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HAMVAS GÁBOR
∗ 

 
 

APOLLÓ ÉS A MÚZSÁK ACHILLES PAJZSÁN  
(ILIAS LATINA 880–884) 

 
 
 

A sokáig vitatott szerzőségű kiseposz, az Ilias Latina1 Homéros Iliasát 
foglalja össze, mintegy ezer sorban. A művet az első és utolsó sorok 
akrosztichonja (ITALIC*S SCRIPSIT) miatt sokáig – tévesen – Silius 
Italicusnak tulajdonították, de egy bizonyos Pindarus Thebanus is 
gyakran szerepelt szerzőként.2 SCHENKL 1890es felfedezése óta3 
azonban általánosan elfogadott, hogy a szerző Baebius Italicus.4 

A mű keletkezési ideje Nero uralkodásának második felére tehető 
mivel több részlete is alkalmas a császár ideológiájának támogatására. 
Ezek közül az egyik Aeneas Homérosétól eltérő bemutatása, azaz 
annak hangsúlyozása, hogy Aeneas Venus fia. Valamint utalás arra, 
hogy a római nemzet Aeneastól ered: 

 
Quem nisi servasset magnarum rector aquarum, 
ut profugus laetis Troiam repararet in arvis 

                                                           

∗
 A tanulmány megjelenése a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0014, ’TEHETSÉG-

TÁMOGATÁS A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM KILENC 
TUDOMÁNYÁGÁBAN’ c. projekt támogatásával valósult meg. 
1 A kéziratokban a mű az Epitome Iliados Homeri, a Liber Homeri vagy a Homerus de bello 
Trojano címet kapta. 
2 Valószínűleg egy középkori másoló hitte a szerzőt Pindarosnak Hor. Carm. 4. 9. 6 miatt, 
további ok lehetett, hogy egyes kéziratokban Dares Excidium Troiaeja követte a művet, és 
a Pindaros szó a dein Dares szövegromlása is lehet (SCAFFAI, M., Pindarus seu Homerus, 
Un'ipotesi sul titolo dell'Ilias Latina, Latomus 38 (1978) 932–939, 932, 938). 
3 A XV. századi kódexben, a Vindobonensis Latinus 3509ben a mű címe a következő 
formában szerepel: Bebii Italici poetae clarissimi epithome in quattuor viginti libros Homeri iliados. 
4 Néhány Punicapárhuzam alapján HERMANN 1947es tanulmányában (HERMANN, L., 
Recherches sur l'Ilias Latina, AC 16 (1947) 247–251.) megpróbál amellett érvelni, hogy a 
szerző mégis Silius Italicus, és a Baebius alakot a Silius helytelen olvasatának tartja. 
Jóllehet nem ritkák az Ilias Latina és a Punica hasonló sorai, Silius kronológiai okokból 
még csak nem is hathatott Baebiusra (bár igaz, hogy valószínűleg már a 60as években 
megmutatkozott költőként a nyilvánosság előtt – ehhez vö. TAKÁCS L., Irodalmi élet a 
Nerokori Rómában, Piliscsaba, 2003, 71). 
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Augustumque genus claris submitteret astris, 
non clarae gentis nobis mansisset origo. 

(Ilias, 899–902) 
 

A Iulius–Claudius dinasztia ugyanis Aeneason át Venustól származtatta 
magát, így ez az uralkodó hatalmi legitimációjának tekinthető.5 Egy 
másik ilyen motívum Apolló szerepének hangsúlyozása, illetve a császár 
apollói vonásainak, azaz művészet iránti rajongásának kiemelése. Ennek 
egy jó példája a – többi részében szintén Nero ideológiáját alátámasztó 
– pajzsleírás lanton játszó Apollója – aki természetesen Nerót 
szimbolizálja. A mű tehát nem keletkezhetett Kr. u. 59 előtt, mivel 
Nero korábban nem lépett fel nyilvánosan lantjátékkal (Tac. Ann. 14, 
14, 2).6 Apolló görögellenességének kiemelése (Troianus Apollo, Graiis 
inimicus Apollo) pedig azt teszi valószínűvé, hogy a költemény még Nero 
hellénvonzalmának megnyilvánulása, tehát Kr. u. 66. előtt született.7 

Az Ilias Latina felosztható 24 részre a homéroszi eposz könyveinek 
megfelelően, ám ezeknek a részeknek a hosszúsága nem arányos.8 Az 
első sorokban még a szórendet is tartó pontos fordítást találunk.9 A 
továbbiakban viszont az eposz eseményeinek rövid összefoglalását. Így 
az Ilias Latina tulajdonképpen a homérosi eposz különböző jeleneteinek 
antológiája.10 Az Ilias történetének feldolgozásán túl Baebius 
intertextuálisan latin művekre is utal,11 így az eposznak azokat az 
epizódjait fejti ki részletesen, ahol azokhoz latin műveket is segítségül 
tud hívni.12  

Az Ilias 18. könyvének a mű 839–891. sorai felelnek meg. Ebből a 
862–891. sorok tárgyalják Achilles pajzsának leírását, amely a mű 
legeredetibb része. A pajzsleírás előzményeiben Baebius néhány dolog 
tekintetében eltér Homérosztól: míg az Iliasban Thetis ajánlja fel, hogy 

                                                           

5 TAKÁCS op. cit. 146. 
6 SCHEDA, G., Zur Datierung der Ilias Latina, Gymnasium 72 (1965) 303–307, 307. 
7 TAKÁCS op. cit. 146. 
8 SCAFFAI, M., Aspetti compositivi e stilistici dell'Ilias Latina, SIFC 44 (1972) 89–121; 89. 
9 RESCH A., Az Ilias Latina, Budapest, 1902, 15. 
10 FONESCA, A. L., La Ilias Latina en los manuscritos S III 16, Biblioteca del Monasterio de 
San Lorenzo de El Escorial; 122, Archivo Capitular de Burgo de Osma; 72, Biblioteca 
Universitaria de Salamanca, CFC(L) 2 (1992) 41–56, 43. 
11 A hasonló helyek részletes listájához lásd: SCAFFAI, M., Baebii Italici Ilias Latina. 
Introduzione, edizione critica, traduzione italiana e commento. Bologna 1982, illetve: STROIA, L., 
Homer în Roma lui Nero: Iliada latină un studiu de caz. Timişoara, 2008, 143–170. 
12 SCAFFAI op. cit. 91. 
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fegyvereket szerez fiának, addig az Ilias Latinaban Achilles maga megy 
anyjához, hogy fegyvereket kérjen tőle (supplex rogat), az istennő ezután 
az Aetnában keresi fel Vulcanust – míg az Ilias nem mondja meg 
Héphaistos palotájának konkrét helyét. Homérosnál Héphaistos keze 
alatt látjuk készülni a pajzsot, míg Baebiusnál a már kész fegyverek 
(effecta arma) leírása olvasható. 

 
Post haec accensus furiis decurrit ad aequor 
fortiaque arma Thetin supplex rogat: illa relictis 
fluctibus auxilium Vulcani protinus orat. 
Excitat Aetnaeos calidis fornacibus ignes 
Mulciber et validis fulvum domat ictibus aurum. 
Mox effecta refert divinis artibus arma. 
Evolat inde Thetis. Quae postquam magnus Achilles 
induit, in clipeum vultus convertit atroces. 
   (Ilias, 854–861) 

 
További eltérés a homéroszi eposzhoz képest, hogy Baebius 

megjegyzi: a pajzson lévő képeket Achilles nézi. RESCH Aurél 
értelmezése szerint a quae Thetisre vonatkozik,13 és ő nézi a pajzsot, de 
nyelvtanilag sokkal indokoltabb a quae névmást az induit ige tárgyának 
tekinteni és a fegyverekre (arma) vonatkoztatni, hiszen Achilles az, 
akinek van oka vad tekintettel (vultus atroces) nézni. 

Ahogy az egész Ilias Latina egyes sorai párhuzamba állíthatók a 
homérosi könyvekkel, ugyanúgy az itteni ekphrasis is felosztható a 
homérosi pajzsleírás (Hom. Il. 18, 478–608) részei alapján. 

A homérosi kozmológia, azaz az ég, föld és tenger (Hom. Il. 18, 
483–489) leírásának felelnek meg az Ilias Latina 862–874. sorai, ezen 
belül pedig a 862–865. sorok tartalmazzák az ég leírását, amely több 
latin művet is megidéz: Ovidius leírását a Nap palotájáról (Ov. Met. 2, 
5–7), valamint Achilles pajzsáról (Ov. Met. 13, 291–294). Ezen kívül az 
ekphrasist indító illic szó Aeneas pajzsának vergiliusi leírását is eszünkbe 
juttathatja, mivel az is hasonló fordulattal indul: illic … fecerat ignipotens 
(Verg. Aen. 8, 626). A 866–870. sorok felelnek meg a föld leírásának, és 
itt szintén található egy ovidiusi reminiszcencia: a 867. sor láthatóan az 
ovidiusi Ov. Met. 1, 354 variálása. A 870. sor lustraret lampade caelum 

                                                           

13 RESCH op. cit. 41. 
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szavai pedig Vergiliust idézik, akinél két helyen is szerepel a lustrabat 
lampade terras kifejezés (Verg. Aen. 4, 6; 7, 148). 

A 871–874. sorokba került a tenger leírása, amelyhez szintén az 
ovidiusi, a Nap palotáját bemutató ekphrasis egy részét szokták 
mintaként tekinteni (Ov. Met. 2, 8–14), ám itt az intertextualitás nem a 
hasonló szószerkezetek használatában mutatkozik meg, hanem abban, 
hogy Baebius is a tengerre jellemző mitológiai lényeket sorakoztat fel. 

A következő sorokban az Ilias Latina elkezd ráközelíteni a földre, 
tehát már nem az egész föld, hanem annak egy kiemelt pontja látható: 

 
Terra gerit silvas horrendaque monstra ferarum 
fluminaque et montes cumque altis oppida muris… 
   (Ilias, 875–876) 

 
Ezek a sorok szintén az ovidiusi ekphrasis felhasználását bizonyítják, 
mivel ott a következőket találjuk: 

 
terra viros urbesque gerit silvasque ferasque 
fluminaque et nymphas et cetera numina ruris. 
    (Ov. Met. 2, 15–16) 
 

Ettől a résztől kezdve megváltozik az igehasználat is. Eddig a 
caelaverat, addiderat és fecerat praeteritum perfectum alakok szerepeltek, 
jelezve, hogy a pajzsot Vulcanus korábban alkotta, és ezek az igék 
egyben a pajzs díszítéseinek kimunkálására is vonatkoztak. A 875–888. 
sorokban viszont csupa praesens imperfectum idejű igét találunk, 
amelyek már nem azt jelzik, hogy amit látunk, az valakinek az alkotása, 
hanem a pajzs egyes ábrázolásainak eseményeit írják le. 

Míg a homérosi ekphrasis két várost ír le – egy békéset és egy 
háborúban állót –, addig az Ilias Latina pajzsleírásának városaiban béke 
van (csak a városok magas fala utal a korábbi háborúkra). Ráadásul az 
Iliasban a békés városában is civakodás dúl (Hom. Il. 18, 497–508), 
Baebiusnál viszont egy mindenkivel szemben igazságos bíró ítélkezik 
(vö. Ilias, 877–879), tehát ideális állapotok uralkodnak. 

A következő néhány sor az Ilias Latina pajzsleírásának talán 
legeredetibb része: 

 
Parte alia castae resonant Paeana puellae 
dantque choros molles et tympana dextera pulsat; 
ille lyrae graciles extenso pollice chordas 
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percurrit septemque modos modulatur avenis: 
carmina componunt mundi resonantia motum. 

     (Ilias 880–884) 
 
Az itt leírtak ugyanis nem szerepelnek Homérosnál, továbbá ez az a 
jelenet a pajzsleíráson belül, amely igékben a leggazdagabb, és ezáltal a 
legmozgalmasabb is. 

A részlet elején található, máshol, más részén, esetleg másik oldalán 
jelentésű parte alia tipikus fordulat egy ekphrasis új jelenetének 
bevezetésére, és egyben a vergiliusi pajzsleírásban is megtalálható 
kifejezés (vö. Verg. Aen. 8. 682). Ráadásul az ekphrasist bevezető illic 
mutatószó óta ez az első konkrét, szövegszerű utalás arra, hogy egy új 
jelenetről illetve egy új, különálló képről van szó a pajzson szereplő 
ábrázolások között. A részlet fontosságát ezen a kiemelésen túl az is 
mutatja, hogy Baebius az alig ezeregyszáz soros műben öt sort szánt 
ennek a jelenetnek a leírására. 

A homérosi pajzsleírás képei az adott kor világát tükrözik vissza. 
Részben ez vált az Aeneisben szereplő pajzsleírás ihletőjévé, amelyhez 
hasonlóan az itteninek is az uralkodó dicsőítése a célja: a részletesebben 
vizsgálni kívánt részt megelőző és az azt követő sorok is (875–879. ill. 
885–888) aranykori állapotokat írnak le, mintegy utalva a költő korának 
ideális állapotára. 

A 885–888. sorok egyegy sorban összefoglalják a szántás (Hom. Il. 
18, 541–549), az aratás (Hom. Il. 18, 550–560), a szüret (Hom. Il. 18, 
561–572) és a legelő nyáj (Hom. Il. 18, 573–589) homérosi leírását. A 
Baebius által leírt aranykor tehát nem egyezik meg Vergilius és Ovidius 
aranykorával: az emberek nem ingyen kapják a javakat, hanem 
dolgozniuk kell értük,14 a korábbi háborúkra való utalásból (cumque altis 
oppida muris) pedig arra következtethetünk, hogy egy viszontagságos 
időszak után újjáteremtett aranykort ír le ekphrasisában a költő. Az 
aranykori állapotokat bemutató rész jelen idejű igéi valószínűleg 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a mű olvasója a leírtakat a saját korára 
vonatkoztathassa, azaz az ekphrasis jó lehetőség a költő számára, hogy 
a jelenre reflektáljon. 

Ekphrasisában Baebius tehát egy békés és ideális világ 
bemutatására törekszik, ezért is mellőzi a Homérosnál háborúban álló 
város (Hom. Il. 18, 509–540) leírását, de egy alapvetően háborúról 

                                                           

14 TAKÁCS op. cit. 147. 
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szóló műben nem kerülhette el a harcra való utalást, ezért kerülhetett az 
ekphrasis végére, a 889–891. sorokba a háború istenének, Marsnak a 
leírása: 

 
Haec inter mediis stabat Mars aureus armis, 
�quem diva poesis reliquae� circaque sedebant 
anguineis maestae Clotho Lachesisque capillis. 

