincemesterré, hogy alkalma legyen többet 
enni és inni. De éppen az ellenkező hatást érte el. Az ifjú szerzetes annyira asz-
ketikus életet élt, hogy az egészsége is megromlott, ezért elküldték Arles-ba (la-
tin neve: Arelate), hogy visszanyerje életerejét. A helyváltoztatás javára vált mind 
testének, mind lelkének. Egészsége helyreállt, elkezdte látogatni Iulianus Pome-
rius rétoriskoláját, de buzgón részt vett a város vallásos életében is. Püspöke, 
Aeonius felismerte tehetségét, ezért diakónussá, majd pappá szentelte, és egy ko-
lostor élére állította. Élete vége felé elintézte, hogy a fiatal szerzetes legyen az 
utódja, és ennek eredményeképpen Caesarius 502-től hosszú évtizedekig töltötte 
be a püspöki széket, 543. augusztus 27-én bekövetkező haláláig. 

1. 1. Hosszú püspöksége politikailag kényes évtizedekre esett, olyan korszak-
ra, amelyben gótok, frankok és burgundok küzdöttek egymással. Az a körül-
mény, hogy burgundok között élt és tevékenykedett, egyáltalán nem könnyítette 
meg a püspök helyzetét, hiszen városa gót uralom alatt sínylődött. Arles, a prae-
fectus praetorio egykori székhelye püspökének lenni metropolita, azaz érseki ha-
táskört jelentett; ezt jelzi az is, hogy Symmachus pápa 513-ban megengedte neki 
a római pallium viselését. A politikai helyzet bonyolultságát mutatja az a tény, 
hogy kétszer is hazaárulással vádolták, és mindkét alkalommal felmentették a 
vád alól, és olyan uralkodókkal kellett tárgyalnia, mint a nyugati gót II. Alarich 
505-ben és a keleti gót Theoderich 513-ban Ravennában. 506-ban ugyanis a nyu-
gati gót uralmat keleti gót uralom váltotta fel Arles-ban. Szervezőkészségét és 
diplomáciai érzékét bizonyítja az a tény, hogy ilyen politikai körülmények között 
el tudta érni, hogy egyházi reformokat sürgető zsinatokat tarthasson, azokon el-
nökölhessen: 506-ban Agde-ban, 524-ben Arles-ban, 529-ben Orange-ban és 
Vaisonban, 533-ban Marseille-ben. 

1. 2. Irodalmi tevékenysége szorosan kötődik egyházfői teendőihez. Kisebb 
művei között a De mysterio sanctae Trinitatis (A Szentháromság misztériumá-
ról) és a Breviarium adversus haereticos (Breviarium az eretnekek ellen) a szent-
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háromság teológiáját tárgyalja az ariánusokkal szemben; a gótok ugyanis ariánu-
sok voltak. A De gratia (A kegyelemről) című munkájában Augustinus radikális 
kegyelemtanát fejti ki a predestinációval, az előre elrendeléssel kapcsolatban. Az 
Expositio in Apocalypsim (Értelmezések a Jelenések könyvéhez) műve olyan 
homíliák gyűjteménye, amelyek János Jelenéseit magyarázzák. Két szabályzatot 
állított össze Regulae címen, egyet a szerzetesek, egyet az apácák számára Cas-
sianus és Augustinus szabályzatai alapján. Caesarius elsősorban hitszónok volt, 
ezért művei között a legjelentősebbek a Sermones (Szentbeszédek). E beszédek 
hosszú ideig szét voltak szóródva, többek között Augustinus beszédei közé keve-
redve. G. Morin érdeme, hogy hosszú évek munkájával elkülönítette más szerzők 
beszédeitől és kiadta őket, szám szerint 238 beszédet. 
 
 

2. AZ INTELMEK VAGY SZENTBESZÉDEK A NÉPHEZ  
CÍMŰ GYŰJTEMÉNY 6. bESZÉDE 

 
2. Morin kiadásában az Admonitionest (Intelmeket) helyezte kiadásának élére, a 
Szentírást értelmező beszédek elé. Eljárását azzal indokolja, hogy ezekben az In-
telmekben mutatkozik meg leginkább Caesarius sajátos szónoki tehetsége. Ma-
rie-José Delage Sermons au peuple (Szentbeszédek a néphez) címen jelentette 
meg ezeket az intelmeket három kötetben, összesen nyolcvanat a Sources Chré-
tiennes (Keresztény források) latin–francia kétnyelvű sorozatban. Delage is ki-
emeli, hogy e szentbeszédekből tűnik ki legjobban Caesarius személyisége és 
annak a közösségnek az arculata, amelynek szánta. E beszédek a legkülönfélébb 
témákról szólnak: a mindennapi élet gyakorlati erkölcseinek kérdéseiről. Hang-
nemük szinte mindig inkább bizalmas beszélgetésekre, mint ex cathedra nyilat-
kozatokra hasonlít. Természetesen bennük is előfordulnak szentírási idézetek, de 
csak bizonyítékként, nem pedig az értelmezés tárgyaként, ahogyan ez a Szent-
írást értelmező beszédekben elsődleges cél. 

2. 1. Jelen írásomban az Admonitiones (Intelmek) 6. beszédét kívánom ele-
mezni retorikai szempontból, mert e beszéd egyrészt hű tükörképe annak a kor-
nak, amelyben keletkezett, másrészt világosan mutatja, hogy Caesarius nagysze-
rűen tudott bánni a nyelvi jelekkel. (Nem foglalkozom viszont latin nyelvének 
normatív vagy vulgáris jellegével, mert ezt már mások megtették; lásd az Iroda-
lomjegyzékben!)  Mint Augustinus követője, jól ismerte annak jeltanát. Augusti-
nus a jeleket természetes és mesterséges jelekre osztotta fel: signa naturalia et 
signa data. „A signum datum olyan jel, melyet a kommunikáció szándékával hoz-
nak létre. Ezekkel a jelekkel az emberek egymással közlik gondolataikat (inter se 
sua sensa communicant), az érzékszervek szerint oszthatók fel a látás, a hallás és 
egyéb érzékszervek jeleire. A legtöbb jel azonban a hallással kapcsolatos, első-
sorban a szavak révén, ezért a szavakat mondjuk az emberek közötti kommuni-
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káció legfontosabb jeleinek. A szavakkal ugyanis az összes többi jel kifejezhető, 
a többi jellel viszont a szavak egyáltalán nem fejezhetők ki” – írja Augustinus. 

2. 2. Az Intelmek 6. beszédében a Szentírás olvasásának kötelességét emeli ki: 
akik nem tudnak olvasni, kötelesek azok felolvasását hallgatni, akik tudnak. A 
falusiak, akik nem tudnak olvasni, kívülről fújják a pogány szerelmes dalokat! 
Ugyanígy kívülről kell megtanulniuk az apostoli hitvallást, a Credót és az Úr 
imádságát, a miatyánkot (6, 3). Ebben a beszédben szerepel híres hasonlata: a lé-
lek művelésének fontosságát a föld művelésének fontosságával szemlélteti. Aho-
gyan háborús időkben parlagon maradnak a földek, úgy gondozatlanul marad az 
a lélek, ha a bűnök pusztítják (6, 6). 
 
 

3. A 6. BESZÉD STRUKTÚRÁJA 
 
3. De ha e kép vagy jel szerepét és jelentőségét igazán meg akarjuk érteni, akkor 
meg kell néznünk e beszéd struktúráját, mert a struktúra is jel: jelöl valamit, je-
lentést hordoz. Az Intelmek 6. beszéde mintegy nyolc oldal terjedelmű, és nyolc 
fejezetre van felosztva.  

3. 1. Az 1. fejezet a bevezetés, amelyben Caesarius hálát ad Istennek, hogy 
alkalmat adott neki szólni ehhez a közösséghez a közös üdvösségről (de salute 
communi). Amikor ilyen fontos dologról van szó, nem mondhatjuk azt, hogy 
nincs időnk Isten parancsait olvasni. Ha ugyanis valaki nem tud olvasni, hallgas-
sa annak felolvasását, aki tud olvasni. Aki pedig tud olvasni, könnyen megtalál-
hatja a Szentírást, és nem mondhatja azt, hogy nincs ideje olvasni. Ne vegyen 
részt pazar ebédeken, amelyek estig eltartanak, se olyan fényűző vacsorákon, 
amelyeknek a reggel vet véget. Így jut majd ideje a Szentírásra is. 

3. 2. A 2. fejezet az elbeszélés, amelyben elmondja, hogy amikor hosszabbod-
nak az éjszakák, mindenkinek jut ideje, akár három óra is, a Szentírás olvasására. 
Kivéve azokat, akik részegeskedéssel töltik el estéiket. Aki azonban törődik lelké-
vel, annak úgy kell kerülni a részegeskedést, mint a pokol vermét: foveam inferni. 
Ismertem olyan kereskedőket – mondja –, akik nem tudtak olvasni. Ezek ügyeik 
intézésére olyan embereket fogadtak, akik tudtak írni és olvasni: bértollnokokat: 
mercennarios litteratos. Hát tegyék ugyanezt azok, akik nem tudják a Szentírást 
olvasni; ha ugyanis az emberek múlandó dolgokért tudnak fizetni, mennyivel in-
kább fizetniük kell olyan dolgokért, amelyek örökké tartanak: a lélek üdvösségé-
ért. Itt példával bizonyít: ez a retorikában az indukció Aristotelés szerint. 

3. 3. A 2. fejezet utolsó mondata a tétel: „A lélek fénye és örök tápláléka az 
Isten igéje, amely nélkül a lélek sem látni, sem élni nem képes: mert amiként tes-
tünk meghal, ha nem kap táplálékot, úgy lelkünk elenyészik, ha nem kapja meg 
Isten igéjét.” A tétel magában foglalja a bizonyítását, mert az egész egy enthü-
méma, retorikai szillogizmus. Azaz egy kijelentés és indoklása. 
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3. 4. Ezután következik a szónoki beszéd negyedik része: a bizonyítás és a cá-
folás. Ez a leghosszabb és legfontosabb része Caesarius beszédének: a 3. fejezet-
től a 7. fejezetig tart. 

3. 4. 1. A bizonyítást egy ellentmondással kezdi: Van, aki ezt mondja: Föld-
műves vagyok, állandóan a földön dolgozom, ezért nincs időm a Szentírást sem 
olvasni, sem hallgatni. Ezt mondja sok földműves férfi és még több falusi asz-
szony: bezzeg kívülről fújják a szerelmes dalokat: cantica … amatoria … memo-
riter retinent et ore decantant (3). Mennyivel hasznosabb számukra, ha a mi-
atyánkot és a hiszekegyet fújják kívülről! Senki sem mondhatja, hogy nem képes 
megtanulni azt, amit a templomban oly sokszor elmondanak: ha akarod, képes 
vagy rá. A jó cselekedetektől senki sem mentesítheti magát (3). Ezt több érvvel 
bizonyítja. 

3. 4. 2. Lelkünk gondozása nagyon is hasonlít a föld műveléséhez. Ahogyan 
ugyanis a földből, amelyet művelünk, egyes dolgokat kitépünk, másokat gyöke-
restül kihúzunk, hogy jókat vethessünk bele, ugyanígy kell történnie lelkünk ese-
tében. Kitépjük belőle a rosszakat, és beültetjük a jókat. Kihúzzuk az ártalmasa-
kat, beültetjük a hasznosakat: a gőgöt kitépjük, az alázatosságot beültetjük. Mert 
amiként a földből, ha nem tépem ki a rosszat, nem ültethetem bele a jót, akként, 
ha a lélekből nem gyomlálom ki a bűnök gizgazát, nem ültethetem bele az eré-
nyek szent magvait: Hát ha a szőlőskerted művelésekor megkérdezed a legjobb 
gazdát, hogy mikor ültessed új szőlővesszeidet, lelked esetében miért nem teszed 
ugyanezt? (4). 

3. 4. 3. Kérlek, testvérek, vegyétek tudomásul, hogy két fajta föld van – foly-
tatja Caesarius. Az egyik az Isten földje, a másik az emberé. Neked megvan a 
magad villája, de Istennek is megvan a magáé. A te villád a te földed, Isten villá-
ja a te lelked. Hát igazságos az, hogy a saját villádat műveled, az Isten villáját 
pedig elhanyagolod? Ha szemléled megművelt villádat, örülsz, hát miért nem 
szemléled elhanyagolt lelkedet, és miért nem sírsz? Villánk földjéből csak rövid 
ideig élünk, lelkünk műveléséből viszont örökké élni fogunk, ezért lelkünk mű-
velésére nagyobb gondot kell fordítanunk (5). 

3. 4. 4. Lelkünket úgy bízta ránk Isten, mint saját villáját, ezért azt a legna-
gyobb igyekezettel kell gondoznunk, hogy amikor Isten meglátogatja saját föld-
jét, a mi lelkünket, megművelve találja azt: aratást találjon ott, ne töviseket, bort 
találjon ott, ne ecetet, búzát találjon ott, ne pedig vadócot: triticum magis quam 
lolium. Ha mindaz tetszik neki, amit a földjén lát, örök jutalomban részesít ben-
nünket. Ha viszont mindent elhanyagolva talál, mindent tövissel és gazzal borít-
va, örök tűzzel büntet bennünket (5). 

3. 4. 5. Ezért van az, hogy oly sok baj ér bennünket. Isten megbünteti hanyag-
ságunkat. Mert mi nem akarjuk szeretni lelkünket, amelyet ő szeret, ezért elveti, 
bajjal sújtja villánkat, amelyet mi szeretünk, hogy elpusztuljon. Mert ahogyan el-
lenségeink elpusztítják földjeinket, úgy sok hibánk és bűnünk elhagyatottá teszi 
lelkünket. Mivel tehát lelkünket, amelyet Isten szeret, mi nem szeretjük, elpusz-
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títja mindazt, amit ebben a világban szeretünk. Ezért hát, testvéreim, tanuljuk 
meg jobban szeretni lelkünket, mint húsunkat (carnem), az örökkévalót jobban 
kell szeretni, mint a múlandót. Mert mindaz, amit a húsért teszünk, tejesen el-
pusztul; az viszont nem pusztulhat el, amit ki-ki saját lelkéért tesz (6). 

3. 4. 6. Ne mentegesse tehát senki magát azzal, hogy nem ismeri a betűket, 
ezért nem tudja teljesíteni Isten parancsait. Mert hát nem olyan sok az, amit Isten 
kér tőlünk. Lelkiismeretedben ezt kiáltja neked az örök igazság (Clamat enim in 
conscientia tua aeterna iustitia): Ahogyan a földedet irányítod, úgy irányítsd a 
lelkedet is; ahogyan villádat műveled, úgy műveld lelkedet is; ahogyan a fölös-
leges hajtásokat lemetszed szőlőskertedben, úgy metszed le a gonosz vágyakat is 
lelkedben. Ha levágod a szőlővessződről azt, ami rossz, vágd le a lelkedről is azt, 
ami gonosz! (6) 

3. 4. 7. Aki az egyik évben nem metszi meg szőlőjét, abban az évben nagy 
termése lesz, utána azonban szőlőskertje tönkre megy, terméketlen marad. Így 
aki gonosz gondolatait és gonosz vágyait nem távolítja el lelkéből, úgy tűnik ne-
ki, hogy gazdag termése lesz élete évében gonoszságokból és rablásokból, de 
utána örökké terméketlen marad. És mivel igazi termése nem lesz, csak termé-
ketlen buja hajtása, azt örök tűzre vetik, ahogyan az Úr mondja: „a pelyvát pedig 
olthatatlan tűzbe vetve elégeti” (Mt 3, 12). Ahogyan szőlővessződről minden fö-
lösleges szemet lemetszel, és csak két-három törvényes szemet hagysz meg, úgy 
lelkedben is metsszél le minden gonosz vágyat a Szentlélek kardjával és a kereszt 
metszőollójával (Spiritus sancti gladio et crucis falce), és csak az igazságosság 
és az irgalom szemeit hagyd meg benne. (6). 

 3. 4. 8. Amikor a földművesek művelik a földet, jól tudjátok, hogyan szokták 
csinálni. Először kiszedik belőle a tüskés bozótokat, felszedik róla a köveket, 
azután fölszántják, majd másodszor is, harmadszor is összezúzzák a göröngyö-
ket; végül a negyedik és az ötödik szántás után a megfelelő módon bevetik. Így 
legyen ez, kedves testvéreim, a lelkünkkel is. Először tépjük ki a tüskéket, azaz a 
rossz gondolatokat. Azután szedjük ki belőle a köveket, azaz a gonoszságot és a 
kegyetlenséget. Azután az evangéliumi ekével és a kereszt ekevasával hasítsuk 
fel és szántsuk fel, azután bűnbánattal morzsoljuk össze göröngyeit, alamizsnál-
kodással puhítsuk meg. Miután így megtisztítottuk és kiműveltük szívünk föld-
jét, örömmel fogadjuk az Úr igéjének magvait, hogy azok harmincszoros, hat-
vanszoros és százszoros termést hozzanak. 

3. 5. A 8. fejezet a befejezés, amelyben a szónok kéri hallgatóit, hogy amit 
lelkük üdvéért mondott nekik, sose felejtsék el. Verjen gyökeret szívükben be-
széde, és hozzon örök értékű gyümölcsöket. Aki az egészet meg tudja tartani, az 
adjon hálát Istennek, és közölje másokkal is. Aki nem képes az egészet befogad-
ni, az legalább egy részt jegyezzen meg belőle, és mondja el másoknak. Az egyik 
mondja ezt: püspökünk a tisztaságról beszélt; a másik ezt: püspökünk az ala-
mizsnáról szólt. A harmadik közölje ezt: emlékszem, azt mondta: úgy műveljük 
lelkünket, mint a földünket. A negyedik így szól: azt mondta, hogy olvassuk a 



ADAMIK TAMÁS 28 

Szentírást, ha pedig nem tudunk olvasni, hallgassuk mások fölolvasását. Ha így 
tesztek, ha egymást figyelmeztetitek, boldogan éltek e világban, és eljuttok az 
örök boldogságra is. 
 
 

4. AZ ALAP- ÉS ÁTVITT JELENTÉSŰ JELEK FUNKCIÓJA 
 
4. Augustinus szerint a signa data, az igazi vagy mesterséges jelek (Adam Schaff) 
lehetnek alapjelentésűek (propria) vagy átvittek (translata). Továbbá mindkettő 
lehet ismert, ismeretlen, vagy kétséges. 

4. 1. Amikor Caesarius a lélekművelést a föld művelésével szemlélteti; nagy-
szerűen alkalmazza a hasonlítás és a hasonlat gondolatalakzatát a bizonyításra, 
mert a föld művelését igen jól ismerik hallgatói; ellenben a lélek gondozását 
egyáltalán nem vagy kevésbé jól ismerik. Tehát azzal bizonyít, amit hallgatói a 
legjobban ismernek. A földművelésről, a hasonlóról tulajdonképpeni értelemben 
beszél, mezőgazdasági szakszavak egész sorával teszi világossá, hogyan kell 
előkészíteni a talajt a vetésre, az ültetésre. 

4. 2. Amikor azonban a hasonlítottra átviszi a hasonló szakszavait, hatékony 
metaforákat alkot. Például: „Ahogyan kormányzod szántóföldedet, úgy kormá-
nyozd szívedet is (guberna et cor tuum); ahogyan műveled villádat, úgy műveld 
lelkedet is (cole et animam tuam); ahogyan a fölösleges hajtásokat eltávolítod a 
szőlővesszőről, úgy távolítsd el a gonosz szenvedélyeket a lelkedből (sic malos 
affectus tolle de anima tua). A szőlővessződről levágod, ami rossz: vágd ki a lel-
kedből is azt, ami gonosz (incide de anima tua quod iniquum est). A szakiroda-
lomban azt a hasonlatot, amelynek terminusai átmennek a hasonlítottba, s ott me-
taforaként funkcionálnak, fúziós hasonlatnak nevezik. 
 
 

5. ÖSSZEGEZÉS 
 
5. Összegezésképpen megállapíthatjuk, hogy megkérdőjelezhető a véleménye 
azoknak a kutatóknak, akik az egyszerű világosságot, a rövid mondatok alkalma-
zását és a retorikai stíluseszközök mellőzését tartják jellemzőnek Caesarius szó-
noki stílusára. 

5. 1. Inkább azokkal értek egyet, akik észrevették azt, hogy szerzőnk alkalo-
madtán olyan hatékonyan él a retorikai ékesség eszközeivel, hogy tudatában le-
hetett annak, hogy az alakzatoknak és a szóképeknek érvelő funkciójuk is van. 
Képesek arra, hogy a térben és időben távoli dolgokat a hallgatóság szeme elé 
varázsolják, azaz Chaim Perelman terminusával élve, jelenvalóvá teszik a dolgo-
kat. A jelenvaló dolgok pedig érzelmeket ébresztenek, azaz megindítanak. Meg-
indítás, a megrendülés – ahogyan Cicero mondja –, magával hozza a meggyő-
zést. 
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5. 2. Ezen véleményemet megtámogathatom azzal, ahogyan Caesarius 6. be-
szédének befejezésében – mint láttuk – hallgatóival beszélteti el beszédének főbb 
gondolatait. Az egyik erre emlékezik majd és ezt mondja; a másik pedig arra és 
azt mondja; ismét másik pedig erre és ezt mondja. Mindez azt jelenti, hogy töké-
letesen tisztában volt a beszéltetés (sermocinatio) gondolatalakzatának funkció-
jával. Tudta, hogy nem mindegy az, hogy ki mond el egy elbeszélést, az elsődle-
ges elbeszélő, vagy másodlagos elbeszélőkkel mondatja el – írja Gérard Genette, 
mert hatékonyabb az, ha az elsődleges elbeszélő másokat beszéltet, azaz a 
sermocinatio, a beszéltetés gondolatalakzatával él. 
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T. BÍRÓ MÁRIA 
 

TÖRTÉNETI KÉRDŐJELEK  
A KÉSŐ ANTIK RÉGÉSZETI LELETANYAG  

FÉNYÉBEN 
 
 
 
A kutatók egy része úgy jellemzi a késő antik periódust a dunai provinciákban, 
mint a lassú hanyatlás, a bomlás időszakát, és a nagy építkezések leállítását, a 
városfalak elhanyagoltságát hangsúlyozza. Míg mások inkább a gazdag provin-
cia képét vizionálják, virágzó villaépületekkel, fejlett nagybirtokrendszerrel. En-
nek egyik oka az írott források kis száma és egyoldalúsága, bár ha elvonatkozta-
tunk Ammianus Marcellinus pesszimista beállítottságától, látnunk kell, hogy a 4. 
század nagy része viszonylagos békében telt el. Sajnos a szűkszavú történeti for-
rások mellett az epigráfiai forrásokra sem támaszkodhatunk: a sírfeliratok eltűn-
nek, de a votív és építési felírtatok is ritkák, így az írott források hiányában csak 
a régészeti adatokat lehet figyelembe venni. Egy szűk elit, a császári udvarhoz 
kötődő réteg villái vagy a mesterségesen szinten tartott adminisztratív közpon-
tokban uralkodó jólét mellett a lakosság átlagát valószínűleg az általános gazda-
sági válság épp annyira érintette, mint a Birodalom többi polgárát. Constantinus 
óta minden bizonyíték, amely a városi fellendülésre mutat, a közigazgatási centru-
mokból származik. Mócsy András úgy látta, hogy az Aquincumra vonatkozó ku-
tatási eredmények általánosíthatók a határterület többi városára is.1 (A curialis 
felső réteg nem szűnt meg, sőt szerepe felértékelődött. A városok prosperálásá-
nak feltétele a jómódú curialisok megléte. Aquincum Kr. u. 4. századi díszes vil-
lái a város környékén épültek, gazdag családi sírkertek, múmiasírok tanúskodnak 
lakóik vagyonáról. A város késő antik temetői sem mondhatók kifejezetten sze-
gényeknek, inkább „uniformizáltak”, ami mögött az import visszaszorulása és a 
helyi műhelyek kínálatának szűkösebb választéka áll. 

A Kr. u. 376-os év eseményeit követően a szövetségesként beengedett barbá-
rok betelepülése jellemzi az egész Duna-vidéket. A század utolsó negyedében lett 
a határprovincia lakossága a szarmata-quád, majd nyugati gót támadások szen-
vedő alanya. A birodalom határain kívül megindult nagy népmozgások, a perio-
dikusan megismétlődő háborús atrocitások ellenére a késő antik temetkezési rítu-
sok feltűnően egységesek. Ha történtek is benne változások, nagyon lassan és fo-
kozatosan érvényesültek. Lányi Vera statisztikai összegzéseiből tudjuk, hogy a 
női sírok ékszermellékletei a század folyamán emelkedő tendenciát mutatnak, 
 
1  Mócsy A.: Pannonia a késői császárkorban. Bp. 1974. 145. 
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míg a férfi sírok mellékletei számszerűsíthetően csökkennek.2 A század vége felé 
e tárgyak nem a viseletnek megfelelő helyen kerülnek elő, vagyis a férfiak te-
metkezési rítusában a halotti öltözet vonatkozásában jelentős változás állt be. 
Van, aki ebben a városi és vidéki (pagani) temetkezési szokások eltérését véli 
felfedezni; van, aki a férfiak krisztianizálódásának a bizonyítékát látja ebben, a 
kelta férfiak római viseletre való áttérésének analógiájára: a Kr. u. 1. sz-i sírkö-
veken megfigyelhető, hogy a kelta népviseletbe öltözött asszonyok oldalán már 
római tógába öltözött férjeik feszítenek.3 

Azonban más dolog a halottak ábrázolása, mint a tényleges temetkezés. A te-
metkezési rítus nemcsak vallási kérdés, hanem legalább annyira néprajzi is: szo-
kások, hagyományok és babonák olyan szövevénye, amely jórészt kívül esik a 
késő antik világ pogány-keresztény kettősségén, ellenben olyan néprajzi változá-
sokat is lehetségesnek kell tartanunk, amelyek végső soron új etnikumok számlá-
jára írandók. 

Az elmúlt félévszázad régészeti ásatásai, temetőfeltárásai során olyan meny-
nyiségű lelet került a birtokunkba, amely megadja a lehetőséget a mennyiségi 
elemzések számára, amelyeknek megállapításait – a nagy számok törvénye ér-
telmében – mint történeti következtetéseket is el lehet fogadni. 

A temetési rítus során a sírokba helyezett tárgyak két csoportját különböztethet-
jük meg. Az első csoportot a halott testén látható viseleti tárgyak jelentik, a másik 
csoportot pedig a halott mellé helyezett használati tárgyak (ládika, pohár, korsó 
stb.) képviselik. Egy rítus módosulásának átmeneti időszakában a viseleti tárgya-
kat nem hagyják az elhunyton, hanem külön mellékletként helyezik a sírba. Ez fi-
gyelhető meg a fentiekben is érintett esetekben, mikor a keresztény férfiak vászon-
ba, gyékénybe csavart teste mellé külön elhelyeznek néhány személyes tárgyat. 

Mi a jelen tanulmányunkban a két mellékletcsoport közül csak a viseleti tár-
gyakkal kívánunk foglalkozni, konkrétan a csont karperecekkel és a csont fésűk-
kel. Témaválasztásunknak több oka is volt. Ezek a leletek a Kr. u. 4. században 
jelennek meg tömegesen a római temetőkben, a csont karperecek pedig kifejezet-
ten „pannonicumnak” számítanak. Lányi Vera számításai szerint a Rajna vidéki 
sírokban levő ékszerek mennyiségének átlaga 0,24, míg a pannoniai temetőkben 
4,58 és 0,72 közötti a szóródás. Tehát még a legszerényebb temető női sírjaiban 
látható ékszerek átlaga is háromszorosa a Rajna vidékinek. Az 1970-es évek kö-
zepéig megjelent publikáció szerint a pannoniai 163 darab csont karpereccel 
szemben Raetiából 10 darab, Rajna-vidékről pedig 4 darab volt ismert.4 

Lányi Vera tanulmányának statisztikai adatait a megjelenés óta eltelt közel 
félévszázad temetőfeldolgozásai sem módosították. Saját kutatásaim, különböző 

 
2  V. Lányi: Die spätantiken Graberfelder von Pannonien. ActaArchHung. 24 (1972) 53–213. 
3  Erdélyi G.: A római kőfaragás  és kőszobrászat Magyarországon. Bp. 1974. passim 
4  Lányi i. m. 2. jegyz. 
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múzeumi gyűjtemények feldolgozásai után is helytállónak bizonyultak, egészen 
az aquincumi csontfaragvány katalógus összeállításáig.5 

Az Aquincumban megmaradt karpereceket először mennyiségi szempontból 
hasonlítottam össze más lelőhelyek anyagával. A megközelítőleg azonos sírszá-
mú gorsiumi temető (400 sír) leleteit összevetettem a Topál Judit által mintasze-
rűen feldolgozott Bécsi úti temető sírjaival (396 sír).6 A gorsiumi temetőből 64 
csont karperec került elő, az aquincumi temetőkből 15 darab. Gorsiumban a kar-
perecek 35 sírban voltak megtalálhatók, ami úgy lehetséges, hogy volt olyan ha-
lott, aki a bal kezén 4-5-6 karperecet viselt. Aquincumban mindössze 7 sírban 
volt karperec (4 felnőtt és 3 gyerek sírban). Ha a karpereceket minőségi szem-
pontból vizsgáljuk még meglepőbb az eltérés. A gorsiumi több mint félszáz kar-
perec között egyetlen elefántcsont faragvány sem volt, míg az aquincumi 15 kar-
perecből 6 darab az akkoriban is igen drágának számító elefántcsontból készült. 

Mit kell tudnunk a provinciánkban több százas nagyságrendben megmaradt 
csont karperecekről? A karperecek készítésének folyamatát Vecsey Ádám az elő-
zőekben említett múzeumi katalógusban publikálta.7 A karpereceket gímszarvas 
agancsból hasították ki és több hetes áztatással hajlításra alkalmassá puhították. 
A behajlított íveket általában bronz szegecsekkel kapcsolták össze. A lapszerű 
vagy ovális átmetszetű karperecek felületére stabil vésőkörzőkkel ún. pontkörös 
motívumok különböző variációit vésték fel. A csont karkötők többé-kevésbé 
minden temetőben a gyakori mellékletek közé tartoznak, azonban az igen szerény 
díszítésben (bekarcolt körök és pontok) helyi jellegzetességek fedezhetők fel. 

A helyi jellegzetességek alatt azt kell értenünk, hogy Gorsiumban kettős, 
vagy hármas pontkörök csoportjai futnak körbe a karperec külső egyenes olda-
lán, míg Intercisában igen kicsi pontkörök folyamatos vagy farkasfog alakban fu-
tó vonala borítja a karkötő felületét. Ugyanitt gyakran látjuk, hogy nagyobb át-
mérőjű körökbe helyezett kis pontokkal virágmotívumot komponálnak.8 

A késő császárkori pannoniai műhelyek technikáját jellemzi a gímszarvas 
agancs nyersanyagként való feldolgozása. A karperecek vékony, lapszerű kikép-
zése és a felületet borító stabil véső által létrehozott hármas-kettős-egyes pontkö-
rökből képzett bekarcolt kompozíció. Ezzel szemben az aquincumi leletek több-
sége elefántcsontból készült, vastag, jó megtartású, stabil darab. Egyetlen, kis-
gyermeknek készült karkötőn vonul végig a többi pannoniai lelőhelyről már is-
mert pontkörös motívum. A többit inkább mélyebb geometrikus bevésések díszí-

 
5  T. Bíró M. – Choyke A. – Vass L. – Vecsey Á.: Aquincumi csonttárgyak. Az Aquincumi Múzeum 

gyűjteménye 2. Bp. 2012. 
6  M. T. Bíró: Gorsium Bone Carvings. Alba Regia 23 (1987) 23–63 és Topál J.: Roman Ceme-

teries of Aquincum, Pannonia. The Western Cemetery (Bécsi Road) I. Bp. 1993; Topál J.: Ro-
man Cemeteries of Aquincum, Pannonia. The Western Cemetery (Bécsi Road) II. Budapest 2003. 

7  T. Bíró – Choyke – Vass – Vecsey i. m. (5. jegyz.) 64–65. 
8  M. T. Bíró: Historischer Überblick der Beinschnitzerwerkstatten in Intercisa. ArchÉrt. 134 (2009) 

63–79. 
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tik. A múmiasírból származó két karperec felületét pedig olyan plasztikus, rom-
busz alakú bevéséssel tagolják, amilyet provinciánkban csak egy intercisai kard-
markolaton fedezhetünk fel.9 A karkötők viseletét illetőleg Aquincumból csak 
egyetlen sír leletei felelnek meg a pannoniai „trendnek”. A bécsi úti temető egyik 
sírjában fekvő fiatal nő karjain volt 12 darab karperec (8 bronz, 1 vas), ezek kö-
zött 3 csont, díszítetlen, agancs karperec, amelyek kivitelezése azonos volt a töb-
bi ismert pannoniai faragvánnyal.10 Amint mellékelt grafikonunk is szemlélteti, a 
Pannonia késő császárkori településeire jellemző helyi készítésű csont karpere-
cek nem igen találtak vásárlóra Aquincumban. Hiányuknak – különösen, ha ösz-
szevetjük a csont fésűk hasonló adataival – el kell gondolkodtatnia a kutatást. 
 

 
A csont karperecek százalékos aránya a gorsiumi, aquincumi  

és intercisai temetőkben 

 
A fésűknek új formái jönnek divatba és a fésűkészítés technológiája is gyökere-
sen megváltozik. Eltűnnek a korábban egy csontlapból faragott fésűk, az új, két-
oldalas fésűk már minimum három csontlapból vannak összeállítva. Az új típusú, 
kétoldalú fésűk szegecsekkel felerősített fésűpántjain új díszítő motívumokat lá-
tunk, a karperecekről ismert kettős pontkörök mellett egyre több geometrikus 
vonalakból összeállított kompozíció látható. A két oldalon fogazott ún. sűrűfésűk 
mellett megjelennek a háromszög alakú, félkör alakú fogóval készült példányok, 
és elterjed az ún. púposhátú fésűk divatja. Pannoniában ezek a fésűk nők és 
 
 9  T. Bíró i. m. (8. jegyz.) 68, 3. fig. 
10  Topál 2003 i. m. (6. jegyz.) 194, 68. t. 
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gyermekek sírjaiból kerülnek elő. A fésűket egy rituális rendnek megfelelően he-
lyezték a halottak mellé: a kétoldalú fésűket mindig a hajban hagyták, vagyis a 
koponya egyik oldalán találjuk őket, míg a félkör alakú és púposhátú fésűk az 
asszonyok térdmagasságában kerülnek elő. Ezeket a fésűket valószínűleg egy 
szalagokkal az övre erősített erszényben hordták.11 

A karperecekkel ellentétben a csontfésűk gyakran előfordulnak a Birodalom 
többi provinciájában is. Késői megjelenésük miatt hosszú ideig a keresztény kö-
zösségek bizonyítékainak tartották a sírba helyezett fésűket. Pannoniában a Kr. u. 
4. század utolsó harmadában kerülnek elő tömegesen elsősorban a sírokból, de 
jobb megtartásuk, méreteik miatt a karperecekkel ellentétben a telepásatásokon 
is megtaláljuk őket. A szakemberek között újabb vitára adott alkalmat az a felis-
merés, hogy pontosan ilyen fésűk tömegesen találhatók a Birodalom határain kí-
vül végzett ásatások anyagában. Bóna István nem ok nélkül a római provinciális 
műhelyek munkájának tartotta ezeket a kis remekműveket. Intercisából ismerünk 
olyan félköríves fogóval készült fésűt, ahol a lapokat apró, milliméteres átmérőjű 
bronz csövekkel fogták össze és a bronzcsövek, nittek tetejét domború bearanyo-
zott szegecsek díszítették.12 

A provinciális műhelyek és a római export ellen azonban több érv is szól. A 
négy fésűforma és ötfajta felületi díszítés a pannoniai lelőhelyek leletanyagában 
egyformán jelen van. A csákvári késő római temetőben megtaláljuk együtt a két-
oldalú, a háromszög alakú, félköríves és púposhátú fésűt is. A Barbarikumban, 
amint grafikonjaink is ábrázolják, egy etnikumnál vagy területen egy típus a do-
mináns. A germán, quád, markomann régióban a fésűk többsége háromszög ala-
kú fogóval készült. A gótok által megszállt területeken a púposhátú fésűt kedvel-
ték, míg kétoldalú fésűk a gepidáknál vannak.13 A félköríves fésűk speciális felü-
leti díszítése, a fémek megmunkálására emlékeztető ún. poncolási technika, amit 
a csont felszínének egy hegyes eszközzel való kipattintásával értek el, szarmata 
sajátosság.14 
 

 
11  M. T. Bíró: Combs and Comb-Making in Roman Pannonia: Ethnical and Historical Aspects. In: 

J. Tejral (Hrsg.): Probleme der frühen Merowingerzeit in Mitteldonauraum. Spisy Archeolo-
gického Ústavu AV CR Brno. 19. Brno 2002. 31–71. 

12  Bíró i. m. (8. jegyz.) 75, 5 fig. 
13  M. T. Bíró: Qualitative Analyse der Wechselwirkung der provinzialen un barbarischen Bein-

werkstatte Aufgrund des spätantiken Kamme. In: J. Bouzek et al. (Hrsg.): Festchrift für J. Tejral 
zum 65. Geburstag. Spisy Archeologikého Ústavu AV CR Brono 16 Brno 2000. 167–183 

14  Pintye G.: A Kárpát-medencei szarmata települések csontfésűi. ArchÉrt 134 (2009) 165–197. 
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Fésűtípusok elterjedtsége a gótok által lakott területeken 

 
 
 

 
Fésűtípusok elterjedtsége a gepidák által lakott területeken 
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Fésűtípusok elterjedtsége a szarmaták által lakott területeken 

 
  
 

 
Fésűtípusok elterjedtsége a markomann és quád lakott területeken 
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Kik készíthették ezeket a fésűket, kik hozták divatba őket, és miért lett a provin-
ciális temetési rítus része a század utolsó harmadában? Bár a pannoniai temetők-
ben együtt is előfordul mindegyik típus, azonban feltűnő, hogy a háromszög ala-
kú fésűk inkább az északi területeken, a Duna könyöktől nyugatra, míg a félkör-
íves-, púposhátú fésűk a Dunának az Alföldet határoló szakaszán gyakoriak. 

A műhelyek lokalizálásának kérdésére a fésűk szerkezetének sajátosságai és 
anyaga tesz pontot. A fésűk három főegységén belül a középső lap, a fogazat ap-
ró kb. másfél centis kis darabokból áll össze. Ezért van igen fontos szerepe a fé-
sűpántoknak és a fogónak. A korai daraboknál bronz szegecsekkel erősítik össze, 
de később találunk – mára már csúnyán erodált – vasszegecseket is. A vas hasz-
nálata idegen a provinciális műhelyektől. Choyke Alice az összes aquincumi 
csontfaragványt végignézte a nyersanyag szempontjából. A helyi eredetű provin-
ciális faragványok többsége szarvasmarha hosszúcsontból és ritkábban ló hosz-
szúcsontból készült, de a karperecek és a fésűk nyersanyaga a gímszarvas agancs 
volt. A telepásatások tanúsága szerint a szarvasagancs feldolgozása csak a pro-
vincia utolsó évtizedeiben jött divatba.15 

A sírokban talált fésűk elsősorban asszonyok mellett, ritkábban gyermeksí-
rokban maradtak meg. Feltételezésem szerint a provinciába átkerült, ide házaso-
dott asszonyokról és gyermekeikről van szó, akik megőrizték népviseletüket és 
temetkezési szokásaikat. Tehát a rituális változások mögött – mint Mócsy András 
is felvetette – nem vallási, hanem inkább etnikai mozgások voltak. 

Ami sajátos, hogy Aquincumból – a karperecekhez hasonlóan – ezek a késői 
fésűtípusok is hiányoznak.16 Miközben a korai egylapú és két oldalán fogazott 
fésűk gyönyörű példányai kerültek elő: egy áttört felirattal készített fésű, egy 
igen nagyméretű elefántcsont fésű, sőt itt maradt meg egy szintén kuriózumnak 
tekinthető kétoldalú fa fésű töredéke is. A késői fésűk közül három az ún. púpos-
hátú csoportba tartozik.17 A fésűket bronz csövek fogják össze szegecsek gya-
nánt. Földrajzilag a legközelebbi párhuzamaik Intercisából ismertek. Egyéb fa-
ragványok esetében is bizonyítható a két település közötti kapcsolat. A vasszege-
csekkel összekapcsolt háromszög alakú fogóval készült fésű párhuzamai Brigetio 
környékéről ismertek.18 A felületdíszítésen a szarmata csontfaragványokról is-
mert poncolt keretelés látható. Az Aquincum környékén megjelenő új etnikumok 
jelenlétének egyik legérdekesebb bizonyítéka az albertfalvai vicusban talált csont 
fésűtöredék, amelynek elkészítési technológiája, formája, mérete pontosan meg-
egyezik az osztropatakai II. kincsből ismert fésűvel. Az osztropatakai II. kincset 
a Kr. u. 3. század közepétől a 4. század elejéig terjedő időszakra datálják.19 

 
15 T. Bíró – Choyke – Vass– Vecsey i. m. (5. jegyz.) katalógus adatai alapján. 
16  T. Bíró – Choyke – Vass– Vecsey i. m. (5. jegyz.) katalógus adatai alapján. 
17  Bíró – Choyke – Vass– Vecsey i. m. (5. jegyz.) 174, 175, 176 katalógusszám. 
18  Bír ó– Choyke – Vass– Vecsey i. m. (5. jegyz.) 178. katalógusszám. 
19  P. Prohaszka: Des wandalische Königsgrab von Osztrópataka (Ostrovany, SK.) Bp. 2006. 85. 

86 abb. 
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Az albertfalvai vicusban talált csontfésű töredéke összevetve az osztropatakai  

II. kincs csontfésűjével. 
 
Számos régészeti leletanyag feldolgozása után meglepődve állapíthatjuk meg, 
hogy Aquincumból hiányoznak, ill. igen elenyésző számban vannak jelen azok a 
késő római viseleti tárgyak, amelyek a többi pannoniai települést és temetőt eb-
ben a korban „elárasztották”. Mára már meggyőződésem, hogy a különböző tí-
pusú fésűk megjelenése mögött etnikai mozgások, bevándorlás állt. Valószínűleg 
feleségnek vagy szolgálónak áttelepült asszonyok felszereléséhez tartoztak. Lele-
tek tömege bizonyítja, hogy a Római Birodalom határain kívül az egyes fésűtí-
pusok más-más barbár etnikumhoz kötődtek (markomannok, quádok, gótok, 
szarmaták, gepidák). 

A karperecek divatjának elterjedése mögött ilyen jelek nem mutathatók ki, 
bár a karperecek mintakincsében (főleg Intercisában) sok hasonlóságot fedezhe-
tünk fel a szintén keskeny fésűpántokkal. Lányi Vera egyértelműen az elszegé-
nyedéssel magyarázta elterjedésüket, de ennek bizonyos mértékig ellentmond, 
hogy Intercisában épp a leggazdagabb női sírban találunk aranyfóliával bevont 
csont tárgyakat és karpereceket. Aquincumban is az elefántcsont karperec viselé-
se a gazdag idegen, a mumifikált fiatal nő és a szintén mellékletekben gazdag két 
kettős gyereksír (ikrek?) kiváltsága volt. A csont karperecekhez esetleg bizonyos 
hiedelmek is kapcsolódhattak, bár az aquincumi múmiasír halottja esetében 
egyik karkötőjének rituális félbevágása inkább egyedi jelenség lehetett. 

Mind Gorsium, mind Intercisa kapcsán megállapítható, hogy a csont karpere-
cekkel eltemetett asszonyok a késő római lakosság azon részéhez tartoztak, akik 
egy-egy katonai objektum feladása után helyben maradtak. A táci belső római 
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erődnek a többi hasonló társával szemben körbástyái már nem épültek meg. A 
környezetében feltárt temető éremleletei azonban bizonyítják (I. Const. és I. Va-
lentinianus), hogy a telep lakói helyben maradtak.20 Ugyanezt mondhatjuk el In-
tercisáról is, ahol Visy Zsolt feltételezése szerint a castellum elvesztette katonai 
jellegét és egyre inkább a civilek által is lakott erődített refugiummá kezdett át-
alakulni.21 Ma ezeket a területeket, lakóikkal együtt a modern szociológia „rozs-
da övezeteknek” mondja. 

A két (karperec és fésű), másutt tömegesen jelenlevő, szignifikánsan késő 
római régészeti lelettípus feltűnő hiányára Aquincumban – epigráfiai források hí-
ján – csak hipotéziseink lehetnek. Ilyen lehetséges elmélet lenne Aquincumnak, 
mint a hadászati okokból „zárt városnak” minősített terület rendészeti lezárása. A 
határvidék talán legjelentősebb katonai centrumában nemkívánatos elemek vol-
tak a túlpartról átkerült barbárok, úgyszintén korlátozni kellett a pagani beáram-
lását. A római törvények a municeps-szel szemben élesen megfogalmazták az 
incola jogi lehetőségeit a városon belül, illetve az incolával szemben megkülön-
böztették és valószínűleg szigorúbban ellenőrizték azt, aki (tanulmány, üzleti stb. 
okokból) ideiglenesen tartózkodott a város területén. Például nem lesz incola, és 
nem lesz a város a lakóhelye annak, aki tanulmányai miatt 10 évnél rövidebb 
ideig tartózkodik egy városban, sem az apja nem válik incolává, pusztán azért, 
mert gyakran meglátogatja.22 A birodalom biztonságos évszázadaiban törvénybe 
foglalták azt, hogy semmi akadálya nincs annak, hogy valaki ott lakjon, ahol 
akar, ha nincs külön megtiltva neki.23 

A birodalmi közállapotok romlása magával hozta az eddig kiváltságos váro-
sokon belül a közfeladatok ellátásának szigorítását és az egész Birodalmon belül 
az adózási fegyelem betartását és számonkérését. De a városok a kötelezettségek 
ellenére még mindig biztonságot jelentettek. A törvényekben is kihangsúlyozzák, 
hogy akik nem incolaként tartózkodnak a településen, nem részesülhetnek a vá-
ros nyújtotta előnyökből. A háborús időkben ez az előny a falak nyújtotta bizton-
ság volt. Kérdés, hogy vajon kiket fogadtak be a krízis idején a városok? Clau-
dianus Stilichóhoz írt dicsőítő versében erre is találunk közvetett utalást.24 A 
nyugati gót veszély elmúltával a pannoniai legatus parancsára „a sokáig zárt ka-
pukat már végre kitárták.” A földjeikre visszatérők esetében Claudianus azt talál-
ja a legfontosabbnak hangoztatni, hogy újra fizetik buzgón az adókat. A megvál-
 
20  Tóth E.: Studia Valeriana. Az alsóhetényi és ságvári késő római erődök kutatásának eredményei. 

Dombóvári Városszépítő Egyesület, Helytörténeti Sorozat 8. Dombóvár 2009. 242, 84–85; Tóth 
E.: Gorsium? – Herculia? – Tác – Fövenypuszta. In: Studia Epigraphica Pannonica I: l. Észak-
Kelet Pannonia. Budapest 2008. 61–101, 70–71. 

21  Visy Zs.: Intercisa – ein römisches Grenzkastell am pannonischen Limes. Das Altertum 1978. 
106–111. 

22  Alex. Cod. 10. 40. 2 pr. hivatkozva: Illés I. Á.: Városi közigazgatás a Digesta 50. könyvében. 
Documenta Historia 85. Szeged 2011. 45. 

23  Digesta 50. 1. 31. 
24  Claudianus III. II. 194, 204. 
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tozott, kedvező helyzetet ecsetelve a versen belül újra visszatér arra az örvende-
tes tényre, hogy az illyr birtokosok hazatérve újra adózhatnak, hogy gyarapodjon 
a római kincstár. 

Nem kizárt, hogy az évekig tartó háborús veszélyeztetettség során is a regiszt-
rált, adóképes földtulajdonosokat, bérlőket engedték be a stratégiai fontosságú 
városokba, mint amilyen feltételezésünk szerint Aquincum is lehetett. A felha-
gyott gorsiumi belsőerőd és a szintén ütőképes helyőrség nélkül maradt intercisai 
castellum lakosai más életnívóba kényszerültek, amely valószínűleg számukra 
szociális struktúraváltást és státuszcsökkenést is jelentett. Justinianus törvény-
könyvében találunk Constantinopolisra érvényes, de többé-kevésbé a többi vá-
rosra is vonatkoztatható idegenrendészeti szabályozást. Iustinianus 539-ben a 
Nov. 13.1.-ben rendelkezik a quaesitor tisztének létrehozásáról. E rendőri funk-
cionárius feladata volt a Konstantinápolyban időlegesen tartózkodó idegenek 
felügyelete, ügyelni rá, hogy dolguk végeztével hazatérjenek, munkát biztosított 
a munkaképes munkanélkülieknek (a bevándorlókat visszatoloncolták a saját 
provinciájukba), ill. kiadta a koldulási engedélyeket a helyben lakóknak és azok-
nak a bevándorlóknak, akik idősek vagy sérültek voltak. 

Aquincumban e késő római viseleti tárgyak hiánya azért is feltűnő, mivel a 
város territoriumán, a mai Budapest területén folyó ásatások anyagában megje-
lennek a karkötők és a fésűk is, pl. Zsidi Paula gazdagréti feltárásán,25 csupán 
magából a szorosan vett Aquincum városból hiányoznak. Hacsak nem feltételez-
zük a város civil lakosságának korábbi evakuálását és a település topográfiájának 
elég valószínűtlen átrendezését, a katonailag ellenőrzött, az idegenek betelepedé-
sét megakadályozó „zárt város” létezésének a lehetősége a legelfogadhatóbb ma-
gyarázat a fentiekben taglalt régészeti leletek hiányára. 

 
 
 
 
 
 
 

 
25  Zsidi P.: A Budapest XI. kerületi Gazdagréten feltárt 4–5. századi temető. CommArchHung 

1987. 45–72. 
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Az alábbiakban egyetlen filológiai kérdésről lesz szó, a görög irodalom 15. szá-
zadi itáliai recepciójának egy apró részletéről. A jelenség, amelyre ez a szövegér-
tési probléma rávilágít, nem tartozik a legtipikusabbak és legfajsúlyosabbak kö-
zé, mégis a maga egyediségével és különösségével a görög kultúra új életre kel-
tésének, e korántsem egyszerű, buktatókkal és félreértésekkel teli folyamatnak 
egy jellemző vonására világíthat rá. 

A probléma Naldo Naldi firenzei költőnek Hunyadi Mátyás „fenséges” 
könyvtárát1 magasztaló De laudibus augustae bibliothecae című költeményéhez 
kötődik. Az 1487 és 1489 közé datálható vers2 szövege – nem meglepő módon – 
a korabeli stíluseszménynek és nyelvi normáknak megfelelően alapvetően klasz-
szikus mintákat követ. Mondattani szempontból kissé lazábban, szókincsében 
szorosabban. Ezért is feltűnő egy viszonylag ritkán használt görög eredetű szó 
gyakori előfordulása a költeményben. A sophos szóval ötször is találkozik az ol-
vasó – alig kevesebbszer, mint a ránk maradt ókori latin irodalom egészében. 
Háromszor a grande szóval alkot szókapcsolatot, kétszer pedig önmagában, a 
grande nélkül áll. Mind az öt szöveghelyen sophos alakban fordul elő, és ez az 
alaktani egyformaság még tovább nehezíti a szó pontos beazonosítását: mi a szó-
faja, melyik ragozási csoportba tartozik, milyen esetben áll, és voltaképp mit is 
jelent. A görög szó értelmezésével kapcsolatban (mely nem meglepő módon már 
az archaikus időkben is felbukkan irodalmi szövegekben) a klasszikus és poszt-
klasszikus nyelvhasználat alapján elvben két lehetőség vetődhet föl: 

 

1  A Bibliotheca Corviniana sok magyar ókortudóshoz hasonlóan a most ünnepelt Gesztelyi Ta-
más érdeklődését is felkeltette; a Plinius-korvina szövegtörténeti hátterét „A Korvin könyvtár 
Plinius-kódexe, avagy hogyan  készült egy humanista szövegkiadás” című tanulmányában tárta 
föl: Könyv és könyvtár 22–23 (2000–2001) 2–26. 

2  A datálás támpontjairól, valamint a kézirat kodikológiai adatairól a 2013 őszén megnyíló firen-
zei kiállítás katalógusában írok részletesebben: Naldo Naldi: Lode della biblioteca di Mattia 
Corvino. In: Firenze Laurenziana e Buda Corviniana (catalogo della mostra al Museo San 
Marco). A cura di Péter Farbaky, Dániel Pócs, Enikő Spekner, András Végh, Magnolia Scudieri 
e Lia Brunori. Firenze 2013. 208–209. 
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1. A sofw=j „remekül (csináltad!)”, „bravó” jelentésű adverbiumból főneve-
sült, a grande ebben az esetben melléknévként funkcionál, a kifejezés értelme 
pedig „hatalmas bravó”, „nagy elismerés”.3 

2. A görög sofo¿j melléknév (illetve az ebből főnevesült) „bölcs” jelentésű 
sophus vagy sophos szó pluralis accusativusával van dolgunk,4 a grande pedig 
adverbiálisan „nagyon” jelentésben értendő, az igékhez kapcsolódó semleges-
nemű melléknevek mintájára (mint amilyen például a catullusi dulce ridentem). 
A kissé merésznek tűnő grande sophos kifejezés ennek megfelelően a „nagyon 
bölcs (férfi)” jelentésű grande sophus-ból vezethető le. 

Mit mutatnak előzetes elvárásainkhoz képest a szöveghelyek? A szó először 
Mátyás szellemi erényeinek méltatása során hangzik el a költeményben. Éles 
eszével – magasztalja a magyar királyt a firenzei költő – minden olyat észrevesz, 
ami a bölcsnek tartott férfiak (vagyis a filozófusok) figyelmét elkerüli: 

 
Quin etiam sic alta sapit: sic alta requirit 
Semper: et ingenio sic omnia cernit acuto: 
Quae latuere viros nomen sapientis adeptos 
Grande sophos quamvis vitam cupiere per omnem 
Et licet agnorint quid sit, quid eritque fuitque 
Mortales inter: quid et imo fiat in orbe<.>5 

 
Ami a grande sophos kifejezést illeti, értelmezését eleve bizonytalanná teszi, 
hogy a kézirat hiányos központozásából adódóan6 a mondatot kétféleképpen is 
lehet tagolni. Tartozhat a „bölcs nevet kiérdemlő férfiak”-hoz (viros nomen sa-
pientis adeptos), appozícióként: „különösen bölcsek (sophosok)” értelemben, és 
tartozhat a következő mondathoz: „bármennyire is vágytak egész életükben” – a 
 

3  Az adverbium már főnevesült formában a tárgy mondatrészi funkcióját betöltve tűnik föl 
Petroniusnál (’sophos’ universi exclamavimus, 40. 1), hasonlóképp Martialisnál (1. 3. 7, 1. 49. 
37, 1. 66. 4, 1. 76. 9–10, 3. 46. 8 és 6. 48. 1), majd a késő ókorban Claudianusnál (Carm. min. 
23. 28), Sidonius Apollinarisnál (Carm. 1. 4, 5. 7–8, 8. 10, 23. 233–234, Epist. 9. 13. 108–109) 
és Ennodiusnál (Carm. 1. 8. 34). 

4  A görög eredetivel azonos sophos alakban használja a szót Lucilius (1236), Martialis (7. 32. 4), 
a latinosított sophus formában Phaedrus (3. 14. 9); Liviusnál (9. 45. 1) ablativusban fordul elő, 
így nem lehet eldönteni, melyik alakot részesítette előnyben. 

5  De laud. 1. 162–167. 
6  A kézirat központozása – a korabeli kódexek szövegéhez hasonlóan – egyébként is sok értelme-

zési nehézséget okoz. Amellett, hogy sok esetben más logikát követ, mint a mai helyesírási 
rendszerek többsége, ezt az eltérő logikát sem következetesen érvényesíti. Az idézett részben 
mindenesetre, úgy tűnik, az írásjelek használata a következő három ponton tér el a mai szabá-
lyoktól: a kettőspontok a tagmondatok párhuzamosságát vagy szembenállását emelik ki, az alá-
rendelő mellékmondatok előtt nem kötelező a vessző használata, felsorolás jellegű mellérende-
lés esetén pedig csak az első tag után kerül vessző a mondatrészek vagy tagmondatok közé. (A 
mondatvégi pont hiánya inkább másolói figyelmetlenséggel magyarázható.) 
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grande sophos-ra.7 De vajon ez utóbbi mit jelenthet? „Bölcsekké válni” akartak? 
Ebben az esetben, vagyis ha accusativus cum infinitivós szerkezet részeként ér-
telmezzük a grande sophost, akkor a se-t és az esse-t is oda kellene értenünk 
melléje. Egy ilyen elliptikus szerkezet azonban (főleg a visszaható névmás elha-
gyása) még költői nyelvben is szokatlan grécizmusnak számítana. Nyelvi szem-
pontból ezért megnyugtatóbb megoldásnak tűnne, ha a grande sophost „nagy el-
ismerésnek” értenénk. Ezzel szemben viszont tartalmi kifogás emelhető, ameny-
nyiben a bölcsekkel kapcsolatban nem igazán indokolt azt az életcélt feltételezni 
(legalábbis ebben a kontextusban), hogy bravóra, elismerésre vágynak. Sokkal 
inkább azt várnánk, hogy a szóban forgó férfiak egész életükön át bölcsességre 
törekednek; a sophos cupiere kifejezés inkább mintha a filozófia szót parafra-
zeálná latinul. Csakhogy a bölcsesség görögül sophia, nem pedig sophos – ez az 
értelmezési lehetőség szintén zsákutcának tűnik. Maradjunk tehát az elsőként 
említett értelmezésnél, hogy a sophos a sophus melléknév többes számú accusa-
tivusi alakja? 

Hasonló dilemmába ütközünk a másik két szöveghelyen is. Mind a két eset-
ben a tágabb szövegösszefüggés alapján egyértelmű, hogy bölcsekről, a filozófu-
sok jól elkülöníthető csoportjáról van szó, maga a mondat pedig tárgyesetben ál-
ló szót kíván – nyelvi szempontból a „bravó” (sofw=j) éppúgy lehetséges volna, 
mint a „bölcs” (sophus, sofo¿j) többes számú accusativusa, de előbbi tartalmi 
szempontból nem tűnik tökéletesnek. 
 

… et subiens tabulata iacentia muro 
[t.i. turba] Partem implet magnam: sic affluxisse novorum 
Ut dicas comitum numerum turbamque frequentem<,> 
Usque adeo cuiquam vix ut numerablis esset<,> 
Grande sophos varia quae sit ratione sequuta 
Ingeniique sui monumenta reliquerit: et quae 
Delectata graves rerum cognoscere causas 
Posthabitis aliis, vitam posuisse feratur 
in contemplandis quae fert natura creatrix.8 

 

7  Elvben létezik egy harmadik lehetőség is, hogy ti. a grande melléknevet a nomen jelzőjének te-
kintjük. Ezt az opciót azért iktattam ki, mert a másik két szöveghelyen, ahol a grande sophos 
szókapcsolat előfordul, nem lehet efféle tagolással, vagyis a grande más szóhoz kapcsolásával 
eltüntetni a kifejezést, és így megoldani a problémát. A grande sophos háromszori előfordulása 
azt mutatja, hogy Naldi szövegében szorosan összetartozik a két szó és állandósult szókapcsola-
tot alkot. 

8  De laud. 2. 296–304. „A többi filozófus tömege lepi el és tölti meg a falra simuló polcozat nagy 
részét, az újabb kísérők olyan nagy számban és tömegben érkeztek, hogy azt mondhatnád, nincs 
ember, aki meg tudná számolni őket, akik a nagy sophos-t követték (keresték) különböző mó-
don és nyomot hagytak magukról, stb.” A szövegben feltüntettem, ahol változtattam a közpon-
tozáson. 
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Nam sub figmentis varioque colore loquendi 
Plura docet, meliora docet quam quisque virorum 
grande sophos qui sunt[,] et re verboque sequuti[.], 
Quique in eo vitam studio posuere vel omnem<.>9 

 
Ha a fentiek mellett azt a két további szöveghelyet is figyelembe vesszük, ahol a 
sophos szó önmagában fordul elő, az egyik esetben szintén kétféleképp érthető, a 
másik helyen azonban a szó kizárólag egyes számban képzelhető el szövegkör-
nyezetében. Az első egy olyan részen fordul elő, ahol arra esik a hangsúly, hogy 
Mátyás valamennyi műfaj képviselőjét vendégül látja, és minden fontos szerző-
nek helyet biztosít könyvtárában, akár szent, akár profán témában írtak, akár a 
történeti, akár a költői, akár a bölcseleti munkák közé tartoznak műveik:10 
 

Hospitium …dari Rex iussit amicum 
Omnibus his aliquid qui conscripsere per artem<,> 
Illud sive sacrum fuerit: seu forte profanum 
Illud ad historias seu pertinet adque poetas 
Sive sophos spectat, sive ad monumenta deorum 
Attinet: a superis in nos collata benignis. 

 
A kétféle értelmezés lehetősége azért marad nyitva, mert a sophos-szal azonos 
mondattani szerepet betöltő és párhuzamos jelentésű két szó közül az egyik mű-
fajt nevez meg (historias), a másik alkotókat (poetas), így ezek segítségével nem 
lehet eldönteni, hogy a sophos filozófiai műveket vagy filozófusokat jelöl-e. 

A szó pontos jelentése a másik helyen sem egyértelmű, az viszont biztosra 
vehető, hogy a sophus többes számú accusativusa ezúttal kizárható. A kifejezés 
egy 14 sorra burjánzó mondat egyik vonatkozói mellékmondatában tűnik föl, 
amely az aristotelési corpus kivonatoló és összegző jellegét méltatja. 
 

Proximus huic sequitur[,] sub eodemque ordine sedem 
Sumit Aristoteles[:]<,> est quem mirata vetustas<,> 
Ille quod ingenio sic praestitit unus acuto<,> 
Ut quoscumque libros cuncti scripsere priores<,> 
Viderit[,] inque suos collegerit omnia solers 
Scripta vetustorum, ne quid superesset in ipsis 
Priscorum libris, quod posset in acta referre 
Quodque locis posset propriis legisse notatum 

 

 9  De laud. 3. 20–23. Vergilius „kitalált történeteivel és sokszínű beszédével többet és jobban ta-
nít, mint bármelyik férfi azok közül, akik nagy sophos-ra törekedtek szóval és tettel, akik erre 
tették föl egész életüket.” 

10  De laud. 4. 167–172. 
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Posteritas, posset satis agnovisse, quod omnes 
Ante dedere sophos veteres<,> meminere quod ante<,> 
Corpus Aristoteles quoniam collegerit in unum 
Omnibus a priscis olim quae scripta fuere 
Ut sua lecta forent propria quae ferrent ab arte 
In pretioque forent tantum quaecumque dedisset.11 

 
A peripatetikus filozófus nagyságát Naldi abban látja, hogy minden fontosat 
megőrzött az elődök tanításaiból és ezt a tudást tovább is adta az utókornak. 
Aristotelés, szól a méltatás, a régiek minden könyvét átolvasta és beépítette a 
maga írásaiba, semmit nem hagyott ki, quod omnes /Ante dedere sophos veteres 
meminere quod ante (256-7). A tagmondat értelme ezúttal sem könnyen átlátha-
tó. Leginkább két alternatíva jöhet szóba: 1. „amit korábban minden ember dicsé-
rettel illetett, amit korábban számon tartott”. 2. „ami sophos-t (= bölcsességet?) az 
összes régi (ti. filozófus) korábban adott (ti. az embereknek), amit korábban fel-
jegyzett.” Az első esetben a sophos a görög adverbiumból (sofw=j) vezethető le, 
ami a dedere ige tárgyaként így azt jelentené: „bravót adtak”, „elismertek”. A má-
sodik esetben a sophos semleges nemű főnév, amely a mondat előző részeihez 
mint értelmező kapcsolódik, és beépül abba a vonatkozó mellékmondatba, amelyik 
kifejti tartalmát (vagyis a quod, bár megelőzi, de rá vonatkozik). 

Rögtön tegyük hozzá, hogy mindkét értelmezésnek megvan a maga gyenge 
vagy bizonytalan pontja. Az elsőnek az, hogy az elismerés tárgyát kifejező szó 
(vagyis az, aki vagy ami a dicséretet kapja) dativusban kellene hogy álljon, a 
quod pedig nem az. A másodiké pedig eleve a sophos semleges nemű főnévként 
való értelmezése (fentebb zsákutcának minősítettük ezt a lehetőséget), amihez az 
a nehézség is járul, hogy sem az igekötő nélküli dedere ige nem szokványos (bár 
nem lehetetlen) valamilyen tanítás, tudás megmutatására vagy közzétételére, sem 
a meminere a feljegyzésre. Annyi azért biztosnak látszik, hogy a sophos – bármit 
jelent is – ebben a mondatban csak egyes számú tárgyesetben értelmezhető. A 
kulcskérdés ezek után az, létezik-e vagy sem semleges nemű sophos (so¿foj) 
görög főnév? A Liddell-Scott-ban nem fogjuk megtalálni. Ha azonban a kortárs 
humanisták görög szókincsét tekintjük át, meglepődve tapasztalhatjuk, hogy az ő 
„szótárukban” – létezett ez a szó! 

A szó ráadásul több helyen és többféle szövegtípusban is felbukkan: költői 
művekben éppúgy, mint filológiai fejtegetésekben. Kiindulópontnak a fentebb 
idézett Martialis-helyek kommentárjait érdemes választanunk.12 Martialis epi-
grammáira a 70-es évektől kezdve fordult a humanista tudósok figyelme, akik 

 

11  De laud. 2. 248–261. 
12  A szó történetének ezt a fázisát lásd Alessandro Perosa: Noterelle pichiane. In: Studi di filolo-

gia umanistica. 3. Umanesimo italiano. Roma 2000. 175–186. 
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különösen a kevésbé ismert és nyelvi anomáliákat mutató klasszikus szövegek 
magyarázatában mérték össze tudásukat és szellemi képességeiket tudományos 
karrierjük építése során. A legkorábbi kommentárok Domizio Calderinitől és 
Niccolò Perottitól származnak, de az egyes magyarázatokat nem lehet pontosan 
datálni, mert az eredetileg szóban elhangzó előadásaik szövegét a szerzők rend-
szerint csak évekkel később adták ki (hol nyomtatott, hol kéziratos formában), és 
a publikációig sokat változtak a szövegek. Ebből adódóan, hiába ismerjük az 
írott verziók megjelenésének dátumát, a kommentárok valódi keletkezési idejét 
szinte lehetetlen meghatározni, sőt gyakran egy-egy részlet eredeti szerzőjét sem 
könnyű egyértelműen megállapítani. Az egymással vitázó, presztízsükért és al-
kalmazásukért küzdő humanista professzorok ugyanis értelemszerűen folyama-
tosan figyelték egymás előadásait, és vitáik során hol öntudatlanul, hol tudato-
san, hol jó-, hol rosszhiszeműen átvettek bizonyos gondolatokat riválisaiktól, 
miközben más elképzeléseikkel vitába szálltak. A szövegek rögzítetlensége miatt 
már akkor százával keletkeztek kölcsönös plágiumvádak, olyan előzmények után 
és olyan körülmények között, hogy egyértelmű igazságot ma már végképp lehe-
tetlen volna tenni a felek között. Emiatt lehetünk kissé bizonytalanok a tekintet-
ben, hogy valóban Calderinitől származik-e az első magyarázat a szóban forgó 
Martialis-helyekhez, akinek 1473-ban jelent meg a kommentárja, vagy pedig 
Perottit illeti az elsőség dicsősége, akinek műve csak 1478-ban látott ugyan nap-
világot Cornucopia címen, viszont már 1472-ben elkészült Martialis-szövegkia-
dása. Mindenesetre Calderini a következő magyarázatot fűzi a martialisi kifeje-
zéshez: 

 
Audire cum grande sophos: idest cum verbis laudatus fueris. Nam illi dicuntur 
audire grande sophos, qui laudantur. ut alibi «Quod tam grande sophos clamet 
tibi turba togata» (6.48.1-2). Tractum ab adulatione Graecorum. Graeci enim, 
cum primum alicuius scripta vel legerunt vel audierunt, statim assentando 
subiciunt sofo¿j e¹sti, id est «doctus est». Persius quoque genere neutro 
protulit «Pegaseum melos» (prol. 14).13 
 
Perotti magyarázata kísértetiesen hasonlít kollégája kommentárjára: 
 
Audire cum grande sophos. Postquam summe laudatus fueris. Mos est Graeco-
rum, dum scripta alicuius vel legerint vel audierint, assentando dicere sofo¿j, 
«sophos», hoc est sapiens, doctus, unde sophistae dicuntur. … Neutro autem 
genere dixit poeta «grande sophos», idest grandem illam et adulatoriam vocem 
tot hominum clamantium sophos. Sic alibi: «Quod tam grande sophos clamet tibi 

 

13  Domizio Calderini: Commentarii in Martialem. Defensio ad Corelium. Venezia 1474. f. b2v. 
Idézi Perosa i. m. (13. jegyz.) 184. 
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turba togata» (6.48.1-2). Sic autem neutro genere «grande  sophos» inquit, que-
madmodum Persius «Pegaseum melos» (prol. 14).14 
 
A két szöveg láthatóan nagyon szorosan összefügg egymással, de most (szeren-
csére) nem ennek a szövevényes kapcsolatnak a kibogozása a feladatunk. Szá-
munkra ezúttal egy olyan mozzanat érdekes, ami közös a két magyarázatban, ne-
vezetesen az, hogy egyik kommentátor sem gondolt arra, hogy a latin sophos szó 
a görög sofw=j adverbiumnak az átírása és átvétele volna, s ehelyett, úgy tűnik, 
mindketten egy – valójában nem létező – sofo¿j e¹sti (latinul doctus est) dicsé-
rő formulát feltételeznek. A szó semleges nemére adott magyarázatukban szintén 
van egy közös elem (mondhatni egy újabb error coniunctivus): mindketten a 
persiusi melos szóra hivatkoznak analógiaként – tévesen. Hogy pontosan hogyan 
képzelték a hasonlóságot, nem fejtik ki, mindenesetre a megfogalmazás és a 
megadott latin fordítás (doctus) azt sugallja, hogy az omikron-tövű, hímnemű 
sofo¿j mellék- vagy főnévből indultak ki, és ennek nemét „változtatták meg” a 
szigma-tövű névszók ragozási csoportjának „mintájára”, ahová a hivatkozott 
példa (me¿loj) tartozik. A tévesztés elsőre elég durvának tűnik, de nem szabad 
elfelejtkeznünk arról sem, hogy a két paradigma keveredésének ókori előzmé-
nyei is vannak a latin nyelvben. A me¿loj típusú főneveket ugyanis (mint ami-
lyen még például a xa¿oj/chaos vagy pe¿lagoj/pelagus is) már a klasszikus la-
tin ragozási rendszere sem tudta könnyen és egyértelműen kezelni. A két csoport 
között interferencia lépett föl. Ennek következtében miközben nominativusi és 
accusativusi alakjait többnyire meghagyták változatlan formában és semleges 
nemben (vagy csak a nemét, mint a pelagus esetében),15 függő eseteit rendre az 
o-tövűek paradigmája szerint képezték, olykor a szó nemét is megváltoztatva 
semlegesről hímneműre. Igaz, hogy a mi esetünkben egy ellenkező folyamat ját-
szódik le, vagyis egy görög szigma-tövű főnévből „keletkezik” egy latin o-tövű, 
de egy ilyen paradigmaváltás alapján már nem tűnik olyan abszurdnak a huma-
nisták feltételezése, hogy bizonyos omikron-tövű görög főnevek heterokliták és a 
szigma-tövűek szerint is ragozhatók. 

Az is elképzelhető persze, hogy két humanistánk nem efféle ingadozásra 
gondolt, hanem két külön szót feltételezett (csak éppen ennek kifejtését kihagy-
ták a magyarázatukból). Ennek értelmében létezne egy semleges nemű főnév (toì 
so¿foj), amely ugyanabból a tőből származtatható, mint a sofo¿j mellék- és fő-
név, de nem azonos vele. Természetesen tévedésnek ez is tévedés, de annyiból 
logikusabb, hogy a két szó jelentéskülönbségére is magyarázatot ad. Ebbe az 
irányba mutatnak Perottinak azok a megjegyzései is, amelyeket a sophos szó 
többi martialisi előfordulásához fűz. Ezekben mindannyiszor egy olyan jelentésű 
 

14  Niccolò Perotti: Cornucopia. Venezia 1489. f. L3r. Idézi Perosa i. m. (13. jegyz.) 184. 
15  Bár tegyük hozzá, Lucretius a görög pelage alakot is használja pl. acc.-ban (6.619). 
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főnévként határozza meg, amely a bölcs ember megbecsültségét, a bölcsességé-
ből eredő nevét, hírét jelöli, tehát nem közvetlenül azonosítja a sofo¿j e¹sti 
formulával vagy a formula sofo¿j névszói részével, hanem egy vele összefüggő, 
de tőle különböző szónak fordítja. 

 
1.49.37-hez 
Sophos. Gloriam, existimationem, nomen sapientiae, de quo diximus. 
1.66.4-hez 
Sophos. Nomen sapientis, opinio doctrinae. 
1.76.10 
Magnum sophos. Magnam gloriam, magnum nomen sapientiae.16 
 

Ugyanakkor az is tény, hogy Perotti sehol nem mondja ki ennek a szónak a léte-
zését; ezt elsőként a szintén jó hellénista hírében álló Bartolomeo Fonzio Per-
sius-kommentárjában olvashatjuk (a budai könyvtár szervezésével is megbízott 
szerzőről érdemes megjegyezni, hogy tudós műve egyik példányát saját kezűleg 
másolta le és ajánlotta Mátyás számára). Fonzio megjegyzése azért is érdekes, 
mert kiderül belőle, hogy ő érzékelte a ragozási problémát, és ezt azzal oldotta 
meg, hogy a szót ragozhatatlannak nevezte: Melos autem sicut et sophos genere 
neutro indeclinabiliter ponitur.17 

Akárhogy is próbáljuk rekonstruálni Calderini és Perotti gondolatait, sem a 
hivatkozott analógia nem érvényes, sem a sofo¿j e¹sti dicsérő formula nem lé-
tezik a görögben. Kiindulópontjuk viszont egy szempontból mégis helyes volt: a 
görögből átemelt sophos szó valóban egy dicsérő formulából származtatható. Az 
ebből adódó következtetést azonban már egyikük sem vonja le, hogy ti. a semle-
ges nemet éppen az indokolja, hogy a görög szó (voltaképp hiányos mondat) sa-
játos idézetként illeszkedik a latin szövegbe, és főnevesülve épül a mondatba. 
Másképp fogalmazva, a sofo¿j <e¹sti> (magyarul kb. „bölcs <vagy>”) fordulat, 
mely önállóan használva valaki dicséretére szolgál (most tekintsünk el attól, 
hogy valójában a sofw=j-szal lehet dicsérni), ezúttal magát a dicséret aktusát je-
löli: sofo¿j <e¹sti>-t hallani annyi, mint elismerést kapni (ahogy például a ma-
gyar „légyott” kifejezés is találkozót jelent, vagy az „istenhozzád” búcsút).18 A 
semleges nemű melléknév egyfelől ezt a szófajváltást jelzi, másfelől – az eset je-
lölésével – meg is valósítja a főnevesült szó szintaktikai beillesztését (hasonló 

 

16  Perotti: Cornucopia. Q3v, R1r, R7r. Idézi: Perosa i. m. (13. jegyz.) 185. 
17  Explanatio in Persium. De ponderibus et mensuris. Firenze 1477. f. A6v. Idézi Perosa i. m. (13. 

jegyz.) 186. A hivatkozott korvinát ma Wolfenbüttelben őrzik (Herzog August Bibliothek 43. 
Aug. 20). 

18  A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a „tag-switching” egyik esetével is dolgunk van, vagyis egy 
görögből változatlanul átvett kifejezés kap ilyen metanyelvi jelentést. Minthogy azonban egy la-
tin szó ugyanígy viselkedne, nem az átvétel miatt lesz semleges nemű a sophos mellékneve. 
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funkciója lehet egy semleges nemű mutató névmásnak is, vagy a görögben a 
névelőnek). 

A Martialis-magyarázók átgondolatlan és tévutakra vezető ötletei alapján arra 
gondolhatna az ember, hogy a humanisták először a Martialis-szövegek értelme-
zésekor szembesültek a sophos szóval. A helyzet ezzel szemben az, hogy költői 
szövegekben már mintegy két évtizeddel korábban felbukkan, két alkalommal is. 
Először Nicodemo Folengo egyik elégiájában, másodszor Cristoforo Landino 
Xandra című gyűjteményének 13. darabjában. Az első műben a mantovai költő 
Federico Montefeltro különféle szellemi képességeit dicséri úgy, hogy egy-egy 
antik példakép folytatóját és megtestesülését ünnepli személyében. Ahogyan íté-
lőképességét Fabriciustól, szenvedélyét Démosthenéstől, szónoki tehetségét pe-
dig Antoniustól örökölte, úgy bölcsességét Thaléstől: 19 

 
In te Fabricii censura, Demosthenis in te 
Pectus et Antonii lingua Thalisque sophos, 
In te sancta fides Lepidi, claementior in te 
Chrispini monitus Antigonique viget, … 

 
A nominativusban álló szó biztosan nem lehet az omikron-tövű sofo¿j megfele-
lője („bölcs férfi” jelentésben), és a párhuzamosan felsorolt képességek listája 
alapján azt is kizárhatjuk, hogy a szó hírnevet, a bölcsességgel kivívott elisme-
rést jelölne. A sophos nyilvánvalóan valamilyen képességet, emberi kvalitást je-
lent ebben a mondatban, vagyis bölcsességet. Érdemes arra is felfigyelnünk, 
hogy Folengo egy görög bölcs, sőt az első görög filozófus kapcsán használja a 
szót, nyilvánvalóan azért, hogy a fogalom görög eredetét nyelvileg is kifejezze. 
 Hasonló tanulságokkal szolgál a Landino-vers is. A Leon Battista Albertihoz 
írt ajánlóversben Landino a híres catullusi nyitóvers mintájára bocsátja útjára 
könyvét, és a libellust közvetlenül is megszólítva, igyekszik megnyugtatni afelől, 
hogy nem kell félnie Albertitől: értő és jóindulatú olvasóra fog találni benne: 
 

Suumque non hunc grande sophos decensque lusus, 
          quamquam utroque valet nimis diserte, 
         non Alberta domus facit superbum.20 

 
A szövegösszefüggés alapján egyértelmű, hogy a sophos ezúttal is tulajdonságot 
fejez ki, hiszen a rákövetkező mellékmondat azt fejti ki, hogyan nyilvánul meg 
Alberti bölcsessége (és nyilvánvalóan nem hírneve) kifinomult nyelvhasználatá-

 

19  Folengo: Eleg. 1.6.189–192 (1454/5). 
20  Cristoforo Landino: Xandra 13. 20–22 (1460 előtt), lásd Carmina omnia. Ed. A. Perosa. Firenze 

1939. 15. 
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ban: „Nem teszi őt nagyképűvé sem hatalmas bölcsessége, sem találó humora, 
bármennyire is tudja mindkettőt szellemesen alkalmazni, sem az Alberti-ház.” 
Landino szóválasztása aligha véletlen. A görög kölcsönszó Alberti görögös mű-
veltségére utal, a lusus-szal párt alkotva pedig a lukianosi irónia szellemében fo-
gant műveire, közülük is leginkább a (nem éppen szelíd) humorral megírt 
Momus című komédiára érthető. A libellusnak tehát valójában nagyon is volna 
oka az aggodalomra: egy hatalmas tudású, kihegyezett tollú olvasó kezébe fog 
kerülni – Landino dicsérő szavai őt igyekeznek leszerelni és az ő jóindulatát elő-
re megnyerni. A grande jelzővel ugyanakkor a ritka szó martialisi eredetét is fél-
reérthetetlenül jelzi Landino a humanista tudósköltészet jellegzetes módszerével: 
az intertextuális kapcsolatok hangsúlyozásával. 
 A sophus első két előfordulása tehát arra mutat, hogy a humanista költők egy-
felől Martialistól vették át, másfelől a szó eredeti jelentésének megfejtésével nem 
boldogulva, „bölcsesség” értelemben használták. Folengo és Landino esetében 
ezen nem is kell csodálkoznunk, hiszen egyikükről sem tudni, hogy alapos gö-
rögtudással rendelkezett volna (azt pedig nem tudhatjuk, vajon a címzett Alberti 
mit szólt a grande sophos landinói használatához). A félreértés (akár Folengo 
maga követte el a tévedést, akár csak közvetít egy általánosan elterjedt téves ér-
telmezést), úgy tűnik, évtizedekre meghatározó lépésnek bizonyult. A hetvenes 
években még a görögül egyébként jól tudó kommentátoroknak sem tűnt föl, 
hogy a feltételezett semleges nemű görög szó valójában nem létezik, és ugyan-
ebbe a hibába esett a kiváló görögtudással rendelkező Giovanni Pico della 
Mirandola is a hetvenes-nyolcvanas évtized fordulóján, amikor ő is ugyanebben 
az értelemben illeszti be egyik elégiájának szövegébe. Marzia, a költő kedvese a 
következő szavakkal tesz szemrehányást a tanulmányai miatt hosszú útra induló 
Picónak:21 
 

Hei mihi, quo tantum meditaris pectore crimen, 
    quid grave nunc iactas, Pice severe, sophos? 

 
A szöveg első kiadója, Paul Oskar Kristeller olyannyira értetlenül állt a számára 
értelmezhetetlen sophos szó használata előtt, hogy másolási hibát sejtett mögötte, 
és scelusra javította a kézirati olvasatot.22 A konjektúra feleslegességére Perosa 

 

21  „Jaj nekem, lelkedben ekkora bűnt forralsz ellenem, s még kérkedsz, kegyetlen Pico, komoly 
bölcsességeddel?” Martia conqueritur Pici discessum, qui ad exteras gentes ire parabat et stu-
diis incumbere, inc. Ergo sollicito moriar, 29–30. 

22  Paul Oskar Kristeller: Giovanni Pico della Mirandola and His Sources. In: L’ Opera e il pen-
siero di Giovanni Pico della Mirandola nella storia dell’Umanesimo. Convegno Internazionale 
(Mirandola: 15–18 settembre 1963). I. Relazioni. Firenze 1965. 85–107, majd később Paul Os-
kar Kristeller: Giovanni Pico della Mirandola and His Latin Poems. A New Manuscript. Ma-
nuscripta 20 (1976) 154–162. 
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mutatott rá már többször idézett cikkében. A 15. század második felében az itáli-
ai humanisták mindegyike, köztük a szakma csúcsának számító firenzei Studio 
több tanára is, megmaradt az eredetileg nem teljesen logikátlanul, de mégiscsak 
tévesen kijelölt kiindulópontnál, és ki reflektálatlanul, ki tudatosan kitartott a 
fantomszónál. Az eset azt mutatja, milyen nehezen működik anyanyelvi beszélők 
hiányában és megfelelő szótárak nélkül a nyelvi kontroll még egy banális téve-
dés esetében is. A rossz vágányról végül csak a későbbi filológusnemzedékeknek 
sikerült letérnie.23 

Mindezek tükrében a semleges nemű sophos szó ötszöri „bevetése” Naldi 
költeményében már semmiképpen sem mondható meglepőnek. A szó ilyen sűrű 
használata azért alighanem feltűnő lehetett már a kortárs olvasók számára is. 
Naldi (akiről egyébként más forrásból tudhatjuk, hogy a De laudibus megírása 
idején még nem tudott görögül, kezdő görögórákra majd csak közel hatvanéve-
sen fog beülni)24 szemmel láthatóan görögös színt akart adni szövegének a gö-
rögből antik példák után kölcsönvett szóval, amely egyebek mellett épp a budai 
könyvtár egyik különlegességét épp a görög gyűjtemény teljességében jelölte 
meg. S hogy mennyire tudatos lehetett Naldi részéről a (grande) sophos kifejezés 
alkalmazása, az onnan is látható, hogy amikor először használja és mintegy be-
vezeti költeményébe a fordulatot (viros nomen sapientis adeptos / Grande sophos, 
De laud. 1.164–165), akkor elsősorban mint dicsérő formulát idézi („a bölcs ne-
vét: a hatalmas ’bölcs vagy’-ot megszerző férfiakat”). Naldi ezen a helyen szó 
szerint átveszi azt a parafrázist, amellyel a Martialis által használt szó jelentését 
világították meg kommentátor kollégái („Sophos. Nomen sapientis” – írta Pe-
rotti). A (grande) sophos ugyanakkor már ezen a szöveghelyen érthető „hatalmas 
bölcsesség” jelentésű főnévnek is („a bölcs névre, a hatalmas bölcsességre szert 
tevő férfiakat”), pontosan úgy, ahogy ezt a jelentésfejlődést Martialis alapján a 
humanista szövegmagyarázók kikövetkeztették, és amint láttuk, a többi négy al-
kalommal Naldi már csakis ebben az értelemben használja a kifejezést. 

 
 
 
 
 
 

 

23  Lásd Perosa i. m. (13. jegyz.) 186. 
24  Giovanni Pozzi: Da Padova a Firenze nel 1493. Italia medioevale e umanistica 9 (1966) 193. 
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POMPEIUS, CAESAR ÉS AZ ELEFÁNTOK∗ 

 
 

 
 

 
Lucius Annaeus Seneca Az élet rövidségéről írt filozófiai elmélkedésében – 
egyebek mellett – kitér a tudás, a tudni érdemes dolgok kérdésére is: „Egykor a 
görögök nyavalyái közé tartozott annak kutatása, hogy Ulixesnek hány evezőse 
volt, hogy az Iliast írták-e előbb vagy az Odysseiát, és hogy ez utóbbiak ugyan-
annak a szerzőnek az alkotásai-e, meg egyéb, ilyen jellegű kérdések. … Nos, a 
rómaiak között is tért hódított a felesleges dolgok tanulmányozása iránti, mit sem 
érő buzgalom. A napokban hallottam kiselőadást valakitől arról, hogy a római 
hadvezérek közül ki mit tett elsőként: hajócsatában elsőként Duillius győzött; el-
sőként Curius Dentatus vonultatott fel diadalmenetén elefántokat.”1 Seneca még 
hosszan folytatja a római történelem ilyen vagy olyan szempontból első esetei-
nek a felsorolását azzal a minősítéssel, hogy bár ezeknek semmi közük a valódi 
dicsőséghez (ad veram gloriam non tendunt), azonban példa értékük miatt mégis 
a polgárok hasznára vannak (circa civilium tamen operum exempla versantur).2 
Az elsőség példáinak felsorolásában így jut el azokhoz az esetekhez, amelyekkel 
foglalkozni sem volna szabad: „Vajon engedjük meg azt is, hogy valaki azzal tö-
rődjék, hogy elsőként L. Sulla mutatott be a cirkuszban szabadon engedett orosz-
lánokat, mert jó ideig csak megkötözve mutogatták őket, s Bocchus király kül-
dött vadászokat, hogy azok elbánjanak velük. Tartsuk talán ezt is megengedhe-
tőnek, de vajon van köze bármely jó ügyhöz annak, hogy elsőként Pompeius 
rendezett a cirkuszban csatát tizennyolc elefánttal úgy, hogy ártatlan embereket 
küldött rájuk, mintha ütközetet vívnának velük? Az állam első embere, aki a régi 
államvezetők közül – a hír szerint – rendkívül jólelkű volt, a látványosság elkép-
zelhető fajtájának tartotta, hogy újfajta módon pusztítson el embereket!”3 

Seneca, újkori szóhasználattal élve, lényegében a pozitivista tudásról mond – 
összességében negatív – ítéletet. A valódi tudáshoz semmivel sem hozzájáruló, 
 
∗  A tanulmány az OTKA K81619 számú pályázatának támogatásával, valamint a TÁMOP-

4.2.2/B-10/1-2010-0008 jelű projekt részeként – az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében 
– az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával készült. 

1  Sen. Brev. vit. XIII 1–-3. A magyar fordítást az alábbi kiadás alapján idézem: Lucius Annaeus 
Seneca: De brevitate vitae – Az élet rövidségéről, De tranquillitate animi – A lelki nyugalomról. 
Fordította, az előszót valamint a jegyzeteket írta Bollók János. Budapest 1992. 

2  Sen. Brev. vit. XIII 3. 
3  Sen. Brev. vit. XIII 6. 
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mert az összefüggések megértését nem segítő, így csak puszta adatként létező, 
ezért felesleges dolgok tanulmányozását, illetve tudását értelmetlennek minősíti 
(inane studium supervacua discendi), ugyanakkor megengedhetőnek. Ítélete csak 
akkor válik markánsan elutasítóvá, ha a megszerzett ismeret kifejezetten káros 
példaként funkcionál. Legfőbb szempontja ugyanis nem tudományos, hanem eti-
kai: ami nem az ember javára van (hominibus ad ullam rem bonam pertinet), azt 
nem megismerni, hanem feledni kell (Satius erat ista in oblivionem ire), nehogy 
követőkre találjon (ne quis postea … disceret invideretque rei minime huma-
nae).4 Mint ilyet, konkrétan az embertelenségnek a példájaként idézi fel, hogy 
Pompeius rendezett elsőként elefántokkal venatiót, ártatlan emberek széttiprásá-
val szórakoztatva a római közönséget. Seneca azonban az esetet pozitív példázat-
tá formálja, mert előadását Pompeius meggyilkolásának történetével zárja: az 
egykor mindenható hadvezért Alexandriában a legutolsó rabszolga szúrta le, így 
tette a természet ironikussá Pompeius „Magnus” cognomenét, és szerzett érvényt 
az élet igazságának.5 Túllépve a puszta adatoláson, és az eseményt tágabb össze-
függésbe ágyazva, Seneca ezzel egyben demonstrálja is a fenti állítását. Az isme-
retek – legyenek bármilyen érdekesek, miként az elsőség példái –, nem önma-
gukért, hanem csakis összefüggésükben tudni érdemesek. 

Az esemény, amelyből Seneca morális exemplumot formál, több szempontból 
is jelentős. Lássuk először – pozitivista módon – a puszta tényeket! Itáliában elő-
ször Kr. e. 282-ben, a Pyrrhos király ellen viselt háborúban láttak elefántot,6 Ró-
mában Kr. e. 275-ben – miként Seneca is írja – M’. Curius Dentatus triumphusán.7 
Játékokon azonban először Kr. e. 99-ben léptetett fel két egymás ellen harcoló ele-
fántot Claudius Pulcher,8 majd ezután Pompeius Kr. e. 55-ben, amikor is tizen-
nyolc,9 más forrás szerint tizenhét vagy húsz10 elefánttal rendezett venatiót, ame-
lyen még ötszáz oroszlánt, több száz leopárdot és majmot mészároltak le.11 A Co-
losseum megnyitásáig minden jel szerint ez volt Róma történetének legnagyobb 
állatviadala, amelyet sem Caesar (Kr. e. 46), sem Augustus (Kr. e. 2. és Kr. u. 12) 
játékai nem tudtak felülmúlni.12 

 
 4  Sen. Brev. vit. XIII 6–7. 
 5  Sen. Brev. vit. XIII 7. 
 6  Plin. Nat. VIII 16. Liviusnál olvasható (Periochae XIII), hogy Valerius Laevinus consul (Kr. e. 

280) azért harcolt csekély sikerrel Pyrrhos ellen, mert a katonái megrettentek az addig még so-
hasem látott elefántoktól. 

 7  Ld. még Plin. Nat. VIII 16. 
 8  Plin. Nat. VIII 19. Plinius a forrását is (Fenestella) megnevezi, amikor ezt az adatot közli. Ezért 

is tűnik hitelesebbnek az általa megőrzött információ, mint Seneca fenti állítása, hogy cirkuszi 
elefántküzdelmet először Pompeius rendezett. 

 9  A fenti szöveghely mellett ld. még Cassius Dio XXXIX 38, 2. 
10  Plin. Nat. VIII 20. 
11  Az elefántok használatáról háborúban, diadalmeneteken és a látványosságokon a római világban ki-

váló áttekintést nyújt J. M. C. Toynbee: Animals in Roman Life and Art. New York 1973. 33–49. 
12  F. Meijer: Gladiátorok. Ford. Dióssi A. Budapest 2009. 87. 
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Seneca leírásának jelentőségét az adja, hogy egyike a fennmaradt római iro-
dalom ritka eseteinek, amikor valaki nyíltan és egyértelműen elítéli az állatvia-
dalok kegyetlenségét mind az állat-, mind az emberáldozatok miatt. Ezen kívül 
csak Cicerótól maradt fenn, éspedig éppen a Pompeius rendezte elefántküzde-
lemről szemtanúként írt, hasonló tartalmú megjegyzés.13 Cicero levelében nem 
tesz említést arról, ami – mint hamarosan látni fogjuk – a látványosság leírásának 
középpontjába kerül: sem az elefántok viselkedéséről, sem a nézők heves érzelmi 
reakciójáról. Csupán arról számol be, hogy a látvány – a csodálat mellett – in-
kább együttérzést és szánalmat váltott ki a nézőkből,14 és eközben hangot ad ér-
tetlenségének, hogy művelt emberek képesek gyönyörűséget lelni az arénában 
küzdő emberek és állatok lemészárlásában: sed quae potest homini esse polito 
delectatio, cum aut homo imbecillus a valentissima bestia laniatur aut praeclara 
bestia venabulo transverberatur? Azonban mi sem jellemzi jobban a rómaiak 
meghasonlott viszonyulását a cirkuszi látványosságokhoz, mint az, hogy ugyan-
ez a Cicero15 és Seneca16 más alkalommal ugyanúgy nyilatkozik róluk, mint a 
római elit egésze, amely ambivalens módon tekintett mind a gladiátorok szemé-
lyére és teljesítményére, mind a venatiókra.17 Miközben a gladiátorok személyé-
ben nem láttak többet, mint halálra ítélt rabszolgákat, az erejüket, a kiképzés fe-
gyelmét és a halált szó szerint megvető bátorságukat tisztelték, mert teljesítmé-
nyük a világot meghódító római katonákra emlékeztette őket. Hasonlóképpen, a 
világot meghódító római hadsereg diadalát látták a Föld minden tájáról Rómába 
szállított vadállatok meggyilkolásában is.18 Mindössze két esetről maradt fenn 
beszámoló, amikor az arénában küzdő állatok szenvedése részvétet váltott ki a 
nézőkből. Az egyik egy vemhes vaddisznó leszúrása, amelyet Martialis örökített 
meg.19 A másik a fentebb idézett elefántküzdelem, amelyet Senecán kívül még 
ketten is elbeszélnek: az idősebb Plinius20 és Cassius Dio.21 

A Pompeius rendezte elefántküzdelemről, amelyre Seneca éppen csak utal – 
megfordítva a két leírás kronológiáját – Cassius Dio több információval szolgál. 
 
13  Fam. VII 1, 3. 
14  Extremus elephantorum dies fuit: in quo admiratio magna vulgi atque turbae, delectatio nulla 

exstitit; quin etiam misericordia quaedam consecuta est atque opinio eiusmodi, esse quandam 
illi beluae cum genere humano societatem. 

15  Tusc. II 17, 41. 
16  Tranq. anim. XI 1–6. 
17  Erről részletesen ld. Meijer i. m. (12. jegyz.) 35–37. 
18  Meijer i. m. (12. jegyz.) 102. Az állatviadalok népszerűségének ezt a magyarázatát erősíti egy 

analógia. A Vespasianus által építtetett Templum Pacis melletti parkot olyan növényekből alakí-
tották ki, amelyeket az Imperium legtávolabbi részeiből transzplantáltak Rómába. A téma egyik 
kutatója ezt találóan „botanikai imperializmusnak” nevezi: E. A. Pollard: Pliny’s Natural His-
tory and the Flavian Templum Pacis: Botanical Imperialism in the First Century C. E. Journal 
of World History 20/3 (2009) 309–338. 

19  Sp. I 12–14. 
20  Nat. VIII 20–21. 
21  Hist. Rom. XXXIX 38, 2. 
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Feleleveníti azt az epizódot, amely ezt a venatiót valójában híressé tette. Előadá-
sa szerint a nézők megszánták a még életben levő néhány elefántot, amelyek se-
bekkel borítva fel-alá járkáltak a Circus Maximus porondján, és az ormányukat 
az ég felé emelve keservesen „sírtak”, mintha az égtől kérnék számon azt az es-
küt, amelyet nekik a hajtóik tettek. Ugyanis az a hír járta, hogy az elefántok, 
amikor Libyából elszállították őket, addig nem voltak hajlandók felmenni a ha-
jókra, amíg a hajtóik nem esküdtek meg, hogy semmi bántódás nem éri őket. 
„Így volt, vagy sem, nem tudom.” – írja Dio. 

Mindazt, amit Seneca és Cassius Dio elmond az esetről, egyéb részletekkel 
kiegészítve, továbbá koherens és nem utolsósorban erős érzelmi töltettel rendel-
kező történetté formálva, az idősebb Plinius beszéli el. Előadása része a Natu-
ralis historia VIII. könyvét nyitó nagy narratív egységnek, amely a könyv tár-
gyát képező szárazföldi állatok közül elsőként az elefántokat ismerteti. Az omi-
nózus eseményt ennek a harmincnégy fejezetnyi szövegegységnek két fejezete 
beszéli el, amelyeket érdemes, és a megértéshez szükséges is, teljes egészében 
idézni:22 „20. Pompeius második consulsága idején23 is, amikor Venus Victrix24 
templomát felavatták, húsz, más források szerint tizenhét elefánt harcolt a cir-
kuszban hajítódárdával felfegyverzett gaetulusokkal.25 Az egyik elefánt csodála-
tot vívott ki a harcmodorával, mert amikor már a lábai át voltak szúrva, térden 
csúszott oda ellenségeinek a csapatához, kirántotta kezükből a pajzsukat, és ma-
gasra feldobta, úgy, hogy miközben visszahullottak, a nézők gyönyörűségére 
körben forogtak, mintha az állatnak a művészi ügyességétől, és nem a dühétől 
repültek volna így. Bámulatos eset történt egy másik elefánttal is, az tudniillik, 
hogy egyetlen ütés a halálát okozta; ugyanis a dárda, amely a szeme alatt találta 
el, éppen a fej életfontosságú részét szúrta át. 21. Egyszer csak az összes elefánt 
– a nép nem csekély riadalmára – megpróbált áttörni az őket körülvevő vasrá-
csokon.26 Ez volt az oka annak, hogy később a dictator Caesar, amikor hasonló 
látványosságot kívánt rendezni,27 a küzdőteret vizesárokkal vette körül, amelyet 
azután Nero császár feltöltetett, hogy a lovagrendnek több helye legyen.28 Pom-
peius elefántjai azonban, akiknek már semmi reményük sem maradt a megmene-
külésre, úgy igyekeztek szánalmat kelteni az összesereglett emberekben, hogy le-
írhatatlan testtartásban, mintha valamiféle jajveszékeléssel siratnák saját magu-
kat, könyörögtek, ami olyan erős érzelmi felindulást váltott ki a közönségből, 
 
22  A VIII. könyvből idézett részleteket a magam fordításában közlöm. 
23  Kr. e. 55-ben. 
24  Pompeius személyes oltalmazó istennőjeként tisztelte Venust. A ’Győzedelmes Venus’ temp-

lomát a Mars mezőn építtette fel. 
25  Észak-afrikai nép, Mauretaniától délre laktak. 
26  Amelyek a közönséget elválasztották és védték a porondon küzdő elefántoktól. 
27  Caesar a nézők biztonságáért vétette körül mintegy 3 m széles vizesárokkal a Circus Maximus 

küzdőterét. A Caesar rendezte pazar látványosságokról és küzdelmekről ld. Suet. Caesar 39, 4. 
28  Az ötlet, hogy a lovagrend számára a cirkuszi nézőtéren is külön helyeket tartsanak fenn, Augus-

tus nevéhez fűződik. Nero itt említett intézkedéséről ld. még Tac. Ann. XV 32; Suet. Nero 11, 2. 
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hogy megfeledkezve a hadvezérről és annak velük szemben tanúsított bőkezűsé-
géről,29 ülőhelyükről mindannyian sírva felálltak, és Pompeiusra átkokat szórtak, 
amelyeket azután el is kellett szenvednie.”30 

Plinius a Pompeius karrierének csúcspontját jelentő consulságot, a templom-
állítást és az addig soha nem látott fényűzéssel megrendezett cirkuszi játékot, 
majd a szöveg végén előrevetített dicstelen halálát keretévé teszi annak a három 
rendkívüli esetnek, amelyek mindegyike a Pompeius rendezte elefántküzdelem 
során esett meg. Ebbe az életrajzi keretbe foglalva idézi fel a három epizódot, 
amelyeket nemcsak az alkalom fűz egybe, hanem a narrátor ügyes retorikája is. 
A három epizódnak a Naturalis historiára korántsem jellemző drámai hangvételű 
előadása ugyanis egyre erősebb érzelmi reakciót, egyre erőteljesebb együttérzést 
és szánalmat kelt a mindenkori befogadóban. Ugyanazt váltja ki a nézőből–
olvasóból, amit Devecseri Gábor Bikasiratójának híres felütése fogalmaz meg: 
„Ami a bikaviadalokat / illeti, én bikapárti vagyok.” Az elefántviadal három epi-
zódjával lépésről lépésre felépülő érzelmi ráhatás „elefántpártivá” alakítja a ró-
mai közönséget, amelynek szolidaritása az állatokkal a sírva átkozódó nézők ké-
pében jut – retorikailag és emocionálisan is – a tetőpontjára. Ezen az érzelmi 
úton nemcsak a lelátó korabeli közönsége ment végig – erre utalhat Cicero idé-
zett megjegyzése –, hanem a leírás mindenkori olvasója is, akinek együttérzését 
az elefántok iránt még az is fokozza, amit Plinius a megelőző fejezetekben hosz-
szasan taglal, és a VIII. könyv első fejezetében így foglal össze: „Ez az állat tud-
niillik képes megérteni szülőföldjének beszédét, engedelmeskedik az utasítások-
nak, nem felejti el, amit egyszer megtanult, szeretet- és dicsőségvágy munkálko-
dik benne, sőt, ami még az emberben is ritka, van benne tisztesség, körültekintés, 
igazságosság,31 még kultikus alázat is a csillagok, valamint tisztelet a Nap és a 
Hold iránt.”32 

Plinius előadása szerint tehát a Pompeius rendezte elefántküzdelem végül ku-
darcba fulladt, mert a nép megszánta az intelligenciájukról híres, szenvedő álla-
tokat, a tömeghangulat pedig a mindezért felelőssé tett Pompeius ellen fordult. 
Plinius a szöveg strukturálásával, érzelmi töltetének a fokozásával és egész reto-
rikájával az állatok szenvedésére helyezi a narráció hangsúlyát és ezzel a látvá-
nyosság kudarcának a magyarázatát. Van azonban néhány megjegyzés, amely 
sokkal nagyobb jelentőségű, mint amilyennek tűnik. Az egyik a római nép maga-
tartásának narrátori minősítése: a nép hálátlan volt, mert nem Pompeius adomá-
 
29  A nép szórakoztatására rendezett cirkuszi elefántküzdelem minden költségét természetesen 

Pompeius állta. 
30  Plinius Pompeius pharsalosi csatavesztésére (Kr. e. 48), menekülésére Egyiptomba, és meggyil-

kolására utal. 
31  Az elefántok szellemi képességeiről és intelligenciájáról ld. még. Aristotelés Hist. anim. IX 

46 630b 18 skk. és Cic. N. D. I 97. 
32  Az elefántok vallásosságának képzetét Iubára, Mauretánia királyára szokás visszavezetni (ld. F. 

Münzer: Beiträge zur Quellenkritik des Naturgeschichte des Plinius. Berlin 1897. 414), akit 
Plinius meg is nevez a VIII. könyv tartalomjegyzékében a forrásai között. 
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nyát, az addig sohasem látott pazar látványosságot értékelte (oblitus imperatoris ac 
munificentiae honori suo exquisitae), hanem az állatokat sajnálta, amit ráadásul 
azok szinte provokáltak: misericordiam vulgi inenarrabili habitu quaerentes supp-
licavere quadam sese lamentatione conplorantes. Mindez azt a narrátori szándé-
kot leplezi le, amely minden módon azon fáradozik, hogy Pompeiust felmentse a 
kegyetlenség megbélyegző vádja alól. Nem ok nélkül, mert egy másik megjegy-
zés fényt vet az eset valódi, sokkal prózaibb történésére és magyarázatára is. 

Minden azzal kezdődött, hogy az elefántok – nyilván a helyzettől megvadulva 
– át akarták törni a porondot körülvevő rácsokat, és a nép ettől megrettent (Uni-
versi eruptionem temptavere, non sine vexatione populi, circumdatis claustris 
ferreis.).33 Caesar később ezért (Qua de causa) vétette körül a küzdőteret vizes-
árokkal. A nép haragját tehát valójában nem az állatok mészárlása és az ebből 
fakadó együttérzés válthatta ki, miként azt többnyire gondolják,34 hanem – mi-
ként Auget is értelmezi a történetet35 – az ijedtség okozta felháborodás amiatt, 
hogy Pompeius nem gondoskodott kellően a biztonságukról. Az a Caesar, aki a 
közhangulatot hihetetlen érzékenységgel érzékelte és reagált rá, később aligha 
rendezett volna húsz elefánttal és csaknem ötven harcossal venatiót, ha Pompeius 
kudarcát valóban az elefántok iránt érzett sajnálat okozta volna.36 Caesar tehát 
politikai tőkét kovácsolt a Pompeius rendezte játék kudarcából, mert ezzel az in-
tézkedéssel megmutatta, hogy ő a nép biztonságát mindennél fontosabbnak tart-
ja. Ellentétben Pompeiusszal, aki minden jel szerint azzal vonta magára a nép ha-
ragját, hogy nagyobb figyelmet fordított – nyilván a politikai haszonszerzés cél-
jával – a látványra, mint a nézők biztonságára. 

Hátravan még a kérdés: miért „írta át” Plinius a történetet? Caesar óvintézke-
dését nem hallgathatta el, hiszen enciklopédiájának tartalmaznia kellett minden 
fellelhető adatot és ismeretet. Visszafogottabban azonban már nem is írhatott 
volna róla, éspedig gondosan az elbeszélés elején megemlítve, és nem erre a lo-
gikus csattanóra kihegyezve a történetet. A választ nem a Naturalis historia 
VIII., hanem a VII. könyve adja meg, amelyben Plinius egymás után foglalja 
össze Caesar,37 majd Pompeius38 erényeit és tetteit. Bár elismeri Caesar minden-
ki fölött álló nagyságát, ezt úgy teszi, hogy Pompeiust végül mégis fölé helyezi. 

Caesarnak valójában csak két erényét nevezi néven. Legendás intellektuális 
képességét és a clementiáját: „Úgy vélem, hogy szellemi képesség tekintetében a 
 
33  A félelem messze nem volt alaptalan, mert a játékok előtt kiéheztetett és a sötét járatokból hirte-

len a porond vakító napfényében megjelenő vadállatok reakciója kiszámíthatatlan volt. Erről ld. 
Meijer: i: m. (12. jegyz.) 77–78. 

34  Így értelmezi Toynbee i. m. (11. jegyz.) 22–23. (éppen a már idézett Cicero levél – Fam. VII 1. 
– alapján) és Meijer i. m. (12. jegyz.) 103. is. 

35  R. Auget: Kegyetlenség és civilizáció. Fordította Balkay B., utószó Tóth I. Budapest 1987. 114–
118. 

36  Auget i. m. (35. jegyz.) 117. 
37  Nat. VII 91–94. 
38  Nat. VII 95–99. 
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valaha volt legkiválóbb ember a dictator Caesar.”39 „Caesarnak a fentebb emlí-
tetteken kívül a kíméletessége volt az, ami az ő sajátos és megkülönböztető je-
gye, amelyben mindenkit felülmúlt, oly annyira, hogy végül saját maga bánta.”40 
Plinius Caesar katonai győzelmeit nemhogy triumphusként, de emberek milliói-
nak a lemészárlásaként, a népnek adományozott látványosságokat pedig a 
luxuria elítélendő megnyilvánulásaként mutatja be. 

Az erre következő 95–99. fejezetek ezzel szemben Caesar politikai riválisát, a 
VII. könyv abszolút hősét, Pompeius Magnust magasztalják, akiről Plinius való-
ságos panegyricust írt: „Pompeius Magnus győzelmeinek a jegyzékét és vala-
mennyi diadalát e helyen felsorolni nem csak egyetlen embernek válik díszére, 
hanem a római birodalomnak is. Tetteinek ragyogása nemcsak Nagy Sándoréval 
egyenértékű, hanem csaknem Herculeséval és Liber atyáéval.”41 Majd szisztema-
tikusan végigtekinti Pompeius hadjáratait, amelyek valójában átfogták, sőt keleti 
irányban még növelték is Rómának a világ fölötti hatalmát. Így a két hadvezér 
párhuzamba állításának eredményeként Caesar nagysága végül is nem homályo-
sítja el Pompeiusét, sőt a fordítottja történik meg. 

A Naturalis historia VII. könyve alapján kétség sem fér ahhoz, hogy Pom-
peius Plinius egyik ideálja volt.42 Az elefántküzdelem elbeszélésében minden bi-
zonnyal ezért helyezi át a narráció hangsúlyát Pompeius felelőtlenségéről a tö-
megnek az állatok iránt érzett, egyébként sohasem létező43 együttérzésére. Ezért 
indokolja a hálátlan nép Pompeiusra szórt átkait a kitörni látszó állatok okozta 
pánik helyett a szinte könyörgő elefántok keltette szánalommal, és ezért teszi 
szinte hangsúlytalanná Caesar későbbi óvintézkedését. Miként abban a puszta in-
formációnak tűnő megjegyzésben is, mely szerint Nero később feltöltette a nézők 
védelmét szolgáló árkot, ugyancsak megfogalmazást kap a maga véleménye is. 
Az a Nero tette kockára a nézők biztonságát, akiről Plinius, legyen szó bármiről, 
következetesen lesújtóan nyilatkozik, aki a Naturalis historia antihőse, akit Pli-
nius egyszerűen „az emberiség ellenségének”44 nevez. Seneca előadásában Róma 
első nagyszabású elefántvadászata és annak rendezője negatív etikai példázattá 
válik. Plinius narrációjában a maga politikai állásfoglalásává, melyben ugyanaz 
az esemény és főszereplője, Pompeius – amennyire ez lehetséges – ellenkező 
fényben tűnik föl. 

 
39  Nat. VII 91. A VII. könyvből vett idézeteket is a magam fordításában közlöm. 
40  Nat. VII 93. 
41  Nat. 95. Pompeius párhuzamba állítása Héraklésszal és Bacchosszal nemcsak már-már az iste-

nítés magaslatáig emeli a panegyricus hangvételét, hanem metaforikus jelentése is van. Mindkét 
isten bejárta a világ egészét, Bacchos a tiszteletét, vagyis a hatalmát terjesztette, Héraklés pedig 
páratlan tetteket vitt véghez, amelyekkel különféle pusztító veszedelmektől szabadította meg az 
emberiséget. 

42  Ennek kifejtése természetesen egy külön tanulmány tárgyát képezi. 
43  Ld. Meijer i. m. (12. jegyz.) 99–105, különösen 102. 
44  Nat. VII 46. 



DARAB ÁGNES 62 

Visszatérve kiindulópontunkhoz, mi az, amit tudni érdemes? Érdemes-e tudni 
mondjuk az elsőség példáit, közöttük azt, hogy mikor rendeztek Rómában elő-
ször elefántküzdelmet? Mint a fenti idézetekből45 látható – avagy elegendő egy 
pillantást vetni a Naturalis historia bármelyik könyvének tartalomjegyzékére – 
Pliniustól korántsem állt távol az ilyenfajta adatoknak nemcsak a számon tartása, 
hanem az információknak e szerint történő csoportosítása sem. Azonban azt is 
láthatjuk, hogy az elsőség esetei – ahogy erre már Seneca is példát mutat – nem 
önmagukért érdekesek az ő számára sem, hanem jelentésükben és jelentőségük-
ben. Ez pedig csak úgy tárul fel, ha – a maga értelmezése szerinti – kontextusba 
helyezi, és abban mutatja be az esetet. Ezt az összefüggést kutatni és megismerni 
a valódi, értelmes feladat. Így látta ezt Seneca is, miként az idézet folytatásában 
írja: „Az összes ember közül egyedül azok nyugodtak, akik a bölcsességgel fog-
lalkoznak, egyedül ezek élnek: nemcsak a saját életidejüket óvják nagyszerűen, 
hanem a magukét meg is toldják minden korokéval, mintegy birtokába kerülve 
mindannak is, ami hosszú évekkel ezelőtt történt.”46 

 
45  Ld. a 6–8. jegyzeteket. 
46  Brev. vit. XIV 1. 
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ID. PLINIUS ÉS A KOZMETIKA? 
 
 
 
 
 
 
 
C. Plinius Secundus, nagy művének praefatiójában kinyilvánított szándékát 
meghaladva, nem csak az „egyszerű római népnek” tett szolgálatot enciklopédiá-
ja elkészítésével. Naturalis historiája kimeríthetetlennek és kiapadhatatlannak 
tűnő forrás a római életet megismerni kívánó későbbi generációk számára is, bár 
adatainak forrásértéke, érthetősége és kutathatósága témakörönként eltérhet. De 
a virtust és a humanitast életútja és munkássága során egyesítő1 tudós szerzőtől 
elvárható-e vajon, hogy a mindennapi élet olyan intim területén, mint a higiénia-
szépségápolás-kendőzés kérdésköre, segítségünkre legyen? A válasz éppen szer-
zőnk mindent megismerni, mindent közreadni akaró hozzáállásában rejlik – a 
„parens rerum omnium Natura” (XXXVII. 205) mindenesetre nem szűkölködik 
szépítkezésre is felhasználható anyagokban… 
 
 

SZEMÉLYI HIGIÉNIA 
 
A gyógyhatású fürdőkről, a lavatio egészségmegőrző lehetőségeiről igen nagy 
számban találunk adatokat2 a pliniusi műben. Lényegesen kevesebbszer esik szó 
azonban a tisztálkodáshoz használható matériákról: a faex esetében Plinius meg-
említi, hogy „lavandis corporibus et vestibus utilis.” (XXIII. 65) A timsóról 
megtudjuk, hogy „virus alarum sudiosque sedat”, (XXXV. 185) és hűsítő hatása 
miatt a kréta is mérsékli az izzadást. (XXXV. 196) Az előbbi a köröm érdesedése 
ellen (XXXV. 189) is hatékony szer volt, a törékeny köröm rendbehozatalára pe-
dig alkalmas a galla (gubacs) mézzel (XXIV. 9) és a viscum (fagyöngy). 

A római polgártól joggal elvárt ápolt megjelenés része volt a szőrtelen test, 
aminek elérésére számtalan lehetőséget sorol fel Plinius. A psilothrum használata 
már nem csak a nők körében terjedt el: „psilotrum nos quidem in muliebribus 
medicamentis tractamus, verum iam et viris est in usu. efficacissimum autem 
 
1  Gesztelyi T.: Az id. Plinius etikai arculata és viszonya a római értékrendhez. Antik Tanulmá-

nyok XXXVII. (1993) 105. 
2  Részletesen: G. G. Fagan: Bathing for Health with Celsus and Pliny the Elder. CQ 56 (2006) 

190–207 (főként 201–202, 205–207). 
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habetur archezostis, item tithymalli, suco vel in sole cum oleo crebro vel evolsis 
pilis.” (XXVI. 164) A növények közül „Amerinae nigrae semen cum spuma 
argenti pari pondere a balneo inlitum psilotrum est.” (XXIV. 58) „Lacrima he-
derae psilotrum est phthiriasimque tollit”, (XXIV. 79) „dryopteris felicis similis 
in arboribus nascitur, tenui foliorum subdulcium incisura, radice hirsuta. vis ei 
caustica est, ideo et psilotrum est radix tusa…”, (XXVII. 72) „urtica… eadem 
psilotrum est sicca.” (XXII. 34) Az állati eredetű gyógymódok közül „vesperti-
lionum sanguis psilotri vim habet”, (XXX. 132) de „psilotrum est thynni sanguis, 
fel, iocur, sive recentia sive servata, iocur etiam tritum mixtoque cedrio plumbea 
pyxide adservatum”, (XXXII. 135) „silvestrium caprarum sanguis cum palma 
marina pilos detrahit.” (XXVIII. 255) Sőt, az arrchenicum (sárga arzénszulfid3) 
is „additur et psilostris.” (XXXIV. 178) „Anyagválaszték” volt tehát bőven, de a 
legeredményesebb a gyanta használata lehetett, „pudetque confiteri maximum 
iam honorem eius esse in evellendis virorum corpori pilis.” (XIV. 123) A szőr-
szálak ledörzsölésének kellemetlen módja volt a pumex,4 amelyet ugyancsak 
mindkét nembeliek használtak: „…pumices, qui sunt in usu corporum levan-
dorum feminis, iam quidem et viris,” (XXXVI. 154) de hasonló célt szolgált az 
igen drága „melusi föld” is. (XXXV. 37) 

A pumex fogporként is jó szolgálatot tett: „fiunt ex iis et dentifricia.” (XXXVI. 
156) Egy másik kőfajta, az „arabus lapis, ebori similis, dentifriciis adcommoda-
tur crematus.” (XXXVI. 153) A fog fehérítésére alkalmas a halimon növény 
gyökere, (XXII. 75) az oreganum… „cum melle et nitro”, (XX. 179) a spuma nit-
ri (sziksó) pedig „cum porro decoctum nigrescentes dentes, crematum dentifri-
cio, ad colorem reducit.” (XXXI. 117) A melobathron levele (XXIII. 93) viszont 
a lehelet illatosítására is megfelelő szernek bizonyult. 

 
 

BŐRÁPOLÁS ÉS ARCFESTÉS 
 
A bőr – legfőképpen az arcbőr – ápolásához, megszépítéséhez használható sze-
rek elsősorban a különböző bőrhibák eltüntetését célozták meg, hiszen az egész-
séges, makulátlan bőr elérése volt a cél. Az arc bőrét lentigines, lichen, maculae, 
vari, molestiae, cicatrices, vagy egyszerűen vitia5 csúfíthatják el, nem meglepő 
hát, hogy Plinius egész fejezeteket (XXVIII. 183-188 és XXXII. 83-87) szentelt 
az arcbőr különböző eredetű kiütéseinek, tisztátalanságainak, színváltozásainak 
ápolására „(ad) desideria mulierum”. Bár maga is úgy gondolta, hogy „frivolum 
videatur” némely recept, különösen a mai olvasó számára igen meglepő, sőt, 
 
3  Idősebb Plinius: Természetrajz (XXXIII–XXXVII.) Az ásványokról és a művészetekről. Buda-

pest 2001. 156. 189. jegyzet 
4  Ov. Ars I. 506. 
5  K. Olson: Cosmetics in Roman Antiquity: Substance, Remedy, Poison. Classical World 102 

(2009) 300. 



ID. PLINIUS ÉS A KOZMETIKA? 65

visszatetszést keltő anyagokat sorol fel. A kiütések ellen ajánlott cerussa-val ke-
vert vaj ugyan „csak” mérgező ólomtartalma miatt kerülendő, de a különböző ál-
lati ürülék, velő, vér alapanyagként nem aratna nagy sikert. Bizonyos állatokat,6 
illetve állati részeket évszázadokon keresztül előszeretettel alkalmaztak a gyó-
gyászatban és ezzel összefüggésben a „kozmetikában” is, Plinius tehát csak lelki-
ismeretesen ismerteti azokat. Az arcápolás és a medicina szoros kapcsolatát tá-
masztják alá sorai: a 40 napig éjjel-nappal főzött ökörcsont ránctalanító és bőrfe-
hérítő hatását együtt veszi számba az elváltozások gyógyítására alkalmazandó 
receptekkel. A készítmények alapja minden esetben valamilyen állati „zsiradék”, 
amelyet kenőcsként kell alkalmazni. Fókazsír, delfinmáj, kagyló stb. alkotja a 
sömör és lepra elleni gyógyszerek alapját, ugyanakkor „muricum vel conchylio-
rum testae cinis maculas in facie mulierum purgat cum melle inlitus cutemque 
erugat et extendit septenis diebus inlitus ita, ut octavo candido ovorum fovean-
tur.” (XXXII. 84) Szépségápolási receptjei között említi Ovidius az alcyoneum7 
nevű, ma már azonosíthatatlan szert,8 amelyet bizonyos madár fészkéből nyertek, 
és a farkasbabbal, ólomfestékkel, vörös nátron habjával, írisszel kevert készít-
mény hatására minden folt, minden tisztátalanság eltüntethető a bőrről. Az előb-
biek értelmében nem mond ennek ellent, hogy az alcyoneum fajtáit Plinius mű-
vében (XXXII. 86-97) fekélyek, hegek elleni gyógyszer alkotórészeként dicséri. 

Az állati eredetű szerek között feltűnik a krokodilürülék is. Dioscorides9 esz-
ményi szépítő hatást tulajdonít neki, és figyelmeztet, hogy rizzsel táplált seregély 
ürülékével hamisíthatják. Ovidius10 is tudósít e „szer” bőrápoló tulajdonságá-
ról,11 Horatius szerint12 az arc színezésére alkalmas. (Plinius erre a célra inkább a 
bika ürülékét ajánlja!13) A crocodilea Plinius ismertetése alapján talán nem volt 
annyira kellemetlen szagú: „alter (crocodilus) illi similis, multum infra magnitu-
dine, in terra tantum odoratissimisque floribus vivit; ob id intestina eius diligen-
ter exquiruntur iucundo nidore referta; crocodileam vocant, oculorum vitiis 
utilissimam cum porri suco inunctis et contra suffusiones vel caligines.” 
(XXVIII. 108) Lehetséges azonban, hogy az elnevezés valójában egy bizonyos 
földfajtát takar.14 

 
 6  M. Riccucci: Bats as Materia Medica: An Ethnomedical Review and Implications for Conser-

vation. Vespertilio 16 (2012) 252–255. 
 7  Ov. Med. 78–79. 
 8  Erről bővebben: P. Green: Ars Gratia Cultus: Ovid as Beautician. AJPh 100 (1979) 387. 
 9  Dioscorides: De materia medica 2–98. 
10  Ov. Ars III. 269–270. 
11  M. Hendry: Rouge and crocodile dung: notes on Ovid, Ars 3.199–200 and 269–70. CQ 45 

(1995) 583–588. 
12  Hor. Epod. 12. 10–11. 
13  Plin. Nat. XXVIII. 184. 
14  K. Olson i. m. (5. jegyz.) 297. 
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A bőr megszépítésére felhasznált korabeli anyagok közül minden bizonnyal a 
legismertebb Poppaea Sabina „receptje”, a szamártej.15 „Poppaea certe, Domiti 
Neronis coniunx, quingentas per omnia secum fetas trahens, balnearum etiam 
solio totum corpus illo lacte macerabat, extendi quoque cutem credens.” (XI. 238) 
Bár valószínűleg keveseknek állt módjában az egész testre alkalmazni, az arc-
tisztításhoz azonban általánosan ismert lehetett: „Cutem in facie erugari et tene-
rescere candore lacte asinino putant, notumque est quasdam cottidie septies 
genas custodito numero fovere.” (XXVIII. 183) Egyéb források alapján tudjuk, 
hogy az arctisztításra szolgáló vizet nitrum-mal, szódával lágyították.16 Bár a 
természetes szóda bőrtisztító hatása a rómaiak előtt már ismert volt,17 Plinius ezt 
a felhasználási módot mégsem említi leírásában: „aquae vero nitrosae plurimis 
locis reperiuntur, sed sine viribus densandi. optimum copiosumque in Clitis Ma-
cedoniae, quod vocant Chalestricum, candidum purumque, proximum sali. lacus 
est nitrosus exiliente, e medio dulci fonticulo. ibi fit nitrum circa canis ortum 
novenis diebus totidemque cessat ac rursus innatat et deinde cessat.” (XXXI. 107) 

A bőrápolás ma is elfogadott alapanyaga a gyapjúból sajtolt zsiradék, az 
oesypum18 (lanolin). Az oesypumot Plinius többször is megemlíti, (XII. 74; XXIX. 
35; XXX. 27) hozzátéve, hogy „maculas in facie oesypum cum melle Corsico, 
quod asperrimum habetur, extenuat…” (XXX. 28) 

A gyógyászati és kozmetikai célú használat nem különül el a növények szám-
bavétele során sem. Az egyik legeredményesebben alkalmazható szer a vitis alba 
(fehérszőlő), amelyet többek között psilothrumnak, archezostisnak is neveztek. 
(XXIII. 21) Gyökere eltünteti az arcon a bőrhibákat, szeplőket, (XXIII. 23) 
ugyanakkor feszesíti, fügével összezúzva pedig ránctalanítja is a testet. (XXIII. 
26) A bőrhibák, kiütések, pattanások ellen szintén használ a csalán magja borral 
vegyítve, (XXII. 36) a saláta borral és árpával összekeverve (XX. 66) és a vad-
szőlő (labrusca) is. (XXIII. 19) Néhány növény alkalmazásával, mint pl. a szep-
lők és foltok ellen ajánlott uborka, a mai kozmetikai gyakorlat is egyetértene: 
„Multi hunc esse aput nos, qui anguinus vocetur, ab aliis erraticus, …entigines 
ac maculas e facie tollit in sole inlitum.” (XX. 9) A „Helena könnyeiből” kelet-
kezett helenium nevű növény azonban azonosíthatatlan, bármennyire eredmé-
nyesnek tartotta Plinius használatát: „Helenium ab Helena, ut diximus, natum fa-
vere creditur formae, cutem mulierum in face reliquoque corpore nutrire in-
corruptam.” (XXI. 159, említve még: XXI. 59) 

 
15  O. L. Wilner: Roman Beauty Culture. The Classical Journal 27/1. (1931) 29; P. Watson: A 

matrona Makes Up: Fantasy and Reality in Juvenal, Sat. 6,457–507. Rheinisches Museum für 
Philologie 150. (2007) 383, 385. 

16  Ov. Med. 73; Szabó M.: A római szépségápolás. Bölcsészdoktori disszertáció. Kézirat. Debre-
cen 1940. 7. 

17  P. Green i. m. (8. jegyz.) 385. 
18  Ov. Ars III. 213–214. 
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Az arc és az egész test bőrének ápolására szolgáló recept szerint „silvestre 
rapum in arvis maxime nascitur…. ad levigandam cutem in facie totoque cor-
pore utuntur mixta farina pari mensura ervi, hordei et tritici et lupini.” (XX. 20) 

A nők arcán található bőrhibákon segíthet a gomba, (XXII. 98) hasznos lehet 
az írisz faggyúval és kénnel keverve, (XXVIII. 188) de a szerves eredetű anya-
gok mellett a szervetlenek között is több akad, amely az asszonyok bőrére jó. 
Ezek közé tartozik a fehéres chiusi, samosi és a selinusi föld: „Est in medicami-
nibus et Chia ita candicans. effectus eius idem qui Samiae; usus ad mulierum 
maxime cutem. idem et Selinusiae”, (XXXV. 194) valamint a boros keverékével 
a pattanásokat eltüntető kréta. (XXXV. 196) Utóbbiak már a szorosan vett bőr-
ápolásról átvezetnek a kendőzés, a „make-up” kérdéskörébe. A római nők a szin-
te hófehérre világosított bőrt kedvelték,19 s e célból ólomtartalmú szereket hasz-
náltak. A psimuthion (ólomfehér) ismertetésénél Plinius tárgyilagosan jegyzi 
meg: „Psimithium quoque, hoc est cerussam, plumbariae dant officinae. …sicca-
tur postea similiter et in pastillos dividitur…ad candorem feminarum.” (XXXIV. 
175–176) A creta argentaria ráadásul könnyen színezhető is volt: „Creta ar-
gentaria cum purpuris pariter tinguitur”, (XXXV. 44) ami arcpirosítóként, pú-
derként való használata mellett szól. A korabeli szépségideál elvárása miatt a 
szemöldök hangsúlyozása fontos volt, nem csoda hát, ha azok sötétebbé színezé-
séhez, sűrűbbé tételéhez is találhatunk utalást: a ladanum-mal és adiantum-mal 
kevert medveháj nemcsak a kopaszodást előzi meg, hanem a szemöldök ápolásá-
ra is alkalmas, (XXVIII. 163) az elégetett kecskehús hamuja olajjal keverve 
(XXVIII. 165) pedig sötétebbé színezi azokat. Sőt, „supercilia denigrari muscis 
tritis tradunt.” (XXX. 134) Az arc kozmetikázásának legkevésbé elfogadott for-
mája, legalábbis Plinius megjegyzése alapján, a szem festése lehetett: „Palpeb-
rae in genis homini utrimque, mulieribus fuco etiam infectae cotidiano: tanta est 
decoris adfectatio, ut tinguantur oculi quoque. alia de causa hoc natura dederat 
ceu vallum quoddam visus et prominens munimentum contra occursantia anima-
lia aut alia fortuito incidentia. defluere eas haut inmerito venere abundantibus 
tradunt.” (XI. 154) Rosszallása ellenére egy bizonyos, a krizokolláéhoz hasonló 
színű, Armeniából származó kő ismertetésénél nem mulasztja el elmondani, 
hogy „usus in medicina ad pilos tantum alendos habet maximeque in palpebris.” 

(XXXV. 47) A datolyából „calliblephara faciunt addito nardo”, (XXIII. 97) az 
égetett rózsalevél (XXI. 123) és a bitumenhez hasonlatos ampelitis pedig szem-
festékek kiegészítő anyagaként is ismert volt. A szem „kihúzásának”, körülrajzo-
lásának közvetett bizonyítékát vélhetjük felfedezni az osztrigáról szóló szakasz-
nál használt kifejezés értelmezésekor: „addunt peritiores notam ambiente pur-
pureo crine fibras, eoque argumento generosa interpretantur calliblephara ea 
appellantes.” (XXXII. 61) 

 

 
19  R. Facsády A.: „Forma bonum fragile est” Szépítkezés a római korban. Budapest 2013. 27–28. 
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HAJÁPOLÁS 
 
Az egyik legnagyobb gondot – már akkor is – a haj kihullása okozhatta. Ellen-
szereként szóba jöhet a szemöldök ápolására is ajánlott kenőcs, „ursinus adips 
admixto ladano et adianto”, vagy a szarvasagancs hamuja borral keverve, kecs-
keepe cimoliai krétával és ecettel vegyítve. (XXVIII. 163) Ajánlható többek kö-
zött a fiatal szamár vizelete, az elviselhetőbb szag érdekében nárdusolajjal ve-
gyítve, rókazsír, kecsketej és kecskeürülék. (XXVIII. 164-166) Kopaszság ellen 
a növényi hatóanyagok közül is lehetett válogatni, „urtica …defluvia capitis 
semine inlito cohonestari”, (XXII. 34) „roboris pilulae ex adipe ursino alopecias 
capillo replent”. (XXIV. 13) Felkenhető retek, (XX. 27) a bükkfa makkjának 
hamuja mézzel összekeverve, (XXIV. 14) valamint „ad alopecias sicca pice 
utuntur”. (XXIV. 37) 

A hajhullás és kopaszság kezelése tekinthető ugyan egészségügyi problémá-
nak is, hajszínt módosítani azonban már egyértelműen csak a változtatás, kozme-
tikázás szándékával lehet. Többféle növény jöhet szóba a haj festésére, s ezek 
ismertetésekor nem is marad el a megfelelő recept, a színező hatásra történő uta-
lás. A „spondylium …capillos crispos facit peruncto capite”, (XXIV. 25) de ha-
sonló hatású lehet az asphodelus, (XXII. 72) vagy, megfelelő keverékben, a sok-
oldalú páfrány is. (XXII. 62) A haj világosítására Plinius szerint a Galliából 
származó, kecskefaggyúból és bükkfa hamujából készült sapo nevű készítmény, 
(XXVIII. 191) vagy a lycium nevű növény (XXVI. 164) jó, ősz hajra a faex 
aceti, (XXIII. 66) amely „addito lentiscino oleo inlita una nocte rufat capillum”, 
(XXIII. 67) de vörösre színez a cyprus (XXIII. 91) is. Hajfestő szerként haszná-
latos még a zöld dió burka, (XV. 87) a pálmakéreg (XXIII. 99), a corymbi (bo-
rostyán, XXIV. 79), és a galla (gubacs), amely „omnis capillos denigrat”. (XXIV. 
10) Hasonlóképpen „denigrat hypericum, quod et corissum vocatur, item ophrys 
herba, denticulato oleri similis, foliis II. nigritiam dat et Polemonia in oleo 
decocta.” (XXVI. 164) Jó hatású lehet a kálmos is, mivel „callithrix fotu locis 
medetur, albugines in capite tolit, capillos inficit oleo trita.” (XXVI. 160) 

 
 

UNGUENTA 
 
Az unguenta20 fajtáihoz, készítéséhez, használatához Pliniustól a legalaposabb 
tájékoztatást kapjuk. Megkísérli a lehetetlent, szavakkal igyekszik leírni és jel-
lemezni az illatokat. Ugyanakkor ez az a téma, amely tárgyilagos auctorunkat 
olykor érzelmi kitörésekre készteti: „at Hercules iam quidam etiam in potus 
addunt, tantique est amaritudo ut odore prodigo fruantur ex utraque parte cor-

 
20  Az unguentum értelmezéséhez ld. J. Vons: „Il est des parfums sauvages comme l’odeur du 

désert”. Étude du vocabulaire des parfums chez Pline l’Ancien. Latomus 58 (1999) 822. 
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poris!” (XIII. 25) Higgadtsága elhagyja, a legkevésbé rejti véka alá egyéni, elíté-
lő véleményét, rosszallásának kifejezésére nyomatékul még egy moralizáló 
anekdotát is közöl. Ítéletalkotásában az utilitas vezette, s megalkotott ítéletével 
nem állt egyedül.21 Számára az unguenta az öncélú fényűzés, a felesleges pazar-
lás megtestesítője: „Haec est materia luxus e cunctis maxime supervacui. Mar-
garitae enim gemmaeque ad heredem tamen transeunt, vestes prorogant tempus: 
unguenta ilico expirant ac suis moriuntur horis. summa commendatio eorum ut 
transeuntem feminam odor invitet etiam aliud agentis. exceduntque quadrin-
genos denarios librae: tanti emitur voluptas aliena; etenim odorem qui gerit, ip-
se non sentit.” (XIII. 20) Ez a hóbort csakis keletről származhatott – feltalálói 
pedig a perzsák! (XIII. 1–3) – állítja tévesen, bár minden bizonnyal tudatosan.22 
Ellenérzéséhez gazdasági szempontok is hozzájárultak: „minimaque computa-
tione miliens centena milia sestertium annis omnibus India et Seres et paenin-
sula illa imperio nostro adimunt”, (XII. 84) bár sokféle alapanyagot termett ma-
ga Itália és a közelebbi tartományok is.23 A leghíresebbek a campaniai készítmé-
nyek voltak, „volgo dictum, plus apud Campanos unguenti quam apud ceteros 
olei fieri.” (XVIII. 111) 

„Unguentis cognomina dedere aliis patriae, aliis suci, aliis arbores, aliis 
causae, primumque id scire convenit”, (XIII. 4) fajtáikról és előállításuk módjá-
ról Plinius részletes tájékoztatást nyújt. Nemcsak azt tudhatjuk meg, hogy milyen 
halmazállapotúak lehetnek: „Siccis odoribus constant quae diapasmata vocan-
tur. nam faecem unguenti magma appellant”, (XIII. 19) a készítési folyamat is 
rekonstruálható leírása alapján.24 Sőt, „történeti áttekintést” is nyújt: „laudatissi-
mum fuit antiquitus in Delo insula, postea Mendesium.” Ez utóbbi unguentum, 
amely Mendes egyiptomi városról kapta nevét, mohából, gyantából és mirhából 
készült. „Irinum Corinthi diu maxime placuit, postea Cyzici, simili modo rho-
dinum Phaseli, quam gloriam abstulere Neapolis, Capua, Praeneste. crocinum 
[in] Solis Ciliciae diu maxime laudatum est, mox Rhodi, oenanthium in Cypro, 
post Adramytteo, amaracinum in Coo, postea eodem loco praelatum est meli-
num, cyprinum in Cypro, deinde in Aegypto.” (XIII. 5) A metopium nevű készít-
mény „oleum est amygdalis amaris expressum in Aegypto, cui addidere ompha-
cium, cardamomum, iuncum, calamum, mel, vinum, murram, semen balsami, 
galbanum, resinam terbinthinam” (XIII. 8) – a recept alapján akár ma is rekonst-
ruálható, akárcsak a továbbiakban közölt illatos kompozíciók.25 A legbonyolul-

 
21  Sen. Ep. XII. I. 13; LXXXVIII 18; CVIII 4; 16; Cic. de Orat. III. XXV. 99; Cael. 11. 27; Sest. 

8. 18. 
22  M. Blonski: Pline, les Perses, le parfum: analyse d'un fantasme. Revue de philologie, de lit-

térature et d'histoire anciennes LXXXI (2007) 23. 
23  J-P. Brun: The Production of Parfumes in Antiquity. The Cases of Delos and Paestum. AJA 

104 (2000) 290. 
24  J. Vons i. m. (20. jegyz.) 821–822. 
25  J. Vons i. m. (20. jegyz.) 835–838; R. Facsády A. i. m. (19. jegyz.) 73–77. 
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tabb és legdrágább unguentum, a parthus királytól származtatott regale unguen-
tum, nem kevesebb, mint 26 összetevőből – myrobalano, costo, amomo, cinnamo 
comaco, cardamomo, nardi spica, maro, murra, casia, styrace, ladano, opobal-
samo, calamo iuncoque Syriis, oenanthe, malobathro, serichato, cypro, aspala-
tho, panace, croco, cypiro, amaraco, loto, melle, vino – állt! (XIII. 18) Az alapul 
szolgáló olajak közül a legjobb, illata miatt, a Licina olaj, (XV. 8) de különböző 
növények terméséből is készült illatszerhez használható olaj, pl. „oenanthinum 
fit; de ipsa oenanthe dictum est in unguentis”. (XV.29) A készítés során figye-
lembe kell venni, hogy „inter omnes potentissimus odor quisque novissime 
additur”. (XIII. 19) Részletesen ír az illatszerekhez nélkülözhetetlen balzsamfaj-
tákról, (XII. 111–129) és felhívja a figyelmet arra is, hogy az egzotikus adalék-
anyagokat hamisították, pl. a „styrax… adulteratur cedri resina vel cummi, alias 
melle aut amygdalis amaris”, (XII. 125) a galbanum pedig „faba auc saco-
penio”. (XII. 126) A tároláshoz az alabastront ajánlja, és ma is megszívlelendő 
útmutatást ad a vásárláshoz is: „experimentum eorum inversa manu capitur, ne 
carnosae partis calor vitiet.” (XIII. 19) 

 
 

A SZÉPSÉGÁPOLÁS TÉMAKÖRE  
ÉS A PLINIUSI RETORIKA VISZONYA 

 
Plinius 37 könyvből álló hatalmas munkáját azzal zárta, hogy véleménye szerint 
a Természet minden alkotóelemét sorra vette.26 Nem meglepő hát, hogy a mint-
egy húszezernyi adat között számos olyan is akad, amely a korabeli szépségápo-
lás bizonyos kérdéseire közvetlen vagy közvetett választ ad, adhat. Bár stílusa a 
munka jellegéből adódóan nem egységes, a retorikáját jellemző hármas egységbe 
(keletkezés – bemutatás – felhasználás)27 magától értetődően „belefér”, – sőt, 
célkitűzését figyelembe véve, nem is mellőzhető! – a kozmetikai célú alkalmaz-
hatóságra tett ténymegállapítás is. Az ismertetések nagy részében ugyanis csak 
erről van szó, az ismertetett „kozmetikum” mint medicina segít a bőr megszépí-
tésében, a ráncok csökkentésében, vagy esetleg alkalmas „make-up” összetevő-
nek. Az erre vonatkozó hivatkozás szinte minden esetben a felsorolás végére ke-
rül az állatok, növények, kövek gyógyhatásának leírásakor – csupán a beszerzési 
árat előzi meg. Tudósi hozzáállással próbál szigorúan a konkrétumok közlésére 
szorítkozni, s csak ritkán üt át egyéni – általában negatív – véleménye. S bár ke-
vés alkalommal zökken ki a szenvtelen tényközlő attitűdből, az a kevés is ele-
gendő ahhoz, hogy szubjektív látásmódja megnyilvánulhasson. Kifakadásai egy-
értelműek az unguenta – és a luxuria minden megnyilvánulása, pl. az igaz-

 
26  Plin. Nat. XXXVII. 205. 
27  Darab Á.: Plinius Természetrajza. Anekdotikus narráció és enciklopédikus gondolkodás. Buda-

pest 2012. 35. 
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gyöngy28 – ellenében, az egyes illatok megítélésekor pedig szóhasználata, az illat 
jellemzésére kiválasztott jelzője árulkodik.29 A Cicero művében30 talált megálla-
pításhoz – „unguenta gratiora quae terram quam quae crocum sapiant” – fűzött 
kommentárja („quando etiam corruptissimo in genere magis tamen iuvat quae-
dam ipsius vitii severitas.” XIII. 20) érzékelteti személyiségét is, a severitas fel-
mentést, de legalábbis magyarázatot ad az egyébként minden alkalommal osto-
rozott luxuscikkek használatára. 

A kozmetikumok „célközönsége” nem minden esetben egyértelmű. A bőr-
problémák megszüntetésére ajánlott szereknél nincs is ennek jelentősége, bár 
többször kiemeli, hogy bizonyos készítmény a nők arcbőrének megszépítésére 
szolgál. (Pl. „maculas in facie mulierum”) Az arc fehérítésére, festésére is a nők 
vállalkoztak, s valószínűleg az erősebb illatokat is ők viselték. Erre utal Plinius 
megjegyzése, miszerint a „transeunte femina” magára vonja a figyelmet, „aliud 
agentis” (XIII. 20). 

Pliniust nem érdekelte maga a szépségápolás, nem ad tanácsokat, mint Ovidi-
us.31 Nem tudhatjuk meg tőle, milyen volt az akkori szépségideál, netán frizura-
divat. Szóhasználata azonban árulkodó lehet: a bőrproblémák esetén mulier sze-
repel, festéket, illatszert viszont a femina használ! A férfiak „szépségápolásáról” 
ugyancsak ritkán, negatív kontextusban esik szó, pl. a depiláció ürügyén. Gyártá-
si titkokat sem várhatunk tőle, Plinius tárgyilagossága nélkül azonban jóval ke-
vesebbet tudhatnánk az ókori kozmetikáról! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28  Plin. Nat. IX. 114, XXXVII. 15. 
29  J. Vons i. m. (20. jegyz.) 827. 
30  Cic. de Orat. 399. 2. 
31  Szabó M. i. m. (16. jegyz.) 19–20. 
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KOPT MÁGIKUS IGE  
EGY PANNONIAI AMULETTEN 

 
 
 
 
A római birodalom vallási életének különösen érdekes szegmensét képezi a má-
gia, a források száma is viszonylag nagy, azonban rendkívüli interpretációs ne-
hézségekkel. Ezen belül kiemelt figyelem övezi a támadó mágiát, ill. az idetarto-
zó átoktáblákat, amely anyagot az utóbbi években Pannoniában egynéhány sze-
rencsés új lelet is megerősített, köztük a rendkívül gazdag tartalmú és kiválóan 
interpretálható új aquincumi átoktábla.1 Ugyanakkor mennyiségileg ezeket min-
den bizonnyal felülmúlják a védő mágiát tartalmazó, óvó amulettek, gemmák, és 
amik tartalmilag kissé bővebbek, s így konkrétabb ismeretek megszerzésére is 
alkalmasak lehetnek – noha ezekből legalábbis Pannoniában még viszonylag ke-
vesebbet publikáltak2 –, a fémlemezekbe karcolt és tokban tárolt mágikus phy-
laktérionok. 

Érdekességük ellenére ezekre viszonylag kevés figyelem irányul. Különösen 
feltűnő ez a következő, Aquincumban előkerült ezüstlemez esetében, mivel sze-
rencsés módon jól azonosítható körülmények közt került elő, és azóta is relatíve jó 
állapotban, tanulmányozható módon megtalálható a múzeum gyűjteményében 
(inv. n. AM 30236b). A tárgyat 1927/28-ban ásatáson találták Óbudán, sírban, a 
Bécsi út 166. szám alatt. Funkciója tehát lényegében vitathatatlan, formai jellegze-
tességein kívül a temetkezési felhasználás is bizonyítja, hogy phylaktérion volt, 
egyébként a tárolására szolgáló eredeti bronz tokban került elő. Még fontosabb, 
hogy pénzmelléklet is volt hozzá, a Traianus-érme egyúttal kielégítően datálja is 
varázslemezünket, ugyanis nem kopott, viszonylag kevés ideig foroghatott. Mind e 
sok, a kutatás számára egyértelműen kedvező körülmény dacára először 1950-ben 
történik említése a szakirodalomban,3 és utána 1979-ig4 újabb csönd van körülötte. 

 
1  Barta Andrea: The Language of Latin Curse Tablets from Pannonia: A New Curse Tablet from 

Aquincum. AAntH 49 (2009) 23–30. 
2  Pl. CIGP 12–15, 111, 125, 152, TitAq III 1438, Irén Bilkei: Die griechischen Inschriften des 

Römischen Ungarns. AlbaRegia 17 (1979) 30. 
3  Szilágyi János: Jelentés a fővárosi ókortörténeti (aquincumi) múzeum kutatásairól és szerzemé-

nyeiről az 1945–48 évek folyamán. BudRég 15 (1950) 319. 
4  Bilkei i. m. (2. jegyz.) nr. 19, egy újabb említés, noha a szerző feliratcorpusban hozza a tárgyat 

önálló katalógusszámmal, továbbra sem olvassa ki a szövegét. Szintén nem ad olvasatot a mú-
zeum 1995-ös katalógusa: Tárgykatalógus, összeáll. Csontos K. In: Istenek, katonák, polgárok 
Aquincumban. Szerk. P. Zsidi. Budapest 1995. 51. nr. 215 (68. kép). 
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A tárgy 1950-es bekerülése a köztudatba egyébként tényleg csak említés, jó-
indulattal sem lehet közlésnek minősíteni, használható adatokat és főleg olvasatot 
nem közöl. Egy fényképet ugyan ad róla,5 de azt a nyomdában úgy tűnik, betük-
rözték, és fordított állásban mutatja a lemezt.6 Az összevissza hajtogatott, majd 
kiegyengetett fényes ezüstlemezkéről egyébként használható fényképet készíteni 
a lehetetlenséggel határos, így voltaképp nem csoda, ha sokáig senkinek nem 
tűnt fel, hogy ebbe az irányba a varázsszöveg nem olvasható. Valószínű, hogy 
Szilágyi J. valóban úgy gondolta: a tárgynak a hátlapja az olvasati része (ez egyéb-
ként figyelmes vizsgálattal könnyen kizárható, mivel a betűk természetesen az 
előlaptól a hátlap irányába nyomódtak bele), mert az Aquincumi Múzeumnak az 
1940-es évek vége felé készült „régi leltárkönyvében” is egy fordított állású rajz 
található a tárgyról, s bár persze hasonlít a megjelent fotóra, attól alighanem füg-
getlenül, magára a lemezre alapozva készült. 

Ez a sajnálatos körülmény alapvetően meghatározta a tárgy első igazi közlé-
sét R. Kotanskynak az imperiumból ránk marad fémlemezre írott védő mágikus 
szövegek corpusául szánt munkájában.7 Míg a szerző több esetben fundamentális 
értelmezést tudott nyújtani, amelynek mind olvasati, mind vallástörténeti oldalá-
hoz keveset lehet hozzátenni, így pl. a sokban hasonló ságvári lamelláról is,8 ez-
úttal az egész olvasatot és értelmezést el lehet felejteni, ugyanis az eredeti tárgyat 
nem látta,9 és a fordított állású fénykép után készítette el rajzolatát és olvasatát. 
Ez a következőképpen néz ki: 

 
(character) λισατοι 
[- - -]Υ[- - -] 
Ν[.]Ο (characteres) 
[- - -]Λ 
[- - -]υττυ τ 
[- - -]Λ[- - -] 
 

Az ő értelmezésében az első sor jelentéssel bíró görög szöveg, normalizálva 
λύσατε. Gyanítani lehetett volna, hogy ezzel az értelmezéssel valami baj lesz, 

 
5  Ibid. 28. kép. 
6  Ezt először Németh Gy. vette észre, KA Aquincumban. Egy mágikus amulett feliratának értel-

mezése. Ókor 5/2 (2006) 49. 
7  R. Kotansky: Greek Magical Amulets. The Inscribed Gold, Silver, Copper and Bronze La-

mellae. Part I, Published Texts of Known Provenance. Papyrologica Coloniensia XXII/1. 
Opladen 1994. 91–92, nr. 20. 

8  Ibid. 81–88, nr. 18. 
9  Nyilván ennek köszönhető a különös megállapítása: ‘very little of this corroded piece can be 

read’. Nem is világos, mire gondol: természetesen az ezüstlemez nem korrodált; háromnegyede 
nincs rossz állapotban, bár vannak rajta folytonossági hiányok, de ahol ép, ott a felület volta-
képp sima, az összehajtogatást sikerült kielégítően megszüntetni. 
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mert az οι > ε meglehetősen korainak tűnik egy Traianus-kor véginek vagy (in-
kább korai) Hadrianus-korinak (szerinte, a pénz jó állapotát nem véve figyelem-
be, II. századnál jobban nem szűkíthető) mutatkozó szövegnél, és a Duna-vidé-
ken párhuzamtalan is lenne.10 Másrészt, ha az első sorban értelmes szöveget lát, 
akkor az 5. sorban is, amely az ő rajzán nem charactereket tartalmaz, valami je-
lentéssel bíró szöveget várnánk, de az υττυ τ betűket sajnos nem tudjuk értel-
mezni, neki sem sikerült, kissé határozatlan próbálkozása dacára.11 

Ennek a közlésnek a megalapozott kritikáját először 2006-os újraközlésében 
Németh György adta,12 és egyben megpróbált egy teljes és koherens új olvasatot 
is adni, ezúttal valóban a szöveg és nem (hibás) kép alapján. A helyes irány mel-
lett a lemezen elkülönített mágikus charactereket és szövegként érthető mágikus 
igéket, amellett, hogy egy része továbbra is értelmez(het)etlen betűsor maradt. 

Az ő olvasata a következő: 
 
U[...]C (characteres) FDD ανοχ 
ανοχ(?) 
(character) kA OOIH 
 
δό[ς] µι 

  אורחור
[- - -]∆[- - -] 
[- - -]Λ[- - -] 
 

E szerint az olvasat szerint, amelyet azóta lényegében senki nem vitatott,13 a va-
rázsszöveg legalább három, de inkább négy különböző elemből tevődik össze: a) 
characterekből, mágikus értelemben használt, különböző ábécékből származó be-
tűk és jelek összefüggéstelen sorából (1. és 3. sor), b) jelentéssel bíró görög szö-
vegből (4. sor), c) szintén jelentéssel bíró héber szövegből, amelynek az ő értel-
mezése szerint első szava retrográd (helyesen רוח), és végül d) az első és talán 

 
10  Mind a Pannonia provincia görög nyelvi anyagát feldolgozó corpus (Kovács P.: Corpus Inscrip-

tionum Pannonicarum. HPS 15, Budapest 20073, illetve a sajnos csak a mű 2. kiadásában létező 
nyelvi elemzés (HPS 8, Debrecen 20012, 66–68), mind a Dacia anyagát feldolgozó (L. Ruscu: 
Corpus Inscriptionum Graecarum Dacicarum. HPS 10, Debrecen 2003) alapján – u > i változás 
szórványosan előfordul, de talán latin hatásra: Fehér B.: Pannonia latin nyelvtörténete. Buda-
pest 2007. 452, 8. j. A latin nyelvű szövegek görög glosszái alapján az oi a késői korban, IV. 
sz.-i adat alapján, különben is u-vé fejlődött a térségben: Fehér i. m. 362–363. 

11  ‘...unless we are to understand this as Latin tuta.’ Kotansky, loc. cit. 
12  Németh György: KA Aquincumban. Egy mágikus amulett feliratának értelmezése. Ókor 5/2 

(2006) 49–52. 
13  Németh közlésén alapszik az Aquincumi Múzeum új katalógusa is, Aquincumi Látványraktár: a 

BTM Aquincumi Múzeuma állandó kiállításának katalógusa. Visual Store at Aquincum: catalogue 
of the permanent exhibition of the Aquincum Museum. Red. P. Zsidi. Budapest 2009. nr. 1130. 
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második sorban egy görög betűs jelcsoporttal, amely feltételezése szerint a kopt 
anox szót adja. Önmagában ez a feltételezés tökéletesen plauzibilisnek tűnt, a 
különböző mágikus jelek ilyen jellegű váltakozása megszokott, még akkor is, ha 
ez a további kutatás számára kedvezőtlen annyiban, hogy a kiolvashatatlan 6. és 
7. sor tartalmára nem enged meg semmilyen előrejelzést. A lemezke tartalma 
mindazáltal némileg amorfnak tűnt, amelyet nem nagyon lehetett „szöveg” egy-
ségekre, helyesebben ige-egységekre tagolni, és sem az elhárítandó dolgok ter-
mészetére, sem az invokált numen természetére következtetni. Nem adott magya-
rázatot a Németh közlése szerinti 4. sorban világosan látható ismétlődő, azono-
síthatatlan jelekre sem. 

E sorok írója annyi módosítást javasolt az olvasatra,14 hogy a szövegben egye-
dül retrográd szót az 5. sorban megkísérelte szintén normális irányban olvasni, 
וחר  ‘Hórusz’ jelentésben. Ezáltal legalább egy invokált numen azonosítható len-

ne. El kell ismerni azonban, hogy a módosításra kényszerítő szükség nincs, is-
mert jelenség, hogy a retrográd rész a varázsszövegnek csupán egy szakaszát fe-
di, sőt olyat is ismerünk, hogy a szövegben retrográd és feje tetején álló betűk is 
vannak, rendszer nélkül váltakozva.15 Ugyanakkor egyelőre térségünkben, Pan-
noniában és környékén, az ilyen retrográd írások phylaktérionon még nem jelen-
tek meg (átoktáblán annál inkább). 

Hogy a retrográd írásnak van-e valamilyen speciálisan támadó jellege, arra 
egyelőre nem lehet válaszolni; ráadásul hogy rituális értelemben melyik írás ret-
rográd, azt nehéz megítélni, mert ez bővebb kört jelent a visszafelé haladó, meg-
fordított vagy fejre állított betűknél: az is idetartozik, amikor az írószerszámot 
tartja a lejegyző a kezében fordítva, és úgy jegyez, ezt pedig csak akkor lehet ész-
lelnünk, ha a szövegen belül megváltozik az írás karaktere. Erre éppen Aquin-
cumból van szövegtanúnk, ahol az átoktábla írója szövegszerűen megjegyzi, 
hogy elfordított íróeszközzel ír avégből, hogy elfordítsa az ellenség ártó nyel-
vét.16 A módszer, noha az adott helyen az ellenség megtámadására, tehát átok-
ként szolgál, ugyanazon elv alapján célszerű lehet óvó amulettnél, a gonosz dé-
mon távoltartására is. 

 
14  Fehér i. m. (10. jegyz.) 66, I 1.4.4.2. 
15  Pl. AIJ 432, egy latin nyelvű átoktáblán. 
16  Barta i. m. (1. jegyz.) = TitAq 1436, vv. 10–13: Eo modo hoc ego averso graphio scribo, sic 

linguas illorum aversas ne possint facere contra hos. Barta A. – Lassányi G.: Sötét fohászok. 
Gondolatok a római átokszövegekről egy új aquincumi ólomtábla kapcsán. Ókor 8/3–4 (2009) 
63–70. Ezt úgy magyarázzák: „céljától eltántorított vesszővel, mindentől távol írom,” de ennek 
a magyarázatnak semmi logikus értelme nincs se nyelvileg, se tényleges szituációban, ugyanak-
kor világosan látható, hogy az átoktábla első sora normális, szabályos, könnyen olvasható kéz-
írással készült, az összes többi viszont kisebb, torz alakú, görcsösen létrehozott betűkkel, ami 
jól mutatja, hogy hol váltott a szerző természetellenes kéztartásra. 
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A feltételezett kopt ige a közölt fényképen nehezen volt azonosítható, viszont 
a különböző mágikus elemek egy része amúgy is Egyiptom felé mutatott (termé-
szetesen nem eredet, hanem vallástörténeti háttér értelemben), az általam felve-
tett Hórusz-igénél nyomatékosabban a Németh által fő újdonságként azonosított 
kA hieroglifa mint charakter. Ezért egészében az amulett problémamentesnek lát-
szott, és elsősorban a CIL2 Pannonia-kötet kiadásának rutinmunkálatai17 végett 
vizsgáltam meg ismét a tárgyat, nem új értelmezés reményében. 

Meglepetésemre az autopszia során lényegesen új olvasatot láttam reálisnak, 
amely egyben megszűnt amorf lenni, világos szerkezeti egységekre tagolta a vé-
dő varázslatot. 

Külső leírását tekintve az ezüstlemez 7,8 x 8,0 cm nagyságú, függőlegesen 
hat sávra összehajtva volt a capsában (a jobb oldalán egy másodlagos hajtás is 
azonosítható, amely ezt a részt még félbehajtotta),18 vízszintesen a közepén még 
egyszer. A hajtások mentén sajnos több lemezrész kitört, főleg a jobb alsó részen 
van jelentős folytonossági hiány. Vízszintesen azonban már az összehajtás előtt 
világosan két részre tagolódott, a középső sávban nem volt írás (éppen ezért sze-
rencsésen a félbehajtás nem sok kárt okozott a szövegben), hanem egy nyolcta-
gú, félkörívekből húzott sorminta választotta szét a két felet. A Németh Gy. fel-
tételezte 4. sor így lényegében megszűnt, egy része sormintának, egy része a haj-
togatás okozta sérülésnek bizonyult, pusztán a sor elején, közvetlen a sorminta 
alatt maradt egy kétségtelen delta, ami szövegösszefüggésen kívül állván nyil-
vánvalóan character-értékű. 

Ez egyrészt mutatja, hogy a szöveg rendszerszerűen nyilvánvalóan nem ret-
rográd, legfeljebb elszórt retrográd jelek lehetnek benne, másrészt hogy a szö-
vegegységek élén egy bevezető charactert várhatunk, amint a felső felén az 1. sor 
első, viszonylag szélesebben üres részén is egy az összes többi jelnél nagyobb 
character olvasható, ami vagy egy retrográd és áthúzott Z,19 vagy egy régies, fö-
níciai jellegű yod.20 

 
17  A kötet előkészítése 2004 óta folyik, ennek során az aquincumi feliratos anyag teljes újraközlé-

se előzetes publikációban már megtörtént; a munka rendjéről és állásáról több tájékoztató jelent 
meg, így Kovács P.: Kutatási beszámoló. SEP 1 (2008) 7–22, Kovács P.: Alföldy Géza és a CIL 
III2 Pannonia projekt. SEP 4 (2012) 43–50 = Géza Alföldy und CIL III2. Auch ein Beitrag zum 
Thema: Géza Alföldy und Ungarn. In: Studia Epigraphica in memoriam Géza Alföldy. Eds. W. 
Eck – B. Fehér – P. Kovács. Bonn 2013. 121–130. A feldolgozott anyagot lásd Tituli Aquin-
censes I–II. Eds. P. Kovács – Á. Szabó, III, cura B. Fehér. Budapest 2009–2011; Tóth E.: Lapi-
darium Savariense. Savaria római feliratos kőemlékei. Szombathely 2011. 

18  Ellentétben Kotansky állításával, aki szerint háromszor, tehát összesen nyolcadrét volt hajtva. 
Németh az összesen kilenc hajtást a mágiával, pontosabban a kA karakterrel szervesen összefüg-
gőnek tekinti (Németh i. m. (12. jegyz.) 50), tekintettel azonban az utolsó hármas hajtás másod-
lagos voltára, ez, ha nem is lehetetlen, nem túl valószínű. 

19  A Z mint mágikus character igen gyakori, akár áthúzva, akár anélkül. Csak néhány példát hoz-
va: A. Audollent: Defixionum tabellae quotquot innotuerunt tam in Graecis orientis quam in 
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Mindkét szövegegység három sort tartalmazott (a középső sorral együtt tehát 
a phylaktérion hétsoros), de a másodiknak az alsó része szinte olvashatatlan, 
csonka is, gyűrött is. A szöveg háromnegyede viszont nagyjából kiolvasható 
volt, de az eddigi feltételezéstől eltérő típusú elemekből rakódott össze, világos 
szerkezetben. 

A helyes olvasat:21 
 
 (character) ’Iὼ π.αχν.οf  ))  
 α. ε.ηιο.υω.       
 (character) (character) OON. N 
  
 (character) 
 X   אוררוח 5
 +[.]∆+[.]∆[- - -] 
 [- - -]Λ. [- - -] (?) 
 

A következő értelmi egységek azonosíthatóak tehát: 
a)  character után görög betűs, folyamatosnak tűnő szöveg, majd magánhang-

zósor (1–2. sor), 
b)  characterek után egy ismert, rövid görög ige változata (3. sor), majd na-

gyobb tagolás, 
c)  character után a feltehető héber betűs rész, majd egy nem betűnek, hanem 

jelnek kinéző, valamivel nagyobb és hanyagabb vonással húzott kereszt 
(4–5. sor), 

d)  alig olvasható görög betűk (6–7. sor), az első betű jórésze kitörött, feltehe-
tő, hogy ez is character volt. 

 
A teljesen újraértelmezett a) szakaszt a végére hagyom. 
A b) szakasz élén levő két character közül a második, mint már Németh Gy. 

felismerte,22 egy szabályosnak mondható hieroglif, kA; azonban az első is vi-
szonylag könnyen azonosítható: Axt. A phylaktériont készítő személynek vi-
szonylag jó mágikus „szaktudására” vallanak szép, pontos formájukkal, az utána 
következő OON-igével viszont nincs különösebb összefüggésük. Az utóbbinak 

                            
totius occidentis partibus praeter Atticas in Corpore Inscriptionum Atticarum editas. Paris 1904. 
nr. 155 A4 stb. (az egész sorozat), nr. 266 v. 11, nr. 272 A1 stb. (az egész sorozat), Kotansky i. 
m. (7. jegyz.) nr. 23., 33. v. 23/4, 34. v. 10, 41. v. 4–5 (itt a szerző megkísérli értelmezni is), 58 
(féltucatnyi világos példány). Értelmezéséről ld.: W. M. Brashear: Trifles. ZPE 56 (1984) 65. 

20  IAΩ/Abraxas-környezetben ezt az értelmezést javasolja M. Philonenko: L’anguipède alecto-
rocéphale et le Dieu Iaô. Comptes-Rendus de l’Académie des Inscriptions 123/2 (1979) 301. 

21  Előzetes közlése: TitAq III nr. 1437. 
22  Németh i. m. (12. jegyz.) 50. 
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ugyan a pontos magyarázata nem egyértelmű,23 de az biztosra vehető, hogy egy 
invokált numenre vonatkozik. Itt is ez tehető fel róla; Pannoniából egyébként 
már eddig is ismert volt az ige egy feltehetőleg szintén bajelhárító bronzlemez-
ről,24 viszonylag ismertnek tételezhetjük fel, amelyet alighanem széles körben, 
nem csupán egy meghatározott kontextusban alkalmaztak. 

A c) szakasz héber vagy inkább tökéletlenül hébert utánzó betűi viszont járat-
lanságról (pontatlan másolásról?) árulkodnak. Mindenképpen valószínű, hogy 
összefüggő szövegről van szó, azonban ennek tulajdonképpen csak a függőleges 
szárai biztosak, vízszintesen csak mechanikus átkötés történt, ami arra utal, hogy 
a leíró – míg a kopt-egyiptomi elemeket viszonylag pontosan hozta, azoknak a 
rituális jelentését valószínűleg ismerte – a héber írással nem volt különösebben 
baráti viszonyban.25 A szándékolt jelentés tkp. lehet mind חור אור, mind אורורח , 
az eddigi kontextushoz mindkettő illik, mert az אור ‘fény’ szónak is van logikai 
kapcsolata az előző szakasz élén levő Axt hierogliffal. Amennyiben a רוח szót 
olvassuk, az kínálja magát a kA hieroglif fordításaként értelmezni (ez esetben a 
szerző szabályszerűen értette a characterek nyelvi jelentését), de a Hórusz-ige 
sem lehetetlen, mert annak is megvan az értelme az Axt hierogliffal együtt, mint 
Ré-vel azonosított Hórusz-alaknak. 

A ∆ character szerepe viszont egyelőre nem világos, valamint az sem, hogy 
az utolsó sor felét üresen hagyva miért fejezték be a vékony vonalú kereszttel. 

Az a) szakaszt az eddigiekkel szemben teljesen újra kell értelmeznünk. A nyi-
tó character itt valószínűleg tényleg a főistenséget invokálja, amit megerősít az 
utána olvasható IΩ ige, amely minden bizonnyal az általánosan használt IAΩ in-
vokáció rövidebb formája.26 Hogy ki ez a főisten, azt ebből bizonyosan nem lehet 

 
23  Kotansky ibid. nr. 41 v. 36 úgy magyarázza, hogy (ὁ ὤν) értelemben a legfelső istenségre vo-

natkozik, de mivel itt alsóbbrendű hatalmak (angyalok) nevének sorába van ékelve, legalábbis 
az adott helyen ez nem túl valószínű magyarázat. Nem lehetetlen viszont az azonosság az οονομ 
= τὸ ὄνομα formulával, ami természetesen az invokált hatalom nevének körülíró kifejezése. 

24  CIGP 152., itt is démonok v. angyalok (a táblának van egy bizonytalan zsidó v. zsidó hatás alatt 
álló kontextusa) sorában: ...αμιὼθ OON Oὐρια (= Oὐριὴλ?) Mιχαὴλ Ἀβραίμ, tehát szintén 
nem a főistenségre vonatkoztatható. 

25  Németh i. m. (12. jegyz.) 51 a lejegyzővel kapcsolatban csupán azt tartotta bizonyos következte-
tésnek, hogy zsidó lehetett. Részünkről éppen ezt tekintjük teljesen bizonytalannak. A mágikus 
szövegek sűrű zsidó elemei általában ugyanúgy nem utalnak tényleges zsidó, csak zsidónak lát-
szani kívánó kontextusra, mint ahogy az egyiptomi elemekről is elmondhatjuk: amint azt össze-
foglalja pl. L. LiDonnici: „According to the Jews”: Identified (and Identifying) ‘Jewish’ 
Elements in the Greek Magical Papyri. In: Heavenly Tablets. Interpretation, Identity and 
Tradition in Ancient Judaism. Eds. L. LiDonnici – A. Lieber. Leiden 2007. 87–108. 

26  Kotansky i. m. (7. jegyz.) 96, nr. 23, ill. R. Kotansky – C. A. Faraone: An Inscribed Gold 
Phylactery in Stamford, Connecticut. ZPE 75 (1988) 264 ettől eltérően, klasszikus görög eredetű 
invokatív felkiáltásként magyarázza (idézett példáinak egy része viszont egyszerűen nem létezik). 
Tény azonban, hogy az IA (= יה) igével együtt általában IAΩ/Sabaóth-kontextusban jelentkezik 
(különösen jellemző példa Audollent i. m. (19. jegyz.) 253 v. 30, vagy Kotansky i. m. nr. 7, ahol 
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tudni, dacára annak, hogy technikailag az IAΩ nem más, mint a יהוה görög betűs 
változata: az igen széles körben használt ige számtalanszor fordul elő nyilvánva-
lóan nem zsidó kontextusban, Abrasax27 és más mágikus hatalmak epitheton-
jaként, vagy gnosztikus értelemben,28 de akár Zeushoz rendelve is.29 A szakasz 
második sorában pedig a közismert magánhangzósor-ige van (rendkívül rossz 
olvashatósággal, gyakorlatilag csak a közismertsége miatt lehetett az összes be-
tűjét kiolvasni), amely egyfelől szintén lehet a magánhangzó-sorként realizálódó 
IAΩ ige bővebb ‘kifejtése’, részben az ábécének önmagában vett közismert má-
gikus erejét közvetíti. A kettő között van egy hosszabb szó, amelynek az értel-
mezése elsőre nem volt kézenfekvő (de egész biztosan nem anox, mint Németh 
Gy. javasolta: az A és N közt valami még van, és az utolsó betű határozottan 
nem X). A valódi olvasat ПAXNOF, ami szintén kopt kontextusban értelmezhe-
tő, és ha nagyon gyér adatoltsággal is, de ismert mint mágikus ige átoktábláról: 
παχνουφυ (értsd: παχνουφις),30 az előzőkhöz hasonlóan hatalmak (démonok) ne-
ve közt felsorolásban.31 Az adott helyzetben ennél sokkal jelentősebbnek mutat-
kozik: az amulett szerkezete arra enged következtetni, hogy itt a fő invokált nu-
mennel lehet homológ, és itt egyértelműen védő szerepkörben jelentkezik.  

 
Fennmarad az a kérdés, hogy az amulett tulajdonképpen mitől óvott. Mivel te-
metkezési kontextusban és pénzzel együtt került elő, az egyik lehetőség nyilván-
valóan az, hogy túlvilági védettséget adó temetési amulettről van szó. Németh 
Gy. ezt a lehetőséget elutasítja, véleménye szerint életben is viselt amulettet vi-
selt tovább a halálban is tulajdonosa, amelynek konkrét bajelhárító, vsz. betegség 
elleni funkciója volt.32 Azonban a szövegből továbbra sem lehet semmilyen 

                            
IA-sorozat és IΩ-sorozat ölelik körbe a Sabaóthot, nyilvánvalóan ugyanabban a funkcióban, illetve 
CIGD 45. (egy Diernából való átoktábla, amely különleges annyiban, hogy anyaga az amulette-
kéhez hasonlóan arany): itt retrográd ΩI és egy variáns IY Ἀδ(ω)να(ί) olvasható. 

27  Ld. összefoglalóan magyarul: Nagy Árpád Miklós: A kakasfejű-kígyólábú istenalak – ábrázol-
ható-e az Ábrázolhatatlan? Ókor 3/3 (2004) 67–72. 

28  Még az Ἰὼ Σαβαώθ kifejezésben is. Kovács P. szíves közléséből tudom, hogy készül publi-
kálni egy másik pannoniai phylaktériont, amelyben Σαβαώθ egyértelműen egy származtatott, 
alsóbb szintű gnosztikus erő. 

29  Zeus – Adonai azonosításra hívja fel a figyelmet LiDonnici i. m. (25. jegyz.) 102, ami számunk-
ra azért érdekes, mert ott is magánhangzósor melletti kontextusban történik (ιαωουηε sorrend-
del), és ez a mi lamellánk első sorában szereplő Z/Yod character szerepét is megvilágíthatja. 

30  Audollent i. m. (19. jegyz.) nr. 270, 15. 
31  Fábián Z. szíves közlése szerint a név valószínűleg Xνουµ isten nevével van összefüggésben. 

Mivel Xνουµ-nak is van újjászületési funkciója, illik a phylaktérion kontextusába, különöskép-
pen a kései varázsirodalomban ismert Chnuph~Harpenknuphi alakban, tehát Hóruszként, Ha-
roerisként értelmezve (H. Bonnet: Reallexikon der ägyptischen Religionsgeschichte. Berlin 
1952. 139–140) – esetleg lamellánkon Haroeris ~ ו אוררח ? 

32  Németh i. m. (12. jegyz.) 50. 
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konkrét bajra következtetni, sem megnevezve, sem az elhárító numen tulajdon-
ságaiból következtetve. Ellenkezőleg, a két hieroglif sokkal inkább túlvilági asz-
szociációkat kelt. Amennyiben a héber szöveget Hórusz-igére olvassuk, annyi-
ban kifejezetten egy újjászületés-aspektusú isteni erő invokálására következtet-
hetünk, amennyiben a kA megerősítését olvassuk ki belőle, úgy adott, hogy a lé-
lek halál utáni védelmére vonatkoztassuk az amulett óvó erejét. Ezért vélemé-
nyem szerint az aquincumi lamellát egy túlvilági védelmet biztosító amulettnek 
kell értelmeznünk,33 amelyet ráadásul meglepő tudatossággal és szakszerűséggel 
fogalmaztak. Éppen ezért további kutatása is indokolt, mert az utolsó két sor 
szövegét, bármennyire rossz állapotban is van, a konzekvens szövegszerkezetre 
és a szakszerű felépítésre támaszkodva van reményünk megfejthetni. 

 
 

 
1. kép. Az aquincumi mágikus ezüstlemez 

 
33  Ez nem példátlan eset, ilyeneket ismerünk: pl. Kotansky i. m. (7. jegyz.) nr. 27, 23 (az utóbbi, 

bár későbbi korból való, szintén a Duna-térségből, és távoli hasonlóság a felépítésében is mu-
tatkozik). 
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2. kép. A felirat rajza (2009) 

 



FORISEK PÉTER 
 

GONDOLATOK  
ARRIANOS PERIPLOUSÁRÓL 

 
…ego, a quo plura litteris percepi,  

tibi haec exigua reddo libamina. 
 