  (Ilias, 899–891) 
 
SCAFFAI szerint Mars a földműves munkák közepén áll,15 de ennél 
sokkal valószínűbb, hogy ez a jelenet a pajzs összes képe közül a 
középső, mivel az ekphrasis jeleneteinek leírása a nagytól a kicsi felé és 
ezzel együtt valószínűleg a pajzson kívülről befelé is halad. Minden 
bizonnyal Achilles is ebben a sorrendben nézi meg fegyvere díszítéseit, 
és az utolsóként megnézett kép látványa visszatereli gondolatait a 
háborúhoz. 

A pajzs közepén elhelyezkedő Marsot a Párkák veszik körül. Az ő 
szomorúságuk oka egyes nézetek szerint a béke miatti tétlenségükben 
keresendő,16 míg mások úgy gondolják, ez tevékenységük miatti állandó 
jelzőjük (vö. pl. Stat. Theb. 5, 274), továbbá a részlet stabat ill. sedebant 
szavai valószínűleg nem tétlenségükre, hanem az elhelyezkedésükre 
utalnak.17 Ezeknek az állítmányoknak a múlt idejű alakja talán arra is 
szolgál, hogy az eddigi, jelen időben leírt ideális állapotoktól eltávolítsa 
a háború képét. 

Mindezek után térjünk vissza a 880–884. sorokhoz, e sorok eltérő 
szövegvariánsai ugyanis különböző értelmezési lehetőségeket kínálnak, 
illetve értelmezési problémákat vetnek fel. Így talán nem felesleges 
feltenni a kérdést, hogy melyik a helyes értelmezés, és hogy tarthatóe a 
szövegkritika által elfogadott szövegváltozat, és ennek érdekében 
alaposabban is megvizsgálni az ott leírt jelenetet. 

A Nero–dicsőítések bevett szokása volt, hogy a császárt Apollóval 
azonosították, és az isten itt is megjelenik, ha ebben a részletben a neve 
nincs is kimondva. Így a jelenetben szereplő lányok, az ő kísérői, a 
múzsák kell, hogy legyenek, bár ők sincsenek megnevezve. Nero 

                                                           

15 SCAFFAI op. cit. 395. 
16 SCAFFAI op. cit. 395; VENINI, P., A proposito di una recente edizione dell'Ilias Latina, RFIC 
111 (1983) 234–245, 238. 
17 BROCCIA, G., Prolegomeni all'Omero Latino, Macerata, 1992, 57. 
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korában egyébként Apolló egybeolvadt a napisten alakjával, valamint 
dionysosi vonásokat is felvett, amely isten szintén jelképezheti az 
aranykori állapotokat, mivel összefüggésbe hozható a szürettel, ami 
később a homérosi leírás mintájára itt is megjelenik. A két isten 
kapcsolatára utalhat egyébként az Ara Pacis északi frízén egy tőről 
kihajtó babér és borostyán is.18 

A kultikus énekek két legfontosabb formája a dithyrambos és a 
paian volt, és a lányok az itteni jelenetben paiant énekelnek, ami 
alapvetően egy győzelem utáni diadalmi ének, de énekelték különböző 
társas összejövetelek alkalmával is, például esküvőn vagy étkezéskor, 
vagy éppen hálaénekként. A paiant elsősorban Apollóhoz címezték, őt 
ugyanis eredeti funkciójában egy bajokat elhárító istennek tekintették, 
és Paian egyben Apolló egyik mellékneve is. A paian jellemzője volt, 
hogy kórusban énekelték, táncoltak, valamint, hogy lyra kísérhette, és 
ezek a mozzanatok az itteni jelenetben is szerepelnek. A lányok az 
éneklésen és táncon kívül a jobbjukkal egy tympanont ütnek, ami a 
paiannak nem volt jellemzője, mivel a rituális énekeket többnyire lyra 
vagy esetleg pánsíp kísérhette.19 Ráadásul az ütőhangszerek elsősorban 
az orgiasztikus kultuszokban, azaz a Dionysos és Kybelékultuszban 
játszottak szerepet,20 és ütőhangszereken csak nők játszottak21 – ahogy 
azt az itteni jelenetben is látjuk. 

A paiant tehát kísérheti lyra, amint ez itt is történik. Egy néven 
nem nevezett, csak egy ille mutató névmással megjelölt személy játszik 
ezen a hangszeren, de őt a korábbi érveken túl amiatt is Apollóval kell 
azonosítanunk, mert a lyra Apolló jellemző hangszere. A továbbiakban 
a lyra és a lant szavakat szinonimaként használom, még ha nem is 
ugyanazt a hangszert jelölik. A legvalószínűbb az, hogy a szöveg lyra 
szava alatt a cithara néven ismert hangszert kell értenünk. De néha az is 
előfordul, hogy Apolló és a múzsák lyrán játszanak cithara helyett.22 A 
két hangszer húrjai között egyébként valószínűleg nem volt különbség: 
eredetileg mindkettőnél lenhúrokat használtak. Az extenso pollice 
kifejezés arra enged következtetni, hogy a lanton való játszásnak arról a 
módjáról van itt szó, amikor a zenész a jobb kezében tartott plectronnal 
az összes húrt megpengeti, miközben a bal kezének kinyitott ujjaival 
                                                           

18 SIMON L. Z., Árkádia kettős tükörben. Calpurnius Siculus eclogái, Budapest, 2009, 97. 
19 WEST, M. L., Ancient Greek Music, Oxford, 1994, 1516. 
20 COMOTTI, G., Musik in Greek and Roman Culture, Baltimore, 1989, 74. 
21 SACHS, C., The History of Musical Instruments, New York, 1940, 149. 
22 WEST op. cit. 57. 
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tompítja azoknak a húroknak a hangját, amelyeknek nem kell 
szólniuk.23 

Egyes szövegváltozatokban a mondat alanyaként  – az ille névmás 
helyett – a nőnemű illa alak szerepel, az előző sorban álló et kötőszó 
helyett pedig egy haec mutató névmás. Így a szöveg azt jelentené, hogy a 
lányok közül az egyik dobol és egy másik játszik a lyrán. Ennek viszont 
ellentmond, hogy a lyrát és tympanont egyszerre nem nagyon 
használták, igaz ez a probléma a helyreállított szöveg esetében is 
fennáll. Erre esetleg azt a megoldást találhatnánk, hogy a paiant éneklő 
lányokat és a lanton játszó Apollót két külön jelenetnek tekintjük az 
ekphrasison belül. De ez kevéssé valószínű, mivel az sokkal inkább 
elképzelhető, hogy Apolló kíséri a lányok énekét. A jelenet egységét 
erősíti továbbá az annak első és utolsó sorában is megjelenő, így azt 
keretbe foglaló resono ige. Ráadásul az utolsó sorban szereplő componunt 
igealak többes számának is csak akkor van létjogosultsága, ha egyszerre 
vonatkozik az éneklő lányokra és a hangszeren játszó Apollóra. A 
szöveghagyomány egyébként egyes számú componit igealakot is őriz, de 
csak egyetlen kódexben, és a sokkal többször előforduló haecet és illat 
mutató szövegek esetében ugyanúgy a componunt alak szerepel. 

Mivel a tárgyalt ekphrasisnak a homérosi pajzsleírás a mintája, 
érdemes ehhez a mozzanathoz is egy abból merített előképet 
keresnünk. Homéros ekphrasisában több helyen is szerepel lantjáték, 
először a békés városban ült lakodalom leírásakor (Hom. Il. 18, 494–
495), viszont a baebiusi részlethez ennél sokkal közelebb áll a szüreti 
mulatság leírásának egy részlete, Devecseri Gábor fordításában idézem:  

 
Víg csapatuk közepén fiu állt, csengőszavu lanton 
játszott édesen: és a Linosz gyönyörű dala zendült 
vékony kis hangján: amazok meg ütemben emelték 
lábukat, és ahogyan dala szólt, kurjantva szökelltek. 

(Hom. Il. 18. 569–573) 
 

Jóllehet Baebius később egyetlen sorban (a 887ben) utal a 
Homérosnál szereplő szüretelési jelenetre, szerintem a fent idézett 
részlet lehetett az elemzett rész fő mintája. Annak ellenére is, hogy a 
mintaként tekintett sorokban nem paian, hanem linosz szerepel, ami 
eredetileg siratódal, de szüreteléskor is énekelték. A paiannal 

                                                           

23 SACHS op. cit. 132. 
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rokonságot mutat abban, hogy az éneket egy hang kezdi, majd a 
többiek ráfelelnek.24 Baebius tehát a linost paianra változtatta, hogy így 
a jelenet Apollóra és ezáltal Neróra is vonatkozhasson. A császárról 
pedig Tacitustól és Suetonistól is tudjuk, hogy nyilvánosan is fellépett 
lantjátékkal, sőt lantversenyen is részt vett. (Tac. Ann. 14, 14, 2; Suet. 
Nero, 20–21) Hasonló, kartáncot leíró jelenetek egyébként más, kortárs, 
Nerót dicsőítő költeményekben is megjelennek. Egyrészt Calpurnius 
Siculus 4. eclogájában: 

 
ille meis pacem dat montibus: ecce per illum, 
seu cantare iuuat seu ter pede lenta ferire 
gramina, nullus obest: licet et cantare choreis 
et cantus uiridante licet mihi condere libro, 
turbida nec calamos iam surdant classica nostros. 

(Calp. 4, 128–132) 
 
másrészt a második einsidelni elégiában: 

 
  resonant cava tympana palmis, 

Maenalides teneras ducunt per sacra choreas, 
tibia laeta canit, pendet sacer hircus ab ulmo 
et iam nudatis cervicibus exuit exta. 

(Buc. Eins. 2, 17–21) 
 
Viszont ezekben a jelenetekben csak a kartánc és a pásztorvilág 
jellemző hangszerei szerepelnek, lyra nem. 

A homérosi pajzsleírás egy másik részletét is a szóban forgó jelenet 
mintájaként tartják számon, méghozzá az ottani ekphrasis utolsó, 
táncosokat leíró részét (Hom. Il. 18, 590–606).25 A homérosi jelenetben 
is szerepel egy isteni dalnok, akit akár Apollóval is azonosíthatunk, bár 
a név ott sincs kimondva, ráadásul az isteni dalnok (theios aoidos) kifejezés 
valószínűleg betoldás az Ílias szövegébe (vö. Hom. Od. 4, 17–19). 
Szerintem tehát az, hogy ott táncosok, itt pedig táncoló múzsák 
szerepelnek, túl kevés összefüggés ahhoz, hogy ezt valóban előképnek 
tekinthessük. 

                                                           

24 WEST op. cit. 338. 
25 SCAFFAI op. cit. 390. 
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A jelenet talán legnehezebben értelmezhető pontja az, hogy a 
percurrit és a modulatur igék alanya azonos, vagyis hogy az a bizonyos ille, 
tehát Apolló játszik a lanton és ő fújja a sípot is. A szöveg alapján pedig 
úgy tűnik, hogy ezt a két dolgot egyszerre teszi. Erre Emilius 
BAEHRENS kiadásában azt a megoldást találta, hogy a pásztorsípot 
jelentő avenis szóalakot szövegromlásnak tekintette, és a modos és avenis 
szavak helyett modis illetve amoenis szavakat írt. Ráadásul ő az illa és haec 
alakokat fogadja el. Szövegvariánsa így a következő: 

 
Parte aliae resonant castae Paeana puellae 
Dantque choros molles, haec dextra tympana pulsat 
Illa lyrae graciles extenso pollice chordas 
Percurrit septemque modis modulatur amoenis 
Stamina compositum mundi resonantia motum. 26 

 
Így a tagmondat csak a lantjáték értelmezője lenne és annyit jelentene, 
hogy a lányok közül az egyik – az illa –  gyönyörködtető módon játszik 
a világ mozgását visszhangzó hét húron. 

Ehhez hasonló javítások másoknál is szerepelnek: VOLLMER és 
SCHEDA változatában a 883. sor a következőképpen hangzik: septemque 
modos modulatur amoenos  (…hét szép hangot játszik).27 Míg Harald FUCHS 

így javítja a szöveget: septemque modos modulatur amoene / carmina componens 
mundi resonantia motum. (…hét hangot játszik bájosan / a világ mozgását 
visszhangzó éneket létrehozva).28 (Náluk a mondat alanya már ille.) 

Az amoenus szó alakjait felhasználó javítások viszont csak 
filológusok javaslatai és kódexekkel nem támaszthatók alá kellőképpen, 
így Marco SCAFFAI a szöveg legfrissebb kritikai kiadásában a modis és 
avenis szavakat fogadja el. A szöveghez tartozó kommentárjában pedig 
azt írja, hogy szerinte ezen a helyen Baebius Italicus két jelenetet 
olvasztott egybe, hogy a császár zenei tehetségét minél jobban 
kiemelhesse.29 Ebben az esetben viszont azt kéne feltételeznünk, hogy a 
leírt pajzson Apolló kétszer is ábrázolva volt, egyszer lanttal egyszer 
pedig síppal. És igaz ugyan, hogy az ekphrasisok alapján a leírt tárgyak 
általában nem rekonstruálhatók tökéletesen és egyértelműen, de ez a 
                                                           

26 BAEHRENS, A., Poetae Latini Minores, Lipsiae, 1879–81. ad. loc. 
27 SCHEDA, G., Planeten und Sphärenmusik in der neronischen Kaiserideologie, Hermes 94 (1966) 
381–384, 383. 
28 FUCHS, H., Apollo in der Schildbeschreibung der Ilias Latina, MH 24 (1967) 57–58. 58. 
29 SCAFFAI op. cit. 391. 
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megállapítás inkább a leírt tárgyakon szereplő képek elrendezésére 
szokott vonatkozni, és kevésbé jellemző, hogy az ittenihez hasonló 
ellentmondással találkoznánk. Viszont az is igaz, hogy ebben az esetben 
Nero Apolló és Pán zenei tehetségét egyesítené magában, megszüntetve 
ezzel a lant és a pánsíp (syrinx) közötti már hagyományosnak számító 
viszálykodást.30 Habár a két hangszer közül a lyrának mindig nagyobb 
presztízse volt, mivel a syrinx a zenei életben kevésbé volt fontos, 
inkább a pásztorok munkájának megkönnyítőjeként tekintettek rá.31 
Ezenkívül az sem egyedi eset, hogy Nerót egy versen belül több 
istennel is azonosítják. Ez történik ugyanis Calpurnius Siculus 
eclogáiban is. A költő Nerót a negyedik elégiában Apollóhoz és 
Iuppiterhez hasonlítja: 

 
me quoque facundo comitatus Apolline Caesar 
respiciat, montes neu dedignetur adire, 
quos et Phoebus amat, quos Iuppiter ipse tuetur. 

(Calp. 4, 87–89) 
 
at tu, si qua tamen non aspernanda putabis, 
fer, Meliboee, deo mea carmina: nam tibi fas est 
sacra Palatini penetralia uisere Phoebi. 

(Calp. 4, 157–159) 
 
 
 
a hetedikben pedig Apollóhoz és Marshoz: 

 
utcumque tamen conspeximus ipsum 
longius; ac, nisi me uisus decepit, in uno 
et Martis uultus et Apollinis esse putaui. 

(Calp. 7, 82–84) 
 

A pásztorsíp továbbá a bukolikus jelenetek kiegészítője, így 
valószínűleg ennek a hangszernek a megjelenése is az aranykori idillikus 
állapotok ábrázolásához tartozik. Továbbá a modulatur avena mint 

                                                           

30 SCAFFAI op. cit. 391. 
31 COMOTTI op. cit. 72. 
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hexameter sorzárlata gyakori a bukolikus költészetben,32 ezért nem 
valószínű, hogy itt szövegromlásról lenne szó. Valamint, ahogy 
korábban említettük, a lyra mellett a pánsíp volt a rituális énekek 
kísérője is. 

Röviden meg kell még említeni azt is, hogy Apolló a sípon hét 
hangot játszik, és a hét szent szám Apolló számára.33 A lantnak is 
hagyományosan hét húrja van. Ráadásul az isten és a múzsák a világ 
mozgását visszhangzó éneket zengenek, azaz a szférák zenéjét állítják 
elő mesterségesen, földi eszközökkel. (A múzsák kartáncára használt 
chorus szó egyébként átvitt értelemben a csillagok szabályos mozgását is 
jelenti.) A nerói propaganda részeként az isteni lantjátékos Phoebusnak, 
mint a világrend fenntartójának ábrázolása az első einsiedleni elégiában 
is megjelenik, és a császár itt is Apollóhoz lesz hasonlítva (Buc. Eins. 1, 
22–32), valamint itt is szerepel a hét zóna, tehát a hét bolygó zónáira és 
a Cicero De re publicajában részletesen leírt (vö. Cic. Rep. 6, 17–18) 
kozmikus zenére való utalás.34 

Az eddig elmondottak alapján tehát úgy gondolom, el kell 
fogadnunk az ekphrasisban lévő következetlenséget. Így a korábban 
feltett kérdésre azt választ kell adnunk, hogy igen, megfelelőnek 
tekinthetjük a Marco SCAFFAI kiadásában található – avenis alakot 
tartalmazó – szövegváltozatot. Az eddigiekben pedig talán sikerült 
felmutatnom néhány új értelmezési szempontot is azzal kapcsolatban, 
hogy Baebius Italicusnak miért volt rá szüksége, hogy a jelenetben 
mindkét hangszert szerepeltesse. 
 

                                                           

32 SCAFFAI op. cit. 391. 
33 SCAFFAI (n. 11.) 391. 
34 SCHEDA (n. 28.) 383. 
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GELLÉRFI GERGŐ 
 
 

QUINTILIANI VERBA IUVENALIS ACCIPIAT? 
 
 
 
Quintilianus és Iuvenalis kapcsolatának pontos feltárásával a 
klasszikafilológia mindmáig adós maradt, esetleges életrajzi és irodalmi 
viszonyuk rekonstruálása meglehetősen bizonytalan. Az alábbiakban azt 
vizsgáljuk, lehetségese quintilianusi hatást kimutatni Iuvenalis 1. 
szatírájában. A szakirodalom ide vonatkozó adatainak fényében a 
kérdésfelvetésben megfogalmazott bizonytalanság nagyon is indokolt, 
hiszen még az sem tekinthető bizonyosnak, legfeljebb valószínűnek, 
hogy Iuvenalis egyáltalán ismerte Quintilianus munkásságát. Anderson 
a két szerző kapcsolatát részletesen elemző tanulmányában például azt 
írja: nincs okunk kételkedni benne, de tényként sem kezelhetjük.35 

Noha a téma szempontjából csak másodlagos jelentőséggel bír 
Iuvenalis és Quintilianus esetleges személyes kapcsolata, a két szerző 
viszonyának vizsgálatakor röviden foglalkoznunk kell a kérdéskörrel. A 
Vita Iuvenalis nem említi kapcsolatukat, csupán annyit jegyez meg, hogy 
a szerző életének jelentős részét deklamálással töltötte.36 Iuvenalis és 
Quintilianus személyes ismeretségét semmiféle antik testimonium nem 
igazolja, s a modern szakirodalom állásfoglalása sem egységes a 
kérdésről. FRIEDLAENDER 19. század végi kommentárja Quintilianust 
Iuvenalis tanárának nevezi,37 nem sokkal később KAPPELMACHER is 
hasonló következtetésre jut: alapos vizsgálatai arra a meggyőződésre 
vezetik, hogy a szatíraköltő valószínűleg Quintilianus tanítványa volt, 
bizonyosak azonban nem lehetünk benne.38 ANDERSON hosszú 
elemzése végén arra a következtetésre jut, hogy sem nem bizonyítható, 

                                                           

35 ANDERSON, W. S., Juvenal and Quintilian, YClS 17 (1961) 21: I see no reason to doubt that 
Juvenal had read Quintilian’s Institute, but we must admit that nothing compels us to accept this as a 
fact.  
36 ad mediam fere aetatem declamavit. Az adat jelentősége abban áll, hogy megalapozza a két 
szerző kapcsolatának feltételezését. 
37 D. Junii Juvenalis Saturarum Libri V. Ed. L. FRIEDLAENDER. Leipzig 1895, I 16. 
38 KAPPELMACHER, A., Studia Juvenaliana, Wien, 1903, 159–199. non vidi. KAPPELMACHER 
nézeteit ANDERSON ismerteti tanulmányának életrajzi elemeket vizsgáló szakaszában: 
ANDERSON op. cit.  4–21. 
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sem nem cáfolható.39 A magyar kutatásban legutóbb ADAMIK Tamás 
szólt hozzá a problémához: az új magyar Quintilianus–fordítás 
előszavában Iuvenalist Quintilianus tanítványai közé sorolja, de 
megemlíti, hogy ez vitatott.40 

Quintilianus Institutiojában a szatíra kapcsán kijelenti, hogy saját 
korában is vannak olyan szatíraszerzők, akiket emlegetni fog az 
utókor.41 A kutatás igen óvatos a tekintetben, hogy a szerző a clari 
körébe Iuvenalist is beleértettee. Egyes kommentáros Quintilianus–
kiadások meg sem említik a problémát.42 HIGHET Iuvenalis életéről 
szóló tanulmánya szerint kortársai közül Iuvenalist egyedül Martialis 
említi,43 s aligha hihetjük, hogy Quintilianus Iuvenalisra név nélkül 
utalna,44 mint azt korábban többek között NAGUIEWSKI45 is gondolta. 
Noha – mint láttuk – nem igazolható egyértelműen, hogy Quintilianus 
idézett locusa Iuvenalisra is utal, megítélésem szerint nincs okunk arra 
sem, hogy ezt határozottan elutasítsuk. 

A feltételezés nem mond ellent a kronológiának. Az Institutio 
Oratoria CLARKE megalapozott érvelése szerint 93/94 és 96 között 
keletkezett.46 Iuvenalis, noha első szatírakönyvének publikálása 
bizonyosan 100 utánra esik,47 az életrajzi hagyomány szerint már 
korábban is alkotott: a Vita Iuvenalis tanúsága szerint jó ideig csak 
magának írt, majd nagy sikerrel lépett fel közönség előtt is, s első 

                                                           

39 A konklúzió ANDERSON tanulmányának 20–21. oldalán található. 
40 ADAMIK, T.: Bevezetés. In: Quintilianus: Szónoklattan. Ed. ADAMIK T. Pozsony, 2009, 
20–23. 
41 Quint. Inst. 10, 1, 94: sunt clari hodieque et qui olim nominabuntur. 
42 Így például BUTLER kiadása (The Institutio Oratoria of Quintilian, Ed. H. E. BUTLER, 
Cambridge, Mass. 1920), illetve a legfrissebb teljes magyar fordítás (Quintilianus: 
Szónoklattan, Ed. ADAMIK T. Pozsony 2009); FRIEZE csak ennyit mond: It is not known 
what contemporary poets Quintilian has in mind. (The tenth and twelfth books of the Institutions 
of Quintilian. Ed. H. S. FRIEZE, New York, 1865, 130) 
43 HIGHET, G., The Life of Juvenal, TAPhA 68 (1937) 488: Juvenal is mentioned by none of his 
contemporaries except Martial. 
44 ibid. 47. jegyz: It has been held … that Quintilian refers to him without naming him in 10.1.94, 
which is barely possible. 
45 NAGUIEWSKI, D., De vita Iuvenalis observationes, Riga, 1883, 36–37. Véleménye szerint 
Quintilianus azért nem nevezi nevén a szatíraköltőt, mert ezzel felkelthette volna 
Domitianus haragját. 
46 CLARKE, M. L., Quintilian: A Biographical Sketch, G&R Second Series 14 (1967) 33. Ez a 
datálás megfelel a 2009es magyar Quintilianuskiadás előszavában írottaknak. ADAMIK op. 
cit.  23–26. 
47 Ezt a Marius Priscus száműzetésére való egyértelmű utalás alapján állapíthatjuk meg: 
exul ab octava Marius bibit et fruitur dis / iratis, at tu victrix, provincia, ploras. (Iuv. 1, 49–50) 
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gúnyversét beépítette 7. szatírájába.48 A Vita által említett Paris–
történetről a Suda szerzője is tud.49 HIGHET egy Martialis–epigramma50 
alapján meggyőzően érvel amellett, hogy Iuvenalis legkorábban 
91/92ben már bizonyosan foglalkozott irodalommal.51 Mindaz, amit 
ekkoriban írt, alighanem ahhoz a korai szatíraköltészethez tartozhatott, 
amiről az életrajzi hagyomány is tud. Joggal feltételezhetjük tehát, hogy 
az Institutio Oratoria keletkezésének idején Iuvenalis már aktív 
szatíraköltő, s az irodalomban igen tájékozott Quintilianus ismerhette 
műveit. E feltételezés még inkább megalapozott, ha kettejük között 
személyes kapcsolat is volt. Hogy az idézett clari közé Iuvenalis is 
odaértendő, két tényező is valószínűvé teszi. Egyrészt nem ismerünk a 
korból más szatíraköltőt, másrészt a jelző biztosan a római típusú 
szatíra képviselőire vonatkozik, mert Quintilianus azt egyértelműen 
elkülöníti a menipposzitól.52 Hogy miért nem nevezi nevén a szárnyait 
bontogató Iuvenalist? Két lehetőséggel is számolnunk kell: egyrészt 
azzal, hogy Iuvenalis alkotómunkásságának e korai stádiumában nem 
feltétlenül lehetett még megítélni, hogy mennyire tud majd költészete 
kiteljesedni a név szerint említett Luciliushoz, Horatiushoz és 
Persiushoz képest, s mint írja, csak a legkiválóbb szerzőket nevezi 
meg.53 Másrészt Iuvenalis nevének elhallgatását kellően indokolhatja a 
többek közt NAGUIEWSKI által felhozott érv is: az életrajzi hagyomány 
szerint Domitianus és Iuvenalis közt fennálló ellentét.54 S arról sem 
feledkezhetünk meg, hogy az ekkoriban már jól ismert Martialist sem 
említi név szerint munkájában, akit tanítványai közé sorol a kutatás.55 

                                                           

48 deinde paucorum versuum satura non absurde composita in Paridem pantomimum poetamque eius 
semenstribus militiolis tumentem genus scripturae industriose excoluit; et tamen diu ne modico quidem 
auditorio quicquam committere ausus est. mox magna frequentia tantoque successu bis ac ter auditus est, 
ut ea quoque quae prima fecerat inferciret novis scriptis: quod non dant proceres, dabit histrio. tu 
Camerinos / et Bareas, tu nobilium magna atria curas? / praefectos Pelopea facit, Philomela tribunos. 
49 Suid. iota 428: ὁ δὲ ∆οµετιανὸς ἐφίλει τὸν ὀρχηστὴν τοῦ πρασίνου µέρους, τὸν 
λεγόµενον Πάριν, περὶ οὗ καὶ ἐλοιδορεῖτο ὑπὸ τῆς συγκλήτου καὶ ᾿Ιουβεναλίου τοῦ 
ποιητοῦ. 
50 Mart. 7, 91. 
51 HIGHET op. cit. 489. HIGHET a facunde … Iuvenalis vocativusból következtet erre. Mint 
írja, Martialis irodalomban jártas személyekre alkalmazza e jelzőt, s téves az a 
következtetés, hogy ez kizárólag Iuvenalis retorikai képzettségére utalna. 
52 Quint. Inst. 10, 1, 95: Alterum illud etiam prius saturae genus, sed non sola carminum varietate 
mixtum condidit Terentius Varro, vir Romanorum eruditissimus. 
53 Quint. Inst. 10, 1, 45: Paucos (sunt enim eminentissimi) excerpere in animo est. 
54 Lásd a 11. jegyzetet. 
55 ADAMIK op. cit . 20. 
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Semmi sem indokolja tehát, hogy határozottan elutasítsuk a lehetőséget, 
hogy Quintilianus ismerte Iuvenalist: a probléma megítéléséhez latba 
vethető érvek megítélésem szerint összességében inkább amellett 
szólnak, hogy Quintilianus a clari közé Iuvenalist is odaérti. 

Iuvenalis Quintilianust két szatírájában is említi,56 ám korántsem a 
feltétel nélküli tisztelet hangján.57 A szöveghelyek elemzése nem visz 
közelebb a személyes kapcsolat kérdésének eldöntéséhez: abból, hogy 
Iuvenalis valakit többször említ, nem következik szükségszerűen, hogy 
személyes kapcsolatban áll vele, ugyanakkor Quintilianusszal 
kapcsolatos kritikája sem zárja ki, hogy a szónok Iuvenalis tanítója volt, 
mint azt sokan tartják. Az életrajzi adatok alapján tehát nem lehet 
igazolni, hogy Quintilianus és Iuvenalis személyesen ismerte egymást, 
így ebből a nézőpontból nem tehetünk határozott kijelentéseket arra 
vonatkozólag sem, hogy Iuvenalis ismertee Quintilianus műveit. Ennek 
valószínűsítéséhez szövegszerű utalások szolgáltathatnak bizonyítékot.  