Arrianos kisebb művei közül több is szorosan kapcsolódik a Kr. u. 131–137 kö-
zött betöltött cappadociai helytartóságához, a kutatás az Alaniké-t (Alán történe-
lem), a Techné taktiké-t (Taktikai értekezés), az Ektaxis kata Alanón-t (Az alá-
nok elleni csatarend) és a Periplous Euxinou Pontou-t (A Fekete-tenger körülha-
józása) tekinti a helytartói évek során keletkezett, illetve a helytartósághoz szo-
rosan kötődő irodalmi alkotásoknak.1 

Arrianos a proconsuli tisztség átvételekor lelkiismeretesen felmérte provin-
ciája politikai-gazdasági-katonai helyzetét, ezért gondosan feltérképezte a terüle-
tet. Mindez szorosan illeszkedett abba a hadrianusi koncepcióba, amelynek során 
a császár személyesen járta végig birodalmát, hogy gondos szervezőmunkával 
erősítse a provinciák védelmét, ellenőrizze az egyes hadseregek felkészültségét.2  

Arrianos a provincia felmérése során körbeutazta a Fekete-tenger partvidékét 
is. A korszakban a Fekete-tenger is a rómaiak mare nostrum-ának számított, 
amelyet a Trapezusban állomásozó római flotta ellenőrzött. A terület különösen 
fontos volt a kis-ázsiai lakosság és a római hadsereg ellátása, különösen a gabo-
naszállítás szempontjából.3 A partvidék nagy része vagy közvetlen római katonai 
 
1  Arrianos kisebb műveihez és azok kronológiájához ld. A. B. Bosworth: Arrian's Literary De-

velopment. CQ 22 (1972) 163–185.; A. B. Bosworth: Arrian and Rome: the Minor Works. In: 
ANRW II. 34. 1. Walter de Gruyter, Berlin–New York 1993. 221–275.; H. F. Pelham: Arrian as 
Legate of Cappadocia. The English Historical Review 11 (1896:44) 625–640.; Philip A. Stadter: 
Arrian of Nicomedia. Chapel Hill (N. C.) University of North Carolina Press 1980.; Ronald Syme: 
The Career of Arrian. HSCP 86 (1982) 181–211.; Forisek Péter: Arrianos-tanulmányok. Stratégia 
és taktika a Kr. u. 2. századi római hadseregben. Arrianos Ektaxis kata Alanónja alapján. Attraktor 
Kiadó, Gödöllő–Máriabesnyő 2013. 8–17. A Periplous-szal kapcsolatos két legújabb irodalom: 
Arrian Periplus Ponti Euxini. Edited with Introduction, Translation and Commentary by Aidan 
Liddle. Bristol Classical Press 2003.; Murat Arslan: Arrianus’un Karadeniz Seyahati. (Arriani 
Periplus Ponti Euxini). Hellence Aslindan Çeviren ve Yorumlayan. Birinci Baski, Mayis 2005. 

2  SHA Hadr. XXIII. Hadrianus utazásainak kronológiájához: Anthony R. Birley: Hadrian. The 
Restless Emperor. Routledge, London–New York 1997. 

3  A Fekete-tenger északi partvidékén fekvő gazdag gabonatermő területek gazdasági szerepéhez: 
Michael Grant: The Classical Greeks. Ch. 27. Leucon I. The Grain Route. London 1989. Taci-
tus megemlíti, hogy Domitius Corbulo Kr. u. 68-as keleti hadjárata során Tiridatés király el 
akarta vágni a rómaiakat a fekete-tengeri gabonaszállítmányoktól, így akarta nehezíteni a róma-
iak ellen folytatott hadjáratát. (Tac. Ann. XIII. 38-39) A terület stratégiai szerepéhez: Liddle i. 
m. (1. jegyz.) 2003. 5–13. 
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ellenőrzés alatt állt (pl. a Phasis torkolata, vagy a krími területek), vagy vazallus 
terület volt.4 A Fekete-tengertől északra és északkeletre feküdt a sztyeppe, amely 
a különféle nomád népek törzsterülete volt. A korszakban a legjelentősebbek az 
alánok voltak, ezen utóbbiak több alkalommal is betörtek a római fennhatóság 
alatt álló területekre.5 Többek között ezért is volt fontos Arrianos számára a ten-
gerpart felderítése, ti. hogy tudja, milyen fenyegetés érheti arról a területről pro-
vinciáját. Emellett természetesen a görögségre jellemző felfedezési vágy is hajt-
hatta, hogy újabb területeket megismerve bemutassa azokat olvasóinak. 

Ugyanebben az időben – amint már említettem – maga a császár is folyama-
tosan járta birodalmát, így nem véletlen, hogy a Periploust Arrianos magának 
Hadrianus császárnak ajánlotta. A periplous mint műfaj nem volt ismeretlen a 
görög irodalomban, hiszen több olyan mű is keletkezett a görög irodalom szüle-
tésétől kezdve, amelyben tengeri utazásokat örökítettek meg, az addig ismeretlen 
partvidékek felderítését, a kikötőket, a folyókat és a távolságokat az egyes tájé-
kozódási pontok között.6 A leírások sok esetben csupán felsorolják az útvonal 
egyes állomásait a köztük lévő távolságokkal, esetleg röviden írnak egy-egy ál-
lomáshely sajátosságairól.  

Az első ilyen jellegű mű a karthágói Hannóhoz kötődik, aki a Kr. e. 6. szá-
zadban írt periplousában a mai marokkói partvidéktől a Guineai-öbölig terjedő 
területet térképezte fel és örökítette meg (a szöveg görög változata maradt fenn).7 
Hérodotos maga is az útleírások tárháza, számos felfedezőről ír, akik a görög 
gyarmatosítás során felderítették a mediterrán partvidéket. Elképzelhető, hogy 
műve forrásai között a felfedezők által készített feljegyzések is szerepeltek. A 
Kr. e. 4. századi massiliai Pytheas Peri tou Ókeanou című munkájában az atlanti 
partvidékről írt, ebből azonban csak részletek maradtak ránk.8 Skylax, vagy Pseudo-
Skylax Periplousa a Kr. e. 3. századból származik.9 A chiosi Skymnos szintén 
Periplous című művét Kr. e. 110 körül írta.10 A Periplous Pontou Erythriai (A 
Vörös-tenger körbehajózása) egy a Kr. e. 1. században élt alexandriai utazó mű-
ve, aki Bereniké kikötőjéből indult útnak a Vörös-tengeren át India irányába. Le-

 
 4  A rómaiak keleti védelmi rendszeréhez ld. Forisek i. m. (1. jegyz.) 2013. 43–52. 
 5  Az alánokhoz: Bernard S. Bachrach: A History of the Alans in the West. From Their First 

Appearance in the Sources of Classical Antiquity through the Early Middle Ages. University of 
Minnesota Press, Minneapolis 1973. 

 6  Liddle i. m. (1. jegyz.) 2003. 22–26.; Az atlanti felfedező utakhoz ld. Duane W. Roller: 
Through the Pillars of Herakles. Greco-Roman Exploration of the Atlantic Ocean. Routledge, 
New York 2006. 

 7  Kiadása: Hanno the Carthaginian: Periplus or Circumnavigation (Of Africa). (Eds. Al. N. 
Oikonomides – M. C. J. Miller) Chicago 1995. 

 8  Roller i. m. (6. jegyz.) 2006. 57–91. 
 9  Aurelio Peretti: Il periplo di Scilace. Giardini, Pisa 1979. 
10  Ld. Konstantin Boshnakov: Pseudo-Skymnos (Semos von Delos?): Zeugnisse Griechischer Schrift-

steller uber den westlichen Pontosraum. Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2004. (Palingenesia. 
Schriftenreihe für Klassische Altertumswissenschaft. Bd. 84.) 
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írja Afrika keleti partvidékét, illetve a Gangés folyóig az Indiai-óceán északi 
partvidékét.11 

Arrianos periplousa tulajdonképpen egy a császárnak címzett levél, amelyben 
mindvégig egyes szám első személyben mondja el utazását. Művének címe is er-
ről árulkodik: „Autokratori Kaisari Traiano Hadriano Sebasto Arrianos khai-
rein.” (Arrianos üdvözletét küldi Imperator Caesar Traianus Hadrianusnak, az 
Augustusnak). Ezt követően pedig azonnal elkezdi az utazása leírását Trapezus 
bemutatásával.12 Stadter szerint Xenophón Anabasisa és Nearchos Periplousa 
szolgált mintaként Arrianos számára.13 

A helytartó Trapezusból indult, az első hosszabb leírás Sebastopolisig tart (1–
11. caput), a következő a thrákiai Bosporustól a Trapezusig tartó utat írja le (11–
16. caput), majd egy átvezető rész következik, amely után a Sebastopolistól 
Byzantionig terjedő utat mutatja be (17–25. caput). Hadrianus császár tájékozta-
tása mellett Arrianosnak nyilván más célja is volt. Helytartóként felmérte a terü-
letet, hogy egy esetleges hadjárat esetén pontos információkkal rendelkezzen az 
egyes városok közötti távolságokról, a hajóhad számára biztonságos kikötőkről, 
valamint az utánpótlási lehetőségekről. Stadter szerint elképzelhető, hogy a mű 
kifejezetten Hadrianus utasítására készült, miután a császár Kr. u. 129-ben sze-
mélyesen látogatta végig az Euphratés határt,14 megparancsolta megbízható hely-
tartójának, hogy mérje fel Cappadocia északkeleti határának védelmi helyzetét. 
Arrianos ezért járta be személyesen a Fekete-tenger délkeleti partvidékét, hogy 
pontos információkkal rendelkezzen róla.15 

A Fekete-tenger partvidékének felderítésekor Arrianos példaképei Iasón és az 
Argonauták voltak, akik a mítosz szerint ugyanezen a területen hajóztak. 
Apsarusnál a következőket írja: „Azt mondják, hogy Apsarus az a hely, amelyet 
régebben Apsyrtusnak neveztek, mivel az volt az a hely, ahol Médeia megölte 
Apsyrtust. A látogatóknak még meg is mutatják Apsyrtus sírját. És azt mondják, 
hogy a nevet a szomszédos barbárok rontották el, mint ahogy sok más nevet is ők 
rontottak el.” (Perip. 7) A Phasisra behajózva pedig a következőket írja: „Ott az 
Argó horgonyát is megmutatják az arra járóknak. Azonban, mivel az vasból van, 
nekem nem tűnt igen réginek (bár a mérete nem akkora, mint napjaink horgonya-
inak és a formája is más), inkább korban közelebbinek tűnt. És egy másik, kőből 
készült horgony darabjait is megmutatták: ezekről inkább hihető, hogy az Argó 
horgonyának darabjai. És nincs is más emlék ott, amely Iasón mítoszához kap-
csolódna.” (Perip. 11) 

Nyilvánvaló, hogy ezeknek az antikvárius leírásoknak semmi köze sem volt a 
gyakorlati ismeretekhez, hanem a mű irodalmi jellegéhez tartoztak, ami a kora-
 
11  Lionel Casson: The Periplus Maris Erythraei. Princeton University Press 1989. 
12  Arr. Peripl. I. 
13  Stadter i. m. (1. jegyz.) 1980. 32. 
14  Birley i. m. (2. jegyz.) 1997. 153–156. 
15  Stadter i. m. (1. jegyz.) 1980. 33. 
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beli művelt elit ízlésének felelt meg. Egy kutató szerint az ókori földrajzi felfo-
gás is magyarázza, hogyan kerülhettek ezek a mitológiai elemek a leírásokba. 
Iasónt, mint az első görög utazót, aki eljutott a Kaukázusba, mindenképpen meg 
kellett említeni.16 Hozzá hasonlóan Strabón is megemlíti a Geógraphikában, 
hogy Iasón kultusza rendkívül népszerű volt a Kaukázusban.17 Ugyanígy Timó-
nax is megemlíti Scythica c. művében Iasónt: „A Pontos bejáratánál megmutat-
ják a látogatóknak azokat a kerteket, amelyeket Iasonioi-nak neveznek, s ahol – 
mint mondják – Iasón partra szállt, Aiában van egy gymnasion és egy diskos, és 
Médeia esküvői kamrája, ahol megházasodott, továbbá Iasón temploma a város-
ban, és még sok más szent hely.”18 

A mitológiai alakok közül Dionysos, a bor és a mámor istenének is van kap-
csolata a Kaukázus térségével, mivel mítosza szerint Indiából való visszatérését 
követően oda érkezett meg.19 Ugyanakkor az egyik legismertebb görög mítosz, 
Prométheus megbüntetése, amely szintén a Kaukázushoz kötődik, szintén megje-
lenik Arrianos Periplousában: szerzőnk azt írja a part menti terület leírásakor, 
hogy a Kaukázus azon csúcsa is látható, amelynek neve Strobilos, ahol, a mítosz 
szerint, Héphaistos Zeus parancsára leláncolta Prométheust.20 

A valós történelmi személyiségek közül Arrianos egyik legnagyobb példa-
képének, Alexandrosnak is van kötődése a kaukázusi térséghez, bár tudjuk, hogy 
valójában sohasem járt azon a területen.21 Arrianos szerint Alexandrost a halála 
akadályozta meg abban, hogy a Fekete-tenger és a Kaszpi-tenger közötti részen 
hódítson.22 

A Kaukázus nevezetes állatai és luxuscikkei is vonzották a rómaiakat. Ked-
velt volt a kolkhisi Phasisból származó madár (talán egy fácánfajta),23 amely a 
fényűzés szimbólumának számított,24 neve negatív értelemben is használatos volt 
az idegenszerű pompa jelölésére.25 Ismert volt egy hatalmas testű kaukázusi va-

 
16  D. Braund: The Caucasian Frontier: Myth, Exploration and the Dynamics of Imperialism. In: 

The Defence of the Roman and Byzantine East. Proceedings of a colloquium held at the Uni-
versity of Sheffield in April 1986. Ed. by Ph. Freeman and D. Kennedy. Part I. BAR 
International Series 297 (I) 1986. 38–39. 

17  Strab. I. 2. 38 (45); II. 13. 10 (526); cf. Iustin. XLII. 3. 
18  Timónax ap. Schol. ad Apollonius Rhodius IV. 1217. 
19  Nonnos XXI. 198ff.; cf. 309ff.; XXVI. 329ff.. Az irodalmi utalások mellett gazdag régészeti le-

letek is rendelkezésünkre állnak a Dionysos-kultusz kaukázusi elterjedésével kapcsolatban. O. 
D. Lordkipanidze: Drevnyaya Kolkhida. Tbilisi 1979. 203–205 (idézi Braund i. m. (16. jegyz.) 
1986. 40.) 

20  Arr. Perip. 16., Vö. Philostr. Vit. Apoll. II. 3. 
21  Diod. Sic. XVII. 75.; Plut. Alex. 44ff.; Plin. Nat. IV. 39. 
22  Arr. Anab. IV. 15. 1ff.; V. 3. 1., halála: VII. 16.; Braund i. m. (16. jegyz.) 1986. 40. 
23  Arr. Peripl. 10. 
24  Athénaios IX. 387. 
25  Plin. Nat. XIX. 52.; Juv. II. 59. 
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dászkutya is, amely szintén közkedvelt volt a rómaiaknál.26 A legismertebb – el-
sősorban Pliniusnál előkerülő – ásványkincsek közé tartozott a cinóber,27 a to-
páz,28 a jáspis29 és természetesen az arany, amelyet állítólag Ibériában a folyók-
ban szabad kézzel lehetett gyűjteni.30 

Ezek alapján érthető, hogy a rómaiakat miért vonzotta régtől kezdve a Kau-
kázus vidéke. Földrajzilag ugyanakkor még Arrianos korában sem voltak pontos 
értesüléseik, hiszen jelentősen túlbecsülték a térség nagyságát, amely szerintük a 
Fekete-tengertől a nagy hegységig (valószínűleg a Himalájáig) ért.31  

Mindemellett a gazdasági haszonszerzés mellett a térség elfoglalását idealista 
okok is motiválták. Tudjuk például, hogy uralkodása végén Nero is meg akarta 
hódítani a Kaukázust, ezért besorozott egy új legiót, a legio I Italicát, amelybe 6 
lábnál magasabb harcosok kerülhettek csak be, és ezt az egységet a császár Nagy 
Sándor phalanxának nevezte.32 A súlyos személyiségzavarral küzdő császár ez-
zel nyilvánvalóan valami olyan haditettet akart végrehajtani, amely egyenrangú a 
világtörténelem legnagyobb hódítójának tetteivel. Az imitatio Alexandri Magni 
során egy olyan területet akart meghódítani, ahol a makedón világhódító nem 
járt, így annak meghódítása az ő – ti. Nero – személyes dicsősége lett volna. Ha-
sonló történet maradt fenn a Nílus forrásvidékének felderítési kísérletével kap-
csolatban is, ahol hasonló indítékokat sejthetünk.33 

 
 
 
 
 
 
 

 
26  Plin. Nat. VIII. 149ff.; Oppian Cyneg. I. 397.; Nemesianus Cyneg. 228; Calp. Sic. VI. 4; Braund 

i. m. (16. jegyz.) 1986. 42. 
27  Theophr. VII. 58.; Plin. Nat. XXXIII. 113–114. 
28  Plin. Nat. XXXVII. 110. 
29  Plin. Nat. XXXVII. 35. 
30  Strab. XV. 1. 57. (711) 
31  Arrian. Anab. V. 3. 1.; Philost. Vit.Apoll. II. 2–3.; Oros. I. 36. Vö. a földrajzi tévedésekhez 

Braund i. m. (16. jegyz.) 1986. 43. 
32  Suet. Nero 19. 4. Braund i. m. (16. jegyz.) 1986. 45. 
33  Plin. Nat. VI. 40.; Takács László: Nero. Politikusi arcképvázlat. Piliscsaba 2010. 154.; J. Ko-

lendo: Le projet d’expèdition de Nèron dans le Caucase. In: Neronia. Eds. J.-M. Croisille – P. 
M. Fauchère. Adosa 1982. 23–30.; M. T. Griffin: Nero. The End of a Dinasty. London 1984. 
229. szerint a források sokféle interpretációs lehetőséget kínálnak fel. 



 



GRADVOHL EDINA 
 

EGY HATÁSOS DIÉTA 
 
 
 
 
 
 
A pergamoni (ma Bergama) főutcán fekvő posta átépítésekor, 1983-ban találták 
meg azt az Asklépiosnak állított fogadalmi feliratot, amely nagy valószínűséggel 
eredetileg a helyi Asklépieionban állhatott.1 A 2. század végére datált dokumen-
tum abban különbözik az átlagos Asklépiosnak szentelt gyógyulási feliratoktól, 
hogy beszámol egy sikeresnek bizonyult, 120 napos diétáról. 

 

¹Asklhpiw½i < filanqrw/pwi · qew=i < Po¿[plioj] Aiã[lioj] 
Qe¿wn Zhnodo¿tou kai\ Zhnodo¿[t]hj   ¸Ro¿dioj 
e¸katoìn   eiãkosi h¸merw=n mhì piwÜn kai\ fa- 
gwÜn e(/wqen e¸ka/sthj h¸me¿raj leukou= pi- 

5  pe¿reoj ko¿kkou» dekape¿nte kai\ krommu/ou 
[h(/]misu kataÜ ke¿leusin tou= qeou= e¹nargw=j e¹k 
[pol]lw=n kai\ mega/lwn kindu/nwn swqei\j 

  [a)ne¿]qhka kai\ u¸peìr tou= a)delfidou= Po[pli/ou] Ai¹[li/ou] 
[Kalli]stra/tou tou= kai\ Plagkianou= vac. 

10   [¡Antip]a/trou toì paidikoìn < eu¹xh¿n. vac. 
 

Asklépiosnak ‹ az emberszerető · istennek ‹ Publius Aelius2 
Theón, Zénodotos és Zénodoté fia, rhodosi (polgár). 
Százhúsz napon keresztül minden nap korán reggel, mielőtt ivott  
volna, megevett tizenöt szem fehér borsot és  

5  fél hagymát az isten határozott  
felszólítására, 
sokféle és hatalmas veszélytől menekülve meg. 
(Ezért) ajánlotta fel (maga) és unokaöccse, Publius Aelius 
Kallistratos, akit Plancianusnak is hívnak, 

10  Antipatros fia nevében, ‹ fogadalmát beváltva, a fiúcskát. 
 
1  H. Müller: Ein Heilungsbericht aus dem Asklepieion von Pergamon. Chiron 17 (1987) 193–

233; SEG 37 (1987) 1019. 
2  Az 1. és 10. sorban nyíl illetve pont alakú szóelválasztó jelek találhatók: ‹, ·. 
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Publius Aelius Theónról, Zénodotos és Zénodoté fiáról megtudjuk, hogy rhodosi 
polgár volt, miként unokaöccse, Antipatros fia, Publius Aelius Kallistratos is, akit 
Plancianusnak is hívnak. P. Aelius Theónnak Pergamonból egy másik dedikációs 
feliratát is ismerjük, amelyet Euróstiának állított.3 Ez szintén az Asklépieionból 
származhatott. Szülőhazájából, a rhodosi Lindosból is ismert P. Aelius Theónnak 
az ottani akropolison állított felirata, amely ráadásul Plancianust, az unokaöcs-
csét, mint az ifjak „örökös gymnasiarchosát” nevezi meg.4 Azt is megtudjuk, 
hogy maga Aelius Theón is gymnasiarchos volt, apja pedig Hélios napisten epó-
nymos papja, vagyis egy gazdag és jelentős lindosi család tagjaival állunk szem-
ben.5 Plancianus ifjan halt meg, így a pergamoni dedikációt nagybátyja feltehető-
leg az emlékének ajánlotta.6 

A pergamoni felirat különös sajátsága, hogy Aelius Theón nemcsak apját, 
Zénodotost, hanem anyját, Zénodotét is megnevezi, ám ez jellemző volt rá, mivel 
lindosi feliratában még nagymamája is szerepel.7 

A feliraton említett 120 napos diétát Aelius Theón az isten határozott felszólí-
tására tartotta, ami azt valószínűsíti, hogy a beteges lindosi bent aludt a perga-
moni Asklépios-szentélyben, ahol álmában megjelent az isten, és ezt a kezelést 
ajánlotta neki.8 Theón nem írja, hogy mi volt a kikezelendő betegség, de elég sú-
lyosnak tarthatta, ha ezt írta: „sokféle és hatalmas veszélytől menekülve meg.” 

A 8–10. sor értelmezése nem teljesen bizonyos. Az a)delfidou= szó uno-
kaöccsöt jelent, és a lindosi feliratból kiderült, Plancianus Theón anyai unoka-
öccse. A három utolsó sor genitivushalmozása de Boeft-t (Girone nyomán) felte-
hetőleg félrevezette: „have dedicated, also on behalf of my nephew Publius Aelius 
Callistratus, who is also named Plancianus, Antipater’s paidikoÜn, ex voto.”9 
Sokkal valószínűbb, hogy Plancianus Antipatros fia volt, amit a lindosi felirat is 
tanúsít, nem pedig paidikája. Egy ilyen viszony apa és fia között természetesen 
elképzelhetetlen lett volna. 

 
3  Ch. Habicht: Die Inschriften des Asklepieions. Altertümer von Pergamon VIII/3, Berlin 1969. 

Nr. 161; F. Steger: Asklepiosmedizin. Stuttgart 2004. 160–163; 198. Ezt a gondosan faragott 
feliratot ugyanaz a kéz véste, mint egy Marcus Aurelius Ménogenés által állított fogadalmi fel-
iratot, ami azt bizonyítja, hogy a császár, Galénos és P. Aelius Theón kortársak voltak. A datá-
láshoz lásd Müller i. m. (1. jegyzet) 197–198. 

4  Müller i. m. (1. jegyz.) 210–211. 
5  IG XII,1 839. 
6  Steger i. m. (3. jegyz.) 162–163. 
7  Müller i. m. (1. jegyz.) 210–211. 
8  A. Chaniotis: Epigraphic Bulletin for Greek Religion. Kernos 4 (1991) 301: „This recepie had 

been recommended by Asklepios, who probably appeared in a dream.” 
9  J. de Boeft: Asclepius’ Healings Made Known. In: M. Labahn – B. J. L. Peerbolte eds.: Won-

ders Never Cease: The Purpose of Narrating Miracle Stories in the New Testament and Its Reli-
gious Environment. Library of New Testament Studies 288. London 2006. 20–32; kül. 21; M. 
Girone: IAMATA. Guarigioni miracolose di Asclepio in testi epigrafici. Bari 1998. 149–150. 
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Érdekes Ramsay MacMullen és Eugene Numa Lane értelmezése is, akik sze-
rint Theón egy épületet vagy tárgyat, esetleg szobrot ajánlott fel „a fiúk számá-
ra.”10 Ez a magyarázat meglehetősen sok hallgatólagos kiegészítést igényelne a 
szövegben. 

A szöveghely grammatikailag szerintem csak így értelmezhető: a)ne/qhka... 
toì paidikoìn, vagyis „felajánlotta a fiúszobrot”. Helmut Müller óvatosan ennyit 
ír: „geweiht … das paidikoìn aufgrund eines Gelübdes”, a magyarázatokra 
hagyva a paidikoÜn pontos jelentésének tisztázását.11 Ott aztán elvetve a „rab-
szolgafiú” és a „gyermekruha” értelmezést, párhuzamokat mutat be a „szobor” 
jelentés valószínűsítésére, de a végén csak feltételezi, hogy az emlékmű a fiata-
lon elhunyt Plancianust ábrázolja, határozottan nem állítja.12 A. Chaniotis inkább 
a gyermekként ábrázolt Asklépios szobrát tartja valószínűnek.13 Bár az értelme-
zések eltérőek, az biztosnak tűnik, hogy az emlékművön egy fiúszobor állt. 

A szokatlanul hosszú – de a felirat szerint természetesen sikeresnek bizonyult 
– diéta hatásosságáról is eltérnek a vélemények. Bár Theón nem árulja el, milyen 
betegségben szenvedett, a hagyma és a fehér bors tipikusan gyomorbajosokon 
szokott segíteni.14 A hagymát Dioskoridés is az emésztés javítására, és étvágy-
gerjesztőnek javasolja, de figyelmeztet rá, hogy a szomjúságot növeli.15 A fekete 
borsot Dioskoridés étvágygerjesztőnek tartja, de a fehér borsot nem említi.16 A 
fehér bors Sóranos szerint magzatelhajtáshoz használatos, de ez Theón esetében 
természetesen szóba sem jöhet.17 A bors és hagyma együttes alkalmazását mele-
gítő hatásúnak és az emésztést segítőnek tartották.18 Helmut Müller a felirat dié-
táját azért tartja elképzelhetetlennek, mert a korabeli orvosi szakirodalom, külö-
nösen Galénos és id. Plinius kifejezetten nemkívánatosnak tartja az éhgyomorra 
történő hagymaevést és borsfogyasztást.19 Vagyis az ismert és orvosilag hatásos-
nak tartott diéta a hajnali, éhgyomorra való fogyasztás miatt szembekerült a ko-
rabeli orvosi szakirodalom tanácsaival. 

 
10  R. MacMullen – E. N. Lane (eds.): Paganism and Christianity: 100 – 425 C.E. A Sourcebook. 

Minneapolis 1992. 31: „and set up this [structure or statue of some sort] for the use of children, 
on behalf his nephew Publius Aelius Callistratus, also called Plancianus, son of Antipater, ac-
cording to his vow.” 

11  Müller i. m. (1. jegyz.) 199. A részletesebb kommentár uo. 205–209. old. 
12  Müller i. m. (1. jegyz.) 207. 
13  Chaniotis i. m. (8. jegyz.), 301: „After this therapy, Theon dedicated a statue, probably showing 

the god as a boy. This offering was also made for his nephew Plancianus, who, however, died in 
young years as M. concludes from an otherwise known gymnasiarchy, founded after his death.” 

14  MacMullen – Lane i. m. (9. jegyz.) 31: “white pepper and onions were used commonly for 
stomach disorders.” 

15  Dioskoridés 2, 151. 
16  Dioskoridés 2, 159. 
17  Sóranos 1, 20, 63. 
18  Celsus 2, 27; 1, 210. 
19  Müller i. m. (1. jegyz.) 219–221. 
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A gyomorbajos Theón diétájának legvitatottabb része az ital megvonása a 3–
5. sorban: e¸katoìn eiãkosi h¸merw=n mhì piwÜn kai\ fagwÜn eÀwqen e¸ka/sthj 
h¸me¿ra» leukou= pipe¿reoj. A mondat legtermészetesebb fordítása az, hogy 
százhúsz napig, minden nap hajnalán ivás előtt kell bevenni a borsot és a hagy-
mát, de nem tiltja azt, hogy a beteg utána igyon. Helmut Müller azonban amellett 
érvel, hogy nem csak arról van szó, hogy a borsszemeket és a fél hagymát nem le-
hetett víz segítségével lenyelni, mint ma a pirulákat, hanem egy radikális szomjkú-
ráról lenne szó, ami nem volt ismeretlen az antik gyógyításban: „In der Tat gehört 
radikales Dürsten zum – wenn auch von den davon betroffenen Patienten gefürch-
testen Standardinstrumentum des antiken Arztes, wie Galen exemplarisch klar-
stellt.”20 Igaz, ezzel szemben Celsus például az ivókúrát javasolja.21 Egy százhúsz 
napos vízmegvonás (sőt, akár egy négy napos is) azonban a beteg biztos halálát je-
lentette volna, ezért akárhány auctorhellyel is akarja Müller alátámasztani a köte-
lező szomjazást, a felirat szövege maga ezt az értelmezést aligha támogatja. 

Még három olyan Asklépios-feliratot ismerünk, amely részletes diétát ír le, 
vagyis felhasználható Theón diétájának értelmezéséhez. Ezek közül egyik a hír-
hedt képzelt beteg, Marcus Iulius Apellas epidaurosi felirata: „Miután megérkez-
tem a szentélybe, azt parancsolta, hogy azon a két napon, amíg eső lesz, burkol-
jam be a fejemet, sajtot és kenyeret egyek, zellert salátával, vegyek fürdőt úgy, 
hogy ebben senkinek a segítségét nem veszem igénybe, edzzem a testemet futás-
sal, egyem citrom (Malum medicum) héját vízbe áztatva, a fürdőben dörzsöljem 
a hátam a falhoz…, sétáljak a felső úton, hintázzam, homokkal dörzsöljem be 
magam, sétáljak mezítláb, mielőtt megmerítkeznék a fürdő meleg vízében, dör-
zsöljem be magam borral, egyedül fürödjek, egy attikai drachmát adva a fürdő-
mesternek, áldozzak közösen Asklépiosnak, Épiónénak, az eleusisi istennőknek, 
fogyasszak mézes tejet. Miután egy napig csak tejet ittam, azt mondta: »Keverd 
be a mézet a tejbe, hogy meg tudjon hajtani.«”22 A feliratban említett minden étel 
és ital valóban gyógyhatású, ezek részletes elemzésére azonban nem szeretnék 
kitérni, mivel az az idézett tanulmányokban megtalálható. A másik, Kr. e. 1. szá-
zadi felirat krétai, Lebénából származik, és kevésbé ismert, mint Apellasé, talán 
azért, mert a vége töredékes, így nem tudunk megbízható képet alkotni a kezelés 
teljes lefolyásáról.23 Ennek ellenére érdemes megismerkedni a felirat olvasható 
és értelmezhető részeivel: 
 
 
 
20  Müller i. m. (1. jegyz.) 222. 
21  Celsus 1, 1, 3; 2, 14, 1; 3, 7, 2. 
22  Németh György fordítása, vö. Németh Gy.: Marcus Iulius Apellas csodás gyógyulása Asklépios 

szentélyében. Ókor 2 (2003/2–3) 47–52. Vö. P. T. Hahn: Die Weihinschrift des Apellas: Kurbe-
richt oder Wundererzählung? Erlangen 1976. A felirat kiadásai: IG IV 2 1, 126 = SIG3 1170. 

23  Girone i. m. (9. jegyz.) 116–122, részletes kommentárral. 
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 ’Asklhpiw=[i] 
Po¿plioj Gra/nioj [  ¸Rou=foj] 
kat’ e¹pitagh¿n. 
e¹k dieti¿aj bh¿ssonta/ me a)d[ialei¿]- 

5  ptwj, w(/ste sa/rkaj e¹npu/ou [j kai\] 
v¸magme¿naj di' oÀlhj h¸me¿raj a)[po]- 
ba/llein, vac. o¸ qeoìj e¹pede¿cato qer[a]- 
peu=sai. vacat 
e)/dwken eu)/zwmon nh¿sth trw/gein, 

10  eiåta pepera=ton I)talikoìn pei¿nein, 
pa/lin a)/mulon diaÜ qermou= u(/datoj, 
eiåta koni¿an a)poì th=j i¸era=j spodou= 
kai\ tou= i¸erou= u(/dato», eiåta %oìn kai\ 
r¸htei¿nhn, pa/lin pi¿ssan u¸gra/n, 

15  eiåta eiãrhn metaÜ me¿litoj, eiåta mh=lon 
Kudw/[nion k]ai\ p?e?p?[l]i¿da suneyh/- 
[... pei¿]nein toì deì mh=lon 
[trw/gein, eiåta trw/gei]n su=ka metaÜ spo- 
[dou= i¸era=j th=j e¹k tou=] bwmou= o(/pou qu/- 

20  [ousi t%= qe%=]. vacat 
 
„Asklépiosnak Publius Granius Rufus, az isten előírására. Amikor két éven ke-
resztül megállás nélkül köhögtem, és gennyes és véres húscafatokat ürítettem 
egész nap, az isten kezelésébe vett. Borsmustárt adott, hogy üres gyomorral rág-
jam el, aztán italiai bort borssal fűszerezve, hogy igyam meg, aztán kovászt me-
leg vízzel, aztán szentelt hamut szentelt vízzel, aztán tojást fenyőgyantával, aztán 
pedig nedves kátrányt, aztán gyapjút mézzel, majd kydóniai almát… almát egyek 
… fügét …” 

Ha a nyilvánvalóan tuberkulózisban szenvedő Granius Rufus kezelését meg-
figyeljük, annak minden eleme gyógyhatású összetevőket alkalmaz. A reggeli 
éhgyomorra történő gyógyszerbevétel megegyezik a pergamoni felirattal, és a 
melegítő hatású borsot (ha nem is fehér változatát, ami nem más, mint a héjától 
megfosztott, érett bors) itt is megtaláljuk. 

Az egyik legfontosabb összetevő az eu)/zwmon (Eruca sativa L., rukkola, 
borsmustár), amely nagy mennyiségben tartalmaz C, A, B, és K vitamint, ezen 
kívül kalciumot és vasat is. Ismert baktériumölő és emésztést elősegítő hatása is. 
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A rukkola étvágyjavító hatású, tonizál és vértisztító.24 A pi¿ssa u¸gra¯ nyers, 
nem szárított gyanta, amelynek használatáról Dioskoridés is beszámol.25 Az alma 
és a füge kiváló vitaminforrás. 

Az viszont kérdéses, hogy mindez mennyiben segít a tuberkulózison, de a kú-
ra általában erősítőnek, tonizálónak tekinthető. Ha a beteg nem is gyógyult meg, 
bizonyára megerősödött és jobban érezte magát tőle.26 Granius Rufus és Iulius 
Apellas feliratában azonban egyetlen csodás vagy orvosilag indokolhatatlan rész-
letet sem találunk. Ez arra int, hogy Theón feliratába se magyarázzunk bele 
százhúsz napos szomjazást. Az persze akkor is magyarázatra szorul, hogy az éh-
gyomorra bevett hagyma és fehérbors alkalmazásában a pergamoni felirat miért 
követ a kortárs galénosi orvostudománnyal ellentétes utat. Az egyik lehetőség az, 
hogy a pergamoni papok nem olvasták Galénos műveit (igaz, hogy kortárs szer-
zőről van szó, de műveinek belső kronológiája, illetve elterjedése a kortársak kö-
rében nem tisztázott), a másik pedig az, hogy szándékosan mentek szembe a tu-
dományos orvoslás bizonyos megállapításaival. Ennek pedig az lehetett az oka, 
amint erre Christoph Markschies szellemesen utal, hogy Asklépios mindenható-
ságát akarták azzal igazolni, hogy nem ugyanazt teszi, mint az orvosok, de mégis 
meggyógyítja azt, aki hozzá fordul.27 Publius Aelius Theón pedig, amint felirata 
mutatja, meggyógyult, vagy legalábbis túlélte a százhúsz napos diétát, különben 
nem állíthatott volna hálából feliratot az isten pergamoni szentélyében. 

 
24  Gradvohl E.: Sóranos. Budapest 2006. 97; vö. Dioskorides 2, 140. 
25  Dioskorides 1, 72, 1. 
26  A harmadik, Róma városi felirattal nem kívánok foglalkozni, mert a vérzékenységben szenvedő 

beteget mézes píniamaggal kezelte, igaz, a magot az oltárról kellett levenni, vö. IGUR 148; 
Boeft i. m. (9. jegyz.) 29. 

27  Ch. Markschies: Gesund werden im Schlaf. Einige Rezepte aus der Antike. Berlin-Branden-
burgische Akademie der Wissenschaften. Berichte und Abhandlungen 12 (2006), 194–195: 
„Diese reichlich drastische Heilweise unterschied sich sowohl durch die Anwendung von um-
strittenen Heilmitteln wie der Zwiebel als auch durch ihre Rigorosität von Therapien der zeitge-
nössischen Medizin: Studierte Ärzte warnten in der Antike davor, Pfeffer zu essen, ohne etwas 
zu trinken; auch dürfte der Versuch, vier Monate lang am Morgen nichts zu trinken, mit sehr 
schmerzhaften Gesundheitsbeschwerden verbunden gewesen sein. Aber in eben dieser Abwei-
chung von der zeitgenössischen wissenschaftlichen Medizin lag die Pointe der religiös grun-
dierten Heilweise, die an den Asclepius-Tempeln ausgeübt wurde. Anders formuliert: Die wun-
derbare Allmacht des Gottes wurde eben dadurch bewiesen, daß die von ihm vorgesehene The-
rapie allen Vorschlägen und Vorstellungen der Ärzte widersprach und trotzdem Erfolg zeitigte.” 
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A SZENT ÉS A PROFÁN  
A SZENT ISTVÁN-I INTELMEKBEN1 

 
 
 
 
A Szent Istvánnak tulajdonított Intelmek, ahogy az Balogh József kutatásai óta 
bizonyított és közismert,2 az úgynevezett fejedelemtükrök közé tartozik, s ilyen 
módon a tanítóirodalom tárgykörébe sorolandó, melynek genezisét még nem is 
olyan régen a középkor korai időszakára, az úgynevezett Meroving- és Karoling-
korra volt szokás tenni. Mára azonban egyre inkább az a vélemény alakul ki, 
hogy a műfaj gyökerei sokkal régebbi időszakra nyúlnak vissza, voltaképpen 
egészen az emberi civilizáció kezdetéig, illetve legalább a klasszikus antikvitá-
sig, különös tekintettel az úgynevezett római uralkodótükrökre.3 Ami az antik 
előzményeket illeti, ezek is félreérthetetlenül részben a retorikai irodalomba, 
részben az oktató-nevelő, vagyis általánosságban a tanító jellegű műnem keretei 
közé illeszthetők be. Éppen ezért meglepőnek tűnhetik, hogy a magyarországi la-
tin irodalom kezdeteit jelentő Libellus de instituitone morum sive admonitio 
spiritualis közelről sem pusztán a trónutód „szakmai kiképzésével” foglalkozik, 
bevezetve őt az uralkodás módozataiba, hanem mindehhez egy nagyon széles ívű 
filozófiai bevezető is hozzákapcsolódik, s teszi ezt megalkotója olyan módon, 
hogy valójában a mű egészén belül érzékelhető egyfajta vallásfilozófiai jellegű 
átgondoltság. Mindezt azzal magyarázhatjuk, hogy a mű szellemi hátterében 
mindenképpen meghatározó módon jelenlévő államalapító magyar király mesz-
szemenően megkísérelt szorosan kapcsolódni legfőbb politikai példaképéhez, 
ahhoz a Nagy Károlyhoz, aki másik uralkodói eszményének, III. Ottónak is első-
számú előfutára volt.4 
 
1  E tanulmány eredeti formájában ezen a tudományos ülésen hangzott el: „Szent és profán” val-

lástudományi konferencia, Debrecen 2010. május 14–15. Sajnos, e színvonalas rendezvény 
anyaga nem látott napvilágot, így átdolgozott formában most adom közzé dolgozatomat, lévén 
az ünnepelt vallástörténész. 

2  Ld. főképp in: SRH vol. II. Budapestini 1938. 611–627, kiegészítés Sz(ovák) K(ornéltól), ibid., 
792–794 (reprint kiadás, 1999). 

3  Vö. az itt található további szakirodalommal: Uralkodó és polgár antik tükörben I–II. Összeállí-
totta: Havas László – Kiss Sebestyén. ΑΓΑΘΑ XXI. Debrecen 2007. pp. 9–191. Ld. újabban: 
Havas L.: A Szent István-i Intelmek mint a teokratikus monarchia eszméjének úttörő jelentősé-
gű metaforikus műfaji megszólaltatása. ItK 116 (2012) 363–379; Uő.: Az uralkodói és polgár-
tükör mint irodalmi műfaj gyökereihez. In: Antik Tanulmányok – Studia Antiqua 65–89. 

4  Vö. L. Havas – H. Gy. Deák: Éléments remontant à l’époque dans l’Admonition de saint Étienne. In: 
Polumathès πολυµαθής. Mélanges offerts à J.-P. Levet. Limoges 2012. 407–415. 
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Márpedig Nagy Károlyról ma már egészen nyilvánvaló, hogy ő nem egysze-
rűen csak a római császári cím felélesztésére és megújítására tett kísérletet, ha-
nem a nagy hispániai egyházatya, Isidorus Hispalensis vagyis Sevillai Izidor fel-
fogása alapján azt a meggyőződést is vallotta, hogy a király hatalma közvetlenül 
Istentől ered, s ilyen módon az uralkodónak nemcsak joga, hanem kötelessége is 
beleszólnia az egyház ügyeibe, beleértve annak dogmatikai tanításait is. Erre az 
álláspontra késztette őt a keresztény egyház és a Római Birodalom ősi hagyomá-
nya is, amelynek alapjai I. vagy Nagy Constantinus, illetve I. Szilveszter pápa 
együttműködése révén alakultak ki, amikor főként a 325-ös niceai zsinat keretei 
között megszülettek azok a dogmatikai állásfoglalások, amelyeket a császári ha-
talom szentesített. Már ennek az ún. I. niceai zsinatnak a központi kérdése akörül 
forgott, hogy mi is maga az istenség, mi is a lényege. Ennek megfelelően termé-
szetesnek mutatkozott az, hogy a csaknem 300 éves szünet után a római császári 
címet feleleveníteni kívánó Nagy Károly maga is felelősséget érezzen azért, 
hogy Európa nyugati felében, amely elvileg a római pápa fősége alá tartozott, 
maga is ellenőrzést gyakoroljon a vallási nézetek egysége fölött,5 ahhoz hasonló-
an, ahogy Keleten, Bizáncban az ott uralkodó basileus szintén ezt tette. Európa 
nyugati felében a frankok uralkodója részéről ez annál indokoltabbnak mutatko-
zott, mert a keleti monarchések ilyen jellegű állásfoglalásai nem egy esetben sú-
lyos ellenvéleményeket váltottak ki a Nyugat egyházi közösségeiben, köztük a 
pápákban, s esetenként megkérdőjelezték még azoknak a zsinatoknak az állás-
foglalásait is, amelyeket a Kelet uralkodói hívtak össze, különösen akkor, ha a 
hatalom gyakorlása alkalomadtán egyenesen egy nő kezébe került. Így például 
éles bírálatok hangzottak el az úgynevezett II. niceai zsinat azon állásfoglalásá-
val kapcsolatban, amely szakítani próbált a korábbi ikonoklazmussal, engedé-
lyezve a szentek ábrázolását. Bár valójában itt a Nyugat számára nem mindig áll-
tak rendelkezésre egészen pontos információk, hiszen a II. niceai zsinat valójá-
ban inkább csak megtűrte a képek tiszteletben tartását, megkímélve a megmaradt 
ábrázolásokat, s nem pedig valódi tiszteletüket írta elő, mégis Nagy Károly udva-
rán belül az a megítélés alakult ki, hogy Bizánc behódolt a szentképek kultuszá-
nak, amitől a pápának el kellene határolódnia. Ilyen módon a frank királyságon 
belül az uralkodót körülvevő humanisták szellemi hatása alatt, akik közül főkép-
pen Theodulfot és Alcuint kell kiemelnünk, a frank király, Isidorus Hispalensis 
hatalomértelmezésének megfelelően, a Nyugat keresztényeinek egysége érdeké-
ben határozottan fellépett az ikonok kultusza ellen. 

De nem csak Bizánc vonatkozásában mutatkoztak dogmatikai különbségek 
Nyugaton, hanem maga a nyugati kereszténység is szenvedett ekkoriban, a 8. 
század második felében, egyfajta megosztottságtól. Ez mindenek előtt az úgyne-

 
5  Ld. ehhez az alábbi kitűnő összefoglalást: J. Favier: Charlemagne. Paris 1999. chap. XV: 

L’unité religieuse, 395–434. 
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vezett adopcianizmus kapcsán jelentkezett,6 ami több tekintetben az ariánus eret-
nekség újraéledésével állt összefüggésben. Toledo érseke, a nagy tekintélyű és 
magas kort megélő Elipandus azt a nézetet fogalmazta meg, hogy a Szenthárom-
ságon belül igazi isteni lényege csak az Atyának van, míg a későbbi Fiú csupán a 
keresztség révén nyert egyfajta örökbefogadást, s ezért az ő általa kiváltott 
Spiritus sem lehet isteni lényegű. Hasonló nézetet vallott Urgel püspöke, Félix is. 
Különösen Hispániában és környékén terjedt el ez a nézet, amely erősen megosz-
totta a többi korabeli keresztényt, hiszen az angolszász egyház ragaszkodott a 
Szentháromság egységének azon tanításához, amelyet még az I. niceai és az I. 
konstantinápolyi zsinatokon fogalmaztak meg. Alcuin egyenesen azzal a megbí-
zatással érkezett a frank király udvarába, hogy a kontinensen ezt az álláspontot 
erősítse meg, bizonyos mértékig még további pontosítást is megfogalmazva, 
amennyiben a latin nyelvű Credóba belekerült a Filioque kiegészítés is.7 E nézet 
kidolgozására Alcuin három évet szentelt a toursi monostorban, s így jött létre az 
a nagy terjedelmű dogmatikai alkotás, amely a szaktudományba Libri Carolini 
néven vonult be. Hasonló irányba mutatott Aniane-i Benedek (Benedictus de 
Aniana) munkássága is, ilyen módon alapozva meg azt a szellemiséget, amely 
végül is a frankfurti zsinaton vált elfogadottá, éspedig magának Nagy Károlynak 
a személyes elnökletével, aki így a legközvetlenebb formában részt vett és fele-
lősséget vállalt a katolikus egyház egyik legalapvetőbb dogmatikai kérdésében. 
Különösen sokatmondónak tarthatjuk ebben a tekintetben, hogy az ekkori és a 
következő évek uralkodói Capitularéi, s így maga a nagy jelentőségű 789-es Ad-
monitio generalis is, a Szentháromság egységes tanát felidéző Credóra való hi-
vatkozással indítanak. Ezzel igyekszik a frankok királya megalapozni a nyugati 
kereszténység nem csupán dogmatikai, hanem kiemelten morális és politikai 
egységét is. Az utóbb említett, nem magától Nagy Károlytól való, de az ő szel-
lemiségét tükröző nagy jelentőségű egyház- és államjogi alkotás pedig nem csu-
pán címében utal előre a Szent Istvánnak tulajdonított Intelmek irányába, hanem 
egész vallás- és politikafilozófiájával is. 

Mint már szó volt róla, az ókori zsinatokhoz hasonlóan a Nagy Károlyhoz és 
köréhez kapcsolódó conciliumok is alapvetően az istenség kérdésköréhez, annak 
lényege meghatározásához kapcsolódtak. A Szent István-i Intelmek is, amelynek 
praefatiója vagy prologusa azzal az egyetemes gondolattal indul, hogy az isteni 
akarat hatja át és irányítja az egész világmindenséget, azt a gondolatot állítja a 
középpontba, hogy Isten a maga szavával és kegyelmével (affatu…gratia) adta 
meg az embernek a királyságokat és egyéb hatalmi szerveket. Azokat, amelyek 
lehetővé teszik mind az isteni előírások és tanítások (divina praecepta), mind a 
törvények (instituta…legalia) és a jogszolgáltatás, az igazság (iurisdictiones) ér-
 
6  Vö. J. C. Caradini: The Last Christology of the West: Adoptionism in Spain and Gaul. Phila-

delphia 1993. 785–820. 
7  Mindehhez alapvető s számunkra is elsősorban ez a tanulmány volt eligazító: K. Mitalaité: Le 

Credo dans la méthode théologique de la période carolingienne. RThPhM 74/1. 377–423. 



HAVAS LÁSZLÓ 98 

vényre jutását. Mindez egyértelműen azt a platonikus felfogást tölti meg keresz-
tény tartalommal, miszerint a szent égi szféra, azaz az isten és a földi-emberi vi-
lág között elsősorban a királyi hatalom tölti be a közvetítő szerepet. Az emberi-
ség mint egy-egy ország fiainak közössége csak úgy maradhat fenn, ha a hatalom 
közvetítésével szilárdan és egységesen megtartja az Istenhez fűződő kötelékeket 
(ligamina mandatorum digitis Dei condita). Ha ezek megsérülnek (vö. disjecit), 
akkor a király is elveszti trónját, ahogy népe is pusztulásra van ítélve.8 

Miként kétszáz évvel korábban Nagy Károlynak és tanácsadóinak az volt a 
meggyőződése: ahhoz, hogy a jelzett apokaliptikus végkifejlet be ne következ-
zék, arra van szükség, miszerint megvalósuljon a keresztény hit dogmatikus egy-
sége a maga erkölcsi és politikai következményeivel. Ezt az elméleti alapvetést 
fogalmazták meg a román-frank egyházban a misében is azzal, ahogy ott a Credo 
felhangzik. Mint láttuk: ugyancsak ez a szellemi fundamentum jelent meg a 
Nagy Károly-féle Capitularékban is, amelyek gyakran indulnak ki a Hiszekegy 
jellegzetes ekkori gallikán megszövegezéséből. Aligha lehet véletlen, hogy a 
Libellus de institutione morum tanítása ugyancsak erre a fides catholica et apos-
tolica-ra kívánja ráépíteni az új magyar királyság szilárd és tartós egységét. Ilyen 
módon az államalapító magyar király is Nagy Károlyhoz hasonlóan mintegy az 
Úr akaratának „közvetítője” (Apostolus) mutatkozik meg, azt vallva, hogy a ki-
emelt Christiana professio nélkül az uralkodó, pusztán földi erőre támaszkodva, 
nem lehet sem igazán keresztény (Christianus), sem pedig az egyház gyermeke 
(ecclesiae filius – 1, 1). A jó uralkodónak tehát egyértelműen híveivel együtt val-
lania kell a Szentháromság, Atya, Fiú és Szentlélek egylényegűségét, a boldog-
ságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatását (1, 3), még ha ez csak a 19. század 
közepétől vált is dogmává. Itt jegyzem meg, hogy ez utóbbi hitelvnek a kétség-
bevonása ebben az időben ugyancsak eretnek tan volt, megkérdőjelezve Krisztus 
isteni voltát, amely tételt például Bonosus nyssai püspök tanítványai vallották, s 
amelytől Nagy Károly és szellemi környezete ugyancsak elhatárolta magát. 
Mindezzel szemben Szent István az úgynevezett athanasiusi katolikus hitvallásra 
hivatkozik, amellyel a Libri Caroliniben is találkozunk. Vagyis Szent István fél-
reérthetetlen módon Nagy Károly apostoli jellegű uralkodói elképzeléseit folytat-
ja, maga is következetesen elítélve minden ettől eltérő haeresist, azaz eretneksé-
get, miként a 800 december karácsonyán a római császári titulust a pápától el-
nyerő frank király is tette.9 

Mindezen megalapozott hittételekből az apostoli magyar király szerint sem-
mit sem szabad elvonni, ahogy hozzátenni sem, mert akik ezt teszik, azok az 

 
8  A szövegidézetek és – utalások mind ezen legutóbbi kritikai szövegkiadást követik: Sancti Ste-

phani regis primi Hungariae, Libellus de institutione morum sive admonitio spiritualis…, 
Debrecini MMVIII. 3–49. Ehhez a legfontosabb és minden tekintetben megalapozott kiegészí-
tés: Mikó G.: Szent István törvényeinek XVI. századi kézirata Lőcse város levéltárában. In: 
FONS 18/2 (2011) 111–145, de főleg: 140–145. 

9  Ld. ehhez K. Mitalaité i. m. (7. jegyz.) 
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„eretnekség fejének szolgái”. Ők ugyanis ilyen módon valójában a Sátán követői 
lesznek, mert a Libellusban ezen a ponton, de másutt is megjelenő inimicus et 
ultor kitétel (1, 6),10 akárcsak a hostis megjelölés egyértelműen és félreérthetetle-
nül az „ördög” hatáskörzetére utal az égi szféra ellentéteképpen. István különösen 
azért tartja rendkívül veszedelmesnek a haeresisnek ezt a sátáni támadását saját or-
szágában, mert itt a „szent hit zsenge népe” él, vagyis országa pusztán nem régóta 
lépett be a keresztények gyülekezetébe. Ez ugyan nagyon is magyar történeti vo-
natkozású körülménynek látszik, mindazonáltal ez sem előzmény nélküli, még Ka-
roling vonatkozásban sem, hiszen Nagy Károly is súlyosan szembetalálta magát a 
térítés problémájával, legyen szó akár a lombardokról, akár a szászokról, akár a 
dánokról vagy éppen a hispániai muszlimokról. Legbefolyásosabb tanácsadójának, 
Alcuinnak ugyancsak fontos feladatát tette ki a keresztény missio biztosítása. 
Mindenesetre az istváni Intelmekben nagyon feltűnő az országa miatti ama aggó-
dás, hogy az itteni friss keresztény gyülekezet talán a megszokottnál mégis több 
törődést igényel az eretnek tanok fenyegetésével szemben. 

Az elkövetkezendő trónutód számára az igazi példa mégis Nagy Károly és 
öröksége, mert István az egyházgyarapítók közül az Augustira utal és hivatkozik 
(2, 4), akik az elnevezés alapján a római császári hatalom jogfolytonosságát kép-
viselik, magától értetődően legalább a frankok császárrá koronázott királyától 
kezdődően egészen a Német Római Szent Birodalom közelmúltbeli és kortárs 
uralkodóiig. Istvánon keresztül az új magyar királynak, Imrének ezek méltó örö-
kösének, folytatójának kell lennie. Ha ugyanis nem így cselekszik, akkor joggal 
lázadnak fel ellene olyaténképpen, mint a zsarnoki hatalom, a Sátán és az eret-
nekség képviselője ellen. Mindez annak jegyében kerül kimondásra, amely esz-
me a Karoling korszakban ugyanúgy megvolt, akárcsak a Meroving időkben, s 
egyértelműen elítélte a keresztény erkölcsiséggel ellentétes zsarnokságot. Maga 
Alcuin is nem egy esetben foglalkozik a lázadásnak ezzel az eszméjével, s bizo-
nyos sikertelenségek magát Nagy Károlyt is hasonló kijelentésekre késztették. 
Szent István Admonitiója ezt a gondolatot viszi tovább, s fogalmazza még sarkí-
tottabb módon, mert a frank királyi udvarban mégis sokkal inkább az a nézet ter-
jedt el, hogy a király elleni lázadás valójában sokkal inkább magának a Sátánnak 
a műve, már amennyiben az igazából a helyes utat járó uralkodót fenyegeti. 

Az elmondottak egyértelművé teszik, hogy a Szent István-i Intelmek világlá-
tásában a „szent” fogalma közelről sem egyértelmű módon különül el egy olyan 

 
10  E kérdést a későbbiekben külön tanulmányban szándékozom alaposabban megvilágítani, arra 

hívva fel a figyelmet, hogy az Intelmek szellemi hátterében nem csupán a Credo szerepelt, ha-
nem a Pater Noster is, s apostoli királyunk e vonatkozásban is a Nagy Károly és a III. Ottó-féle 
hagyományhoz kapcsolódott. Utóbbihoz ld. pl. R. Folz Robert: L'interprétation de l'empire 
ottonien. In: Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement 
supérieur public. 9e congrès, Dijon 1978. Occident et Orient au Xe siècle. pp. 5–22. http:// 
www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/shmes_1261-9078_1979_act_9_1_1269 
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éles határ mentén, mint amelyet latinul többnyire limennek, vagy limesnek szok-
tunk mondani, s amely meglehetősen világosan választja el egymástól a fanumot, 
vagy templomot, mint a szent lakhelyét, a profanumtól, vagyis a hétköznapi és 
mintegy barbár területtől. Ezt a határozott és világos elkülönítést általában arra 
alapozták, ahogy régebben a klasszikus antik vallások és néhány primitívebb val-
lás alapján volt szokás szembeállítani a „szentet” és a „profánt”. Ezt a felfogást 
azután elsősorban talán éppen a Durkheim-i iskola kodifikálta.11 Szent István el-
képzelésében az igazi szentség a világmindenséget átjáró isteni akarat, amely a 
Szentháromság isteni egylényegűségén keresztül hatja át az egész világot. Ez 
azonban úgy történik, hogy az isteni és az emberi szféra között valójában az Is-
tentől kiválasztott uralkodó közvetít a törvények és a jog alapján, amelyek lehe-
tőséget kínálnak az isteni törvények valóra váltására. Lényegében így kerül meg-
őrzésre az Istent az emberhez fűző kötelékek szoros fenntartása, s ezzel magának 
az emberiségnek az életben maradása. Amennyiben ezek a kötelékek sérülnek, 
vagyis a királyi hatalom nem biztosítja az ég isteni magasa és a föld népe közötti 
harmonikus kapcsolattartást, akkor a sátáni szféra az, amely átveszi az uralmat, s 
ilyen módon a hatalom gyakorlója az eretnekség téves talajára kerül. Ez pedig 
maga után vonja akár egy nép, akár az egész emberiség belső összhangjának 
megbomlását, ami magától értetődően egy végkatasztrófába torkollhat. 

Mindez azt mutatja, hogy a Krisztus születése után eltelt 1000 év szellemi 
légkörében a chiliasmus jegyében egy erős, apokaliptikus gondolat fogalmazó-
dott meg, aminek elkerülhetősége azonban a közelmúltban megalapított magyar 
államiság megteremtője számára ugyanakkor reális lehetőségnek mutatkozott. 
Ezért szögezte le az apostoli magyar király saját fia, vagyis lehetséges utóda 
számára döntő fontosságú alapelvként a következő doktrínát. Amennyiben utóda 
nem ragaszkodik az isteni akaratot tükröző szent egyházi tanításokhoz, sőt a sá-
táni eretnekségek sugallatára azokat lerombolja, ezzel mintegy megsemmisítve 
az apa által kiépített országot, akkor az utód tevékenysége szükségképpen bukás-
ra van ítélve. A korábbi királyság ugyanis roppant kárt fog szenvedni, s az ország 
nagyjainak jogukban áll az ördög hatalmát tükröző zsarnoki hatalomnak a fel-
számolása. Az inpatientes uralkodók ugyanis tyrannisant, nem pedig patientes 
Regnant, s ennek megfelelően a zsarnoki hatalmak jogszerűen kerülnek felszá-
molásra (5,3). 

Megalapozottan vonja le mindebből István király azt a következtetést, hogy 
az engedetlenség szelleme (spiritus…inobedientiae – 8, 2) szétszórja a korona vi-
rágait, miközben az isteni erények követése a legteljesebb mértékig biztosítja az 
ország belső harmóniáját. A király közvetítő szerepe mindenekelőtt ezek érvény-
re juttatásán keresztül jön létre, s így valósul meg az égi harmónia ebben a földi 

 
11  Vö. Les formes élémentaires de la vie religieuse par Émile Durkheim. 1912. rééd. CNRS 

Éditions 2008. 
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világban is, mert így kormányozhat az isteni Tízparancsolat (decem…mandata – 
10, 1) szellemisége, ahogy az égi seregek is tíz angyali karból állnak. Az uralko-
dónak ebben a mennyei szellemiségben kell közvetítenie ég és föld, Isten és em-
ber között, s ez az, amit Szent István úgy határoz meg, mint az uralkodó életének 
conversatióját (10, 1). Ez lényegében úgy is értelmezhető, mint a szent és a pro-
fán közötti harmonikus, szilárd alapokon nyugvó egybehajlás, valamiféle párbe-
szédszerű összhang, amely kizárja a sátáni eretnekség elharapózását, annak in-
stabilitást okozó, a morális és a politikai-vallási összhangot megbontó tevékeny-
ségével együtt. 

Voltaképpen ez az a szellemi örökség, amelyet az államalapító magyar király 
lehetséges utóda számára politikai, vallási végrendeletként meghagy, nagyjából 
annak a szellemiségnek megfelelően, amely ugyanebben a korszakban a Nagy 
Károly melletti másik szellemi előd, III. Ottó elképzeléseire is jellemző volt. Ha-
sonló világkép bontakozik ki ugyanis előttünk a III. Ottó tiszteletére és használa-
tára készült ún. „Liuthar”-féle evangeliáriumban, amely e korszak hatalmi ideo-
lógiájának hű tükörképe. 

Itt az egyik képen az ég magasában jelenik meg mandorlában, vagyis a szent 
övében a manus Dei, azaz az Istenkéz, amely mint a világ irányítója ruházza fel 
hatalommal azt a III. Ottó császárt, aki szinte Christus pantocratorként fogja át a 
földi világot a négy evangélium szellemében, amelyet egyfelől az uralkodó ke-
zében lévő és az Újszövetséget jelképező lenvászon tekercs, valamint másfelől a 
négy evangélista jelképe fejez ki. Ennek jegyében rendeződik ez a világ harmo-
nikus egységbe, ahogy azt a császárnak alárendelt és ahhoz igazodó alakok szi-
gorú rendje fejezi ki. Valószínű, hogy a két felső alak két korabeli fejedelem 
megtestesítője, talán az egyik éppen a magyar király, a másik pedig a lengyel 
uralkodó alakja. Ez alatt találhatók a további vezető földi rendek jelképes figurái: 
a katonai és a politikai vezetők egyfelől, az egyházi személyiségek másfelől. 
Mindez így a Világ erőt sugárzó összhangját árasztja magából, annak a hatalom-
nak az erejét, amely ilyen módon szilárdan nyugszik a császárnak mint Krisztus 
vicariusának a trónusán, amelyet a profán Föld szolgálata tart fent. A Szent Ist-
ván-i Intelmekben, mint láttuk, hasonló elképzelés keretei között és filozófiai lá-
tásmóddal mutatkozik meg Isten és ember, Ég és Föld, Szent és profán harmoni-
kus egysége.12 

Összefoglalóan tehát azt mondhatjuk: A Szent Istvánnak tulajdonított Intel-
mekben nagy hangsúly helyeződik a „szent” fogalmára, hisz a munka eleve abból 
indul ki, hogy Isten akarata az, amely égen és földön mindent áthat és irányít. Az 
uralkodó voltaképpen közvetítő feladatot tölt be az Isten szentsége és a földi vi-
lág emberi szférája között olyan közbülső kategóriák révén, mint a törvény és a 

 
12  Szent Istvánról összefoglaló jelleggel ld. legfrissebben: Rácz Gy.: Szent István király történelmi 

jelentősége. Vigília 78/8 (2013) 562–566. 
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jog. Ezzel az Isten által áthatott földi és emberi szférával áll szemben a Sátán vi-
lága, amelyet a hitetlen zsarnokok képviselnek, s akiket ki kell iktatni a hit és az 
erények közösségére épülő azon emberi szférából, amely a corpus Christibe ta-
golódik be az egyház révén. Az Intelmek ugyan nem használja a profán fogalmát, 
de valójában erre vonatkoztatható a Libellusban febukkanó vitae conversatio ki-
fejezés, amely az emberek közösségi életben való mindennapos „forgolódására”, 
vagyis párbeszédére utal, amelynek ugyancsak el kell utasítania a Sátánt, vagy az 
ezzel összefüggő zsarnokságot illetve eretnekséget, amelyekkel az igazi uralko-
dónak a „Tízparancsolat” jegyében mindenképpen szembe kell szállnia. 
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Rómától néhány kilométernyire délre, Castel di Decima-ban A. Bedini az 1974–
76-os ásatási kampány keretében nevezetes leletre bukkant, amelyet a követke-
zőképpen ír le:1 „Egy a kocsi kerekei között talált bronztárgy emberábrázolással, 
két gyalogjáró képével, amelyet bőrszíjaknak kellett a kocsihoz kötni... A szem-
beállítás egyéb hasonló tárgyakkal nyilvánvalóvá teszi a tárgy funkcióját mint a 
lovak távköztartóját (1. kép). 

Két egymással ellenpontosan szembenálló emberalakról van szó, széttárt ka-
rokkal egy négyzet alakú keretbe applikálva, amely a fejet veszi körül... A két 
négyzet oldalán... két madár jelenik meg... magasba tartott csőrrel. Az alakok 
egyike férfi, ithyphallikus pózban, két madárral a vállain, az előbb említettektől 
eltérő formában, melyek őt éppen megvakítani készülnek. A szembenálló alak 
nő, mellén egy csecsszopóval.”2 

A vázolt jelenet egy görög mítosz ábrázolásaként kerül értelmezésre, mint a 
híres szerelmespár, Aphrodité és Anchisés együttes képe, egy istennő és egy ha-
landó férfi erotikus kalandjának a megjelenítése, s ennek keretében az istennő 
mellén látható csecsemő mint Aeneas, e rendkívüli szerelem gyümölcse. A két, a 
férfi szemeit tönkretevő madár mint a villám szimbóluma nyer értelmet, mellyel 
Zeusz Anchisést sújtotta, mert megszegte az istennővel való kaland titokban tar-
tására vonatkozó szigorú tilalmat. 

E mítoszábrázolás jelentősége igen nagynak tűnik mint olyan, amely „a leg-
régibb dokumentációja az Aeneas-mítosz meglétének Itália földjén,”3 s amely 
közvetlen kapcsolatot mutat a görög kultúra és a latin föld között, minden et-
ruszk közvetítés nélkül, egy közvetlen kapcsolat bizonyítéka, mely nagyhordere-
jű következményekkel jár.4 

A vázolt interpretáció nincs minden nehézség nélkül. A következőkben né-
hány kritikus pont felsorolására szorítkozom. 

 
1 Ld. 1. számú kép. 
2  A. Bedini – F. Cordano 1977. 297 skv. 
3  „Avremmo allora in questo bronzetto la più antica documentazione su suolo italico del mito di 

Enea” (Bedini – Cordano 1977. 303) 
4  G. Dumézil 1985. 160. skv. 
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A csecsemőt szoptató anyát Aphroditéként értelmezni azért problematikus, 
mert Aphrodité tulajdonképpen csak a szerelemnek és nem a szerelem gyümöl-
csének is az istennője, nem gyermekét tápláló anyaistennő.5 Ennek megfelelően 
Anchisés isteni kedveséről a mítosz egyértelműen állítja, hogy a szülőanya új-
szülött gyermekét azonnal születése után táplálás és ellátás céljából egy nimfa 
gondjaira bízta.6 De ha ennek ellenére Aphrodité keleti gyökereire emlékeztetve 
az istennő az orientális Magna Mater variánsaként kerül értelmezésre s ily mó-
don eventuális dajkaistennő mivolta igazolódik,7 akkor is újabb, másfajta nehéz-
ség merül fel. Egy Magna Mater partnere ugyanis rendszerint, szinte per defini-
tionem, egy szexuálisan kevéssé potens, sőt kiherélt férfi,8 ebbe az együttesbe 
semmiképpen sem illik egy ithyphallikus, erőteljesen felálló pénisszel rendelkező 
figura. Nem jelent meggyőző megoldást ennek az interpretációnak az említett 
tényállás tudomásulvétele alapján továbbfejlesztett variánsa sem, mely az ábrá-
zolt szoptató anyát az Aeneast tápláló nimfaként értelmezi, s az összkép értelmét 
a csődöt mondó apa és sikeres fia szembeállításában látja.9 Ily módon ugyanis az 
ábrázolás egyik felének központi alakja, az ithyphallikus figura, a másik ábrá-
zolásfél egy részletével, az anya, a főalak keblén csüngő kicsiny gyermek alakjá-
val konfrontálódik, holott az egész ábrázolás szemmel látható célja a két azonos 
méretű főalak szembeállítása. Eltekintve attól, hogy az Aphrodité-mítoszban 
Anchisés szerepe inkább passzív, a kezdeményező fél az istennő vagy a háttér-
ben Zeusz,10 s ez kevéssé illik az állítólagos Anchisés ithyphallikus jellegéhez. 

Mindezen kritikus mozzanatok joggal egy másik, olyan magyarázat keresésé-
re ösztönöznek, mely híjával lehet a vázolt nehézségeknek.11 A dolog természe-
ténél fogva jogosan a helybeli hagyományokra irányul elsőnek a kutató tekintet. 
Annál is inkább, mert ezeknek a – bár csak igen mellékes – hatásával a szóban 
forgó nézet képviselői is számolnak.12 Ebben a vonatkozásban megállapítható, 
hogy a Castel di Decima-i ábrázolás alapstruktúrája, egy szexuális velleitású férfi 
konfrontációja egy gyermekágyas asszonnyal, csakugyan fellelhető egy neveze-
 
 5  Már a homérosi Aphrodité-himnuszban az erotikus vágy keltése és kielégítése szerepel mint az 

istennő tulajdonképpeni tevékenysége, vv. 2, 73, 91, 145 skv. 249. „indubbiamente una donna 
che allatta non è l’immagine di Afrodite che noi communamente conosciamo” (Bedini 1981. 
28), Pallotino 1981. 24. 

 6  Hymn. Hom. 257,273. 
 7  A. Bedini 1981. 28. 
 8  Der Neue Pauly s.v. Kybele (1999) 951 (Sarolta A. Takacs). Nem véletlen, hogy Anchisés sem 

rendelkezik ép testtel, ha nem is szexuális tekintetben. 
 9  Dumézil 1985. 154. 
10  Hymn. Hom. 46. 
11  Ezek a kritikus pontok nem tarthatók jelentékteleneknek, mint azt Carandini 2002. 62. (§ 34) 9. 

jegyzetben teszi. 
12  Bedini 1977. 302: „pur rendendosi conto di possibili altre interpretazioni.” Dumézil 1985. 152: 

„Il se peut qu’il s’agisse d’une légende ou d’un mythe local qui n’a pas été enregistré par la 
literature.” Carandini 2002 (§ 34) 62. 9. jegyzet: „Das griechische Mythenthema scheint…in 
eine für die Stämme Latiums verständliche Sprache übersetzt worden zu sein.” 
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tes római, születéssel kapcsolatos rítusban. Ezt Augustinus, az egyházatya, Te-
rentius Varro összefoglaló vallástörténeti munkája alapján a következőképpen ír-
ja le: „A gyermekágyas asszony mellé a szülés után három istent rendelnek őr-
ként, nehogy Silvanus isten az éjszaka folyamán behatoljon és zaklassa. Ezen 
őrök megjelenítése céljából három ember éjjel körüljárja a ház küszöbeit és a kü-
szöböt először baltával üti meg, majd mozsártörővel, harmadszorra söprűvel 
söpri le, hogy a kultúra e jeleinek felmutatása által Silvanus isten belépése meg 
legyen akadályozva. Ugyanis sem fákat nem vágnak és nyesnek vas nélkül, sem 
lisztet nem készítenek mozsártörő nélkül, sem termés nem lesz felhalmozva sep-
rű nélkül; e három dolog után azután három isten nyer nevet, Intercidona („Szét-
vágó istennő”) a balta szétvágó tevékenysége után, Pilumnus („Mozsártörő is-
ten”) a mozsártörő után, Deverra („Lesöprő istennő”) a seprűk után. Ez istenek-
nek az őrtevékenysége által a gyermekágyas asszony megmenekül Silvanus isten 
erőszakoskodásától.”13 

A Varro által leírt rituális eljárásnak nincs nyoma a tárgyalt bronzleleten lát-
ható ábrázolásban, annál inkább ez a helyzet, ami a rítust kiváltó alapszituációt, 
valamint a remélt végeredményt illeti. Mindkét esetben egy erőteljes szexualitás-
sal fellépő férfi áll szemben egy újszülöttét ellátó asszonnyal, egy férfi, akit sza-
bad tevékenységében egy rendkívüli esemény közbejötte gátol. Tény azonban, 
hogy ez a tett, egy férfi megvakítása madár által, mint motívum, egy anya és új-
szülöttével való minden összefüggés nélkül, a helyi hagyományban nagyon is 
fellelhető. A relative kezdetleges ábrázolás a bronztárgyon nem teszi lehetővé a 
madár fajtájának pontos definícióját, így bármilyen madárral azonosítható, amely-
nek a helyi hagyomány nevezetesen egy férfit megvakító tevékenységet tulajdo-
nít. Két ilyen tevékenységéről híres madár szerepel a latin írott hagyományban: a 
harkály és a holló. Az előbbiről a következő olvasható az idősebb Plinius Na-
turalis Historia című művében (25,29): „A pünkösdi rózsát már régen felfedez-
ték... ez a (virág) gyógyír a Faunusok bohóságai ellen pihenés alkalmával. Az 
előírás szerint éjszaka kell kiásni, mert ha a harkály, Mars madara, ezt meglátja, 
védelem céljából megtámadja a szemeket.”14 

Egy holló szemet-vakító tevékenységéről Valerius Corvus híres, egy gall óri-
ás ellen vívott, párharcának kapcsán tudott a római hagyomány.15 

Minden olyan látszat ellenére, hogy a szóban forgó leleten látható szexuálisan 
fellépő férfialakot akadályozó madárnak semmi köze sincs a szüléssel kapcsola-
tos rítusban végzett, Silvanus istent elhárító tevékenységhez, az alaposabb meg-
gondolás mégis mindkét fajta madár esetében meglepő érintkező pontokat tár fel. 

 
13  Aug. Civ. 6,9 p. 263, 26 skvv. = Varro Ant.re.div. XIV. frg. 111. Cardauns. E szöveg részlete-

sebb elemzésére itt nincsen hely. Vö. Köves-Zulauf 1990. 95 skvv. további irodalommal. 
Dumézil 1985. 163–169; D. Briquel 1983. 265–276. 

14  Plinius ezt a közlését megismétli: 27, 85. 
15  Liv.7, 26, 3–5; F. Coarelli 1981. 24; Köves-Zualuf 1988. 336–345. 
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A harkály esetében: A rítus középpontjában álló Pilumnus isten rendszerint 
egy Picumnusnak nevezett ikertársával szoros együttesben lép fel, ezért nevezik 
az ikerpárt „coniugales dei”-nek, „összekapcsolt istenek”-nek, az összekapcsolás 
isteneinek.16 A harkály, Picus, nem más, mint ennek a Picumnus istennek harkály 
alakban létező megjelenési formája. Etimológiailag mindketten az „élesség” 
megtestesítői, zoomorf vagy anthropomorf alakban, az éles csőrű madár (istene) 
áll az éles eszköz istene mellett.17 Ez a Picumnus isten, ikertestvérével együtt, bi-
zonyítottan illetékes a gyermekágyas asszonyok általános védelmére: közvetle-
nül az újszülött felvétele után a családi közösségbe ugyanis fekhelyet készítenek 
az atriumban a két isten számára, „pro puerpera”, „a szülő nő érdekében” és a 
gyermek védelmében. Ezért illeti meg őket „a gyermekek védőistenei” infantium 
dei” cím.18 Szemmel láthatóan egy őrhely, egy védelmi készültség berendezésé-
ről van itt szó. Nem érdektelen megjegyezni, hogy az újszülöttel gyarapodó ház-
nak ugyanabban az atriumában, ugyanabban az időben Iuno istennő számára is 
felállítanak egy pihenőhelyet, egyébként egy eltérő elrendezés keretében.19 A 
szülő nő és a gyermek férfi védőistenei szerepének ez a párhuzamossága a szü-
lés, a termékenység, a család, a nők és gyermekek és nem az öncélú szexualitás 
főistennője Iuno tevékenységével, hathatósan kiemeli tevékenységüknek a szü-
léssel kapcsolatos jellegét. Picus, a harkály, fellépése egy szüléssel kapcsolatban 
a bronztárgy ábrázolásán ily módon, quasi Picumnus alteregójaként nem lenne 
meglepő. Marad azonban a probléma, miért teszi ezt ezúttal, az egyéb példákkal 
ellentétben, egymagában. 

A holló esetében: A Valerius Corvus győzelmét elősegítő csodás holló törté-
nete, nagy és szerteágazó téma, mely még Matthias Corvinus király Bonfini által 
állított családi kapcsolatáig is elnyúlik, amely mindmáig nincsen még talán kel-
lően feldolgozva. Joggal feltehető, hogy ebben a hollóban a rómaiak ellen siker-
telenül harcoló gallok és a kelta hagyomány római ismerői a kelta hadistennő 
megjelenési formáját láthatták.20 Emellett azonban nyomós érvek szólnak amel-
lett, hogy egy római istennővel való azonosításnak is minden feltétele adva volt a 
római kultúra szűkebb szemléletű képviselői számára. Holló és varjú Iuno isten-
nővel voltak szoros kapcsolatban.21 Iuno Sospita, a „Megmentő” Iuno lanuviumi 
templomában hollók raktak fészket (Liv. 24,16,6). A római gens Cornuficia pén-

 
16  Varro pop .Rom. frg. 81. Riposati = Non. 528, 12. frg. 82b Riposati = Serv. Auct. Aen. 10, 76. 

Köves-Zulauf 1988. 382. skvv. 
17  Köves-Zulauf 1990. 127skvv. 
18  Köves-Zulauf 1988. 383-3. 
19  Serv. Auct. Ecl.4, 62: „….nobilibus pueris editis in atrio domus Iunoni lectus, Herculi mensa 

ponebatur.” 
20  H. Hubert 1948. 1. 31–2; R. Bloch 1976. 19–32; Köves-Zulauf 1988 (1985) 340 (70). 
21  A két fekete madár zoológiailag egy családba (Corvidae) tartozik, sőt ezen belül is egy csopor-

tot képez. „A nagyobb példányokat „holló”-nak nevezik, a kisebbeket „varjú”-nak.” (Wikipedia 
s.v. Raben und Krähen) 
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zein holló látható ugyanezen Iunónak a vállán.22 Iuno védelme alatt álltak a „varjú-
istennők”, Corniscae divae is.23 A Valerius Corvust megmentő, ellenfelének sze-
meit megrontó holló ily módon joggal tekinthető ez istennő küldöttének is.24 Egy 
gyermekágyas asszony ellenfelét látásától megfosztó és így támadásképtelenné te-
vő holló nem kevésbé illik a képbe, hiszen Iuno nem utolsósorban éppen a nők, a 
szülő nők, a gyermekáldás védőistene.25 Az ithyfallikus alak szemeit megtámadó 
állat, s az egész ábrázolás ily módon iunói jelleget nyer: úgy látszik, hogy az asz-
szony Iunót illető állapotban van, Iuno védelmét élvezi, a vakító madár Iunóval 
kapcsolatos tevékenységet végez. Ez homlokegyenest ellentmond a szokásos ér-
telmezésnek, amely a nőalakban Venus istennőt vagy az ő gyermeke általa megbí-
zott dajkáját véli felismerni. Melyik interpretáció mellett szólnak a jobb érvek? 

A Venus variáns mellett két döntőnek tartott argumentumot lehet felhozni. 
Egyrészt a bronzkereten mindkét alakot körülvevő kisebbik madár galambszerű 
formáját, amely Aphrodité = Venus szent madarával lehetne azonos.26 Másrészt 
Aphrodité kapcsolatát a lovakkal, ami jól illene egy lószerszámon talált ábrázo-
láshoz.27 Alaposabb meggondolás azonban egyik körülményt sem mutatja per-
döntő súlyúnak. A galamb ugyan valóban adekvát attribútuma Venusnak: „ide-
oda csapongó madár, művésze az udvarlásnak és egy másik (madár) elcsábításá-
nak, egy titkos találkáról megnövekedett számú kísérettel tér vissza.”28 Ugyan-
ennek a madárnak azonban egészen más szimbolikus érteke is van: „szerelmi er-
kölcsük első osztályú, sem a hím, sem a nőstény nem ismeri a házasságtörést. A 
házassági (coniugium) hűséget nem szegik meg, és a házhoz ragaszkodnak... a 
nőstények természetüknél fogva képtelenek a hűtlenségre... Mindkét nemű ma-
dár egyaránt szereti sarjait... A vajúdó nőstényt a hím vigasztalja és segíti...”29 A 
galamb ezek szerint a hím és nőstény közötti szexuális kapcsolat egész skáláját 
képes szimbolizálni, az öncélú szerelmet Venus stílusában éppen úgy, mint az 
anyaságra mint célra irányuló kapcsolatot, amelynél a szexualitás pusztán mint 
célirányos eljárás csak a háttérben szerepel. Ez Iuno stílusának felel meg. A ga-
lambok a Castel di Decima-beli leleten ilyen átfogó minőségben vannak jelen, 
mivel a szexuális potenciával fellépő férfialakot éppen úgy és éppen olyan for-
mában veszik körül, mint a gyermekét szoptató anyát. Ez utóbbi azonban erő-
sebb hangsúlyt kap. Egyrészt azáltal, hogy jellegzetes pozitív tevékenységében 
nincs korlátozva, mint a poláris összeállításban vele szembenálló férfi, negatív 

 
22  M. Crawford 1974. I 518–9. Nr. 509. 
23  Paul. Fest. 64. 
24  Otto 1905. 191 skv. 
25  Latte 1960. 95 skv.; Fabian 1978. 81 skvv. 
26  Der Kleine Pauly s.v.Taube. 535. 
27  Bedini 1977. 301 skv. 
28  Plin. Nat. 10, 109: „multivaga alioqui ave; est enim ars illis inter se blandiri et corrumpere ali-

as furtoque comitatiores reverti.” 
29  Plin. Nat. 10, 104 skv. 
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sorsú szemeivel. Főleg azonban az ábrázolás centrumát képező fazék által, ame-
lyen mindkét alak áll, s amely az eddigi interpretációkban nem részesült kellő fi-
gyelemben. Ez szinte magától értetődően tekinthető a táplálkozás szimbólumá-
nak. Ilyen minőségben fordul ténylegesen elő pl. egy, az itt elemzett bronztárgy-
gyal egy korból származó, Toszkánában ugyancsak egy magas rangú nő sírjában 
talált, rituális bronz kocsi egyik jelenetében: egy nőalak fazékban kínál eledelt 
egy mellette álló ithyphallikus férfialaknak.30 A táplál(koz)ásnak eme, a köz-
pontban álló eszköze és a gyermekét tápláló nőalak tevékenysége között nehéz 
lenne nem látni Castel di Decima-ban párhuzamot, miáltal a nőalakra az egész 
ábrázolás főhangsúlya tevődik és így a galambok által szimbolizált nő–férfi kö-
zötti viszony iunói aspektusa kerül előtérbe. Megerősítést nyer az ábrázolásnak 
ez az értelmezése egy Faleriiben talált variánsa által. Itt a galambok nemcsak a 
négyzet alakú kereten állnak, hanem közvetlenül a nőalak feje mellett kétoldalt 
is, szemmel láthatóan barátságos szándékkal.31 A Falerii-beli nőalak iunói jellege 
annál inkább kézenfekvő, mivel Falerii-nek Iuno volt a főistensége, a város lakói 
a „iunóimádók” speciális elnevezést érdemelték ki,32 és a város lakói a kecskét, 
az intenzív szexualitásnak ezt a szokványos szimbólumát, egy rituális vadászat 
formájában zárták ki a szűzies Iuno-kultuszból.33 A bronzábrázolásoknak ez a 
iunói tartalma logikusan illeszkedik a kép egyéb fentebb részletezett iunói vonat-
kozásaihoz. Az egész ábrázolás ily módon alapvetően iunói jellegűnek mutatko-
zik és ez akadályt jelent a gyermekét tápláló nő Venusként vagy a Venust helyet-
tesítő nimfaként való értelmezése számára. 

A másik fontosnak látszó érv a szokásos értelmezés alátámasztása érdekében 
Aphrodité (Venus) hagyományos kapcsolata lovakkal és ennek a lovas jellegnek 
egyezése a lelet lovakkal való összefüggésével. Helyes megállapítás ugyanis, 
hogy a tárgyon ábrázolt jelenet tartalma és az ábrázolásnak a fogatra való erősí-
tésének célja, funkciója között valamiféle szándékos, tartalmi viszonynak kell 
lennie. Ennek a feltételnek tesz eleget a tény, hogy a lószerszámon látható ábrá-
zolás olyan személyeket jelenít meg, akik a hagyományban lovakkal összefüg-
gésben szerepelnek, még ha ez a kapcsolat a szóban forgó bronzleleten nem ke-
rül is ábrázolásra. Nem vitás, hogy Aphrodité (Venus) éppúgy, mint Anchisés, 
egyénileg többféle módon szerepel a hagyományban lovakkal valamilyen össze-
függésben. Aphrodité azonban rendszerint nem kocsivezetőként. Nevezetesen az 
Itáliában ismert  ¡Afrodi¿th eãfippo», Venus equestris34 már nevének tanúsága 
szerint is lovon ülő hölgylovas,35 nem fogatot hajtó nő. Ha az Iliászban Aphrodi-

 
30  Carandnini 2002. 69 (§ 41) Bild 16–17. 
31  Soprintendenza Beni Archeologici Etruria Meridionale – The Exhibition. p. 3. Itt: 2. kép. 
32  Ov. Fasti 6, 49. 
33  Ov. Amores 3, 13 
34  Schol. Vat. B 820; Serv. Aen. I 720; Bedini 1977. 301. 58. jegyzet. 
35  Ld. a szótárakat! 
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tének fogatra van szüksége, ezt fivérétől, Aréstól kell kölcsönvennie.36 Ehhez já-
rul, hogy Aphrodité és Anchisés együttes fellépésére lovakkal kapcsolatban bár-
milyen minőségben nem akad példa, a Bedini által idézett, a lehetséges példákat 
eléggé kritikátlanul megítélő – elavult – irodalomban sem.37 Mindez döntő jelen-
tőségű, mivel a távköztartó lószerszám („distanziatore di cavalli”) lényegénél 
fogva nem egy egyéni, lovaglásra szánt lóhoz tartozik, hanem egy kocsiba fogott 
ló-együtteshez, ennek a ló-együttesnek a szabályozására szolgál, és ehhez igazi 
párhuzam csak Anchisés és Aphrodité fogattal kapcsolatos, és ezenkívül együt-
tesként való fellépése lehetne. Nehezen érthető továbbá, hogy ha Aphrodité és 
Anchisés lovakkal kapcsolatos szerepüknél fogva kapnak helyet a lószerszám áb-
rázolásán, miért nem erre a szerepükre történik valamiféle utalás, hanem ehelyett 
szülői minőségükben ábrázolják őket. Mi köze lehet gyermekek nemzésének, új-
szülöttek ellátásának lovak kocsiba fogott hajtásához? Az ábrázolást mutató bronz-
tárgy nemcsak a lovakhoz tartozik, hanem nem utolsósorban a lovak húzta kocsi-
hoz: a kocsirúd elejére van erősítve s a lovakkal szíj vagy lánc kapcsolja össze.38 
Jellegzetessége éppen ebben a dupla kettősségben áll: nemcsak a két lovat kap-
csolja össze, hanem a lovak együttesét is összeköti a kocsival magával, egy co-
niugiumot alkot a szó eredeti és kettőzött értelmében. Ebből a tényállásból adó-
dik, hogy egy olyan magyarázat, amely mindezeknek az említett feltételeknek 
eleget tesz, a Bedini és követői által képviselt értelmezéssel szemben előnyben ré-
szesítendő lenne, a valódi megoldásnak lenne tekintendő. Van ilyen magyarázat? 