Iuvenalis 1. szatírájában, melyben olyan jelenségeket mutat be, 
melyek szatírák írására késztették, található ilyen locus. Miután a költő 
ismételten elutasítja a mitológiai témákat (52–54),58 visszatér kora 
társadalma legsúlyosabb problémáinak sorolásához, s a következő 
jelenség bemutatását így kezdi: cum leno accipiat moechi bona (55). A 
szöveghely értelmezése nem teljesen egységes, de abban megegyezik a 
szakirodalom, hogy a leno a férjre vonatkozik, s Iuvenalis a lenociniumot 
mutatja be.59 

                                                           

56 Iuv. 6, 73–75: solvitur his magno comoedi fibula, sunt quae / Chrysogonum cantare vetent, Hispulla 
tragoedo / gaudet: an expectas ut Quintilianus ametur? Iuv. 6. 279–280: sed iacet in servi complexibus 
aut equitis. dic, / dic aliquem sodes hic, Quintiliane, colorem. Iuv. 7. 186–189: hos inter sumptus 
sestertia Quintiliano, / ut multum, duo sufficient: res nulla minoris / constabit patri quam filius. 'unde 
igitur tot / Quintilianus habet saltus?’ 
57 A szöveghelyek értelmezéséhez: ANDERSON op. cit. 5–12 és ADAMIK op. cit.  21–23. 
58 Ez egyben akár egy nagyon finom Martialisra történő utalásként is értékelhető, hiszen 
Iuvenalis idősebb barátjának azon epigrammáiban, melyek a mitológiai tárgyú és a valós 
életet bemutató költészetet állítják szembe (4, 49; 10, 4), szintén megjelenik utalás szintjén 
Icarus mitológiai alakja (aut puero liquidas aptantem Daedalon alas; exutusve puer pinnis 
labentibus), akárcsak Iuvenalisnál: et mare percussum puero (1. 54). A két Martialisversben 
Icarus mellett egyetlen közös alak van, Thyestes, őt a költő név szerint is megemlíti 
mindkét alkalommal, míg Icarust puernek nevezi, akárcsak Iuvenalis. Ha mindez valóban 
finom, ám tudatos utalás Martialisra, csak erősítheti feltételezésünket, hogy a következő 
sorral másik kortársát kívánja felidézni. 
59 Így például a két legfrissebb teljes Iuvenaliskommentár: COURTNEY, E., A Commentary 
on the Satires of Juvenal, London, 1980, 97–98; Juvenal: The Satires. Ed. J. FERGUSON, New 
York, 1979, 116. 
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Az idézett szavak egyértelmű párhuzamot mutatnak a Quintilianus 
neve alatt hagyományozott, de vitatott szerzőségű60 Declamationes minores 
247es declamatiójának élén álló kifejezéssel: Mariti bona uxor accipiat.61 Ha 
Iuvenalis itt valóban a quintilianusi declamatióra utal, az allúzió a kor 
világának végletes romlottságát érzékelteti. A declamatio alaphelyzete a 
nemi erőszak, s annak következményei, e szituáció egyértelmű: egy 
bűnös van és egy áldozat. Iuvenalis helyén ezzel szemben voltaképpen 
az áldozat is bűnös, és a bűnös is áldozat: a felesége házasságtöréséről 
illetve megbecstelenítéséről tudó férj megkapja a moechus vagyonát, s 
ezzel maga is bűnrészes lesz a lenociniumban.62 Iuvenalis, aki nem 
egyszer utal arra, hogy saját kora az addigiak legrosszabbika, az utalással 
szemlélteti az ott felidézett és a saját maga által leírt bűn közötti 
különbséget: világában, melyben a sértett is bűnrészes, a bűn is 
bűnösebb. 

A feltételezett allúzió magvát jelentő bona accipere kifejezés a 
Quintilianus előtti latin szövegekben egyetlenegy helyen fordul elő 
Sallustius Bellum Iugurthinumában, kontextusa azonban teljesen más, s a 
bona elvont fogalomként való értelmezését támogatja.63 Sallustius 
szövegén és a 247es declamatión kívül a kifejezés a Declamationes minores 
másik darabjában is megtalálható, a 276os declamatióban, ahol kétszer is 
előfordul.64 A következő tagmondat capiendi ius kifejezése szintén 
feltűnik egy declamatióban, a 264esben. Ennek témája az asszonyok 

                                                           

60 A szerzőség kérdését a gyűjtemény talán legjobb kiadásának elkészítője, 
WINTERBOTTOM, vitathatónak nevezi, véleménye szerint nem dönthető el egyértelműen. 
The Minor Declamations Ascribed to Quintilian, Ed. M. WINTERBOTTOM, Berlin, 1984, XII–
XV. 
61 Természetesen felmerülhet a gyanú, hogy Iuvenalis itt nem a 247es declamatiót kívánja 
felidézni, hanem egy olyan törvényszöveget, amelyben ez a kifejezés szerepel. Sokkalta 
valószínűbbnek látom azonban, hogy a szónoki képzettséggel bíró költő egy retorikai 
szövegre utal, mely mögött ráadásul komoly, a fent ismertetett tartalom áll.  
62 Dig. 48, 5, 2, 2: lenocinii quidem crimen lege Iulia de adulteris praescriptum est, cum sit in eum 
maritum poena statuta, qui de adulterio uxoris suae quid ceperit, item in eum, qui in adulterio 
deprehensam retinuerit. 
63 Sall. Iug. 102, 8: atque hoc utinam a principio tibi placuisset: profecto ex populo Romano ad hoc 
tempus multo plura bona accepisses, quam mala perpessus es[ses]. 
64 Quint. Decl. 276, 7: Itaque huic non tantum in hoc labor est, ut bona raptoris accipiat, sed in illo 
maior aliquanto, ut vobis approbet quid optatura fuerit si viveret.” Quint. Decl. 276, 11. Et certe nulli 
tolerabile aut aequum videri potest <ut> in gravissima iniuria, qua virginitatem perdidit, qua florem 
aetatis amisit, qua prima illa gratia apud maritum futura praerepta est, neque mortem optaverit neque 
bona accipiat. 
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öröklési joga.65 Az 1. szatírában Iuvenalis szintén ebben a 
vonatkozásban használja a kifejezést: si capiendi ius nullum uxori (55–56). 
A declamatio középpontjában a lex Voconia de mulierum hereditatibus áll, 
mely egyik interpretációja alapján a iuvenalisi locus hátterét is jelenti.66 A 
capiendi ius kifejezés ezen kívül Iuvenalis előtti szövegekben mindössze 
egy helyen fordul elő Frontinus De aquaeductis urbis Romae című 
munkájában, de teljesen más vonatkozásban.67 A bevonható nyelvi 
érvek alapján tehát a szöveghely több szállal kapcsolódik a Declamationes 
minores szövegeihez.68 

A locus tematikailag a Declamationes minores egy másik darabjával is 
kapcsolatban áll. A 325ös declamatio a lenocinium kérdéskörével 
foglalkozik,69 s noha a két szituáció részletei nem mindenben egyeznek, 
az alaphelyzet azonos. A si capiendi ius nullum uxori mellékmondat 
interpretációjában több kortörténeti adat merül fel. FERGUSON 
Iuvenalis szavait a Suetoniusféle Domitianus–életrajzban fennmaradt 
rendelkezésre vonatkoztatja,70 mellyel a császár megtiltotta, hogy 
probrosae örökséghez jussanak.71 1895ös kommentárjában már 
FRIEDLAENDER is megemlíti a lehetőséget, hogy a szöveg a Lex Iulia de 

                                                           

65 Quint. Decl. 246, 6: At enim ius illa quidem habuit capiendi; sed ea quae postea scripta est non 
habuit. 
66 A témát röviden tárgyalja CAMERON (CAMERON, A., Notes on Juvenal, CR 40 (1926) 62–
63), de a szöveghely kapcsán COURTNEY és FERGUSON is megemlíti a törvényt: 
COURTNEY op. cit.  98. és FERGUSON op. cit . 116. 
67 Fron. Aq. 129, 5: et qui clam quid eorum ita fecerit, id omne sarcire, reficere, restituere, aedificare, 
ponere et celere demolire damnas esto sine dolo malo; <e>aque omnia ita ut coercenda multa dicenda 
sunt, quicumque curator aquarum est, erit, si curator aquarum nemo erit, tum is praetor qui inter cives et 
peregrinos ius dicet, multa[m], pignoribus cogito, exercito, eique curatori aut, si curator non erit, tum ei 
praetori eo nomine cogendi, pignoris capiendi ius potestasque esto. 
68 Iuvenalis előtti szövegekben a leno és a moechus szó nem fordul elő egy mondaton belül, 
ahogy a moechus és az accipere (vagy capere), valamint a leno és az ilyen értelemben főnévként 
álló bonum sem. A moechi bona kifejezés szintén ismeretlen korábbiakban, s a leno accipit 
(illetve capit) kötések sem fordulnak elő Plautus óta. A következő tagmondat „elemei” 
közül a capiendi uxori és a ius uxori kötés szintén nem fordul elő korábban, míg a ius nullum 
– sok más szerző mellett – a Declamationes minores három declamatiójában is előfordul (261, 
4; 294, 1; 318, 4). 
69 Ahogy azt COURTNEY is kiemeli az 55. sorhoz írott megjegyzésében. COURTNEY op. cit.  
97. 
70 FERGUSON op. cit. 116. 
71 Suet. Dom. 8, 3: probrosis feminis lecticae usum ademit iusque capiendi legata hereditatesque. A 
korábban említett helyek mellett ez az egyetlen előfordulása a capiendi ius kifejezésnek a 
klasszikus szöveghagyományban. 
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maritandis ordinibusra és a Lex Papia Poppaeára utal.72 Egy harmadik 
lehetőség is van azonban: az imént említett lex Voconia de mulierum 
hereditatibus, s a Declamationes minores korábban citált 264es darabja épp az 
ezzel a törvénnyel való visszaélést tárgyalja. Nehéz – sőt, alighanem 
lehetetlen – megítélni, hogy az említettek közül melyik indokolja a 
iuvenalisi nullum ius capiendit, de tény, hogy itt is felmerül a iuvenalisi 
szöveghely és a Quintilianusnak tulajdonított declamatiók kapcsolatának 
lehetősége. 

A Declamationes minoresszel kapcsolatos bizonytalanságok miatt 
mindebből csak nagyon óvatosan lehet következtetéseket levonni. 
Mivel a declamatiok quintilianusi szerzőségét mind a mai napig nem 
sikerült sem igazolni, sem cáfolni, vizsgálódásunk eredményeit a 
Iuvenalis és Quintilianus közötti kapcsolat problémájával kapcsolatban 
hipotézisként használhatjuk, de perdöntő érvként semmiképpen. Az 1. 
szatírában nincsenek egyértelmű szövegszerű utalások a vitathatatlanul 
Quintilianushoz köthető Institutio Oratoriára, a szövegek lehetséges 
kapcsolatát ezért két további módon, a nyelvi kifejezésmód és a 
tematikusgondolati párhuzamok alapján vizsgáljuk. 

Ami az előbbit illeti, az 1. szatíra valamennyi kötését számba 
vettem, és párhuzamokat kerestem mind az Institutio Oratoriában, mind a 
Declamationes minoresben. Az elemzés eredménye a két szöveggel 
kapcsolatban szinte teljesen azonos: az 1. szatíra tizenöt kötése található 
meg az Instituio Oratoriában, s tizennégy a Declamationes minoresben. Ha a 
párhuzamok köréből kizárjuk azokat, melyek jelentősen eltérő nyelvtani 
szerkesztésben állnak, vagy más okból tekinthetők túl távolinak, az 
arány szinte változatlan marad: tizenkettő és tizenhárom.73 Iuvenalisi 1. 
szatírájának nyelvi kifejezésmódja tehát egyformán közel áll mind az 
Institutio Oratoriához, mind a Declamationes minoreshez. Ezt az eredményt 
természetesen elővigyázatosan kell kezelnünk: biztos kapcsolatot csak 
olyan kifejezések jelenthetnének, melyek egyértelműen a vizsgált 
szövegek szerzőihez köthetők, s párhuzamos megjelenésük oka nem az, 
hogy a korabeli latin nyelv idiómái. 