A római Iuno megfelel ezeknek a feltételeknek. Egyrészt kétségtelenül sok-
szoros minőségben szülőnők és újszülöttek isteni patrónája volt, amint ez Lucina, 
Populona mellékneveiben kifejezést nyer,39 másrészt nemcsak lovakkal kapcso-
latos, hanem tipikus kocsit hajtó istennő volt. A Vergilius-kommentátor Servius 
szavai szerint (Aen.1,17) habere enim Iunonem currus certum est („Bizonyos 
ugyanis, hogy Iunónak kocsijai vannak.”). Ezért tudósíthat maga Vergilius arról, 
hogy Iuno karthágói templomában az istennő „fegyverei és kocsija volt”: „hic 
illius arma, hic currus fuit” (Aen. 1,17), amit Ovidius is megismétel.40 Ez az ösz-
szeállítás – lándzsa, pajzs, kettős fogat – látható egy L. Procilius által vert pénz 
hátsó oldalán is, a Sospita („Megmentő”) melléknevet viselő Iuno felszerelése-
ként.41 C. Curiatius Trigeminus két dénárján az istennő egy négyes fogatot hajt.42 

 
36  Il. 5, 311–318; 352–369. A homérosi Venus-himnuszban is a kocsi Athénével, nem Aphrodité-

val kapcsolatban szerepel: v. 14. 
37  O. Gruppe 1906. 1,196. 2, 957; 1145 skv. Bedini 1977, 302, 59–60. jegyzet. 
38  Bedini 1977, 297; Dumézil 1985. 152. 
39  Latte 1960. 105, 165. 
40  Vö. Ov. Fasti 6, 46. 
41  Crawford 1974. I, 396. nr. 379. 
42  LIMC s.v. Iuno Nr.1 49, 835. (Kr. e. 142 és 135 között); Crawford 1974. I, 260. nr. 223. 
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Erre a minőségre utal az istennő Cur(r)itis mellékneve is, amelyet legalábbis bi-
zonyos körök az antikvitásban „Kocsihajtó”-nak értelmeztek.43 

Ehhez járul, hogy Iunónak e két minősége kellő perspektívában szemlélve ha-
sonló természetűnek bizonyul. Mindkettő a coniugiumnak egy formáját képvise-
li, a kocsihajtás direkt és reális módon, mint a két ló összefogása és e kettősnek 
„járom” (iugum)-ba való fogása, kocsival való összekapcsolása, a szül(et)és vi-
szont indirekt módon, metaforikusan utal egy coniugium jelenlétére speciális ér-
telemben, egy nő és egy férfi kapcsolatára (coniugium = házasság) mint egy 
gyermek létrejöttének elengedhetetlen előfeltételére. És mindkét forma mélyen 
az istennő lényében gyökerezik, akit nem hiába neveznek Iuno Iugának, Iuno 
Iugalisnak, az összefogás istennőjének.44 

Iunónak e szülést patronáló és kocsihajtó minőségének a párhuzamos volta 
nemcsak statikus jellemvonásként állapítható meg, hanem – legalábbis bizonyos 
nyomok formájában – felfedezhető az istennő kétféle tevékenységének az egy-
behangzásaként is. 

C. Cornelius Cethegus consul Kr. e.197-ben a gall insuberek elleni csatában 
Iuno Sospitának templomot fogadott, azzal a feltétellel, hogy az istennő seregét 
győzelemre segíti. Miután ez megtörtént, ugyanez a férfiú három évvel később 
censorként eleget tett fogadalmának, de az ígért templomot az istennőnek meglepő 
módon nem Iuno Sospita néven szentelte, hanem ugyanazt az istennőt Iuno Matu-
taként aposztrofálta.45 Mater Matuta a hajnal istennője volt, s ebben a minőségében 
egyúttal tipikus anyaistennő is, mivel a hajnal szüli a napvilágot és ez kézenfekvő 
metafora a gyermek születése számára, aki a szülés alkalmával látja meg a világ 
világát.46 Ezért lehet ennek az istennőnek a szobra egy újszülött gyermekét keblén 
tartó nőalak, a decimai bronzon látható nőalakhoz hasonló formában.47 Így nem le-
het vitás, hogy Iuno Matuta mellékneve az istennőnek anyajelleget, gyermeket el-
látó jelleget kölcsönöz. Sospita jelentése viszont „a megmentő”.48 Iuno Sospita 
 
43  Serv. Aen. 1, 17. Itt nincs helye e melléknév helyes értelmezésének problémáját részletesen tag-

lalni. Mindenesetre tény, hogy a két –rr-es írásmód gyakran előfordul, másrészt nem helyes az 
az állítás (Latte 1960, 167 Anm. 2), miszerint Curritis currus-ból való származtatása nyelvileg 
lehetetlen. Vö. Radke 1965. 102 s.v. Otto 1905. 202 skv. 

44  G. Radke 1965 ss.vv. 
45  Liv. 32,30,10: consul principio pugnae vovit aedem Sospitae Iunoni, si eo die hostes fusi fu-

gatique fuissent. Liv. 34,53, 3: una (sc. aedes) Iunonis Matutae in foro holitorio, vota locataque 
quadriennio ante a C. Cornelio consule Gallico bello: censor idem dedicavit. Nincs ok feltéte-
lezni, hogy Iunót Livius tévesen nevezi Matuta-nak vagy, hogy ez a melléknév paleográfiai el-
írás, ahogy Latte 1960. 168. 5. jegyzet feltételezi. Erre vonatkozólag ld. G. Radke 1965. 206 skv. 

46  Dumézil 1966. 63–67, 256, 332–333. A születés, mint a nap világának a meglátása, a napvilágra 
kerülés nagyon gyakori, ismert nyelvi fordulat, ezért szükségtelen lenne itt konkrét szöveghe-
lyek idézése. Csak egy-két kiragadott példa: Hymn. Hom. 105, 256, 272. 

47  Latte Abb. 2. Szobor Chiusi-ból, a firenzei múzeumban. Itt: 3. kép. 
48   A név formája lehetett eredetileg Seispes és ennek jelentése bizonytalannak minősíthető (így 

Latte 1960. 166), de ez nem változtat azon a tényen, hogy az istennő Rómában mint Sospita 
szerepelt, ennek a szónak ismert jelentésével. Vö. Radke 1965. s.v. Sispes. 
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jellegzetes attribútumai lándzsa, pajzs és lovas fogat,49 e megmentés logikus esz-
közei a harcmezőn. Harcias fellépése egyébként nem korlátozódik Cornelius 
Cethegus csatájára, amit már (Iuno) Martialis mellékneve is jelez.50 Mindeneset-
re azáltal, hogy Cornelius Cethegus a Sospita és a Matuta mellékneveket egyen-
értékűként használja, Iuno anyát és gyermeket védő tevékenységét egy katonát 
kocsihajtás kíséretében mentő aktivitásával állítja párhuzamba. Nem alaptalanul. 
Hiszen mindkét esetben egy, az istennő védelmét élvező, emberi lény lesz a halál 
torkából az élet világába átsegítve, az első alkalommal életre keltve, a másik al-
kalommal életben maradását biztosítva.51 A halálos veszedelemből épségben ki-
kerülő katona sorsát joggal lehet úgy fogalmazni,52 hogy quasi újra született. 

Hasonló szemlélet rejtőzhet a Iuno Cur(r)itishez intézett tiburbeli ima szavai 
mögött: Iuno Cur(r)itis tuo curru clipeoque tuere meos curiae vernulas („Iuno 
Cur(r)itis kocsiddal és pajzsoddal védelmezd az én curiám bennszülötteit”) 
(Serv. Aen. 1,17). Nem vitás, hogy itt Iunóhoz védelmi tevékenységért (tuere) 
könyörögnek, méghozzá fegyveres védelemért. Ennek megfelelően csak védelmi 
eszközök kerülnek említésre, nem esik szó Iuno különben rutinszerű lándzsájáról, 
mivel az tipikus támadó fegyver. Így semmi alapja nincs a szövegváltoztatásnak – 
curru helyett curi, kocsi helyett lándzsa – Iuno különben előforduló lándzsa fegy-
verére való hivatkozással.53 A kocsi, currus etimológiai értelme szerint „futó al-
kotmány”, védelmi funkciója könnyen elképzelhető, mint egyfajta „mentőkocsi” 
egy-egy bajbajutott harcos kimentésére a harc sűrűjéből.54 Mindenesetre kézenfek-
vő, hogy az ima egy harci szituációra vonatkozik: a curia katonai egység is volt, 
egy centuria értékű.55 Iunónak mint Cur(r)itis-nek, mint „kocsihajtó”-nak ez a har-
ci mentőfunkciója azáltal válik implicit utalás hordozójává ugyanez istennő szülő-
nőt és újszülöttet oltalmazó funkciójára, hogy a megvédendő harcosok körébe tar-
tozás kritériumaként a curiában történt születés lesz definiálva, olyan születés, 
amelynek oltalmazása ugyanennek a Iunónak a speciális feladata volt.56 

Mindebből levonható az a tanulság, hogy a Castel di Decima-i bronzon látha-
tó ábrázolás több joggal tekinthető egy Iunóval, mint Venusszal kapcsolatos, in-
kább a helyi hagyományokból, nem pedig a görög mitológia segítségével értel-
mezendő alkotásnak. A döntő kritérium a coniugium képzete, amelyik az ábrá-
 
49  Crawford 1974. 396. nr. 379.; 518. nr. 509. 
50  Iuno Martialis egy külön probléma, amire itt nincs alkalom kitérni Vö. LIMC s.v. 836 skv. G. 

Marchetti-Longhi 1956; Dumézil 1987. 305 skvv. 
51  Nem véletlenül fordul elő a sospes melléknév gyakran túlélést kifejező szavakkal párosítva. 
52  Vö. ehhez Köves-Zulauf 1988. 382. 
53  Wissowa 1912. 119, Otto 1905. 202. A szöveg változtatásának a kéziratokban sincs semmi pa-

leográfiai alapja. 
54  Héra az Iliászban is védelmi célra használja a kocsit: Il.5,778,833,908. A currus etimológiailag 

rokon a görög  e¹pikoure¯w szóval, aminek jelentése: „segítségre futni”. Vö. Radke 1965 s.v. 
Cur(r)it is, akinek konkrét etimológiai javaslatával nem értek egyet. 

55  KP s.v. curia (Nachtrag). 
56  Serv. Aen.1,17. 
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zolt jelenetet illetően és az ábrázolást hordozó tárgy funkcióját tekintve a lénye-
ges közös tényező. Ez sokkal inkább illik egy Iunóval kapcsolatos történethez, 
mint egy Venus-mítoszhoz, és ebbe a keretbe hollók szerepe inkább, mint harká-
lyok fellépése. Nem is csak azért, mert ez a madár ismeretes, mint Iuno madara, 
hanem azért, mert a szemet vakító madarak harkályokként való értelmezése e 
madarak természetének ellentmondó eredményhez vezetne. A szemet megvakító 
harkály a párhuzamos szövegekben nem a kultúra világát védelmezi a természet 
erői ellen, mint a bronzon látható madarak Silvanus személyében ezt teszik, ha-
nem ellenkezőleg: a természet megkárosítását akadályozzák a kultúra képviselői 
által. Másrészt ugyanannak a képzetnek zoomorf (Picus) és anthropomorf (Picum-
nus) megtestesülése között éppen az a különbség, hogy az előbbi a kultúrán kívül 
eső természeti világ képviselője, míg az utóbbi a civilizált világ jellegzetes alak-
ja. Egy harkály fellépése a civilizáció világában a világ rendjét megbontó rendel-
lenességnek számít.57 Silvanus isten elleni fellépése tehát természetes szerepének 
éppen az ellenkezője lenne. Végezetül a harkály(isten) emberformájú alakban ti-
pikus „coniugialis deus” és egyedüli, nem „collegialis” fellépése, egy ikertestvér 
nélkül,58 éppen egy a coniugium képzete által uralt és strukturált összefüggésben, 
struktúrabontó ellenmondás lenne. 

Így abból lehet kiindulni, hogy az ithyphallikus figurát megtámadó madár 
hollótípusú és ennyiben a Valerius Corvust gall ellenfele ellen Iuno küldötteként 
megvédő hollóval rokon, ugyanazon istennővel kapcsolatos jelenség. Aligha vé-
letlen, hogy mindkét esemény „coniugium” által meghatározott általános struktú-
rában helyezkedik el. Valerius Corvus egész életében és hőstettének körülménye-
it tekintve is igazi coniugator, kötelékek és kötődések létrehozója.59 Van azon-
ban a két esemény hasonlóságában egy másik említésre méltó komponens is. 
Iuno istennő védenceinek hosszabb távon tevékeny patrónájaként mutatkozott, 
világra jöttükben éppen úgy, mint harci körülmények közötti életben tartásuk so-
rán. Az istennő hollóinak védőtevékenysége a bronzon ábrázolt szülési szituáci-
óban ily módon az egyéb példák mintájára az életben tartási eseményhez tartozó 
születés alkalmával esedékes védelem komplementer eseményének látszik. A két 
életszituáció rokonságát jól mutatja a veszélyek korrespondenciája is, amely el-
len Iuno madara az egyik és a másik esetben fellép: mindkét esetben a civilizáció 
coniugialis világának, iunói világának ellenpólusát a „kísérteties külvilág” egy-
egy megjelenési formája képviseli. Az újszülöttet és szülőanyját Silvanus isten, 
az „erdő istene” a civilizáció bűvkörén kívül létező természet törvényeinek akar-
ja alávetni, a harcoló Valeriust viszont a démonikus külvilág szociális formában 
veszélyezteti, mint a társadalom rendezett békéjén kívül álló, démonikus erőszak-

 
57  Plin. Nat. 10,41; Köves-Zulauf 1972. 234 skvv., 245 skvv. 
58  Kettősség, nem ikerség. 
59  Köves-Zulauf Kleine Schriften 341 skv. 
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világ, a hadisten Mars világa. Nem véletlen, hogy a civilizált embervilág e két elté-
rő stílusa ellenére, Silvanus és Mars isteni együttesként képes néha szerepelni.60 

Mindezek alapján kísérletképpen a Castel di Decima-i bronzon látható kép 
mondanivalóját a következőképpen lehetne vizuális formából narratív formába 
hipotetikusan transzponálni, mint egy a küszöbrítusban ábrázolt veszélyes alap-
szituációhoz kategoriálisan hasonló kezdet és a Corvus legendában leírt megvál-
tó kifejlethez típusában hasonló vég együttesét. Egy (híres) gyermekágyas asz-
szony újszülött csecsemőjét egyszer Silvanus isten a házból vissza akarta rabolni, 
mivel nem akarta elismerni, hogy a gyermek a társadalomba való beleszületéssel 
kikerült a pusztán fizikai világból, és megkísérelte megerőszakolni az asszonyt, 
mivel nem voltak számára érvényben a civilizáció egy gyermekágyas asszony 
szexuális érintetlenségét elrendelő fiziológiai szabályai. Iuno istennő azonban 
nőt védő és gyermeket óvó funkciójánál fogva megakadályozta Silvanus isten 
merényletét, azáltal, hogy szent madarait, két hollót küldött a veszélyeztetettek 
védelmére, s ezek az isten szemeit megtámadták, ily módon orientációs képessé-
gét hatályon kívül helyezték, és ezáltal anyát és gyermekét megmentették. 

Ez ellen az interpretáció ellen felhozható érv, hogy egy ilyesfajta történetnek 
sehol sincsen nyoma az egész antik irodalomban, legalábbis e sorok írójának jelen-
leg nincs tudomása ilyesmiről. Egy ilyen ellenvetés azonban egy helytelen előfelté-
telen nyugodna, azon az elven, hogy egy plasztikus ábrázolásnak csak akkor tulaj-
donítható érthető mondanivaló, ha ezt egy írott forrás megerősíti. Egy plasztikus 
ábrázolás azonban, minden gyakorlati nehézség ellenére és az értelmezési lehető-
ségek korlátainak elismerése mellett, alapvetően jogot formálhat egyedülálló tar-
talmak autonóm közlésére. Az adott esetben egy ilyen helyzettel lehet dolgunk. 

Annál is inkább, mert található egy nem egészen valószínűtlen magyarázat ar-
ra, miért nincs ennek az ábrázolt történetnek az irodalomban nyoma. Ehhez az 
ábrázolás létrejöttének, helyének, funkciójának rövid összefoglaló értelmezése 
szükséges. 

A fentiek alapján eredményként megállapítható, hogy a bronztárgyon látható 
kép nem önmagában álló, öncélú alkotás, hanem tartalmi vonatkozásban van a 
kocsival, amelynek ékesítésére szolgál: az ekvipázs egy coniugiumot képez és 
egy – másfajta – coniugium megőrzése a kép témája. De hasonló tartalmi kap-
csolat kell hogy fennálljon a kép értelme és a kocsit hajtó fejedelmi rangú hölgy 
között is, aki még halálában sem hajlandó kocsi nélkül lenni: hiszen egy újszülött 
gyermek táplálása, az anyaság problémája nem lehet közömbös egy nő számára. 
Az ábrázolás főtémája azonban a nő védelme egy megerőszakolási kísérlet ellen, 
méghozzá kiélezett formában. Tekintettel arra, hogy az antik irodalmakban igen 
nagyszámú megerőszakolt nőről lehet olvasni, abból lehet kiindulni, hogy ez a 
téma sem volt közömbös a sírban nyugvó „fejedelemnő” számára, hogy nem vé-
letlenül került egy ilyen téma ábrázolása rangját jelző kocsijának rúdjára. Bármi-
lyen gyakran szerepelnek is azonban megerőszakolt nők az antik írásos hagyo-
 
60  Cato de agri cult. 83. Dumézil 1966. 236. 
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mányban, relatíve ritkán esik szó nők részéről, férfi-közreműködés nélkül vég-
hezvitt sikeres, reális elhárítási kísérletekről.61 A magyarázat kézenfekvő: az an-
tik irodalom férfiak műve. Ezért szerepelnek megerőszakolási jelenetek is első-
sorban férfi szemszögből nézve. Így sikertelen kísérletek is, amennyiben egyálta-
lán szóba kerülnek mint férfi érdekek, vagy hatalmi igények megsértésének elhá-
rításai. Ritkán jutnak öncélúan szóhoz mint a női sors epizódjai, hősi tettei. Ekla-
táns példa erre egy Appianosnál olvasható jelenet a Sertorius elleni háborúból 
Kr. e. 76-ban. Itt egy nő védekezésképpen kikaparja a szemét Sertorius egyik ka-
tonájának, aki megkísérli a nőt megerőszakolni. A három történeti forrás közül a 
jelenet kizárólag Appianosnál szerepel, név nélkül és szinte mellékesen. Appianos 
szenzációs főmondanivalója egy egész római csapattest legyilkolása büntetés-
képpen, mivel Sertorius a névtelen katona tettét az egész csapattest fegyelmezet-
lensége tünetének tartja.62 A nő tette csak mint a rendkívüli esemény kiváltója 
kerül elkerülhetetlen módon említésre. Viszont annál tanulságosabb: a támadó sze-
mének kikaparása – a legkézenfekvőbb hatásos védekezési mód egy fizikai erő 
tekintetében eredményes ellenállásra képtelen nő részéről. Így ez a tett szinte az 
eredményes ellenállás szimbólumává emelkedhet a „gyengébb” nem részéről. Egy 
ilyen párhuzam fényében a decimai bronzon látható szemkikaparási jelenet min-
denesetre nem tűnik véletlennek. S azonkívül az idézett szöveg másodlagos súlyú 
jellege jól érthetővé teszi, hogy egy hasonló epizód csak az irodalmon kívül, egy 
női bronzembléma ábrázolásaként került kifejezésre és nyert maradandó formát. 

Bármilyen érdekes lenne is a fenti értelmezés további elmélyítése, nevezete-
sen olyan kérdések tisztázása, mint pl. mennyire kellett a kocsi-dísz tulajdonos-
nőjének a kép iunói jellegével tisztában lennie, a madarak és Iuno közötti vi-
szonnyal, a női kocsihajtás (nők és) gyermekek védelmével való összekapcsolá-
sával Iuno stílusában – egy o¸moi¿wsij qe#½? −, minderre az adott medium korlá-
tai nem adnak módot. 

Befejezésül mindenesetre megállapítható, hogy az ábrázolás görög mitológiá-
ból való értelmezésének elismert feltétele minden megfelelő támpont hiánya a 
helyi hagyományban.63 Amennyiben ilyenek fellelhetők, úgy elesik a görög mi-
tológiából való magyarázat kényszere. 

* 
 
61  Ld. ehhez G. Doblhofer 1994 passim és 112–121 a tárgyba vágó összefoglaló bibliográfiát. Nők 

megmenekülése nem emberi formába való átváltozás árán más probléma. A szerteágazó temati-
ka tárgyalására itt nincs mód  

62  App. BC 1. 109. e¹k deì thªj poliorki¯aj gunh¯ tij e¹nubri¯zontoj au¹tvª touª labo¯ntoj 
paraÜ fu¯sin toiªj daktu¯loij e¹ce¯teme taÜj oãyeij: kaiì o¸ Sertw¯rioj touª pa¯qouj 
puqo¯menoj thìn speiªran oÀlhn, a©ge¯rwxon e¹j taÜ toiauªt' eiånai nomizome¯nhn, 
kai¯per ouÅsan ‛Rwmai+khìn kate¯kane. „Episodio altrimenti ignoto. Discordi le notizie sul 
trattamento fatto da Sertorio agli abitanti di Lauro: Oros. V 23 7; Plut. Sert. 18, 11.” (E.Gabba). 

63  „Le nostre conoscenze non permettono certo di poter riferire il significato di questa rappre-
sentazione ad un mito italico” („Ismereteink nem teszik bizonyossággal lehetővé ezen ábrázolás 
kapcsolatba hozását egy itáliai mítosszal”) Bedini 1977. 301. 
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Soraimat kedves kollégámnak, a hetvenéves Gesztelyi Tamásnak ajánlom, aki 
életművében példamutató módon kapcsolta össze a klasszikus ókor írott és plasz-
tikus emlékeit. 
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Az Árpád-házi Szent Margit életéről készült magyar nyelvű legenda, mint ismeretes, 
a királylánnyal azonos kolostorban – a mai margitszigeti domonkos kolostorban – 
élt híres kódexmásoló apáca, Ráskay Lea domonkos nővér 1510-es másolatában 
maradt ránk.1 Ennek ismeretlen szerzője latin nyelvű forrásokból merített: a Margit 
halála után, 1275 körül készült első latin nyelvű legendáját (legenda vetus)2 és az 
1276. évi második szentségvizsgálat jegyzőkönyvének3 részleteit dolgozta össze.4 
 
1  Betűhű kiadása: Szent Margit élete. Átirat és jegyzetek Dömötör Adrienne és Pólya Katalin, 

bevez. † P. Balázs János. Budapest 1990. (Régi Magyar Kódexek 10). Mai helyesírású, moder-
nizált átírása in: Árpád-kori legendák és intelmek. Szerk. Érszegi Géza. Budapest 1983. 110–
179. A cikkben a legenda szövegét – MargL. rövidítéssel – a következő elektronikus adatbá-
zisból idézem: A magyar nyelvű Margit-legenda (1510) és latin forrásai. Szerk. M. Nagy Ilona 
– Boda István Károly – Porkoláb Judit – Varga Teréz: http://deba.unideb.hu/deba/Margit-
legenda_Szent_Margit_elete_1510/.  

 (A latin források – ld. a következő jegyzetekben – itt még csak részben érhetők el, feltöltésüket 
folyamatosan végezzük.) 

2  Kiadása: Vita Beate Margarite de Ungaria ordinis predicatorum. Kiad. P. Bőle Kornél. In: Uő.: 
Árpádházi Boldog Margit szenttéavatási ügye és a legősibb latin Margit-legenda. A Szent Ist-
ván Akadémia hittudomány-bölcseleti osztályának felolvasásai. III. köt. 1. sz. Budapest 1937. 
17–43. – Bőle kiadásának újraközlése fejezetszámozással in: Gombos Albinus Franciscus: Cata-
logus fontium historiae Hungaricae. Tom. III., Budapestini 1938. 2009–29; Bőle kiadása szö-
vegjavításokkal, modernebb ortográfiával, fejezetszámozással in: Emericus Szentpétery: Scrip-
tores Rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum [SRH]. Vol. 
II., reprint kiadás Budapest 1938/1999. Szerk. Szovák Kornél – Veszprémy László. Függelék 
685–709; 795–96. 

 A kiadott szöveg javítására ld. M. Nagy Ilona – Varga Teréz: Árpád-házi Szent Margit legenda 
vetusának szövegkiadásáról (A magyar nyelvű Margit-legenda tanulsága). Irodalomtörténeti 
Közlemények (ItK) 116 (2012) 27–39. A cikkben erre a legendára LV rövidítéssel és kaput-
számmal hivatkozom s a javított szövegét idézem. 

3  Kiadása: Inquisitio super vita, conversatione et miraculis beatae Margarethae virginis, Belae IV. 
Hungarorum regis filiae, sanctimonialis monasterii virginis gloriosae de insula Danubii, Ordinis 
Praedicatorum, Vesprimiensis diocesis (B. Margit, IV. Béla király leánya, szentté avatása tár-
gyában foganatosított tanú-kihallgatás jegyzőkönyve). Kiad. Fraknói Vilmos. In: Uő.: Monu-
menta Romana episcopatus Vesprimiensis I. (A veszprémi püspökség római oklevéltára) [MRV]. 
1896. Tom. I. 162–383. (A továbbiakban: Inqu. / az MRV lapszáma.) 

4  A forrásokról összefoglalóan ld. Klaniczay Gábor: Margit-legendák. In: Magyar Művelődéstör-
téneti Lexikon [MAMÜL]. Főszerk. Kőszeghy Péter. VII. köt. Budapest 2007. 283. 
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A legrégibb latin legendát vélhetőleg a királylány gyóntatója, a magyar domonkos 
rendtartomány akkori főnöke, Marcellus fráter készítette el, egy első előzetes 
szentségvizsgálat anyagára is támaszkodva.5 A második szentségvizsgálati jegy-
zőkönyv pedig egyrészt Margit apácatársainak vallomásait tartalmazta, akik vele 
együtt, egy kolostorban éltek, illetve domonkos fráterekét, akik a kolostor körüli 
szolgálatokat látták el, másrészt a csodáit tapasztalók és a szemtanúk vallomása-
it, akik a kolostortemplomban lévő sírjánál fordultak meg.6 A források szereplői 
tehát jól ismerték Margit életének színterét, s a legendának a forrásokat megha-
ladó betoldásaiban és önálló fogalmazású részleteiben megbúvó adatok ugyanezt 
a helyismeretet árulják el névtelen szerkesztőjéről is. S nemcsak a másolat ké-
szült a Margitnak otthont adó kolostorban, hanem amint a szövegből is kiderül, a 
legenda ugyane kolostor apácái számára íródott. Mindezekből adódik, hogy a 
hely és az ottani élet ábrázolásában az anyanyelvű legenda bizonyos tekintetben 
gazdagabb információt – a hazai olvasónak ezért különleges élményt – nyújt pél-
dául Margit latin nyelvű legendáival7 szemben, amelyek érthetően inkább a kor-
ban szokásos irodalmi ábrázolásmódnak kívántak megfelelni, ezért sokszor ép-
pen az az életközelség hiányzik belőlük, amely a magyar legendát áthatja. Ezért 
lehet legendánk a középkori magyar művelődéstörténetnek is értékes forrása, 
többek között például a kolostort feltáró régészek vagy Árpád-kori történészek 
megkerülhetetlen hivatkozási alapja. 

A Szűz Máriáról, magyarosan Boldogasszonyról elnevezett kolostort, mint 
tudjuk, IV. Béla király építtette apácának felajánlott lánya számára, s Margit le-
genda vetusának a magyar legendába (MargL. 4.) is átöröklött szavai szerint „kÿralÿ 
nemes aÿandocokkal meg aÿandocozak · mykeppen illic kÿralÿ felsegeknek”: 
regaliterque, ut decebat, dotaverunt (LV 5). E gazdagság nemcsak birtokadomá-
nyokat jelentett, amelyek jövedelme a kolostor eltartását szolgálta, hanem meg-
nyilvánult a kolostor belső fényében is, amint például a magyar domonkos pro-
vincia történetét és abban Margit első modern életrajzát író Ferrarius is megem-
lékezik bizonyos kincsekről.8 

 
5  Lovas Elemér: Árpádházi B. Margit első életrajzának írója – Marcellus. A Pannonhalmi Sz. 

Gellért főiskola évkönyve. Pannonhalma 1941. 21–85. Lovas hipotézisét újabb érvekkel is tá-
mogatta Klaniczay Tibor: A Margit-legendák történetének revíziója. In: Klaniczay Tibor – 
Klaniczay Gábor: Szent Margit legendái és stigmái. Budapest 1994. 38–40. 

6  A jegyzőkönyv tartalmáról ld. Fraknói Bevezetés. In: MRV CXXI skk. 
7  A Legenda vetus mellett legjelentősebb az 1276. évi szentségvizsgálat jegyzőkönyvének anya-

gából a francia Garinus de Giaco által szerkesztett Legenda maior, illetve ennek rövidebb válto-
zata, a Legenda minor, ezekről: Klaniczay Gábor i. m. (4. jegyz.) 283, illetve Deák Viktória 
Hedvig: Árpád-házi Szent Margit és a domonkos hagiográfia. Garinus legendája nyomában. 
Budapest 2005. 

8  Ferrarius Sigismundus: De rebus Hungaricae provinciae Ordinis Praedicatorum. Viennae 1637. 
Ebben Margit életrajza (220–341): De Beata Margarita, Belae quarti regis Hungariae filia, vir-
gine sanctissima. A kolostornak adományozott királyi kincsekről a 231. lapon. Vö. még Némethy 
Lajos: Adalékok Árpádházi Boldog Margit ereklyéinek történetéhez. Budapest 1884. 110 skk. 
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Bár a legendában elsősorban természetesen Margit életének színtereként, ab-
ban betöltött funkciójában jelenik meg a kolostori környezet, amely az Istennek 
szentelt élet számára van kialakítva, így részletes leírást nem várhatunk annak 
szépségéről, de gazdagságából és hangulatából mégis megsejthetünk valamit. 
Többször szóba kerül a legendában a kolostor képi díszítése. A refektóriumban 
szentek képei voltak, amelyek előtt Margit mindig térdet hajtott. S a kolostorban 
máshol is ott volt Mária és Jézus képe, valamint egyéb szenteké, ezekről úgy em-
lékezik meg a legenda, hogy Margit előttük is mindig térdet hajtott, akármilyen 
gyorsan kellett is mellettük elhaladnia (MargL. 4). Margitnak külön imádkozó 
helye, imakamrája is volt, ahová visszavonulhatott titkosan imádkozni. A „kama-
rácska” képekkel díszített voltáról tudósít a legenda vetus nyomán a magyar is, 
az utóbbiba toldott megjegyzés pedig arról is, hogy a kolostor e helyét később 
Margitról nevezték el, MargL. 136: „elmene … az ev kamorachkaÿaban az ev 
jmadsagÿnak helÿere · hog ky vagyon az kar kevzevt es az kevfalkevzevt · az az 
kyt mastan hyvonk zent margyt azzon helÿenek · Mely helt zent margyt azzon · 
jgen zepen meg ekesehtveen vronk iesusnak fezevletyuel es zentevknek kepeuel 
targÿa vala”: Et confestim descendens in camerulam, in locum orationum suarum, 
quam extra chorum inter chori tabulas et murum ecclesiae ad orandum secretius 
imaginibus domini nostri Iesu Christi crucifixi et sanctorum decenter valde 
ornatam habebat, ingressa est (LV 28). 

Imaéletének fontos tartozéka volt „aranyos táblája”, amely „aranyos” voltára 
a forrásokban nem találunk adatot, tehát az a közvetlen tapasztalat alapján kerül-
hetett a magyar szövegbe: MargL. 130 sk.: „de maga nagÿ hamarsagal el kevlde 
egy sorort · es hagya el hoznÿ az ev <an> aranbol chÿnalt tablayat · mely tabla-
ban vadnak nagy sok zenteknek ereklyeevk es az eleuen zent kereztfa · Ez tablat 
zent margÿt azzon mendenkoron mend eyel · mend nappal mykoron jmadkozÿk 
vala · zemeynek elevtte targÿa vala”: eam tabulam reliquiarum sanctarum cum 
vivificae crucis ligno, quam in orando prae oculis semper et noctibus circa se 
habere solebat, per sororem sibi astantem afferri protinus ad se fecit (LV 26 c.); 
vö. még MargL. 75 (itt a forrás hibásan maradt fenn): „jmadkoznÿ tÿtkon evnen 
maganak · es elevtte valanak ez zent zvznek mÿnden ev zep aranÿas kepeÿ tablaÿ · 
es ereklÿeÿ”: … erat in choro et in loco suo secreto, ubi erat stare et orare pri-
vatim, et habebat omnes suos [?] coram se (S. Eleana vallomása: Inqu. 11. tanú / 
208). A legendának ez a leírása – főleg éppen a magyar legenda „aranyból csi-
nált” jelzői betoldásának köszönhetően – fontos szerepet kapott azokban a művé-
szettörténeti vizsgálódásokban is, amelyek egy aranyozott ezüstből készült igen 
értékes, az egyházi hagyományban a Margiténak tulajdonított házioltárka azono-
sítása körül folytak. A kérdéses ötvösmunka elemzését hivatalos felkérésre elő-
ször Rómer Flóris9 végezte el, s próbálta megállapítani, köthető-e az a királylány 

 
9  Rómer Flóris: Szent Margit házi oltára. Archeológiai Közlemények VII. k. (1868) II. füz. 19–42. 
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személyéhez.10 Hozzá kell tenni, hogy Rómer az oltárkát közvetlenül nem tanul-
mányozhatta, szakvéleményét a róla készült kőnyomatos kép alapján volt kény-
telen elkészíteni. A legenda ereklyetartó táblájának fent idézett leírását ő úgy ér-
telmezte, hogy az éppen a vizsgált műtárgyhoz hasonló szentségtartó házioltár-
kára utalhat, s általában azt a véleményt alakította ki, hogy a műtárgy gótikus stí-
lusa és nagy műértéke megengedi a 13. századból való származtatást, de az egy-
házi kincsekről felvett leltárok adatai nem bizonyítják kétségtelenül, hogy az 
Margit személyéhez kapcsolható. Rómer véleményét később Czobor Béla11 bí-
rálta felül, akinek módja nyílt az ötvösmű közvetlen tanulmányozására, s így a 
korábbinál pontosabb meghatározására. Ő szintén kitért a magyar legenda leírá-
sának értelmezésére is, s azt nem házioltár formájú, hanem tabula típusú ereklye-
tartó táblának magyarázta (ahogy egyébként a magyar szöveg és forrása is mutat-
ja), amely egészében aranyból készült. Ekképp nem tartotta azonosíthatónak a 
szóbanforgó aranyozott ezüstből készült házioltárkával, amelyet stílusa, zomán-
cozási technikája szerint is későbbre, a XIV. századra datált. Annak tulajdonosa-
ként pedig Nagy Lajos király anyját, Erzsébet királynét határozta meg. A há-
zioltárka sorsáról a kutatás azt derítette ki,12 hogy az a királyné megrendelésére 
készülhetett 1340 és 1350 között Párizsban, s az általa alapított óbudai klarissza 
zárda nővérei őrizték, ők vitték magukkal Pozsonyba, amikor a törökök elől oda 
menekültek. Vagyis a pozsonyi klarisszáknál érintkezett a Margit-ereklyékkel, 
minthogy a szigetről elmenekült domonkos nővérek is ott találtak végső mene-
déket, s ott adódott lehetőség arra, hogy Margit nevével tévesen is összekapcsol-
janak emlékeket.13 Bár a házioltárka tehát bizonyosan nem kapcsolható Szent 
Margithoz, a körülötte folytatott vizsgálatok, tüzetes elemzések a magyar legen-
da szövegértelmezése számára is tanulságosak, s jól megvilágítják a korabeli 
ereklyetartó táblák művészet- és művelődéstörténeti hátterét is. 

 
10  Az 1656-ból való, a pozsonyi klarisszák tulajdonában álló egyházi kincsek leltárában szereplő 

tétel, amellyel Rómer szerint feltehetően a kérdéses műtárgyat jelezhették: „Egi Boldog Aszoni 
képe az ki az Margith Aszonié volt belől Arani az Tabláia, eszüst az Talpa”. Idézi Rómer i. m. 
(9. jegyz.) 36. A törökök elől elmenekült szigeti apácák végső menedékhelye a pozsonyi 
klarissza kolostor volt. 

11  Czobor Béla: Árpádházi boldog Margit állítólagos házi oltárkája. In: Akadémiai Értesítő XII. 
köt. 1901. 409–422. 

12  S. Mihalik: Problems concerning the Altar of Elizabeth Queen of Hungary. In: Acta Historiae 
Artium 1964. 3–4. sz. 247–298; Művészet I. Lajos király korában 1342–1382. Szerk.: Marosi 
Ernő, Tóth Melinda, Varga Lívia. Bp. 1983. 96–97; Magyarországi művészet 1300–1470 körül. 
I. köt. Szerk.: Marosi Ernő. Bp. 1987. 230; Vö. még Papp Júlia: Adatok I. (Nagy) Lajos király 
korának képzőművészetéről a felvilágosodás és a korareformkor hazai sajtójában. Magyar 
Könyvszemle 120. évf. 1. sz. (2004). 

13  A Rőmer által idézett leltári tétel Czobor szerint (i. m. (11. jegyz.) 414 sk.) eredetileg nem is a 
szóbanforgó oltárkát jelezhette, hanem egy szárnyas kép formájú aranytáblás talpas triptychont; 
az viszont, hogy az oltárkát tévesen Szent Margiténak tulajdonították, megmenthette azt a ko-
lostorok felszámolásával együttjáró beolvasztástól (Czobor i. m. (11. jegyz.) 420). 



MŰTÁRGYAK EMLÉKE A KÖZÉPKORI MAGYAR NYELVŰ MARGIT-LEGENDÁBAN 123

Margit elkötelezett szerzetesi életéhez kapcsolódóan kézimunkázásáról is tu-
dósít a magyar legenda, az egyház, az ereklyék számára készített munkákról, 
MargL. 9: „Ebednek vtanna kezÿ dolgot tezen vala · jelesevl zent eghazhoz valo 
dolgot mÿuet de maga  az ev kezÿ mÿviert az sileciomot az vezteksegtartast hatra 
nem vetÿ vala ·  de igen erevssen meg targÿa vala”: Post prandium operabatur 
manibus suis, maxime opera, quae ad ecclesiae et sanctarum reliquiarum erant or-
natum, silentio tamen non proiecto (LV 7). Itt – a festett képek említéséhez hason-
lóan – nem ad aktuális forrásához, az első latin nyelvű legendához képest többlet 
információt, legfeljebb a magyar szöveg szóvariálásos díszítését jegyezhetjük 
meg, s gondolhatunk arra, hogy az egyébként rutinszerű stílusszokás14 részben a 
kézimunka díszes voltára is utalhat, ami egyébként ilyen jellegű munka esetén 
valószínű joggal feltehető.15 

Margit szerzetesi életének fontos darabja – saját korában lényegében haszná-
lati tárgy – volt vasból készült vezeklőöve, amely halála után ereklyeként szol-
gált, s az évszázadok viszontagságain át a katolikus egyház által féltve megőriz-
ve akként szolgál ma is.16 Simor János esztergomi bíboros érsek saját költségén 
díszes, reneszánsz stílusú ereklyetartót is készíttetett számára Anders H. bécsi 
műtermében.17 Ily módon eredetisége és ereklye-funkciója tulajdonképpen az utó-
kor számára avatja műtárggyá az egyszerű, megkopott vasövet. 
 E vasövről magyar nyelven először a magyar legenda ad hírt Margit egy azo-
nos nevű apácatársa (és rokona) 1276. évi szentségvizsgálatkor tett vallomása 
alapján: MargL. 41: „es ez ciliciomnak alola visel vala myndenkoron vasbol 
chinalt evuet kÿvel evuechzÿ zorehgÿa vala magat nagy kemensegel · melÿ vas 
ew meeg maes ez chastromba vagÿon”: portabat cingulum de ferro subtus dictum 
cilicium ... vidi oculis meis, et cilicium et dictum cingulum adhuc sunt in isto 
monasterio (S. Margaretha, Inqu. 4. t. / 182). Egy másik információ pedig, amely 
a Margit halála idején a kolostor priorissájának vallomásából került a legendába, 
arról szól, hogy Margit halála után az övet meg is találták a ládájában, MargL. 
95: „Az masyk cilicium kedyg vÿ vala · es vala ev benne vasbol chÿnalt ev kÿvel 
<ev evde> evedevzÿk vala az ciliciumnak alola nagÿ kemenseggel”: in qua ego 
priorissa post mortem suam cum aliis sororibus invenimus duas cilicii partes, 
unam veterem … et aliam quasi novam, et unum cingulum de ferro  (S. Elisa-
beth, Inqu. 8. t / 199). Az első helyhez fűzött kommentárról, hogy ti. az öv „még 
ma is” a kolostorban van, ami tehát láthatóan a kortárs apácától származik, elfo-

 
14  Erre ld M. Nagy Ilona: A szóvariálás egy sajátos módja a Ráskay Lea által másolt kódexekben. 

In: A klasszikus görög-római ókor a magyar művelődésben és tudományban. Szerk. Krähling 
Edit. Budapest 2003. 29–38. 

15  Némethy Lajos: Adalékok Árpádházi Boldog Margit ereklyéinek történetéhez. Budapest 1884. 106. 
16 A Szent Margit halála évfordulóján (január 18) tartott évenkénti triduum alkalmával az ereklyét 

a margitszigeti Szent Mihály templomban nyilvános tiszteletre szokták kitenni. 
17 Cséfalvay Pál − Kontsek Ildikó: Magyar szentek tisztelete és ereklyéi. Keresztény Múzeum, 

Esztergom 2000. 113. 
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gadhatjuk Volfnak18 azt a véleményét, hogy a legendát 1510-ben leíró Ráskay 
Lea bizonyára nem hagyta volna benne a szövegben, ha a saját korára nem lett 
volna érvényes. Vagyis a megjegyzés a vasöv 1510-es hollétéről is tudósít. A tö-
rökök elől menekülő apácákkal a vezeklőöv ezután más emlékekkel együtt el-
hagyta a szigetet, szerencsére azonban az egyházi gondoskodás ezt mindmáig 
végigkísérte.19 

Fontos forrásértéke van a magyar legendának Margit síremlékeire vonatkozó-
an is. A halála után nem sokkal készített első síremlékéről a források megőrizték, 
hogy márványból volt és két Lombardiából hozott kőfaragó készítette, de a már-
vány vörös színét csak a magyar legendából tudjuk meg, MargL. 107: „ez felÿvl 
meg mondot kevmÿves mesterek faraganak koporsot zent margÿt azzonnak 
verevs marvanbol · kÿben mastan es fekzÿk ez zent zvz”: lapidibus marmoreis 
per magistros praedictos [apparatis] (Fr. Michael, Inqu. 43. t. / 291). Oda pedig a 
közvetlen tapasztalat révén kerülhetett be akár a legenda szerzőjétől, akár vala-
mely másolójától. Ez az adat szolgált alapul Margit sírjának ma is látható 1971. 
évi rekonstrukciójához. 
 Második, díszes, fehér márvány síremlékének létére pedig a magyar legenda 
tartalmazza az egyetlen írott forrást. E részletnek nincs megfelelője a latin nyel-
vű forrásokban, szintén olyan személytől származhat, aki a látványt közvetlenül 
tapasztalta. A síremléket, melyet a régi magyar nyelv a koporsó szóval jelölt, s 
az egy arca-típusú síremlék lehetett, a legenda egy gyermek története kapcsán 
említi, akit Margit a halálból támasztott fel, s a magyar betoldás közli róla, hogy 
ez a történet látható a síremléken, MargL. 161: „Ez felyvl meg mondot gyer-
meknek fel tamadasarol valo chodatetele zent margÿt azzonnak · meg vagÿon fa-
raguan az zent margÿt azzonnak koporsoÿan · kÿt faragtanak feÿer maruan kev-
bevl”. Az írásos adatot itt szerencsésen igazolták a régészeti leletek, s Margit fe-
hér márvány síremlékéből jelentős számú töredéket tártak fel, amelyeket (mint-
egy 98 db-ot) ma a Budapest Történeti Múzeum őriz. Ezek alapján a kutatás 
megállapíthatta, hogy a síremlék alkotója a nápolyi udvarban is tevékenykedő 
olasz Tino di Camaio műhelyéhez, köréhez köthető művész volt, s az 1335 és 
1340 között készülhetett, rekonstruált képe pedig Szent Domonkos síremlékével 
vethető össze, vagyis az volt a mintája.20 A magyar legenda tehát a korabeli olasz 
gótikához kapcsolódó jelentős hazai művészi emlék létéről hagyta az utókorra az 
egyetlen írásos említést, ami a feltárt – szintén olasz eredetű – finom márvány tö-
redékek könnyebb értelmezését is lehetővé tette. (Akkor is igaz ez, ha a legendá- 
 

 
18  Volf György: Előszó. In: Szent Margit élete. Nyelvemléktár VIII., Budapest 1881. XII–XIV. 
19  Némethy Lajos: Adalékok Árpádházi Boldog Margit ereklyéinek történetéhez. Budapest 1884. 

117–20. 
20 Balogh Jolán: Tino di Camaino magyarországi kapcsolatai. Művészettörténeti Értesítő 2 (1953) 

107–110; Lővei P: The Sepulchral Monument of Saint Margaret of the Arpad Dynasty. Acta 
Historiae Artium Tom. 26 (1980) 175–221. 
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ban említett jelenetből a fennmaradt töredékek semmit nem mutatnak.) Érdekes-
ségképpen jegyzem itt meg, hogy a legendák ábrázolása ma is ihlethet műalko-
tásra. A Fejér megyei Dány település lokálpatrióta közössége a Margit legendái-
ban olvasható Benedek nevű dányi pintér (kádár) és ácsmester gyógyulástörténe-
te alapján a közelmúltban megformáltatta egykori falubelijük alakját, azt a jele-
netet, amint éppen meggyógyult Szent Margit sírjánál. A jelenet egy Szent Mar-
git szobor oldalsó reliefje, M. Gémes Katalin szobrászművész alkotása.21 

A Szent Margit életére vonatkozó források közül a szentségvizsgálati jegyző-
könyvben olvashatunk zsoltároskönyvéről. A hozzá nagyon közel álló tanú, Olym-
piades, dajkája és nevelője (nutrix et magistra) vall róla, hogy nagyböjtben Mar-
git minden nap elolvasta (legebat) az egész zsoltároskönyvet, s „semper videbam 
psalterium in manu” (Inqu. 219), kivéve az étkezés és a zsolozsma idejét (nisi 
comedebat et quando erat ad officium). A magyar legenda Margit saját zsoltá-
roskönyvéről kifejezetten nem szól, de arról megemlékezik, hogy nagycsütörtö-
kön zsoltárt (a psalterium szó fordításaként így) olvasott, MargL. 13: jmadkozÿk 
vala nagÿ aytatossaggal · es oluas vala soltart  · alvan ev labaÿn az carban: ora-
bat et legebat psalterium stando in pedibus in choro (S. Margaretha, Inqu. 6. tanú 
/ 189–90). A magyar szöveg arról tudósít még, hogy mindszent estéjén egyszer a 
sekrestyés soror egyedül végigolvasta a karban a zsoltároskönyvet, s Margit kér-
te, hogy vele maradhasson, imáiban állva pedig eközben ájultan esett össze, 
MargL. 73–74: „le esek zent margÿt azzon · es lattatÿk vala mÿkeppen holt · mÿg 
ez felÿvl meg mondot soror ez secrestÿeres meg olvasa tellyessegel az zent dauid 
soltarat · es ez soror tezen vala mynden spalmosnak vegen venÿat”: Quadam 
nocte in vigilia Omnium Sanctorum stabat ante altare in orationibus, et cum 
multum stetisset ita, dicta soror Margaretha cecidit, quod videbatur quasi mortua, 
et tamdiu stetit sic, donec praedicta testis legit sibi totum psalterium, faciendo in 
quolibet psalmo unam veniam (függő idézet a sekrestyés nővér, Jolent vallomá-
sából, Inqu. 3. tanú / 177–8). 

E témához kapcsolódik, hogy Wolfenbüttelben őriznek egy magyarországi 
provenienciájúnak bizonyult XIII. századra datálható, gazdagon díszített zsoltá-
roskönyvet, amelyről Csapodi Csaba22 valószínűsítette, hogy az a szigeti domon-
kos apácakolostorhoz köthető, s egyéni használatra, női tulajdonosnak készült. 
1259 és 1261 között készíthették, illetve használhatták a kolostorban. Rendkívül 
díszes kivitele miatt a könyvnek Csapodi szerint a királyi házból származó birto-
kosa lehetett, s felvetette, hogy az Margit királylánynak készülhetett, az ő tulaj-
dona lehetett, az adott időben más királyi származék a kolostorban nem jöhet 
szóba. Itt azonban még kevesebb fogódzót sikerül találni, mint a házioltárka ese-
tében, s a tulajdonos személyét Csapodi is csak „valószínű hipotézisként” fogal-
 
21  Megtekinthető Dány község internetes újságjában: http://www.danyikronika.hu/node/5498 

(2013. aug. 29). 
22  Csapodi Csaba: XIII. századi magyarországi Psalterium Wolfenbüttelben. Magyar Könyvszem-

le 91 (1975) 231–242. 
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mazta meg. Margit ismert képi ábrázolásán, az ún. esztergomi fametszeten való-
ban egy könyvet tart az egyik kezében, de a metszet nem korabeli, hanem1500 
körülre datálható,23 s éppen a fent idézett jegyzőkönyvi hely (ti. az Olympiadesé) 
motiválhatta.24 Olyan részletesebb szöveghely pedig Margit könyvéről nincs, 
amellyel az adott psalterium összevethető volna; egy zsoltároskönyv külső leírá-
sa a legendáktól valóban kevésbé várható el. A magyar legenda általam idézett 
utalásai sem segítenek, s mind közösségi, mind egyéni használatú psalteriumra 
utalnak. Maga a könyv pedig a cikk szerint a XIV. században már bizonyíthatóan 
Németországban volt, vagyis Margit többi emléktárgyával nem mozgott együtt. 
Bár a Csapodi által gondosan számbavett művelődéstörténeti és filológiai érvek 
(a királylány fejlett lelki élete, a zsoltárolvasás szokása, a Margit név kétszeri 
felvétele a könyv elején lévő kalendáriumban stb.) utalhatnak Margitra, de a kü-
lönlegesen díszített könyv tulajdonosának meghatározásához ezek mellett köz-
vetlen bizonyítékokra is szükség lenne. 

A középkori művelődés terén, mint tudjuk – hasonlóan az ókoréhoz – az em-
lékek mozaikszerű felbukkanása alapján próbálják a kutatók a részecskék össze-
tartozását feltárni, tárgy és szöveg tanúságát egyesíteni, a képet egyre teljesebbé 
rajzolni. A magyar nyelvű Margit-legenda szerkesztésében, másolásában közre-
működők (összefoglalóan ún. szövegalkotók) szerencsés módon többször a for-
rásokon – s a legendában szükséges funkción – túl is jó érzékkel jelenítették meg 
a kolostor szellemét meghatározó műértékű tárgyakat. A magyar legenda szöve-
ge – számos más kultúrtörténeti utalás mellett – e tekintetben is értékes adatokat 
nyújt a középkori kolostori művelődés egyik fontos hazai központjáról, és hozzá-
segít megőrzött emlékek, műemlék-töredékek értelmezéséhez. 

 
 
 

 
23  Cséfalvay Pál − Kontsek Ildikó i. m. (17. jegyz.) 133. 
24  Összefoglalóan a képről ld. Király Ilona: Árpádházi Szent Margit és a sziget. Budapest 1979. 
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AUDOLLENT DÉMONAI 
 
 
 
 
 
 
Az Auguste Audollent által 1904-ben egy kötetben kiadott 305 átoktábla közül 
mindössze 45 tartalmazott rajzot is, ami a táblák 15%-át jelenti.1 Ezt a számot 
növeli a későbbi tanulmányaiban kiadott három rajzos tábla, az egyik Hadrume-
tumból, a másik Karthágóból, a harmadik pedig a Karthágó közelében fekvő Ham-
mam Lifből.2 Az átoktáblák túlnyomó többségén sohasem volt rajz. Rajzos táb-
lák legnagyobb számban Rómából (17), Karthágóból (12 + 1) és Hadrumetum-
ból kerültek elő (10 + 1).3 Audollent idején ezeken kívül Syriából kettő (kocsi-
hajtók ellen), Ciprusról, Puteoliból, Cirtából és Hammam Lifből egy-egy rajzos 
táblát ismertek.4 

Az átoktáblák datálása mindig bizonytalan, néhányuk esetében a kiadók csak 
annyit írnak, hogy a római császárkorból származik, de a datált rajzos táblák kö-
zül 13 a 2–3. század időszakából, 7 a 3. századból, míg 19 a 4. századból szár-
mazik. A 2. század előtt egyáltalán nem használtak rajzokat a varázslatokhoz. 

Az átok céljáról 41 esetben tudunk, 4 esetben nem. A rajzos átoktáblák elsöp-
rő többsége a cirkuszi kocsiversenyek manipulálásának céljával készült (32 db), 
és ezek a két syriai példány kivételével Rómából, Karthágóból és Hadrumetum-

 
 A tanulmány az OTKA K 81332 (Párhuzamos kutatások), és a zaragozai Espacios de pe-

numbra: Cartografia de la actividad magico-religiosa en el Occidente del Imperio romano (Ref. 
FFI 2008–01511 / FISO) projekt támogatásával készült. 

1  A. Audollent: Defixionum tabellae quotquot innotuerunt tam in Graecis Orientis, quam in totius 
Occidentis partibus propter Atticas, in Corpore Inscriptionum Atticarum editas. Fontemoing, 
Paris 1904. A továbbiakban DTAud. A tanulmányban csak azokat a táblákat elemzem, ame-
lyeknek valamilyen formában fennmaradtak a rajzai, vagyis nem csak leírásokból ismerjük az 
ábrákat. 

2  Hadrumetum: A. Audollent.: Deux nouvelles defixiones de Tunisie. BCTH (1910) 142; Ham-
mam Lif: Audollent 137–141; Karthágó: A. Audollent: Les inscriptions de la „Fontaine aux 
mille amphores” à Carthage. In: Cinquième Congrès International d'Archéologie, Alger (14–16 
Avril 1930). Alger 1933. 305. 

3  A Rómában talált, R. Wünsch által tévesen Séth-hez kötött átoktáblák (DTAud 140–187) közül 
37 táblán volt rajz, de Wünsch csak 17 rajzát közölte, a többiről leírást adott. A táblák újrafel-
dolgozását G. Bevilacqua és C. Sanchez Natalias végzi. 

4  Syria: DTAud 15; 16. Vö. D. R. Jordan: Magica Graeca Parvula. ZPE 100 (1994) 323–324; 
Ciprus: DTAud 36; Puteoli: DTAud 208; Cirta: 300; Hammam Lif: Audollent i. m. (2. jegyzet) 
137–141. 
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ból származnak. Az amphitheatrumhoz három tábla köthető, egy gladiátorok, 
kettő pedig venatorok ellen irányul.5 Konkrét személyek elátkozását, amely ese-
tekben nem lehet megállapítani az átok okát (de azt igen, hogy nem kocsiver-
senyzők, hanem pl. szolgák), négy esetben, szerelmi kényszervarázslatot pedig 
két esetben kísért rajz.6 

Ami az ábrázolt motívumokat illeti, azok huszonhat csoportba oszthatók, és 
ezek megjelenhetnek egyesével vagy a tábla egészét beborító csoportokban is.7 

 
 

SZERELMI KÉNYSZERVARÁZSLAT 
 
A DTAud 229 egy karthágói sírból került elő. A tábla töredékes, felirata kopott 
és alig olvasható volt már Audollent korában is. Az a zárófordulat azonban tisz-
tán olvasható, amit többnyire szerelmi kényszervarázslatok esetén használtak: 
 
„iam, iam, cito, cito, facias ex oc die ex ac ora, iam iam, cito, cito, facias!” 
„most, most, gyorsan, gyorsan, tedd meg ettől a naptól, ettől az órától kezdve, 
most, most, gyorsan, gyorsan, tedd meg!” 
 
A képen Audollent leírása szerint tunicát viselő álló démon volt látható, amint 
jobbra lép, jobbjában patera, baljában pedig égő mécses, amelyet egy botra erő-
sített. A feje letörött. Mindebből Audollent rajzán csak a jobbra lépő láb, és a 
démon bal válla és karja látható.8 Ennek alapján nem lehet megállapítani, hogy a 
démonnak ember- vagy állatfeje volt-e. 

A hadrumetumi római temetőben talált másik szerelmi kényszervarázslat raj-
za nehezen értelmezhető. Leginkább két csomóba kötött fonálba alulról, kb. 45°-
os szögben befúródó két szög vagy két kard képének tűnik. A tábla szövege sem 
segít különösebben. A görög betűvel írt voces magicaen kívül öt charaktér látha-
tó, majd a lány neve, akit a varázsló célba vett: „Victoria, quam peperit Suavul-
va”, „Victoria, akit Suavulva szült”. Victoria nagyon népszerű lehetett, mert a 
DTAud 265 bőbeszédűbb szerelmi kényszervarázslata is ellene irányul. Az anya 
neve fiktív lehet, mert nem valószínű, hogy valakit tényleg Suavulvának (az ő 
hüvelye) hívtak. A táblán két szöglyuk található, ezért valószínűbb, hogy a rajz 
két szöget ábrázol. 

 
5  Gladiátor ellen: DTAud 246; venator ellen: DTAud 247; 248. 
6  Szerelmi kényszervarázslat: DTAud 229; 264. 
7  Mercurius és Cerberus, Baitmo Arbitto, álló démon, álló démon íjjal, álló démon korbáccsal, ál-

ló démon paterával, pucér démon álló phallosszal, síron ülő démon, kígyófejű démon, lófejű 
démon, madárfejű démon, ló, kígyó, madár/kakas, lófej, kakasfej (?), vadállat, kocsiversenyző 
kígyóval, múmia kígyóval, emberfej, circus és/vagy indítóállások, oltár, szarkofág, kard vagy 
szög, kard vagy kereszt, létra. 

8  Audollent rajzainak lelőhelye Clermont Ferrand, Archives Départementales du Puy-de-Dôme 
„19 J art 12.” 
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AZ ÁTOK CÉLJA BIZONYTALAN 
 
Az Audollent által kiadott anyagból négy olyan rajzos táblát ismerünk, amelye-
ken az átok célja bizonytalan. A Puteoliból származó, ma Berlinben őrzött görög 
nyelvű tábla azt kéri, hogy Caius Stlaccius Liberalis legyen Lollia Rufina és 
egész háznépe ellensége (DTAud 208). A szolgák közül hetet sorol fel a tábla fenn-
maradt részén (alsó része letört). A tábla felső részén egy oltár látható, amire né-
hány charaktért írtak, amelyek Audollent szerint a Cumaeból származó DTAud 
198. mágikus jeleire emlékeztetnek.9 

A legrejtélyesebb ábra a DTAud 255-öt díszíti. A Karthágóban talált tábla 
fényképét Cagnat közölte, rajza Audollent hagyatékából került elő. Nem tudjuk, 
a görög betűkkel írt átok ki ellen irányult, mivel Audollent kétségbe vonja R. 
Wünsch olvasatát, miszerint a célszemély Laertiadés, Terentia fia lenne. A tábla 
közepén balra lépő vadállat látható, előtte, balra, egy emberfej látható álló hely-
zetben a földön. Az állat meghatározhatatlan, maga Audollent vízilóhoz és fel-
emelt ormányú elefánthoz hasonlítja. Csakhogy az állat teste csíkos (vagy a sző-
rét jelezték párhuzamos vonalakkal), hosszú, csíkos farka is inkább ormányhoz 
hasonlít, mint állati farokhoz. Két hátsó és bal mellső lába jól látható, jobb mell-
ső lábával talán az emberfejre lép. A lény háta közepétől sörény mered felfelé, 
ami a nyak táján kakastaréjjá alakul. Egy hatalmas szeme és csíkos ormánya lát-
szik, de a fej körvonalai bizonytalanok. Az állat törzse sokkal karcsúbb, lábai 
vékonyabbak és hosszabbak, semhogy víziló vagy elefánt lehessen. Leghelye-
sebb egyfajta chimaerát látni benne, amit tudatosan többféle állat részeiből szer-
kesztettek össze. Az átok céljáról semmit sem tudni. 

A DTAud 259 a karthágói temetőből került elő. Rectóján egy kereszt látható, 
amit felül egy ív zár le, a kereszt bal szárán (nem a jobbon, ahogy Audollent ír-
ja), egy kis, kutyaszerű állat kuporog. A rectón semmiféle írás nyomát sem látni, 
a verso néhány betűje nem ad értelmezhető szöveget. Elképzelhetőnek tartom, 
hogy nem is átoktábla, hanem amulett lehetett. Ennek tisztázásához azt kellene 
tudni, hogy a síron belül hol találták meg, de ennek a leírásokban nincs nyoma. 

A karthágói DTAud 260 nem tartalmaz írást csak öt vagy hat charaktért, és 
közepén egy madárfejű, kalapot (petasos) viselő, álló démon rajzát. A madár csőre 
a ragadozó madarakéhoz hasonlóan horgas. A démon bal kezében Audollent sze-
rint háromágú szigonyt (tridens) tartott. A rajzok közül mindössze ötről írták azt, 
hogy madarat vagy madár egy részletét, netán madárfejű démont ábrázol. Az 
egyikről, amelynek rajzát a CIL VIII 120506 közölte (DTAud 232), azt gondol-
ták, hogy a 6. sorba egy madár fejét rajzolták, de Audollent rajzából látszik, hogy 
az adott helyen nincs rajz, csak egy lyuk a táblán, azt hitték a madár csőrének. 
Különös, hogy Audollent ennek ellenére odaírja a 6. sorba, hogy „caput galli”. 
Elképzelhető, hogy magát a táblát később látta, mint ahogy könyve megjelent. 

 
9  Erről a tábláról új rajzot ad D. R. Jordan: „Remedium amoris”, a Curse from Cumae. Mnemosyne 56 

(2003) 666–679. 



NÉMETH GYÖRGY 132

Ezt azért tartom valószínűnek, mert ha autopsia alapján dolgozott, mindig odaírta, 
hogy „legi et descripsi”, ebben az esetben azonban ez a megjegyzés hiányzik a le-
írásból. Egy alkalommal egy kakast rajzoltak egy ciprusi táblára, legalábbis Wünsch 
szerint, de az átok tárgya a görög nyelvű, nagyon töredékes feliratból nem derül ki 
(DTAud 36). Audollent mindenesetre hivatkozik a karthágói CIL VIII 12511-re 
(DTAud 241), amelyben hasonlósági mágia alapján egy kakast pusztítanak el, és 
azt kérik, hogy egy Victoricus nevű kocsihajtó és kilenc lova hasonlóképp szen-
vedjenek. Madárfejű démonábrázolást mindenesetre csak két másik Audollent által 
is ismert átoktáblán találunk. A DTAud 141 egy római kocsiverseny-átoktábla a R. 
Wünsch által Séth nevéhez kötött sorozatból, amelynek végén egy kocsihajtót lán-
col le két démon. A jobb oldali madárfejű, igaz, csőre nem horgas, hanem inkább 
egy verébére emlékeztet. A madárfejű alak kezében Audollent szerint talán három-
ágú szigony látható. A tábla Asterius és Auricinta ellen irányult. 

A karthágói tábla madárfejéhez leginkább hasonló egy római, kocsiverseny-
zők ellen irányuló, latin nyelvű átoktáblán látható (DTAud 241).10 

A Hammam Lifben talált átoktábla talán egy Lucius nevű férfi ellen irányult, 
de a betűk és charaktérek halmaza nehezen értelmezhető.11 Audollent közli a fel-
irat betűinek rajzát, de a tábla közepén álló démont nem rajzolja át, csak a szö-
vegben említi: „Vers le milieu de la plaque ... est dessiné de façon très grossière un 
bizarre personnage, sans tronc, toute en tête, bras et jambes. Les bras sont étendus, la 
main droite tient un fuet, la main gauche peut-être une torche allumée.”12 Vagyis egy 
törzs nélküli fej-láb ember, akinek korbács és fáklya van a kezében. A fényképen 
jól kivehető a rendkívül hegyes orrú démon, amely leginkább a PGM 36 I. colum-
nájában látható hegyes orrú démonra emlékeztet. A megkötő varázslathoz készí-
tett rajzon Séth neve olvasható, de a szövegben Typhónként szólítja meg a dé-
mont. A Hammam Lifben talált fej-láb démont Audollent is Séth-tel azonosítja.13 

 
 

GLADIÁTOROK ÉS VENATOROK 
 
A legérdekesebb jelenetet a karthágói amphitheatrumban talált 2–3. századra da-
tált, két oldalán teleírt ólomlemez mutatja. Az Audollent hagyatékából előkerült 
rajzon Mercurius/Hermés látható szárnyas petasosban, bal kezében caduceussal, 
amire két kígyó tekeredik fel. Az isten egy hanyattfekvő gladiátor hasán üldögél. 
Háta mögött, a halott lábánál Cerberus látható, egyik feje jobbra, másik balra 

 
10  Magánszemélyek elleni átkot tartalmaz a DTAud 155 és 156 is, de ikonográfiailag a kocsiver-

seny-átoktáblák képi világát idézik (pl. szerepel rajtuk a lófejű démon). G. Bevilacqua szerint az 
elátkozott Kardélos atléta lehetett, vö. G. Bevilacqua: IX, 45. Defixio greca contro Kardelos 
dalla via Appia. In: Terme di Diocleziano. La collezione epigrafica. Eds. Rosanna Friggeri – 
Maria Grazia Granino Cecere – Gian Luca Gregori. Roma 2012. 607–610. Kül. 610. 

11  Audollent i. m. (2. jegyzet) 138–141. 
12  Audollent i. m. (2. jegyzet) 138–139. 
13  Audollent i. m. (2. jegyzet) 139. 
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néz, míg a harmadikat nem látni, annak csak két füle mered a két profilból ábrá-
zolt kutyafej fölé. Mercurius/Hermés jobb kezében egy botot (cauter?) tart, ami-
vel a halott nyakára támaszkodik. A képről már Audollentnek eszébe jutottak 
Tertullianus szavai: 
 
Risimus et inter ludicras meridianorum crudelitates Mercurium mortuos cauterio 
examinantem vidimus.14 
„Nevetünk akkor is, midőn a délidői tréfás kegyetlenségek során Mercurius izzó 
vassal piszkálta meg próbaképpen a halottakat.” 
 
Az egyházatya arra a gyakorlatra utal, hogy a játékok déli szünetében Mercurius-
nak öltözött gladiátor járta körbe a földön heverő elesetteket, és izzó vassal bö-
ködve őket győződött meg róla, hogy van-e bennük még élet. J. Peyras cikkében 
amellett érvel, hogy a rajzon nem az istent, hanem a beöltözött gladiátort látjuk. 
Ennek mindenesetre ellentmond a háromfejű kutya, mivel ilyen élőlények nem-
igen mutatkoznak maskarába öltözött gladiátorok társaságában. 

A tábla kusza görög nyelvű szövege nem ad értelmes olvasatot. A 10. és a 20. 
sorban kiolvasható Hermés neve, a 16-ban pedig talán az átok igéjének töredéke 
(katad[.]). Valójában csupán a lelőhely bizonyítja, hogy nem kocsiversenyző-
ről, hanem gladiátorról vagy venatorról van szó, a Tertullianus által idézett jele-
net azonban egyértelműen gladiátorokra utal. Ha a rajz valóban az istent ábrázol-
ja, akkor a vizsgált anyagban ez az egyetlen klasszikus istenábrázolás. Az összes 
többi tábla egyiptomi isteneket (Osiris, Séth?) használ fel a varázslat során. A je-
lenet azonban rokonítható a kocsiverseny-táblák rajzaival, amelyek a megvaló-
sult varázslatot mutatják be: Mercurius a már halott gladiátoron üldögél, a 
kocsihajtókat pedig látványosan gúzsba köti a varázslat. 

A DTAud 247 szintén a karthágói amphitheatrumból származik, és Gallicus, 
Prima fia ellen irányul. A rendkívül hibás 3. századi latin nyelvű szövegből kide-
rül, hogy medvék és bikák ellen küzdő venator volt a célszemély. Az ábrázolá-
son egy kígyófejű, álló, balfelé néző démont látunk, bal kezében talán villámmal, 
jobbjában – Audollent szerint – dárdával (ebből a rajzon semmi sem látszik). A fel-
irat csak omnipotens isteneket említ, a démont nem nevezi meg. Audollent kérdőjel-
lel Typhón-Séthként értelmezi a démont, de ezt semmivel sem támasztja alá.15 

A DTAud 248. rajzán szamár- vagy lófejű démon áll, bal kezében két patera, 
a jobban – Audollent feltételezése szerint – egy fasces.16 Audollent rajzán a pa-
terák nem látszanak, a jobb kézben tartott hosszúkás tárgy azonosíthatatlan. Ér-
dekesebb viszont a szamárként azonosított állatfej. Füle rövidebb, mint egy sza-
máré, inkább rókára vagy lóra emlékeztet. Rókák rajzát a mágusok eszköztárából 

 
14  Apologeticum 15. J. Peyras: Un procès en réhabilitation. Hermès – Mercure dans l'amphithéâtre 

de Carthage. Dialogues d'Histoire Ancienne 22/2 (1996) 127–141. 
15  A kígyófejű démonokról vö. Gy. Németh: The Snake-Headed Demon. MHNH 12 (2012) 139–156. 
16  A lófejű démonokról vö. Gy. Németh: The Horse-Head Demon. SEBarc 11 (2013) 7–27. 
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eddig nem ismerjük, lófejű démonokét viszont szép számban, így valószínűbb az 
álló alakot lófejűként értelmezni.17  

A latin nyelvű varázsfelirat Ziolus, Restuta fia, Zelica apparitor (vagyis köz-
szolga) és Adesicla, Victoria fia ellen irányul a január 22-i és 23-i viadalokon. A 
DTAud 249-ből tudjuk, hogy Ziolus és Adesicla venatorok voltak, de azon az 
átoktáblán nem szerepelt rajz. 

 
 

CIRCUS 
 
A legváltozatosabb a kocsiversenyek manipulálására szolgáló átoktáblák rajzi vi-
lága. Szerepelhet rajtuk egyetlen motívum, mint pl. a sajnos rajzzal együtt soha 
közzé nem tett DTAud 285, amin egy ló rajza volt látható, beleírva a ló neve 
(Laureatus).18 A DTAud 145 démona tabula ansatát tart kezében, amelyen öt 
charaktér látható. A démon feje és lába nem emberi. A lábak valamiféle rágcsá-
lóéra emlékeztetnek, és a fej – amelyben Wünsch Typhón fejét vagy a gnóstikus 
kynokephalost vélte felismerni – inkább patkányra vagy egérre emlékeztet.19 A 
démon szájában pálmaágat tart. A táblán semmiféle értelmezhető szöveg sincs, 
ami a rajzot magyarázhatná. 

Előfordult, hogy egy több elemből álló jelenetet ábrázoltak, pl egy sziklán 
vagy síron ülő démont,20 vagy egy hajón álló démonalakot.21 A római, Wünsch 
által tévesen Séthez kötött átoktáblákra viszont az jellemző, hogy egy központi 
jelenet köré akár 4–5 kiegészítő motívumot és charaktéreket illesztettek.22 

Az egy alakos táblák közül meg kell különböztetni azokat, amelyek egy dé-
mont ábrázolnak,23 azokat, amelyek az átok célszemélyét (kocsihajtó,24 megkö-
tözött vagy leláncolt vagy kígyó által megtámadott kocsihajtó25 vagy ló) és azo-
 
17  Németh i. m. (16. jegyz.) 7–27. 
18  D. R. Jordan: Three notes. ZPE 152 (2005) 155–156. Audollent téves olvasatát D. Jordan kor-

rigálta. 
19  R. Wünsch: Sethianische Verfluchungstafeln aus Rom. Leipzig 1898. 10; 102. 
20  DTAud 292. R. Gordon szerint itt a nekydaimónt ábrázolhatták, R. Gordon: Competence and 

'Felicity Conditions' in two Sets of North African Curse-Tablets (DTAud nos. 275-85; 286–98). 
MHNH 5 (2005) 61–86. kül. 76. 

21  Sziklán ülő: DTAud 292. Hajón álló démon: DTAud 286–291; Audollent i. m. (2. jegyz.) 142. 
Az ábrázoláshoz vö. Gordon i. m. (20. jegyz.) 69. 

22  Wünsch i. m. (19. jegyz.) 86–94; DTAud 140–187. 
23  Néha nem könnyű eldönteni, hogy a korbáccsal ábrázolt férfialak démon vagy kocsihajtó. Ez 

utóbbiakat a versenyeken használt bőr mellvértről lehet megismerni. Korbácsos démonalakok: 
DTAud 238: két korbácsos figura, DTAud 144: egy korbácsos figura, alatta 8 circusi indítóál-
lás. Álló valószínűleg démonalakok: DTAud 180; Audollent i. m. (2. jegyz.) 137–141. 

24  DTAud 15; 16: a syriai Aphecából (3. sz.). 
25  DTAud 181: Rómában találták. A hasonló rajzú DTAud 156 egy Adeudatos nevű magánsze-

mély, nem pedig kocsihajtó ellen irányul. DTAud 245: Karthágóban találták. Hasonló ábrázolá-
sok a komplex táblákon is láthatók, pl. DTAud 155, ami tökéletesen megegyezik a lófejű dé-
mont ábrázoló kocsihajtó-átkok ikonográfiájával, de nem kocsihajtó, hanem egy Kardélos nevű 
magánszemély ellen irányul. 
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kat, amelyek magát a circust ábrázolják a kocsik indító állásaival.26 A kocsik in-
dító állását párhuzamos vonalak jelzik, közöttük kis karikák feltehetőleg a foga-
tokat. A DTAud 233 ábrázolásán maga a circusi versenypálya is átlós vonalakkal 
van besatírozva, ami talán azt jelzi, hogy a pálya is meg van kötve az átok által.27 

Egészen biztos, hogy démon a hajón álló, jobbra néző, bal kezében egy kan-
deláberre tűzött mécsest, jobb kezében pedig urnát tartó emberalak. Meglepő, 
hogy Tremel (Wünschre hivatkozva) kakasfejű keveréklényként értelmezi a dé-
mont, noha erőteljes állával28 és emberi orrával egyáltalán nem emlékeztet kakas-
ra.29 A meztelen felsőtestű démon derekán keskeny övet, altestén rövid ágyékkö-
tőt, subligaculumot, fején pedig tollakkal díszített sisakot hord. Az öv, az ágyék-
kötő és a sisak a gladiátorok viseletére emlékeztet. Mellén világosan olvasható a 
neve: Baitmo Arbitto, amit R. Gordon egyiptomi eredetűnek tart.30 Az ikonográ-
fiai típus az ugyancsak árboc nélküli hajón álló Isis Pelagia ábrázolásokra vezet-
hető vissza, amelyek megjelennek a római pénzverésben is.31 R. Gordon szerint a 
hajó a megállíthatatlanul suhanó végzetet szimbolizálja, ugyanakkor Charón la-
dikjaként az evilág és a túlvilág közötti határ átlépésére szolgáló közlekedési esz-
közként is tekinthetünk rá. Ha a bal kezében tartott tárgy valóban urna, úgy 
Baitmo nem más, mint a nekydaimón, akinek a sírjába dugták az átoktáblát, és akit 
így szólít meg a DTAud 286: „Adiuro te demon quicunque es et demando tibi...” 

A komplex ábrázolások közül különösen érdekes a DTAud 167, amelynek bal 
felső sarkában egy Osiris-szarkofág látható, rajta egy fejjel (talán Osiriséval). A 
különös tárgyat a PGM VII 942 után beszúrt rajz alapján azonosítja Richard 
Gordon.32 A tábla közepén látható a lófejű démon, kezében egy kerek tárgyat 
(kocsikerék?) tartva, a jobb felső sarokban két létra, a démon két oldalán egy-egy 
fej, egy kocsiszekrény elülső kerete mögött, őket a DTAud 159a 20–23. alapján a 
démon mellett álló paredrosokkal azonosíthatjuk, míg a tábla alsó részén három 
emberalak látható.33 Középen egy fejetlen figura, aki a kocsihajtók jellegzetes bőr 
mellvértjét hordja.34 A másik két figura lánccal megkötözi a kocsihajtót. A bal 
oldali alaknak emberfeje van (arca nem látszik), talán ő az átok megfogalmazó-
ja/megrendelője, míg a jobb oldali figurának madárfejet rajzoltak, ő nyilvánvaló-
 
26  Circus rajza: DTAud 233; 244. Karthágó római temetőjében, Bir el Djebbanában találták. 
27  J. Tremel: Magica agonistica. Fluchtafeln im antiken Sport. Nikephoros Beihefte 10. Hildesheim 

2004. 48. 
28  Audollent az előrenyúló állat szakállaként értelmezi, Audollent i. m. (1. jegyz.) 398. 
29  Tremel i. m. (27. jegyz.) 45. Az emberi fej különösen jól látszik a DTAud 291 rajzán. Vö. Gor-

don i. m. (20. jegyz.) 70. 
30  Hat hasonló ábrázolást ismerünk, és mindegyiken eltér némileg a démon neve (DTAud 286: 

Antmo Araitto; DTAud 289: Antmo Araito; DTAud 291: Aitmo Arpitto). A Baitmo Arbitto név 
a legkésőbb talált táblán szerepel, vö. Audollent i. m. (2. jegyz.) 137–141. 

31  Gordon i. m. (20. jegyz.) 71–72. 
32  R. Gordon: Shaping the Text: Innovation and Authority in Graeco-Egyptian Malign Magic. In: 

Kykeon. Eds. H. F. J. Horstmanshoff et al. Leiden – Boston – Köln 2002. 69–111. Kül. 101. 
33  A paredrosok megnyerésének és használatának kimerítő leírását adja PGM I, 1–196. 
34  Az átok arra kéri a démont, hogy tegye akephalosszá, vagyis fejetlenné a kocsihajtókat. 
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an egy démon. Ha a baloldali tényleg a megrendelő, akkor ez esetben akció köz-
ben látjuk az átkozót, az áldozatot és a démont.35 

A DTAud 159a rajzán a bal felső sarokban az Osiris-szarkofág, közepén a ló-
fejű démon látható, míg az alsó rész közepén négy megkötözött kocsihajtó, akik 
közül háromnak a nevét is megismerjük: Artemios, Euthymis és Eugenios. A ko-
csihajtók jellegzetes bőr mellvértjét viselő, bőrsapkás figurák keze és lába szoro-
san meg van kötözve. A tábla másik oldalán a bal felső sarokban az Osiris-szarko-
fág, jobbra két létra, középen a kerek tárgyat tartó lófejű démon, két lábánál két 
emberfej látszik ki a kocsiszekrény (?) mögül, őket a felirat jobb és baloldalon 
álló szent paredrosoknak (a démon kísérőinek) nevezi, a tábla alsó felének köze-
pén három szorosan megkötözött kocsihajtó látható. A rajz tehát a megvalósult 
átkot mutatja be.36 

A démonok és más lények illetve tárgyak rajzai az átoktáblák szerves részei, 
nem pedig valamiféle képi kiegészítései, illusztrációi voltak. Ezt mutatja az is, 
hogy a Wünsch által kiadott római átoktáblákra először a figurákat rajzolták fel, 
és ezt követte az átokszöveg rögzítése.37 Osirist nemcsak sűrűn szólítják, hanem 
lerajzolják szarkofágját, rajta, feltehetőleg, Osiris fejével. A charaktéreket nem-
csak felírták, hanem szent charaktérekként meg is szólítják.38 

A komplex rajzok leggyakoribb motívuma az emberfej (11 alkalommal), az 
Osiris-szarkofág, a kígyó által megtámadott múmia és a lófejű démon (6-6 alka-
lommal), valamint a pucér démon álló phallosszal (4 alkalommal).39 A kígyó ön-
magában, vagyis múmia nélkül is megjelenhet a táblákon (2 alkalommal). 

A rajzok elemei négy csoportra oszthatók. 
1.  Istenek és démonok: Mercurius és Cerberus, Baitmo Arbitto, álló démon, 

álló démon íjjal, álló démon korbáccsal, álló démon paterával, pucér dé-
mon álló phallosszal, síron ülő démon, kígyófejű démon, lófejű démon, 
madárfejű démon. 

2.  Állatok és részeik: ló, kígyó, madár/kakas, lófej, kakasfej (?), vadállat. 
3.  Emberalakok, többnyire a célszemélyek, és részeik: kocsiversenyző kí-

gyóval, múmia kígyóval, emberfej. 
4.  Épületek és tárgyak: circus és/vagy indítóállások, oltár, szarkofág, kard 

vagy szög, kard vagy kereszt, létra.40 
 
Valamennyi kategóriára jellemző, hogy az ábrázolások az evilág és a túlvilág 
közti kommunikációt jelenítik meg konkrét vagy átvitt értelemben. 
 
35  Tremel i. m. (27. jegyz.) 46. 
36  G. Bevilacqua: IX, 44. Defixio greca contro gli aurighi dalla via Appia. In: Terme di Diocle-

ziano. La collezione epigrafica. Eds. Rosanna Friggeri – Maria Grazia Granino Cecere – Gian 
Luca Gregori. Roma 2012. 602–606. 

37  Bevilacqua i. m. (36. jegyz.) 602. 
38  DTAud 156, 38–39. 
39  Az álló phalloszú démonábrázolások: DTAud 148; 149; 300; Németh i. m. (16. jegyz.) 16. 
40  A létra értelmezéséhez Wünsch i. m. (19. jegyz.) 99–100, aki valamiféle kínzóeszközt lát bennük. 
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TANÁR ÉS TANÍTVÁNY  
AZ AUGUSTINUSI LEVELEZÉSBEN 

(A LICENTIUSRÓL SZÓLÓ LEVELEK) 
 
 
 
A változatos és bőséges augustinusi levélcorpus, amellyel foglalkozom, számos 
elemzési és csoportosítási lehetőséget kínál. Az epistulae exhortatoriae kategóri-
ájába sorolható levelek közé tartoznak azok, amelyeket a tanár és tanítvány vi-
szonyának szempontjából szeretnék most elemezni. Ezekben a levelekben a ke-
resztény hitre való áttérés kontextusában folyik a levélírók részéről az erkölcsi 
nevelés, mindegyik egy-egy hosszú exhortatio ad fidem catholicam recipiendam. 
Ezek a levelek metaforahasználatukkal megmutatják számunkra, hogy miként 
ötvöződik a pogány antik kultúra és a keresztény szellem egy augustinusi új szin-
tézisben, ahol minden a hit igazságának rendelődik alá. A keresztény hitre buzdí-
tó levelek közül a Divjak-féle levélgyűjtemény1 2*. darabját, amely egy Firmus 
nevű laikushoz íródott, retorikai szempontból már korábban vizsgáltam.2 Firmus 
bár rokonszenvezett a keresztény tanokkal, halogatta megkeresztelkedését, infir-
musnak (gyöngének) bizonyult a keresztény erkölcs szigorú követelményeivel 
szemben. Augustinus ebben a levelében Firmus előzőleg neki írt három levelére 
válaszol, amelyek azonban nem maradtak ránk. Augustinus leveléből kiderül, 
hogy Firmus elküldte Augustinusnak azt a szónoki beszédet, amelyet fia, Grae-
cus készített, valószínűleg iskolai gyakorlatként, és Augustinustól várta, hogy 
szakmai véleményt mondjon róla. Augustinus válaszában különválasztja Firmus 
irodalmi tehetségének és lelkének, szándékainak megítélését, azt, hogy valaki az 
erkölcsi értelemben jó emberek vagy a többség tetszésének elnyerésére törek-
szik, és arról ír, hogy az irodalmi tehetség megfelelő bölcsességgel párosulva 
hasznos igazán, egyébként kárt okoz. Azt kívánja, hogy Graecus inkább a jóknak 
tessék, ne a sokaságnak, és ezt ne csak szavai és beszédei, hanem élete és tettei is 
megmutassák. 
 

1  CSEL 88. kötete, Augustinus, Opera, II/6, Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, Edi-
tum consilio et impensis Academiae Scientiarum Austriacae, Sancti Aurelii Augustini, Opera, 
Sect. II., Pars. VI:, Epistolae ex duobus codicibus nuper in lucem prolatae, recensuit Johannes 
Divjak, Vindobonae 1981. 

2  Óbis H.: Tanítás – gyönyörködtetés – megindítás egysége a 2* levélben. Szónoklás, szónoklat-
tanítás és nevelés Augustinus Firmushoz írott levelében. In: Oratoris officium. Tanulmányok a 
hetvenéves Adamik Tamás tiszteletére. Szerk. Déri B. Budapest 2008. 151–158. 
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Az irodalmi teljesítmény és a helyes életmód szembeállítása a Goldbacher-
féle levélgyűjtemény3 (CSEL 34) egyik darabjában is megjelenik. A 26. levél Li-
centiushoz íródott, aki egy előkelő és művelt ifjú volt, Augustinus egykori tanít-
ványa, Romanianusnak a fia.4 Licentius szerepel a Contra Academicos dialo-
gusában és a De ordine 1. 5 és 1. 8 említi költői tehetségét. A 26. levélből meg-
tudjuk, hogy akkoriban egykori tanárától messze, Rómában tartózkodott, hivatali 
karrierre és házasságra készült. A 26. levél részeként maradt fenn az a 154 he-
xameterből álló költemény, amelyet Licentius írt Augustinushoz, a tanárához, 
felhasználva benne az antik pogány költészetből ismert mitológiai és földrajzi 
költői eszköztárat5 (Carmen Licentii ad Augustinum praeceptorem). Ennek a köl-
teménynek a szövege sok helyen romlott, nehezen érthető,6 a kutatásban jelenleg 
talán kissé elhanyagolt, de a késő antikvitásban széles körben ismert lehetett, 
amit az is bizonyít, hogy egyik részletének imitációja megtalálható Boethius De 
consolatione Philosophiae című művében. Az „Arcanum Varronis iter...” kezde-
tű költeményben Licentius kifejezi, mennyire hiányzik neki egykori mestere, aki 
magyarázataival segített olvasmányai megértésében. Jelenleg egy filozófiai tár-
gyú compendiumot olvas éppen (hogy kinek melyik művéről van szó, arra több 
megoldási kísérlet is született a szakirodalomban, valószínűleg musicáról, geo-
metriáról és astronómiáról szólhatott a mű), és Augustinustól is kéri, hogy küldje 
el neki a De musica című műve egyik példányát. Licentius a filozófia édes táplá-
lékát keresve (dulcia quaeque animae subdulcia pabula quaero), a tanára segít-
ségét kéri. Ekkor Krisztus neve helyett noster Apollo szerepel a költeményben, a 
keresztény Istenre is mint pater deorumra történik utalás: 

 
„.......................................(...)Tibi noster Apollo 
corda replet, patremque suum, patremque deorum 
conciliat, legemque bonam, pacemque cruentam 
Monstrat, et abducto velamine singula pandit.” 