                                                           

72 FRIEDLAENDER op. cit.  141–142. 
73 Érdemes kiemelni, hogy az Institutio Oratorián belüli megoszlásokat is. A 7. könyv 
kiugróan sok találatot mutat, hiszen a tizenkét párhuzamba állítható kifejezés közül nem 
kevesebb mint hat ebben a könyvben található, míg a fennmaradó tizenegy könyvben 
összességében épp ugyanennyi párhuzam található. Nehéz lenne eldöntenünk, vane 
valamilyen különösebb oka ennek a kiugró értéknek, az eltérés mindenesetre túl nagynak 
tűnik ahhoz, hogy véletlennek tekinthessük. 
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A tematikus vizsgálat eredménye a következő. Az 1. szatíra – s 
egyben Iuvenalis teljes életművének – egyik kulcsmondata a 79. sorban 
hangzik el: si natura negat, facit indignatio versum. A tétel erősen emlékeztet 
Quintilianus 6. könyvének egy szöveghelyére: a gyászolókat és a 
haragvókat érzelmeik ékesszólóvá teszik.74 A nagyfokú hasonlóság 
miatt az a benyomásunk, hogy Iuvenalis mintegy kiegészíti a 
Quintilianus által mondottakat: az Institutio előző mondatában a 
felsorolás még háromelemű, az ira és a luctus mellett a rhétor 
harmadikként az indignatiót is megemlíti. Nem mellesleg a kifejezésmód 
ismét eljuttat minket a Declamationes minoreshez: az indignatio a facere ige 
alanyaként egy Livius–helytől eltekintve, ahol az immemorem facere 
összefüggésben szerepel, kizárólag a 345ös declamatióban fordul elő a 
vizsgált időszakig a fennmaradt szövegekben.75 

További tematikus párhuzam is adódik: a szatíra 19–20. sorában az 
irodalmi alkotás metaforája a kocsihajtás a mezőn.76 Quintilianus az 
Institutio 5. könyvében ugyanezt a metaforát használja a szónoklattal 
kapcsolatban: az ékesszólás ne keskeny utakon, hanem mezőkön 
haladjon,77 ezzel az egyhangú s a konvenciókat túlzottan szolgai módon 
követő beszédtől óvja olvasóját. Ha ezt az intelmet összevetjük 
Iuvenalis szatírájának bevezető soraival – mely szakasz zárásában 
alkalmazza a mezőmetaforát –, egy gondolati párhuzam rajzolódik ki a 
költő és Quintilianus szavai között. Iuvenalis elutasítja a mitológiai 
tárgyú irodalom szokványos témáit, majd a campus–metaforát megelőző 
sorokban a szónoki gyakorlatok egyik gyakori témáját említi.78 
Mindezekkel szembehelyezkedve kijelenti: azon a mezőn kíván vágtatni, 

                                                           

74 Quint. Inst. 6, 2, 26: Quid enim aliud est causae ut lugentes utique in recenti dolore disertissime 
quaedam exclamare videantur, et ira nonnumquam indoctis quoque eloquentiam faciat, quam quod illis 
inest vis mentis et veritas ipsa morum? Ezt a párhuzamot és a következő két bekezdésben 
tárgyalt közös metaforákat COURTNEY egyaránt említi kommentárjában de egyikhez sem 
fűz bővebb magyarázatot. COURTNEY op. cit. 88, 102 és 115. 
75 Quint. Decl. 345, 15: Ante igitur hae versabantur in animo huius cogitationes, ante istud quod tu 
effecisse pecuniam putas fecerat res publica, fecerat indignatio, fecerat ingenita virtus. 
76 Iuv. 1, 1920: Cur tamen hoc potius libeat decurrere campo / per quem magnus equos Auruncae 
flexit alumnus… 
77 Quint. Inst. 5, 14, 31: Feratur ergo non semitis sed campis… 
78 Iuvenalis a 15–17. sorban utal retorikai képzésére: et nos ergo manum ferulae subduximus, et 
nos / consilium dedimus Sullae, privatus ut altum / dormiret. Ez éppen az a szituáció, ahogy azt 
többek közt az ADAMIK által szerkesztett Quintilianuskötet is kiemeli (ADAMIK op. cit. 
261), amit Quintilianus a történeti témájú suasoriagyakorlatok példájaként említ az Institutio 
3. könyvében: Neque ignoro plerumque exercitationis gratia poni et poeticas et historicas, ut Priami 
verba apud Achillem aut Sullae dictaturam deponentis in contione. (Quint. Inst. 3, 8, 53) 
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ahol egykor Lucilius hajtotta kocsiját, tehát elutasítja a 
konvencionálisnak mondható mitológiai témákat s az elcsépelt szónoki 
gyakorlatokat, mivel nem e fiktív illetve múltbeli témákkal akar 
foglalkozni, hanem olyan műfajt választ, mely a valóság bemutatására 
alkalmas: a szatírát.79 

Iuvenalis, miután költői eszköztárának legjavát bevetve képet ad 
Róma bűneiről,80 a szatíra zárlatának kezdetén más, ezúttal a hajózással 
kapcsolatos metaforát alkalmaz: a vitorlabontást.81 Quintilianus a 6. 
könyvben szintén ezzel a képpel él a beszéd befejezésének kapcsán.82 
Mint írja, miután a szónok a bírák jóindulatát a beszéde addigi részében 
elnyerte, a veszélyes vizeket elhagyva kibonthatja vitorláit. Iuvenalis 
éppen ezt teszi: saját költői beszédének zárlatában „bont vitorlát”, mely 
a 22. sorban kezdődik, s a „si vacat ac placidi rationem admittitis, edam” sor 
vezeti be (21). A 19–20. sorban felvetett kérdésére, hogy miért alkot a 
luciliusi műfajban, Iuvenalis kellően részletes választ adott, így már 
elnyerte a bírái, a rationem admittentes jóindulatát, a metaforikus 
vitorlabontás tehát éppen azon a ponton következik be, ahol azt 
Quintilianus javasolja. 

Összegzésünk kezdetén ismét hangsúlyoznunk kell, hogy a 
Declamationes minoresszel kapcsolatos bizonytalanságok miatt nehéz 
bármit teljes bizonyossággal kijelenteni. Kétségtelen azonban, hogy az 
1. szatíra nyelvileg és tematikus–gondolati síkon egyaránt szembeötlő 
párhuzamokat mutat mind az Institutio Oratoriaval, mind a Declamationes 
minores egyes darabjaival. A teljes iuvenalisi életmű hasonló elemzése 
még közelebb vihet minket annak feltárásához, hogy Iuvenalis valóban 
ismertee Quintilianust és művét, illetve műveit, valamint hogy hogyan 
                                                           

79 A campus mint irodalmi, illetve retorikai metafora megjelenik Propertiusnál (2, 10, 2) és 
Tacitus Dialogusában (39, 2) is, ám e helyekkel nem mutatható ki olyan gondolati egyezés, 
mint a quintilianusi szöveghellyel. 
80 KAPPELMACHER azt is felveti, hogy az 1. szatíra legnagyobb részében Iuvenalis éppen 
azt a technikát alkalmazza, amiről Quintilianus a 9, 2, 33ban ír: úgy beszélni, mintha a 
bemutatott személyeket és eseményeket a beszélő látná és hallaná: Commode etiam aut nobis 
aliquas ante oculos esse rerum personarum vocum imagines fingimus, aut eadem adversariis aut iudicibus 
non accidere miramur: qualia sunt 'videtur mihi' et 'nonne videtur tibi?' (KAPPELMACHER op. cit. 
197) Álláspontját ANDERSON ismerteti tanulmányában, hozzátéve, hogy ez nem 
szolgálhat semmilyen bizonyítékként a Iuvenalis és Quintilianus közti kapcsolatot 
tekintve. (ANDERSON op. cit. 21) 
81 Iuv. 1, 149–150: utere velis, / totos pande sinus… 
82 Quint. Inst. 6, 1, 52: Nam et, si bene diximus reliqua, possidebimus iam iudicum animos, et e 
confragosis atque asperis evecti tota pandere possumus vela, et, cum sit maxima pars epilogi amplificatio, 
verbis atque sententiis uti licet magnificis et ornatis. 
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viszonyult az Institutio Oratoriahoz és a Declamationes minores szövegeihez. 
Mindennek átfogó elemzése e tanulmány eredményeit is hasznosíthatja 
majd, a vizsgálat jelenlegi fázisában is kijelenthetjük azonban, hogy e 
rég eldöntetetlen kérdésekre az eddigieknél határozottabban 
válaszolhassunk: a lehetségesből „valószínű”, a valószínűből pedig „még 
valószínűbb” legyen.



MUNDING MÁRTA 
 
 

SPITAMENÉS HITVESE:  
A LEFEJEZÉS MOTÍVUMA CURTIUS RUFUSNÁL

∗ 
 
 
 
A Béssost Alexandrosnak kiszolgáltató, majd a szogd ellenállás 
vezetőjévé vált Spitamenés haláláról kétféle verziót olvashatunk a 
forrásokban. A kutatók Arrhianos beszámolóját tekintik hitelesnek és 
valósnak, akitől megtudjuk, hogy a férfit masszageta szövetségesei 
fejezik le, majd küldik el a levágott fejet Alexandrosnak azzal a céllal, 
hogy felhagyjon üldözésükkel.1 Arrhianos nem nevezi néven forrását 
vagy forrásait, így néhány kivételtől eltekintve a kutatók sem 
kísérleteztek ezek azonosításával. WILL nézete szerint Arrhianos forrása 
Ptolemaios lehetett.2 HAMMOND ettől óvatosabb megállapításra jut, így 
azt feltételezi, hogy Arrhianos Spitamenés halálának elbeszélésekor a 
két fő forrása egyikét: vagy Ptolemaiost, vagy pedig Aristobulost 
követhette.3 Arrhianos leírásához hasonlítható Strabón beszámolója, aki 
csupán annyit közöl, hogy Spitamenést barbárok ölték meg.4  

                                                           

∗ A tanulmány az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok által támogatott NK–
81502es kutatási terv keretében készült. 
1 Arr. An. 4, 17, 6–7: οἵ τε οὖν Σογδιανοὶ οἱ ἔτι ὑπολειπόµενοι ξὺν Σπιταµένει καὶ τῶν 
Βακτρίων οἱ πολλοὶ ἀπολείπουσιν ἐν τῇ φυγῇ Σπιταµένην καὶ ἀφικόµενοι παρὰ 
Κοῖνον παρέδοσαν σφᾶς αὐτοὺς Κοίνῳ, οἵ τε Μασσαγέται οἱ Σκύθαι κακῶς 
πεπραγότες τὰ µὲν σκευοφόρα τῶν ξυµπαραταξαµένων σφίσι Βακτρίων τε καὶ 
Σογδιανῶν διήρπασαν, αὐτοὶ δὲ ξὺν Σπιταµένει ἐς τὴν ἔρηµον ἔφευγον. ὡς δὲ 
ἐξηγγέλλετο αὐτοῖς ᾿Αλέξανδρος ἐν ὁρµῇ ὢν ἐπὶ τὴν ἔρηµον ἐλαύνειν ἀποτεµόντες 
τοῦ Σπιταµένους τὴν κεφαλὴν παρὰ ᾿Αλέξανδρον πέµπουσιν, ὡς ἀποτρέψοντες ἀπὸ 
σφῶν αὐτῶν τούτῳ τῷ ἔργῳ.  
2 WILL, W., Alexander der Große. Geschichte Makedoniens. Band 2., Stuttgart, 1986, 134: „Sie 
(die …Skythen) ermordeten den Baktrier und übersandten sein Haupt den Makedonen. Die 
Hintergründe bleiben im dunkeln. Curtius und die Epitome Mettensis haben das Drama zu einer 
publikumswirksamen Eifersuchtstragödie ausgeschmückt, während Arrian/Ptolemaios mit der 
Vermutung, die Skythen hätten ihren baktrischen Verbündeten geopfert, um den König zu 
beschwichtigen und von weiterer Verfolgung abzuhalten, nur ein Motiv wiederholt, das bereits den 
Mördern des Dareios und Bessos unterstellt worden war.”  
3 HAMMOND, N. G. L., Three Historians of Alexander the Great. The socalled Vulgate authors, 
Diodorus, Justin and Curtius, Cambridge, 1983, 147: “In Arr. 4.17.7 the last followers of 



 30 

A hagyomány másik ágát Curtius Rufus és a Metzi Epitomé 
képviseli, akik a lefejezés tettét egy nőnek, Spitamenés feleségének 
tulajdonítják. A két beszámoló történetvezetésében számos ponton 
azonosságot mutat,5 így egyezik a bevezetőben szereplő helyszín6 és a 
történetet követő információ, vagyis Dataphernés dahák általi 
kiszolgáltatása.7 A két forrás leírásából ezenfelül azt is megtudjuk, hogy 
Spitamenés mérhetetlen szerelemmel lángolt feleségéért,8 aki a 
küzdelmek során és a menekülés közben végig férje mellett volt.9 
Alexandros közeledésének hallatára azonban megpróbálta rábeszélni 
férjét, adja meg magát a kegyes uralkodónak, aki azonban megtagadta 
kérését.10 Egy lakomát követően11 a mély álomba merült Spitamenést 
felesége a nászágyban karddal lefejezi,12 majd a levágott fejet szolgája 

                                                                                                                

Spitamenes, the Scythian Massagetae, cut off his head and sent it to A. Arrian’s sources for this were 
presumably Ptolemy and Aristobulus.” 
4 Str. Geo. 11, 11, 6. (C 518): ἐφ' οὓς ἐπεχείρησε µὲν ὁ ᾿Αλέξανδρος ἄγειν στρατείαν, 
ὅτε τὸν Βῆσσον µετῄει καὶ τὸν Σπιταµένην, ζωγρίᾳ δ' ἀναχθέντος τοῦ Βήσσου, τοῦ δὲ 
Σπιταµένους ὑπὸ τῶν βαρβάρων διαφθαρέντος, ἐπαύσατο τῆς ἐπιχειρήσεως. 
5 BURSTEIN, S. M., Cleitarchus in Jerusalem: A Note on the Book of Judith, In: TITCHENER, F. 
B. – MOORTON, R. F., The Eye Expanded: Life and the Arts in GrecoRoman Antiquity, London, 
1999, 105–112., 108: “Their accounts differ in emphasis and detail, but both agree in telling the 
pathetic tale of a brave general undone by his immoderate love for his deceitful wife.” 