 
Licentius a költeményében nemcsak Apollo noster jelzőjével utal arra, hogy ta-
nára és közte milyen szoros lelki rokonság van: leírja, hogy összekapcsolja őket 

 

3  CSEL 34/1-2 (1895, 1898) Augustinus: Epistulae, ex recensione Al. Goldbacher, Vindobonae-
Lipsiae 

4  Romanianus egy helyi nagybirtokos volt Thagastéban, aki az ifjú Augustinus tanulmányait 
anyagilag is támogatta. Részletesebben ld. P. Brown: Szent Ágoston élete. Osiris Kiadó, Buda-
pest 2003. 26. 

5  U. Pizzani: Presenze classiche nel Carmen Licentii ad Augustinum. Edizioni dell’Orso, Ales-
sandria 2001. 85–115. 

6  A költemény részletes értelmezéséhez, Varro azonosításához (Varro of Atax or Varro of Reate), 
datálási és egyéb kérdésekhez lásd: D. Shanzer: Arcanum Varronis iter. Licentius’s Verse 
Epistle to Augustine. Revue des Études Augustiennes 37 (1991) 110–143. 
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a szeretet, a barátság, a lelki kötelékek, a hűség, és hogy egy városból származ-
nak. A tanítvány úgy érzi, hogy Augustinus segítsége nélkül az élet viharos ten-
gerén hányódva nem talál biztos kikötőt, sűrű köd burkolja be előle az utat, a ha-
jó eresztékei és vitorlái nem tudnak ellenállni a viharnak és a kormányos nem 
képes irányítani a hajót. A vágyak heve a halálos tenger felé űzi, de azt várja, 
hogy Augustinus elküldött szavaiból (candida verba) Eridanusnál bőségesebben 
áradjon az igazság. 
 Ez meg is történik a 26. levélben7 Augustinus részéről, mikor kifejti, hogy mi 
módon nyílhat meg az út Licentius számára Isten felé (Ep. 26. 1. nunc paucis ac-
cipe pectoris mei aestus de spe tua non transitoria, quonam modo via tibi pa-
tescat in Deum). Ahelyett, hogy megdicsérné Licentius költeményét, a 4. ca-
putban párhuzamot von egy hibás költemény kijavítása és a hibás életmód meg-
változtatása között. A hibás költemény inordinatus az igeidők helytelen haszná-
lata miatt, ha nem megfelelők a versmértékei, és ezzel sérti a hallgatók fülét, de 
az is inordinatus, aki tévelyeg és nem Isten törvényeinek megfelelően él, nem a 
műveltségének, neveltetésének megfelelően viselkedik. A hibás költemény csak 
a grammatikusok fülét sérti, a hibás szokások, erkölcsök azonban Istenét. 

„Quasi prae sono linguae tuae sis tibi vilior, et incompositis moribus quod 
offendis aures Dei levius sit, quam si incompositis syllabis tuis grammatica 
succenseret auctoritas.” 

Ha hiba lett volna a versben, akkor Licentius szégyellte volna magát, és Augus-
tinus szerint igyekezett volna kijavítani azt az ars metrica elsajátításával, de a 
nyelvhasználatánál sokkal fontosabb az egész személye, ezért fejti ki Augustinus 
a keresztény hitre való buzdítását. Ebben a kötelékek, bilincsek és iga viselése 
alkotja a fő metaforát. Az 1. caputban található huius vitae vincula perstrepunt-
tól (ennek az életnek a bilincsei állandóan zörögnek) eljut Krisztus édes és kel-
lemes igájához, amelyet a halandók könnyedén viselnek. „Iugum enim meum le-
ne est, et sarcina mea levis est” – idézi a Szentírás sorait. De nemcsak a világi 
örömök tarthatják lekötözve az embert. A 2. caputban compedes sapientiae-t em-
leget, vagyis a bölcsesség béklyóit, kötelékeit. Mert akiket ez kötözött le és igá-
zott le, azokat később feloldozza és megjutalmazza, ennél kellemesebb és szilár-
dabb köteléket el sem lehet képzelni. 

Ep. 26. 2. „Nam sapientiae quos primo alligaverit, et exercitatoriis quibusdam 
laboribus edomuerit, solvet postea, liberatisque sese donat ad fruendum: et quos 
primo temporalibus nexibus crudiverit, post aeternis amplexibus alligabit, quo 
vinculo nec iucundius nec solidius cogitari quidquam potest.” 
 

7  A levélből vett idézetek a következő szövegkiadást követik: Nuova Biblioteca Agostiniana, 
Opere di Sant’Agostino, edizione latino-italiana a cura di P. Agostino Trapé. Augustininianum, 
Roma 1965-től, 21–23. kötet 
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Ezzel szembeállítva a világ kötelékei kemények, hamis kellemességgel, biztos 
fájdalommal és bizonytalan gyönyörökkel járnak, kemény munkával, félelemmel 
teli nyugalommal, a boldogság hiú reményével. 

Ep. 26.2. „Vincula vero huius mundi asperitatem habent veram, iucunditatem 
falsam, certum dolorem, incertam voluptatem, durum laborem, timidam quietem, 
rem plenam miseriae, spem beatitudinis inanem” 

A világi tisztségre áhítozó ember önként dugja kezét, lábát és nyakát ezekbe a 
nehéz bilincsekbe, ahelyett, hogy Krisztus igáját venné magára. Ebben a tekin-
tetben Augustinus azt ajánlja Licentiusnak, hogy menjen el Campaniába, és No-
lai Paulinustól8 tanulja meg az alázatosságot, mert Paulinusnak már sikerült le-
ráznia nyakából ennek a világnak az igáját, nyugalomban és szerényen él. Augus-
tinus levelezésében fennmaradt az a Paulinus Nolanusnak írott levél, amelyben 
bemutatja Romanianust, Licentius apját, és arra kéri a címzettet, hogy vegyen 
részt ő is Licentius lelkének megmentésében. (Ep. 27.). Paulinus és Therasia ez-
után írtak Romanianusnak egy levelet, amelybe egy Licentiusnak szóló részt is 
beillesztettek, ez a levél a 32. epistula, amelyről később még fogok beszélni. 

Előbb azonban a 26. levél egy másik visszatérő motívumáról szólok, ez pedig 
a szolgaság és a parancsolás motívuma a tanár-tanítvány diskurzusban. A tanít-
vány, Licentius a mesterétől, mint egyértelmű tekintélytől, azt várja el, hogy ad-
jon neki parancsot, mondja meg, mit tegyen. Augustinus levele szövegében csak 
8 verssort idéz szó szerint Licentius hosszú költeményéből a 4. caputban: 

 
„O mihi transactos revocet si pristina soles 
Laetificis aurora rotis, quos libera tecum 
Otia tentantes, et candida iura bonorum, 
Duximus Italiae medio, montesque per altos! 
Non me dura gelu prohiberent frigora cano 
Nec fera tempestas Zephyrum fremitusque Borini, 
Quin tua sollicito premerem vestigia passu. 
Hoc opus, ut iubeas tantum.” 

 
Licentius visszaemlékezik az Itáliában, a magas hegyek között Augustinus társa-
ságában filozófiai beszélgetésekkel eltöltött időre,9 és kifejezi, hogy semmi sem 
akadályozhatja meg abban, hogy mestere nyomdokaiba lépjen, csak erre Augus-
 

8  A hippói püspök fontosabb levelezőpartnerei közé tartozott a burdigalai származású Paulinus 
Nolanus is, aki feleségével, Terasiával együtt tért meg, és vette fel a keresztséget Kr. u. 389-
ben. Miután vagyonát a szegényeknek adta, feleségével Nolába vonult vissza, amelynek a püs-
pöke is lett. 

9  Cassiciacum, ahol Augustinus filozófiai dialógusai születtek 386–387-ben, a Comói-tó mellett, 
az Alpok lábánál található, részletesebben lásd. Brown i. m. (4. jegyz.) 129. 
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tinusnak parancsot kell adnia. De Augustinus nem parancsol, hanem kér és kö-
nyörög. Ha szükséges, akkor mégis megparancsolja azt, hogy tanítványa szentel-
je magát Istennek, aki mindenki fölött áll és mindenkinek parancsol: 

Ep. 26. 4. „Ecce iussum meum: da mihi te, si hoc opus est tantum, da Domino 
meo te, qui omnium nostrum dominus est, qui tibi illud donavit ingenium. Nam 
ego quid sum, nisi servus tuus per ipsum et conservus sub ipso” 

Licentius azt várja, hogy Augustinus parancsot adjon neki, ez utóbbi azonban ke-
resztény módra szolgatársának tekinti magát, Istent pedig közös uruknak, és in-
kább amiatt szomorú, hogy Licentius Isten parancsának nem engedelmeskedik, 
holott Isten nem is parancsol, hanem elhív és kér. 

A stílusbeli, irodalmi kiválóság tekintetében a levél szerzője úgy foglal állást, 
hogy szembeállítja a nyelvet és a szívet: Mit ér, ha aranyból van a nyelved és 
vasból a szíved? – mondja. (Ep. 26. 4. „Quo mihi linguam auream et cor fer-
reum?) Licentius kiváló költői tehetségét aranyból készült serlegnek tartja, 
amelyből nem a sátán egészségére kell inni, hanem az egyház díszére kell válnia: 

Ep. 26. 6. „Si calicem aureum invenisses in terra, donares illum Ecclesiae Dei.” 

Ez az edény a Vallomások egyik mondatát juttatja eszünkbe, ahol a tévedés borát 
töltik értékes edényekbe a tanítók: 

„....non accuso verba, quasi vasa lecta atque preciosa, sed vinum erroris, quod 
in eis nobis propinabatur ab ebriis doctoribus” (Conf. 1. 16. 26.) 

A szavak válogatott értékes edények tehát Augustinus szerint, Licentius ingen-
iuma is a költészet területén arany serleg, és ezt az arany serleget szeretné az ak-
kori hippói segédpüspök az egyháznak, a keresztény hitnek szentelni. Ebben a 
törekvésében segítségére volt Paulinus Nolanus, Augustinus levelezőtársa, aki-
nek a levele az augustinusi corpus 32. leveleként maradt fent. Ezt a levelet Pau-
linus valószínűleg 394-ben vagy 395-ben írhatta Romanianusnak, Augustinus ba-
rátjának és bőkezű támogatójának. A levél datálását segíti, hogy megemlíti ben-
ne: Augustinust segédpüspökké választották az öreg Valerius mellé Hippóban. 
Ebből az adatból visszakövetkeztetve szokták datálni a már említett 26. levelet is 
ezekre az évekre. Ebben a levélben Paulinus kifejezi aggodalmát Romanianus fi-
ával, Licentiusszal kapcsolatban és Krisztus követésére buzdítja. Mivel tudja, 
hogy Licentius számára milyen fontos a költészet, egy carment is csatol levelé-
hez (Carmen elegiacum Paulini ad Licentium), amelyben arra buzdítja a fiatal-
embert, hogy fogadja meg Augustinus tanácsait. 

Paulinus azt írja, hogy amit a levél kíméletlen hangja „Licentius füle” ellen 
vétett, tegye jóvá a vers; a verset pedig hallva hallgassa az ifjú, fogadja szívesen 
a költő atyai érzését, amelyet „silány szavakba” öltöztetett. 

„Vereor, fili, ne aures tuas asperitate temerarii sermonis offenderim, et per aures 
animo etiam tuo taedii mei vulnus intulerim. Sed in mentem venit epistula tua, 
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qua te musicis familiarem modis intellexi, a quo studio ego aevi quondam tui non 
abhorrui. Itaque mihi ad tuam mentem, si in aliquo exulcerassem, deleniendam 
remedium, litteras tuas recordatus repperi, ut te ad Dominum harmoniae om-
niformis artificem modulamine carminis evocarem. Quaeso te, ut aure audias 
neque causam salutis tuae in verbis meis spernas, sed piam curam et mentem 
paternam etiam in despiciendis sermonibus libenter accipias…”10 

Paulinus költeményében a szavakba öltöztetett gondolatok megegyeznek a fen-
tebb tárgyalt augustinusi levél érveivel és metaforáival. Arra szólítja fel benne az 
ifjút, hogy a világ kemény bilincsei helyett, hajtsa fejét Krisztus könnyű és üdvöt 
adó igájába. 

 
Quare age, rumpe moras, et vincla tenacia secli, 
  Nec metuas placidi mite iugum Domini.” 

 
Bár Róma szépségeivel és a katonai, politikai karrier ígéretével csábítja, hallgas-
son a mestere, Augustinus szavaira, fogadja őket szívébe. A katonai karrier, bár 
blandusnak tűnik, valójában kemény szolgaságot jelent (mala servitus), és ha el-
érte, megbánja majd, hogy erre törekedett. Az igazi szabadság a Krisztusnak való 
szolgálatot jelenti, amelyet nem uralnak sem földi hatalmasságok, sem a gazda-
gok szenvedélyei. Az ifjú Licentius a legjobb helyzetben van ahhoz, hogy ezt 
az utat válassza: még nem köti le sem világi hivatal, sem a házasság: 
 

„Nunc potest hoc, dum liber agis, dum nulla retentant 
  vincula, nulla thori cura, nec altus honor” 

 
Nem lehet két úrnak is szolgálni egyszerre, Paulinus beszél azokról, akik az arany-
nak, ezüstnek, a bálványoknak vagy a démonoknak a szolgái, ahelyett, hogy 
Krisztust tisztelnék. 
 

„Inde ait ipse Deus, dominis non posse duobus 
 serviri quoniam mens placet una Deo 
Una fides, Deus unus, et unicus e Patre Christus  
 haud duplex uni servitus est domino.” 

 

10  Balogh József fordításában ez így hangzik: „Félek, fiam, hogy az elhamarkodott beszéd érdes-
ségével ne sértsem meg füledet, és a füleden keresztül még az elméden is sebet ejtsek, szégye-
nemre. Ám eszembe jut epistolád, amely által megértettem, hogy jártas vagy a múzsai módsze-
rekben, amely tanulmánytól egykor nem tartottalak vissza. Így tehát, ha lelkeden valamivel se-
bet ejtettem volna, felidézvén képzettségedet, találtam megnyugtatására orvosságot, mégpedig 
azt, hogy a mindenféle formában írt versek harmóniájának alkotó urához szólítalak; kérlek tehát 
téged, hogy hallva hallgass, és a te üdvöd ügyét az én szavaimban ne vesd meg, de fogadd szí-
vesen rólad való kegyes gondoskodásomat és atyai érzületemet, még ha silány szavakba vannak 
is öltöztetve.” (Aug. Ep. 32. 5) 



TANÁR ÉS TANÍTVÁNY AZ AUGUSTINUSI LEVELEZÉSBEN 143

Licentiust arra szólítja fel, hogy kövesse Augustinus atyai tanácsait, útmutatásait. 
Ezzel kapcsolatban nemcsak a versben, hanem a 32. levél 4. caputjában, prózá-
ban is kifejti, hogy milyennek látja Augustinus szerepét az ifjú életében. Az ifjú 
catecumenusnak meg kellene hallgatni a legem patris-t és a consilia matrist-t, az 
első alatt a fides Augustini-t, a második alatt a pietas Augustini-t érti. Ez utóbbi 
van bemutatva anyaként a következő sorokban: gyakran tartotta ölében kisgyer-
mekként Licentiust, mint egy dajka táplálta előbb a lacte sapientiae secularis-
szal, majd a spiritualibus lactare kifejezést használja a felnövekvő gyermek táp-
lálására. Amikor még gügyögve ejtette ki Isten nevét, és az első bizonytalan lé-
péseit tette meg kisgyermekként, akkor mint egy anya fogta gyermeke kezét, 
vagy mint egy dajka felvette az ölébe, és ennek a nevelésnek az eredménye, hogy 
igazi consul és pontifex lehet belőle, ha követi Augustinus útmutatásait: 

„Vere enim pontifex et vere consul, Licenti eris, si Augustini vestigiis propheticis 
et apostolicis disciplinis, ut sacrato beatus Elisaeus Eliae, ut illustri Apostolo 
Timotheus adolescens, adhaereas, indivulso per itinera divina comitatu, ut et 
sacerdotium corde perfecto discas mereri, et populis ad salutem magistro ore 
consulere” 

Itt Paulinus visszautal Licentius költeményének arra a részletére, amelyet Augus-
tinus is idéz levelében: ahol Licentius kifejti, milyen nagyon vágyik arra, hogy 
tanára nyomdokaiba lépjen (Licentius azonban nem az egyházi hivatás választá-
sára, hanem a filozófia tanulmányozására gondolt). 
 A Paulinus carmenjének végén található verses exhortatio összefoglalja két 
sorban az említett levelekben hosszabban kifejtett témát: 
 

„Vive, precor, sed vive Deo, nam vivere mundo 
 Mortis opus, viva est vivere vita Deo” 

 
A levelek prózában vagy versben írott szövegeinek vizsgálatából kibontakozik a 
késő antik formai tökély és irodalmi megformáltság eszményének és a keresztény 
tanítás tartalmának szembeállítása és ötvöződése egyaránt. Az irodalmi tehetség 
aranyserlegét a keresztény tanítás édes nektárjával igyekeznek megtölteni a leve-
lek szerzői, felhasználván ezt arra a célra, hogy tanárként a keresztény hit felé te-
reljék ifjú tanítványukat, a filozófia és a költészet iránt érdeklődő Licentiust. 
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CICERO A SPECTACULUMOK  
POLITIKAI JELENTŐSÉGÉRŐL 

 
 
 
 
A római köztársaság történetével kapcsolatos számtalan probléma, kérdés közül 
talán a legizgalmasabb az, amely az állam hosszú évszázadokon át ívelő páratlan 
sikerességére és stabilitására vonatkozik. Milyen jellegű volt az a politikai kultú-
ra és hogyan működött, amely az állam területének rendkívüli mértékű növeke-
dése ellenére évszázadokon át lényegében változatlan maradt – maradhatott? A 
kérdésre számos válasz született az ókortól kezdve egészen napjainkig, amelyek-
ből egyértelműen kiviláglik, hogy csak egy rendkívül komplex magyarázat révén 
juthatunk közelebb a jelenség megértéséhez. A magyarázatnak ki kell térnie a 
különféle intézmények, a jog objektív szférájának elemzésén túl a társadalom 
szerkezetének, a politika gyakorlatát alapvetően meghatározó informális kapcso-
latoknak, a kölcsönös (le)kötelezettségek, függőségi viszonyok bonyolult rend-
szerének, a kollektív identitás kialakításában fontos szerepet játszó értékfogal-
maknak, magatartásformáknak, hagyományoknak, normáknak az analízisére is. 
Mindemellett szükség van azoknak a módszereknek, mechanizmusoknak, kom-
munikációs formáknak, rituáléknak a vizsgálatára, amelyek az imént említett ér-
tékek, normák tudatosulását segítették elő.1 

Vitathatatlan, hogy ebben az összefüggésben (is) kiemelt jelentőséget kell tu-
lajdonítanunk az ún. spectaculumoknak. Gyakran hangsúlyozott tény, hogy a 
római kultúra – ezen belül a politikai kultúra – alapvetően a látványra épült: a 
hatalom nyelve legalább olyan mértékben volt vizuális, mint amennyire verbá-
lis.2 Képzőművészeti alkotások (szobrok, emlékművek, templomok, a legkülön-
félébb funkciójú épületek mint a kollektív emlékezet hordozói), szimbólumok, 
jelvények, gesztusok bonyolult rendszere tette világossá a rómaiak számára, 
hogy szigorúan hierarchikus társadalmukban kinek mekkora politikai súlya van, 

 
1  Vö. Erich S. Gruen: The Exercise of Power in the Roman Republic. In: A. Molho – K. Raaflaub – J. 

Emlen (eds.): City States in Classical Antiquity and Medieval Italy. Ann Arbor 1991. 251–267. 
2  Vö. Andrew J. E. Bell: Cicero and the Spectacle of Power. JRS 87 (1997) 1–22.; H. I. Flower: 

Spectacle and Political Culture in the Roman Republic. In: H. I. Flower (ed): The Cambridge 
Companion to the Roman Republic. Cambridge 2004. 322–343.; K.-J. Hölkeskamp: The Roman 
Republic as Theater of Power: The Consuls as Leading Actors. In: H. Beck – A. Duplá – M. 
Jehne – F. Pina Polo (eds.): Consuls and Res Publica. Holding High Office in the Roman 
Republic. Cambridge 2011. 161–181. 
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kinek mi a szerepe, mi a feladata, mit várhat el jogosan másoktól és neki magá-
nak milyen kötelezettségei vannak másokkal szemben. 

A következőkben a politikai életet átható vizualitásnak csupán egy szegmen-
sét vizsgálom: a szűkebb értelemben vett látványosságok közül azokat, amelyek-
ről a Kr. e. 1. századra vonatkozó alapvető forrásunk, Cicero érdemben beszél: a 
római magistratusok által rendezett ludit és a magán jellegű munerát.3 Cicero 
magától értetődően nem objektív szemlélője volt ezeknek az eseményeknek, 
azokat a legkevésbé sem elfogulatlanul, hanem saját társadalmi rangjának, poli-
tikai elveinek, vagy éppen pillanatnyi érdekeinek megfelelően interpretálta. Mind-
ezzel együtt a tárgyunkra vonatkozó szövegeinek elemzése személyes állásfogla-
lásának megismerésén túl bizonyosan segít bennünket a politika vizuális nyelvé-
nek dekódolásában is. 

A spectaculumok politikai jelentősége – a vezető réteg tagjai közötti versen-
gés fokozódásával – rendkívüli módon megnőtt a kései köztársaság korában. Eb-
ben a folyamatban meghatározó szerepe volt Sullának, aki elsőként használta 
módszeresen a látványosságokat mint az önreprezentáció eszközeit, amelyekkel 
sikeresen közvetítette a populus Romanus-nak az önmagáról kialakított képet: a 
Sulla Felix, a salus rerum, a conservator és pater imázsát. Sulla ezzel mintát 
adott a hatalomért versengő nobiliseknek, mindenekelőtt Pompeiusnak és Cae-
sarnak, de rendkívül ügyesen használta a látványosságokat a tömeg manipulálá-
sára a politikai élet olyan elhíresült szereplője is, mint P. Clodius Pulcher.4 Cice-
ro egyértelmű kapcsolatot látott a spectaculumok rendezése és a politikai sike-
resség, így a választási győzelmek között, amiként azt is világosan látta, hogy az 
óriási költségek miatt – amelyeket jószerivel csak hadizsákmányból és a provin-
ciákból kisajtolt jövedelmekből lehetett előteremteni – a politikai elit nem cse-
kély része jelentős versenyhátrányba kerül a fő hivatalokért folytatott küzdelem-
ben.5 Minthogy az aediliseknek hivatali kötelességük volt a ludi megrendezése,6 

 
3  Terjedelmi korlátok miatt nem térek ki a legfényesebb spectaculumra, a triumphusra. A ludi 

publici magában foglalta a ludi scaenici-t és a ludi circenses-t. Az utóbbiakról az általam vizs-
gált összefüggésben Cicero – ismereteim szerint – sehol sem tesz említést. 

4  G. S. Sumi: Spectacles and Sulla’s Public Image. Historia 51 (2002) 414–432. Vö. A. Futrell: 
The Roman Games. A Sourcebook. (Historical Sources in Translation). Oxford 2006. 12–13. 
Clodiusról az említett összefüggésben ld.: H. Benner: Die Politik des P. Clodius Pulcher. 
Untersuchungen zur Denaturierung des Clientelwesens in der ausgehenden römischen Republik. 
(Historia Einzelschriften 50) Stuttgart 1987. 98–99; 111–115. 

5  A költségek már a Kr. e. II. század elején elszabadulhattak. Erre utal az a Kr. e. 182-ben született 
senatus consultum, amely az aedilisek játékokra fordított kiadásait limitálta: Liv. 40,44,11-12. 

6  Verr. 2,5,36 (Cicero mint aedilis designatus a rá váró feladatokról) habeo rationem, quid a 
populo Romano acceperim: mihi ludos sanctissimos maxima cum cura et caerimonia Cereri, 
Libero Liberaeque faciundos, mihi Floram matrem populo plebique Romanae ludorum celeb-
ritate placandam, mihi ludos antiquissimos, qui primi Romani appellati sunt, cum dignitate 
maxima et religione Iovi, Iunoni Minervaeque esse faciundos, mihi sacrarum aedium procu-
rationem, mihi totam urbem tuendam esse commissam. Vö. A. Bell: Spectacular Power in the 
Greek and Roman City. Oxford 2004. 192. 
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ők eleve nem is bújhattak volna ki a feladat alól, ahogyan az sem látszott kifize-
tődő módszernek, hogy valaki az aedilisi hivatal kihagyásával pályázzon a prae-
torságra vagy a consulságra.7 Ám aki magára vállalta ezt a terhet, annak számol-
nia kellett azzal, hogy a tét egyre nő: az e tekintetben igencsak elkényeztetett kö-
zönséget újabb és újabb látványosságokkal kellett elkápráztatni.8 A folyamat 
ugyanakkor feltartóztathatatlan volt, sőt, aki megpróbált szembe menni vele, az 
könnyen a suspicio avaritiae (off. 2,58) súlyos vádját vonta a fejére. Mindemel-
lett a ludi, a munera és a convivia a népet megillető beneficiumoknak számítot-
tak, amelyeket mintegy szentesített az a tény, hogy az ősök alapították őket.9 
Ahhoz pedig kétség sem fér, hogy jóllehet a ludi szigorú értelemben véve nem 
minősültek feriae-nek, mind eredetük, mind rituáléjuk szorosan kapcsolódott a 
valláshoz.10 Márpedig a religio és a politika Rómában szétválaszthatatlanul ösz-
szefonódott: a rómaiak az állam sikerességét az istenek támogatásának tulajdoní-
tották, ami viszont az ő egyedülálló pietasuknak volt a következménye.11 Így hát 
a látványosságokra fordítandó összegeket illetően Cicero – jobb híján, saját pél-

 
 7  off. 2,58 Vitanda (...) suspicio est avaritiae. Mamerco, homini divitissimo, praetermisso aedi-

litatis consulatus repulsam attulit (vö. A. R. Dyck: A Commentary on Cicero, De officiis. Ann 
Arbor 1996. 445); Mur. 40, ahol a Kr. e. 63. évi consulválasztásokon Murenával szemben alul-
maradt Sulpiciusnak azt veti a szemére, hogy riválisával szemben nem rendezett játékokat 
(Sulpicius nem volt aedilis): nos quoque habuimus scaenam competitricem. Quod si ego, qui 
trinos ludos aedilis feceram, tamen Antonii ludis commovebar, tibi, qui casu nullos feceras, ni-
hil huius istam ipsam, quam irrides, argenteam scaenam adversatam putas? 

 8  Plinius (Nat. 17,6; 36,7; 8,53) többek között az ideiglenes színpadokat ékesítő műtárgyak soka-
ságáról, hyméttosi márványból készült oszlopokról, forgó színpadról ír. Az eleinte csak kurió-
zumként megjelenő egzotikus állatok például a Pompeius színházának dedikációja alkalmából 
rendezett játékokon már tömegével fordultak elő [Dyck i. m. (7. jegyz.) 443.]. Mindez bizonyos 
állatfajok szinte teljes kipusztulását eredményezte, ami igencsak megnehezítette a beszerzésü-
ket. Erről tanúskodnak Caelius Rufus levelei, amelyeket Kr. e. 51–50-ben a Kilikiában hely-
tartóskodó Cicerónak küldött. A levelek ceterum censeo-ja: tibi curae sit, quod ad pantheras 
attinet, rogo (fam. 8,2,2; vö. fam. 8,4,5 turpe tibi erit pantheras Graecas me non habere; fam. 
8,8,10; 8,9,3; fam. 2,11,2 de pantheris per eos, qui venari solent, agitur mandatu meo dili-
genter; sed mira paucitas est). Vö. off. 2,57; Planc. 13; fam. 11,28,3 (Kasten); Verr. 2,4,6; 
2,4,133; Sest. 116; Bell i. m. (6. jegyz.) 168; Futrell i. m. (4. jegyz.) 17-8. 

 9  Mur. 77; vö. off. 2,57 intellego in nostra civitate inveterasse iam bonis temporibus, ut splendor 
aedilitatum ab optimis viris postuletur. 

10  harusp. resp. 21–24; vö. H. H. Scullard: Festivals and Ceremonies of the Roman Republic. 
London 1981. 40. 

11  harusp. resp. 19 etenim quis est tam vaecors, qui aut, cum suspexit in caelum, deos esse non 
sentiat, et ea, quae tanta mente fiunt, ut vix quisquam arte ulla ordinem rerum ac necessitu-
dinem persequi possit, casu fieri putet, aut, cum deos esse intellexerit, non intellegat eorum 
numine hoc tantum imperium esse natum et auctum et retentum? quam volumus licet, patres 
conscripti, ipsi nos amemus, tamen nec numero Hispanos nec robore Gallos nec calliditate 
Poenos nec artibus Graecos nec denique hoc ipso huius gentis ac terrae domestico nativoque 
sensu Italos ipsos ac Latinos, sed pietate ac religione atque hac una sapientia, quod deorum 
numine omnia regi gubernarique perspeximus, omnis gentes nationesque superavimus. 
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dájából kiindulva – mértékletességet javasol.12 Ő maga hivatali éve alatt (Kr. e. 
69) három – viszonylag szerény – ludit rendezett (Mur. 40): minden bizonnyal a 
Cerealiát és a Floraliát áprilisban, valamint a ludi plebeii-t novemberben13 – va-
lamennyit a szicíliai közösségek anyagi támogatásával, amelyek így fejezték ki 
hálájukat a Verres elleni perben kifejtett tevékenységéért.14 A De officiis-ben 
egyenesen pazarlásnak minősíti a bőkezűségnek azt a formáját, amelyet a római 
előkelők látványosságok rendezése révén gyakorolnak (2,55): omnino duo sunt 
genera largorum, quorum alteri prodigi, alteri liberales; prodigi, qui epulis et 
viscerationibus et gladiatoribus muneribus, ludorum venationumque apparatu 
pecunias profundunt. Ráadásul ezek a spectaculumok a kívánt politikai haszon-
nal sem járnak, mert csak rövid, vagy éppenséggel semmiféle emléket nem 
hagynak maguk után (ibidem). Csakhogy míg a De officiis-ben Cicero egy esz-
mény, a derék római államférfi, a vir bonus helyénvaló cselekedeteit vizsgálja és 
állítja példaként fia elé, addig – amiként azt egy Atticusnak írt levelében írja a 
szigorú sztoikus elveket valló Catóval kapcsolatban – Róma nem Platón állama, 
hanem Romulus söpredéke:15 a filozófiai műben kifejtett viselkedési normákat 
aligha tehették magukévá a hatalomért, befolyásért, hírért, dicsőségért versengő 
római nobilisek. 

A látványosságok rendezése természetesen nem az egyetlen módja volt an-
nak, hogy a politikai vezető réteg tagjai a populus Romanus kedvében járjanak. 
Igen népszerűek voltak azok a nyilvános, közös étkezések (prandium, convivium, 
epulum) is, amelyeken a plebs tagjait – több ezer embert16 (Vat. 31) vendégeltek 
meg. Pazar lakomák Cicero korában nem csupán a triumphushoz kapcsolódtak, 
hanem – különféle alkalmakhoz kötve – jószerivel minden ambiciózus nobilis 
gyakorolta a beneficiumnak ezt a formáját mintegy a plebs iránti tisztelete jelé-
ül.17 A költségek ebben az esetben is igen magasak lehettek,18 ám „spórolni” 
aligha volt érdemes. Odit populus Romanus privatam luxuriam, publicam magni-
ficentiam diligit; non amat profusas epulas, sordis et inhumanitatem multo mi-
nus – vonja le Cicero a következtetést a pro Murena-ban (76) egy általa elmesélt 
 
12  off. 2, 58 Quare et si postulatur a populo (sc. splendor aedilitatum), bonis viris si non desi-

derantibus, at tamen adprobandibus, faciendum est, modo pro facultatibus, nos ipsi ut fecimus. 
Vö. Quint. fr. 3,8,6 (Kr. e. 54); 3,9,2 (Kr. e. 54); fam. 2,3,1 (Kr. e. 53). 

13  Lily Ross Taylor következtetése [Cicero’s Aedileship. AJPh 60 (1939) 194–202.], aki szerint 
tehát Cicero aedilis plebis volt. Vö. T. P. Wiseman: Origines ludorum. In: K. Welch – T. W. 
Hillard (eds.): Roman Crossings. Theory and Practice in the Roman Republic. Cambridge 2005. 
49–58., itt: 51-2. 

14  K. Bringmann: Cicero. Darmstadt 2010. 71. 
15  Att. 2,1,8 (Kr. e. 60) Catonem nostrum non tu amas plus quam ego; sed tamen ille optimo 

animo utens ut summa fide nocet interdum rei publicae; dicit enim tamquam in Platonis 
πολιτείᾳ non tamquam in Romuli faece sententiam. 

16  Vat. 31 Epulum populi Romani, festum diem (...) cum tot hominum milia accumberent. 
17  Vö. Bell i. m. (6. jegyz.) 38–39. 
18  Vö. Vat. 31 sed omitto epulum populi Romani, festum diem argento, veste, omni apparatu 

ornatuque visendo. 



CICERO A SPECTACULUMOK POLITIKAI JELENTŐSÉGÉRŐL  149

történetből, mely szerint a P. Cornelius Scipio Africanus Minor tiszteletére rende-
zett halotti lakomán Q. Aelius Tubero homo eruditissimus ac Stoicus, stravit 
pelliculis haedinis lectulos Punicanos et exposuit vasa Samia (75). A populus Ro-
manus ugyanis igencsak zokon vette ezt az egyszerűséget [75: graviter tulit (... ) 
hanc perversam sapientiam Tuberonis], és az egyébiránt kiváló, feddhetetlen Tu-
bero ezeknek a kecskebőröknek „köszönhette”, hogy elesett a praeturától (76).19 

Mindezzel együtt a költségek kordában tartására irányuló törekvések a törvé-
nyek szintjén is megfigyelhetőek. Cicero a pro Murena-ban a lex Calpurnia (Kr. 
e. 67) által szankcionált, ambitusnak minősülő vétségek között említi a gladiá-
torviadalokon a helyek tömeges osztogatását és nagyszámú ember megvendége-
lését.20 Az ambitus és a munera nyilvánvaló összefüggése áll a Cicero nevéhez 
fűződő lex Tullia (Kr. e. 63) mögött, amely többek között megtiltotta gladiátor-
viadal rendezését valamely hivatalra való pályázás előtt két évvel – kivéve, ha 
végrendeletben rendelkeztek róla.21 A nagyszámú gladiátort felvonultató munera 
más szempontból is aggodalomra adtak okot. Az aedilisre háruló látványosságok 
rendezése címén szerződtetett familiae gladiatorum a hivatali év letelte után is 
rendelkezésre álltak mint afféle testőrség, vagy éppen egy másik ambiciózus no-
bilis szerződtette őket. Kiválóan képzett harcosok nagy tömege, amelyet egyetlen 
ember tetszése szerint használhatott fel, magától értetődően félelmet keltett. 
Suetonius szerint Kr. e. 65-ben az aedilis Caesar gladiátorcsapata okozott ria-
dalmat,22 Kr. e. 57-ben pedig Cicero beszámolója szerint Clodius használta a gla-
diátorokat testőrségként – majdani aedilisi hivatala ürügyén.23 Az ambitus visz-
szaszorítása érdekében hozott törvények hatása azonban rendkívül korlátozott 
 
19  Az epulum szerény kellékei és a választási vereség közötti közvetlen összefüggés ugyanakkor 

nem feltétlenül áll fenn. Cicero esetleg a választási vesztegetéssel vádolt Murena védelme érde-
kében tartotta szükségesnek hangsúlyozni, hogy ebben az esetben nem largitioról, hanem a ró-
mai népet megillető liberalitasról van szó (77): Qua re nec plebi Romanae eripiendi fructus isti 
sunt ludorum, gladiatorum, conviviorum, quae omnia nostri maiores comparaverunt, nec 
candidatis ista benignitas adimenda est, quae liberalitatem magis significat quam largitionem. 
J. Adamietz (Marcus Tullius Cicero Pro Murena. Mit einem Kommentar hrsg. von Joachim 
Adamietz. Darmstadt 1989. 227) úgy gondolja, hogy mivel a halotti ünnep és a választási vere-
ség között több év telt el (Kr. e. 129 és 123), az utóbbiban politikai okok, így Tubero ellentéte a 
Gracchusokkal is szerepet játszhatott. 

20  Mur. 67 Dixisti (sc. Cato) senatus consultum me referente esse factum, si mercede [conducti] 
obviam candidatis issent, si conducti sectarentur, si gladiatoribus volgo locus tributim et item 
prandia si volgo essent data, contra legem Calpurniam factum videri.; 72; Vö. Adamietz i. m. 
(19. jegyz.) 26sk.; 214-6. 

21  Vat. 37 cum mea lex dilucide vetet biennio quo quis petat petiturusve sit gladiatores dare nisi ex 
testamento praestituta die; Sest. 133. 

22  Suet. Caes. 10,2 adiecit insuper Caesar etiam gladiatorium munus, sed aliquanto paucioribus 
quam destinaverat paribus; nam cum multiplici undique familia conparata inimicos exter-
ruisset, cautum est de numero gladiatorum, quo ne maiorem cuiquam habere Romae liceret. 

23  Sest. 78 gladiatores tu novicios, pro exspectata aedilitate suppositos cum sicariis e carcere 
emissis ante lucem immittas? Clodius kíséretének társadalmi összetételéről ld. Benner i. m. (4. 
jegyz.) 61–68. 
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lehetett. Számtalan lehetőség nyílt a kijátszásukra,24 mindemellett rendkívül nép-
szerűtlenek voltak: túl sok érdek fűződött a megvesztegetésekhez ahhoz, hogy le 
lehetett volna mondani róluk.25 

Politikai szempontból a spectaculumok mindenekelőtt a plebs és az „arisztok-
rácia” közötti kommunikáció fontos színterei voltak. Cicero szerint a contio és a 
népgyűlések mellett a ludi és a munera fejezi ki leginkább a római nép vélemé-
nyét és akaratát.26 Ennek legegyszerűbb és legnyilvánvalóbb módja a nézőtérre 
bevonuló magistratusnak, senatornak27 szóló tetszésnyilvánítást kifejező taps, il-
letve a népszerűtlenségre utaló fütyülés – vagy éppen síri csend28 – volt, amit a 
római politikusok igen komolyan vettek – maga Cicero is.29 Ugyanakkor koránt-
sem tartotta helyesnek, ha valakit kizárólag a nép véleménye vezérel cselekede-
teiben. Az ilyen ember számára a taps szükségképpen a halhatatlanságot, a fütty 
a halált jelenti,30 márpedig a populus egyrészt manipulálható,31 másrészt felet-

 
24  Vö. Mur. 72; Sest. 134-5. 
25  Vö. A. Lintott: Electoral Bribery in the Roman Republic. JRS 80 (1990) 1–16., különösképpen 

10–11. (az ambitusra vonatkozó cicerói közlések elemzése). 
26  Sest. 106 tribus locis significari maxime populi Romani iudicium ac voluntas potest, contione, 

comitiis, ludorum gladiatorumve consessu. 124 maximum vero populi Romani iudicium universi 
consessu gladiatorio declaratum est; Vö. Att. 2,19,3 (Kr. e. 54) populi sensus maxime theatro et 
spectaculis perspectus est. 

27  A senatus tagjai úgy tűnik, rendszerint testületileg vonultak be a ludira, illetve a munerára (vö. 
Sest. 117). Ez már önmagában véve több száz főnyi tömeget jelentett. Ha ehhez hozzávesszük a 
lictorokkal és hatalmas kísérettel érkező consulokat, valamint a többi magistratust, akkor nem 
nehéz belátnunk, hogy mindez önmagában véve is spectaculum volt a plebs számára: a római 
politikai elit nyújtotta látványosság, amelyen az öltözékével, jelvényeivel, járásával, gesztusai-
val, kíséretének tömegével tette láthatóvá auctoritasát, dignitasát, vagyis politikai súlyát. 

28  Att. 2,19,3 (Kr. e. 59) Caesar cum venisset mortuo plausu, Curio filius est insecutus. huic ita plau-
sum est ut salva re publica Pompeio plaudi solebat. tulit Caesar graviter. Vö. Bell i. m. (6. jegyz.) 177. 

29  Vö. Att. 2,19,3 (Kr. e. 59); Sest. 117; Att. 4,15,6 (Kr. e. 54) redii Romam Fontei causa a.d. VII Idus 
Quint. veni in spectaculum primum magno et aequabili plausu; Quint. fr. 3,1,13 (Kr. e. 54) quod 
<paene> praeterii, de eo, quem scripsisti de Milonis plausu scripsisse ad Caesarem. ego vero 
facile patior ita Caesarem existimare, illum quam maximum fuisse plausum, et prorsus ita fuit; et 
tamen ille plausus qui illi datur quodam modo nobis videtur dari.; Quint. fr. 2,15,2 (Kr. e. 54); 
fam. 8,2,1 (Kr. e. 51); div. 1,59; Att. 14,2,1 (Kr. e. 44); Phil. 1,30; 1,36 Populi quidem Romani 
iudicia multa ambo (sc. Dolabella et M. Antonius) habetis; quibus vos non satis moveri 
permoleste fero. Quid enim gladiatoribus clamores innumerabilium civium? quid populi versus? 
quid Pompei statuae plausus infiniti? quid duobus tribunis pl., qui vobis adversantur? parumne 
haec significant consentientem populi Romani universi voluntatem? Quid? Apollinarium ludorum 
plausus vel testimonia potius et iudicia populi Romani parum magna vobis videbantur? Ez utóbbi 
szöveghely – a későbbiek ismeretében – egyúttal azt is nyilvánvalóvá teszi, milyen gyorsan meg-
változott a tömeghangulat, a látványos véleménynyilvánítások mennyire megtévesztőek lehettek. 

30  Sest. 115 quid ego nunc dicam quibus viris aut cui generi civium maxime plaudatur? neminem 
vestrum fallit. sit hoc sane leve, quod non ita est, quoniam optimo cuique impertitur; sed, si est 
leve, homini gravi leve est; ei vero, qui pendet rebus levissimis, qui rumore et, ut ipsi loquuntur, 
favore populi tenetur et ducitur, plaususm immortalitatem, sibilum mortem videri necesse est. 

31  Bár a manipuláció a pro Sestio-ban olvasható kijelentése szerint nem lehet túl hatásos és köny-
nyen lelepleződik, optimista kijelentése hátterét inkább a beszéd műfajában, mintsem a való-
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tébb állhatatlan.32 Az sem volt mindegy, hogy a nézőtér melyik részéről érkezik a 
tetszésnyilvánítás vagy kiabálás, morajlás, fütty. Cicero a pro Murena-ban hivat-
kozik arra a törvényre (a Kr. e. 67. évi, L. Roscius Otho tribunus pl. nevéhez fű-
ződő lex theatralis-ról van szó), amely a színi előadásokon a legkelendőbb első 
14 sor ülőhelyeit a lovagoknak tartotta fenn33 – valószínűleg csupán egy régi 
szokást emelvén törvényerőre. Mivel a senatorok már Kr. e. 191-től az or-
chéstrán foglaltak helyet,34 legkésőbb a Kr. e. 1. század elejétől kezdve a nézőtér 
híven tükrözte vissza a római társadalom hierarchikus struktúráját. A különböző 
társadalmi helyzetű nézők elkülönülése a színházban ily módon megkönnyítette 
a közönség soraiból érkező véleménynyilvánítások azonosítását.35 Cicero maga 
az első Philippica tanúsága szerint csak akkor tekintette a tapsot a nép 
iudiciumának, ha az az egész nézőtérből, és nem csupán annak alsó, középső 
vagy felső részéből érkezett.36 

Mivel a theatrum közönsége élénken reagált az aktuális politikai események-
re, és véleményét igen nyíltan kifejezésre is juttatta (esetenként csaknem tettle-
gességre is sor került37), ezért a színházban – illetve a jóval nagyobb közönséget 

                                     
ságban kell keresnünk (Sest. 115): comitiorum et contionum significationes sunt nonnumquam 
vitiatae atque corruptae; theatrales gladiatoriique consessus dicuntur omnino solere levitate 
nonnullorum emptos plausus exilis et raros excitare: ac tamen facile est, cum id fit, quem ad 
modum et a quibus et quid integra multitudo faciat videre. 

32  Vö. Mur. 36 nihil est incertius vulgo, nihil obscurius voluntate hominum, nihil fallacius ratione 
tota comitiorum. 

33  Mur. 40. Vö. Adamietz i. m. (19. jegyz.) 171. 
34  harusp. resp. 24 quibus ludis (sc. Megalesibus) primum ante populum consessum senatui locum 

P. Africanus iterum consul ille maior dedit (...) quo si qui liber aut spectandi aut etiam reli-
gionis causa accesserat.; Vö. Liv. 34,44 (censores) gratiam quoque ingentem apud eum or-
dinem pepererunt, quod ludis Romanis aedilibus curulibus imperarunt, ut loca senatoria secer-
nerent a populo; nam antea in promiscuo spectarant. 

35  E. Flaig: Entscheidung und Konsens. Zu den Feldern der politischen Kommunikation zwischen 
Aristokratie und Plebs. In: M. Jehne (Hg): Demokratie in Rom? Die Rolle des Volkes in der 
Politik der Römischen Republik. Stuttgart 1995 (Historia Einzelschriften Heft 96) 77–127., itt: 
107-8. Szorosan összefügg ezzel az a hosszú ideig notórius probléma, hogy szabad-e székeket 
elhelyezni a ludin vagy sem. Vö. Bell i. m. (6. jegyz.) 178. A kérdés politikai jelentőségére vi-
lágít rá Cicero gondolatmenete a pro Flacco-ban (16): Graecorum autem totae res publicae 
sedentis contionis temeritate administrantur. Itaque ut hanc Graeciam quae iam diu suis con-
siliis perculsa et adflicta est omittam, illa vetus quae quondam opibus, imperio, gloria floruit 
hoc uno malo concidit, libertate immoderata ac licentia contionum. Cum in theatro imperiti 
homines rerum omnium rudes ignarique consederant, tum bella inutilia suscipiebant, tum 
seditiosos homines rei publicae praeficiebant, tum optime meritos cives e civitate eiciebant. Ha-
sonló természetű viták zajlottak az állandó színházépülettel kapcsolatban. Vö. R. C. Beacham: 
Spectacle Entertainments of Early Imperial Rome. New Haven – London 1999. 51–61. 

36  Phil. 1,37 Equidem is sum, qui istos plausus, cum popularibus civibus tribuerentur, semper con-
tempserim; idemque, cum a summis, mediis, infimis, cum denique ab universis hoc idem fit, cumque 
ii, qui ante sequi populi consensum solebant, fugiunt, non plausum illum, sed iudicium puto.; 
Sest. 125. Vö. Bell i. m. (6. jegyz.) 174. 

37  Pis. 65; Sest. 117. 
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vonzó gladiátorviadalokon38 – való megjelenés igazi megmérettetésnek számított 
a politikai elit tagjai számára, akiket sem rangjuk, sem idős koruk nem védhetett 
meg egy esetleges füttykoncerttől.39 Előfordulhatott, hogy némelyek ettől félve 
nem jelentek meg a spectaculumokon: legalábbis ezt feltételezi Cicero engesz-
telhetetlen gyűlöletének céltáblájáról, Piso Caesoninusról.40 (Az más kérdés, 
hogy egy haragtól fűtött, végletesen elfogult invectiva állításait mennyire kezel-
hetjük tényként.) 

Mindazonáltal a színi előadásokon a politikai kommunikációra jóval több le-
hetőség nyílt, mint a plausus vagy éppen a clamor, versus, sibilus. Cicero közlé-
sei azt a benyomást keltik, hogy egyáltalán nem volt szokatlan a színpadon előa-
dott szövegek politikai szempontú aktualizálása, ami csak a színészek és a kö-
zönség összjátéka révén volt lehetséges.41 Kr. e. 59 júliusában az ún. első trium-
virátus néven emlegetett politikai szövetség létrejöttét követő közhangulatról 
igen érzékletes képet fest Cicero az egyik Atticusnak írt levelében (2,19,3): az 
Apollinarián a tragikus színész, Diphilus „arcátlanul rátámadt” Pompeiusra. 
Diphilus nem tett mást, mint előadta a tragédia szövegét, a megfelelő helyeket 
nyilván félreérthetetlenül kiemelve. A közönség meghallotta, amit meg kellett hal-
lania: valósággal tombolt, és egy bizonyos sort, amely félreérthetetlen célzás volt 
Pompeius megtisztelő „Magnus” cognomenére számtalanszor elismételtetett a szí-
nésszel. (Ugyanez a közönség a színházba érkező Caesart taps helyett fagyos 
csöndben fogadta.) Cicero elbeszélése alapján a szöveg olyannyira illett Pompeius-
ra, mintha egyenesen erre az alkalomra írta volna valamelyik ellensége. Mindeb-
ből alapos okunk van azt feltételezni, hogy a darabválasztás sem volt esetleges.42 
Az első Philippica egyik helyéből pedig egyenesen úgy tűnik, mintha a ludi 
scaenici-n előadott tragédiák szövege csupán ürügy, eszköz lett volna a színé-
 
38  Sest. 124 maximum vero populi Romani iudicium universi consessu gladiatorio declaratum est; 

125 Equidem existimo nullum tempus esse frequentioris populi quam illud gladiatorium, neque 
contionis ullius neque vero ullorum comitiorum. 

39  fam. 8,2,1 (Kr. e. 51, Caelius Cicerónak) accessit huc, quod postridie eius (sc. M. Valerii Mes-
salae) absolutionem in theatrum Curionis Hortensius introiit, puto, ut suum gaudium gaudere-
mus. hic tibi „strépitus, fremitus, clámor tonitruum ét rudentum síbilus.” Hoc magis animad-
versum est, quod intactus ab sibilo pervenerat Hortensius ad senectutem; sed tum tam bene, ut 
in totam vitam quoivis satis esset et paeniteret eum iam vicisse. 

40  Pis. 65 (Pompeius színházának küszöbön álló felavatása alkalmából sorra kerülő fényes ludira 
utalva) da te populo, committe ludis. sibilum metuis? (...) ne acclametur times? (...) manus tibi 
ne adferantur? (...) de hoc non dubito: non audebit accedere ad ludos. 

41  Sest. 118 et quoniam facta mentio est ludorum, ne illud quidem praetermittam, in magna va-
rietate sententiarum numquam ullum fuisse locum, in quo aliquid a poeta dictum cadere in 
tempus nostrum videretur, quod aut populum universum fugeret aut non exprimeret ipse. 

42  Att. 2,19,3 ludis Apollinaribus Diphilus tragoedus in nostrum  Pompeium petulanter invectus 
est; „nóstra miseriá / tu es magnus” – miliens coactus est dicere; „Éandem virtutem ístam 
veniet témpus cum graviter gemes” totius theatri clamore dixit itemque cetera. nam et eius 
modi sunt ii versus uti in tempus ab inimico Pompei scripti esse videantur: „si neque leges 
neque mores cogunt” –, et cetera magno cum fremitu et clamore sunt dicta. Vö. Bell i. m. (6. 
jegyz.) 177/103. j. 
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szek számára valamilyen aktuális, a közönség véleményével megegyező politikai 
vélemény megfogalmazására.43 Mindezek után nem csodálkozhatunk azon, hogy 
Cicero egy Kr. e. 44-ben Atticusnak írt levelében arra kéri barátját, írjon neki a 
közhangulatról és a mimusok „mondásairól”.44 

Cicero a pro Sestio-ban nem kis lelkesedéssel számol be arról, hogy a theatrum 
valóságos politikai tüntetés színterévé vált a száműzetésből való visszahívásáról 
hozott senatus consultum után. Clodius halálra váltan ült a nézőtéren, miközben 
a színészek a Simulans című fabula togata egyik sorát egyenesen neki címezve, 
az arca fölé hajolva adták elő. Az eset annál is figyelemre méltóbb, mert Clodius 
ekkor pályázott az aedilisi hivatalra, márpedig a színészek a megrendeléseiket a 
ludit rendező aedilisektől várhatták – vagyis saját érdekeik ellenére cselekedtek 
így.45 Clodius tehát Pompeiuséhoz hasonló megszégyenítést élt át, míg Cicero 
ennek épp az ellenkezőjét. A pro Sestio-ban hosszú, szemléletes leírást ad kora 
leghíresebb színészének, az általa különösen csodált Aesopusnak az alakításairól, 
aki, miként írja: flens et recenti laetitia et mixto dolore ac desiderio mei, egit ad 
populum Romanum multo gravioribus verbis meam causam, quam egomet de me 
agere potuissem (120). Aesopus hatásos előadásmódjával nem csupán politikai 
aktualitást adott a tragédia (tragédiák) szövegének, hanem – a közönség lelkes 
tetszésnyilvánításai közepette – improvizált is (121): „summum amicum, summo 
in bello”, nam illud ipse actor adiungebat amico animo et fortasse homines 
propter aliquod desiderium adprobabant, „summo ingenio praeditum.”46 Más-
kor gesztusai kölcsönöztek új értelmet a verssoroknak: miután valószínűleg a 
Palatinus felé fordulva „demonstrálta Cicero régi szerencséjét”, megfordulva a 
„haec ómnia vidi inflámmari” verssort szavalta – nyilvánvalóan arra emlékez-
tetve a közönséget, hogy Cicero Palatinuson álló házát Clodius Kr. e. 58 márciu-
sában leromboltatta és felperzseltette (121). Aesopus másik, emlékezetes alakítá-
sát felidézve, amelyet a Brutus c. fabula praetexta-ban nyújtott,47 a következő 
 
43  Phil. 1,36 Nisi forte Accio tum plaudi et sexagesimo post anno palmam dari, non Bruto pu-

tabatis, qui ludis suis ita caruit, ut in illo apparatissimo spectaculo studium populus Romanus 
tribueret absenti, desiderium liberatoris sui perpetuo plausu et clamore leniret. 

44  Att. 14,3,2 tu si quid πραγµατικὸν habes rescribe; sin minus, populi ἐπισηµασίαν et mimorum 
dicta perscribito. 

45  Sest. 118 sed quid ego populi Romani animum virtutemque commemoro, libertatem iam diutur-
na servitute dispicientis, in eo homine, cui tum petenti iam aedilitatem ne histriones quidem 
coram sedenti pepercerunt? nam cum ageretur togata, ’simulans’ ut opinor, caterva tota cla-
rissima concentione in ore impuri hominis imminens contionata est: ’ huic, Tite, / tua post prin-
cipia atque exitus vitiosae vitae.’ sedebat exanimatus. (Az igazsághoz hozzátartozik, hogy 
minderről Cicero nem személyes élmény alapján számol be, hiszen ekkor ő még nem volt Ró-
mában. Vö. Sest. 122 existimare facilius possunt, qui adfuerunt.) Vö. R. A. Kaster: Marcus Tul-
lius Cicero Speech on Behalf of Publius Sestius. Translated with Introduction and Commentary 
by R. A. Kaster. Oxford 2006. 349–50. 

46  Arról, hogy melyik tragédiáról lehet szó, mely sorok tartozhattak az eredeti darabhoz, melyeket 
rögtönzött Aesopus más tragédiákból ld. Kaster i. m. (45. jegyz.) 351–3. 

47  A darabról ld. Kaster i. m. (45. jegyz.) 355. 
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elgondolkodtató megjegyzést teszi Cicero (123): utrum igitur haec Aesopum 
potius pro me aut Accium dicere oportuit, si populus Romanus liber esset, an 
principes civitatis? Vagyis a színház egyfajta pótlék: a szabadság hiánya miatt itt 
hangozhatnak el olyan vélemények, amelyeket a principes civitatis-nak kellene 
hangoztatnia. Bizonyos, hogy egyrészt a histriones által képviselt politikai állás-
foglalásnak szükségképpen meg kellett egyeznie a nézők véleményével, másrészt 
a szabadság Cicero szóhasználatában a senatorok szólásszabadságát jelenti.48 
Mindezt figyelembe véve beláthatjuk, hogy megjegyzése mennyire élesen rávi-
lágít sajátos – a római politikai elit egészére jellemző – gondolkodásmódjára, 
amelyben a plebsnek teljes egészében passzív, alárendelt szerep jut.49 Míg mi haj-
lamosak vagyunk úgy gondolni, hogy a spectaculumokon a populus Romanus poli-
tikai kérdésekben a saját véleményének adott hangot, addig Cicero olvasatában ez 
azt jelenti, hogy az állam vezetőivel megegyezően vélekedett. Ha pedig éppenség-
gel nem így történt, az sem a plebs önálló állásfoglalásának, hanem népszerűségre 
vadászó – ám ugyancsak – nobilisek manipulációjának az eredménye. 

A fentiekből tévedés volna azt a következtetést levonni, hogy az előkelők ál-
tal rendezett látványosságokban kizárólag a plebs lelte volna gyönyörűségét, és 
az előbbiek csak a politikai haszonszerzés eszközének tekintették volna azokat. 
Bár nyilvánvalóan akadtak olyanok, akiktől távol állt a tömeg lelkesedése, eset-
leg fanyalogva vagy megvetően nyilatkoztak volna az efféle időtöltésről, Cicero 
szerint ez csupán a látszat: delectant homines (...) ludi, etiam illos, qui dissimu-
lant, non solum eos, qui fatentur (Mur. 40). Valójában ő maga is azok közé tar-
tozott, akik számára a ludi esetenként kiváló alkalom volt arra, hogy Rómát el-
hagyva valamelyik vidéki birtokán pihenje ki magát.50 Egy művelt római előkelő 
nem feltétlenül osztozott a többség lelkesedésében, előfordult, hogy inkább olva-
sással, írással töltötte idejét, élvezve a magányt és a vidéki táj elbűvölő szépsé-
gét.51 Ez magától értetődően nem azt jelentette, hogy soha ne vett volna részt a 
látványosságokon. Csak éppen bármennyire igyekezett a játékok vagy a munera 
rendezője korábban nem látott egzotikummal vagy luxussal bámulatba ejteni a 
közönséget, azok egy idő után így is unalmassá válhattak.52 Ez lehet az egyik oka 
 
48  P. A. Brunt: The Fall of the Republic and Related Essays. Oxford 1988. 314. 
49  A nép szerepéről a köztársaságkori politikában évtizedes vita folyik a szakirodalomban, amelyet 

jelentős mértékben Fergus Millar témábavágó publikációi generáltak. Informatív áttekintést 
nyújt a különféle álláspontokról Martin Jehne. Ld. M. Jehne: Einführung: Zur Debatte um die 
Rolle des Volkes in der römischen Politik. In: M. Jehne (Hg.): Demokratie in Rom? Die Rolle 
des Volkes in der Politik der Römischen Republik. Stuttgart 1995 (Historia Einzelschriften 96) 1–9. 

50  Quint. fr. 3,1,1 (Kr. e. 54) Ego ex magnis caloribus (non enim meminimus maiores) in Arpinati 
summa cum amoenitate fluminis me refeci ludorum diebus. (A szeptember 4–9-ig tartó ludi 
Romani ideje alatt); vö. Att. 2,1,1. 

51  Ahogyan minden bizonnyal M. Marius tette, akinek Cicero hosszú levélben számol be azokról a 
káprázatos látványosságokról, amelyekkel Pompeius ajándékozta meg a populus Romanus-t 
színházának felavatásakor, Kr. e. 55 szeptemberében (fam. 7,1). 

52  Többek közt ezzel érvel Cicero akkor, amikor Curiót le akarja beszélni a túlságosan költséges 
látványosságok rendezéséről (fam. 2,3,1; Kr. e. 53): in eum statum temporum tuum reditum 
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annak, hogy Cicero kissé fanyalogva ír azokról a játékokról, amelyeket Pom-
peius rendezett Kr. e. 55-ben színházának dedicatiója alkalmából, s amelyeket 
igen nagy várakozás előzött meg.53 

A látványosságok a római kultúra integráns részét képezték: a valláshoz, a 
hagyományokhoz való szoros kötődésük eleve megkérdőjelezhetetlenné tette a 
létjogosultságukat. Mint kommunikációs rituálék kiemelten fontos szerepet ját-
szottak a római politikai életben. Cicero szövegei alapján az is egyértelmű, hogy 
a látványosságokat adó magistratus illetve magánember számára nem lebecsü-
lendő politikai haszonnal jártak. Ám az már korántsem ennyire egyszerű kérdés, 
hogy miben is állt ez a politikai haszon. Bár Cicero közvetlen összefüggést látott 
a spectaculumok rendezése és a választások kimenetele között, számunkra ez az 
összefüggés mindannak fényében, amit a római választások mechanizmusáról 
tudhatunk, korántsem ennyire egyértelmű. Nagyon valószínűnek tűnik, hogy a 
spectaculumok rendezése nem közvetlenül befolyásolta rendezőjének politikai 
karrierjét, hanem közvetve, sokkal bonyolultabb, nehezen átlátható módon. Ezen 
a ponton olyan, a római politikai kultúrát meghatározó fogalmakba ütközünk, 
mint auctoritas, dignitas, fama, gloria, amelyek a politikai elit tetteinek mozga-
tórugói voltak.54 Ugyanakkor tévedés volna azt gondolni, hogy ezek a rómaiak 
számára absztrakt fogalmak lettek volna: cselekvési mintákban (exemplumok-
ban) és képekben, látványosságokban, szimbólumokban, műalkotásokban, rituá-
lékban „öltöttek testet”. Ha ezeket jobban megértjük, akkor bizonyosan jobban 
megértjük a római politikai kultúrát is. 

 
 
 
 

                                     
incidere, ut iis bonis quae tibi natura, studio, fortuna data sunt, facilius omnia, quae sunt 
amplissima in re publica consequi possis quam muneribus. Quorum neque facultatem quisquam 
admiratur (est enim copiarum, non virtutis) neque quisquam est quin satietate iam defessus sit. 

53  Pis. 65 instant post hominum memoriam apparatissimi magnificentissimique ludi, quales non 
modo numquam fuerunt, sed ne quo modo fieri quidem posthac possint, possum ullo pacto 
suspicari. A játékokról: fam. 7,1. Vö. Beacham i. m. (35. jegyz.) 61–74. 

54  Vö. Sest. 105 (a populares közkedveltségéről, a graves et magni homines népszerűtlenségéről) 
multitudini iucundi non erant (sc. graves et magni homines), suffragiis offendebatur saepe eorum 
voluntas; plausum vero etiam si quis eorum aliquando acceperat, ne quid peccasset perti-
mescebat: ac tamen, si quae res erat maior, idem ille populus horum auctoritate maxime com-
movebatur. Vö. Phil. 1,29; 1,33. 
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SERES ÉS A SELYEM PLINIUS KORÁBAN 
 
 
 
 
 
 
Plinius Naturalis Historia című művében gyakran említi a Seres-t, a „selyemem-
bereket”, vagyis azokat a törzseket, akik selymet állítanak elő, vagy azzal keres-
kednek. Beszél e népekkel kapcsolatban a selyemről is, bár nincs tisztában a se-
lyem eredetével, növényi eredetűnek véli. Csakúgy, mint Strabón, aki a „gyapjú-
fák” terméséből előállított pamuthoz hasonlítja a selyemárukat, amiket „bizonyos 
fák háncsaiból” állítanak elő.1 
 A görög-római világban a Kr. e. 1. században már biztosan ismerték a kínai 
selymet.2 Használata azonban még nem volt széles körben elterjedve.3 Florus le-
írja, hogy a carrhae-i csatában a parthus lovasság arannyal hímzett, élénk színű 
selyemzászlókat követett (1. 46. 8 (3, 11). Cassius Dio szerint Caesar Rómában a 
nézők feje fölé hatalmas selymeket feszíttetett ki a látványosságon (43. 24. 2), 
Lucanus pedig megemlíti, hogy Kleopatra selyemruhát viselt (Phars. 10. 141). 
 Augustus korabeli költők már gyakrabban használják a Seres és a sér anyag 
elnevezéseket.4 Vergilius is említést tesz a selyemről (Georg. II. 121),5 Proper-
tius pedig már számos helyen beszél róla. Több fajta selymet is felsorol, ezek 
között nemegyszer említi a könnyű ruhát kosi selyemből (I. 2, II. 1, IV. 2, IV. 5), 
amelyről viszont már Aristotelés is írt (Arist. Hist. Anim. V. 19). 
 
 

COA VESTIS 
 
Az Égei-tengeri Kos szigetén a selyemhernyók ciprus-, terpentin-, kőris- és tölgy-
fán éltek, vagyis itt nem valódi selyemről van szó, hanem vadselyemről. Az igazi 
selymet a Bombycidae családjába tartozó bombyx mori selyemgubójából állították 
elő, melynek 2–3 milliméter hosszú hernyói kizárólag friss eperfa levéllel táplál-

 
1  Strab. 15. 1. 20; C 694. 
2  Lásd: J. Ferguson – M. Keynes: China and Rome. ANRW II. 9. 2. 1978. 581–603. 
3  Lásd: A. Dihle: Serer und Chinesen. In: Antike und Orient: Gesammelte Aufsätze. Eds.: Viktor 

Pöschl – Hubert Petersmann. Heidelberg 1984. 201–216. 
4  Lásd: Z. Kádár: Sérica: Le rôle de la soie dans la vie économique et sociale de l'Empire romain, 

d'après les documents écrits. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis 3 (1967) 
79–84. 

5  quid nemora Aethiopum molli canentia lana , / velleraque ut foliis depectant tenuia Seres? 
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koznak.6 A vadselyem, amelyet ma tussahnak nevezünk, más színárnyalatú, mint a 
valódi selyem, és nehezebben színeződik.7 Kos szigetén végezték a selyemgubó fé-
sülését és szálfonását,8 sőt arról is vannak adataink, hogy a színezés is itt folyt, hi-
szen a közelben lévő Nisyros sziget híres volt bíborgazdagságáról. A kosi selyem-
anyagok vékonyak és átlátszóak voltak.9 A Coa vestis a luxusruházat kategóriájába 
tartozott, mivel nagyon drága volt.10 Általában tunikát vagy köpenyt készítettek 
belőle. Kurtizánok is viselték,11 esetenként férfiak is hordták nyári öltözékként.12 
Nem tudjuk pontosan meghatározni, hogy mikortól készítették a Coa vestist, csak 
annyit tudunk, hogy megjelenése az Aristotelés előtti időkre tehető.13 A Földközi-
tenger térségében, még a Keletről érkező „szerikus fátyol” megjelenése előtt, a Kr. e. 
2. századtól volt divatban.14 Varro és később Plinius leírásaikban áttetszősége mi-
att „üvegtógának” nevezték, az anyagot magát pedig bombycinaként emlegették. 
 A palmyrai ásatások során előkerült leletek is megerősítik, hogy ismerték a 
vadselymet. A római írott emlékanyagban a Kr. e. 1. évszázadtól már nem emlí-
tik. A kínai forrásokban viszont még a Kr. u. 2. és 3. század folyamán is leje-
gyezték a távoli birodalom, azaz Róma gazdaságának leírásánál a vadselymet, de 
nem különböztetik meg a valódi selyemtől.15 
 
 

SERES ÉS A SELYEM PLINIUSNÁL 
 
A Kr. u. 1. századra már jól ismertté válik a selyem Rómában. Tiberius egyik ren-
deletében megtiltotta a férfiaknak, hogy selyemruhát öltsenek (Kr. u. 22. Suet. Tib. 
33). Tacitus közli a császári leiratot, valószínűleg az eredetire támaszkodva (Tac. 
Ann. 3. 53; vö. Cass. Dio 57. 13, 3). A fényűzést korlátozó rendeletek betartását 
azonban nem lehetett hatékonyan ellenőrizni, így Tiberius felhagyott a kilátástalan 
próbálkozással.16 Suetoniustól tudjuk, hogy Tiberius utódja, Caligula szívesen 
 
 6  Der Neue Pauly: Enzyklopädie der Antike: Altertum 11. (DNP 11.) Eds.: H. Cancik – H Schneider. 

Seide. 347. 
 7  A. Böhme – Schönberger: Kleidung und Schmuck. In Rom und den Provinzen. Theiss 1997. 44. 
 8  DNP 11. 348. 
 9  Böhme – Schönberger i. m. (7. jegyz.) 44. 
10  RE 4. 127. 
11  Hor. Sat. I. 2. 101. 
12  Plin. Nat. XI. 77. 
13  RE 4. 127–128. 
14  Az ókorban a vadselyemből készült fonalat kezdetleges rokkán és kézi sodrással készítették, így 

jelentős volt a minőségbeli különbség a gubóról legombolyított valódi selyemszállal összeha-
sonlítva. L. Boulnois: A selyemút. Budapest 1972. 30−31. 

15  Ez adódhatott abból is, hogy Kínába csak közvetítéssel érkeztek a távoli birodalomról szóló 
adatok és saját ismereteik alapján pótolhatták a hiányzó információkat. Boulnois i. m. (14. 
jegyz.) 30–31; K. Hoppál: The Roman Empire According to the Ancient Chinese Sources, Acta 
Ant. Hung. 51 (2011) 263–306. 286−287. 

16  I. Sauerwein: Die leges sumptuariae als römische Maßnahme gegen den Sittenverfall. Hamburg 
1970. 162; Székely M.: Kereskedelem Róma és India között. Szeged 2008. 119. 
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hordott aranyszállal átszőtt köpönyeget (aurea chlamyde), és olykor selyemben, 
aranyszegélyű női ruhákban járt (Suet. Calig. 4. 19; 4. 52): Vestitu calciatuque et 
cetero habitu neque patrio neque civili, ac ne virili quidem ac denique humano 
semper usus est. Saepe depictas gemmatasque indutus paenulas, manuleatus et 
armillatus in publicum processit; aliquando sericatus et cycladatus. Nero ural-
kodása alatt a távol-keleti eredetű selymek nélkülözhetetlen kiegészítőivé váltak 
a római luxusnak. A Flaviusok korából származnak az első adatok a katonák se-
lyem viseletéről, amit az uralkodó diadalmenetekor használtak.17 Iosephus 
Flavius tudatja velünk, hogy 71-ben a iudaeai győzelem után Vespasianus és Titus 
csodálatos diadalmenetet szervezett Isis templomától indulva. A katonai menet 
keleti kincsekkel volt megrakva, többek között hímzett babiloni szövetekkel és 
ők maguk pedig selyembe öltöztek.18 Iosephus Flavius számba veszi a 
Vespasianus diadalmenetéhez hozott kincseket, amelyeket az ellenségtől vettek 
el a iudaeai hadjárat idején, ezek között a „legritkább bíborból szőtt vagy babilo-
ni módra alakokkal finoman hímzett szöveteket is megtaláljuk.”19 Hasonló felso-
rolás található Silius Italicus Punica című munkájában, amelyben leírja Mar-
cellus zsákmányát Syracusae ostroma után (XIV. 640).20 Miután számba veszi a 
Babilonból, Tyrusból, az Attalos királyságából és Memphisből származó szöve-
teket, így folytatja: munera rubri praeterea ponti, depexaque vellera ramis, fe-
mineus labor (XIV. 649-651). Silius Italicus fent idézett munkájában, a Seres 
népről beszélve – akik a messzi Keleten laknak – mindig beszél a selyemről is.21 

Plinius a 12. könyvében így ír a sérekről: lanigeras Serum in mentione gentis 
eius narravimus (Nat. 12. 8. 17). A 19. könyvében hasonlóan keveredik a selyem 
és a gyapjú szavak használata: superior pars Aegypti in Arabiam vergens gignit 
fruticem, quem aliqui gossypion vocant, plures xylon et ideo lina inde facta 
xylina. parvus est similemque barbatae nucis fructum defert, cuius ex interiore 
bombyce lanugo netur (Plin. Nat. 19. 2. 15). 

A sérekről és a selyemről ír Plinius a 6. könyvében: primi sunt hominum qui 
noscantur Seres, lanicio silvarum nobiles, perfusam aqua depectentes frondium 
canitiem, unde geminus feminis nostris labos redordiendi fila rursusque texendi: 
tam multiplici opere, tam longinquo orbe petitur ut in publico matrona traluceat. 
Seres mites quidem, sed et ipsi feris similes coetum reliquorum mortalium 
fugiunt, commercia exspectant. (Plin. Nat. 6. 20. 54). 

Az áttetsző selyemruhákra panaszkodik Seneca is: Video sericas vestes, si 
vestes vocandae sunt, in quibus nihil est quo defendi aut corpus, aut denique 
pudor possit : quibus sumptis, mulier parum liquido nudam se non esse iurabit. 
Haec ingenti summa ab ignotis etiam ad commercium gentibus arcessuntur, ut 
 
17  Kádár i. m. (4. jegyz.) 93. 
18  De bello Iud. V 4, 23. 
19  Révay József fordítása. 
20  Kádár i. m. (4. jegyz.) 93. 
21  Sil. VI. 4; XVII. 505. 
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matronae nostrae, ne adulteris quidem, plus sui in cubiculo, quam in publico 
ostendant. (De benef. 7. 9. 5)22 

A 3. századi Solinus a sérek bemutatásában és a selyem előállításának leírásához 
is Plinius művét vette alapul: Seras cognoscimus, qui aquarum aspergine inundatis 
frondibus vellera arborum adminiculo depectunt liquoris et lanuginis teneram 
subtilitatem humore domant ad obsequium. hoc illud est sericum in usum publicum 
damno severitatis admissum et quo ostendere potius corpora quam vestire primo 
feminis, nunc etiam viris luxuriae persuasit libido. Seres ipsi quidem mites et inter 
se quietissimi, alias vero reliquorum mortalium coetus refugiunt, adeo ut cetera-
rum gentium commercia abnuant. primum eorum fluvium mercatores ipsi tran-
seunt, in cuius ripis nullo inter partes linguae commercio, sed depositarum rerum 
pretia oculis aestimantibus sua tradunt, nostra non emunt. (Solin. 50. 2–3) 

A 4. században Ammianus Marcellinus Pliniust és Solinust követte: Seres, … 
abunde silvae sublucidae, a quibus arborum fetus aquarum asperginibus crebris 
velut quaedam vellera molientes ex lanugine et liquore mixtam subtilitatem 
tenerrimam pectunt, nentesque subtegmina conficiunt sericum ad usus antehac 
nobilium, nunc etiam infimorum sine ulla discretione proficiens. (Amm. Marc. 
23. 6. 67)23 Hasonlóan ír az 5. századi Martianus Capella is: Seres, qui undis as-
pergunt arbores suas, ut lanugo, quae sericum creat, possit admitti. (6. 693) 

Plinius a séreket jellemzi a Taprobané szigetről írt részletben: ultra montes 
Hemodos Seras quoque ab ipsis aspici, notos etiam commercio; patrem Rachiae 
commeasse eo; advenis ibi feras occursare, ipsos vero excedere hominum mag-
nitudinem, rutilis comis, caeruleis oculis, oris sono truci, nullo commercio lin-
guae. cetera eadem quae nostri negotiatores: fluminis ulteriore ripa merces po-
sitas iuxta venalia tolli ab iis, si placeat permutatio (6. 24. 88).24 Ezt a részt saját 
fordításban közlöm: „Ismerik a Hemodus hegyen25 túl lakó séreket, akik keres-
kedelmükről híresek. A követek szerint Rachia apja is járt náluk; megérkezése-
kor a vademberek elébe siettek. Magasabbak voltak, mint az átlagember, hajuk 
vörös, szemük kék, hangjuk érdes, és egyetlen szó nélkül kereskedtek. A követek 
beszámolóinak többi része megegyezett azzal, amit már a kereskedőink is el-

 
22  Lásd még: Petr. Sat. 55: Aequum est induere nuptam ventum textilem, / palam prostare nudam 

in nebula linea? 
23  „a sereknél … nagy számmal vannak félárnyas erdők, ahol a fák valamilyen termését vízben va-

ló többszörös áztatással gyapjú módjára dolgozzák fel, a folyadékkal áztatott pehelyszerű anya-
got igen finom szálakká fésülik, és a fonalakból a sericum szövetet készítik. Ezt régebben csak 
előkelő emberek szerezhették meg, de mostanában az alsóbbrendűek is egyaránt használják.” 
Szepesy Gyula fordítása. 

24  Ebben a caputban korábban eltértem Mayhoff szövegkiadásától, és Detlefsent követve az ibi 
feras helyett a sibi Seras alakot használtam (Székely i. m. (16. jegyz.) 101–111). Néhány éves 
csendes szakmai vita után be kell látnom, hogy Gesztelyi Tamásnak volt igaza, aki a kérdéses 
résznél Mayhoff szövegkiadását javasolta. Ezúton is megköszönöm tanácsait. 

25  Hemodus – lat. Hemodus, -i, m.; Hemodes, -is, m.; Emodus, -i, m.; a Himálaja hegylánc keleti 
része. A név jelentése: havas hegység.  
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mondtak: az eladásra szánt áruikat a folyó túlsó partján helyezték el azon áruk 
mellett, amelyeket eladásra kínáltak az ott lakók; hogyha elégedettek voltak a 
cserével, elvitték azokat.” 

Plinius Seres jellemzése ellentmond az általunk ismert „selyememberek”, a 
kínaiak általános azonosítási jegyeinek. A legtöbb kutató inkább a Kína nyugati 
szomszédságában élő indoeurópai törzsekre vonatkoztatja a leírást, akik kapcso-
latba kerültek a selyem-kereskedelemmel.26 Harmatta János viszont megállapítja, 
hogy Plinius leírása a sérekről nem Apollodórostól, hanem Amometustól szár-
mazik. Amometus művét egy utópisztikus-mitológikus földrajzi-néprajzi mun-
kaként jellemzi, amelyet figyelmen kívül lehet hagyni a sérek azonosításánál.27 
Plinius jellemzése meglepő egyezést mutat Tacitus germán népekről szóló leírá-
sával: truces et caerulei oculi, rutilae comae, magna corpora…(Tac. Germ. 4). 
Az azonosság különösen érdekes, mivel Tacitus germánokról szóló jellemzését 
Plinius mára elveszett germán munkájából vehette át. Plinius 46 és 58 között a 
rajnai limesnél szolgált lovassági parancsnokként, így a saját tapasztalata alapján 
írta meg húszkötetes munkáját a germaniai viszonyokról. Felmerül a kérdés, 
hogy Amometus milyen szóhasználata indíthatta Pliniust, hogy a római irodalom 
tradicionális germán típus leírását alkalmazza a sérek jellemzésénél. Amometus 
munkája sajnos töredékesen maradt fenn. 

Solinus félreértve Plinius leírását Taprobané lakóit jellemzi magas termetű, 
kék szemű, ijesztő hangú, vörös hajú emberekként. Solin. 53. 21: Ergo inde ho-
mines corporum magnitudine omnes homines antecedunt; crines fuco imbuunt, 
caeruleis oculis ac truci visu, terrifico sono vocis. Martianus Capella az 5. szá-
zadban keletkezett művében Plinius szavainak felhasználásával Solinus tévedését 
követi Taprobané lakóinak leírásánál. Mart. Cap. 6. 697: Homines ibi corpore 
grandiores ultra omnium mensuram, rutilis comis, caeruleis oculis, truci oris so-
no, nullo linguae commercio genti alteri sociantur. 

A fentiek alapján láthatjuk, hogy a Flaviusok korában is csak keveset tudtak a 
sérekről és a selyemről, noha a Kelettel folytatott kereskedelem volumene meg-
nőtt és a selyemruhák használata az uralkodók hivatalos ceremóniájába is belé-
pett.28 Az antik auctorok nem ismerték a selyem eredetét és készítését, a se-
lyemmel kapcsolatos leírásaikat pedig évszázadokon keresztül kritika nélkül át-
vették egymástól. Ezzel szemben a Periplus kereskedő szerzője már az 1. század 
folyamán pontosan leírta, hogy a textíliák honnan érkeznek. Ő volt az első a nyu-

 
26  Legújabban: S. Faller: Taprobane im Wandel der Zeit: Das Sri-Lanka Bild in griechischen und 

lateinischen Quellen zwischen Alexanderzug und Spätantike. Stuttgart 2000. 88–94. A ’néma 
kereskedelem’ leírása Hérodotosnál is megtalálható Libya népeinek leírásánál (4, 196). Az ilyen 
típusú kereskedést főleg értékes áruk megvásárlására használták a birodalom határterületein: 
Nyugat- és Kelet-Afrika, Taprobané, Kína és India bizonyos részein. 

27  Harmatta J.: Az ókori India és Kína kapcsolatainak történetéből. AntTan 11 (1964) 33–47, 39. 
28  Kádár i. m. (4. jegyz.) 93. 
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gati irodalomban, aki a selyem pontos származási helyét is megemlíti.29 A 
Periplusban az árucikkek között többször előfordul a kínai selyemruha, a nyers-
selyem és a selyemfonál is (PME 39, 49, 56, 64). A kereskedő tisztában volt a 
kelmék anyagával, minőségével, értékével, munkájában nyilvánvalóan a korban 
használatos kereskedelmi szakkifejezéseket használta. 

Plinius korabeli selyemszövet nem maradt fenn a Római Birodalom területén.30 
Pfister és Willets azonban a Dura Eoropos és Palmyra feltárásakor talált harma-
dik századi selyemszövetekre támaszkodva megállapították, hogy ezeket a szö-
veteket kínai és talán vad indiai selyemhernyóból készítették.31 Palmyrában fenn-
maradtak olyan selyemmaradványok, melyeknél megállapítható, hogy a szál Kí-
nából (bombyx mori) származik, de a szálak kötése már világosan mutatja, hogy 
ezt az anyagot „nyugati” szövőszéken állították elő. A Kínán kívüli szövőknek 
nyilvánvalóan meg kellett tanulniuk, hogy hogyan kell bánni egy ilyen finom 
szállal.32 Bár fennmaradtak színes és színezetlen, valamint különböző mintázatú 
selyemanyagok is,33 mégis feltehetőleg a többség mintázatlan és egyszerű vá-
szonkötéssel készített selymet viselt. Az egyszerű taftselymet csak a szövés után 
festették meg; Palmyrában általában sárgára, barnáspirosra, acélkékre és moha-
zöldre. Ezeknek a szöveteknek a munka- és anyagköltsége alacsonyabb volt, 
mint a többszínűnek, melybe esetleg még mintát is szőttek. Két különböző tech-
nikát figyelhetünk meg Palmyrában, így meg tudjuk különböztetni a Kínában 
előállítottaktól a nyugaton szőtt selyemanyagokat. Nyugaton a mintát mindig a 
szövőszék vízszintes szálával képezték, Kínában viszont ez a függőleges láncfo-
nallal történt.34 

 
 

KAGYLÓSELYEM 
 
A selyem egy igen ritka és kevésbé ismert változata a kagylóselyem, amit gyak-
ran emlegettek már az ókorban is byssos-selyemként. A byssos szó jelentése nem 
egyértelmű, kortól, de akár szerzőtől függően is változó. A klasszikus források-
ban a byssos általában lent, finom lenvásznat jelöl (linum, linon). Hérodotos és 
Pausanias byssos-leírása alapján azonban inkább gyapotra kell gondolnunk.35 
 
29  A Vörös-tenger körülhajózása. Fordította, az előszót, a jegyzeteket írta: W. Salgó Á. Acta 

Antiqua et Archaeologica. Suppl. XI. Szeged 2010. 52. 
30  Kádár i. m. (4. jegyz.) 93. 
31  R. Pfister: Textiles de Palmyre. Paris 1934. 55; W. Willets: Chinese Art. I. London 1958. 214. 
32  Böhme – Schönberger i. m. (7. jegyz.) 46. 
33  DNP 11. 348. 
34  Ezeket a selymeket nem húzószövőszéken, hanem valószínűleg egy zsinórbottal ellátott szövő-

széken állították elő. 
35  Hdt. 2. 86. Pausanias a Kr. u. 2. században leírja, hogy Élis kendert, lent és byssost termel, ami 

más, mint a selyemfonál (5. 5. 2; 6. 26. 6). A gyapot nőtt Egyiptomban és Núbiában is, és helyi-
leg használták, de az indiai pamut volt a legjobb minőségű. Lásd még: W. Scheidel – I. Morris – 
R. P. Saller (eds.) The Cambridge Economic History of the Greco-Roman World. Cambridge–
New York. Cambridge University Press 2007. 397–398; 683. 
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A kagylóselyem úgy jön létre, hogy egyes tengeri kagylók kapaszkodó szála-
kat bocsátanak ki, amivel a tenger fenekéhez vagy kövekhez rögzítik magukat. 
Ilyen pl. a Földközi-tengeri nagy sonkakagyló (Pinna nobilis), amelynek 3–8 cm 
hosszú aranyszínű szálai vannak, ezekből különleges textíliát szőnek.36 A byssos-
selyem elnevezés az írott forrásokban összemosódhatott a héber nyelvből eredő 
bus len- vagy pamutvászonból készült ruha értelmű szóval.37  

Sokáig kétségesnek számított a kutatásban, hogy már az ókorban is ismerték-e 
a kagylóselymet. Használatának eddigi legrégebbi bizonyítéka az egykori Pan-
nonia Inferior provincia területéről került elő. 1912. augusztus 12-én az egykori 
Aquincum városában két mumifikált holttestre bukkant Hollendonner Ferenc. 
Közülük az egyiket már korábban kifosztották, de az érintetlenül talált női sírból 
többek között egy barnás árnyalatú textilmaradvány került elő, melyet az ásató 
régész kagylóselyemként határozott meg.38 Sajnálatos módon az ásatási napló és 
az eredeti elemzés is eltűnt a 2. világháború folyamán. Csupán az erről írt publi-
kációból és Hollendonner szakmai alaposságát ismerve győződhetünk meg arról, 
hogy valóban helyes következtetéseket vonhatott le. Az Aquincumban talált le-
letről a mellékletekből és a temetkezési rítusból megállapítható, hogy az el-
hunytnak a társadalom vezető rétegébe kellett tartoznia.39 

Az Aquincumban fellelt kagylóselyem készítési helyének meghatározásában 
az itteni lakosság származásának és kapcsolatainak vizsgálata jelenthet kiinduló 
pontot. Eredetének helye a Földközi-tenger környékére korlátozódik, mivel a nagy 
sonkakagyló csak ezeken a területeken volt fellelhető. Az itáliai kapcsolatok 
mellett a szíriai és egyiptomi hatások igen hangsúlyosnak bizonyultak.40 

Az írott forrásokban Tertullianus Kr. u. 200 körüli bírálatában ismerhetünk rá 
a kagylóselyemre: Nec fuit satis tunicam pangere et serere, ni etiam piscari ves-
titum contigisset; nam et de mari vellera, qua muscosae lanositatis lautiores 
conchae comant. (Tertull. De Pallio III. 6.). Ebből kiderül, hogy a tengerből szár-
mazó anyagot a ruházat elkészítésére használták. Diocletianus császár árjegyzék-
ében is megjelenik az erea thalassia kifejezés, ami alatt nagy valószínűséggel a 
kagylóselymet érthetjük. Bár teljes bizonyossággal nem állítható, de a Periplus 

 
36  Még ma is byssosnak nevezik, kötelek, zokni, sapka vagy kesztyű készítéséhez használják. 

Egyes feltételezések szerint már az ókorban sem lehetett egyértelmű a fogalom használata. A 
görög és római kifejezések pontatlan átvétele további problémát jelent, ami az eredeti jelentést 
is nehezen meghatározhatóvá teszi. 