6 Curt. 8, 3, 1: Dahas deinde statuerat petere…; Epit. Mett. 20: Deinde hieme exacta exercitum 
<ad> Dahas duxit.  
7 Curt. 8, 3, 13: Dahae Spitamenis caede conperta Dataphernen, defectionis eius participem, vinctum 
Alexandro seque dedunt.; Epit. Mett. 23: Quod ubi factum Dahae [Spitamenen occisum] audierunt, 
Catanen et Dataphernen conprehensos ad Alexandrum adduxerunt. 
8 Curt. 8, 3, 1: Spitamenes uxoris inmodico amore flagrabat…; Epit. Mett. 20: †quo Spitamenes ex 
eo loco† ob hanc causam non profugerat, quod uxorem quandam Bactrinam forma praecellenti, quam 
magnificabat, ibi habebat. 
9 Curt. 8, 3, 1: …quam aegre fugam et nova subinde exilia tolerantem in omne discrimen comitem 
trahebat.; Curt. 8, 3, 2: Illa malis fatigata…; Epit. Mett. 20: Hanc in omnibus itineribus et laboribus 
secum ducebat.  
10 Curt. 8, 3, 2: Illa malis fatigata identidem muliebres adhibere blanditias, ut tandem fugam sisteret 
victorisque Alexandri clementiam expertus placaret quem effugere non posset.; Epit. Mett. 20: Ea cum 
Alexandri adventum audisset, nega <vi>t se ex oppido exituram; deinde post virum multis precibus 
orare coepit, ut Alexandri fidei se traderet; at ille noluit. 
11 Curt. 8, 3, 8: Spitamenes simulato captus obsequio de die convivium apparari iubet; vinoque et epulis 
gravis et semisomnus in cubiculum fertur.; Epit. Mett. 21: …id ubi impetrare non potuit, in convivio 
eum coegit, ut †poculum† biberet, eumque defessum somno dedit.  
12 Curt. 8, 3, 9: Quem ut alto et gravi somno sopitum esse sensit uxor, gladium, quem veste occultaverat, 
stringit caputque eius abscisum, cruore respersa, servo suo conscio facinoris tradit.; Epit. Mett. 21: At 
ubi silentium esse sensit, de lecto surrexit et pulvinar viro a capite subduxit. Ita gurgulione extenso caput 
a corpore gladio abscidit et ita cum uno servulo porta progressa ad Alexandrum in castra devenit. 
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kíséretében Alexandros táborába viszi,13 aki azonban úgy dönt, nem ad 
jutalmat a nő tettéért.14 A két történet hasonlóságához kétség sem 
férhet. Burstein úgy véli, hogy a Judith könyvének szerzője ugyanazt a 
forrást követhette, mint Curtius Rufus és a Metzi Epitomé írója. 
Feltételezése szerint így a három beszámoló azonossága közös forrás 
használatából fakad, aki vélekedése szerint nem lehetett más, mint 
Kleitarchos.15 HAMMOND úgy mutatja be Spitamenés feleségének tettét, 
mintha ezt csupán Curtius Rufus hagyományozta volna ránk, így 
mellőzi a Metzi Epitomé forrásként való szerepeltetését. Vélekedése 
szerint így a „csak és kizárólagosan” Curtius Rufusnál szereplő történet 
eredeti forrása Kleitarchos lehet.16 NAWOTKA ezzel szemben úgy véli, 
hogy a történetek hátterében álló közös forrás Kallisthenés.17 Érvelését 
nem indokolja, csupán annyi megjegyzést fűz a történethez, hogy ez 
inspirálhatta Judith és Holophernés történetét. Ismeri és elfogadja tehát 
Burstein vélekedését a három történet hasonlóságát illetően, de az 
eredeti forrást nem Kleitarchosszal, hanem Kallisthenésszel azonosítja. 
A forráshasználat kérdését illetően természetesen felmerülhet az a 
lehetőség is, hogy az egyik szerző közvetlenül kölcsönzött a másik 
leírásából. Curtius Rufus és a Metzi Epitomé terminológiája azonban 
különbözik, ráadásul mind a kettő leírás szerepeltet olyan adatot, amely 
kiegészíti a másik beszámolót,18 így voltaképpen elvethetjük ezt az 
elméletet. Heckel Iustinus szövegét vizsgálva felhívja a figyelmet arra, 
hogy a ránk maradt szövegben szerepel egy a dahákra vonatkozó 

                                                           

13 Curt. 8, 3, 10: Eodem comitante, sicuti erat cruenta veste, in Macedonum castra pervenit nuntiarique 
Alexandro iubet esse quae ex ipsa deberet agnoscere.; Epit. Mett. 21: Ita gurgulione extenso caput a 
corpore gladio abscidit et ita cum uno servulo porta progressa ad Alexandrum in castra devenit. 
14 Curt. 8, 3, 15: Vicit tamen gratiam meriti sceleris atrocitas, denuntiarique iussit ut excederet castris, 
neu licentiae barbarae exemplar in Graecorum mores et mitia ingenia transferret.; Epit. Mett. 23: 
Deinde mulieris manum adprendit gratiasque egit. Neque quicquam honoris habuit… 

15 BURSTEIN, S. M. op. cit. 108–110. 
16 HAMMOND, N. G. L. op. cit. 147: “It all reads very like Cleitarchus, with têteàtête interchanges 
between Spitamenes and his wife which no one can have known  and the moral that the Greeks behaved 
better than these barbarians.” 

17 NAWOTKA, K., Alexander the Great. Newcastle, 2010, 281: „According to Callisthenes’s 
version recorded by Curtius Rufus and the more romantic Metz Epitome, which inspired the literary tale 
of Judith and Holophernes, Spitamenes’s head was cut off by his wife.” 

18 BURSTEIN, S. M. op. cit. 108: „The account in the Metz Epitome is more succinct but includes 
significant details concerning the manner of Spitamenes' death that are not in Curtius Rufus' version.” A 
Metzi Epitomé forrásértékéhez vö. még BAYNHAM, E. J., An Introduction to the Metz Epitome: 
Its Traditions and Value, Antichthon 29 (1995) 60–77.  
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megjegyzés.19 Mint már korábban említettük, mind Curtius Rufusnál, 
mind a Metzi Epitomé beszámolójában szerepelnek a dahák a történetet 
bevezető és az azt követő részben. Ennek alapján Heckel úgy véli, hogy 
a Spitamenés halálát feleségének tulajdonító epizód vélhetően 
Pompeius Trogusnál is szerepelhet,20 és csupán Iustinus volt az, aki 
valamilyen okból kifolyólag kihagyta ezt a történetet munkájából. 
Amennyiben Diodóros leírásában is találnánk utalást a történetre, az 
valóban okot adhatna arra, hogy az epizód hátterében elsődleges 
forrásként Kleitarchost sejtsük. A probléma azonban az, hogy 
Diodóros szövegében a többi forrásnak megfelelő résznél egy hosszabb 
lacunát találunk, így továbbra is bizonytalannak tűnik annak 
meghatározása, hogy szerepelte nála a történet, avagy sem.  

Az eddigi elméletek ismertetése után arra a következtetésre 
juthatunk, hogy a két fennmaradt történet hátterében álló közös forrás 
egyértelmű meghatározása lehetetlen. Az epizód stílusa, továbbá az, 
hogy csupán Curtius Rufusnál és a Metzi Epitomé szerzőjénél, 
esetlegesen pedig Pompeius Trogusnál szerepel vagy szerepelhetett, 
valóban felvetheti annak lehetőségét, hogy a történet eredeti forrása 
Kleitarchos lehetett.  

Az egyezéseken felül nyilvánvaló különbségek is kimutathatók a 
két beszámoló között, így a továbbiakban ezeket megvizsgálva arra a 
kérdésre keressük a választ, minek köszönhetőek a különféle 
változatok, vagyis benne lehetteke az eredeti forrásban, avagy a 
történeten végrehajtott módosítás, beillesztés esetleg törlés valamely 
sajátos írói szándék eredménye, akár egyik, akár másik szerzőnk 
részéről.  

A legnyilvánvalóbb eltérés, hogy Curtius Rufus a történetet 
Alexandros szerencséjének illusztrálására beszéli el.21 BAYNHAM a 
fortuna szerepét vizsgálva Curtius Rufus munkájában arra a 
következtetésre jutott, hogy a tyché nemcsak szerzőnk, de Diodóros 

                                                           

19 Iust. 12, 6, 18: Revocato igitur ad bella animo Chorasmos et Dahas in deditionem accepit. 
20 HECKEL, W.–YARDLEY, J. C., Justin: Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus 
Books 1112: Alexander the Great, Oxford, 1997, 231: „It is hard to imagine that Trogus’ original 
omitted the sensational story of Spitamenes’ death recorded by Curtius 8.3.115 and ME 203, but it is 
probable from the references to the Dahae that Trogus followed the vulgate version, which had Spitamenes 
die at the hands of his wife…instead of the Massagetae.” 

21 Curt. 8, 3, 1: Sed hanc quoque expeditionem, ut pleraque alia, fortuna indulgendo ei numquam 
fatigata pro absente transegit. 
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forrásában is fontos téma lehetett.22 Kísérletet tesz ennek a forrásnak az 
azonosítására is, aki feltételezése szerint talán Kleitarchos lehetett.23 
BAYNHAM megállapítása szerint a forrásból, vagyis Kleitarchosból mind 
a két szerző átvette a fortuna/tyché motívumot, majd azt célkitűzésének 
megfelelően módosította.24 Amennyiben elfogadjuk Baynham 
feltevését, akkor arra a következtetésre juthatunk, hogy az 
epizódunkban szereplő fortuna szerepének hangsúlyozása már az eredeti 
forrásban is benne lehetett. Curtius Rufus tehát átvehette ezt, mivel 
megfelelt írói célkitűzésének, míg a Metzi Epitomé szerzője feleslegesnek 
tekinthette és mellőzhette. Vélekedésünk szerint a fortuna szerepének 
hangsúlyozására Arrhianos közlése is megfelelt volna. A kérdés ebben 
az esetben az lehetne, hogy vajon az Arrhianos beszámolójában 
szereplő Spitamenés halálát masszageta követőinek tulajdonító változat 
vagy a Curtius Rufus és a Metzi Epitomé leírásában ránk maradt 
hagyomány tekinthetőe korábbinak.25 A beszámolók hátterében álló 
elsődleges források egyértelmű azonosítása nélkül a kérdésre lehetetlen 
választ adni. Függetlenül azonban attól, hogy az elsődleges forrásokban 
melyik tradíció szerepelhetett hamarabb, nem tekinthető véletlennek, 
hogy Curtius Rufus és a Metzi Epitomé szerzője azt a hagyományt 
követte, amelyik a feleséget tekinti férje gyilkosának. 

 Visszatérve azonban a két beszámoló eltéréseinek vizsgálatához, 
megállapíthatjuk, hogy kizárólagosan Curtius Rufus történetének a 

                                                           

22 BAYNHAM, E., Alexander the Great, The Unique History of Quintus Curtius, Ann Arbor, 
1998, 101–131. 
23 A fortuna szerepének fontosságához Kleitarchos munkájában, vö.: JACOBY, F., 
Kleitarchos, RE XI, 1, 1921, 622–654; 646; BORZSÁK, I., A Nagy Sándorhagyomány 
terminológiájához, AntTan 27 (1980) 193: „Kleitarchos mindennél jobban kedveli a szerencse 
váratlan fordulatát (τ�χης πα̺
δοξος µǫταβολ�, p. πǫ̺ιπ�τǫια), a boldogságból boldogtalanságba 
való zuhanást, egy halálra rendelt ember csodálatos megmenekülését.” 

24 BAYNHAM, E., op. cit. 117–118: „Tyche may have been a prominent theme in the source (perhaps 
Cleitarchus) regularly used by Diodorus and Curtius, but tyche’s influence as a motif appears to have had 
a fairly even distribution in Diodorus outside of book 17, and it is likely that such moralizing was 
Diodorus’ own contribution. Given the impact of Alexander’s personal good fortune in particular, this 
moralizing is perhaps to be expected, but nevertheless, Curtius made the concept an integral part of his 
work. Although using material and even ideas that were hardly new, the historian’s rhetorical 
arrangement of the theme and adaptation of the sources appears to result in something quite original.” 

25 A Curtius Rufusnál és a Metzi Epitomé leírásában fennmaradt hagyomány létrejöttéhez, 
vö.: BURSTEIN, S. M. op. cit. 107–108: „Spitamenes' murder, the arrival of his head at Alexander's 
camp, and the capture of his family were all, of course, public facts. The exact circumstances of 
Spitamenes' death were not, so that it is not surprising that the Vulgate Tradition explained these 
"public facts" by a radically different and more pathetic account of his end.” 
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legelején szerepel a feleség kérésének motívuma. Az asszony 
gyermekeiket állítja Spitamenés elé, hogy ezzel rábeszélje férjét a 
megadásra.26 Nem állapítható meg bizonyosan, hogy ez a jelenet 
szerepelhetette az eredeti forrásban. Annyi bizonyos, hogy a gyermekek 
bevezetése, illetőleg a kérés motívuma a szerző nyolcadik könyvében 
olvasható Kleophisjelenettel mutat párhuzamokat,27 ami talán azt 
bizonyíthatja, hogy csupán a szerző betoldásáról van szó és a két 
jelenetet tudatosan alkotta egymáshoz hasonlóan. A Metzi Epitomé 
leírásában azonban találunk egy olyan utalást, amely segítségünkre lehet 
a kérdés eldöntésében, hiszen azt olvashatjuk, hogy „…deinde post virum 
multis precibus orare coepit”. Elképzelhető tehát, hogy a Curtius Rufus 
szövegében olvasható hosszabb és szemléletesebb kérés motívuma már 
az eredeti forrásban is benne lehetett és a Metzi Epitomé szerzője volt az, 
aki az egész leírást egyetlen kifejezésbe „multis precibus” sűrítette. Ebben 
a megközelítésben a jelenet hasonlósága a Kleophis–epizóddal csupán 
véletlennek tűnhet. A történet folytatásában Spitamenés felesége 
tanácsának hátterében a nő Alexandros iránti vágyát sejti, így kardot 
ránt ellene. Szándékában azonban a nő testvérei megakadályozzák, így 
csupán halállal fenyegetve elüldözi feleségét.28 

 Curtius Rufus leírásában a kard, vagy még inkább a tőr 
megfelelőjeként az acinaces29 kifejezés szerepel, amely további 
szöveghelyeken is felbukkan művében.30 A stringo ige ragozott alakjaival 
összekapcsolva azonban csupán három helyen. Az első esetben Dareios 

                                                           

26 Curt. 8, 3, 3: Tres adulti erant liberi ex eo geniti, quos cum pectori patris admovisset, ut saltem 
eorum misereri vellet, orabat; et, quo efficaciores essent preces, haud procul erat Alexander.  
27 Curt. 8, 10, 33–35: Inde, quia nihil obsessis praeter deditionem patebat, legati ad regem descenderunt 
veniam petituri. Qua inpetrata regina venit cum magno nobilium feminarum grege aureis pateris vina 
libantium. Ipsa genibus regis parvo filio admoto non veniam modo, sed etiam pristinae fortunae inpetravit 
decus… 

28 Curt. 8, 3, 4–5: Ille se prodi, non moneri ratus et formae profecto fiducia cupere eam quam primum 
dedi Alexandro acinacem strinxit, percussurus uxorem, nisi prohibitus esset fratrum eius occursu. 
Ceterum abire conspectu iubet addito metu mortis, si se oculis eius obtulisset… 

29 A szó értelmezéséhez: ATKINSON, J. E., A Commentary on Q. Curtius Rufus’ Historiae 
Alexandri Magni, Amsterdam, 1980, 128: The acinax…was „a short straight poniard about a foot 
long, used for thrusting rather than cutting”(How and Wells, commentary on Hdt. vii, 54). Az 
acinaces/akinakes ábrázolásához, vö.: KUHRT, A., The Persian Empire: A Corpus of Sources 
from the Achaemenid Period, London–New York, 2007, Vol. I. 90, 533–535. 
30 Curt. 3, 3, 6; 3, 3, 18; 4, 15, 30; 5, 9, 9; 7, 4, 19; 10, 1, 31. 
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gondolkodik el önmaga megölésén,31 így ezzel a jelenettel aligha 
érdemes foglalkoznunk. A második epizódban Dareios azt a tanácsot 
kapja Nabardzanéstől, hogy mondjon le hatalmáról és adja azt át 
Béssosnak. Dareios a tanács hallatára kardot ránt azért, hogy megölje 
Nabardzanést, aki mindeközben elmenekül.32 A jelenet folytatásában 
Artabadzos csillapítja Dareiost és arra kéri az uralkodót, hogy viselje el 
alattvalói ostobaságát és tévedését.33 Az utolsó szövegrészben 
ismételten egy tanács indítja el az eseménysort. Gobarés ugyanis azt 
javasolja Béssosnak, hogy adja meg magát Alexandrosnak. Béssos 
meghallgatva a vélekedését kardot rántott Gobarés ellen, a barátai 
azonban megakadályozzák tette végrehajtásában.34 A tanácsadó ezalatt 
Alexandros táborába szökik.35 A szövegrészeket nem csupán az azonos 
kifejezés, hanem a két utolsó jelenetben a tanács és annak motivációja, 
Dareios és Béssos reagálása, a közelben lévők beavatkozása, valamint a 
tanácsadó további sorsának alakulása is párhuzamba állítja a 
Spitamenés–epizóddal. Értelmezésünk szerint az acinaces kifejezés 
egyfajta kulcsként tekinthető a hasonló jelenetek összevetéséhez, amit 
még inkább igazol az, hogy a jelenetek szereplői is – nyilvánvalóan nem 
véletlenül – kapcsolatba hozhatók egymással. III. Dareiost ugyanis 
Béssos és Nabardzanés árulja el, Béssost pedig Spitamenés és 
Dataphernés szolgáltatja ki Alexandrosnak. További érdekesség, hogy a 
Curtius Rufusnál olvasható jelenet későbbi szakaszán már a Metzi 
Epitomé szövegében is fellelhető gladium kifejezés szerepel. Az ilyesfajta 
eltérések általában forrásváltásra, de az író szándékos változtatására is 
utalhatnak. Természetesen lehetséges, hogy Curtius Rufus stilisztikai 
szempontokból szerepeltetett két külön kifejezést, de az is számításba 
jöhet, éppen a fentebb ismertetett művön belüli párhuzamok miatt, 
hogy a jelenet elején szándékosan kerülte a gladium szót és hagyta a 
szövegben az acinaces kifejezést megtoldva azt a stringo ige képzett 

                                                           

31 Curt. 4, 15, 30–31: Dicitur acinace stricto, Dareus dubitasse, an fugae dedecus honesta morte 
vitaret. Sed eminens curru nondum omnem suorum aciem proelio excedentem destituere erubescebat, 
dumque inter spem et desperationem haesitat, sensim Persae cedebant et laxaverant ordines.  
32 Curt. 5, 9, 9–10: Haud mirum est Dareum non temperasse animo, quamquam tam impiae voci 
quantum nefas subesset latebat. Itaque: "Pessimum", inquit, "mancipium, repperisti exoptatum tibi 
tempus, quo parricidium aperires!" strictoque acinace interfecturus eum videbatur, ni propere Bessus 
Bactrianique, quasi deprecarentur, tristium specie, ceterum si perseveraret vincturi circumstetissent…  
33 Curt. 5, 9, 12–17. 
34 Curt. 7, 4, 19: Bessus et ingenio et multo mero ferox adeo exarsit, ut vix ab amicis quo minus 
occideret eum,—nam strinxerat quoque acinacem,—contineretur. 
35 Curt. 7, 4, 19. 
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alakjával. Az acinaces perzsa szó esetleg azt a gyanút keltheti, hogy ez a 
rész már az eredeti forrásban is benne lehetett. Ennek lehetőségét nem 
vethetjük el, mégis úgy véljük, hogy Spitamenés fenyegetésének 
beiktatása Curtius Rufus módosítása lehet. A szerző célja ezzel a 
változtatással, hogy a cselekményt szemléletesebbé, vagy akár 
drámaiabbá tegye, illetőleg összekösse azt további jelenetekkel, melyek 
központi témája egy az árulást előrevetítő tanács és az arra adott 
reagálás. A férj támadása tehát Curtius Rufus módosításának tekinthető, 
a szövegben azonban szerepel a férj gyanúja is, aminél ugyancsak el kell 
gondolkodnunk a forráshasználatot illetően. Szerzőnk beszámolóját 
összevetve a Metzi Epitoméval két lehetőség merül fel. Elképzelhető, 
hogy az Epitomé szerzője követte az elsődleges forrást, de azt is 
feltételezhetjük, hogy Curtius Rufus használta a forrás beszámolóját és 
a Metzi Epitomé szerzője módosította azt. A kérdés egyértelmű 
megválaszolása lehetetlen, így be kell érnünk a lehetőségek 
felvázolásával. A jelenet folytatásában Spitamenés az éjszakákat 
szajhákkal tölti, majd feléled felesége iránti szerelme és visszatér 
hozzá.36 Talán nem szükségszerű hangsúlyoznunk, hogy a haragot 
követő megbocsátás motívuma fellelhető a már említett Dareios és 
Nabardzanés37 jelenetben is.  

A továbbiakban mind a két szerző szerepelteti a lakoma (convivium) 
bemutatását, azonban a Metzi Epitomé leírásában a feleség38 kényszeríti 
férjét az italozásra, míg Curtius Rufusnál Spitamenés szabadon dönt 
erről.39 Nem tudhatjuk pontosan, melyik verzió szerepelhetett az 
eredeti forrásban, mégis megállapíthatjuk, hogy amennyiben Curtius 
Rufus módosította az eredeti történetet, úgy változtatása kissé 
érthetetlennek tűnhet. Az eredeti forrásban szereplő adat tökéletesen, 
sőt tökéletesebben illeszkedett volna a jelenet kontextusához, vagyis a 
feleség színlelésének bemutatásához, hiszen szerzőnk ezzel a 
megoldással még inkább hangsúlyozhatta volna az asszony barbár 
származásához méltó kétszínűségét.  

A jelenet helyszínéül szolgáló lakoma szerepeltetése egyáltalán nem 
meglepő. Mint már említettük, mind a két szerző utal leírásában a 
lakomára, amely minden kétséget kizáróan már az eredeti forrásnál is 

                                                           

36 Curt. 8, 3, 5–6.  
37 Curt. 5, 9, 12. 
38 Epit. Mett. 21: Id ubi impetrare non potuit, in convivio eum coegit, ut †poculum† biberet… 

39 Curt. 8, 3, 8: Spitamenes simulato captus obsequio de die convivium apparari iubet. 
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szerepelhetett. Curtius Rufusnál azonban a convivium háttérként való 
megjelenítése egy másodlagos üzenetet is hordoz. Számos epizód 
elbeszélésekor megjelenik a lakoma, a szerző ugyanis ezzel a 
megoldással kívánt szabadosabb légkört teremteni. Ezenfelül azonban 
ezek a conviviumot tartalmazó jelenetek sok esetben – mint ahogy itt is – 
negatív következményekkel járnak és többnyire halállal végződnek.40  

A jelenet további része párhuzamosan halad41 a két forrásban 
eltekintve néhány apró különbségtől, amit leginkább az Epitomé formai 
követelményeivel, vagyis az egyszerűsítéssel és rövidítéssel 
magyarázhatunk. A legnyilvánvalóbb eltérés, hogy míg Curtius Rufus 
leírásában világosan látjuk, hogy hogyan kerül Spitamenés feleségéhez a 
fegyver, addig a Metzi Epitomé kihagyja ezt a narratíva szempontjából 
legkevésbé sem érdektelen adatot.  

A lefejezést követően Spitamenés felesége szolgája kíséretében 
Alexandros táborába megy.42 A megérkezést követő események 
elbeszélésében a két forrás beszámolója ismételten eltér egymástól. A 
Metzi Epitomé szerzője fontosnak tartotta a nő szépségének és 
méltóságának hangsúlyozását, annak ellenére, hogy vér borította őt.43 
Hunt az Epitomé szövegét vizsgálva a cruenta jelző mellett a veste 
kiegészítést javasolja, majd további szöveghelyeket is hoz felvetése 
igazolására.44 Curtius Rufus csupán a nő véres ruháját említi, használja 
továbbá a Barbara jelzőt, amely minden bizonnyal kizárta a Metzi 
Epitomé leírásában szereplő dignitas hangsúlyozását. Alexandros reagálása 
a véres ruha láttán mind a két szerzőnél szerepel, Curtius Rufus 

                                                           

40 Vö. BAYNHAM, op. cit. 96: „In Curtius’ history, the setting of a banquet in various episodes, 
although traditional, is also exploited by him to establish an atmosphere of license that usually has a 
negative result.” 

41 Curt. 8, 3, 8–9: …vinoque et epulis gravis et semisomnus in cubiculum fertur. Quem ut alto et gravi 
somno sopitum esse sensit uxor, gladium, quem veste occultaverat, stringit caputque eius abscisum, cruore 
respersa, servo suo conscio facinoris tradit.; Epit. Mett. 21: …eumque defessum somno dedit. At ubi 
silentium esse sensit, de lecto surrexit et pulvinar viro a capite subduxit. Ita gurgulione extenso caput a 
corpore gladio abscidit. 
42 Curt. 8, 3, 9: Eodem comitante, sicuti erat cruenta veste, in Macedonum castra pervenit nuntiarique 
Alexandro iubet esse quae ex ipsa deberet agnoscere.; Epit. Mett. 21: …ita cum uno servulo porta 
progressa ad Alexandrum in castra devenit. 
43 Epit. Mett. 22: …eam custodes ad regem deduxerunt decoram ornatu ac formae dignitate, <etsi> 
cruenta erat. 
44 HUNT, J. M., 1976, 89: „Read dignitate, (etsi ueste) cruenta erat, and the source stands illuminated 
both of the epitomator's phrase (Curt. 8. 3. 10 sicuti erat cruenta ueste, same incident) and of his scribe's 
blunder (a coup d'oeil from dignitaTE to uesTE). For the phrase again compare Livy 24. 21. 7 
cruentam... uestem…”.  
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azonban jóval részletesebben írja le a történetet, amit csupán részben 
magyarázhatunk az Epitomé formai követelményeinek alkalmazásával. 
Quintilianus szerint a véres ruha egy gyilkosság elkövetésének a jele.45 A 
Metzi Epitomé leírása alapján feltételezhetjük, hogy Alexandros a ruha 
láttán valóban arra gondolt, hogy a nő gyilkosságot követett el, Curtius 
Rufus azonban egyértelműen a tudomásunkra hozza, hogy a makedón 
uralkodó úgy vélte, a nőt érte valamiféle sérelem. A jelenet így joggal 
juttathatja eszünkbe a Plutarchosnál megörökített Timokleia–
epizódot,46 Curtius Rufus művén belül pedig a perzsa előkelő nők issosi 
csatát követő fogságba esésére vonatkozó utalást tartalmazhat.47  

További, a művön belüli egyezéssel hozható összefüggésbe 
szerzőnk helyszínekkel való játéka, vagyis a vestibulum és a tabernaculum 
váltogatása. Alexandros a tabernaculumban fogadja Spitamenés feleségét, 
míg annak szolgája a levágott fejjel a vestibulumban várakozik. A nő kéri, 
hogy vezessék be szolgáját, aki pedig megmutatja a levágott fejet. 
Amikor kiderül, hogy egy emberi fejet tart a kezében, Alexandros 
kimegy a vestibulumba és Spitamenés feleségének a szolgája informálja őt 
arról, hogy a fej Spitamenésé. A Metzi Epitomé leírásában a szolga 
semmilyen funkcióval nem rendelkezik a narratíva folyamán, hiszen a 
feleség az, aki felmutatja Spitamenés fejét, amelyet Alexandros rögtön 
megismer. Curtius Rufus módosítását, egyrészt a szolga szerepeltetését, 
a fej felismerésének nehézségét és a helyszínekkel való játékát többféle 

                                                           

45 Quint. Inst. 5, 9, 910; 5, 12, 3. Vö.: HUNT, Notes on Latin Prose Texts, CPh 71 (1976) 89: 
„But further, Quintilian 5. 9. 1 ff., where cruenta uestis figures large as a signum that one may have 
committed homicidium, demonstrates that, for the circumstance, we have secured exactly the right 
commonplace: compare, for example, Quintilian 5. 12. 3 „caedes a te commissa est: cruentam uestem 
habuisti.”   
46 Plut. Alex. 12: „ὡς δ' ἀνήχθη πρὸς ᾿Αλέξανδρον ὑπὸ τῶν Θρᾳκῶν δεδεµένη, πρῶτον 
µὲν ἀπὸ τῆς ὄψεως καὶ τῆς βαδίσεως ἐφάνη τις ἀξιωµατικὴ καὶ µεγαλόφρων, 
ἀνεκπλήκτως καὶ ἀδεῶς ἑποµένη τοῖς ἄγουσιν· ἔπειτα τοῦ βασιλέως ἐρωτήσαντος 
ἥτις εἴη γυναικῶν, ἀπεκρίνατο Θεαγένους ἀδελφὴ γεγονέναι τοῦ παραταξαµένου πρὸς 
Φίλιππον ὑπὲρ τῆς τῶν ῾Ελλήνων ἐλευθερίας καὶ πεσόντος ἐν Χαιρωνείᾳ 
στρατηγοῦντος. θαυµάσας οὖν ὁ ᾿Αλέξανδρος αὐτῆς καὶ τὴν ἀπόκρισιν καὶ τὴν 
πρᾶξιν, ἐκέλευσεν ἐλευθέραν ἀπιέναι µετὰ τῶν τέκνων. ”. Vö. még: Plut. Mor. 145e, 
Mor. 259d260d, Mor. 1093c; Pol. Strat. 8, 40.; Zonar. 4, 9. 
47 Curt. 3, 11, 21–22: Iamque ad feminas perventum erat, quibus, quo cariora ornamenta sunt, 
violentius detrahebantur. Ne corporibus quidem vis ac libido parcebat. Omni planctu tumultuque, prout 
cuique fortuna erat, castra repleverant, nec ulla facies mali deerat, cum per omnes ordines aetatesque 
victoris crudelitas ac licentia vagaretur. Curt. 3, 11, 25: Ingens circa eam nobilium feminarum turba 
constiterat laceratis crinibus abscissaque veste, pristini decoris inmemores, reginas dominasque veris 
quondam, tunc alienis nominibus, invocantes. 
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módon magyarázhatjuk. Megoldása leginkább a cselekményt késlelteti, 
ugyanakkor a feszültséget is fokozza, ezenfelül azonban Leonnatos 
perzsa nőknél tett látogatását bemutató jelenettel teremt kapcsolatot, 
ahol ugyanilyen funkciót töltött be a szolgák, valamint a tabernaculum és 
a vestibulum szerepeltetése.48  

A két fennmaradt forrásban szereplő történet lezárása is 
különbözik, annak ellenére, hogy a következmény ugyanaz marad: azaz 
elmarad a jutalom.49  A Metzi Epitomé alkotója szerint Alexandros úgy 
vélte, a nő esetleges megjutalmazása esetén azt gondolhatnák, a nő 
nőisége tettének az oka. Mindez a Curtius Rufus beszámolójában 
korábban szereplő spitamenési gyanúval is egybecsenghet, ami azt 
igazolhatja, hogy a férj félelme és vádja benne lehetett az eredeti 
forrásban.  