37  F. Maeder: Sea-Silk in Aquincum: First Production Proof in Antiquity. In: Purpureae Vestes II. 
2008. 109−110. 

38  Hollendonner F.: Az aquincumi római szövet anyaga. Botanikai Közlemények 16 (1917) 35–37. 
39 Maeder i. m. (37. jegyz.) 114. Vö. Póczy K.: A pannoniai késő császárkori múmiatemetkezések 

néhány tanulsága. BudRég 32 (1998) 59–75. 63. A sírokban talált érmék alapján a temetkezés 
terminus post quem-e 326-ra keltezhető, felső határa pedig Aquincum feladása, azaz  az 5. szá-
zad eleje. 

40 Maeder i. m. (37. jegyz.) 113−116; Póczy i. m. (39. jegyz.) 64. 
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Maris Erythraei c. munkában a pinnika is talán ezt takarhatja (PME 59).41 Kíná-
ból származó forrásokban is megemlékeznek a szó szerinti fordításban vízi bá-
ránynak vagy tengeri birkának (shuiyang) nevezett élőlényből nyert selyemszerű 
anyagról.42 Többen – így pl. Raschke – amellett érveltek korábban, hogy ez csupán 
egy legenda és valójában csak a vadselyem egy válfajáról lehet szó.43 Raschke 
munkájának megírásakor azonban még a byssos pontatlan meghatározásából in-
dult ki, így ma már cáfolható véleménye.44 

A selyemruhák finomak, fényesek, átlátszók és drágák voltak; bíborral szí-
nezték, és gyakran arannyal szőtték át. A legértékesebb ruha az volt, ami teljesen 
selyemből készült (holoserica). Jutányosabb áron lehetett hozzá jutni a félse-
lyemhez (subserica): lent, gyapjút és pamutot használtak láncként és csak vetü-
lékként használtak selymet hozzá. A selyem különleges kisugárzást kölcsönzött 
viselőinek. Több római császár és császárné, valamint az ordo senatorius tagjai 
közül is többen selyemruhát viseltek. A selyemruházat az elitréteg státuszszim-
bólumává vált Rómában. Quintilianus azonban mérsékletre int viselésében: do 
tempori, ne hirta toga sit, non ut serica. (Quint. XII. 10. 47). 

 

 
Pinna nobilis és kapaszkodófonalai 
 

(Forrás: F. Maeder: Sea-Silk in Aquincum:  
First Production Proof in Antiquity.  
In: Purpureae Vestes II. 2008) 

 

 
41 Maeder i. m. (37. jegyz.) 111, 116. 
42 Boulnois i. m. (14. jegyz.) 38; 93. 
43 Lásd: M. G. Raschke: New Studies in Roman Commerce with the East. ANRW II. 9. 2. 1978. 

604–1378. 
44 Hou Han shu-nál az említett anyagból készült öltözéket Haixi ruhának nevezik. J. E. Hill ezt a 

területet Egyiptomként határozta meg: http://depts.washington.edu/silkroad/texts/weilue/ 
appendices. html#d; Hoppál i. m. (15. jegyz.) 294−295. 
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AZ IDŐSEBB PLINIUS ÉS PERSIUS  
EGYIK SORÁNAK ÉRTELMEZÉSE1 

 
 

 
 
 
Aules Persius Flaccus, a Nero korában élt szatíraköltő, Kr.u. 62-ben halt meg, s 
életrajza szerint noha életében nem jelentek meg művei, a halála után mestere, L. 
Annaeus Cornutus és barátja és költőtársa, Caesius Bassus által kiadott kötete 
ismertté és népszerűvé tette a nevét.2 Mindezt a Persiust valószínűleg személye-
sen is ismerő Quintilianus is megerősíti, aki bár az ötvenes években Rómában 
élt, az évtized végén elhagyta a Várost, s oda már csak Nero halála után tért visz-
sza. Az idősebb Plinius azonban, akinek a Flavius-kor átfogó enciklopédiáját kö-
szönhetjük, bár az ötvenes és hatvanas éveket is aktívan töltötte, ahogy később 
unokaöccse Baebius Macernek írt levelében beszámolt róla,3 úgy tűnik, nem állt 
kapcsolatban a Nero-kor prominenseivel. Többek közt ekkor írta Pomponius Se-
cundusról, a germaniai háborúkról s a szónoki képzésről szóló Studiosi tres és a 
nyolc könyv terjedelmű grammatikai művet, a Dubius sermo-t. Termékenysége 
ellenére a Nero-kori források mégsem emlékeznek meg róla, így még föltételezni 
sem lehet, milyen volt a viszonya a kor költőihez, íróihoz. Naturalis historia cí-
mű művéből sem nyerhetünk sok adatot, hiszen a 68-ban lezárult korszak iro-
dalmi-szellemi életének meghatározó alakjai közül csak Senecáról tesz említést,4 
s mellette csupán két hadvezérről, Suetonius Paulinusról5 és Domitius Corbu-
lóról,6 akik emlékirataikat adták közre, s így kerülhettek az idősebb Plinius ér-
deklődési körébe, hiszen azokat forrásként használhatta Nero koráról szóló törté-
neti munkájához. Hiába folytatott tehát mindvégig irodalmi tevékenységet, nevét 
és munkásságát, mivel történeti művét (A fine Aufidi Bassi) és enciklopédiáját 
már a Flaviusok korában adta ki, bármilyen szorosan gyökerezik is benne, általá-
ban a Nerót követő korszakhoz kötik. 

De ez csak az érem egyik oldala. Másfelől még azt is terhére róhatják, hogy 
ami fönnmaradt tőle, az csak csekély mértékben irodalmi, így nem, vagy csak 
 
1  Jelen tanulmány az OTKA T 81297 nyilvántartási számú pályázata keretében készült. 
2  Vö. Vita Aulis Persii Flacci de commentario Probi Valeri sublata: editum librum continuo 

mirari homines et diripere coeperunt. 
3  Vö. Plin. Ep. 3, 5. 
4  Plin. Nat. 6, 21, 60; 9, 78, 167. 
5  Plin. Nat. 5, 1, 14. 
6  Plin. Nat. 5, 20, 83; 6, 8, 23. 
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nehezen kapcsolható össze a Nero-kor gazdag költészetével és prózairodalmával. 
Pedig Pliniusban megvolt a hajlam, hogy erőteljesebb kapcsolatokat építsen ki a 
kor vezető szellemi köreivel. Nem volt véletlen, hogy a Tacitus és Quintilianus 
által is nagyra értékelt7 hadvezér és tragédiaíró, Pomponius Secundus életét írta 
meg azután, hogy lovassági praefectusi szolgálatának tapasztalatait összefoglalta 
De iaculatione equestri című munkájában. Bár Plinius Pomponius Secundus-élet-
rajzát lehetetlenség rekonstruálni, talán nem járunk messze az igazságtól, ha azt föl-
tételezzük: választásában saját eszmény- és identitáskeresése is szerepet játszott. 

Az idősebb Plinius sok tekintetben nyilván önkéntesnek is nevezhető margi-
nális szerepe a Nero-kori irodalom vérkeringésében mégsem jelenti azt, hogy ő 
maga, ha nem volt is részese, ne követte volna a római művészi-szellemi élet fej-
leményeit. Unokaöccsének sorai is megerősítik ezt, hiszen azt írja róla, hogy hi-
hetetlenül szorgalmas olvasó volt (incredibile studium),8 mindent kijegyzetelt, 
amit fölolvastak neki (Nihil enim legit quod non excerperet), mert az volt a mon-
dása, hogy nincsen minden ízében haszontalan könyv (nullum esse librum tam 
malum ut non aliqua parte prodesset).9 S hogy érdeklődése a költészetre is kiter-
jedt, mi sem bizonyítja jobban, mint a már idézett Pomponius Secundus-életrajz, 
s a Dubius sermo-nak a késő-ókori Charisiusnál névvel vagy névtelenül megőr-
zött töredékei. 

Arra azonban, hogy az idősebb Pliniust és a szatíraköltőt összekapcsoljuk, 
mégis inkább az hatalmaz föl, hogy a polihisztor tudós fönnmaradt munkája – 
éppen szerzőjének életútja folytán – legalább annyira, ha nem még inkább – ösz-
szegzése a Nero-kor tudásának, mint Vespasianus időszakáénak. Ebből a szem-
pontból tekintve, a benne fölhalmozott tudás-, hiedelem- vagy téves ismeret-
anyag éppúgy hátteret ad a megelőző kornak, mint annak, amelyben végül meg-
született, így természetes segítségül hívhatjuk a Nero-kori szövegek, például Per-
sius értelmezéséhez. Ez persze nem friss fölismerés, ahhoz azonban, hogy a 
Naturalis historia jelentősége megnőjön a szatírák értelmezésében, egyfelől az 
interpretációhoz segítségül hívható szövegkorpusz tragikus beszűkülésére, más-
felől pedig a költői szövegek értelmezésében játszott szerepének a fölértékelődé-
sére volt szükség. Ez utóbbi ugyanis nem volt magától értetődő. Az ókori kom-
mentárirodalom, például Servius, alig támaszkodik rá. Az említett grammatikus 
mindössze egy-egy alkalommal idézi az Eclogaehoz, a Georgicához és az Aene-
ishez írt kommentárjában,10 míg az ókori alapokon álló Persius-kommentár, a 
Commentum Cornuti egyetlen egyszer sem. 

Az idősebb Plinius jelentőségének megnövekedése tehát valójában nem az 
ókorban, hanem a humanizmus korában következett be, s ez a folyamat jól tetten 
érhető a Persius-értelmezések történetében is. A továbbiakban ezt kívánom be-
 
 7  Vö. Tac. Ann. 11, 13; Dial. 13; Quint. 10, 1, 98. 
 8  Plin. Ep. 3, 5, 8. 
 9  Plin. Ep. 3, 5, 10. 
10  Vö. Serv. Comm. ad Buc. 2, ad Georgicon lib. 1, 59; ad Aeneidos lib. 1, 306. 
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mutatni a költő hatodik szatírájának egyik részlete alapján, ami azért is érdemel 
figyelmet, mert mind a Persius-, mind a Plinius-filológia alakulására fényt vet. 

Miután a római költészet legnehezebben értelmezhető szövegei Persiustól 
maradtak ránk, s ráadásul tartalmi és terjedelmi okok is népszerűvé tették, a sza-
tírák magyarázata számos tudóst vonzott már a Karoling-kortól kezdve. A költő 
népszerűségét így nem csak az jelzi, hogy hatszáznál is több kódexben maradtak 
fönn művei,11 hanem az is, hogy a 8. századtól a 15–16. század fordulójáig közel 
negyvenen írtak hozzájuk kommentárt. E kommentárok nagy része a mai napig 
nem jelent meg nyomtatásban, s alapos elemző vizsgálatuk sem történt meg, 
ezért arról, hogy ezek a magyarázatok, kommentárok, hogyan viszonyulnak, 
vagy viszonyulnak-e egyáltalán bárhogyan is egymáshoz, a föltáró kutatás hiá-
nya miatt egyelőre nem alkothatunk fogalmat. Szerencsésebb helyzetben va-
gyunk a könyvnyomtatás föltalálása után, a 14. század utolsó harmadában illetve 
a 15. század elején megjelent Persius-kommentárokkal. Mivel Persius népszerű-
sége nem csökkent, az 1470-es évektől egymást érték a kommentár-kiadások. Az 
első a sorban a firenzei humanistáé, Bartolomeo della Fontéé (Bartholomaeus 
Fontius) volt, aki járt Mátyás udvarában, Budán is,12 őt követte a bresciai Gio-
vanni Britannico (Iohannes Britannicus Brixianus). Kettőjük kommentárja kü-
lön-külön, majd több kiadásban együtt is megjelent, 1495-ben pedig kiegészült a 
Commentum Cornuti editio princeps-ével.13 Az 1500-as évek elején Fonzio és 
Britannico kommentárja mellé elkészült Elio Antonio de Nebrija (Aelius Anto-
nius Nebrissensis), az első spanyol grammatika szerzőjének kommentárja, amely 
önállóan és a két olasz humanista kommentárjával együtt szintén többször is 
megjelent. Ekkor látott napvilágot, 1523-ban az a kiadás is, amely öt humanista 
Persius-kommentárját tartalmazta egyetlen kötetben, Britannico és Antonio de 
Nebrija kommentárja mellett Iodocus Badius Ascensius (Jodocus Van Asche Ba-
dius), Ioannes Baptista Plautius és Ioannes Murmellius Ruremundensis magyará-
zatait. Lucius Ioannes Scoppa néhány Persius-helyhez fűzött megjegyzése pedig 
a kötet végén kapott helyet. A kötet részben a flamand Badius Ascensius erőfe-
szítéseként jelent meg, ő jegyzi az előszót is, bár a kötet legvégén megjelenik L. 
Ruzeus neve is. 

A hely, amellyel Persius és Plinius, illetve kettőjük filológiájának az össze-
kapcsolódását illusztrálni kívánjuk a 6. szatíra 74. sora. A költeményben az örö-
 
11  Vö. Paola Scarcia Piacentini: Saggio di un censimento dei manoscritti contenenti il testo di 

Persio e gli scoli e i commenti al testo. Roma 1973 (Istituto di lingua e letteratura latina. Facoltà 
di lingue e letterature straniere, Università di Pisa, Studi su Persio e la scolastica Persiana, Ser. 2). 

12  Erről részletesen lásd Takács László: Bartholomaeus Fontius and His Works in the Bibliotheca 
Corviniana of King Matthias. in: Infima Aetas Pannonica. In: Studies in Late Medieval Hun-
garian History. Eds. Péter E. Kovács – Kornél Szovák. Budapest 2009. 294–308. 

13  A kiadások összefoglaló leírása: Dorothy M. Robathan – F. Edward Cranz: A. Persius Flaccus. 
In: Catalogus Translationum et Commentariorum: Mediaeval and Renaissance Latin Trans-
lation and Commentaries. Eds. P. O. Kristeller – F. E. Cranz. 8 volumes, Washington 1960 –, 
III (Washington 1976) 265skk. 
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kös és örökhagyó kapcsolatának problematikáját feszegeti a költő, szembeállítva 
egymással az aggályosan takarékoskodó örökhagyót a gondatlanul pazarló örö-
kössel. Ennek a helyzetnek a képtelenségét foglalja össze, a maga és a másik 
szembeállításával, hogy míg ő sovány, addig a másik szépen kikerekedik: mihi 
trama figurae / sit reliqua, ast illi tremat omento14 popa venter? (73–74). A szö-
veg nehezen értelmezhető részlete a popa illetve a popa venter kifejezés, ami 
már amiatt is figyelemre méltó, mert a persiusi költői-filozófiai világkép egyik 
hangsúlyos eleméről van szó. 

Az a kommentár, amelyre ókori elemei miatt manapság leginkább támaszko-
dunk, a Commentum Cornuti15 jól eligazít abban, merre keressük a kép eredetét: 
popa uenter pinguis, quia popeana genera sunt panis quibus sacerdotes et eorum 
ministri uescebantur, quibus assidue pasti pingues fiebant (5) merito popa uenter 
pinguis significat.16 Ezt a kommentárt azonban az editio princeps megjelenéséig, 
1495-ig alig használták az értelmezéshez, bár ismeretének nyomai fölfedezhetők 
már Fonzio és Britannico kommentárjaiban is. Az előbbi mindenesetre önálló ér-
telmezéssel próbálkozott. Szerinte ugyan Popa autem pingue significat. Vnde et 
popina deducitur, de elutasítja a Commentum Cornuti értelmezését: nam quod a 
quodam scribitur panem esse, quo sacerdotes uel eorum ministri uescebantur, 
unde et popeanum unguentum dicitur, fide caret. Véleménye szerint ugyanis az 
elnevezés Poppaea nevéből ered: Popeanum enim a Popea [sic!] Neronis uxore 
appellari Plinius testimonio uolumine undecimo planum est. Ait enim: ‘crassissi-
mum asinae lac, ut coaguli uice utantur. Conferre aliquid et candori in mulierum 
cute existimatur. Popea certe Domitii Neronis coniunx quingentas per omnia 
secum foetas trahens balnearum est solio totum corpus illo lacte macerabat, 
extendi quoque cutem credens.’17 Item octauo et uigesimo ‘cutem in facie erugari 
et tenerescere et candorem custodiri, lacte asinino putant notumque est quasdam 
quotidie septingentarum custodito numero fouere Popeaque hoc uxor Neronis 
principis instituit,’18 his quoque Iuuenalis19 accedit: ‘aut pinguia Popeana spirat, 
et hinc miseri uiscantur labra mariti’.20 

Plinius tehát valóban mindkét helyen említést tesz Poppaea szamártejes für-
dőjéről,21 de arról nem beszél, hogy Poppaeától eredt volna a popena elnevezés, 

 
14  Az omentummal kapcsolatban részletesen lásd Geo F. Still: The Origin of 'Omentum'. CR 4 

(1890) 156–158. 
15  A mű keletkezéséről összefoglalóan: James E. G. Zetzel: Marginal Scholarship and Textual 

Deviance. The Commentum Cornuti and the early scholia on Persius. Institute of Classical 
Studies, School of Advanced Study, University of London, Bulletin of the Institute of Classical 
Studies Supplement 84, London 2005. 127skk. 

16  Commentum Cornuti ad. v. 73. 
17  Plin. Nat. 11, 96, 237–238. 
18  Plin. Nat. 28, 50, 183. 
19  Iuv. 6, 462–463. 
20  Cod. Guelferbytanus 43 Aug. 2o, 113r. 
21  Plin. Nat. 11, 96, 238; 28, 50, 183. 
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erre csak Iuvenalis szatírája alapján következtet Fonzio. Arról viszont hallgat, 
hogy miként is jutott el a popa-tól a popeanum-ig. Ezeket a helyeket ugyanis 
nem ő, hanem Domizio Calderini kapcsolta össze Iuvenalis-kommentárjában, sőt 
azzal a problémával, hogy a popeanum unguentum-e vagy medicamentum, külön 
foglalkozott Observationes című filológiai jegyzeteiben.22 

Britannico azonban megint máshonnan fogott neki a magyarázatnak, szerinte 
ugyanis: Popa a Persio accipitur pro pingui, a quo deducti sunt popinones, id est 
ii, quos nunc dicimus tabernarios vel luxuriosos, qui se popinis dedunt. Nam 
popinae dicuntur tabernae ubi publica parantur obsonia. Tranquillus in Nerone: 
’Interdictum ne quid in popinis cocti praeter legumina aut olera veniret cum 
antea nullum non obsonii genus proponeretur’.23 Horatius: ’Quin omnia malit, 
quaecunque immundis feruent allata popinis.’24 

A széttartó értelmezések aztán Antonio de Nebrijja kommentárjában találkoz-
tak.25 Az adott helyhez fűzött magyarázatában azt írta, hogy VENTER POPA: idest 
phago et gulosus et quales denique erant victimarii idest ministri sacrorum qui 
popae dicebantur. Propertius libro quarto ’succinctique calent ad noua sacra 
popae.’26 Spartianus quoque in vita Getae: ’percussit inquit hostiam popa no-
mine Antonius’,27 et Suetonius in Caligula: admota inquit altaribus victima 
succinctus Caligula poparum habitu elato aliae maleo [sic!] cultrarium mactauit28 
pro quo mendose legitur pomparum. 

Látható, hogy ellentétben Fonzióval és Britannicussal, Antonio de Nebrijja 
elfogadta a Commentum Cornuti értelmezését, de magyarázatért Propertiushoz, a 
Historia Augusta egyik szerzőjéhez és Suetoniushoz fordult. Főleg ez utóbbi ér-
dekes, ha figyelembe vesszük, amit a kommentárja bevezetőjében ír, amikor 
megjegyzi, hogy bizonyos dolgokat máshogy értelmezett, mint a korábbi Per-
sius-értelmezők: Quid quod et viri quidam doctissimi, qui post illos priores 
scripserunt, dum aliud agunt, quosdam locos praeter aliorum opinionem in-
terpretati sunt, ut quod Hermolaus Barbarus in septimum librum naturalis 

 
22  Vö. Maurizio Campanelli: Polemiche e filologia ai primordi della stampa, Le Observationes di 

Domizio Calderini. Roma 2001 (Sussidi eruditi 54) 181–189. Campanelli részletesen tárgyalja, 
hogyan vette át Fonzio Calderini magyarázatát, majd azt is, mit mondott a hellyel kapcsolatban 
Poliziano, majd Calderini ellenlábasa, Merula. 

23  Suet. Nero 16, 2. 
24  Hor. Sat. 2, 4, 61–62. 
25  Újabb kiadása csak egy internetes publikáció részeként érhető el: Milagros del Amo Lozano: 

Los Comentarios de Nebrija a Persio. Edición y estudio:  
 http://interclassica.um.es/investigacion/tesis/los_comentarios_de_nebrija_a_persio_edicion_y_e

studio/%28ver%29/1 (2013. szeptember 1.) 
26  Prop. 4, 3, 62. 
27  Hist. Aug. Geta 3, 8. 
28  Suet. Caligula 32. 
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historiae Plinii exposuit, ’ast illi tremit omento popa venter.’29 A Commentum 
Cornuti-val való hasonlóság tehát nem annak köszönhető ebben az esetben, hogy 
olvasta, hanem Ermolao Barbarónak, a neves humanistának, akit főként Plinius-
kiadása illetve a műhöz fűzött filológiai jegyzetei tettek híressé. Maga Ermolao 
Barbaro valóban értelmezte a szöveghelyet, de nem Pliniusét, hanem Suetoniu-
sét: Castigemus obiter in Suetonio quoque locum talem: Admota, inquit, alta-
ribus victima, succinctus Caligula pomparum habitu cinctus, elato alte malleo, 
cultrarium mactauit.’ Non enim pompam, ut hactenus lectum est ab omnibus ante 
nos, sed Poparum scribimus.30  

Azzal, hogy Antonio de Nebrijja az Ermolao Barbaro által javított Suetonius-
helyet összekapcsolta a persiusi kifejezéssel, az egész szöveghely értelmezése új 
irányt vett. Fonzio – Pliniusra támaszkodva – a popa kifejezésnek Poppaeához, 
Nero feleségéhez kötésével azt az értelmezési hagyományt kívánta folytatni, 
amelynek elemei már a Commentum Cornuti-ban felbukkannak, s amelyek azt 
sugallják, hogy a szatíraköltő egyik elsőszámú célpontja a császár volt. (Meg kell 
jegyeznünk, hogy Fonzio értelmezése kronológiailag sem helytálló, hiszen való-
színűtlen, hogy Poppaea császárné válása előtt is így igyekezett volna szépségét 
megőrizni. Erre alighanem már csak 62, vagyis Persius halála után nyílt módja.) 
Britannico kommentárja viszont a kifőzdék világával kapcsolta össze a sort, ami 
szintén a persiusi kép leegyszerűsítésének tetszik. 

Antonio de Nebrijja értelmezése azonban megszűntette a korábbi kommentá-
rok magyarázatának érvényességét. Az 1523-as, öt kommentárt tartalmazó kö-
tetben Ascensius így értelmez: venter popa id est distentus cibis pinguibus ut 
popa id est victimarius solet, coenis parentalibus et viscerationibus et vario 
epulo acceptus,31 ami már egyértelműen a spanyol kommentátor magyarázatának 
hatását tükrözi. A kiadásba bekerült Plautius mindenesetre óvatosabban fogal-
maz: Popa venter: pinguis et obesus et pinguitudine prominulus. Popa enim pin-
guetudinem significat, a qua popina deriuatur, diuersorium gulosorum, In quo 
unctiora cibaria cocta venduntur. Oratius: ’fornix tibi et uncta popina Incutiunt 
urbis desiderium’.32 Manilius: [sic!] ’Infamem foedam turpemque odisse po-
pinam.’33 Alias popae dicebantur victimarii qui victimas habebant venales et qui 

 
29  Nebrijja egyik értelmezője nem veszi észre, hogy ez Ermolaóé: „Sólo una vez se muestra en 

desacuerdo con una lectura de Persio: IV 40, en que tras explicar elixas, dice: ut frustra quidam 
“elisas” legant. 

 Y en dos ocasiones se considera en el deber de hablar de lecturas erróneas de los autores que en 
el comentario cita: con legitur mendose, refiere una lectura de Ausonio (modos, en lugar de 
nodos) 42, que es citado para explicar nodosa (III 11), y pomparum en vez depoparum en un 
lugar de Suetonio citado para explicarpopa (VI 74).” p. 199. 

30  Castigationes Plinii Hermolai Barbari. Venezia 1493/1494. 152v. A művet először 1492-ben ad-
ták ki, így azt Fonzio és Britannico még nem használhatták föl Persius-kommentárjukban. 

31  Fol. CLIXv – CLXr 
32  Hor. Ep. 1, 14, 21–22. 
33  Az idézet valójában Luciliustól származik: fr. 1, 11. 
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ligabant eas ad altare feriebantque. Valerius libros Numae igne facto per victi-
marios cremauit. Spartianus in geta: ’percussit hostiam popa nomine Antonius’. 
Vnde potuit Persius (ut cum Hermolao sentiam) popam ventrem dicere non pro 
pingui et obeso, sed pro helluone voratoreque ac phagone, sed et interpretatio 
nostra non eliminanda. …S miután szerényen megjegyezte, hogy talán az ő olva-
satát sem kell „kiküszöbölni”, még megjegyzi, hogy Suetonius egyik helyének 
javítása kapcsolható ide, ezt azonban nem köti Hermolaushoz. Plautius úgy sze-
repelteti együtt Hermolaust és Persiust, hogy az említett humanista valójában 
nem foglalkozott a Persius-hellyel, ő csupán Plinius kapcsán javította Suetonius 
Caligula-életrajzának egyik szöveghelyét. Erre figyelt föl Antonio de Nebrijja, 
aki művének előszavában és a kérdéses helyen – némileg félrevezetően - előbb 
hivatkozott Ermolao Barbaróra, majd második alkalommal elhallgatta a nevét, 
csak az általa javított Suetonius-helyet idézte. Éppen ez leplezi le Plautiust, hi-
szen ha olvasta volna Ermolao Barbarónak az életrajz szövegének javítására vo-
natkozó megjegyzését, akkor nyilván úgy hivatkozott volna rá. Minthogy azon-
ban azt Antonio de Nebrijja nem említette, hogy Hermolaus Barbarus pontosan 
hogyan is játszott szerepet a popa venter értelmezésében, Plautius lépre ment, 
mikor úgy igyekezett beállítani az értelmezést, hogy az tőle ered. 

Ermolao Barbaro az idősebb Plinius szövegének tanulmányozása során java-
solt és a mai napig elfogadott Suetonius-konjektúrája valójában csak jól használ-
ható érvet adott ahhoz Antonio de Nebrijjának, hogy a persiusi sor mind fogalmi, 
mind nyelvi szempontból erőteljesebb értelmezését kínálja. A modern Persius-
filológia ezt az értelmezést fogadja el, ahogy azt Kißel terjedelmes Persius-
kommentárjának a kérdéses sorhoz írt magyarázata is mutatja,34 amely – részben 
Némethy Géza nyomán35 – a konstrukció szokatlanságára és eredetiségére is föl-
hívja a figyelmet. 

 
 
 

 
34  Vö. Aules Persius Flaccus, Satiren. Herausgegeben, übersetzt und kommentiert von Walter 

Kißel. Heidelberg 1990. 856: „Die attribuitive Zuordnung des Substantivs zu venter wird man 
nicht nur als stilistische Finesse, sondern – vor dem Hintergrund von v. 71 (vgl. dort) – als 
gezielte Pointe zu sehen haben: Da sich der Bauch des Erben ganz wie ein popa beträgt, nimmt 
er auch äußerlich dessen Gestalt an!” 

35  A. Persii Flacci Satirae. Edidit, adnotationibus exegeticis et indice verborum instruxit Geyza 
Némethy Budapestini MCMIII, 346: „substantivum pro adiectivo, ut prol. 13: »Corvos poetas et 
poetridas picas« et V. 40: »artificem vultum« et I. 69: »heroas sensus«.” 



 



TAKÁCS LEVENTE 
 

A RÓMAI FÖLDMÉRŐK ELNEVEZÉSE 
 
 
 
 
 
 
A római földmérésről sokat írtak azóta, hogy Blume, Lachmann és Rudorff 
1848-ban Gromatici Veteres címen kiadták a római szakíróktól ránk maradt mű-
veket. A szakirodalom érdeklődését fokozta, hogy a szövegkiadást valamivel 
megelőzően fedezték fel a rómaiak által legtökéletesebbnek tartott földmérési, 
földosztási rendszer, az ún. centuriatio nyomait. A centuriatio egymást derék-
szögben metsző tengelyekre és szabályos négyzetekre épülő tájrendezési rend-
szert alkotott. Ennek a parcellázásnak a nyomai mind a mai napig megfigyelhe-
tők a birodalom egykori területein. Legjellemzőbben az észak-afrikai tartomá-
nyokban és Itáliában, de újabban Pannonia területén is kimutatták nyomait.1A 
centuriatio nyomainak keresése és hálójának rekonstruálása mellett eredetét, val-
lási, technikai és más aspektusait is vizsgálták. Viszonylag kevés figyelem jutott 
azonban magukra a római földmérőkre. A másik (második) mérvadó szövegki-
adás Thulin gondozásában jelent meg 1913-ban. A kiadó a Corpus Agrimenso-
rum Romanorum (a továbbiakban: CAR) címet adta a válogatásnak. A két kiadás 
már címadásával is felhívja a figyelmet egy olyan problémára, amit a szakiroda-
lom ritkán tárgyal. A Blume-féle kiadás alapján a római földmérők elnevezése 
gromaticus, a Thulin-féle alapján agrimensor lett volna.2 
 
 

GROMATICUS 
 
A gromaticus elnevezés a groma nevű eszköz nevéből származik, amelyet irány-
zásra és a derékszögek kijelölésére használtak. A groma a centuriatio koordináta 
rendszerének kialakítása során alapvető fontossággal bírt, így a gromaticus elne-
vezés használata jól indokolható lenne. Ennek ellenére az antik forrásokban alig 
fordul elő. Nem használják pl. a földmérési szakírók sem. Hyginus a táborépítés-
ről írt munkájában gromaticusnak nevezi annak a hivatásnak a művelőit (profes-

 
1  Bödőcs A. – Kovács G.: A római kori birtokrendszer kialakítása és tájformáló hatása Panno-

niában. Geodézia és Kartográfia 63 (2011) 20 skk. O. A. W. Dilke: The Roman Land Suveryors. 
An Introduction to the Agrimensores. London 1971. 133 skk. 

2  Campbell 2000-ben megjelent kommentált kiadása angol címével megkerüli ezt a problémát. 
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sores eius artis), akik a gromával dolgozva egy középpontból beirányozzák a ka-
tonai tábor kapuit.3 Cassiodorus egy határvita ismertetésénél használja a groma-
ticam disciplinam kifejezést, ám, amikor megoldásként földmérő igénybevételét 
javasolja, a földmérőre az agrimensor szót használja.4 
 
 

AGRIMENSOR, MENSOR (AGRARIUS) 
 
Maguk a földmérési szakírók több kifejezéssel utalnak hivatásukra. Ha írásaikat 
vizsgáljuk az agrimensor szó sem nevezhető gyakorinak. Tudomásunk szerint 
mindössze egyszer fordul elő Hyginus De condicionibus agrorum című munká-
jában (78, 33C). A szakírók hivatásukat vagy tudományukat a professio szóval 
jelölik, többnyire a professio nostra kifejezés valamelyik esetét használva. Így 
tesz Hyginus, Siculus Flaccus, Hyginus Gromaticus vagy éppen Balbus.5 Egy íz-
ben a professor szó is előfordul.6 A késő császárkori földmérők rövid munkáik-
ban magukat auctoroknak, togati Augustorumnak és vir perfectissimusnak jelölik 
meg, vagyis a polgári közigazgatásban elfoglalt magas rangjukat adják meg.7 Vi-
talis, Faustus, Valerius, Gaius, Innocentius,8 Latinus és Mysrontius kilétéről sem-
mit sem lehet megtudni nevükön és a hivatali állásukra vonatkozó megjelölésen 
kívül. Munkáik inkább száraz feljegyzéseknek, jelentéseknek tűnnek, semmint 
irodalmi vagy oktatási céllal írt műveknek. Olykor lajstromok, listák benyomását 
keltik, mint Latinus munkái a határkövekről vagy Innocentius casa-listái.9 El-
szórt utalásaikból viszont kitűnik, hogy maguk is személyesen vettek részt a 
földmérési feladatokban. Faustus és Valerius pl. így fogalmaz: Dum per Africam 
assignaremus, circa Carthaginem.10 Az említetteknél jóval gyakrabban találkoz-
hatunk a mensor formával. Szinte minden szakírónál többször előkerül.11 

A földmérők megnevezése mind az irodalmi forrásokban, mind a feliratokon 
változatos képet mutat. Egyértelműen földmérőnek tekinthető, ha valakinek a 

 
 3  Hyg. mun. cast. 12. 
 4  Cass. var. 3. 52. 2,5,8. Nagyjából hasonló jelenséggel találkozunk egy később említendő Luci-

lius töredékben, ahol a cselekvés kifejezésére a groma szóval összefüggésbe hozható degruma-
visti igealak szerepel, de a cselekvés alanya már a mensor. 

 5  Hyg. 88,10-16C. Siculus Flaccus 104,4C. Hyg. Grom. 160,27C. Balbus 204,33C. A professio 
szót más jelentésben ld. Hyg. Grom. 142,9C. és Lib. Col. 174,5C. 

 6  Hyg. Grom. 144, 14C. 
 7  Arpentage et administration publique á la fin de l’antiquité. Les écrits des hauts fonctionnaires 

équestres. Textes établis, traduits et annotés par Jean Peyras. Presses universitaires de Franche-
Comté 2008. IX. (A továbbiakban Peyras i. m.) Vö. Dilke i. m. (2. jegyz.) 45. 

 8  Vö. Amm. Marc. 19.11. 
 9  Peyras i. m. (7. jegyz.), 11 skk. 
10  Faustus et Valerius 37 (Peyras i. m. (7. jegyz.) 4). Vö. még Faustus et Valerius 53 (Peyras i. m. 

(7. jegyz.) 5) 
11  Csak néhány példa: 2,16C. 4,13C. 8,10C. 28,4C. 74,4C. 138,25C. 150,24C. 188,3C.  
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foglalkozása agrimensor vagy mensor agrarius volt. Az agrimensor kifejezés 
csak késő antik szerzőknél található meg. A már említett Cassiodoruson kívül 
Ammianus Marcellinus és Vegetius hozható fel példaként. Ammianus név sze-
rint említ egy Innocentiust, aki egy hadicsel kitervelőjeként tűnik fel: cum Inno-
centio quodam agrimensore huius auctore consilii.12 

Baetica tartományban egy földmérő igen akkurátusan megadja teljes nevét és 
foglalkozását: Q. Iulius P. f. Gal. Rufus agrimensor. Ebben minden bizonnyal 
szerepet játszott, hogy megkülönböztesse magát rabszolga vagy felszabadított 
jogállású kollégáitól. Másrészt tekintetbe kell venni, hogy Baetica senatusi pro-
vincia volt, ahol nem állomásozott katonai erő, s a tartomány nem a császári ad-
minisztráció keretébe illeszkedett. A határ kijelölésére ezért is alkalmazhattak 
szabad jogállású földmérőt. A császári közigazgatáshoz, a helytartóhoz mindig 
lehetett fordulni, hogy a korábbi hibákat kijavítsák, a sérelmeket orvosolják. A 
magánföldmérő tevékenysége mögött nem állt ilyen állandóság. Az elszámoltat-
hatóság is szerepet játszhatott abban, hogy az agrimensor teljes nevét megadta a 
határkövön.13 Az agrimensor kifejezés fordul elő Q. Iulius Rufus feliratán kívül 
pl. T. Flavius Dapnus sírkövén is. Az Africában elhunyt földmérő császári fel-
szabadított volt, s magas kort, a felirat szerint 90 évet ért meg.14 Olykor rendele-
tekben is rábukkanhatunk az agrimensor szóra. 

Constantinus 330-ban elrendelte, hogy erőszakos földfoglalás miatt benyújtott 
kereset esetén a föld tulajdoni hovatartozásának tisztázása érdekében földmérőt 
(agrimensor) kell kiküldeni. A földmérőtől a császári rendelet az igazság kiderí-
tését (patefacta veritate) gondos vizsgálat alapján (fidelis inspectio) várta el.15 

A mensor agrarius16 kifejezés inkább a feliratos anyagra jellemző. Feltűnik 
katonai környezetben (CIL 6. 3606), valamint a császári adminisztrációban szol-
gálók sírkövein (CIL 8. 12913, CIL 8. 12912, CIL 8. 12637). 

A feliratok közül – tárgyukat tekintve – két markáns csoport emelkedik ki: a 
sírfeliratoké és a határokat rögzítőké. A határviták vagy magánfelek, vagy közös-
ségek közötti (esetleg ezek kombinációjából létrejövő) viták lezárását, rendezését 
rögzítették. A magánjogi jellegű telekhatár-vitákkal szemben a feliratos anyag-
ban inkább a közjogi, vagyis általában városok közötti határviták emlékei lelhe-
tők fel. A földvitákról szóló feliratos anyag nagyon sok példát hoz arra, hogy két 
szomszédos város határvitába keveredik egymással, s a megoldáshoz a tartomány 
 
12  Amm. Marc. 19.11.8. A magyar fordító szükségtelennek tartotta megemlíteni Innocentius föld-

mérő voltát: vö. Ammianus Marcellinus, Róma története. Budapest 1993. p. 203. Vö. még Ve-
getius 3.8.5. 

13  CIL 2. 1598. F. T. Hinrichs: Die Geschichte der gromatischen Institutionen. Wiesbaden 1974. 162. 
14  CIL 8. 12639. A koradathoz vö. R. MacMullen: The Epigraphic Habit in the Roman Empire. 

AJPh 103 (1982) 238. Vö. még CIL 8. 8812, ami egy töredékes mauretaniai felirat, de az 
agrimensor szó kiegészítése biztosnak tekinthető. 

15  CTh 2.26.1. Vö. M. Weber: Roman Agrarian History. (Translated by R. I. Frank) Claremont 
2008. 64–65. Hinrichs i. m. (13. jegyz.) 190–191. 

16  A rövidítések több esetben lehetővé teszik az agrorum olvasatot is. 
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helytartója – mint a közhatalom birtokosa – földmérő szakértőt vesz igénybe. 
Sok felirat csupán az illetékes helytartó vagy más állami tisztviselő nevét adja 
meg, továbbá leírja a határmegállapítás aktusát.17 

Q. Gellius Sentius Augurinus helytartó feliratot állíttat Lamia és Hypata tele-
pülések határvitájának rendezéséről. A helytartónak Hadrianus császár parancsba 
adta, hogy földmérő alkalmazásával (adhibitis mensoribus) döntse el a vitát. A 
proconsul Iulius Victort rendeli ki mensorként. A felirat további részében a határ 
részletes leírása következik, amelynek a vége töredékes.18 A hadsereggel kevés-
bé ellátott tartományokban más módon kellett megoldani a határviták rendezését 
vagy a határok rögzítését. Az eljárás ezekben az esetekben is a helytartó fennha-
tósága alá tartozott, de császári rabszolgákat, felszabadítottakat használt szakér-
tőként. Numidiában egy Peregrinus nevű császári rabszolga helyezi vissza a ha-
tárköveket két település közé.19 A felirat tartalmából, s abból, hogy Peregrinus 
mensorként szerepel rajta, egyértelmű, hogy földmérő volt, akárcsak az a Tibe-
rinus, aki a császár felszabadítottjaként állítja fel egy africai település határjel-
ölőit (CIL 8. 25988 2b). 

A határokat megállapító feliratos anyagban a földmérők azonosítása jobbára 
egyértelmű, hiszen határok megállapításáról van szó. A sírfeliratok esete valami-
vel bonyolultabb. A sírfeliratot, amelyen megörökíthették az elhunyt nevét, fog-
lalkozását, társadalmi állását, maga az elhunyt, vagy annak rokonai, barátai, kol-
légái állították. Az elhunyt társadalmi helyzete általában megállapítható a sírfel-
iratról, de a foglalkozás azonosítása, legalábbis a földmérők esetében terminoló-
giai nehézségbe ütközik. 

A mensor szó előfordul földmérő jelentésben az agrárszakíróknál és irodalmi 
művekben is. Columella, mikor elhatárolja egymástól a földműves és a földmérő 
feladatát, utóbbit mensornak nevezi, akárcsak korábban Varro a iugum, a versus 
és a iugerum mértékegységeinek ismertetésénél.20 A feliratok által leggyakrab-
ban használt elnevezés is a mensor. Míg a határt rögzítő feliratok esetében a 
mensor minden bizonnyal földmérő volt, addig a sírfeliratokon nem feltétlenül 
felel meg az agrimensornak vagy a mensor agrariusnak. Voltaképpen csak a ha-
tárok rendezésével kapcsolatos feliratok mensor megjelöléséből indulhatunk ki, 
amikor feltételezzük, hogy a sírfeliratokon foglalkozásukat mensorként megjelö-
lők szintén földmérők voltak. Az agrimensor vagy a mensor agrarius helyett 
hely- és költségtakarékosság miatt választhatták a rövidebb kifejezést. 

 
17  ILS 5957; 5955. CIL 8. 8813; 8. 4676. 
18  ILS 5947a. Vö. B. Campbell: The Writings of the Roman Land Surveyors. Introduction, Text, 

Translation and Commentary. London 2000. 470. S. Cuomo: Technology and Culture in Greek 
and Roman Antiquity. Cambridge 2007. 124–125. Dilke i. m. (1. jegyz.) 43. 

19  AE 1983, 0944. Vö. Cuomo i. m. (18. jegyz.) 125. S. Treggiari: Roman Freedmen during the 
Late Republic. Oxford 1969. 153. 

20  Varro R. 1.10.2.6. Col. 5.1.3.2. Ov. am. 3.8.42; met. 1.136. Hor. carm. 1.28.2. Mart. ep. 10.18.5. 
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Megerősíti ezt a hipotézisünket egy másik forrás. A Digesta 11. könyvének 6. 
titulusa a si mensor falsum modum dixerit címet viseli. Ez először a földmérő fe-
lelősségét tárgyalja, amennyiben az adásvétel tárgyaként szereplő földterület va-
lóságos mérete nem egyezik meg a földmérő által megadottal. Miután a földmérő 
felelősségét a különböző tényállásokra meghatározza, a jogszabály hatályát kiter-
jeszti mindazon foglalkozások űzőire, akik valamilyen méréssel foglalkoznak. 
(11.6.5.2. valamint 11.6.6. és 11.6.7) A Digesta tehát a mensort alapvetően föld-
mérőnek tekinti. A felelősségi alakzat kiterjesztésekor általában körülírást hasz-
nál (pl. si in aedificii mensura fefellit), ám egy esetben a mensor machinarius 
(11.6.7.1) megjelölés olvasható. A feliratokon hasonló gyakorlatot találunk. A 
nem földmérő mensorok feliratain általában szerepel valamilyen kiegészítés, ami 
pontosan meghatározza az illető tevékenységét. 

A mensor kifejezés tehát a feliratokon nem kizárólag földmérőt jelöl. Mind a 
katonai, mind a civil szférában találkozhatunk más mensorokkal. Ostiában cor-
pusa volt a mensores frumentariorumnak, amely több felirattal is megtisztelte 
magas rangú patronusait.21 Aurelius Vitalis önmagának és feleségének állított 
emléket még életében. Kiszolgált katonaként viminaciumi feliratán megemlíti, 
hogy a hetedik legióban szolgált, mint mensor tritici.22 Katonai kontextusban szin-
tén előfordul a mensor frumenti megjelölés is.23 Egy töredékes, Róma városi felirat 
lehetséges kiegészítéséből kiderül, hogy egy bizonyos Lucius Postumius, aki szen-
télyt emelt Silvanus és Diana tiszteletére, mensor aedificiorum volt. Szintén Ró-
mában került elő az a felirat, amelyet egy tabularius mensorum aedificiorum állí-
tott, aki társadalmi hovatartozását az Augusti libertus kifejezéssel jelzi.24 

A fentiek figyelembevételével kellő óvatosságot kell tanúsítanunk bizonyos 
feliratok esetén. Hinrichs egyértelműen földmérőnek tekinti azt a P. Cornelius 
Trupót, aki mensorként Ostiában egy oltárt állított fel.25 Trupo társadalmi helyze-
tét tekintve felszabadított volt, abban viszont egyáltalán nem lehetünk biztosak, 
hogy földmérő volt. A felirat lelőhelyéből (Ostia) sokkal inkább arra kell gon-
dolnunk, hogy a mensores frumentariorum csoportjához tartozott. A pontosabb 
meghatározás bizonytalanságát éppen az okozza, hogy Trupo a feliraton csak 
mensorként tüntette fel magát, nem pontosította foglalkozása mibenlétét. Ugyan-
ilyen bizonytalanság övezi az ifjabb Plinius egyik levelét. A levélíró helytartó-
ként arra kéri a császárt, hogy küldjön számára egy mensort, mert ennek szakér-
telmével pénzt lehetne visszaszerezni a curatoribus operum. A császár megta-
gadja a kérés teljesítését, arra hivatkozva, hogy nem nélkülözheti a mensorokat a 

 
21  AE 1913, 0189. AE 1955, 0175. AE 1988, 0212. Vö. Dig. 50.5.10.1. 
22  AE 1907, 0041. 
23  AE 1917/18, 0029. AE 1992, 1872. 
24  AE 1900, 0135. AE 1910, 0113. Vö. még CIL 6.9622-27. CIL 6.37759 
25  Hinrichs i. m. (13. jegyz.) 162. CIL 1. 1423. Treggiari i. m. (19. jegyz.) 99, 6. jz. óvatosabban 

fogalmaz.  
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Rómában és környékén folyó munkálatoknál (iis operibus).26 A mensor pontos 
jelentése ebben az esetben sem egyértelmű. Lehet szó építészről és földmérőről. 
Plinius Prusa városának ügyében járt el, ami az építész jelentést valószínűsíti. 
Rómában és környékén is inkább építészekre lehetett szüksége a császárnak. 
Mindemellett elképzelhető, hogy Pliniusnak mégis földmérőre volt szüksége. 

A városi környezet ellenére sem elképzelhetetlen, hogy a mensor földmérőt, 
vagy legalábbis olyan személyt jelentett, aki földmérési szakismeretekkel bír. 
Még a praetorianus cohorsok állományában is találkozunk mensorokkal.27 Eb-
ben az esetben az előbbinél nagyobb biztonsággal állíthatjuk, hogy itt valóban 
földmérőkről van szó. A földmérési szakírók írásai igazolják a földmérők létét a 
praetorianusok soraiban. Vettius Rufinus a praetorianusok tribunusa Picenum 
területén hajt végre földrendezést 141-ben. Kiderül, hogy ebben a szintén prae-
torianus katona Mamilius Nepos volt segítségére.28 Feltételezhetjük, hogy ebben 
az esetben a technikai jellegű munkálatokat Mamilius Nepos végezte, vagyis ő 
lehetett a professzionális földmérő. Megerősíti ezt az is, hogy a CAR néhány lap-
pal később egy feliratot idéz, amely szerint Blesius Taurinos a praetorianusok 
hatodik cohorsának katonája mensor agrariusként hajtott végre határrendezést 
Antoninus Pius uralkodása idején.29 

Egy 405-ben kiadott rendelkezés említést tesz a primicerius mensorum tiszt-
ségéről, akit – akárcsak a primicerius scriniorumot – kétéves szolgálat után az 
agentes in rebus utolsó fokozatának megfelelően kellett besorolni (agentis in re-
bus ultimi militam sortiatur).30 A primicerius elnevezés akár egész magas hiva-
talra is utalhat, hiszen pl. a primicerius notariorum nagyon befolyásos személy 
volt.31 Dilke – a rendelet szövegét másként értelmezve – úgy véli, hogy a primi-
cerius mensorum az agentes in rebus vezetőjének közvetlen alárendeltje lett vol-
na.32 A további adatok híján megalapozatlan következtetések helyett csak annak 
rögzítésére szorítkozhatunk, hogy a császári adminisztrációban létezett egy pol-
gári hivatal, ami a mensorok feladatait koordinálta. Kérdéses azonban, hogy a 
mensor itt valóban földmérőt jelent-e. Két rendelet (393-ból és 398-ból) a 
 
26  Plin. ep. 10.17-18. Vö. Campbell i. m. (18. jegyz.) xlviii. Hinrichs i. m. (13. jegyz.) 168. 
27  CIL 6. 2518, 6. 2692 (=ILS 2058). R. K. Sherk: Roman Geographical Exploration and Military 

Maps. Berlin – New York 1974. ANRW II.1. 549. C. J. Classen: On the Training of the 
Agrimensores in Republican Rome and Related Problems: Some Preliminary Observations. ICS 
19 (1994) 167. 

28  244L. Érdekes, hogy a két katona nem ugyanabból a cohorsból került ki. 
29  251L. Vö. még CIL 6. 32520, ami Kr. u. 143–144-re datálható listája a praetorianusoknak, 

amiben két mensor is szerepel. R. Friggeri: Agrimensores e mensores a Roma. In: Misurare la 
terra: centuriazione e coloni nel mondo romano. Cittá, agricoltura, commercio: materiali da Ro-
ma e dal suburbio. Modena 1985. 28.  

30  CTh 6.34.1. (CJ 12.27.1). Az értelmezéshez ld. Kelemen M.: A Birodalom kormányzása. A Ké-
ső-római Birodalom közszolgálata. Budapest 2007. 139. 

31  Chr. Kelly: Ruling the Later Roman Empire. Cambridge (Mass.) 2004. 40, 163, 234. 
32  Dilke i. m. (1. jegyz.) 44–45. Az agentes in rebus öt fizetési- és rangosztályra tagozódott, CJ 

12.20.3. Vö. Kelemen i. m. (30. jegyz.) 28–29. 
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mensorokat inkább valamiféle szállásmestereknek mutatja be.33 Ez persze még 
nem zárja ki, hogy a primicerius mensorum ne lehetett volna elöljárója a császári 
szolgálatban álló földmérőknek is. A görög nyelvterületről ismerünk olyan fel-
iratot, ahol minden bizonnyal földmérőről van szó, s titulusának megfogalmazása 
emlékeztet a primicerius mensorum elnevezésre. Egy smyrnai sírfelirat egy 22 
éves korában meghalt férfiról, mint geometrón prótos-ról tesz említést, aki emel-
lett kiváló jogász is volt.34 

 
 

GEOMETRA 
 
A geometra szó használatakor egy másik nehézséggel kell szembenézni. Nem 
egyszerű elkülöníteni az elméleti (pl. tanítók) és gyakorlati foglalkozások űzőit. 
Ezt mutatják a császári rendeletek, amelyek egyébként kiváltságokkal ruházták 
fel őket. Constantius és Constans 344-ben elrendelik, hogy a geometrák s más 
foglalkozások képviselői egyforma igyekezetet tanúsítsanak szakmájuk elsajátí-
tásában és tanításában. Ennek érdekében tanítványokat vehetnek maguk mellé, 
továbbá élvezhetik mentességeiket (immunitatibus gaudeant).35 A szövegben 
használt geometra szó értelmezése nem egyértelmű. A rendelet első feléből gya-
korlati tevékenységet végző földmérőre is gondolhatunk (divisiones … stringunt), 
míg a további sorok (studium … sufficiunt) inkább a geometria elméleti művelői-
re, oktatóira engednek következtetni. Más jogszabályok is használják a geometra 
szót. A Digesta egyértelműen a praeceptores studiorum liberalium körébe sorol-
ja őket a rétorokkal és grammatikusokkal együtt.36 Valószínűleg ennek az ulpia-
nusi helynek a gondolatát vitte tovább Diocletianus, amikor árrendeletében a gö-
rög és latin grammatikusokkal helyezte egy sorba a geometrákat, ugyanannyi fi-
zetést rendelve nekik. 37 A kiváltságok köre bizonyos mértékig korlátozott volt. 
Nem mentesített pl. a gyámság kötelezettsége alól, amint azt Scaevola és a késő 
antik fragmenta Vaticana egy töredéke is tanúsítja.38 

Cassiodorus már említett levelében egyértelműen a földméréshez köti a geo-
metria tudományát, de művelőit agrimensoroknak nevezi. Seneca a geometres 
tevékenységét a latifundiumok felmérésével jellemzi, jóllehet szövege alapján a 
geometria tanárára, s nem annyira gyakorló földmérőre gondolhatunk, akárcsak a 
császári rendelet esetében.39 A geometria elsajátításának hasznát a szónok szá-
 
33  CTh 7.8.4-5. Vegetius 2.7. Vö. ehhez Campbell i. m. (18. jegyz.) liii (164. jz.) 
34  H. Malay – Y. Gül: Four Smyrnaean Inscriptions. ZPE 50 (1983) 283–284. 
35  CTh. 13.4.3. Vö. A. Burford: Craftsmen in Greek and Roman Society. London 1972. 151. 
36  Dig. 50.13.1. (Ulpianus)  
37  de pretiis rerum venalium 7.70. Vö. Campbell i. m. (18. jegyz.) liii. Vö. Cuomo i.m. (18. jegyz.) 

148. Dig. 50.6.7. CJ 10.66.1. 
38  Frg. Vat. 150. Dig. 27.1.22.1 Vö. Hinrichs i. m. (13. jegyz.) 165. 
39  Sen. ep. 88.10: metiri me geometres docet latifundia potius quam doceat, quomodo metiar, 

quantum homini satis sit. Ld. még Iuv. Sat. 3.76. Cassiod. Institutiones 2.6.1. 
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mára Quintilianus azzal illusztrálja, hogy a földterületre vonatkozó adatokból 
egy felkészült szónoknak el kell tudni dönteni, hogy a terület nagyságára vonat-
kozó adat igaz vagy hamis. (Quint. Inst. or. 1.10.39-45) 

A latin nyelvű feliratokon csak ritkán fordul elő a szó, s többnyire tágabb 
kontextus nélkül, mint pl. a berytosi L. Varronius Rufinus feliratán. (CIL 3.6041) 
Róla, részben a felirat töredékes volta miatt, semmi egyebet nem tudunk meg, 
csak azt, hogy geometra volt. Hasonló a helyzet Epaphroditus geometra feliratá-
val is.40 Görög nyelvű feliraton viszont egyértelmű, hogy a geometrés határkije-
lölési feladatot lát el. A 3. század közepén egy földmérő (Ailianos Earinos) je-
lenlétében mérik ki Phrygia és Caria határát.41 A császári rendeletben említett 
geometra lehetett gyakorló földmérő vagy a geometria tanára. Ez utóbbi esetben 
is, mint azt Quintilianus vagy Seneca szövegei mutatják, tisztában kellett lennie a 
földmérés részletkérdéseivel. A 344-es rendeletet majd kétszáz évvel később 
Iustinianus is hatályban tartja (CJ 10.66.2), ami önmagában mutatja, hogy a 
földmérés művelése vagy legalábbis tudománya az állam számára nem volt fi-
gyelmen kívül hagyható. 
 
 

FINITOR 
 
A földmérők hivatásával kapcsolatba hozható első megnevezés, mégsem a men-
sor, az agrimensor vagy éppen a geometra szavak valamelyike. Plautus a Poe-
nulus elején darabjának argumentumát a földmérés terminus technicusaival, mint 
finitor méri ki, adja elő.42 Plautust magyarázva a negyedik századi grammaticus 
Nonius Marcellus a finitor szót az agrimensor szinonimájának tartja: (p. 11, 22) 
finitores dicebantur, quos nunc agrimensores dicimus: dicti quod finis divide-
rent. A tudós grammatikus közel fél évezred távolából magyarázta Plautus sza-
vait. A jelentős időbeli távolság miatt így nem vethető el egyértelműen az a né-
zet, miszerint Plautus finitora nem feltétlenül ugyanazt a funkciót látta el, mint a 
császárkori mensorok.43 Plautus szavaiból (limites, confinia, determinabo stb.)44 
azonban világos, hogy a finitores valamilyen módon kapcsolatba hozhatók a 
 
40  CIL 5.8319. A feliraton geometa szerepel, aminek legvalószínűbb javítása a geometra. Egy 

Epaphroditus nevű szerzőtől található egy földmérési munka a codex Arcerianusban. Vö. M. 
Cantor: Die römischen Agrimensoren und ihre Stellung in der geschichte der Feldmesskunst. 
Eine historisch-mathematische Untersuchung. Leipzig 1875. 116 skk. V. Mortet: Un nouveau 
texte des traités d’Arpentage et de géométrie d’Epaphroditus et de Vitruvius Rufus. Paris 1896. 
7–13. 

41 SEG 32 (1982) 1287.  
42  Plaut. Poen. 46–49. 
43  D. J. Gargola: Lands, Laws & Gods. Magistrates & Ceremony in the Regulation of Public 

Lands in Republican Rome. Chapel Hill & London 1995. 91. 
44  A confinium szót használja Siculus Flaccus 108,4C és Dolabella 222, 13C. A determinare ige 

pedig előfordul Siculus Flaccus 130,8C; Hyginus Gromaticus 156,29C; Vitalis 258,30C; és az 
Expositio terminorum c. munkában 264,17C.  
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földméréssel vagy földosztással, de ennek a kapcsolatnak a természete pontosab-
ban nem határozható meg. 

A szó használatával ilyen kontextusban még Cicerónál találkozhatunk. Kr.e. 
63-ban Cicero négy beszédet intézett P. Servilius Rullus néptribunus törvényja-
vaslata ellen. A második beszédben többször előfordul a finitor szó. A törvény-
javaslat értelmében a földosztást egy tíz főből álló bizottság hajtotta volna végre 
igen széleskörű felhatalmazás alapján. A bizottságot a javaslat alapján többek 
között lictorok, pullariusok és finitorok segítették volna.45 Cicero nem ad egé-
szen pontos felvilágosítást a finitorok kilétét és feladatát illetően. Megtudjuk, 
hogy közük volt a lovagrendhez (ex equestri loco), s fiatalemberek voltak. Ni-
colet elfogadott magyarázata szerint lovagok fiairól vagy unokáiról lehet szó, 
akiknek vélhetően a jogszolgáltatásban szánhatott szerepet a törvényjavaslat 
kezdeményezője.46 

A szó előfordulása ebben a beszédben azért is különös, mert Cicero a földmé-
rőket vagy a földosztásokba bekapcsolódó személyeket máshol máshogy nevezi 
meg. Nem használja a gyakoribb (agri)mensor kifejezést, jóllehet már Lucilius 
egyik töredékében előfordul, igaz a katonai tábor kimérésének kontextusában.47 
A M. Antonius ellen mondott beszédeiben több ízben kirohan L. Decidius Saxa48 
és Cafo, Antonius párthívei ellen, akik a földosztásokban játszhattak Cicero 
számára korántsem pozitív szerepet.49 Saxát külön is megemlíti, s gúnyosan a pe-
ritus metator et callidus decempeda kifejezésekkel becsmérli.50 Mindkét kifeje-
zés a földméréssel kapcsolatos, utóbbi pl. a mérőrúd jelölésére szolgált, s szintén 
csak Cicerónál fordul elő a földmérő jelölésére. 

Cicero után a finitor szót nem használják a földmérés kontextusában. Nem 
fordul elő a Corpus Agrimensorum Romanorum szerzőinél sem. Az ezüstkori 
költészetben is mindössze kétszer találkozhatunk a szóval, de egyszer sem hoz-
ható összefüggésbe a földméréssel.51 

Nincs mód és terjedelem a cicerói szóválasztás részletes magyarázatára.52 A 
finitorok lovagrendi származásuk, fiatal voltuk és nagy számuk miatt sokkal al-
kalmasabbak voltak céltáblának Cicero számára, mint a pusztán szakfeladatokat 

 
45  Cic. leg agr. 2.31-32. Ezen a helyen szövegkritikai problémák vannak, de a finitor javítás meg-

nyugtatónak tűnik. J.-L. Ferrary: Rogatio Servilia Agraria. Athenaeum 66 (1988) 149; C. 
Nicolet: Les finitores ex equestri loco de la loi Servilia de 63 av. J. C. Latomus 29 (1970) 73-74.  

46  Nicolet i. m. (45. jegyz.) 77, 82 és 103. Vö. Dilke i. m. (1. jegyz.) 36. 
47  Lucilius 3, 96-97 (ed. Warmington, 1979): viamque degrumavisti ut castris mensor facit olim. 

Vö. Hinrichs i. m. (13. jegyz.) 82. 
48  Vö. R. Syme: Who was Decidius Saxa? JRS 27 (1937) 127-137. 
49  Cic. Phil. 8.9.26; 10.10.22. (még: 11.14.37; 12.8.20). Saxát külön is megemlíti, ahol a deductum 

hominem kifejezést használja rá (13.13.27), talán nem minden mellékértelem nélkül. 
50  Cic. Phil. 14.4.10. Vö. Dilke i. m. (1. jegyz.) 37. 
51  Persius 6.80. Stat. Theb. 8.91. Vö. Nicolet i. m. (45. jegyz.) 74-75.  
52  Hinrichs i. m. (13. jegyz.) 84 és 90. Classen i. m. (27. jegyz.) 166. Gargola i. m. (43. jegyz.) 92 

és 186-7.  
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ellátó valódi földmérők. Szónoki szándékainak megvalósítása érdekében őket 
jellemezte néhány – a földmérésre vonatkozó – kifejezéssel, miközben inkább 
szervezési, igazságszolgáltatási feladatokat tulajdonított nekik. A hozzájuk kap-
csolt türannosz toposzok mellett ezért választotta a finitor szót is, amiből a kora-
beli közönség a finis szóra gondolt, s a római állam végére asszociált.53 

Hasonló szóképzésről tudomásunk van Octavius Musa, az Augustus-kor 
egyik történetírója kapcsán. Róla két anekdota is fennmaradt a Mantua és Cre-
mona környéki földosztásokkal kapcsolatban. Az egyikben Alfenus Varusszal 
keveredik konfliktusba Varus állatainak lefoglalása és azok éhenhalása miatt. 
Varus a telepítéseknél bosszút áll a mantuaiakon. A másik szerint éppen Octa-
vius Musa állatainak okoznak kellemetlenséget a mantuaiak, s ezért ő jár el a 
földosztásoknál a mantuaiak kárára. Ez utóbbi változatban Musa hajtotta végre a 
földosztást (perticam militarem), mint az Augustus által kijelölt földmérő (limi-
tator ab Augusto datus).54 
 
 

METATOR 
 
A limitator szóval máshol nem találkozhatunk, ellenben a Cicero által Decidius 
Saxára alkalmazott metator előfordul más szerzőknél is. Általában a katonai tá-
bor helyének megválasztásáért, a táborkimérésért felelős katonákat jelölte. Így 
használja Lucanus és Frontinus.55 Utóbbi szerző egy Mariushoz kapcsolódó 
anekdotában említi, hogy a metatores olyan rosszul választották ki a tábor helyét 
(per imprudentiam), hogy a víznyerő hely az ellenség hatalmába került. Vegetius 
(2.7) ellenben a metator és mensor feladatát egy caputon belül is megkülönböz-
teti. Az előbbi előreküldve kiválasztja a tábor helyét, utóbbi pedig a táboron be-
lül jelöli ki az egyes sátrak helyét.56 Ez a distinkció megfelelne a metator 
Frontinusnál is olvasható feladatának, sőt összeilleszthető lenne azzal a körül-
ménnyel, hogy a késő császárkor bizonyos rendeleteiben a mensorok szállásmes-
teri feladatokat is ellátnak. Kétségeket ébreszthet viszont a Hyginusnak tulajdo-
nított rövid munka a táborépítésről. Ennek egyik helye (Hyg. mun. castr. 46.6) 
alapján ugyanis úgy tűnik, hogy a metatorok a tábor belső elrendezésébe is bele-
szólással bírtak. A meta szót, amellyel a metator összefügg, a földmérési szak-

 
53  Részletesebben ld. Takács Levente: Cicero és a földmérők. Ant. Tan. 57 (2013) 93-98. 
54  Schol. Bern. ad Verg. ecl. 8,6. Serv. ad. ecl. 9, 7. (Peter HRF pp. 268–269.) A limitator szó 

csak ezen a helyen fordul elő. Vö. TLL vol. VII, 2. Fasc. IX s.v. limitator. Augustus intézkedé-
seihez ld. I. A. Gvozdeva: The Land Cadastre of Augustus. Graecolatina Pragensia 13 (1991) 9–
21. B. Campbell: Shaping the Rural Environment: Surveyors in Ancient Rome. JRS 86 (1996) 
74–99. Takács Levente: Augustus és a földmérés. Történeti Tanulmányok XVI (2008) 43–49. 

55  Front. Strat. 2.7.12. Lucan. 1.381. (Vö. Cic. Phil. 11.5.12). 
56  CTh 7.8.10.1. CJ 12.40.9.pr. Vö. Burford i. m. (35. jegyz.) 64–65. B. Campbell: War and 

Society in Imperial Rome 31 BC – AD 284. London – New York 2002. 94. 
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írók is használják.57 Jelenthet a felmérés során alkalmazott ideiglenes jelet (pl. 
derékszögek csúcspontját) vagy éppen állandó határjelölő eszközt is. 

 
A metator, decempeda, gromaticus, geometra, finitor, mensor, limitator szavak 
mindegyike jelenthet földmérőt, de utalhat más foglalkozások űzőire is. A me-
tator, a decempeda vagy éppen a gromaticus elnevezések a földmérés során 
használt eszközökből származnak. A méréssel kapcsolatos hivatások, feladatok 
közül az egyik első (és az antik gazdasági, társadalmi struktúrából következően 
talán legfontosabb) a földmérőé volt. A fentiek alapján talán felvázolható az el-
nevezések kialakulásának időbelisége. A földmérők hivatására alkalmazott első 
elnevezés vélhetőleg a mensor volt. Erre mutat, hogy a köztársaság kori szerzők 
(Lucilius, Varro, Horatius, Ovidius) ezt használják. A többi elnevezés – leszá-
mítva a finitort – később jelenik meg. A többféle elnevezés kialakulása és elter-
jedése nyilvánvalóan a feladatok differenciálódásával áll összefüggésben, aho-
gyan a feliratok és a jogi források mutatják. A mensor már nem feltétlenül föld-
méréssel foglalkozik. A folyamat végét jelzi, hogy nem csak a más jellegű fel-
adatokat ellátó személyeket kell valahogy megjelölni mensor machinariusként, 
mensor triticiként stb., hanem magukat a földmérőket is. Az első és második 
század fordulójára megjelennek az agrimensor és a mensor agrarius kifejezések, 
hogy elkerülhető legyen a félreértés. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
57  Front. 12,26 és 32C. 14,5C. Hyg. Grom. 150,32C. 152,9C. Lib. Col. 188,10C. 
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MENANDROS DYSKOLOSA  
ÉS A TERMÉSZETI KÖRNYEZET 

 
 
 
 
 
1. Az újkomédia helyszíneinek nagy többsége a görög világ nagyvárosai, első-
sorban Athén. A második legteljesebben ránk maradt Menandros-darab, a Samia 
is itt játszódik; két apa-figurája, Démeas, a főszereplő ifjú atyja és Nikératos, az 
ifjú által megejtett lány, Plangón felmenője éppen pontosi üzleti utazásaikról ér-
keznek haza: Démeas nem győzi csepülni az idegen tájakat, hogy végül Athén 
dicséretében törjön ki: „Drága szép Athén, / miképp lehetne mind tiéd, mit ér-
demelsz, / hogy boldogok legyünk mi mindenekfelett, akik szeretjük városun-
kat!” (101–104; ford. Kerényi Grácia) 

Ugyancsak Athénban találjuk magunkat az Aspisban, az Epitrepontesben, a 
Misoumenosban; Korinthosba vezet a Perikeiromené, Eleusisba a Sikyónios. 

Ugyanakkor az újkomédiában van érdeklődés egyrészt az Attikán kívüli világ 
iránt: itt nem a darabok helyszínére történik utalás, hanem a vígjáték valamely 
főbb szereplőjére.1 Másrészről olykor a városon kívüli vidéki helyszínek, ezek 
lakói, foglalkozásaik bukkannak fel.2 A menandrosi Hérós Pteleában játszódik, 
töredékeket ismerünk a Geórgosból,3 s ide utalnak olyan címek is, mint az 
Agroikos vagy Halieus (alternatív címe Halieis volt). Ezeknél fontosabbak az 
astun kívüli helyszínek és a jellegzetesen falusi foglalkozások: a már említett 
Epitrepontes egy jelenete Attika erdővel borított részén, félúton Athén és Halai 
(Araphenidés) között játszódik, szereplői között feltűnik egy pásztor (Daos) és 
egy szénégető (Syriskos). A hely, ahol a két szereplő összetalálkozik, nem lehet 
nagyon messze Athéntől, mert Syriskos egy nap alatt megteszi az utat. A későbbi 
fejleményekből láthatjuk, hogy dramaturgiailag semmi sem kötelezte a költőt, 

 
1  Ezt a tucatnyi idegen személyre utaló címek mutatják: Andria, Boiotia, Chalkis, Ephesios, Kar-

khédonios, Leukadia, Lokroi, Messénia, Olynthia, Perinthia, Samia, Sikyónios, Thettalé; a már 
idézett Samia, „a samosi leány,” a módos Démeas pallakéja, ágyasa, aki a Periklés által kezde-
ményezett törvények miatt nem léphet házasságra athéni polgárral; vö. F. H. Sandbach: Me-
nandri Reliquiae Selectae. Oxford 19902. 339 kk.; N. F. Jones: Rural Athens under the De-
mocracy. Philadelphia 2004. 219. 

2  Könnyen érthető, hogy ezek a helyszínek a közelebb fekvő megművelhető területek, és nem tá-
volabbi hegyes vidékek. 

3  Itt egy özvegy fia dolgozik Kleainetos, egy idős földműves birtokán: amikor az megsérül, gon-
dosan ápolja. 
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hogy a jelenetet a várostól távolabb mutassa be, a szereplők hasonló módon vi-
selkedhetnének Athén utcáin is.4 

 
2. A Dyskolos, az eddig legteljesebben ránk maradt Menandros-darab több 
szempontból is különleges alkotás. Először is nem találunk benne csábítást vagy 
erőszakot, nem bukkannak fel elveszett vagy törvénytelen gyerekek, és nem ke-
rülnek elő a csecsemőkkel kitett ismertetőjelek sem – olyan elemek, amelyeket 
az új-komédia megszokott motívumaiként ismerünk. Rendhagyó a mű a tekintet-
ben is, hogy a cselekmény helyszíne nem valamely attikai vagy más görög város, 
hanem egy falu, a szabad természet egy darabja, amely a megszokott környeze-
tükből kiragadja a szereplőket. A darab Attika északi hegyei közé, Phylébe veze-
ti el a nézőket: erről a prológust előadó Pan isten beszél, s hogy a költő nem csu-
pán a színhely varietasa kedvéért választja e falut, hanem ezzel mélyebb céljai is 
vannak, az mindjárt az előbeszédből kiderül. Pan nemcsak Phylé nevét adja meg, 
hanem a színpadi tér fontos rekvizitumát, a Nympha barlangot is, amelyet Phylé 
lakói szentnek tartanak. Ezek közé tartoznak a környéken lakó földművesek: Pan 
nem hallgatja el, hogy kemény munkával kell megművelniük a sziklás talajt. 
Egyikük, Knémón a színpadon levő egyik ház lakója. Pan beszél az öreg zsém-
bes természetéről, arról, hogy senkivel sem akar közösségben élni („minden em-
berit megvet, mindenkihez komor” 6 k.), s aki annak ellenére, hogy „amióta él, 
nem mondott még egyetlen kedves szót soha” (9), elnyerte egy fiatal özvegy ke-
zét, akinek az előző házasságából volt egy kisfia, nekik maguknak pedig egy kis-
lányuk született. Az asszony, mikor elviselhetetlen lett az életük, elhagyta a zsör-
tölődő öreget, s a közben felserdült fiához tért vissza, akinek kis birtoka éppen a 
szomszédban van. Így Knémón most magára maradt leányával és egyetlen szol-
gálójával. A leány nehéz körülmények között nevelkedett, mindig jámboran Pan 
társnőit, a nymphákat szolgálta, s ezért meg akarják jutalmazni, azzal, hogy egy 
gazdag fiatalember szerelmét felkeltik iránta. 

Pan éppen ennek az ifjúnak a közeledése ürügyén szakítja meg a falun élő 
család viszonyainak bemutatását, és tér vissza a barlangba (38): a gazdag városi 
fiatalember korábban vadászni járt e vidéken: megtudjuk róla, hogy jómódú5 apa 
gyermeke, akinek sok talentumot érő birtoka van a környéken (e¹ntauªqa).6 Most 
az hozta ide, hogy felkutassa a leányt, akibe első látásra beleszeretett. Vadásztár-

 
4  Vö. Jones i. m. (1. jegyz.) 220; továbbá A. W. Gomme – F. H. Sandbach: Menander. A Com-

mentary. Oxford 1973. 290; J. Roy: The Countryside in Classical Drama and Isolated Farms in 
Dramatic Landscapes. In: J. Salmon – G. Shipley: Human Landscapes in Classical Antiquity: 
Environment and Culture. London – New York 1996. 111 kk. 

5  euÃporo», ellentétével (aÃporo») voltaképpen eufémisztikus kifejezések a gazdagságra ill. a 
szegénységre. 

6  A 41. sor második fele (a©stikoìn tvª diatribvª – „életmódját tekintve városi”) látszólag éppen 
csak oda van vetve, valójában a darab alapkonfliktusára utal (előrevetítve Sóstratos kényszerű 
kapálását Gorgias ösztönzésére, 365 kk.) 
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sával, Pyrrhiasszal, akit előreküldött, megbeszélik, mi történjék, hogy Knémón – 
szokásához híven – elkergette a közeledő Pyrrhiast. Ezzel veszi kezdetét a cse-
lekmény. 

 
3. A Dyskolos megértéséhez fel kell ismernünk, hogy Menandros darabjai több-
nyire korának társadalmi gyakorlatát tükrözik. A költő és természeti környezeté-
nek kapcsolatát sem érthetjük meg, ha nem vesszük figyelembe ezeknek a gyak-
ran bonyolult kapcsolatoknak a szerkezetét.7 

E. S. Ramage8 volt az első, aki a darab központi problémájává tette az aÓ¼tu 
és xw¯ra ellentétét, szerinte a darab azt a kettőséget vizsgálja, amely a város kul-
túrája és kifinomultsága ill. a vidék egyszerűbb életmódja között fennáll. Ily mó-
don Knémón, Gorgias és Knémón leánya áll szemben Sóstratosszal és apjával, 
Kallipidésszel. Knémón a szélsőséges szegénységet, a kemény munkát és falusi-
asságot képviseli, vele szemben áll Kallipidés nagy vagyona, szabad ideje és a 
városias életmód képviselete. Ez a kettősség még a rabszolgákra is érvényes: 
Daos, Gorgias szolgája is a falu, a vidék hozadéka, miközben Getas, Kallipidés 
rabszolgája, a városé. 

Ch. A. Cox9 szembeszáll ezzel a felfogással. Szerinte igaz, hogy Sóstratos vá-
rosi fiatalember, de kevésbé világos, hogy családja el van-e vágva a vidéktől. 
Knémón és népe nem a vidékhez kötöttségben áll szemben Sóstratos családjával, 
hanem a szegénység és gazdagság dichotómiájában. Ramage azt gondolta, hogy 
ha Sóstratos a városban él, akkor a városban vele együtt kell élnie családjának is: 
apjának, anyjának és húgának. Ez az elgondolás feltételezi, hogy az egész család 
együtt él a városban, de valójában nem ez volt valamennyi athéni háztartás alap-
vető szerkezete. Gazdag családoknak lehetett egy gazdasága a vidéken, és egy 
másik háza vagy házai a városban.10 

V. Rosivach e kifejezést úgy értelmezi, hogy Sóstratos ideje jó részét a város-
ban tölti, itt intézi ügyeit, de állandó lakóhelye nem szükségképpen van itt.11 

Cox – tételét igazolandó – számos menandrosi példát tud felhozni erre a csa-
lád-szerkezetre: A Kitharistés papiruszlelete két jelenetének egyikében (feltehe-
 
 7  Vö. pl. S. Lape: The Ethics of Democracy in Menander’s Dyskolos. (Critical essay) Helios 

2001. 15 kk.; Uő: Reproducing Athens: Menander’s Comedy, Democratic Culture and Helle-
nistic City. Princeton 2004. – A város és falu problémájához e vonatkozásban vö. R. Osborne: 
Classical Landscape with Figures. The Ancient Greek City and its Countryside. New York 1987. 

 8  City and Country in Menander’s Dyskolos. Philologus 110 (1966) 194–211. 
 9  Is Sostratos’ Family Urban? CJ 97 (2001/2) 351–8. Vö. még Uő: Crossing Boundaries through 

Marriage in Menander’s ‘Dyskolos’. CQ 52 (2002) 391–94. 
10  Hypereidésnek, a szónoknak volt egy városi otthona Athénben, egy háza Peiraieusban, egy má-

sik háza és birtoka Eleusisban. Démosthenés egyik beszédéből tudjuk (XXIV 202–203), hogy 
egy apa egyik fiával és hajadon leányával élt az egyik házában, a többi fia egy másikban, vö. V. 
Cox: Household Interests: Property, Marriage Strategies, and Family Dynamics in Ancient 
Athens. Princeton 1998. 175 kk. 

11  Class Matters in the Dyskolos of Menander. CQ 51 (2001) 127. 1. jegyz. 
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tően a III. felvonás kezdetén) előbb ketten beszélgetnek egymással az egyiket ért 
szerencsétlen eseményekről, majd elhagyják a színpadot, ahová a darab fiatal  
hősének, Moschiónnak az atyja érkezik sietve: a fia hívatta a birtokáról (55: 
metape¿mpet' e¹c a©grouª me Mosxi¿wn). A fiatalember kerüli atyját: az öreg ar-
ról panaszkodik, ha úgy hozta, hogy bejött a városba, akkor ő falura menekült 
(56: ei¹» a©groìn eãfeugen).12 

Ugyancsak Moschión a neve a már említett ifjúnak, akiről a Samiában meg-
tudjuk, hogy bár fényűző városi életet élt (13–17), alkalmilag megfordult vidéki 
házukban is, hiszen innen sietett haza (38: e¹c a©grouª dhì katadramw¯n), hogy 
betévedjen az Adonis-ünnepre, amely során elcsábította a szomszédban lakó 
Nikératos leányát, Plangónt. 

A Geórgosban az anya él a városban, és fia gazdálkodik vidéken, nem tudni 
pontosan, mi a kapcsolata a darab címszereplőjével Kleainetosszal, akit alkalmi-
lag ápol. Ha az szegény ember, akkor gazdag és szegény ember áll egymással 
szemben, mint ahogy a Samiában, a Plokionban és az Aulularia eredetijében. 

Ha ezen viszonyok ismeretében vesszük szemügyre Sóstratos és családja hely-
zetét, kérdéses, hogy Kallipidés is a falun él? Ezt meggyengíti az a körülmény, 
hogy amikor Sóstratos Gorgiasszal beszélgetve utal közeledő atyjára (773: 
Ei¹» kalo\n d' o¸rwª paro¿nta to\n pate¿ra. – „Épp jókor látom, hogy itt van 
atyám”), Knémón mostohafia felismeri őt (772 k.: Kallip<p>i¿dh» e¹stiì souª 
path¿r) és rögtön véleményt is mond róla (774k.): „Bizony, gazdag ember, s 
joggal, minthogy egy valódi földműves/paraszt”13  

Az a tény, hogy Gorgias miért ismeri látásból Kallipidést, de nem Sóstratost, 
eltérő magyarázatokra adott alkalmat. Gomme–Sandbach szerint az idős ember, 
ha olyan jó földműves, bizonyára gyakrabban látogatja meg birtokát.14 Szepessy 
Tibor szerint „nem csupán hírből, látásból is” ismeri őt, aki megérdemelten tett 
szert gazdagságra, sőt az igen töredékes 756–7. sort is úgy értelmezi, hogy 
Sóstratos atyja érdemeire való tekintettel ajánlja Knémón figyelmébe.15 

Cox úgy találja, Kallipidés birtokának Phylé közelében kell lennie, hiszen 
Getas, Kallipidés szolgája rövid időn belül odaér Sóstratos hívására; nem való-
színű, hogy Sóstratosnak Athénba kellett volna visszatérnie, hogy megtalálja őt. 

Amikor a II. felvonás elején Sóstratost újra a színpadon találjuk, elsőnek be-
számol eredménytelen hazatéréséről: a „to\n me\n Ge¿tan ou¹k eãndon oãnta 
kate¿labon” („Getát nem találtam otthon”, 259) csakis Kallipidés falusi birto-
kára vonatkozhat. Az is világos, hogy az ifjú felettébb jámbor anyja innen indul 

 
12  A rekonstrukcióhoz A. W. Gomme – F. H. Sandbach i. m. (4. jegyz.), 400–418; W. G. Arnott: 

Menander. Vol. II. (Loeb Classical Library 459) Cambridge, Mass. – London 1997. 118–149. 
13  Nh\ Di¿a plou¿sio» g' a)nh¿r, ƒ <kai\> dikai¿w» <g' w(»> gewrgo\» aÃmaxo». 
14  A. W. Gomme – F. H. Sandbach i. m. (4. jegyz.) 169. 
15  MENANDROU DUSKOLOS (Auctores Graeci et Latini II.) Piliscsaba 2005. 252. 4. jegyz.; a 

756–57. sorra vonatkozólag pedig 168. 
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mindennapos áldozati körútjára: Sóstratosnak erről nem is kell anyját kérdeznie, 
azonban ez az oka annak is, hogy nem értesül arról, hogy anyja éppen Pan bar-
langjánál készül (álmát követően) áldozni. Amikor később meglátja Getast, 
amint az áldozati lakomát készíti (551 kk.), meglepődik, de azután az eseményt 
tervei megvalósításának a szolgálatába állítja. 

Mindenesetre Sóstratos anyjának mindennapos áldozat bemutatása a Pan 
szentélyben azt bizonyítja, hogy férjével együtt igen szoros kapcsolatban vannak 
Phylével. 

 
4. Ezen összetett viszonyoknak a részletesebb bemutatása szükséges volt ahhoz, 
hogy feltehessük a kérdést: mennyire hiteles az a kép, amit Menandros a phyléi 
viszonyokról felvázol. Jim Roy,16 miközben általában áttekinti a görög dráma vi-
dék-képét, úgy találja, hogy a költő konstruált egy képzeletbeli drámai tájat, 
amelybe belehelyezte Knémón és Gorgias gazdaságát. Ez a kép azonban nem 
pontosan mutatja be a korabeli attikai mezőgazdasági viszonyokat, mert Me-
nandros drámai céljainak eléréséhez egy elszigetelt mezőgazdasági tájat vázolt 
fel, amely meglehetősen távol van attól, ahogyan az attikai vidéket rekonstruálni 
szokás. Hasonló véleményen van N. F. Jones nagy hatású művében.17 
 Ezen ellenvetésekre utaljunk arra a tényre, hogy Menandros Knémónt első-
sorban embertársaihoz való kapcsolatában jellemzi, még ha ez a kapcsolat e da-
rabban minduntalan negatívra is fordul. Vagy gondoljunk olyan részletekre, 
ahogy Gorgias Sóstratosszal való ismerkedése során kerítés építésébe fog, „hi-
szen ezt is meg kell csinálni” (377 k.) vagy amikor Knémón trágyát hord ki, mi-
közben egyetlen kapáját keresi (584). 
 
5. A természeti környezet elemeinek dramaturgiai megértését megkönnyíti, ha 
felidézzük Menandros művészi eszközeinek egyik (az 5. századi tragédiától elta-
nult) sajátos vonását: a konvencionális színpadi kellékek is szimbolikus jelentő-
séget kaphatnak (nemcsak a láthatóak, hanem a színpadon kívül elképzeltek egy-
aránt). A Dyskolosban más jelentést hordoz a baloldali parodos és Knémón an-
nak közelében fekvő háza, mint a jobboldali parodos és Kallipidés háza, hason-
lóképpen Knémón otthonának belső teréhez és a „közterülethez”, amely háza 
előtt húzódik.18 

Knémón házának ajtaja is így válhat a kapzsi vénember jelképévé. Nem keve-
sebb, mint 23 említés történik ajtóról a darabban, ebből 20 Knémónéra vonatko-
zik: az öreg házáról csak hatszor beszélnek. Knémón otthonának ajtaját védőmű-
 
16  I. m. 4. jegyz. 
17  I. m. 1. jegyz. 586 kk. 
18  Mindehhez vö. G. Hoffmann: L’espace théatral et social du Dyscolos de Ménandre. Métis 1 

(1986) 269–70; N. J. Lowe: Tragic Space and Comical Timing in Menander’s Dyscolos. BICS 
34 (1987) 126–138; és mindenekelőtt A. Trail: Knocking on Knemon’s Door: Stagecraft and 
Symbolism in the „Dyscolos.” TAPA 131 (2001) 87–108. 
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nek tekinti, amely elszigeteli a külső világtól, még az áldozatot bemutatni akaró 
városiak elöl is idemenekül. Személyes támadásnak, „magánlaksértésnek” (Sze-
pessy, 466) veszi, ha valaki megérinti ajtaját, akik pedig ajtaján netán kopogtatni 
merészelnek, azoknak kijár a „gyilkos vadak” (481) megbélyegzés. 

„Ez ajtótól csak el, minél messzebbre el” (87) – kiált Pyrrhias, aki az elsők 
között kerül kapcsolatba vele,19 s a rémült szolgával tartó Sóstratos is úgy látja: 
„Jobb lesz talán kicsit az ajtótól félreállnom” (148), amikor Knémón ismételten 
megjelenik. Nem köztér ez – mondja az öreg, ha valakinek ajtaja előtt van talál-
kozója, „az rakjon falat gyűlésteremnek” (177). E jelenet által Knémón tüstént a 
darab kezdetén szinte mesebeli, félelmetes szörnyeteggé válik, aki majd azzal 
fenyegetheti Getast: „lenyellek élve” (467 k.), mire a holtra rémült szolga mene-
kültében felsóhajt: „ez ősz öregbe tán kígyóméreg szorult!” (480)20 

Ugyancsak mesemotívumnak tűnik, amikor Sóstratos az ajtónál találkozik 
össze Knémón leányával: az ajtó mintegy szabadon bocsájtja a leányt, aki igyek-
szik kihasználni a ritka lehetőséget, hogy vizet hozhasson a nympha-barlangból 
(189–192). Amikor visszatértekor lépteket hall, apjától tart, aki „elver kegyetle-
nül, ha itt kívül talál” (205). 

Knémón elszigeteltnek hitt magánvilága akkor omlik össze, amikor Getas és 
Sikón a zárójelenetben áthatol az ajtón és kihozzák a házából az öreget.21 

 
6. A kútnak a darabban fontos dramaturgiai szerepe van, hiszen a cselekmény 
több fordulópontja itt történik. A kút nincs a színpadon, hiszen Sóstratos elbeszé-
li, mi történt Knémón kimentésekor (666 kk.). A kútról először akkor történik em-
lítés, amikor Knémón leányának a barlangi forráshoz kell vízért menni, mert Si-
miké a kútba ejtette vödrüket (190 kk.). A második kút-epizód mozgásba hozza a 
cselekményt: Sóstratos boldogan kíséri a barlanghoz a leányt: kiveszi a korsót a 
kezéből és vizet hoz a forrásból (620 kk.). A vödröt eközben maga Knémón 
igyekszik visszaszerezni csakhogy véletlenül megcsúszik és a belezuhan; Gor-
gias az, aki a kútba ugrik és felhozza az öreget.  

Az emberi segítőkészség megváltoztatja a Gorgiasra támaszkodva érkező 
Knémónt: „Tudom magam hibáztam eddig (697 k.). … Egyben tévedtem talán 
csak: hogy megélhet egymaga, s önmagán segít az ember, senki másra nem szo-
rul, … belátom elvem nem volt helyes (710 kk.).” Ennek megfelelően cselek-

 
19  Ráadásul Knémón nincs is a házában, csak öreg „cselédasszonya” jelenik meg, s mutatja meg a 

fáit tetvező öreget (99 k.), ezáltal áthárítva a képzeletbeli dombon fenyegető veszélyt a látható 
ajtóra. 

20  W. M. Owens Knémón képtelenségét, hogy másokra figyeljen, sőt másokat bántalmazzon, vagy 
üvöltözéseit, átkozódásait a korabeli demokráciát képviselő Phókiont elítélő csőcselékhez ha-
sonlítja, miközben Kallipidés azáltal, hogy hozzájárul leánya házasságához az elszegényedett 
Gorgiasszal, a társadalmi feszültségek csökkentéséhez járul hozzá, vö. The Political Topicality 
of Menander’s Dyskolos. AJPh 132 (2011) 366 és 370 kk. 

21  A. Trail i. m. (18. jegyz.) 94–96. 
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szik: Gorgiasra bízza, hogy gondoskodjék leányáról és adja férjhez. Elliger22 ab-
ból a tényből, hogy a szereplők kivétel nélkül to\ fre¿ar-ként említik a kutat 
minden változatosság nélkül, szigorú funkcionalitást olvas ki e jelenetekből, 
mintha a kút érzelmileg hidegen hagyná őket. Ezzel a megállapítással szembe 
kell állítanunk a kút körül zajló eseményeket. A városból érkező Sikón „mozsár-
törőt, követ és egyéb ilyesmiket” (631) dobatna Simikével gazdájára, és előre ör-
vend a mulatságos látványnak, ha Knémón remegve megáll háza előtt (656 k.); a 
szerencsétlen Simikét a rossz hírre Knémón egyenesen azzal fenyegeti, hogy 
„kötélre kötve kútba mártalak” (591); Sóstratos „nem látott jobbkor fuldokolni” 
(668) soha senkit sem, semmibe veszi a szerencsétlenül járt öreget, és a mentés 
várt sikere aggasztja, de eközben alig bírja fékezni magát a szeretett leány köze-
lében, még a rá bízott kötélről is megfeledkezik (675–683). A leány haját tépi, 
sír, mellét veri, Knémón – mint láttuk – megváltoztatja az életét: mindezt aligha 
tarthatjuk pusztán a „cselekményhez szükséges kelléknek.” 

Menandros képes arra, hogy két másik színpadon kívüli elemmel (néhány 
sorban) felidézze a feltétlen izolációra törekvő Knémón nézeteit. Az embergyű-
lölő öreg élesen megkülönbözteti a xwri¿on-t a o¸do¿»-tól (103, 109). Az első az 
öreg kis birtoka, telke, ahol csak neki van helye: ide menekül, ha házában zaklat-
ják. Aki ide akár a legjobb szándékkal is közeledni mer, azt az „út”-ra küldi: ott 
bárki szabadon közlekedhet. A költő nyomatékosítani akarja a szociális gondolato-
kat is tartalmazó tételét: földecskéjének az úthoz túlságosan közel fekvő részét már 
meg sem műveli – mondja önmagának háza előtt, amikor Sóstratos közeledik.23 

 
7. A nympha-barlang.24 Aristotelés Sophoklésnek tulajdonította a szkénográfia, a 
színpadi díszletfestés bevezetését a tragédiába,25 Vitruvius azonban úgy tudta, hogy 
már Aischylos alkalmazta ezt az újítást (VII, Praef.). A szkénográfia voltaképpeni 
felfedezőjének a 460-as években Agatarchos samosi festő számított, aki a perspek-
tivikus festészet eszközeit alkalmazta: eljárását egy értekezésben mutatta be.  

 
22  W. Elliger: Die Darstellung der Landschaft in der griechischen Dichtung. Berlin 1975. 280, 282 

k.; vö. továbbá Szepessy i. m. (15. jegyz.) 158 k. 
23  W. Elliger i. m. (22. jegyzet) 282. 
24  Alapvető: H. Kenner: Das Theater und der Realismus in der griechischen Kunst. Wien 1954. 

65–71, 129–130, 155–68; Uő: Griechische Theaterlandschaften, Jahreshefte des Öst. Arch. In-
stituts in Wien 47 (1964–65) 35 kk.; W. Jobst: Die Höhle in griechischem Theater des 5. und 4. 
Jahrhunderts v. Chr. Öst. Akademie der Wissenschaft, Phil.-hist. Klasse, Sitzungsberichte 1970. 
268. 2. További fontos művek: T. B. Trendall – T. B. L. Webster: Illustrations of Greek Drama. 
London 1971; E. Simon – B. Otto: Eine neue Rekonstruktion der Würzburger Skenographie. 
AA 88 (1973) 121 kk.; H.-D. Blume: Einführung in das antike Theaterwesen. Darmstadt 1978. 
kül. 60–66; F. E. Winter: The Stage of New Comedy. Phoenix 37 (1983) 38–47; S. Gogos: Bühnen-
architektur und antike Bühnenmahlerei – zwei Rekonstruktionsversuche nach griechischen 
Vasen. Jahreshefte des Öst. Arch. Instituts in Wien 54 (1984) 59 kk.; O. Taplin: Greek Tragedy 
in Action. London 2002; J. M. Walton: A Greek Sense of Theatre. London 1996. 

25  Poétika IV 1449a 18. 
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A tragédiák jó része királyi paloták, templomok, katonai táborok vagy elha-
gyatott vidékek előtt játszódik, kérdéses, hogy a színházi épület egyszerű faszer-
kezetét miképpen alakították ki úgy, hogy e helyszínekre utaljanak.26 A kutatás 
jó része erős kétellyel tekintett arra a lehetőségre, hogy színpadi képekként fes-
tett kulisszák, táblaképek, függönyök alkalmazásra kerültek volna.27 Amiről szó 
lehet – szól ez az érvelés – az csupán a színpadi háttérfalat tagoló vonalas festés 
lehetett: a drámák helyszínétől függetlenül mindig ugyanazon perspektivikus fes-
téssel díszített háttér előtt játszódtak a színművek.28 

Nincs most módunk e bonyolult probléma részleteit felidézni, csupán a meg-
oldását jelentősen előrevivő részletkérdést vennénk vizsgálat alá. W. Jobst és H. 
Kenner kutatásairól van szó (vö. 24. j.): az osztrák régészek olyan darabokat 
vizsgáltak, amelyeknek cselekménye egy sziklabarlang vagy szikla előtt a szabad 
természetben játszódik le. A kutatók azt találták, hogy a szereplők az ilyen hely-
zetekben a megszokottnál sokkal gyakrabban hivatkoznak a háttérben látható dí-
szítésre.29 Minthogy a képzőművészet, elsősorban a festészet a tematikát illetően 
gyakran kapott ihletet a drámától, megvizsgálták az 5. és 4. századi képanyag 
barlangokra vonatkozó részét. Ennek során fény derült arra, hogy a vázaképeken 
gyakran elforduló szikla- és barlangábrázolások mintái gyakran a színpadi cse-
lekmények lehettek. E folyamat legkorábbi emléke egy az 5. sz. 50-es éveire da-
tálható drezdai attikai vörös alakos kratér lehetett – ettől az időponttól számolha-
tunk festett barlangdekorációkkal a görög szkénén.30 

Amikor Kr. e. 316-ban a Dyskolost színre vitték, az ókomédia és a tragédia 
barlang- és szikla dekorációja az újkomédia sok tekintetben eltérő feltételei kö-
zött tökéletesedhetett. Ennél azonban fontosabb változás volt az, hogy egyetlen 
más darabban sem fonódott olyan szorosan eggyé a természeti háttér és a darab 
cselekménye, mint a mi színjátékunkban.31 Amit a tapasztaltabb nézők Pan pro-

 
26  A következőkre vö. H.-D. Blume i. m. (24. jegyz.) 60 kk. 
27  E kétely támogatására a szokásos érvek: Aristotelést jobban érdekli a színészek vagy a kórus vi-

zuális hatása, mint a színpadképé; a komédiát egyáltalán nem foglalkoztatja a színpadkép, és a 
kommentátorok is hallgatnak erről a témáról.– Más oldalról aligha volt lehetőség, hogy a tetra-
lógiák akár négy eltérő hátterét kicseréljék, s ne feledjük: egyetlen napon négy vagy öt darabot 
mutattak be.– Ezt a tartózkodó felfogást képviseli igen erőteljesen pl. P. Arnott: Greek Scenic 
Conventions in the Fifth Century B. C. Oxford 1962; a sophoklési Philoktétés barlangjáról szól-
va így zárja fejtegetéseit: „The setting is described in such detail as to make scenic representa-
tion unnecessary.” 

28  E nézet a valódi színpadi festészet kezdeteit a hellenisztikus korra teszi, amikor a színpadi já-
tékfelület a felmagasított proskénion-színpadra került, vö. H.-D. Blume i. m. (24. jegyz.) 64. 

29  Aischylos négy darabja (Phorkidés, Philoktétés, Sisyphos Drapetés, Prométheus Desmótés), 
Sophoklés két műve (Ichneutai és Philoktétés), Euripidéstől a Philoktétés, Andromeda, Antiopa, 
és a Kyklops tartozik ide, továbbá az ókomédiából az Odyssés (Kratinos), valamint az aristopha-
nési Eiréné, Ornithes és Lysistraté). Ehhez járul a Dyskolos. 

30  Mindehhez vö. Jobst i. m. (24. jegyz.) 141 kk. 
31  Ezt már felismerte A. Theuerkraft is: Menanders Dyskolos als Bühnenspiel und Dichtung. Diss. 

Göttingen 1960. 72. 
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lógusa után már sejthettek, az isten és a nymphák lakhelye a színpadi cselek-
mény legfontosabb színhelye lett. És ezek a színházlátogatók tudatában voltak 
annak is, hogy nem képzeletbeli kultuszhellyel van dolguk: Athéntől mintegy 20 
km-re, a Parnés hegy sziklás vidékén E. Dodwell angol utazó a 19. sz. első évti-
zedében egy barlangot fedezett fel, amiről az 1900–1901-es ásatások során kide-
rült, hogy egy Pan barlang: ezt ma általánosan elfogadottan azonosítják a mi Pan 
szentélyünkkel.32 

Miközben Gorgias háza előtt csak két jelenet játszódik, a 3–5. felvonásban 
kizárólag a nympha-barlang és a Knémón háza előtti tér ad teret a cselekmény-
nek. És korábban is, a 2. felvonásban a szerelmesek első találkozópontja a bar-
lang: az ifjú kiveszi a leány kezéből a korsót „Hogyha elnyerem bizalmadat, vi-
zet merítek én, s a korsót meghozom.” (199 k.) 

Történt kísérlet magának a színpad-képnek a rekonstruálására is: H. Kenner 
három változat között kínál választást,33 ebből a c) változatot, amely egy széles 
szikladekorációt képzel el, mi is bemutatunk. 

 

 
 

H. Kenner: Griechische Theaterlandschaften. [i. m. (24. jegyz.) 3] 
 
 
 

 
32  A feltárásokról legutóbb K. Gschwantler számol be (Die Grotte des Pan und der Nymphen auf 

dem Parnes. In: Chr. Franek, et al. (Hrsg.): Thiasos: Festschrift für Erwin Pochmarski zum 65. 
Geburtstag. Wien 2008. 349–363): a Pan kultusz a késő antikvitásban ismét felvirágzott; a ne-
hezen elérhető kultuszhelyet 200 lámpa világította meg; Pannak és a nympháknak ajánlott kegy-
tárgyakat találtak, s előkerült egy márvány Pan-szobor töredéke is. 

33  I. m. (24. jegyz.) 36. 
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ATHÉNI NŐKBŐL ATHÉNIAK LÁNYAI  
– KEKROPS MÍTOSZA 

 
 
 
 
 
A görög mítoszok fennmaradása nem kis részben a puszta szerencsén múlott, ti. 
hogy a vázafestők, ill. a költők mely mítoszvariánsokat részesítettek előnyben. 
Megbecsülhetetlen, hogy a jelenlegi formájában is igen terjedelmes görög mito-
lógiának mekkora hányada veszett el a számunkra pusztán azért, mert egy törté-
net művészeti feldolgozás szempontjából érdektelennek tűnt; azonban jelzésérté-
kű, hogy hány és hány variánst egyetlen, gyakran kései forrásból ismerünk. 
Hogy voltak veszteségek, annak egyértelmű jele, hogy az írott és a képi források 
között sokszor inkonzisztenciát tapasztalunk, pl. számos váza ábrázolja Héphais-
tos Olymposra való felvitelének mítoszát, míg ugyanennek irodalmi adatoltsága 
rendkívül csekély.1 Az egyik legismertebb görög vázafestmény a sárkánykígyó 
szájából félholtan kilógó Iasónt ábrázolja, és más kultúrákból bőségeses párhu-
zamokat találunk rá, hogy a hős kalandos útja a sárkány gyomrán keresztül ve-
zessen,2 azonban az írott görög források Iasón esetében nem tudnak ilyesmiről. 

A forrásoknak ez a kiegyensúlyozatlansága csupán egyik aspektusa egy általá-
nosabb problémának: a görög mítosz egyfelől élő és változó jelenség volt, másfe-
lől hagyományozódása döntően szekuláris közegben zajlott le,3 pl. az athéni miti-
kus őstörténet csak a IV. században nyeri el végső formáját az atthidographusok 
kezén – nyilván nem érintetlenül politikai megfontolásoktól – és egy olyan korban, 
melyben a mítoszracionalizáció már bevett gyakorlat.4 A következő oldalakon 
vizsgálandó történet esetében még azt sem könnyű eldönteni, hogy egy mítoszt tar-
talmaz-e egyáltalán. Szent Ágoston Varróra hivatkozva beszéli el a De civitate Dei 
18. könyvében, hogyan kapta Athén a nevét: „A várost ugyanis bizonyosan Mi-
 
1  T. H. Carpenter: Dionysian Imagery in Fifth-Century Athens. Oxford 1997. 41; Paus. 1. 20. 3. 

említ egy athéni festményt, mely ezt a jelenetet ábrázolja, de ez az egyetlen szövegszerű adat, 
míg a vázákon a téma meglehetős gyakorisággal tűnik fel a VI. sz. közepétől az V. sz. végéig. 

2  V. Propp: A varázsmese történeti gyökerei. Budapest 2006. 220–229. 
3  A görög mítosz szóbeli hagyományozódási formáit tárgyalja: R. Buxton: Imaginary Greece – 

The Contexts of Mythology. Cambridge 1994. 18–44. A mítosz szociális kontextusának általa 
tárgyalt fő formái a dajkamese, a lakoma, a leskhé. Az irodalmi feldolgozások gyakran szakrális 
eseményekhez kapcsolódnak, mind a kardal, mind a dráma esetében, ám ez a rituális kontextus 
igen csekély hatással volt a tartalomra. 

4  Az athéni mitikus őstörténet kialakulásához: R. Parker: Myths of Early Athens. In: Interpre-
tations of Greek Mythology. Ed.: J. Bremmer. London 1987. 187–215., különösen: 189. 
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nerváról nevezték el Athénnek, mivel az istennő neve görögül Athéné. Ennek 
oka Varro szerint a következő. Az egyik helyen váratlanul egy olajfa tűnt fel, a 
másikon pedig víz tört elő. Ezek az előjelek megdöbbentették a királyt, aki em-
bereket küldött a delphi Apollóhoz, hogy megérdeklődjék, miként kell azokat ér-
teni, és mi a teendő. Apollo azt felelte, hogy az olajfa Minervát jelenti, a víz pe-
dig Neptunust, és a polgárok döntésén múlik, hogy a két isten közül, akiknek a 
csodajelei feltűntek, melyikről nevezik el a várost. Miután Cecrops megkapta a 
jóslatot, valamennyi polgárt összehívta mindkét nemből, hogy szavazzanak; szo-
kás volt ekkoriban ugyanis ezen a tájon, hogy a nők is részt vettek a közügyek 
megtanácskozásában. Amikor megkérdezte a sokaságot, a férfiak Neptunus, a 
nők pedig Minerva mellett szavaztak, és mivel eggyel több nő volt jelen, Miner-
va győzött. Ekkor Neptunus a háborgó tenger hullámaival pusztította végig az 
athéniek földjét – nem nehéz feladat ugyanis a démonok számára bármilyen nagy 
víztömeget produkálni. Hogy Neptunus haragját lecsillapítsák – mondja ugyan-
csak Varro – az athéniek háromszoros büntetéssel sújtották az asszonyokat: az-
zal, hogy többé ne szavazhassanak, hogy gyermekeik ne viselhessenek anyai ne-
vet, és hogy senkit se nevezhessenek Athenaea, ’athéni nő’ néven.”5 (De civ. Dei 
18. 9, ford. Dér Katalin) 

A szöveghelyet gyakran idézik vallás- és társadalomtörténészek, általában 
feltételezve, ám sehol sem bizonyítva, hogy a mítosz hitelesen athéni és nem túl-
ságosan kései keletkezésű.6 Az eredetisége mellett felhozott talán egyetlen érv, 
hogy feltűnő párhuzamosságot mutat Bellerophontés egyik mítoszával, mely a 

 
5  Aug. De. civ. Dei. 18.9.: Nam ut Athenae uocarentur, quod certe nomen a Minerua est, quae 

Graece Athena dicitur, hanc causam Varro indicat. Cum apparuisset illic repente oliuae arbor 
et alio loco aqua erupisset, regem prodigia ista mouerunt, et misit ad Apollinem Delphicum 
sciscitatum quid intellegendum esset quidue faciendum. Ille respondit, quod olea Mineruam 
significaret, unda Neptunum, et quod esset in ciuium potestate, ex cuius potius nomine duorum 
deorum, quorum illa signa essent, ciuitas uocaretur. Isto Cecrops oraculo accepto ciues omnes 
utriusque sexus (mos enim tunc in eisdem locis erat, ut etiam feminae publicis consultationibus 
interessent) ad ferendum suffragium conuocauit. Consulta igitur multitudine mares pro 
Neptuno, feminae pro Minerua tulere sententias, et quia una plus inuenta est feminarum, 
Minerua uicit. Tum Neptunus iratus marinis fluctibus exaestuantibus terras Atheniensium 
populatus est; quoniam spargere latius quaslibet aquas difficile daemonibus non est. Cuius ut 
iracundia placaretur, triplici supplicio dicit idem auctor ab Atheniensibus affectas esse 
mulieres, ut nulla ulterius ferrent suffragia, ut nullus nascentium maternum nomen acciperet, ut 
ne quis eas Athenaeas uocaret. 

6  L. Gourmelen: Kekrops, le roi-serpent. Paris 2004. 102–105, 176–197, különösen 181ff.; W. 
Blake Tyrell: Amazons. A Study in Athenian Mythmaking. Baltimore – London 1984. 29; S. 
Pembroke: Women in Charge: The Function of Alternatives in Early Greek Tradition and the 
Ancient Idea of Matriarchy. Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 30 (1967) 1–35, 
különösen: 26–32; P. Vidal-Naquet: Le chasseur noir. Paris 1983. 285–286; N. Loraux: The 
Children of Athena. Athenian Ideas about Citizenship and the Division between Sexes. 
Princeton 1993. 111–143. 
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lykiaiak matrilineáris családrendszerének eredetmondája.7 A következőkben arra 
teszek kísérletet, hogy megtaláljam, mikor és hol született ez a mítosz, már ha 
egyáltalán mítosznak tekinthető. 

Ágoston Varróra hivatkozik, aki egy athéni mítosz esetében kései és periféri-
kus forrásnak tekinthető, ám ennél súlyosabb probléma, hogy az általa lejegyzett 
történet sok szempontból egyáltalán nem mítosz-szerű. Első pillantásra egy mí-
toszracionalizációt olvasunk, melyből megfogalmazója gondosan kiszűrt minden 
csodás elemet: az istenek nem személyesen jelennek meg versengeni, hanem je-
leket küldenek, a népgyűlés megjelenése egy mítoszban teljesen anakronisztikus 
és ráadásul párhuzam nélküli, a nőket sújtó büntetések pedig történetileg tények, 
de túlságosan jogi jellegűek egy mítoszhoz képest. Ha viszont e motívumokat 
pusztán a racionalizáció eszközének tekintjük és megpróbáljuk kiiktatni a törté-
netből, akkor a szó szoros értelmében semmi nem marad: az augustinusi szöveg-
ből nem lehet egy önálló mítoszvariánst rekonstruálni. A nehézségeket csak sú-
lyosbítja a történetben rejlő önellentmondás: Athén patrónusa Athéné, nyilvánva-
ló, hogy a nők döntése nem csupán többségi volt, hanem helyes is. Érthetetlen, 
hogy mégis büntetést kell ezért kapniuk. A modern kutatókkal ellentétben már 
Ágoston is érzékelte ezt a problémát a mítoszhoz fűzött szarkazmustól nem men-
tes megjegyzéseiben. 

Röviden vizsgáljuk meg a mítoszt a maga legismertebb formájában. Két isten 
verseng Attikáért, mindkettejük saját jelleméhez illő ajándékokat ajánl fel a vá-
rosnak, Poseidón saját elemeit: egy sós vizű forrást, ill. a lovat, Athéné viszont 
az olajfát, s ezzel végül ő nyeri el a várost.8 A döntőbíró Kekrops. Egyes változa-
tokban Athéné győzelmének az az oka, hogy tettének volt tanúja, míg Poseidón 
csodatettét senki sem látta.9 A tengeristen nehezen tűri vereségét, egyes variáci-
ókban vízzel árasztja el a közeli Thriasion síkságot, sőt Apollodóros szerint egész 
Attikát, csak Zeus tudja őt megállítani (Apollod. 3. 14. 1, vö. Hyg. Fab. 164). A 
végeredmény egyfajta kompromisszum: Poseidónnak is kultusza lesz az Erekh-
theionban. A történet fontosságát jelzi, hogy ennek ábrázolása díszítette a Parthe-
nón oromzatát. (Paus. 1. 26. 5) 

A történetnek számos párhuzama ismert más városokból. Argosban Phoró-
neus, a vidék első királya ítélkezik Poseidón és Héra versenyében. A vesztes Po-
seidón itt kiszárítja a vidék folyóit, s ezzel megfosztja a víztől Argolist (Paus. 2. 
15. 5, Apollod. 2. 1. 4), ám azután Amymóné kedvéért létrehozza az egész évben 
bővizű lernai forrásokat. 

 
7  Pembroke i. m. (6. jegyz.) egymással összefüggésben tárgyalja a két mítoszt. A Bellerophontés 

mítosz forrása Plutarkhos Mul.Virt. 248. D. Nymphist idézve. A kérdés tudománytörténetileg 
igen jelentős, hiszen Bachofen a Mutterrecht gondolatmenetét az állítólagos lykiai matriarchá-
tus vagy legalábbis matrilinearitás meglétére építette. 

8  Parker i. m. (4. jegyz.) 198–199; Apollod. 3. 14. 1; Hyg. Fab. 164; Paus. 1. 26. 5; Verg. Georg. 
1. 12–14; Servius ad Georg. 1. 12; Vat. Myth 1. 2; Ov. Met. 6. 72 ; Xen. Mem. 3. 5. 10. 

9  Parker i. m. (4. jegyz.) 198; Apollod. 3. 14. 1. 
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További veszteségeket is el kell szenvednie: Naxost Dionysos nyeri el tőle, 
Aiginát maga Zeus (Plut. Mor. 741a). Más helyeken kompromisszumra kerül 
sor, Troizén esetében megosztozik Athénével, Poseidónt Basileus, Athénét Po-
lias néven tisztelik (Paus. 2. 30. 6). Korinthosban Briareus az istenek döntőbírá-
ja, Poseidón kapja az Isthmosi szorost, Hélios az Akropolist (Paus. 2. 1. 6). Pau-
saniasnál ezek a történetek egymástól függetlenül olvashatók, míg Plutarkhos ér-
zékelve a közös sémát, együtt sorolja fel Athén, Argos, Aigina és Naxos esetét, 
hozzáfűzve még Delphoit, ahol Poseidón Apollón javára kényszerült lemondani 
a szentélyről.10 

A mítosz értelme aránylag könnyen felfejthető, a verseny egyik résztvevője a 
város patrónusa, akinek a személye igen változatos lehet: Athéné mellett lehet 
Zeus, Hélios, Dionysos, Héra. Az ellenfél személye már kötöttebb, ez szinte csak 
Poseidón lehet. Egy olyan alapítási mítosz sémája bontakozik ki előttünk, mely 
láthatólag egész Hellasban elterjedt volt: a város alapításának ára, hogy a várost 
oltalmazó istennek el kell nyernie a várost a Természet isteneitől, le kell válasz-
tani a Vadontól, melyet Poseidón és Héphaistos szimbolizál, ugyanakkor gon-
doskodni kell ezen istenek kárpótlásáról is.11 Athénban a döntőbíró, Kekrops,12 
legalább a hellenisztikus kortól kezdve mint prótos heuretés jelenik meg a mí-
toszracionalizációkban: ő a patriarchális család feltalálója, amennyiben meg-
szüntette a korábbi promiszkuitást, és helyette bevezette a monogám házassá-
got.13 Sajnos nem tudjuk, hogy ez a motívum milyen formában volt jelen az ere-
deti mítoszban, az azonban bizonyos, hogy az athéniak számára a természet és 
kultúra, ill. a rend és káosz dichotómiája szorosan összekapcsolódott a patriar-
chális család kérdésével.14 Athéné maga is jellegzetesen patriarchális istennő, 
 
10  Plut. Quaest. conviv. 741a. Poseidón Delphoiban való jelenlétéhez: Ch. Sourvinou-Inwood: 

Myth as History: The Previous Owners of the Delphic Oracles. In: Interpretations of Greek 
Mythology. Ed.: J. Bremmer. London 1987. 215–241, különösen 221ff. Az alapítási míto-
szokhoz: Tóth A.: Poseidón a vadon ura. In: „Eleitől fogva” Régész – tanár – ember. A 75 éves 
Makkay János köszöntése. Specimina nova dissertationum ex instituto historiae antiquae et 
archaeologiae Universitatis Quinqueecclesiensis, Supplementum XI. Edd: Horváth Sz. – Kiss 
M. – M. H. Rauert. Pécs 2011. 333–344. 

11  Tóth i.m. (10. jegyz.) 340–342. 
12  Egyes verziókban Kekrops döntőbíró (Kall. frg. 194. 66–68.) vagy tanú (Apollod. 3. 178). 
13  Parker i. m. (4. jegyz.) 198. szerint talán Philokhoros az első, aki ebben a szerepben említi 

Kekropsot, ill. esetleg a Xen. Mem. 3. 5. 10. utalhat ugyanerre. Kekropsot a monogám házasság 
megalapítójaként mutatja be még Athénaios 13. 555d; Schol. Eusth. Hom. Il. 18. 483, Malalas 
3. 5; Schol. Aristoph. Plutos 773; Justin. 2. 4; Nonnos 41. 384; Athénaios 13. 2. 13. ed. Kaibel; 
a Suda Prométheus szócikke. Egyéb kultúrjavak feltalálójaként is megjelenik: az ábécé felta-
lálója: Tac. Ann. 11. 14. 2; alapvető kultuszokat vezet be: Zeus Hypatiosét: Paus.8. 2. 3. (vö.: 
Euseb. Praep. Ev. 10. 9. 22.); Kronosét: Philokhoros Macrobiusnál (Sat. 1. 10. 22). Elkészíti az 
első hermát: Pausan.1. 27. 1. 

14  Ez általános görög hozzáállást tükröz és befolyásolta a barbárokkal kapcsolatos előítéleteket, 
vö. pl. az erőteljes hérodotosi tendenciát arra, hogy a barbárok házassági szokásait prostitúció-
ként kezelje (ld. Pembroke i. m. (6. jegyz.)). A természet kaotikus erőit szimbolizáló lényeket 
ugyanez a promiszkuitás jellemzi. 
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legkevésbé sem a nők istene; Athéné személyében testesíti meg a görögök szá-
mára azt a patriarchális családmodellt, mely nélkül a görögök számára kultúra 
elképzelhetetlen, e családmodellnek is a valóságban lehetetlen, a görögök számá-
ra mégis ideális formáját, az anyai leszármazás nélküli családot, hiszen apja az 
egyetlen szülője.15 Nem tudjuk, hogy Athénban milyen módon képezte a Kek-
rops-mítosz részét a monogámia bevezetése, de valószínűleg része volt a mítosz 
korai formáinak is. 

Könnyen sorolhatnánk be a varrói változatot a Kekrops mítosz egyéb raciona-
lizált formái közé, de van egy jelentős különbség: a tipikus motívum, a mono-
gám család bevezetése itt hiányzik, ehelyett kapunk egy aránylag bonyolult tör-
ténetet a nők politikai jogainak elvesztéséről, ami viszont más változatokból hi-
ányzik. Mit állapíthatunk meg a szöveg egyes elemeiről? 

a)  Az istenek nem jelennek meg személyesen, hanem csak ajándékaik: a for-
rás és az olajfa láthatóak, a delphoi jósdának kell értelmeznie a történteket. 
Igen valószínűnek látom, hogy mindez a római szerző értelmezése: az 
olajfa és a forrás megjelenése tipikusan római prodigium, hasonlókat nagy 
számban ismerünk a római történelemből. 

b)  A mítoszracionalizációk a hellenizmustól kezdve válnak tömegessé, saját 
koruk viszonyait tükrözve: a hérosokból és istenekből királyok és feltalá-
lók lesznek, az emberiség civilizációs kincseinek megalkotói.16 Kekrops 
bevezeti a monogámiát: ez egy nagy ember nagy tette, melynek hatása egye-
temes érvényű: ez a mítoszértelmezés illeszkedik a tipikus sémába, és való-
ban, ez az, ami sok forrásból ismert. Az Ágostonnál olvasható szövegből hi-
ányzik mind a nagy személyiség, mind az általános érvényűség: Kekrops 
alig kap szerepet, és a nők politikai jogfosztottsága, bár a valóságban általá-
nos érvényű, a történetben csak Attikát érinti – legalábbis ebből a mítoszból 
nem vezethető le, hogy más polisokban is jogfosztást kellene a nőknek el-
szenvedniük. A jogi következmények közül az, hogy az athéni nőkre való-
ban nem használták az Athénaia megnevezést, történeti-nyelvi tény, de 
semmilyen összefüggésben nincs más polisok gyakorlatával.17 

 
Mivel más külső adatra nem támaszkodhatunk, pusztán az augustinusi-varrói 

szövegre hagyatkozva kell megállapítanunk: mikor és milyen közönség számára 
 
15  Vö.: Aiskhylos Eumenidesének lezárását, ahol Athéné éppen nem is titkolt atyja iránti elfogult-

ságában szavaz Orestés felmentésére, vagy Hippolytos kifakadásait Euripidés tragédiában. 
16  A. Kleingünther: ΠΡΩΤΟΣ ΕΥΡΕΤΗΣ. Untersuchungen zur Geschichte einer Fragestellung. 

Philologus Supplementband xxvi. 1. Leipzig 1933. 9–17. Kleingünther könyve kifejezetten a 
mitikus kultúrhéroszokkal foglalkozik. Meglepő módon valódi prótos heuretés az epikus 
irodalomból kimutathatatlan, a görög mitológia régebbi rétegének nem volt célja, hogy meg-
okolja, honnan származnak a jelen civilizációs eredményei – egyedül a Prométheus és a Trip-
tolemos mítosz jelent ez alól kivételt. A későbbi mítoszmagyarázók, mint Palaiphatos vagy a 
paradoxográfus Hérakleitos a görög héroszok nagy részét kulturhérosszá alakította át. 

17  Loraux i. m. (6. jegyz.) 119. 
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keletkezett. Legegyszerűbb feltenni a kérdést: ez a történet mikor és hol lehetett 
érdekes a hallgatóság számára? 

Az egyik motívum, amely kapaszkodót nyújthat, maga a népgyűlés: a történet 
az athéni népgyűlés eredetmondája is, nehéz elképzelni, hogy a demokrácia ha-
nyatlása, azaz a Kr. e. 4. század után miért helyeztek volna el egy ilyen a hé-
roikus-mitikus kortól idegen elemet a történetben. 

Még pontosabb behatárolást tesz lehetővé a történet lényege: a nők jogainak 
elvesztése. A Kr. e. 450/51 évben Athénban Periklés új polgárjogi törvényt ve-
zettetett be, melynek értelmében immár nem csak egy athéni apától, hanem athé-
ni anyától való születés is szükséges volt a polgárjog megszerzéséhez – ez az in-
tézkedés megnövelte az érdeklődést a női polgárjog irányában: milyen értelem-
ben tekinthető polgárnak egy nő, mi a tartalma egy ilyen passzív polgárjognak?18 
Valójában egyetlen polisban sem függött ennyire radikálisan a jog a születéstől, 
és a nőket sújtó korlátozások sem ilyen teljesek: nőnemű athéni nem létezik, az 
írott forrásokban csak Attikai gynaikes vannak, és ez is ritkán.19 Ez a helyzet sa-
játos önellentmondást rejt magában: csakis a nők egy szűk csoportja képes athéni 
polgárt szülni, ám ők maguk nem nevezhetők Athénaiainak. 

A klasszikus kor görög irodalmának minden műfajában megjelenik a női jo-
gok kérdése, a téma annyira alapvetően van jelen a kor közgondolkodásában, 
hogy arra nehéz magyarázatot találnunk. A tragikus szerzőknél a tragédia forrása 
gyakran a családi egyensúly felbomlása, annak oka pedig szinte mindig a férfi/női 
szerepek közötti harmónia valamilyen megbomlása (Aiskhylos: Hiketides, Ores-
teia, Sophoklés: Thrachiniai, Euripidés drámáinak jelentős része), Aristophanés 
sok komédiája foglalkozik nőkkel, a nőuralom kérdésével, a filozófia egészen 
radikálisan vizsgálja felül a női szerepeket, elsősorban Platónnál. Sajnálatosan 
kevés kutatást végeztek eddig arról, hogy vajon a téma központba kerülése vajon 
valamilyen szociológiai válsághelyzet leképezése-e. 

Az augustinusi szövegről tehát könnyen feltételezhető, hogy az 5–4. századi 
Athén kulturális miliőjében született, annak viszonyait tükrözi. De vajon milyen 
műfajban? Mi magyarázhatja meg a történet mítoszokra nem jellemző jegyeit? 
Bár további forrásadatok hiányában csupán hipotéziseket kísérelhetünk meg fel-
állítani, úgy gondolom, a legkézenfekvőbb lehetőség feltételezni, hogy szöve-
günk egy elveszett dráma szinopszisán alapul. A történet lényege egy konfliktus-
helyzet és annak megoldása. A főszerepben nem hősöket, és nem is isteneket, 
hanem embercsoportokat látunk: vagyis a drámai kart, amelynek tagjai az athéni 
férfiakat és nőket személyesítik meg. A történet összetett, de kevés szereppel 
megoldható: a két isten, Kekrops, egy hírnök: akár két színész elég lehet ezek el-
játszásához. Azonban ez a hipotetikus dráma sajnos elveszett, a fennmaradt 

 
18  L. O’Higgins: Women and Humour in Classical Greece. Cambridge 2003. 106–107.; Gourmelen 

i. m. (6. jegyz.) 182. 
19  Loraux i. m. (6. jegyz.) 111–112, 117. 



ATHÉNI NŐKBŐL ATHÉNIAK LÁNYAI – KEKROPS MÍTOSZA 201

anyagban nem találunk olyan drámacímet, amely legalább 50–60 százalékos bi-
zonyossággal összekapcsolható volna az augustinusi cselekményvázzal. A bizo-
nyíték hiánya ebben az esetben semmi esetre sem a hiány bizonyítéka, hiszen a 
görög irodalom fénykorában, Athénban körülbelül 1400 tragédia íródott és leg-
alább ennyi komédia, ebből a hatalmas mennyiségből szűk félszáz darabot isme-
rünk és néhány száz címet. 

Milyen lehetett ez az elveszett dráma? A nők helyzete mind a tragédiában, 
mind a komédiában központi jelentőségű. Amennyiben egy tragédia (valószínű-
leg egy nem túl sikeres tragédia…) beszélte el, hogyan vesztették el a nők a sza-
vazati jogukat, akkor egy archaikus szerkezetű tragédiát kell feltételeznünk, 
amely alapvetően a kart állította a központba, éppúgy, mint Aiskhylos Heten 
Thébai ellen című darabja, és ahhoz hasonlóan két félkar szerepeltetését igényel-
te: a férfi és a női polgárokét. A jogi elem szintén Aiskhylosszal rokonítaná, 
gondoljunk az Areiospagosra az Oresteia záródarabjában, vagy egy hasonló je-
lenetre a Danaidák tetralógia elveszett záródarabjában. Figyelemreméltó, hogy 
az istenek vetélkedésének ismertebb hagyománya is tartalmaz jogi motívumokat, 
ti. az a különös magyarázat, hogy Poseidón azért vesztette el a versenyt, mert tet-
tének nem volt szemtanúja – amennyiben egy archaikus, két színészt mozgató 
darabot rekonstruálunk, ennek pusztán dramaturgiai oka is lehet: Poseidónt és 
Kekropsot ugyanaz a színész játszhatta, így Kekrops csak Athéné csodájának le-
hetett szemtanúja. Feltűnő a cselekmény tézis-antitézisre épülő szerkezete is, 
mely szintén az aiskhylosi darabokkal rokonítja: elvek állnak egymással szem-
ben, melyeknek megvan a maguk érvényes féligazsága; talán az elveszett darab 
befejezése, vagy ha trilógiát alkotott, annak a záródarabja, valamilyen módon 
kompenzációt nyújtott a nőknek, esetleg a monogámia bevezetése révén. 

Merőben hipotetikus tragédiánknak tehát ezek voltak a legfontosabb jegyei, 
és e jegyek alapvetően Aiskhylos, esetleg Aiskhylos egy utánzója felé mutatnak. 
Az ismert Aiskhylos-címek száma hatvan körüli,20 és ezek között nincs olyan 
cím, mely athéni tematikára utalna, így inkább egy Aiskhylos-epigonra kell gon-
dolnunk – itt viszont a potenciális szerzők sajnos elvesztek az utókor számára. 

Felvetődik egy másik lehetőség is: elképzelhető, hogy az Aiskhylost utánzó 
szerző oly mértékben utánozta a nagy klasszikust, hogy az valójában már paródia 
volt. Az athéni komédia második periódusában, a 4. században kiteljesedő kö-
zépkomédiában tipikus új műfaj volt a mítosz-travesztia. Ezek közül egyet isme-
rünk: Plautus Amphitryója egy elveszett görög eredeti alapján készült. A komé-
diaszerzők nem pusztán jól ismert mítoszokat figuráztak ki, hanem konkrét tra-
gédiákat is, úgy tűnik, hogy ezen darabok modern értelemben vett paródiák vol-
tak, melyekhez ismerni kellett a kicsúfolt eredetit is.21 A tematika már Aristo-

 
20  Az ismert című, de elveszett tragédiákhoz vö. T. Gantz: The Aeschylean Tetralogy: Attested 

and Conjectured Groups. AJPh 101 (1980) 133–64. 
21 A. Hughes: Performing Greek Comedy. Cambridge 2012. 33–34. 
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phanésnál is jelen van, két elveszett darabjának a címe (Danaidák, Daidalos) 
tragédiaparódiákat sejtet. 

A politizáló nő az ókomédiának is kedves témája volt, Aristophanés fennma-
radt komédiái közül erről szól az Ekklesiazusai, a Lysistraté, és részben a Thes-
mophoriazusai is. Igaz, a görögök számára a férfiuralom ellentéte alapvetően a 
nőuralom volt, a nemek közötti egyenlőség gondolata szinte csak Platónnál buk-
kan fel. Több elveszett komédia címét ismerjük, melyek aristophanési módon 
közelíthették meg a problémát: így Pherektratés Tyrannisa, ami női tyrannost is 
jelenthet, Theopompos Stratiótidese (400k.). Mítoszban a nőuralom alaptörténete 
a férfi-gyilkos lémnosi nők esete – bár a téma alapvetően tragikus, mégis két 
Lémniai című komédiáról is tudunk, ezek Aristophanés és Nikokharés művei 
voltak.22 

Néhány olyan címünk is van, melyek akár a mi történetünket is rejthetik: Eu-
bulos: Béke, Alexis és Amphis, Gynaikokratia című darabjai – bár a címük alap-
ján ezek nem mitikus tárgyú, hanem az aristophanési előképeket követő dara-
boknak tűnnek, de valójában semmit sem tudunk róluk: az Alexis darabból két 
rövid fragmentum és a cím maradt fent.23 

Az eddigiekben kísérletet tettem rá, hogy a forrásainkban megőrzött szöveg 
alapján felvázoljak két lehetséges drámai típust, melyen a varrói-augustinusi ha-
gyomány alapulhatott. Minthogy a szöveghelynek semmilyen további párhuzama 
nem ismert, ezért bármiféle rekonstrukció csak ezen szöveg alapján képzelhető 
el, és csak filológiai módszerekkel – az eredmény így természetesen erősen hipo-
tetikus marad, hiszen az esély újabb drámák, különösen másodvonalbeli vagy 
korai datálású tragédiák előkerülésére elhanyagolható. Azonban az általam fel-
vázolt fejlődési folyamat kétségkívül létezett: több ezer drámát vesztettünk el, 
ezek többsége valószínűleg elhanyagolható irodalmi értékkel bírt, azonban isme-
retük nemcsak a dráma műfaj fejlődését világíthatná meg jobban, hanem a görög 
mitológia alakulását is. Néhány különösen népszerű darab esetében már bizonyí-
tott, vagy legalábbis valószínű, hogy akár erős és ősi mitikus hagyományokat is 
tudott befolyásolni. A leghíresebb példa Euripidés Bakkhánsnőkje – az Euripidés 
által színpadra vitt ifjú Dionysos-alak időben épp megelőzi az istenség képző-
művészeti ábrázolásainak átalakulását: a középkorú szakállas istenségből szőke 
ifjúvá. Ha az összefüggés valós, akkor egyetlen hihetetlenül népszerű dráma egy 
ősi és alapvető kultikus-mitikus hagyományt tudott módosítani. Kevésbé centrá-
lis mítoszok és istenek esetén sokkal csekélyebb hatás is elégséges lehetett arra, 
hogy hatást gyakoroljon a hagyományra. 

 
22  Aristophanes: Ecclesiazusae. Ed. A. H. Sommerstein. Warminster 1998. 9–16. 
23  W. Geoffrey Arnott: Alexis. The Fragments. A Commentary. Cambridge 1996; Poetae Comici 

Graeci. Edd.: R. Kassel – C. Austin. vol II: Agathenor – Aristonymus. Berlin 1991. 
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TITKOS KERESZTÉNYEK AZ AVAR KORBAN? 
 
 
 
 
 
 
 
Az ornamentális díszítésű korongfibulák közé tartozik a görcsönydobokai avar 
kori temető 25. sírjának szép fibulája.1 A korongfibula2 előlapja és a palást 
ezüstből, a hátlap fehérfém bevonatú vörösrézből készült. A palást két végét fű-
részfogas bevágással illesztették össze, és a palástlemezt kissé ráhajtogatták az 
elő- és hátlapra. Az előlapot gyöngyözött drót keretezi. Az előlap felületén nincs 
lemélyített középrész, de a karéjos minta keretként megmaradt. Az előlapon két 
körgyűrű fogja közre a középső, domború díszítést. A külső gyűrűben egy síkban 
10 árkolt és áttört karéj van, amelyekhez kívül és belül (részben kiesett) zöld kö-
veket (vagy üveget) illesztettek. A belső gyűrűben a középpont felé lejtő, 12 ka-
réj van. Közepén külön lemezből gömbszeletet domborítottak. Ennek díszítése: a 
középső kört négy íves tag fogja közre, amelyet gyöngysor keretez. A palástle-
mez két szélére pontsort vertek. A hátoldalon a tűszerkezetnek csak két csonkja 
maradt meg. A doboz belsejét kemény, porózus anyag tölti ki. A fibula hátlapjára 
biztos kézzel, nem mély vonalakkal két különböző alakú, szabályosan kivitele-
zett keresztet véstek, amelyek viseleti helyzetben nem voltak láthatóak. A nehe-
zen észrevehető kereszteket a korábbi publikációk nem tüntették fel. A fibula 
átmérője 63 mm, vastagsága 10 mm (1–4. képek). A tárgy felülete sérült, a minta 
és a kőberakás hiányos. 
 
 
  

 
1   Pécs JPM inv. nr. 1941. 5. 13; Garam 1993. abb. 5. 3, 109; Kiss 1965. 113. abb. 6.; Kiss 1977. 

32, Pl. III. 
2  Kiss A.: ArchÉrt 95 (1968) 100; Uő. JPMÉ 1967. 52; JPMÉ 1965. 113–114. abb. 6.; Kiss 1977. 

32, Pl. III, LXXXIV:4 (Téves hivatkozás Kiss A.-nál az 5. számra. A táblán a 4. és 5. kép alá-
írása fel van cserélve), Garam 1993. 109, abb. 5:3. 
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l. kép. 

A görcsönydobokai korongfibula előlapja  
(25. sír) 

2. kép.  
A görcsönydobokai korongfibula  

hátlapja 
 
 
 
  

 

3. kép.  
A görcsönydobokai korongfibula  
hátlapjának rajza a keresztekkel 

4. kép.  
A görcsönydobokai korongfibula  

palástja és illesztése 
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A tárgy a korongfibulák későbbi, ornamentális díszítésű csoportjába tartozik.3 
Megőrizte a doboz-alakot és az előlapon a karéjos díszítést. A karéjok számát 
megnövelték, és a külső körgyűrűben is karéjos mintát készítettek. A süllyesztett 
középrész helyére domború felületű geometrikus mintát illesztettek. 

A Keszthely-kultúra4 női viseletének jellegzetes tárgyai az egyenként használt 
korongfibulák,5 amelyeket régen a Keszthely-kultúra legsajátosabb darabjaiként 
tartották számon.6 Néhány hasonló fibula azonban Epirus Nova-ban és Praevali-
tanában a Koman (= Kalaja-Dalmaces) -kultúra viseleti tárgyaival együtt7 és Ca-
labriában8 is előkerült. A déli csoport több példánya a süllyesztett középrészük 
miatt a dunántúli fibulákkal szoros formai rokonságban van, noha a két terület 
népességének viseleti tárgyai között további kapcsolat nem fedezhető fel. Ma 
még rejtély, hogy a kitűnő ötvöstechnikával készült, a középrész díszítésében kü-
lönböző, három, egymástól távoli vidéken előkerült tárgyak hasonlóságát miként 
lehet értelmezni. 

A Keszthely és Pécs környékén talált korongfibulákat nyolcvan évvel ezelőtt 
Alföldi András gyűjtötte össze és értékelte.9 Azóta, különösen az utolsó évtized-
ben számos tanulmány foglalkozott a tárgyakkal, viselőik etnikumával és a 
Keszthely-kultúra népességével.10 Az alapkérdésben azonban megnyugtató ered-
mény nem született. Vitatott maradt a népesség eredete: a helyi, késő római kori 
lakosság leszármazottai vagy az avarok által elhurcoltak és letelepítettek voltak-e? 
A nép viseleti tárgyainak egy része kétségtelenül késő antik eredetű. Noha egyes 
tárgytípusok – a kiskosaras fülbevalók, amint azt már Alföldi jól látta11 – a du-
nántúli, sőt éppen a fenékpusztai késő római temetőkben talált12 fülbevalókból 
formailag jól levezethetők,13 a kosaras függők általános késő antik elterjedése14 
miatt a tárgytípus helyi kialakulása nem bizonyított lehetőség. 

A dunántúli korongfibuláknak vannak császárkori gyökerei, de a népvándor-
lás kori doboz-formát a birodalmi időszakban nem használták. A korongfibulák 

 
 3  Garam 1993. 117. 
 4  Kiss 1965.; R. Müller: Die Keszthely-Kultur. In: Kat. Halbturm 1996. 265–297; F. Daim: 

Keszthely RGA Bd. 16. Berlin 2000. 468–474, 468–474. 
 5  Részletes összefoglalásuk viseleti összefüggésekkel: Garam 1993. 
 6  Alföldi 1934. 294. 
 7  Anamali 1993. 435–446; Anamali 1964. 
 8  Spadea 1991. 553–573; Riemer 2000. 125–128; Daim 2002. 118. 
 9  Alföldi l926; Alföldi 1934. 285; Alföldi 1938. 155–159. 
10  Főleg helyi eredetük vagy az avarok általi betelepítésük volt a vita tárgya. A fenékpuszta-

horreumi temető újra értékelése: Vida 2011. 396–437. 
11  Alföldi 1926. 
12  Lásd: Müller 2012. 189. 
13  Müller 2012. 189. A származás és elterjedés részletes tárgyalását lásd: Vida 2012. 63. 
14 A késő császárkori kosaras függők elterjedéséről: G. Fingerlin: Imitationsformen byzantinischer 

Körbchen-Ohrringe nördlich der Alpen. Fundbericht aus Baden-Würtenberg 1 (1974) 597–627; 
Ellen Riemer: Byzantinische Körbchen- und Halbmondohrringe. Kölner Jahrbuch 25 (1992) 
121–136. 
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előoldalán a figurális vagy ornamentális ábrázolás császárkori szokás hatása. A 
kör alakú kép – általában arckép korábban profilban, később inkább szemben – 
az 1. századtól kezdve jelen van a római viseleti tárgyakon.15 A legkorábbiak a 
császári család tagjait ábrázoló, keretbe foglalt 1. századi üvegmedaillonok.16 A 
figurális vagy ornamentális középdíszű kerek és lapos lemezfibulákat a 2–3. szá-
zadi római viseletben használták,17 és az ábrázolásokon is gyakoriak. Ezeket fér-
fiak viselték: az ábrázolások szerint a fibulák a katonai öltözetben a jobb vállon a 
köpenyt fogták össze. A fennmaradt római kori példányok laposak, térfogatuk 
nincs, vastagságuk néhány kivétellel18 az alaplemezzel azonos.19 A férfiak fibulái 
a 4. században viselőik társadalmi állása szerint elkülönültek. A kerek alakú ru-
hakapcsolók használata az ábrázolások egyöntetű tanúsága szerint a császár, a 
császári család férfitagjaira és esetleg a szövetséges barbár uralkodókra korláto-
zódott, akiknek a jobb vállán a chlamyst fogta össze.20 Mindenki másnak, akár 
magas rangú volt, akár nem, a chlamysát sohasem kerek, hanem mindig hagyma-
fejes fibula kapcsolta össze. A Keszthely-kultúra kerek fibuláit viszont nők (és 
gyermekek) viselték.21 Ezek a fibulák új formát jelentenek, mert a doboz-forma 
nem provinciális eredetű. Noha ábrázolásaik a késő császárkori és keresztény 
témákhoz kapcsolódnak, sem a fibulatípus nem vezethető le a császárkori kerek 
fibulákból, sem a fibula használati módja nem származhat a császárkori viseleti 
szokásból. A Keszthely-kultúra korongfibuláit a dobozforma különbözteti meg a 
császárkori kerek fibuláktól. Belsejüket ma kemény anyag tölti ki, amely az 
egyik Keszthely-Fenékpuszta környékén talált darab töltelékének anyagvizsgála-

 
15  Például: M. Mackensen: Ein Fibelgrab von Regensburg-Großprüfening. Zu den Scheibenfibels 

mit bronzenen Preßblechmedaillon. BayrVbl 38 (1973) 58–79; Christian Gugl: Eine spätantike 
Preßblechfibel mit Doppelporträt aus Kärnten. Carinthia I, 185 (1995) 193–201; J. Rychener: 
Der römerzeitliche Gutshof von Nerftenbach ZH. Steinmöri. Archäologie der Schweiz 13 
(1990:3) 134–135. 

16  A. Alföldi: Römische Porträtmedaillon aus Glas. Ur-Schweiz 15 (1951) 66. és 21 (1957) 80.; 
Wiedemer R.: Ein römisches Glasmedaillon mit Metallrahmen aus der Kirche in Windisch. 
Jahresbericht 1964. Gesellschaft pro Vindonissa 38–41. 

17  A császárkori korongfibulákhoz általában: Siegrid Thomas: Die provinzialrömische Scheiben-
fibeln der römische Kaiserzeit. Berliner Jb. für Vor- und Fühgeschichte 6 (1966) 119–178. 

18  Egy olyan kora császárkori korongfibulát ismerek, amelynek a formája eltér a szokásos, lapos 
formától. A straubingi darab megemelt középrészét Victoria-ábrázolás díszíti. A megemelt részt 
agyaggal töltötték ki (H. Koschik: Zur Konservierung einiger alter Funde aus dem Gauboden-
museum Straubing. Jahresbericht des Historischen Vereins für Straubing und Umgebung 77 
(1974) 27–67; (1975) 27). 

19  Lásd például: Fitz J.: Eine Scheibenfibel aus Hornstein, Verwaltungsbezierk – Eisenstadt Um-
gebung, Burgenland, Römisches Österreich 31, 2008. 

20  Kr. u. 4. századi, keretbe foglalt, figurális középrészű korongfibulák a Ténès-i kincsben (J. 
Heurgon: Le trésor de Ténès. Paris 1958. 63), és magángyűjteményből (Barbara Deppert–Lip-
pitz: Late Roman Splendor: Jewelrey from the Age of Constantine. Cleveland Studies in the 
History of Art 1 (1966) 30–71. abb. 39.) vö. Riemer 2000. 128. 

21  Kiss 1965. 112. összeállítása a pécsi csoport esetében, Garam 1993. 117 (Az ismert lelőkörül-
ményű darabok közül származó 11 korongfibula női sírból, négy gyermeksírból került elő). 
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ta szerint nem szervetlen anyagot, hanem méhviaszt tartalmaz.22 Mivel a méhvi-
aszt töltőanyagnak nem, de másodlagos ereklyehordozóként a kora középkorban 
felhasználták, Falko Daim arra gondolt, hogy ezek a fibulák zarándokjelvények 
lehettek.23 Noha ez a következtetés, tehát a méhviasz vallásos célú felhasználása 
erősítené a dunántúli lakosság kereszténységét, a következtetéshez további vizs-
gálatok szükségesek. Fontos lenne a többi korongfibula töltelékanyagának meg-
határozása, de a szakrális felhasználás akkor is kérdéses marad, mert a hasonlóan 
doboz alakú, vékony lemezből készült 4. századi szarmata korongfibulákban 
szintén töltelékanyag található.24 Ez pedig inkább amellett szól, hogy a töltelékre 
nem szakrális okból, hanem az ötvöseljárás miatt volt szükség. A dobozforma 
eredetét egyébként is leginkább a korábban az Alföldön élő szarmatáknál kell ke-
resni, akiknek egy része az 5. században, a hun korban beköltözött a Dunántúl-
ra.25 A fibulák középrészének süllyesztett megoldása és az íves keretezése a Du-
nántúlon, talán Keszthely-Fenékpuszta környékén alakult ki. 

A korongfibulákat Garam Éva vizsgálta és osztályozta.26 A fibulák korábbi 
csoportját a figurális ábrázolású példányok jelentik; az ornamentális díszítésűek 
későbbiek.27 A képek témájaként „pogány” és keresztény ábrázolások egyaránt 
előfordulnak. Mindkét csoport példányai abban egyeznek meg – és ezt hangsú-
lyozni kell –, hogy az ábrázolások témái késő antik-mediterrán, azaz birodalmi 
eredetűek. Eddig két „pogány” témájú kép került elő. Az egyik a szétterjesztett 
szárnyú sas felett férfi mellkép: egy-egy példányban Keszthely-Dobogón28 (5. 
kép) és Keszthely-Fenékpusztán29 sírból került elő. A harmadik, minden bizony-
nyal később készült és javított példányt Kiss Attila a mohács-feketekapui „A” 
temető 283. számú sírjában találta.30 A kép abból a Iuppiter-ábrázolásból szár-
mazik,31 amely a Kr. u. 1–3. században a császár-apotheosist jelképezte.32 Garam 

 
22  Daim 2002. 116; Vaday Andrea: Lovas szent és az arkangyal ábrázolásai az avar korból. Ma-

gyar Régészet 1013 tavasz. 
23  Daim 2002. 119. 
24  Tóth 2005. 188. példákkal. 
25  Tóth 2005. 187–189. 
26  Garam 1993. 99–134. 
27  Garam 1993. 117. 
28  Női sír, Magyar Nemzeti Múzeum 119. 1882.130; Alföldi 1926. taf. VII. 4.; Garam 1993. 103, 

abb. 3. l. 
29  Az egyik fibulát Lipp Vilmos ásta ki a keszthely-dobogói temetőben (a Magyar Nemzeti Múze-

um őrzi: Garam 1993). A másikat Csák Árpád 1901-ben, a fenékpusztai erődtől délre fekvő te-
mető 36. számú sírjában találta, és 1945-ben elpusztult (képe Kuzsinszky B.: A Balaton környé-
kének archaeológiája. Budapest 1920. 71, 91, 2. kép) vö.: Pekáry T.: Későrómai sírok Fenék-
pusztán. ArchÉrt. 82 (1955) 19–29, 26), Vida 2011. 422, taf. 4.; Müller 2012. 207. 

30  A fibula nem doboz alakú. Valószínűleg javított, csak a képmezőt tartalmazó darab: emberi ala-
kot és pálmaágat vagy szárnyat mutat. Garam 2001. taf. 31. 5, 283. sír. 

31  Lásd a Titus-ív kapunyílásának domborművét, továbbá Kat. Stuttgart 1984. 669, stb. 
32  A. Alföldi: Zur historischen Bestimmung der Awarenfuunde. ESA 9 (1934) 295. A császár-

apotheosis ábrázolásához: Franz Cumon: Études Syriennes. Paris 1917. 76–107. 
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Éva figyelt fel a bizánci gyűrűkön a kiterjesztett szárnyú sas 7. századi előfordu-
lására.33 Újabban a képtípussal (mellkép nélkül, monogrammal vagy anélkül) 
több aranygyűrűt is közöltek,34 és a kép magasállásúak ólombulláin35 is előfor-
dul, amely consuli kinevezésükkel és rangjukkal állhat összefüggésben. A sas 
szárnyai közé több esetben az „Uram segíts” – fohász szokásos, görög betűkből 
álló, kereszt alakú monogramját helyezték.36 Tehát a kép nem tekinthető pogány 
ábrázolásnak. 

 

5. kép. A fenékpusztai sasos  
korongfibula 

6. kép. A keszthely-fenékpusztai  
Bellerophon-fibula 

 
   
A másik, mitológiai eredetű ábrázolást, Bellerophon és Chimaera harcát két fe-
nékpusztai fibuláról ismerjük (6. kép). A jelenetet a korongfibulákon és más késő 
császárkori tárgyakon gyakran Szent György ábrázolásként vagy annak mintája-
ként, előképeként értelmezik, és az alakokat Szent Györgynek nevezik.37 Ez az 
értelmezés azonban ikonográfiailag téves.38 A közfelfogással ellentétben a sár-
kány Szent György mellett csak a 12. században jelenik meg. Korábban sem az 

 
33  Garam 1993. 126, abb. 14. 
34  Pl. Kat. München 1998. nr. 331–333. 
35  Schlumberger 1884. 479, nr. 18. (Zaccharia consul), 480, nr. 24. (Gennadios consularis), Seibt 

1978. 266, nr.1234: Theodorus patricius, 7. sz. vége, 8. sz. első negyede 343, nr. 207: Theodo-
sius consul, 730–780. 

36  W. Seibt in: Kat. München 1998. 223–224. 
37  Barkóczi 1968; Vaday 2013. 
38  Alföldi csak arról írt, hogy egy lovas szent Bellerophon alakjában jelenik meg: Alföldi 1938. 

169–170. 
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ábrázolásokon nem látjuk, sem az írott forrásokban39 nincs szó sárkányról. Írott 
szövegekben a 13. század második felében a Legenda Aurea Szent György le-
gendájában olvasunk a sárkányról. A sárkányos történet eredete jól nyomon kö-
vethető. A vértanú legendája a sárkánnyal és a megszabadított szűzzel minden 
bizonnyal az első keresztes háborúk idején, olyan palesztinai hiedelmek alapján 
bővült, amelyekben a Lyddaban (Ramla, Izrael) eltemetett Szent György történe-
te összemosódott az Andromédát a sárkánytól megszabadító Perseus alakjával. A 
mitológiai történet helyszíne a Lyddához közeli Joppé (Jaffa), ahol a történet tár-
gyi „bizonyítékát”, a sziklába rögzített karikákat is láthatták a lovagok, amivel a 
szüzet a tengerről érkező sárkány számára kikötötték. Az európai művészetben 
Szent György mellett a sárkány csak az első keresztes háborúkat követően jele-
nik meg. Ugyanakkor, amikor Györgynek, mint lovagszentnek a tisztelete elter-
jedt, valamint az ábrázolásokon a szent keresztes pajzzsal látható40 (ami azután 
Anglia nemzeti zászlójának alapmotívuma lett). A római császárkori Bellerophon-
ábrázolások legáltalánosabban az uralkodó győzelmét jelképezik az ellenség fe-
lett,41 és a témát a korai keresztény művészetben is felhasználták.42 Pannoniában 
számos, 4. századi ábrázolása van, a mozaikpadlótól kerámia tálon át a fémdom-
borításokig. H. Brandenburg szerint a jelenet a gonosz felett diadalmaskodó vir-
tust jelképezi.43 

A Keszthely és a Pécs környéki sírok legtöbb korongfibuláján a keresztőrző 
angyalok kerülnek elő.44 Ez jól ismert késő antik képtípus45 (a kereszt két oldalán 
főapostolok, szentek is állhatnak). A dunántúli korongos fibulák sajátos változa-
tot képviselnek: a kereszt tetején Krisztus-mellkép van.46 Más keresztény témák 
szinte csak egy-egy példányban fordulnak elő: keresztes lándzsát tartó lovas 

 
39  Johann B. Aufhauser: Das Drachenwunder des heiligen Georg in der griechischen und la-

teinischen Überlieferung. Byzantinisches Archiv. Leipzig 1911. 164. 
40  Részletesen: Tóth E.: Szent György. In: Szent György a lovasság védőszentje. Budapest 1992. 
41  Hiller 1970. 93–94. A Bellerophon-ábrázolások jelentésére a korongfibulák feldolgozásában 

visszatérek. 
42  Huskinson 1974. 73–77. 
43  Brandenburg 1968; Brandenburg 1971. 167–168. 
44  1. Keszthely - Fenékpuszta, horreumi temető 14. gyermek sír (Garam 1993. I. 2. 103.a), 2. 

Keszthely-Dobogó (gyermeksír, a sír betöltéséből, Garam 1993. I. 2. 103.), 3. Pécs–Gyárváros, 
Fleissig gyűjtemény, (Garam 1993. I. 2a. lelőkörülmények ismeretlenek), 4. Pécs–Gyárváros, 
Fleissig gyűjtemény (Garam 1993. I. 2a. lelőkörülmények ismeretlenek), 5. Ismeretlen lelőhely, 
minden bizonnyal Fenékpuszta környéke (München Prähistorisches Staatsammlungen): a lelet 
1890 előtt került a gyűjteménybe, mert a H. Graf: Kataloge des Bayerischen Nationalmuseum 
5. Romanische Altertümer, München 1890 már tartalmazza: 45. oldal, 275. tétel, és taf. XV. 
275. Jochen Garbsch úrnak köszönöm az adatokat; levele 1980. április 28-án kelt). 

45  Ezüst patena, Berezovo, Sanktpetersburg, Ermitage, 6. század, Kat. New York 1978. 538, nr. 
482.;` Kat. Berlin 1978. kat. nr. 13. 117–119. Zarándok-ampulla, Bobbio (Grabar 1958. Pl. 
XXXII–XXXIII). 

46  A képtípushoz lásd: Yvonne Christe: La vision de Matthieu. (Matth. XXIV–XXV) Bibliothèque 
des Cahiers Archéologique 10. Paris 1973; Warland 1979. 116, 254–260. 
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alak,47 arkangyal,48 Lázár feltámasztása.49 A pécs-gyárvárosi temető elkallódott50 
fibulái között két, három és négy ember-alakos példányok is vannak, az ábrázol-
tak talán a közösségben szentként tisztelt személyek voltak.51 A romonyai temető 
82. sírjában egy korongfibula másodlagos középlemezére elnagyolt gyermekrajz-
ra emlékeztető két alakot véstek.52 (7. kép) A faragványokon és más mediterra-
neumi ötvöstárgyakon (főleg a fülbevalókon) gyakori kratér–páva motívumot a 
korongfibulák késői csoportjában egyetlen dunántúli példány képviseli.53 A Ko-
man-kultúra korongfibuláin eddig viszont – egy bizonytalan lelőhelyű darab ki-
vételével54 – csak a kratér–páva ábrázolás fordul elő, és ugyanezt látjuk a két ca-
labriai korongfibulán is.55 

A görcsönydobokai fibulának két közeli rokona a dél-baranyai temetőkben 
került elő. Az egyik szórvány a pécs-gyárvárosi temetőből:56 ezt a fibulát csak 
egy körgyűrűben díszítik karéjok. A másik darab közelebb áll a görcsönydobo-
kaihoz: ez a romonyai (régebben Ellend néven) II. temető 37. sírjából került elő 
(8. kép), amelynek mindkét íves körgyűrűjében karéjsor van, de az ívekben nincs 
kőberakás. A közepén kissé lemélyített felületen kratért és két pávát domborítot-
tak. A hasonló, korongos díszítésű fibulák legkésőbbi példányait a keszthely-al-
sópáhoki ezüst és cikói 356. sír aranyozott ezüst lemezei jelentik, amelyeken se-
matikus minta57 van, és a fibula dobozszerűsége is csökevényes. 

 
 

 
47  Nagyharsány 60. női sír, Papp 1963. 131. taf. XI,5; Garam 1993. 100–101 abb. 1:3; Garam 

2001. taf. 31:3. 
48  Nagyharsány, szórványlelet: Papp 1963. 115. taf. I.; Garam 2001. taf, 32:2. 
49  Keszthely-Horreum, 5. sír. Barkóczi 1968. taf. LV; Garam 1993, abb. 1:5; Vida 2011. 420, taf. 

2. Glaser egy Hercules és Omphale jelenetet vélt felfedezni ezen a korongfibulán (Fr. Glaser: 
Die Bildmotive der Scheibenfibeln aus Keszthely. Zalai Múzeum 11 (2002) 113–132) Vélemé-
nyére még visszatérek. 

50  A pécs-gyárvárosi téglagyár (Pécstől keletre) területén 1911–1912-ben feltárt sírok mellékletei 
a Fleissig-gyűjteménybe kerültek (Kiss 1977. 89), ahonnan az ezüst korongfibulák a II. világhá-
ború végén eltűntek. Ezért a darabokról csak restaurálatlan állapotban készült fényképek marad-
tak, amelyeken az ábrázolások rosszul láthatók: Garam 2001. taf. 32. 

51  Vö.: Eger 2001. 149–155. 
52  Kiss 1977. Pl. KXXXIV, 2–3; Garam 1993. 107, abb, 5:1. 
53  Kiss 1965. 114; Kiss 1977; Garam 1993. Ramonya II., régen Ellend, temető 37. sír. 
54  A krujë-i temetőből hét példány ismert, a többször publikált, szép példány: Anamali – Spahiu 

1988. 51. nr. 86. Kat. Mainz 1988. 452; Daim 2002. 129, abb. 8. A British Museum ismeretlen 
lelőhelyről őriz egy Háromkirályokat ábrázoló aranyozott ezüst korongfibulát (a múzeum 1987-
ben vásárolta Lord R. Alistair McAlpine-tól, ltsz. 1987. 1-1,1. Átm. 64 mm, vastagsága 12,5 
mm, súlya 21,88 gr, lelőhelye nincs). Formája megegyezik a közép-európai példányokkal, 
azonban a keret fonatos dísze nem a dunántúli, hanem a déli csoportra jellemző. A darabot Kiss 
Attila és Dafydd Kidd szívességéből ismerem. 

55  Spadea 1991. 553. 
56  Garam 1993. 109, abb. 6:1. elveszett darab a Fleissig-gyűjteményből. 
57  Garam 1993. 105, abb.4, 5–6; Kiss – Somogyi 1984. t. 24. 
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7. kép. A romonyai korongfibula rajza (82. sír) 8. kép. A romonyai korongfibula rajza (37. sír) 
 
A romonyai és a görcsönydobokai fibulák nagyon hasonlóak. A középső mintát 
mindkettőn két körgyűrű fogja közre, a körgyűrűkben a karéjok száma is egye-
zik: mindkettőn a külső körben tíz, a belső körben tizenkét karéj van. A különál-
ló lemezből domborított középrészt mindkettőn gyöngysor keretezi. A görcsöny-
dobokai darab annyival díszesebb, hogy a külső körgyűrűben a félkörökbe zöld 
köveket (üveget?) illesztettek. Mindkettő belsejét kemény anyag tölti ki, és a mé-
retük is majdnem azonos: a romonyai fibula átmérője 64,5 mm, a vastagsága 11 
mm. Az eltérés az anyagukban és az összeállításuk módjában van. A romonyai 
fibula előlapja ugyan ezüst, de a hátlapja sárgaréz, az oldalpalást pedig fehérfém 
bevonatú bronzlemez. A két darab összeállítása a mellékelt vázlatrajz szerint kü-
lönbözik: a romonyai fibula palástjának csak az egyik, az alsó széle van ráhajtva 
a hátoldalra. Felül az előlap hajlik rá a palástra (4. kép). Ez a különbség lénye-
ges, mert különböző ötvösöket feltételez. 

A fibula palástjának két szélére sorban kis pontok vannak poncolva. Ilyen dí-
szítést ezen kívül csak egy korongfibulán ismerek: ez az egysíkú előlapján lánc-
mintával díszített romonyai II. késő avar temető 96. sírjában talált fibula58 (átmé-
rője 53 mm, vastagsága 7–8 mm). 

A görcsönydobokai fibula hátlapjára vésett keresztek alakja más, mint a Kele-
ti Császárság területén és a Kárpát-medencében a 6–7. században gyakran hasz-
nált, nyakláncon hordott kereszteké,59 de egyeznek a Közép-Dunavidéken60 és a 
 
58  Kiss 1977. LVI. és LXXXIV. tábla; Garam 1993. 109. 
59  Tomka 2002. 227–228; Garam 2001. 57. A dobozban nincs nyoma töltelékanyagnak. 
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langobardok által Itáliában használt lemezkereszt-formával, valamint a kománi 
kultúra kerek mezőbe foglalt áttört kereszt-fibuláival.61 Hasonló alakú lemezke-
reszt a zamárdi avar temetőben van nagy számban (43 sírban) képviselve.62 A 
karéjos díszítést nemcsak korongfibulákon, hanem más, avar viseleti tárgyakon 
és ékszereken is alkalmazták, legjellemzőbben talán a cibakházi pártadísz kere-
tezésén.63 A korongfibulákon a karéjok plaszticitása mélységben az idő haladá-
sával egyre inkább megszűnt. 

A görcsönydobokai temető 87 sírjából kevés viseleti tárgy és ékszer, főleg 
kisgömbös fülbevalók kerültek elő. Egy sírban volt két, lemezes övveret-töredék. 
Kiss Attila a temetőt a 7. század közepére keltezte.64 A romonyai II. temető sírjai 
egy kivételével hasonlóan szegényes viseleti tárgyakat és ékszereket tartalmaz-
nak, mint a görcsönydobokai temető. A 67. sz. sírba azonban öntött, griffes-öv-
veretes férfit temettek, és a 18. sírban dinnyemag-gyöngyök voltak: Kiss Attila a 
temetőt a 8. századra keltezte.65 A formai hasonlóság miatt nagyobb időkülönb-
séget a romonyai és görcsönydobokai korongfibulák között sem lehet feltételez-
ni. Mivel a két korongfibula keltezését hasonlóságuk miatt közelíteni kell egy-
máshoz, a darabok a 7. század vége felé készülhettek. 

Kik voltak azok az emberek, akik a Dunántúlon és a Kárpát-medencében az 
avar kor első felében (azaz a kora- és közép avar korban) a legfontosabb keresz-
tény jelképet viselték és tették a sírokba? Általánosságban annyi mondható, hogy 
ők a népvándorlás korának első száz évében leginkább a provinciális lakosság le-
származottai voltak, akár a helyiek, akár beköltözöttek (betelepítettek). A Nyu-
gatrómai Birodalom bukásáig a keresztény provinciális lakosság az egyházi hie-
rarchia keretein belül gyakorolta hitét. A Drávától északra a szervezett egyház-
hoz tartozás utolsó nyoma a scarbantiai püspök említése az 582-es gradói zsina-
ton.66 Vigilius püspök azonban alighanem a langobardokkal végleg elhagyta 
Pannoniát. A birodalom határain kívül talált keresztény leletek az ariánus germá-
nokhoz köthetők, akik az 5. századtól a birodalomban is letelepedtek, tehát ke-
resztény tárgyakat a Dunántúlon is hátra hagyhattak (pl. a hács-béndekpusztai 

                               
60  Lásd Bárdos–Garam 2009. taf. 168; Vida 2011. 132. 
61  S. Anamali – H. Spahiu: Une necropole albanaise de Kruje. Iliria 9 (1979–1980). A kerek, át-

tört, kereszttel díszített hasonló fibula Eszékről (Mursa) is ismert: Branka Migotti: Arh. Vestnik 
29 (1978) 602; és Migotti 1997. nr. 124. 

62  Bárdos–Garam 2009. Zamárdi. passim. Kat. Udine 2001. 1276. sír: 81, 109, nr. 74; 645 sír: 111 
nr. 86. 

63  Nemcsak az ívsor azonos, hanem az egyes ívek árkolása is: Kat.Udine 2001. 72, 74–75, nr. 94. 
64  Kiss 1977. 34. 
65  Kiss 1977. 134. 
66  Tóth E.: Vigilius episcopus Scaravaciensis. Acta ArchHung 26 (1974) 269–275; H. Berg: 

Bischöfe und Bischofssitze im Ostalpen- und Donauraum von 4. bis zum 8. Jarhundert. In: Die 
Bayern und ihre Nachbarn (H. Wolfram – A. Schwatz), Denkschriften Wien, Bd. 179. 
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ólomtöredékeket a gótnyelvű miatyánkkal67 és a kismákfai ezüst tálkát68). Az or-
todox és az ariánus keresztények közti különbség nyomai azonban minden pró-
bálkozás ellenére sem a leletekben, sem a szakrális épületekben nem mutatható-
ak ki. Ennek szép és látványos bizonyítéka a Nagy Theoderik által Ravennában a 
Megváltó tiszteletére építtetett és szentelt templom (később Szent Márton, jelen-
leg San Apollinare Nuovo). A germánok ariánizmusának, függetlenül attól, hogy 
milyen változatát követték, az volt a jelentősége, hogy etnikai különállásukat 
védte és konzerválta – esetenként harciasan és erőszakosan – a provinciálisokkal 
(romanival) szemben. Ez inkább az orthodox egyházi hierarchiától való különál-
lásukat jelentette, és nem valamiféle határozott teológiai állásfoglalást. Mihelyt a 
Dél- és Nyugat-Európában letelepedett ariánus germánok csatlakoztak a katoli-
kusokhoz, amint az jól ismert, Hispániától Gallián keresztül Észak-Itáliáig hosz-
szabb-rövidebb idő alatt beolvadtak a helyi lakosságba. Arról azonban, hogy a 
hun uralom alól kikerült és a Dunántúlon néhány évtizedig lakó ariánus-keresz-
tény keleti gótok mennyiben voltak hatással a megmaradt provinciális lakosság 
vallásosságára, fogalmunk sincs. Mivel elvonultak a Dunántúlról, aligha tételez-
hető fel, hogy aktív, térítő személyeket hagytak volna hátra. További kérdés, 
hogy a dunántúli lakosság69 szellemi és anyagi kultúrája mennyiben hatott a be-
települő langobardokra. Semmiképpen nem állíthatjuk, hogy hatásuk nem mutat-
ható ki. A szellemi alatt a kereszténység terjesztését, az anyagin a korongolás el-
sajátítását és gyors elterjedését értem. Tény, hogy a langobardok Dunántúlra köl-
tözésével egy időben vált általánossá a korongolás, és a hamvasztás helyett a 
holttest eltemetése. Nem mintha a rítusváltás önmagában a keresztény hit felvé-
telének a következménye lenne.70 A langobardok azonban már (harcias ariánus) 
keresztényként érkeztek Itáliába. Marad tehát az alapkérdés – jelenleg megvála-
szolatlanul: a keresztény térítés és a keresztény emlékek meddig és mennyiben 
köthetők a provinciális lakosság leszármazottaihoz?71 Kik voltak a dunántúli ke-

 
67  Kiss A.: Das germanische Gräberfeld von Hács-Béndekpuszta (Westungarn) aus dem 5–6. 

Jahrundert. Acta Antiqua 36 (1995) 275–342; Vida 2010. 24 további irodalommal. 
68  Tóth E.: A kismákfai ezüsttálka. Communicationes Arch. Hung. 1994–1995, 117–151. 
69  A dunántúli lakosság alatt természetesen nem kizárólag a provinciális népesség leszármazottait 

értem. 
70  A holttest hamvasztását a katolikus egyház csak 1886 és 1963 között a szabadkőművesek elle-

nében tiltotta: Acta Apostolica Sanctae Sedis 19 (1886–87) 46; és 56 (1964) 822: H. Denzinger 
– P. Hünermann: Hitvallások és az egyház tanítóhivatalának megnyilatkozásai. Budapest 2004. 
nr. 3188, 4400. 

71  Alföldi András (1938) és J. J. Wilkes (A Pannonian Refugee of Quality at Salona, Phoenix 26 
(1972) 377–393) összegyűjtötték az ismert pannoniai menekültek névsorát. Az ismert és vala-
milyen módon ismertté váló személyek egyúttal azt is bizonyítják, hogy még a 6. században is 
felbukkannak máshol „szerencsét próbáló” pannoniaiak. Pannoniának a rómaiak által lakott vi-
dékén 510 körül született Martinus, aki Braga érseke lett: E. Tóth: La survivance de la popula-
tion romaine en Pannonie. Alba Regia 15 (1976) 107–120. ahol foglalkozom a Pannoniából el-
származottakkal is. 
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resztények a 6–7. században? A válasz egyszerű: azok, akik meg voltak keresz-
telve. Ez persze nem mutatható ki a régészeti leletekben. 

A nagyszámú kereszt nemcsak viselőjük személyes kereszténységének a bi-
zonyítéka, hanem azt is mutatja, hogy maga a népesség is megismerkedett a ke-
reszténységgel. A népvándorlás kori keresztény leletek száma az utóbbi évtize-
dekben megsokszorozódott a Dunántúlon,72 és darabszámuk meghaladja a pro-
vinciális időszak keresztény leleteinek számát.73 Ha kérdéses is lehetett a nyak-
lánckeresztek viselőinek kereszténysége,74 nem hagyható figyelmen kívül a 
zamárdi temető nagyszámú lemezkeresztje, amelyeket a holttestre, a sírba tet-
tek.75 Ezek semmiképpen sem tekinthetők valamiféle divatjelenségnek, mert nem 
voltak láthatóak. A szokás (a holttest jelölése kereszttel) az, ami lehet divatjelen-
ség, de nem a hozzá kapcsolódó vallási hiedelem. Darabszámuk – 43 – arra mu-
tat, hogy a zamárdi lakosságban sok keresztény élt. Különösen figyelemreméltó, 
hogy lovastemetkezés esetében is előfordul kereszt az emberi vázon. Tévedés 
lenne azt feltételezni, hogy a keresztjeles sírokban eltemetetteknek nincs közük a 
kereszténységhez, még akkor is, ha hitük minőségét nem tudjuk megállapítani. A 
nyaklánckeresztek száma is tovább bővült.76 És kérdezhetjük azt is: azokban a sí-
rokban, ahol lemezkeresztek nem kerültek elő, Zamárdiban vagy máshol, textil-
ből nem készíthettek kereszteket? És minden egyes keresztény elhunyt koporsó-
jára került kereszt? Annak a népességnek, amely kereszt-jelekkel temette el a ha-
lottait, ismernie kellett a keresztény vallást. Úgy látszik, mintha annyi keresz-
tényt tételeznénk fel a népvándorlás korban, ahány keresztény lelet ismert. Sőt, 
mintha ezek is elszigetelt divat- és presztízsjelenségek lennének. Ha ilyen alapon 
becsülnénk meg a keresztény hitűek számát, akkor arra kellene következtetnünk, 
hogy a püspöki szervezetben élő pannoniai keresztények száma alig haladja meg 
a hatvanat! Mert hogy ennyi a keresztény leletek száma a provinciális időszakból. 

Ugyanerre az időszakra, a 6–8. századra vonatkozóan azonban azt is jogosan 
kérdezhetjük: ki tekinthető nem kereszténynek? Honnan tudjuk, hogy a keresztet 
nem tartalmazó sírok halottai pogányok voltak? Milyen régészeti jelenségekből 
és leletekből állapítható ez meg? A hamvasztást, a részleges és teljes ló-temet-
kezést valamint az ételmelléklet-adást szokás emlegetni. Egyrészt nyomatékosan 
meg kell jegyezni: az egyházi előírások a tárgyalt korszakban egyiket sem tiltot-
 
72  Alföldi András 1938-ban még alig néhány keresztény leletet tudott csak számba venni: Alföldi 

1938. 
73  A zamárdi temető 43 sírjában volt lemezkereszt. 15 nyakláncon függő és egyéb kereszt került 

elő. 22 korongfibula ismert figurális keresztény ábrázolású középrésszel, ez összesen 80 darab. 
Nem számítottam be azokat a korongfibulákat, amelyek előlapjának díszítésében kereszt alak-
ban szerkesztett minta is van. Gáspár Dorottya gyűjtése alapján a római kori keresztény leletek 
száma hatvan D. Gáspár: Christianity in Roman Pannonia. BAR International Series 1010. Ox-
ford 2002. 

74  Lásd pl. Tomka 2002. 
75  A zamárdi temető lemezkeresztes sírjainak körültekintő értékelése: Garam 2011. 239–242. 
76  Garam 2001. 57–65. és 64. oldalon elterjedési térkép; Perémi 2012. 



TITKOS KERESZTÉNYEK AZ AVAR KORBAN? 215

ták,77 noha a holttest elégetését az ókeresztény szerzők nem javasolták,78 és a po-
gány szokásokat is eleget kárhoztatták.79 Különösen olyan területen és olyan né-
pességnél maradtak meg a pogány szokások, akik nem egyházi szervezetben, ha-
nem attól elkülönülve éltek. A hamvasztástól persze könnyen eltekinthettek, mert 
a birodalmon belül élő lakosság a 4. században gyakorlatilag már eltemette és 
nem elégette halottait. Másrészt – bármennyire is meglepőnek hangzik – a ke-
resztény vallás, természetesen a hely, a kor és főleg a közösségek papjainak a 
mentalitásától függően toleráns volt a „pogány néphit” megnyilvánulásaival szem-
ben, és inkább igyekezett a szokásokat, ha lehetett „megkeresztelni”, mint meg-
tiltani.80 Különösen így történt ez azokon a területeken, amelyek az egyházi hie-
rarchiától elszakadva léteztek.81 Ha nem így lett volna, akkor a pogány néphit (a 
népvándorlás- és középkorban: babonák) maradványai és nyomai nem lennének 
kimutathatóak a 19. vagy akár a 20. században.82 

Amíg a sírra (koporsóra, szemfödélre) tett keresztek nemcsak az eltemetettek, 
hanem családjuk és környezetük keresztény hitét tanúsítják, a templom (és annak 
létét bizonyító berendezési tárgyak) keresztény közösséget bizonyítanak. Amed-
dig csak néhány, avar kori kereszt alakú függő volt ismert, lehetett arra gondolni, 
hogy ezek annyira szórványos előfordulások, amelyek inkább ékszernek tartha-
tók, és viselőjük keresztény hite vitatható. E felfogás és a keresztény jelképek 
alulértékelése ellen három tényező szól. 1. A Keszthely-Fenékpusztán épített na-
gyobb, háromhajós templomot a keresztény közösség használta. A szakrális épü-

 
77  A szászoknak Nagy Károly tiltotta meg a hamvasztást: 775–790: Si quis corpus defuncti hominis 

secundum ritum paganorum flamma consumi fecerit et ossa eius ad cinerem redierit, capite punie-
tur, Capitulatio de partibus Saxoniae nr. 7. MGH Leges. Capitularia regum Francorum I. 69; vö: E. 
Güthoff: Feuerbestattung, Lexikon für Theologie und Kirche (Freiburg i. Br. 2006) III. 1265–1266. 

78  A keresztény temetési szokásokról részletesen: Ulrich Volp: Tod und Ritual in den christlichen 
Gemeinden der Antike. Suppl. Vigiliae Christianae vol. LXV. Leiden–Boston 2002. 186–202. 

79  Példaként turini Maximus predikációit és a pannoniai származású Brágai Szent Márton de cor-
rectione rusticorum munkáit említem. 

80  Lásd Nagy Szent Gergely pápa állásfoglalásának változását a britanniai térítés alkalmával: 
Robert A. Markus: Nagy Szent Gergely és kora. Budapest 2004. 249. 

81  A pogány hiedelemvilág továbbéléséről írtam: Tóth E.: Silvanus viator. Alba Regia 18 (1980) 
91–103; és Silvanus Viator. Egy adat Pannonia római kori vallási életéhez. Soproni Szemle 34 
(1980) 160–175. 

82  A témával foglalkozó igen bőséges irodalomból csak egy külföldi összefoglalásra (Dieter Har-
mening: Superstitio. Überlieferungs- und theoriegeschichtliche Untersuchungen zur kirchlich-
theologischen Aberglaubensliteratur des Mittelalters. Berlin 1979) és néhány példára hivatkozok. 
Az 1830-as években nehezményezi a szombathelyi püspök, hogy Szentiván napján a pásztorok a 
püspöki palota előtti térre behajtják az állataikat, és tüzet gyújtanak. (VAML Közgyűlési jegyző-
könyvek). Drinóczy György premontrei kanonok Sopron megye falvairól a 19. század második 
harmadában írt kéziratában (nr. 224, p. 489, Csorna, Praemontrei Prépostság levéltára) jegyezte 
fel, hogy Rábacsanak faluban létezik egy testvérület, amelynek asszony-tagjai II. József uralkodá-
sa előtt minden újholdkor szerzetesi ruhában vonulnak imádkozni. Az 1970-es években egy 
ságvári ásatáson mesélte el nekem egy asszony, hogy a meghalt férje neve napján, nem tudja, hogy 
számit-e valamit, de ő bizony megfőzi a férje kedvenc ételét: a töltött káposztát, és beássa a sírba. 
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let és a sírleletek jól mutatják, hogy a keresztény tárgyi leletek mennyisége nem 
jelzi a keresztények tényleges számát. Fenékpusztán négy korongfibula került a 
sírba keresztény ábrázolással. A közösség azonban ennek ellenére keresztény 
volt, mert templomot építettek. 2. Hasonlóan Brigetióban és a környékén: az 
ugyanerre a korra keltezhető brigetiói bronz lámpafüggesztő83 – ha valóban du-
nántúli lelet – ugyancsak keresztény templomot, és ezáltal keresztény közösséget 
bizonyít az 5–6. században. 3. Végül nem feledkezhetünk el a 796-os Duna-parti 
zsinat leírásában84 a püspöki szervezettől elszakad avarföldi keresztényekről, 
akikről vitatni kellett, hogy valóban megkereszteltnek számítanak-e. A Karoling 
hódítással egyidős forrás világosan bizonyítja, hogy a 7. században létezett a ke-
reszténység, de ekkor már nyilván nem az identitásukat vesztett romani népesség 
vallása volt. A 8. század végén számos kereszténynek kellett élnie az egykori 
Pannonia terültén. A zsinat megállapításait a pannonai kereszténység vizsgálatá-
nál nem lehet minimalizálni, nem lehet alábecsülni. A zsinat szerencsésen fenn-
maradt jegyzőkönyve teljes összhangban van Nagy Károly törekvésével a ke-
reszteléseket illetően,85 amelynek figyelembevétele az egyik nem elhanyagolható 
körülmény az avar hadjáratok célját illetően. Olyan keresztényeket találtak Pan-
noniában, akik a késő avar korban végleg elvesztették a kapcsolatot a nyugati és 
(keleti) keresztény hierarchiával, noha – legalábbis a 7. század első felében – a 
korongfibulák képei alapján még kapcsolatban kellett állniuk a mediterránum-
mal. A történeti körülmények miatt azonban Pannoniában nem jött létre olyan 
erős püspöki szervezet, amely Galliában és Germaniában fogta össze a lakossá-
got,86 és amelyet csak Nagy Károly uralkodásakor sikerült integrálni a Karoling 
egyházba.87 Mivel a Duna-parti zsinaton a területileg akkor még illetékes aqui-
leiai pátriárka, a szentként tisztelt Paulinus és püspöktársai a megkereszteltek há-
rom csoportját különböztették meg, nyilvánvaló: a keresztények száma jelentős 
volt. Ezek egy részét papjaik keresztelték meg.88 Merre vezetett Pippin itáliai ki-

 
83  Tóth 1977. 143; Byzantium. Treasures of Byzantine Art and Culture from British Collections. 

D. Buckton (ed.) London 1996. 
84  MGH Concilia Vol. 2. 172–176. Magyar fordítása: Veszprémy L.: Mint békák a mocsárban. 

Püspökök gyűlése a Duna mellett. Aetas 19 (2004:2) 67–71. 
85  „Az, hogy Nagy Károly törődött a keresztséggel, teljességgel megfelelt az uralkodó kora kö-

zépkori ethoszának: ő volt a felelős azért, hogy mindenkit megkereszteljenek, ettől függött a bi-
rodalom jóléte. Károly megpróbált ennek a kötelességének betű szerint eleget tenni” (Ange-
nendt 2008. 370). 

86  Két összefoglalást idézek a témából: Friedrich Prinz: Die bischöfliche Stadtherrschaft im 
Frankreich von 5. bis zum 7. Jahrhundert. Historische Zeitschrift 1974. 1–35; M. Heinzelmann: 
Bischofsherrschaft in Gallien: Zur Kontinuität römischer Führungsschichten vom 4. bis zum 7. 
Jahrhundert: soziale, prosopographische und bildungsgeschichtliche Aspekte (Beihefte der 
Francia 5). Zürich–München 1976. 

87  Angenendt 2008. 199–200. 
88  A zsinati atyák tanácskozása a gens bruta et inrationabilis vel certe idiotae et sine litteris hitok-

tatásáról és a keresztelések időpontjáról szól. Továbbá azokról, akiket a vidék papjai megke-
reszteltek, akiket klerikusok kereszteltek meg, és azokról, akiket írástudatlan klerikusok keresz-
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rály hadjárata és merre vonultak a püspökök, nem tudjuk. Ha a Dél-Dunántúlon 
haladtak, ahogy Bóna István gondolta,89 akkor az írott források és a keresztény 
leletek összhangban vannak, pontosabban kiegészítik egymást. Ha a Drávától 
délre, a római útvonalat követték, amire én gondoltam,90 akkor még érdekesebb a 
megbeszélés megállapítása a keresztényekről, hiszen azon a vidéken keresztény 
tárgy mindeddig alig került elő.91 Azaz, amint azt fentebb láttuk, a keresztény le-
letek száma nincs összefüggésben a vidék lakosságának a kereszténységével. A 
nagyszentmiklósi kincs kereszt-jeles és keresztény feliratos edényei pedig tanú-
sítják, hogy a vallás a magas rangú avar kori főnökök között is elterjedt. Ez pe-
dig aligha képzelhető el a környezetük – alattvalóik – kereszténysége nélkül. 

Mindez arra mutat, hogy legalábbis a Dunántúlon, egyrészt évszázadokig a 
keresztény hitüket megtartó provinciálisok kulturális tekintetben hatni képes né-
pességét kell feltételeznünk, másrészt a kereszténység a 6–8. században jóval el-
terjedtebb volt, mint korábban feltéteztük. Hogy ezek a pannonai keresztények 
mindig szabadon gyakorolhatták-e a hitüket, nem tudjuk. Az avar kor első felé-
ben biztosan. Lehet, hogy később – időszakonként – ellenséges közegben kellett 
élniük. Lehet, hogy ilyen korban élt a cselegörcsönyi asszony, akinek a fibuláját 
csak a hátoldalán merték kereszttel megjelölni. A fibula tulajdonosnője szüksé-
gesnek érezte a kereszt viselését. De az is lehet, hogy mivel az előlapot a díszíté-
se miatt nem lehetett megjelölni, a keresztek a tárgy hátoldalára kerültek. 

 

 
9. kép. A nagyharsányi fibula 

                               
teltek meg („qui iam baptizati a sacerdotibus terrae ipsius, …qui a clericis baptizati sunt, …qui 
ab inlitteratis clericis baptizati existunt…”). 

89  Bóna István: A népvándorlás kor és a korai középkor története Magyarországon. In: Magyaror-
szág Története. Előzmények és magyar történet 1242-ig. (főszerk. Székely Gy.) Budapest 1984. 341. 

90  E. Tóth: Die awarische Schatzkammer und die Franken. In: Thesaurus Avarorum Budapest 
2012. 773–782, 777. 

91  Lásd: Migotti 1997. 
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EKPHRASIS ÉS DICSŐÍTÉS NYSSAI SZENT GERGELY  
SZENT THEODÓROS MÁRTÍRRÓL MONDOTT  

HOMÍLIÁJÁBAN 
 
 
 
Horatius ut pictura poesis – az antik költészetelmélet érvényességi körén máig 
túlmutató – megállapítása (Ars poetica 361) a lehető legfeszesebben fogalmazta 
meg azt a művészi – végső soron antropológiai – tapasztalatot, amely a szó és 
kép, kép és szó már az ókorban is nagy hagyománnyal rendelkező kapcsolatának, 
a két művészi kifejezésmód, szemiotikai kód kompatibilitásának a tényére és mi-
benlétére vonatkozott, és ami mindenekelőtt a narrativitásban megmutatkozó 
„ősi” rokonságukra helyezte a hangsúlyt. Az embernek mindig is alapvető antro-
pológiai szükséglete volt, hogy a vele és körülötte megesett dolgokat kerek, le-
zárt – és ilyen módon már értelmezhető – történetekké formálja, és ezeket ábrá-
zolja, megjelenítse a költészet verbális és a festészet (vagy más művészi forma) 
vizuális (non-verbális) eszközeivel. Leegyszerűsítenénk azonban a szó és kép 
művészi, hermeneutikai és egyéb kapcsolatának kérdéskörét, ha csupán a narra-
tivitásra szűkítenénk le: egyfelől a nyelv képisége, képi ereje, másfelől a képnek 
a nyelv elbeszélő képességén alapuló, a nyelvben és nyelvvel (és csakis így) való 
elbeszélhetősége és értelmezhetősége, valamint a hatás és befogadás kérdései 
legalább annyira hozzátartoznak, mint az előbbi.1 
 A szavak/szövegek és képek sokféle viszonyának már Homéros óta ismert és 
az ókorban gyakran és különböző formákban alkalmazott meta-referenciális 
megvalósulásai, az ekphrasisok2 a „beszélő” képként értelmezett költészet legkü-

 
1  A szó és kép, verbális és vizuális kódrendszer viszonyát érintő, az utóbbi három évtizedben ör-

vendetesen bővülő magyar nyelvű szakirodalomból mindenekelőtt lásd: Szó és kép. A művészi 
kifejezés szemiotikája és ikonográfiája. (Ikonológia és Műértelmezés 9) Szerk. Kiss A. A. – 
Szőnyi Gy. E. Szeged 2003; Szőnyi Gy. E.: Pictura & scriptura. Hagyományalapú kulturális rep-
rezentációk huszadik századi elméletei. (Ikonológia és Műértelmezés 10) Szeged 2004; Kibédi 
Varga Á.: A szó-és-kép viszonyok leírásának ismérvei. In: Kép, fenomén, valóság. Szerk. Bacsó 
B. Budapest 1997. 300–320. 

2  Az ekphrasis elméleti kérdéseit illetően mindenekelőtt lásd G. Boem: A képleírás. In: Narra-
tívák 1. Képelemzés. Szerk. Thomka B. Budapest 1998. 19–36. Az ókori ekphrasisokra vonat-
kozóan: Tar I.: Az ekphrasis túlnő önmagán (Catullus c. 64). In: Kiss – Szőnyi: i. m. (10. jegyz.) 
71–80; Simon A.: Gorgók és Szirének. Beszéd és látvány versengése Lukianosz Egy teremről 
írott magasztalásában. In: Az esztétikai tapasztalat medialitása. Szerk. Kulcsár-Szabó Z. – 
Szirák P. Budapest 2004. 221–239. Az ókori ekphrasisokra vonatkozó fontosabb elméleti refle-
xiókat igyekszik áttekinteni: Milián-Bogyai R. O.: Az ekphraszisz fikciói. Elméleti, történeti és 
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lönbözőbb műfajaiban szólaltatták meg a festészet vagy más művészeti ág „né-
ma” alkotásait.3 A hagyományosan a retorika területére tartozó műfaj népszerű-
ségét mutatja, hogy a sokat idézett poétikai megjegyzéseken túl a retorikai kézi-
könyvek is gyakran foglalkoztak vele, két fontos követelményét: a világosságot 
(saphéneia) és a megjelenítő erőt, élénkséget (enargeia) hangsúlyozva. 
 
 

EKPHRASIS ÉS MÁRTÍRKULTUSZ 
 
A kor keresztény írói, köztük Nyssai Gergely, aki előszeretettel alkalmazta írásai-
ban a retorikai eszközöket, egyebek között a képleírások különböző típusait is,4 a 
görög és római retorikai hagyomány egészét, különösen a második szofisztika 
örökségét integrálták a műveltségükbe és gondolkodásukba. A krisztianizáló szán-
dék és tevékenység, amellyel mindezt megvalósították, a legkülönfélébb teológiai 
és egyházi célok érdekében mozgósította a már akkor is több évszázados hagyo-
mányt; az ekphrasisok pedig különösen alkalmasak voltak arra, hogy a hallgatósá-
got a látvány felé fordítva élővé tegyék a művészetet, és ezen keresztül az ábrázol-
takat a hétköznapi vallásosság és kegyesség középpontjában álló mártírkultusz ad-
ta kereteken belül (is).5 Krisztus, az apostolok, Mária, a bibliai jelenetek ábrázolá-
sán túl az ókeresztény korban kedveltté vált a mártírok, a szentek szenvedéseinek 
megfestése is, és a képek – Prudentius szavait idézve – „a borzalom minden részle-
tét számba veszik”,6 ahogy erről a képek leírásait adó szerzők beszámolnak. 

A fiatal korában rétori pályára készülő Nyssai Gergely viszonya a klasszikus 
retorikához ambivalens volt, amit szemléletesen mutatnak a bátyja, Nagy Szent 
Basileios halálának második évfordulóján, 381. január 1-jén elmondott enkómion-
jának7 megjegyzései: Gergely alkalmatlannak érzi a beszédet, a nyelvet – valójá-
ban a klasszikus retorikai konvenciók, elvárások által biztosított kereteket – 
Basileios magasztalására, azaz a keresztény emberideál dicsőítésére; a beszédnek 
mint a retorikai örökség által meghatározott diszkurzív keretnek a teljes elvetésé-

                               
diszciplináris átrendeződések az ekphraszisz teoretikus diszkurzusaiban. http://doktori.bibl.u-
szeged.hu/986/1/orsi_disszertacio.oldalszamokkal.pdf (Letöltés ideje: 2013. VIII. 28.) 65–94. 

3  Az ókorban Simonidésnek tulajdonították a mondást, miszerint „a költészet beszélő kép, míg a 
festészet néma költészet”. Idézi Szőnyi i. m. (1. jegyz.) 13. 

4  Az ekphrasist, a második szofisztika megszokott retorikai gyakorlatát (progymnasma) a kappa-
dókiai atyák közül Gergely alkalmazta a leggyakrabban és a legváltozatosabb formákban. En-
nek példáit lásd J. Leemans: Style and Meaning in Gregory of Nyssa’s Panegyrics on Martyrs. 
Ephemerides Theologicae Lovanienses 81/1 (2005) 109–129, itt: 127. 

5  Vö. Leemans i. m. (4. jegyz.); V. M. Limberis: Architects of Piety. The Cappadocian Fathers 
and the Cult of the Martyrs. Oxford 2011. 53–54. 

6  Idézi Bugár M. István: Szakrális képzőművészet a keresztény ókorban I–II. (Catena. Fordítások 
6) Összeáll., ford., jegyz., bev. Bugár M. I. Budapest 2004. I/189. 

7  In Basilium fratrem. Kritikai kiadását lásd Gregorii Nysseni Sermones. (Gregorii Nysseni Opera 
X, I, Pars 2) Ed. G. Heil – J. P. Cavarnos – O. Lendle. Leiden 1990. 109–134. 
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re azonban nem tesz javaslatot. Gergely a megoldást abban látja, hogy a retorika 
által szavakká változtatott tetteket ismét tettekké kell alakítani, és a cselekedetek, 
az életmód (bi/oj, vita) utánzása által dicsőíteni a szentet. A dicsőítés tehát túl-
lép a retorikán, de még magán a nyelven is (miközben ezekre elengedhetetlenül 
szüksége van), és a performatív erejű beszéd helyét a mimésis veszi át.8 

A Gergely egész munkásságát meghatározó gondolatok jellegzetes módon 
vannak jelen a nyssai püspök hasonló típusú beszédeiben, homíliáiban, melyek a 
kortársak számára jól ismert keresztény emberek dicsőítésének, eszményítésének 
– és a hallgatóság követésre, imitációra való felszólításának – a szándékával, a 
legkülönbözőbb alkalmakkor (gyász, emlékezés, évforduló, ünnep) hangzottak el.9 
Közéjük sorolhatjuk a 379-ben vagy 380-ban, a Theodóros éves panégyrikosa al-
kalmából Euchaïtában (Pontos) elhangzott homíliát is,10 melyet a továbbiakban a 
benne lévő képleírásnak és a beszéd dicsőítő szándékának a lehetséges összefüg-
gései szempontjából vizsgálok.11 

Szent Theodóros (Amaseiai Theodóros, Hagios Theodóros ho Térón, Újonc Szent 
Tódor/Tivadar, †306 k.), aki egy meghatározott régióban már a IV. század elejé-
től nagy tiszteletnek örvendett, és akinek az eszményítésében és kultusza népsze-
rűsítésében Nyssai Gergely beszéde – mint a legkorábbi vele kapcsolatos írott 
forrás – alapvető szerepet játszott, „keletről” származó regruta volt. Gergely ho-
míliája és a szent szintén ránk maradt görög nyelvű passiója, valamint a releváns 
kortárs szövegek bevonásával feltárható a nyssai püspök működése idején már 
ismert hagiográfiai hagyomány feltételezett legkorábbi rétege,12 mely a mártír 
történetének csomópontjait adja.13 
 
 8  Lásd erről D. Tóth J.: A klasszikus retorika elégtelensége a keresztény dicsőítésben. Eszmény- 

és közösségteremtés Nüsszai Szent Gergely Nagy Szent Baszileioszról mondott enkómionjában. 
Új Hegyvidék 3/1–4 (2008) 93–106. 

 9  Ezek között hat szöveget említhetünk, melyek a mártírok dicsőítésére íródtak: In Theodorum, In 
Stephanum I és II; In XL Martyres Ia, Ib és II. 

10  In Theodorum (De Sancto Theodoro). Kritikai kiadását lásd: J. P. Cavarnos: Gregorii Nysseni 
Opera, Sermones, Pars II, Vol X, Tomus I. Leiden 1990. 59–73. (= PG 46, 736–48) A további-
akban GNO X, 1/2, oldalszám, sorszám. 

11  Ebből következik, hogy azt az egyébként fontos szempontot, amely az ókeresztény ekphrasisok 
tárgyául szolgáló (fal)festményekkel mint a szegények bibliájával (Biblia Pauperum) foglalko-
zik, jelen írásomban nélkülözni fogom. 

12  Szent Theodóros hagiográfiai dossziéjának vizsgálatát Johan Leemans kimerítően elvégezte, így 
jelen pillanatban annál többet nemigen tudhatunk, mint amit a leuveni professzor Gergely be-
szédének (BHG 1760) és Theodóros görög nyelvű passiójának (BHG 1761) a történet-kritikai 
vizsgálata és szoros szöveg-összehasonlítása eredményeképpen megfogalmazott: J. Leemans: 
Hagiography and Historical-Critical Analysis. The earliest Layer of the Dossier of Theodore the 
Recruit (BHG 1760 and 1761). In: Martyrdom and Persecution in Late Antique Christianity. 
Festschrift Boudewijn Dehandschutter. (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovanien-
sium 241) Ed. J. Leemans. Leuven – Paris – Walpole, MA 2010. 135–160. 

13  Eszerint a „keletről” származó Theodórost többekhez hasonlóan erőszakkal sorozták be a hadse-
regbe, amely a mártíromságához vezető események idején a pontosi Amaseiában (Amasya, Tö-
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A Theodórosra vonatkozó lokalizált tradíciót Gergely már fiatalkorában meg-
ismerhette, hiszen családjának kiterjedt birtokai voltak Pontosban, ahol ő maga is 
többször megfordulhatott, és magát a beszédet is az itt fekvő Euchaïtában (nem 
pedig saját püspöki székhelyén, Nyssában), közelebbről a szent mártíriumában14 
mondta el, amikor a térségbe utazott.15 A Johan Leemans által elvégzett alapos 
összehasonlító kutatások nyomán tudjuk, hogy beszédében a nyssai püspök több 
olyan, a mártír hagyományában már valószínűleg benne lévő és történetének hi-
telességét erősítő „tényt” mellőzött, melyek a későbbre datálható görög nyelvű 
passióban megőrződtek.16 Gergely szelektáló anyagkezelése a jelentéstulajdoní-
tás szándékára mutat rá: a mártír történetének életrajzi és legendás elemeit a kap-
padókiai atya úgy szándékozik interpretálni, hogy hallgatósága előtt Theodóros 
mint a keresztény hitben való állhatatosság példája jelenjék meg.17 

 
 

                               
rökország) volt elszállásolva. Amikor az újonc, szembeszegülve a birodalmi rendelettel, megta-
gadta az áldozatbemutatást a pogány isteneknek, katonai bíróság elé idézték, ahol még azt a kér-
dést is feltették neki, hisz-e abban, hogy Istennek van Fia. Az alatt a rövid idő alatt, amit a nézetei-
nek a felülvizsgálatára adtak neki, felgyújtotta Amaseia pogány Magna Mater (Cybelé) templo-
mát, amiért börtönbe vetették, ahol mennyei látomásban részesült. Ügyének tárgyalása alatt való-
színűleg ajánlatot is kapott, hogy főpappá (archiereus) léptetik elő. Mivel a pogány elöljárókkal 
szemben tántoríthatatlan volt, megkínozták (a kínzatás alatt a 33,2 zsoltárt énekelte), majd kemen-
cében megégették. Földi maradványait a keresztények a pontosi Euchaïtában (Avkhat, Törökország), 
feltételezett szülővárosában helyezték el, így kultuszának középpontjává is ez a település vált. 

 Létezik azonban egy, a földrajzi nevek tekintetében éppen ellenkező hagyomány is, mely sze-
rint Amaseiában született, Euchaïtában szolgált, és a mártíromságával kapcsolatos események is 
itt történtek meg vele. Vö. http://szynaxarion.wordpress.com/2013/02/17/februar-17-marcius-2-
szent-teodor-tiron-ujonc-nagyvertanu1/ (Letöltés: 2013. VIII. 22.). Gyakran tévesztik össze Hé-
racleai Szent Theodóros (Theodóros ho Stratélatés, †319; ünnepnapja febr. 8.) alakjával, aki szintén 
a térség katonamártírja volt, azonban nincs olyan markáns hagyománya, mint Amaseiai Theo-
dórosnak, ami a valóságos létezését kérdésessé teszi. 

14  A szentek tiszteletére épített mártíriumok építészeti megoldásai magát Nyssai Gergelyt is fog-
lalkoztatták, ahogy azt az Amphilochioshoz írott (25.) leveléből is tudhatjuk. A tervezett épület 
valószínűleg nem készült el, de a levélben adott ekphrasis alapján Szent Fülöp hierapolisi mártí-
riumához szokták hasonlítani.  Vö. Limberis i. m. (5. jegyz.) 68–94. 

15  Ezekkel a megállapításokkal azonban már sok esetben a feltételezések területére tévedünk, 
ahogy Leemans felhívja rá a figyelmünk. Leemans i. m. (12. jegyz.) 159. 

16  Theodóros görög nyelvű passiójának a Gergely beszédével, illetve a Passio Theagenisszel való 
összehasonlítása alapján Leehmans azt a meggyőző megállapítást teszi, hogy a három szöveg 
közül a Passio Theodori a legkésőbbi; a Passio Theagenis terminus post quem-jét 384/87-re, 
terminus ante quem-jét pedig 450-re teszi. Leemans i. m. (12. jegyz.) 138. Gergely beszéde da-
tálásának az alapját a szövegnek a szkíták pontosi betörésére való utalása adja: uo. 137. A datá-
lásra vonatkozóan lásd még a 18. jegyzetet. 

17  Leemans i. m. (12. jegyz.) 135. 
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A TERET ÉS TESTET ÚJRAALKOTÓ LÁTVÁNY 
 
Theodóros dicsőítése tehát 379-ben vagy 380-ban, liturgikus szertartások keretében, 
a mártír ünnepén hangzott el.18 Beszédét Gergely a hallgatóságnak mint Krisztus 
népének (o/ tou= Xristou= lao\j) a megszólítása után a hely megszentelt jelle-
gének a hangsúlyozásával kezdi, mintegy a hely éthosát teremtve meg a rétoré 
helyett: az, ahová „mindenhonnan” (pantaxo/qen) összegyűltek, megszentelt hely 
(o̧ i̧ero¿j to/poj), a meghitt nyugalom (ḩ oi¹kei¿a a)na/pausij) tere. Bár a nyssai 
püspök név szerint itt még nem említi meg Theodórost, a beszédet rögtön a már-
tírokra való utalással folytatja. A mártírok olyan kiválóságai a keresztényeknek, 
akik – a Jakab levelében említettekhez hasonlóan – jelen voltak ugyan a világ-
ban, de tiszták maradtak annak szennyétől (Jak 1,27). Gergely nem csupán kéri a 
hallgatóságát, hogy figyelmét a vallási szertartásokra és a tiszteletük révén még 
mindig jelen lévő mártírokra irányítsa, hanem inti is őket, hogy a mindenki számára 
nyitott kultuszban részt vegyenek. A beszéd retorikája által megvalósuló perfor-
matív aktusban Gergely a részvétel különböző fokaira (csodálat – zhlw/sate, vá-
gyakozás – e¹piqmh/sate, szemlélés – iãdwmen, élvezet – sxolazou/shj) szólít 
fel,19 melyek tapasztalata által „a lélek felemelkedik”.20 

A szent tér horizontális és vertikális aspektusainak felidézése után Gergely fi-
gyelme a testre irányul, közelebbről a tér szentségét megteremtő és az „igaz” emlé-
kezetét (mnh/mh dikai¿ou) fenntartó testi maradványokra (a(/gion lei/yanon), 
melyek önmagukban ijesztőek is lehetnének, de felidézve a halált, a test és lélek 
elválását, a fizikai érzékelést nemcsak a fizikai világ, hanem a szellemi (isteni) 
dolgok megértésének is az eszközévé teszik.21 A mártír teste (sw=ma) „tiszta és 
makulátlan eszköz” (toÜ semnoÜn kaiì a)khli/dwton o)/rganon), maradványai a 
kultuszában részt vevők számára előhívják és megerősítik a lelkeket vezető em-
lékezést/emlékezetet (mnh/mh).22 Az emlékezés lelki-szellemi és a testi maradvá-
nyok fizikai jelenléte a mártíriumban egybegyűlteket bevonja Theodóros mártí-
riumába, azaz szenvedésének történetébe. 

A szenthez való viszonyulást megalapozó bevezetés után Gergely látszólag 
váratlanul a templom (qeou= nao/j) díszítésének leírását adja.23 Az egybegyűlte-
 
18  A hagyomány február 17-re teszi a napot (maga Gergely is téli időszakról [w(/ra xeimw=noj] 

beszél [GNO X, 1/2, 61,8]), az év azonban nem egyértelmű. A kutatók többsége – J. Daniélou 
nyomán – 381-re datálja, így V. Limberis és Bugár M. I.; mások, például C. Zuckerman és J. 
Leemans 379-re vagy 380-ra. Még korábbi időpontot (377 előtt) képvisel M. Esper. Lásd 
Leemans i. m. (12. jegyz.) 140, illetve J. Leemans – W. Mayer – P. Allen – B. Dehandschutter: 
„Let Us Die That We May Live”. Greek Homilies on Christian Martyrs from Asia Minor, Pa-
lestine and Syria. London – New York 2003. 82. Vö. még 16. jegyzet. 

19  Vö. GNO X, 1/2, 62,3-13. 
20  GNO X, 1/2, 62,13-14. 
21  GNO X, 1/2, 62,13-24. Vö. Limberis i. m. (5. jegyz.) 58. 
22  GNO X, 1/2, 62,14-15; 62,25-63,1. 
23  GNO X, 1/2, 63,1-14. Az ekphrasis magyar szövegét lásd Bugár i. m. (6. jegyz.) I/161. Bugár 

fordítása a PG 46, 737D-740,47 alapján készült. 
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ket körülvevő templombelsőt leíró ekphrasis – bár bizonyos értelemben újraal-
kotja a teret és a beszéd egészéhez hasonlóan a hallgatót és a mindenkori olvasót 
bevonja a szent narratívájába – legelőször is a Theodórost halála után övező tisz-
teletre irányítja a figyelmet:24 a mártír testi maradványait a ragyogó szépségű, 
gazdagon díszített épület őrzi, egyszerre erősítve és gyengítve a szent egyidejű 
távollétének és jelenlétének paradoxonát: ő maga már a mennyben tartózkodik, 
testének földi maradéka azonban megragadható közelségben van: nemcsak szem-
lélhető, hanem meg is érinthető.25 

A templom ragyogó pompáját a különböző díszítések, festmények és mozai-
kok adják: 

 

Qeou= nao\n, e¹chskhme/non lamprw=j t%= mege/qei th=j oi¹kodomh=j, kaiì 
t%= th=j e¹pikosmh/sewj ka/llei, e)/nqa kaiì te/ktwn ei¹j z%/wn 
fantasiìan to\ cu/lon e¹mo/rfwse, kaiì liqoco/oj ei¹j a)rgu/rou 
leio/thta ta\j pla/kaj a)pe/cesen. ¡Epe/xrwse de\ kaiì zwgra/foj ta\ 
a)/nqh th=j te/xnhj e¹n ei¹ko/ni diagraya/menoj, ta\j a)risteiìaj tou= 
ma/rturoj, ta\j e¹nsta/seij, ta\j a)lghdo/naj, ta\j qhriw/deij tw=n 
tura/nnwn morfa\j, ta\j e¹phrei/aj, th\n flogotro/fon e¹kei/nhn 
ka/minon, th\n makariwta/thn telei¿wsin tou= a)qlhtou=, tou= 
a)gwnoqe/tou Xristou= th=j a)nqrwpi/nhj morfh=j to\ e¹ktu/pwma ... kaiì 
o¸ tw=n yhfi/dwn sunqe/thj, i¸stori/aj a)/cion e¹poi/hse to\ patou/menon 
e)/dafoj.26  

 
Gergely „beszélő könyvhöz” hasonlítja a képeket, melyeken a beszéd retorikai 
eszközeinek megfeleltethető színek (mint eszközök) által vannak kifejezve a 
mártír küzdelmei, és ragyogó szépségükkel magasztalják magát a templomot is;27 
a falon beszélni tudó hallgatag festmények pedig hatásukkal „a legnagyobb 
hasznot” hajtják, aminek mibenlétére később térek ki. 
 A korban ismert retorikai kézikönyvek a látványhoz való odafordulást a pro-
gymnasmák gyakorlatai között felsorolt ekphrasisok alapvető céljaként említet-
ték meg, és ennek fontosságát maga Gergely sem kérdőjelezi meg. A képleírás a 
látvány megteremtése által nem csupán a képet teszi élővé, hanem magára a va-
lós látványra (a képre) is felhívja a figyelmet, bevonva a látást az érzékelésbe, 
amint ez az In Theodorum esetében is történik, azonban a nyssai püspök egyik 

 
24  Vö. Leemans i. m. (4. jegyz.) 128; Limberis i. m. (5. jegyz.) 60. 
25  Vö. GNO X, 1/2, 63,22-25. Az ókori gondolkodásban a látást is a tapintás/érintés analógiájára 

képzelték el, és Gergely az ekphrasisban épít erre a tudásra, így a hívők a festmények szemlélé-
se által tulajdonképpen megtapintják a mártírt: Limberis i. m. (5. jegyz.) 60. 

26  GNO X, 1/2, 63,2-9; 63,13-14.  
27  GNO X, 1/2, 63,9-13. 
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esetben sem csupán az esztétikai, hanem a festmény és/vagy a leírás keltette af-
fektív hatásban látja a művészet megjelenítő, szemléltető erejét. Ugyanakkor az-
zal is tisztában van, hogy az ekphrasis által közvetített észlelések és érzések a 
beszámolójának verbális világosságán (saphéneia) és élénkségén (enargeia) ke-
resztül jutnak el a hallgatósághoz; vagyis csak szavakkal tudja továbbítani a vi-
zuális szépség közös, spirituális tapasztalatát.28 Az ekphrasis keltette hatás azon-
ban nemcsak a templombelső díszítésének szemet gyönyörködtető és érzéseket 
felkorbácsoló látványában van, hanem abban is, hogy ismét a mártír sírjára, és 
rajta keresztül a testére (életére és halálára) irányítja a hívők figyelmét.29 
 
 

EKPHRASIS ÉS NARRATÍVA 
 
A tér szentségét és a földi maradványok tiszteletét elevenné tevő leírás/látvány a 
mártírnak a közösség emlékezetében benne lévő, hitet erősítő tetteit is megidézi, 
melyekre tehát Gergely szintén az ekphrasisban említett képeken keresztül irá-
nyítja a figyelmet.30 

Gergely leírása nem adja a képeken ábrázolt események részletes bemutatá-
sát, csupán a szent történetének fontosabb – bizonyos mértékű kronológiai rendet 
követő – tematikus csomópontjait, a megfestett események narratív összefüggé-
seinek felismerését az egybegyűltek hagyományon alapuló tudására bízza, mely-
re maga az egyházatya is épít, amikor a mártír ismert történetét és a képekben 
rejlő nyelvi tartalmakat verbalizálja a beszédnek az ekphrasist követő részében. 
A homília első része az ezt lezáró képleírással együtt tehát csupán bevezeti a 
szertartást és a mártír megpróbáltatásait elmondó (újramondó) további két részt, 
azonban a leírás a bevezető funkciója ellenére sem csupán retorikai díszítés, ha-
nem – Theón definíciójával élve – logos periégématikos, olyan beszéd, amely 
körbevezeti az embert,31 ami által az ekphrasis a hallgatóságot bevonja a mártír 
magasztalásának a verbális megalkotásába, megerősítve az egész beszéd dicsőítő 
funkcióját. 

A mártír tetteinek az ekphrasis segítségével történő felidézésekor Gergely nem-
csak stílusában,32 hanem az elbeszéltek alapstruktúrájában is követi a második 
szofisztika retorikai kézikönyveinek, közelebbről Menandros rétornak a szem-

 
28  Vö. Limberis i. m. (5. jegyz.) 55; 58. 
29  GNO X, 1/2, 63,15-64,2. 
30  Limberis meglátása szerint Gergely ezeket a tetteket, köztük a mártír diadalmas halálát, bukoli-

kus atmoszférával veszi körül azáltal, hogy a festményekkel díszített templomot a virágos rét-
hez hasonlítja. Limberis i. m. (5. jegyz.) 58. Vö. még GNO X, 1/2, 71,14. 

31  Limberis i. m. (5. jegyz.) 59. 
32  Gergely – és tágabban a 4. századi görög atyák – rétorikájához és stílusához lásd C. Klock: 

Untersuchungen zu Stil und Rhytmus bei Gregor von Nyssa. Ein Beitrag zum Rhetorikver-
ständnis der griechischen Väter. (Beiträge zur Klassischen Philologie 173) Frankfurt 1987. 
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pontjait, amikor a magasztalás biografikus toposzait veszi elő, ha röviden is.33 
Szülőföldjét (patris) tekintve a nemes (genos) Theodóros Jóbhoz hasonlóan (Jób 
1,3) a felkelő Nap földjéről (tw=n a)f’ h¸li/ou a)natolw=n) származik, de (mint 
keresztény) az egész lakott világ polgárai közé tartozik (ethnos).34 Már foglalko-
zása (epitédeumata) determinálja a küzdelemre, Gergely pedig az elbeszélésnek 
ezen a pontján a barbár szkíták háborúja helyett a Sátán támadásáról szól, általá-
nos síkra helyezve a jó és a rossz küzdelmét.35 Ettől kezdve Theodóros – feltárva 
addig titokban tartott hitét – Krisztus katonájaként (tou= Xristou= stratiw/thj) 
harcol (praxeis); a Heródesre és Pilátusra emlékeztető vezetők említésével pedig 
egyértelművé válik a mártír életének a Krisztuséhoz való hasonlósága: megvá-
dolják, kihallgatják, megvallja a hitét (e¹moiì deì qeoìj o¸ Xristo/j, o¸ tou= qeou= 
monogenhìj ui¸o/j), vezetői tanácskoznak, majd újra kihallgatják, és gúnyosan 
felteszik neki a kérdést:  ãEsti ga/r... ui¸o¿» wÕ Qeo/dwre, t%= s%= qew=?36 A 
mártír tettei tehát kezdettől fogva a hit sarkalatos pontjaira irányítják a figyelmet. 

A kihallgatást követően Theodóros történetében fordulópont következik be: a 
vallási-teológiai viták és ellenszegülés után „férfias tett”-re (ei¹j a)ndrikhìn 
pra=cin) szánja el magát: felgyújtja Magna Mater templomát,37 majd amikor vád-
lói a főpapi tisztséget (archiereus) kínálják fel neki, hogy jobb belátásra bírják, 
hosszabb beszédet mond, a parrhésia erényét mutatva.38 Az ezt követő kínzások, 
melyek alatt a zsoltárt énekli (Eu¹logh¿sw toìn Ku/rion e¹n pantiì kair%=, diaÜ 
pantoìj h¸ aiãnesij au)tou= e¹n t%= sto/mati¿ mou. Zsolt 33,2), csak megerősí-
tik a hitében, amit még egy látomás is tovább növel: börtönében éneklő (angyali) 
sokaság tart vigíliát.39 Kivégzésének (megégetésének) eseményét is lelki nagysá-

 
33  Vö. Leemans i. m. (4. jegyz.) 110–111; Leemans – Mayer – Allen – Dehandschutter i. m. (18. 

jegyz.) 107. 
34  GNO X, 1/2, 64,23-65,2. 
35  GNO X, 1/2, 65,6-8. 
36  GNO X, 1/2, 65,16kk; 66,7-8; 66,18-19. Leemans rámutat, hogy a mártírok homíliáinak fontos 

szerepe lehetett annak formálásában is, hogy mi tekinthető ortodoxnak és mi heterodoxnak. Így az 
ilyen típusú kijelentések valódi loci theologiként funkcionálhattak: Leemans i. m. (4. jegyz.) 113. 

37  A Kis-Ázsia szerte népszerű istennő (Cybelé) amaseiai kultuszának létezésére éppen Gergely 
homíliája és a mártír későbbi görög nyelvű Passiója áll rendelkezésünkre mint forrás: Leemans 
– Mayer – Allen – Dehandschutter i. m. (18. jegyz.) 108. n. 6. 

38  GNO X, 1/2, 67,25-69,2. A történet ezen részében Johan Leemans nem egyszerűen pogányelle-
nes, hanem konkrétabban Julianus Apostata ellen irányuló motívumot lát, ugyanis bár azt nem 
tudjuk, hogy a „történeti Theodóros” idején mit jelentett a tisztség, de az ismert, hogy Julianus 
megpróbálta a pogány hierarchiát újraszervezni, és magát is megas archiereusnak titulálta. J. 
Leemans: A Preacher-Audience Oriented Analysis of Gregory of Nyssa’s Homily on Theodore 
the Recruit. Studia Patristica XXXVII. Leuven 2001. 140–147, itt: 143–144. Hasonló motívum 
található ancyrai Theodotus életrajzában is. Vö. Leemans – Mayer – Allen – Dehandschutter i. 
m. (18. jegyz.) 108. n. 8. 

39  GNO X, 1/2, 69,3-17. 
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ga és erényei kísérik: tanítja az egyházat, küzd a démonok ellen, közbenjár Is-
tennél az emberekért, csodákat tesz.40 

A Gergely egyéb „hagiobiografikus”, dicsőítő írásához sok tekintetben hason-
ló struktúrájú történet ezen a ponton visszavezeti a hallgatóságát a valós szakrális 
térbe és időbe, és rajtuk keresztül a tetteket megörökítő képekhez. 

 
 

HATÁS ÉS IMITÁCIÓ 
 
Gergely beszédében a képleírás intenciója a szent tér és a látvány újraalkotásá-
val, valamint a mártír narratívájának felidézésével mindenekelőtt a – fentebb már 
említett – hatás megteremtésében van, ami elsősorban nem esztétikai, hanem lel-
ki-szellemi és ideológiai-pedagógiai. 

A lelki megindításban megmutatkozó hatás személyes tapasztalatát és élmé-
nyét a nyssai püspök a korban gyakran ábrázolt Izsák feláldozása jelenettel (Gen 
22,1-13) kapcsolatban egy másik írásában az alábbi, sokat idézett módon fogal-
mazza meg: „Gyakran láttam festményeken e szenvedés ábrázolását, és sohasem 
tudtam könnyek nélkül szemlélni, mert a művészet rendkívül szemléletesen tárta 
szemem elé az eseményt.”41 Az érzelmek látvány általi felkeltése, a lélek felka-
varása vezet majd ahhoz a „legnagyobb haszon”-hoz, amit a kappadókiai atya az 
In Theodorum képleírásában is említ, és ami nem más, mint a feltámadás és az 
örökélet elnyerése, amit ebben az esetben Theodórosnak, de végső soron Krisz-
tusnak az imitálása tesz lehetővé. 

A homíliát mondó Gergely – ahogy erre fentebb már utaltam – arra invitálja a 
hallgatóságát, hogy vegyen részt a mártír szertartásában és ezáltal szentségében. 
Az ekphrasis és az azt követő elbeszélés így mintegy misztagógia is a jelenlévők 
számára, amely Theodóros halhatatlanságára – mint a hívők számára is fenntar-
tott állapotra – irányítja a figyelmet.42 A panégyrikos a szertartás és a mártír tet-
teinek bemutatása által egy olyan eszményképet, ideális keresztényt állít a hall-
gatóság elé, akinek állhatatosságát követni, imitálni kell, hogy maguk a hallgatók 
is érdemessé váljanak arra, hogy az új teremtés, azaz az örökélet gyümölcsei le-
gyenek.43 A látvány és elbeszélés keltette hatás tehát pedagógiai szempontból 

 
40  GNO X, 1/2, 69,18-70,5. 
41  De deitate Filii et Spiritus Sancti. PG 46, 572. Somos Róbert fordítása. In: Akéda. Ábrahám és 

Izsák története az egyházatyák értelmezésében. Szerk. Heidl Gy. Budapest 2004. 60. 
42  Limberis i. m. (5. jegyz.) 61; 94. Limberis szerint ebben a folyamatban az ekphrasis „majdnem 

olyan, mint egy mozi-produkció”: a jelen lévők belépnek a szent történetébe, és miközben kívül 
is maradnak azon, a szertartásban közösséget alkotnak vele. Uo. (Az ekphrasis keltette enargeia 
mint egyfajta illúzió következtében pedig a képleírást a színházhoz hasonlíthatjuk.)  

43  GNO X, 1/2, 71,15. Vö. o¸ th=j eu)sebei/aj karpo/j: 62,7. 
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sem elhanyagolható: a mártír imitációja által a halálon mint közös emberi sorson 
túl a kegyelem és az örökélet vár a jámbor emberekre (o¸ eu)sebhìj lao¿j).44 

A dicsőítés (végső soron eszményítés) beszédmódjának szelektáló és homo-
genizáló természetéből adódóan Gergely a „történeti Theodóros” hagyományá-
ból olyan módon válogat, hogy a mártír alakjában spirituális modellt teremtsen, 
példát az imitációra, miközben beszédével (benne az ekphrasisszal) maga is 
megvalósít egyfajta imitációt (és persze interpretációt). Ebben a modellben már 
nem Theodóroson mint történeti személyen, hanem a mártíron mint Isten embe-
rén van a hangsúly, aki olyan keresztény elvekkel és erényekkel rendelkezik, 
amelyek következtében vértanúhalált szenved, így életével és halálával maga is 
Krisztust imitálja (imitatio Christi).45 

A hallgatóság a homília, a benne elhangzó ekphrasis és nem utolsó sorban a 
liturgia által tehát megtapasztalja azt a szentséget, amelyben a mártír követése ál-
tal részesülhet. A követésre, az imitációra irányuló vágy nem hiányzik, ahogy erre 
Gergely a beszéd elején utal, amikor valamiféle titokzatos jelre (toì su/nqhma) 
céloz, amely „mindenhonnan” Theodóros mártíriumába vonzotta a jelenlévő-
ket.46 A szent tettei képi és verbális ábrázolásának hatása végső soron abból az 
antropológiai szükségletből fakad, hogy az ember részese akar lenni valaminek, 
ami ontológiai értelemben magasabb létszférába emelheti őt. 

A lélek felemelkedése, amelynek Gergely jelen homíliájában is fontos szere-
pet szán, gondolkodásának központi fogalmához, a folyamatos felemelkedéshez 
vagy folyamatos kinyújtózkodáshoz (e¹pe/ktasij) kapcsolódik47 A Krisztust és 
az apostolokat, szent embereket életformájukkal imitáló keresztények törekvése-
iben Gergely úgy tekint a mimésisre, mint amit az erényességre (a)reth¿), a fo-
lyamatos felemelkedésre (e¹pe/ktasij), tulajdonképpen a végtelen Istenre (qeoìj 
a)/peiroj) irányuló vágy irányít, és amely a teremtett ember antropológiai sajá-
tosságának tekinthető. Az imitáció antropológiai alapja azonban mégsem a vágy, 
hanem a közös emberi természet (o¸moi/a u(/lh th=j fu/sewj48), amelynek része 
az emberi létezés idegenségéből kiszabadító halál, mint határállapot, amit azon-
ban követ a feltámadás. Ebben a folyamatban a mártír maga nemcsak követendő 
példa, hanem a követői üdvéért közbenjáró személy is, akinek erényei kitartásra 
buzdítanak és vigasztalást nyújtanak, nem utolsó sorban éppen a homíliaszerző 
dicsőítő retorikája által. 

 
44  GNO X, 1/2, 64,3-8. 
45  Vö. Leemans i. m. (4. jegyz.) 112–113.  
46  GNO X, 1/2, 63,6. 
47  Az epektasist Jean Daniélou nyomán többen is úgy tekintik, mint Gergely eredeti hozzájárulását 

a (misztikus) gondolkodás történetéhez: J. Daniélou: Platonisme et théologie mystique: Essai 
sur la doctrine spirituelle de S. Grégoire de Nysse. Paris 1944. 309–326. Lásd még P. M. Blowers: 
Maximus Confessor, Gregory of Nyssa, and the Concept of ”Perpetual Progress”. Vigiliae 
Christianae. 46 (1992) 151–171. 

48  GNO X, 1/2, 62,20. 
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A pogány monoteizmus vizsgálata népszerű témája az utóbbi évtizedek ókorku-
tatásának. Számos tanulmány született e tárgykörben, amelyek történeti, filozófi-
ai, vallástörténeti vagy épp művészettörténeti aspektusból vizsgálták elsősorban 
azt a kérdést, hogy létezett-e egyáltalán a fent említett jelenség, és ha igen, mi-
ben nyilvánult meg és hogyan definiálható.1 A probléma felfejtéséhez igen jelen-
tős hozzájárulást adtak többek között P. Athanassiadi és M. Frede eredményei,2 
továbbá a Stephen Mitchell és Peter van Nuffelen vezette kutatások.3 Minden tö-
rekvés ellenére azonban a kérdésben máig sem sikerült megnyugtató eredményre 
jutni, így van létjogosultsága annak, hogy újabb adalékokkal árnyaljuk a formá-
lódóban lévő képet. 
 
* A tanulmány a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával készült. 
1  A késő császárkori pogány vallásosság kérdését e kötet ünnepeltje is vizsgálta egyik korábbi ta-

nulmányában, a képzőművészet felől közelítve meg a témát: Gesztelyi Tamás: A IV századi po-
gány arisztokrácia művészete. In: Műalkotás – esztétikum – közönség az antikvitásban. Össze-
állította: Havas L. Debrecen 1988. 111–122. Néhány további példa a tárgykörben legújabban 
megjelent publikációk közül, a teljesség igénye nélkül: G. Sfameni Gasparro: Monoteismo pa-
gano nella Antichità tardiva? Una questione di tipologia storico-religiosa. Annali di Scienze 
Religiose 8 (2003) 97–127; M. Edwards: Pagan and Christian Monotheism in the Age of Con-
stantine. In: S. Swain – M. Edwards (eds.): Approaching Late Antiquity: The Transformation from 
Early to Late Empire. Oxford 2004. 211–234; J. Assmann: Monotheism and Polytheism. In: S. 
I. Johnston (ed.): Religions of the Ancient World: a Guide. Cambridge, Mass. 2004. 17–31; A. 
M. Mazzanti (ed.): Il volto del mistero. Mistero e rivelazione nella cultura religiosa tardoantica. 
Castel Bolognese 2006; M. Kahlos: Debate and Dialogue. Christian and Pagan Cultures c. 360–
430. Aldershot 2007; T. Schabert – M. Riedl (hrsg.): Gott oder Götter? God or Gods? Würzburg 
2009; Ch. Guittard (ed.): Le monothéisme: diversité, exclusivisme ou dialogue? Paris 2010. Az 
is kérdéses, hogy egyáltalán monoteizmusként kell-e értelmezni a jelenséget, s nem lenne-e cél-
szerűbb henoteizmusról, vagy megateizmusról beszélni, miként azt egyes kutatók (pl. H. Versnel, 
A. Chaniotis) javasolják. 

2  Kettejük közös szerkesztésében jelent meg az a tanulmány kötet, amely aztán sokakat késztetett 
véleményalkotásra, állásfoglalásra a kérdésben: P. Athanassiadi – M. Frede (eds.): Pagan Mo-
notheism in Late Antiquity. Oxford 1999. 

3  Az exeteri egyetemen folytatott kutatásaik eredményeit két kötetben összegezték: S. Mitchell – 
P. Van Nuffelen (eds.): Monotheism Between Pagans and Christians in Late Antiquity. Leuven 
2010; Uők: One God. Pagan Monotheism in the Roman Empire. Cambridge 2010. Utóbbiról 
magyar nyelvű recenzió is olvasható a Klió 2013/3. számában Sólyom Márk tollából (60–68). 
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A késő ókorban jelentkező pogány monoteista tendenciák egyik legjellegzete-
sebbike a Nap kultikus tisztelete.4 Ismeretes, hogy a Napkultusz talán legteljesebb 
elméleti összefoglalása Macrobius Theodosius Saturnaliájában olvasható, egy 
olyan arisztokrata – Vettius Agorius Praetextatus5 – előadásában, aki maga is 
pontifex Solis volt. A Saturnalia Nap-teológiája néven ismertté vált, 7 hosszú fe-
jezetet (Sat. 1. 17–23) felölelő diskurzus nem annyira filozófiai, mint inkább mi-
tológiai, filológiai és ikonográfiai érvek alapján igyekszik bebizonyítani, hogy a 
rómaiak által ismert és tisztelt istenek valójában egyetlen istennek, a Napnak a 
különböző megnyilvánulási formái.6 A Nap eltérő hatásmechanizmusait, ame-
lyek a más és más funkciókkal rendelkező istenek képzetét generálják, Macro-
bius hol virtusnak, hol effectusnak, máskor potestasnak nevezi.7 Ugyanakkor szer-
zőnk nem állítja azt, hogy minden isten azonos lenne a Nappal, hanem azt mond-
ja: omnes paene deos, dumtaxat qui sub caelo sunt, ad solem referunt. (Sat. 1. 
17. 2) Vagyis magyarázatát az ég szférája alatti istenekre korlátozza, akik mint a 
legfőbb létező, az Egy emanációi működnek világunkban. Közülük is csak azok-
ról szól, akiket kézenfekvő, vagy éppen körmönfont magyarázatok útján a Nap-
hoz tud kötni. Ilyen módon 19 istenséget gyűjt össze, akik között a régi rómaiak 
körében régtől fogva tisztelt istenek mellett több keleti istenség is szerepel.8 

A továbbiakban azt vizsgálom, hogy a különböző szempontú megközelítések 
közül az ikonográfiai azonosítás során milyen műalkotások kerülnek szóba Prae-
textatus előadásában, milyen tipológiai jellegzetességek rajzolódnak ki az egyes 
istenek ábrázolását illetően, illetve hogy mindezek alapján mit jelenthetett a mo-
noteizmus Macrobius számára. 

Mindenekelőtt meg kell állapítanunk, hogy bár Macrobiust egyfajta enciklo-
pédikus tudással rendelkező szerzőként szokás számon tartani, a művészetek 
iránt nem mutatott túlzott érdeklődést. Legalábbis erre következtethetünk abból, 
hogy az igen nagy terjedelmű Saturnaliában, ahol a tárgyalt témák sokszínűsége 
folytán számtalan lehetőség kínálkozna művészettörténeti szempontból érdekes 
kérdések taglalására is, műalkotásoknak még csak az említésével is alig találko-
 
4  A Napkultuszhoz ld. legújabban K. Csízy Katalin tanulmányát (Sancta novitas. In: Agatha XXV. 

Hereditas litteraria totius Graeco-Latinitatis. Debrecen 2013. 94–105), ahol a szerző a késő óko-
ri Nap-teológia továbbélését vizsgálja Szent Ferenc „Il Cantico di Frate Sole” címen ismert 
himnuszában. 

5  Vettius Agorius Praetextatus (310k.–384) 367-ben praefectus urbi, 384-ben consul designatus, 
meghal mielőtt a consuli hivatalt betölthetné. Életével és karrierjével részletesen foglalkozik: M. 
Kahlos: Vettius Agorius Praetextatus. A Senatorial Life in Between. Acta Instituti Romani 
Finlandiae no. 26. Rome 2002. 

6  Praetextatus beszédét elemzi W. Liebeschuetz: The Significance of the Speech of Praetextatus. 
In: P. Athanassiadi – M. Frede i. m. (2. jegyz.) 185–205. 

7  Pl. Sat. 1. 17. 6; 17. 70; 20. 6; 22. 1. 
8  A szerző által a Nappal azonosított istenek a következők: Apollo, Minerva, Liber Pater, Mars, 

Mercurius, Aesculapius, Hercules, Adonis, Attis, Sarapis, Osiris, Horus, Nemesis, Pan, Echo, 
Saturnus, Hestia, Jupiter, Adad. Továbbá a zodiákus 12 állatövi jegyét is bevonja az elemzésbe, 
és kimutatja Nappal való azonosságukat. 
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zunk. Képzőművészetről tulajdonképpen csak az 1. könyvben esik szó, és ott is 
szorosan a Nap-teológiához kapcsolódóan. 

A korábban említett szövegrészben elsőként Apollo szobrairól esik szó. A 
szerző mindenekelőtt az istenség legáltalánosabban elterjedt ábrázolásáról be-
szél: arcu et sagittis Apollinis simulacra decorantur (Sat. 1. 17. 12), ahol szerin-
te a nyílvesszők a napsugarak által kibocsátott erőt szimbolizálják. Ezt követően 
egy másik szobortípust is bemutat, mégpedig azt, amelyen Apollo jobb kezében 
a Gratiákat tartja, baljában pedig az íjat és a nyílvesszőket. Ennek szimbolikus 
értelmét a következőképpen magyarázza: Idem (sc. Apollo) auctor est et publi-
cae sospitatis, quam creditur sol animantibus praestare temperie. sed quia per-
petuam praestat salubritatem et pestilens ab ipso casus rarior est, ideo Apollinis 
simulacra manu dextra Gratias gestant, arcum cum sagittis sinistra, quod ad 
noxam sit pigrior, et salutem manus promptior largiatur. (Sat. 1. 17. 13) Eszerint 
tehát Apollo gyógyító, jólétet adó erejével áll összefüggésben az ábrázolás, to-
vábbá azzal a ténnyel, hogy általában a jobb kezünk az ügyesebb, serényebb. A 
jobb kézben tartott Gratiák így annak az óhajnak a megfogalmazását jelentenék, 
hogy gyakrabban illetve több jót és örömöt kapjunk, mint amennyi rosszat.9 A 
báj és a kellem istennői gyakran jelennek meg Apollo társaságában a képzőmű-
vészeti alkotásokon, továbbá a téma az érmeábrázolásoktól sem idegen.10 Egy, a 
Macrobius által leírt szobortípussal szoros ikonográfiai kapcsolatot mutató szo-
bor leírásával Pausaniasnál is találkozhatunk: az általa említett, kezében a három 
Gratiát tartó Apollo Déloszon állt, mesterei Angelión és Tektaios voltak (8. 35. 3). 

Kuriózumként jelenik meg egy a syriai Hierapolisban (korábban: Bambyke) 
található szobor leírása, amelyet a szerző tudomása szerint Apollo néven tisztel-
nek.11 Különlegessége ennek a szobornak, hogy az istenséget szokatlan módon 
szakállal ábrázolja. A hosszú, hegyes szakállú isten fején arany kosarat hord, tes-
tét mellvért fedi. Jobbjában egy dárdát tart, melynek tetején egy kis Victoria szo-
bor áll, bal kezével egy virágot nyújt előre, hátát vállairól aláhulló lepel fedi, 
amelyet Gorgó-fő és kígyók díszítenek. Mellette repülő sasok, lábai előtt egy nő-
alak látható, akinek két oldalán további egy-egy nőt ábrázoló szobor található, 
alakjukat tekergőző sárkány fonja körül.12 A szobor leírása egyáltalán nem emlé-
 
 9  A Gratiák és a közösségi jólét kapcsolatáról ld. N. Fisher: Kharis, Kharites, Festivals, and So-

cial Peace in the Classical Greek City. In: R. M. Rosen – I. Sluiter (eds.): Valuing Others in 
Classical Antiquity. Leiden 2010. 71–112. 

10  Vö. Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (a továbbiakban: LIMC) 2. 2. Apollo: 390 
a–f képek (Apollo Delios a Gratiák társaságában). 

11  Sat. 1. 17. 66–70. 
12  Sat. 17. 66–67. Hieropolitani praeterea, qui sunt gentis Assyriorum, omnes solis effectus atque 

virtutes ad unius simulacri barbati speciem redigunt, eumque Apollinem appellant. Huius facies 
prolixa in acutum barba figurata est, eminente super caput calatho: simulacrum thorace 
munitum est, dextera erectam tenet hastam superstante Victoriae parvulo signo, sinistra floris 
porrigit speciem, summisque ab humeris Gorgoneum velamentum redimitum anguibus tegit 
scapulas. Aquilae propter exprimunt instar volatus, ante pedes imago feminea est, cuius dextera 
laevaque sunt signa feminarum: ea cingit flexuoso volumine draco. 
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keztet az Apollo ábrázolásokra. A hosszú szakáll és a calathus Sarapist juttathat-
ja eszünkbe, azonban a mellvért viselete nem jellemzője a Sarapis-ikonográfiá-
nak. Egyes kutatók a Macrobius által leírt istenség alakját a Palmyrában tisztelt 
Baál Shaminnal, Zeus/Iuppiter szíriai megfelelőjével azonosítják.13 Az ábrázo-
lásmód különössége ellenére azonban egyáltalán nem biztos, hogy Macrobius té-
ves információt közöl velünk, ugyanis a szakállas Apollo szobor létezését 
Hierapolisban Lukianos is megerősíti, aki – állítása szerint – saját szemével látta 
azt, sőt egyedi „jóslási szokásait” is megtapasztalta.14 Az isten szakállal való 
megjelenítését ő a következőképpen magyarázza: „Mindenütt máshol felserdült 
ifjúnak ábrázolják Apollónt, egyedül itt mutogatják a szakállas Apollón szobrát, 
sőt még büszkék is rá, és leszólják a görögöket, meg a többi népet, akik Apollónt 
ifjú alakjában ábrázolják és tisztelik. Ennek oka az, hogy szerintük nagy balga-
ság tökéletlenné formálni az istenek képmását, márpedig az ifjúságot ők tökélet-
len dolognak tartják.” (A szírek istennőjéről, 35. ford. Bollók J.) 

Macrobius közlését egy a múlt század közepén Hatrában előkerült lelet is 
megerősítheti. A mai Irak területén fekvő város egyik ókori templomában ugyan-
is egy olyan szoborra bukkantak, amely szinte tökéletesen megfelel a szerző le-
írásának, és amelyről azt feltételezik, hogy a hierapolisi Apollo szobor másolata 
lehet.15 

 
13  Pl. J. Flamant: Macrobe et le néo-platonisme latin, à la fin du IVe siècle. Leiden 1977. 666–667. 
14  „Sok jóshely van Hellaszban, de sok van Egyiptomban, Líbiában és Kisázsiában is. Ezek a jós-

helyek azonban csak papok vagy próféták által szólalnak meg, de itt az Apollón-szobor meg-
mozdul, és teljesen magától mond jóslatokat. Ez a következőképpen történik. Amikor jósolni 
szándékozik, először megmozdul ültében; a papok ekkor nyomban fölemelik, ha nem emelik 
fel, izzadni kezd, és még jobban mozgásba jön. Amikor vállukra vették és hordozni kezdik, 
körbejáratja velük az egész templomot, s közben egyikről a másikra ugrik. Végül a főpap meg-
áll velük szemben, és mindenféle dologról kikérdezi. Ha azt akarja, hogy valami ne történjék 
meg, visszavonul, de ha helyesli, tovább hajtja előre hordozóit, mint kocsihajtó a lovakat… Az 
évről és az évszakokról is jósol, akkor is, ha senki nem kérdezi meg… Elmondok egy másik 
dolgot is, amit ott-tartózkodásomkor csinált. Midőn a papok fölemelték és hordozni kezdték, 
egyszer csak fölemelkedett, ott hagyta őket a földön, ő pedig fönn lebegett a levegőben.” (A szí-
rek istennőjéről, 36–37. ford. Bollók J.) Több Lukianosnak tulajdonított írás szerzősége vitatott, 
ezek közé tartozik a De dea Syria is. J. Elsner szerint azonban akár Lukianos az említett mű 
szerzője, akár egy Pseudo-Lukianos, Apollo egyedi ábrázolásának leírásával és parodisztikus-
nak ható jóslási módszereinek bemutatásával egyaránt a görög istenséget nem görög szemmel 
kívánta megmutatni görög olvasói számára. Azt akarta igazolni, hogy Syria felülmúlja a görö-
göket az Apollo-kultusz terén, utóbbiak istene ugyanis tökéletlen, amit az is bizonyít, hogy csak 
közvetítőkön keresztül képes szólni a jóslatkérőkhöz. (J. Elsner: Describing Self in the 
Language of the Others: Pseudo (?) Lucian at the Temple of Hierapolis. In: S. Goldhill (ed.): 
Being Greek under Rome. Cultural Identity, the Second Sophistic and the Development of Em-
pire. Cambridge 2001. 139–140) 

15  A lelet alapján a hierapolisi Apollo a Hatrában tisztelt Nabu (vagy Nebo) alakjával állítható 
párhuzamba. A hatrai szobor alapos ikonográfiai elemzését adja A. Kropp: The Iconography of 
Nabu of Hatra in the Context of Syrian Cult Images. In: L. Dirven (ed.): Hatra. Politics, Culture 
and Religion between Parthia and Rome. Oriens et Occidens 21 (2013) 185–199. 



ISTENÁBRÁZOLÁSOK MACROBIUS SATURNALIÁJÁBAN 235

A szoborcsoport jelképrendszerének sajátos macrobiusi interpretációja a kö-
vetkezőképpen szól: Apollo szakálla az égből a földre kibocsátott napsugarakat 
szimbolizálja, míg a magasba emelkedő arany calathus az ég legfelső részét (aethe-
ris summam), ahonnan a Nap szubsztanciája, lényege származik. A dárda és a 
mellvért utalás Mars istenre, aki szerzőnk szerint ugyancsak azonos a Nappal. 
Ezen állításának igazolására később egy olyan Mars szobrot hoz fel példaként, 
amelyet az accitaniaiak egy kultusz keretében Neton néven tisztelnek, és amely 
sugárkoszorúval ábrázolja a rómaiak ősatyját.16 Az Apollo dárdájára helyezett 
kis Victoria-alak azt tanúsítja, hogy minden alá van vetve a Nap hatalmának, a 
virág pedig azon dolgok virágzását jelenti, amelyeket ez az isten termékenyít 
meg, nemz, melenget, táplál és érlel. A nőalak a föld szimbóluma, amelyet a Nap 
felülről megvilágít, az oldalain látható további nőalakok a neki szolgáló anyag 
(hyle) és természet perszonifikációi, a sárkány a csillag kanyargó útját mutatja, a 
sasok pedig, mivel nagy magasságban és gyorsan repülnek, a Nap magasságát je-
lölik. A Gorgóval díszített ruházat Minervára utal, ugyanis ő a Nap ereje (solis 
virtus). Az ő különleges születése – hogy ti. Iuppiter fejéből pattant ki – a Nap 
eredetének allegóriája, amely – és ezt itt már másodszor hangsúlyozza – de 
summa aetheris parte származik.17 

Macrobius az Apollo ábrázolások közül ez utóbbinak szenteli a legtöbb teret 
és talán a legnagyobb figyelmet. Bizonyosan nemcsak azért, mert szereti felhívni 
a figyelmet az érdekességekre, hanem mert szofisztikált magyarázatai révén e 
szoborcsoport minden elemét koncepciójához tudja igazítani, és általa egy olyan 
összképet tud teremteni, ami tökéletesen illusztrálja nemcsak a Nap és az egyéb 
elemek kapcsolatát, de azt az újplatonikus tézist is, miszerint a Nap egyszerre lé-
tezik fizikai és metafizikai síkon, lényege, substantiája pedig a transzcendens 
szférából ered.18 

Miután Apollo és a Nap kapcsolatát alaposan kielemezte, Praetextatus beszé-
dében Liber Paterre tér át. Őt illetően azt emeli ki, hogy egyes szobrain gyermek-
korúnak, másokon ifjúként ábrázolják, máskor szakállas ábrázattal vagy öreg-
ember külsővel. A különböző életkorok szerinti ábrázolás ugyancsak a Napra ve-
zethető vissza, amely a téli napforduló idején aprónak látszik, majd ahogy a na-
pok hosszabbodnak, a tavaszi napéjegyenlőség idejére hasonlóképpen eléri az if-
jú erejét, és fiatalember alakját ölti magára. Később, a nyári napfordulókor élet-
kora megállapodik dús szakállú arccal, ebben az időben következik be kiteljese-
dése. Aztán a napok rövidülésekor az istent mintegy öregedő, negyedik alakban 

 
16  Sat. 1. 19. 5. 
17  Sat. 1. 17. 68–70. 
18  Az újplatonikusok összetett Nap-felfogásáról ld. S. Gersh alapvető munkáját (Middle Platonism 

and Neoplatinsm. The Latin Tradition. Notre Dame, Indiana 1986. I–II. Macrobius Nap-felfo-
gásáról elsősorban: II. 555–564). A hazai kutatók közül a magyar nyelvű újplatonizmus-kutatás 
bibliográfiáját összeállító Buzási Gábor több írásában is foglalkozik a témával, ezek egyike: 
Buzási G.: Iulianus császár naphimnusza és a karácsony eredete. Ókor 10 (2011) 32–42. 
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jelenítik meg.19 Korábban említettük, hogy Macrobius Marsot is a Nappal azono-
sítja. Liber kapcsán pedig több párhuzammal annak igazolására törekszik, hogy ő 
és Mars ugyanazon istenség, s beszél egy olyan, Spártában található Liber szo-
borról, amely thyrsos helyett lándzsát tart kezében, amely attribútum Apollo nyi-
laihoz hasonló szoláris szimbólummá válik.20 

Mercurius ugyancsak több attribútuma révén kapcsolódhat a Naphoz.21 Szár-
nyakkal való megjelenítése a Nap gyorsaságára vonatkozik. Nevének görög for-
mája arra utal, hogy ő uralkodik az emberi elme, az értelem felett, így kapcsolata 
a Nappal, – amely a mens mundi22 – egyértelműnek látszik a szerző számára. Áb-
rázolásait az egyiptomiak szárnyas Nap-szobraival állítja párhuzamba, hangsú-
lyozva, hogy utóbbiak esetében a szárnyak nem egyszínűek, hanem a sötét és vi-
lágos szín váltakozik bennük. A sötét szín azt az időszakot jelképezi, amikor a 
Nap az alsó félgömböt járja be, azaz a zodiákus téli jegyein halad végig, a vilá-
gos pedig azt, amikor a nyári égbolton tartózkodik.23 Az egyiptomiakra vonatko-
zóan említi meg azt is, hogy náluk a caduceust Hercules-csomóban összekapcso-
lódó hím- és nősténykígyó képében ábrázolják.24 

Az istenség legtöbb szobra négyszögletű tömbből van kifaragva, és csak a fe-
je és a merev hímtagja van jelezve. Macrobius szerint ez azt jelenti, hogy a Nap a 
világ feje és minden dolog nemzője. A négyszögletű herma oldalainak száma a 
négy égtájat, vagy a négy évszakot, esetleg a két aequinoctiumot és két solsti-

 
19  Sat. 1. 18. 9–10: Item Liberi patris simulacra partim puerili aetate partim iuvenis fingunt, prae-

terea barbata specie, senili quoque, uti Graeci eius quem Bassare¿a, item quem Brise¿a 
appellant, et ut in Campania Neapolitani celebrant  áHbwna cognominantes. Hae autem aeta-
tum diversitates ad solem referuntur, ut parvulus videatur hiemali solstitio, qualem Aegyptii 
proferunt ex adyto die certa, quod tunc brevissimo die veluti parvus et infans videatur, exinde 
autem procedentibus augmentis aequinoctio vernali similiter atque adolescentis adipiscitur 
vires, figuraque iuvenis ornatur. Postea statuitur eius aetas plenissima effigie barbae solstitio 
aestivo, quo tempore summum sui consequitur augmentum. Exinde per diminutiones veluti 
senescenti quarta forma deus figuratur. A gyermek Liber/Bacchus talán leghíresebb ábrázolása 
Praxitelés olympiai szoborcsoportja, amely Mercurius társaságában jeleníti meg („Hermés a 
gyermek Dionyssosszal”), de számos további példát is hozhatnánk, vö. pl. LIMC 3. 1. 479–482; 
3. 2. Dionysos/Bacchus: 376–381, 664–705 képek; a szakáll nélküli, ifjú isten ábrázolására: 
LIMC 3. 1. 433–437, 444–446; 3. 2. Dionysos/Bacchus: 97–129, 188–206. képek; szakállas áb-
rázolások: LIMC 3. 1. 442–443, 450–452; 3. 2. Dionysos/Bacchus: 176–187, 282–314. képek; 
öregen: LIMC 3. 1. 495; 3. 2. Dionysos/Bacchus: 855–858. képek. 

20  Libert nemcsak Marsszal, hanem Apollóval is azonosítja (Sat. 1. 18. 1–8). 
21  Sat. 1. 19. 8–16. 
22  Sat. 1. 19. 9. 
23  R. A. Kaster lehetségesnek tartja, hogy egy egyiptomi litánia szövege ihlette a leírást: 

Macrobius. Saturnalia I–III. (Loeb Classical Library) Cambridge – London 2011. I. 262. 503. j. 
24  Sat. 1. 19. 16: In Mercurio solem coli etiam ex caduceo claret, quod Aegyptii in specie draco-

num maris et feminae coniunctorum figuraverunt Mercurio consecrandum. Hi dracones parte 
media voluminis sui invicem nodo quem vocant Herculis obligantur, primaeque partes eorum 
reflexae in circulum pressis osculis ambitum circuli iungunt, et post nodum caudae revocantur 
ad capulum caducei ornanturque alis ex eadem capuli parte nascentibus. 
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tiumot szimbolizálja. Ez az interpretáció azzal a magyarázattal rokonítható, ame-
lyet még korábban, a Nap-teológiától függetlenül, Ianus Faleriiből Rómába szál-
lított szobrához fűz.25 Az etruszk szobor négyalakúként (quadriformis) ábrázolja 
az istent, s a megjelenítésnek ezt a módját a szerző – Gavius Bassus nyomán – a 
négy égtájra vonatkoztatja.26 

Kiemelkedő helyet foglal el a Nap-szimbólumok között a kígyó. Aesculapiust 
és Salust is szobraikon kígyóval ábrázolják,27 mivel nekik köszönhető, hogy az 
emberi test mintegy levetve beteg bőrét, újra elnyeri régi erejét, hasonlóképpen a 
kígyókhoz, amelyek öreg bőrükből évente kibújva új erőre kapnak. Akárcsak a 
kígyók, a Nap is mindig a legmélyebb pontról, mintegy valamiféle öregségből tér 
vissza saját magasságára, azaz ifjúsága erejébe, másfelől ez az állat éles látásával 
és éberségével a csillag természetét utánozza. Utóbbi tulajdonsága az oka annak, 
hogy a házak, szentélyek, jóshelyek és kincstárak őrizetét kígyókra bízzák.28 

Macrobius kitér az alexandriai Sarapis és Isis kultuszra is,29 s ennek kapcsán 
megemlíti, hogy az előbbi istent fején calathusszal jelenítik meg, jobb kezével 
egy háromfejű lényt tartva féken. Sarapist gyakran ábrázolják Cerberusszal az 
oldalán,30 azonban a szerző által itt leírt lény középső feje oroszlánt formáz, jobb 
felől egy kutyafej, a nyak baloldalán pedig egy farkas feje látható. A háromfejű 
alakot egy kígyó fonja körül gyűrűjével, fejével az isten jobbja felé tartva.31 Az 
oroszlán a jelent mutatja, a farkas a múltat, a kutya a jövőt. Sarapis pedig ebben 
a kontextusban nem más, mint maga az idő, ami ismét csak a Naphoz vezet min-
ket.32 Sarapis különféle ábrázolásai remek lehetőséget kínálnának a Nappal való 
azonosításra. Szobrain ugyanis gyakran láthatjuk őt oldalán sassal,33 vagy fején 

 
25  Falerii városát Kr. e. 241-ben foglalták el a rómaiak, ekkor került át az említett Ianus szobor 

Rómába. Servius közlése szerint (A. 7. 607) a Forum Transitoriumon állították fel. 
26  Sat. 1. 9. 13. 
27  Vö. pl. LIMC 2. 2. 63, 65, 67. képek. 
28  Sat. 1. 20. 1–3. Ovidiusnál Aesculapius kígyó képében siet a rómaiak segítségére (Met. 15. 

622–745). 
29  Sat. 1. 20. 13–15. 
30  Vö. LIMC 7. 1. 669; 7. 2. Sarapis: 9–14. képek 
31  A Sarapis ábrázolások kígyó-szimbolikájának jelentőségére mutat rá egy a Kr. e. 2. századból 

való délosi márvány dombormű, amely egy lakóház Larariumából került elő (LIMC 7. 2. 
Sarapis: 123. kép), s rajta a bőségszarut tartó Isis és Sarapis között középen egy óriási szakállas 
kígyó feltekeredett alakja látható. 

32  Sat. 1. 20. 15: …leonis capite monstratur praesens tempus, quia conditio eius inter praeteritum 
futurumque actu praesenti valida fervensque est. Sed et praeteritum tempus lupi capite signatur, 
quod memoria rerum transactarum rapitur et aufertur. Item canis blandientis effigies futuri 
temporis designat eventum, de quo nobis spes, licet incerta, blanditur. Tempora autem cui nisi 
proprio famularentur auctori? Cuius vertex insignitus calatho et altitudinem sideris monstrat et 
potentiam capacitatis ostendit, quia in eum omnia terrena redeunt, dum inmisso calore ra-
piuntur. 

33  Vö. LIMC 7. 1. 677; 7. 2. Sarapis: 100–104. 
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sugárkoszorúval,34 ennek ellenére szerzőnk újra egy atipikus példát választ egy 
olyan háromfejű keveréklénnyel, amelyet bár nyilvánvalóan a Cerberusról min-
táztak, mégis eltérő interpretációs lehetőségekre kínál módot. Számára jelen 
esetben a Nap és az idő kapcsolatának hangsúlyozása a legfontosabb, ami talán a 
Saturnus – Sarapis párhuzammal magyarázható. Korábban ugyanis együtt említi 
a két istenséget egyiptomi kultuszaik bevezetése apropóján,35 márpedig Saturnust 
a művében több helyen is az idővel azonosítja. 

Isis ebben a kontextusban a Napnak alávetett föld vagy természet, amit az is 
szimbolizál, hogy az istennő egész testét sűrűn emlők borítják, ami arra utal, 
hogy a föld vagy a természet táplálja a világmindenséget.36 Isis lactans típusú al-
kotásokkal gyakran találkozunk az antik művészetben, az istennő sokemlőjű áb-
rázolása azonban nem jellemző. Az ephesusi Artemis-ikonográfia Isisre vonat-
koztatása leginkább Macrobius szinkretizáló hajlamának tudható be. 

Venus és Adonis párosát a szerző Kybelével és Attisszal állítja párhuzamba.37 
Venus és Kybelé egyaránt a földet testesíti meg, míg Adonis és Attis a Nappal 
azonos. Az Attis ábrázolásain látható szimbólumok: a pásztorsíp (fistula) és a 
vessző (virga) a lényegüket a Napból nyerő szelekre és a Nap mindent irányító 
hatalmára vonatkoznak.38 E jelképeket később ugyanilyen értelemben társítja 
Panhoz is, akinek szarvai és hosszúra eresztett szakálla a fény természetére vo-
natkozik, míg kecskelábai a földre utalnak.39 

Venus istennő ábrázolásai közül azt a szobrot emeli ki, amely az istennő Li-
banon-hegyén lévő szentélyében állt. A szobor a Venus lugens típusú ábrázolá-
sok mintájára fedett fővel, szomorú ábrázattal, arcát bal kezével köpenyébe rejt-

 
34  Vö. LIMC 7. 2. Sarapis: 212, 219, 221–229. képek. Utóbbi kép pl. egy olyan bronz Sarapis 

szobrot mutat, amely szinte tobzódik a Napszimbólumokban: a trónon ülő istenség fején 
calathus, feje körül sugárkoszorú, baljában jogar, lába mellett egy sas látható. 

35  Sat. 1. 7. 14. 
36  Sat. 1. 20. 18. 
37  Sat. 1. 21. 7–8. 
38  Sat. 1. 21. 9: Fistula ordinem spiritus inaequalis ostendit, quia venti, in quibus nulla aequalitas 

est, propriam sumunt de sole substantiam; virga potestatem solis adserit qui cuncta moderatur. 
Attis ábrázolások pánsíppal és pásztorbottal: LIMC 3. 1. 26–27; 3. 2 Attis: 56–83, 96, 115. ké-
pek. Attist ilyen attribútumokkal megjelenítő ábrázolások Pannonia területéről is előkerültek, 
ld. pl. a Carnuntum területén talált, Kr. u. 2. sz. végére datálható mészkőreliefet (M. J. Ver-
maseren: Corpus cultus Cybelae Attidisque VI. Leiden 1989. p. 32. 98. tétel). 

39  Sat. 1. 22. 4–6: Inui cornua barbaeque prolixa demissio naturam lucis ostendunt, qua sol et 
ambitum caeli superioris inluminat et inferiora conlustrat… Quid fistula vel virga significent 
superius in habitu Attinis expressimus. Quod in caprae pedes desinit, haec argumenti ratio est, 
quia materia, quae in omnem substantiam sole dispensante porrigitur, divinis de se corporibus 
effectis in terrae finitur elementum. Ad huius igitur extremitatis signum pedes huius animalis 
electi sunt, quod et terrenum esset et tamen semper peteret alta pascendo, sicut sol, vel cum 
radios superne demittit in terras vel cum se recolligit, in montibus visitur. 
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ve mutatja be az istennőt, s a szemlélő számára úgy tűnhet, mintha könnyezne.40 
Ez a szobor nem csupán a síró istennő képmása – mondja Macrobius –, hanem a 
téli föld mása is, amikor az felhőktől takarva, a Naptól megfosztva dermedt 
mozdulatlanságban stagnál, ilyenkor a források: a föld szemei bővebben áradnak, 
miközben a termőföldek – művelés híján – szomorú arcukat mutatják.41 

Iuppiter Heliopolitanusról megtudjuk, hogy a syriaiak e név alatt a Napot ün-
neplik nagy ünnepségek keretében Heliopolis (Baalbek) nevű városukban. Mac-
robius tudomása szerint az istenség kultuszszobrát Delobor nevű királyuk köve-
te, Opias vitette át az azonos nevű egyiptomi városból Senemure (vagy talán 
Senepos) uralkodása idején. A szobrot papok is követték, vezetőjük Partemetis42 
volt. Ez utóbbi dolgot szerzőnk minden bizonnyal azért tartotta fontosnak ki-
hangsúlyozni, mert úgy gondolhatta, hogy az ő közreműködésüknek köszönhető-
en terjedt el az istenség kultusza a syriaiak körében. A heliopolisi templom nép-
szerűségét az is emelte, hogy jósdaként működött, ahol ugyancsak az isten szob-
rát használták a jósláshoz, miként a hierapolisi Apollo esetében láttuk.43 

Vallási kultuszok átvétele Egyiptom és a közel-keleti térség között már a Kr. e. 
1500-as évektől kezdve kimutatható,44 így elképzelhető hogy Macrobius közlé-
sének is van valamiféle valóságalapja, azonban adatainak történeti hitelességét sem-
mi nem támasztja alá, ezért hiba lenne azokból következtetéseket vonni le a baal-
beki Iuppiter Heliopolitanus kultusz eredetére vonatkozóan. Ugyanakkor az álta-
la leírt aranyszobor ikonográfiai jellegzetességei nagyban megfelelnek az isten-
ség máshonnan ismert ábrázolásainak: a heliopolisi isten szobrán szakáll nélkül 
látható,45 felemelt jobbjában kocsihajtó módjára ostort, baljában villámot és ka-
lászokat46 tart. Iuppiter Heliopolitanus szokásos megjelenítéséhez tartozik, hogy 

 
40  Hasonló Venus ábrázolásokra a régióból ld. A Kropp: Juppiter, Venus and Mercury of Helio-

polis (Baalbek). The Images of the „Triad” and its Alleged Syncretism. Syria 87 (2010) 229–
264. 73. j. 

41  Sat. 1. 21. 5. 
42  Az említett személyek nem azonosíthatók. 
43  Sat. 1. 23. 13: Huius templi religio etiam divinatione praepollet, quae ad Apollinis potestatem 

refertur, qui idem atque sol est. Vehitur enim simulachrum dei Heliopolitani ferculo, uti ve-
huntur in pompa ludorum Circensium deorum simulachra, et subeunt plerumque provinciae 
proceres, raso capite, longi temporis castimonia puri, ferunturque divino spiritu, non suo ar-
bitrio sed quo deus propellit vehentes, ut videmus apud Antium promoveri simulachra Fortu-
narum ad danda responsa. 

44  Pl. Hadad kultuszát Hierapoliszból „exportálták” a syriai Heliopolisba, ahol a helyiek által tisz-
telt Baal-lal azonosították, de az egyiptomi ikonográfiának megfelelően ábrázolták. Vö. N. 
Marinone: I Saturnali di Macrobio Theodosio. Torino 19772. 300. 13. j. 

45  Az istenség szakáll nélküli ábrázolása a Iuppiter Heliopolitanus szobrok egyedi jellegzetessége. 
Itt kell ugyanakkor megjegyeznünk, hogy amennyiben hitelt adunk Lukianos közlésének, mi-
szerint a szakáll nélküli ábrázolás a syriaiak szemében a tökéletlenségre utal, akkor ez alátá-
maszthatja a baalbeki kultusz idegen eredetét. 

46  A kalász szintén szokatlannak számít a Iuppiter-attribútumok között. 



TÓTH ORSOLYA 240

felemelt jobbjában ostor, bal kezében pedig kalászok láthatóak, ellenben a vil-
lámköteg nagyon ritkán jelenik meg, leginkább gemmákon találkozhatunk vele.47 

A Napkultuszról szóló hosszú előadása során a vallási ismeretek terén ki-
emelkedő tudásról tanúbizonyságot tevő Praetextatus utolsóként Adad és Adar-
gatis ábrázolásairól beszél.48 A syriaiak körében minden más istennél nagyobb 
tiszteletben részesített Adad szintén azonos a Nappal, amire már a neve is utal, 
párja Adargatis pedig a föld perszonifikációja. Ők ketten közösen uralkodnak 
mindenen, s ez ábrázolásaikban is megmutatkozik, ugyanis Adad nagyszerű 
szobra lefelé irányuló sugarakkal van díszítve, míg Adargatis szobra felfelé hajlí-
tott sugaraktól ékes. A lefelé tartó sugarak azt szimbolizálják, hogy az ég ereje a 
földre bocsátott napsugarakban van, míg az ég felé forduló sugarak arra utalnak, 
hogy a fentről lebocsátott sugaraknak köszönhetően születik minden a földön. 
Adargatis szobra alatt oroszlán-ábrázolások láthatók, miként a korábban említett 
Kybelé szekerét is oroszlánok húzzák.49 E nagy erejű és heves természetű állatok 
a Nap erejét és hevét testesítik meg, s mindkét istennő esetében azok Földistennő 
mivoltát hangsúlyozzák. 

Végezetül ide kapcsolhatjuk még Ianus szobrait is, jóllehet a Nap-teológiáról 
szóló diskurzusban Praetextatus nem említi a nevét. A Saturnalia egy korábbi 
szakaszában viszont, amikor az ünnep eredetéről és annak Ianusszal való kapcso-
latáról beszél, szót ejt azokról a szobrokról is, amelyek az istent jobb kezében a 
300-as, baljában pedig a 65-ös számot tartva ábrázolják, az év napjainak számára 
utalva, s ezzel őt is a Nappal azonos istenek társaságába sorolja. 

Összesítve tehát a Macrobius által felsorolt istenek ábrázolásain a következő 
Nap-szimbólumokat találjuk: íj és nyíl, szakáll, sugárkorona, dárda és mellvért (a 
Nap sugarai és azok ereje); Gratiák (jólét, egészség); calathus, Gorgó-fő (a leg-
felső szféra); Victoria-szobor, oroszlán, vessző (hatalom, erő); virág, kalászok, 
herma (termékenység, növekedés); nőalak, istennő (anyaföld, természet); szár-
nyak (gyorsaság); sárkány, ostor (a Nap pályája); sas (a Nap magassága); kígyó 
(megújulás, „mindentlátás”); fistula (szelek); ugyanazon istenség különböző élet-
korokban való ábrázolása, háromfejű keveréklény, 365-ös szám (idő). 

Végignézve ezen a listán, nem tagadhatjuk, hogy van igazság Seyrig szar-
kasztikus megjegyzésében, miszerint Macrobius az istenek legártalmatlanabb att-
ribútumait is képes Nap-szimbólumokká változtatni.50 Ugyanakkor ez a lista azt 
is megmutatja, milyen erős kényszert érezhetett a szerző arra, hogy a politeista 
 
47  Y. Hajjar: La triade d’Héliopolis-Baalbek: son culte et sa diffusion à travers les textes littéraires 

et les documents iconographiques et épigraphiques. 2 vol. Leiden 1977; Uő.: La triade d’Hélio-
polis-Baalbek: iconographie, théologie, culte et sanctuaires. Montréal 1985; újabban A. Kropp i. m. 
(40. jegyz.) foglalkozik a heliopolisi istenségek ábrázolásainak ikonográfiai kérdéseivel, több 
ponton is megkérdőjelezve a korábbi kutatási eredményeket. 

48  Sat. 1. 23. 17–20. Vö. Lukianos: De dea Syria 31–32; Plin. Nat. 5. 81; 37. 186 
49  Sat. 1. 21. 8. 
50  H. Seyrig: Le culte de soleil en Syrie à l’époque romaine. (Antiquités Syriennes 95) Syria 48 

(1971) 346. 
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istenfelfogást egy másfajta szemléletmód irányába terelje, rámutatva, hogy ezt a 
kérdést nemcsak a filozófia vagy a teológia irányából lehet megközelíteni, ha-
nem más utakon is végül ugyanarra az eredményre jutunk. Azon érdemes elgon-
dolkodni, hogy ez a szemléletmód monoteista-e, vagy inkább henoteista, de min-
denesetre az kijelenthető, hogy Macrobius felfogása szerint van egy olyan isten-
ség – bármilyen néven is nevezzük –, aki pantokratorként irányítja a világot. Az 
5. század elejére erősen krisztianizálódó irodalmi közegben a macrobiusi Nap-
teológia éppúgy értelmezhető a pogány vallások apológiájaként a keresztény val-
lással szemben, mint egyfajta kapcsolódási kísérletként az új vallás tanaihoz. 
Mindkét lehetőség mellett és ellen is felhozhatók érvek, ez ma még egy olyan 
kérdése a kutatásnak, amelyben nem sikerült konszenzusra jutni. 

A Saturnalia első könyvéből összegyűjtött példák amellett, hogy fontos sze-
repet játszanak a Nap-kultusz macrobiusi ideológiájának felépítésében, abból a 
szempontból is jelentőséggel bírnak, hogy jól demonstrálják a késő ókorra fejlő-
dése csúcspontját elérő vallási szinkretizmust, amely egyfajta kulturális egységbe 
kovácsolta a Római Birodalom igen eltérő hiedelemvilágú népeit. 
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