Curtius Rufusnál a jelenet lezárásában Alexandros hosszas 
mérlegelés után dönt Spitamenés feleségének elbocsátása mellett. A 
szerző a makedón uralkodó döntését azzal indokolja, nehogy a licentiae 
barbarae exemplar megfertőzze a görögök erkölcseit.50 A Metzi Epitomé 
beszámolójával ellentétben szerzőnknél a nőalak egyértelműen barbár, 
így a jeleneten végrehajtott módosítások legfőbb oka, hogy Curtius 
Rufus, mint oly sok más esetben, itt is alkalmazni kívánta a barbár 
sztereotípia tipikus elemeit. Ezt igazolja a „bactriana” jelző helyett a 
„barbara” szó használata, az asszony színlelésének hangsúlyozása, 
férjének megölése, elárulása, vagyis Alexandros táborába szökése, végül 
pedig a történet lezárása, vagyis a nő tettének értékelése. A barbár 
sztereotípia alkalmazásával a szerzőnek lehetősége nyílt arra is, hogy az 
egész jelenetből egy moralizáló epizódot alkosson, hiszen Alexandros 

                                                           

48 Curt. 3, 12, 7–11: Ille cum paucis armigeris in tabernaculum in quo captivae erant pervenit, 
missumque se a rege nuntiare iubet. At hi, qui in vestibulo erant, ut armatos conspexere, rati actum esse 
de dominis in tabernaculum currunt, vociferantes adesse supremam horam missosque qui occiderent 
captas…. Leonnatus exspectato diu qui se intromitteret, postquam nemo producere audebat, relictis in 
vestibulo satellitibus intrat in tabernaculum. 
49 BURSTEIN, S. M., Greeks and Macedonians in the Age of Alexander, The Source Traditions, In: 
WALLACE, R. W.–HARRIS, E.M. (eds.), Transitions to Empire, Essays in GrecoRoman History, 
360–146 B.C. in honor of E. Badian, Norman–London, 1996, 109. 
50 BORZA, E. N. op. cit. 129: “In a curious and bloody passage Curtius describes how Spitamenes's 
wife brought the head of her murdered husband into the Macedonian camp (in Macedonum castra). 
Alexander sends her away to ensure that her barbarous behavior would not affect the gentle character of 
the Greeks (ne licentiae barbarae exemplar in Graecorum mores et mitia ingenia transferret). Is this a 
slip, or is Curtius in fact saying that only the Greeks (and presumably not the Macedonians!) in 
Alexander's camp would be tainted by this spectacle?” 
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morális dilemmája,51 valamint a tettről alkotott végső ítélete ezt látszik 
igazolni.52 A jelenetet ezenfelül Alexandros jellemzésének eszközéül is 
használja, hiszen az uralkodót egy a seregéért felelősséget érző, 
körültekintő vezetőként ábrázolja. Mégis a makedón uralkodó döntése, 
a nő elküldése meglehetősen enyhe büntetés férjének meggyilkolásáért. 
Spitamenés feleségének további sorsáról semmit nem tudunk meg a 
fennmaradt források alapján, azt azonban biztosan állíthatjuk, hogy Kr. 
e. 324ben Alexandros Spitamenés lányát, Apamét53 Seleukoshoz adta 
hozzá.54  
 A két fennmaradt beszámoló hasonlóságainak és 
különbségeinek részletes vizsgálata után most már arra a kérdésre 
keressük a választ, hogy mi indokolhatta az asszony férjgyilkosként való 
szerepeltetését, vagyis mi inspirálhatta ennek a verziónak a megjelenését 
az elsődleges forrásban? HECKEL helyesen jegyzi meg, hogy a 
Spitamenés feleségének tettét megörökítő leírás aligha hízeleghetett 
Seleukos anyósának.55 Felvetését továbbgondolva akár azt is 

                                                           

51 Curt. 8, 3, 14: Variae hinc cogitationes invicem animum diversa agitantem commoverant. Meritum 
ingens in semet esse credebat, quod transfuga et proditor, tantis rebus, si vixisset, iniecturus moram, 
interfectus esset. Contra facinus ingens aversabatur, cum optime meritum de ipsa, communium parentem 
liberum, per insidias interemisset. 
52 Curt. 8, 3, 15: Vicit tamen gratiam meriti sceleris atrocitas, denuntiarique iussit ut excederet castris, 
neu licentiae barbarae exemplar in Graecorum mores et mitia ingenia transferret. 
53 HOLT, F. L., Alexander the Great and Bactria, The Formation of a Greek Frontier in Central 
Asia, Supplements to Mnemosyne 104, Leiden, 1988. 65, n. 63: „Alexander allegedly cast 
Spitamenes’ wife from his camp lest she corrupt his mildmannered men with her savage ways! Apama, the 
daughter of this delightful Sogdian couple, was apparently not ostracized.”  
54 Arr. An. 7, 4, 6., Plut. Demetr. 31, 5. Vö. még HECKEL, W., Who’s Who in the Age of 
Alexander the Great, Prosopography of Alexander’s Empire, Oxford, 2006, 246: “At Susa in 324 
he received as his bride Apame, the daughter of Spitamenes (A 7.4.6; cf. PDemetr 31.5; AppSyr 57 
[295–6]; Str 12.8.15 [578] calls her daughter of Artabazus; cf. 16.2.4 [750]; PlNH 6.132); she 
was to become the mother of Antiochus I Soter, and Seleucus later named at least three cities for her.” 
Egyesek minden bizonnyal tévesen Apamét az Achaimenida dinasztiához kapcsolták. 
Erről bővebben: HECKEL op. cit. 117: „On the basis of the daughter’s name, Apame, it is tempting 
to regard her as an adherent of the Achaimenid house, but this seems to be ruled out by Epit. Mett. 20, 
which calls her quaedam Bactrina.” és 117. oldalon a 8. jegyzet: “Note that Strabo 12.8.15 C578 
wrongly calls this Apame the daughter of Artabazos. The latter’s mother, Apame, was Achaimenid 
(Plut. Artox. 7.4; cf. Xenophon, Hellenika 5.1.28); see also P. A. Brunt, “Alexander, Barsine and 
Heracles,” RFIC 103 (1975) 25. The name Apame may, however, indicate that Spitamenes himself 
had Achaimenid blood (cf. E. J. Rapson, The Cambridge History of India i.311, apparently referring to 
Spitamenes).” 

55 HECKEL, W., Fiftytwo Anonymae in the History of Alexander, Historia 36 (1987) 117: „The 
bizarre account of how, at the beginning of 327 B. C., Spitamenes’ wife (with the aid of a slave) 
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feltételezhetnénk, hogy a Curtius Rufus és a Metzi Epitomé leírásában 
ránk maradt verzió eredetileg egy Seleukos ellen irányuló negatív 
propaganda része lehetett. Ennek egyértelmű bizonyítása azonban a 
fennmaradt adatok alapján aligha lehetséges.  

A jelenetet irodalmi szempontból vizsgálva megállapíthatjuk, hogy 
hasonlóságot mutat számos más epizóddal. A kutatók felismerték 
ezeket az azonosságokat, azt azonban – ritka kivételtől eltekintve – 
elmulasztották, hogy a hasonlóság aspektusait kidolgozzák. HECKEL a 
történet hátterében népi motívumokat (folkmotif) vél felfedezni.56 Ennek 
bizonyítására a Spitamenés–epizódot Komaithó és Amphitryón57, avagy 
Skylla és Minós58 történetével állítja párhuzamba.59 A két történetben 
azonban nem találunk utalást a lefejezésre, csupán a hajszál kitépésére. 
Hasonló alapon utasíthatjuk el Holt vélekedését is, aki szerint a történet 
hátterében Hérodotos és a nála olvasható Xerxés és Artaynta–epizód60 
állhat.61 STEELE62 és az ő álláspontját elfogadva HECKEL63 is felhívja a 
figyelmet arra, hogy a jelenet leginkább a Livius beszámolójából ismert 
Chiomara–történettel64 rokonítható, még akkor is, ha a két beszámoló 
eltér szóhasználatában. Itt már valóban olvashatunk lefejezésről, illetve 
a fej elszállításáról.65 A probléma azonban az ezzel a párhuzammal, 
hogy a fentebb vázolt történetek eredeti forrása vélhetően egy 

                                                                                                                

murdered him in order to win Alexander’s favour scarcely flatters Seleukos’ motherinlaw (Curt. 8.3.1 ff.; 
Epit. Mett.: 2023).” 

56 HECKEL, W. (1987) op. cit. , 117; HECKEL, W. (2006) op. cit. 275. 
57 Apollod. Bibl. 2, 4, 7. 
58 Aesch. Ch. 612–22; Apollod. Bibl. 3, 15, 8; Hyg. Fab. 198; Ovid. Metam. 8, 6–151; Paus. 
1, 19, 4; 2, 34, 7; Prop. 3, 19, 21–24; 4, 4, 39.  
59 HECKEL, W. (1987) op. cit. 117. n. 7; HECKEL, W. (2006) op. cit. 344. n. 743.  
60 Hdt. 9, 109–112. 
61 HOLT, F. L. op. cit. 65. n. 63: „The fabulous tale about Spitamenes’ wife resembles the Herodotean 
account involving Xerxes and Artaynta.” 

62 STEELE, R. B., Quintus Curtius Rufus, AJPh 36 (1915) 402–423; 407: „And though the 
phraseology differs, the account of the killing of Spitamenes by his wife in C. 8, 3, 9 is along the same 
lines as the account in Livy 38, 24, 9 describing the killing of the centurion by the wife of Argiagontes.” 

63 HECKEL, W. (1987) op. cit. 117, n. 7: „Somewhat similar too is Livy 38.24.”; HECKEL, W. 
(2006) op. cit. 344, n. 743. 
64 Liv. 38, 24. Vö. még: Polyb. 21, 38.; Plut. Mor. 258; Val. Max. Mem. 6, 1. ext. 2; Flor. 1, 
27, 6.   
65 Liv. 38, 24: Iugulati praecisum caput ipsa involutum veste ferens ad virum Orgiagontem, qui ab 
Olympo domum refugerat, pervenit; quem priusquam complecteretur, caput centurionis ante pedes eius 
abiecit, mirantique, cuiusnam id caput hominis aut quod id facinus haudquaquam muliebre esset, et 
iniuriam corporis et ultionem violatae per vim pudicitiae confessa viro est, aliaque, ut traditur, sanctitate 
et gravitate vitae huius matronalis facinoris decus ad ultimum conservavit. 
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Alexandros korabeli, elsődleges szerző lehetett, így megelőzheti a 
Chiomara–epizódot. Green szerint Spitamenés feleségének tette a Jáél–, 
Sisera–történetet66 juttathatja eszünkbe.67 A két történet közötti 
azonosságot a bormámorba merült férfi halálának körülménye, vagyis 
ágyban bekövetkező halála jelenti, míg a különbség éppen a gyilkosság 
módjában mutatható ki: itt sem találunk utalást a lefejezés motívumára. 
A legnyilvánvalóbb analógia a Holophernés–történettel mutatható ki. 
Judith könyvének datálása azonban kérdéses,68 ezenfelül az is sokáig 
bizonytalan volt, hogy vajon görög vagy héber lehetette az eredeti 
nyelve. A kutatók valószínűsítik, hogy a szerző egy palesztinai zsidó 
lehetett és feltételezik, hogy a mű eredetileg héber nyelven íródott.69 A 
Judith könyvében szereplő adatok, nevek pontatlansága miatt azonban 
annak történeti hitelességét kétségbe vonták, a cselekményt pedig a 
fikció mezejére száműzték. BURSTEIN felismerte Curtius Rufus, a Metzi 
Epitomé és a Judith könyve közötti hasonlóságot, így észrevette, hogy 
egyezik a gyilkos személye, a gyilkosság elkövetésének módja és 
körülménye, a gyilkos fegyver, valamint a szolga bűnsegédként való 
szerepeltetése. További azonosságnak tekinthető, hogy mind a három 
történetben a levágott fejet az ellenség táborába viszik.70 Az egyezések 
ismertetése után BURSTEIN arra a következtetésre jutott, hogy a három 

                                                           

66 Bír 4: 9; 4:17–22; 5:24–7. 
67 GREEN, P., Alexander of Macedon, 356323 BC, A Historical Biography, Berkeley–Los 
Angeles, 1991, 366: „According to Curtius (8.3.1ff.) the execution was carried out by Spitamenes’ 
wife, playing  Jael to his Sisera because she was tired of their fugitive guerrilla existence but could not 
persuade him to surrender.” 

68 A datálási problémákhoz bővebben: ENSLIN, M. S.–ZEITLIN, S., The Book of Judith, 
Leiden, 1972., 26–31; MOORE, C. A., Judith, A New Translation with Introduction and 
Commentary, Garden City–New York, 1985, 67–70; BURSTEIN, S. M. op. cit. 109–112; 
OTZEN, B., Tobit and Judith (Guides to Apocrypha and Pseudepigrapha), London, 2002, 132–
137; XERAVITS G., A deuterokanonikus könyvek, Bevezetés a keletkezés és irodalomtörténetükbe, 
Budapest, 2008, 62–63. 
69 DUBARLE, M., L'authenticité des textes hébreux de Judith, Biblica 50 (1969) 187211; MOORE, 
C. A. op. cit.  66–67; BURSTEIN, S. M. op. cit. 106, 110: „That the Palestinian Jewish author of the 
Book of Judith had access to and used works as disparate as Herodotus's History of the Persian War, 
Cleitarchus's History of Alexander, and a local history of Rhodes provides further evidence for the 
essential validity of this interpretation.”; XERAVITS G. op. cit. 62. 
70 BURSTEIN, S. M. op. cit. 109: „Although the alleged historical circumstances and moral evaluation 
of the deaths of the two generals differ, the stories agree on the following points: (1) the victim: a general 
rendered insensible by drink at a banquet; (2) setting: a bed in the general's own sleeping quarters; (3) 
the murderer: a sexually seductive woman; (4) the weapon: a sword; (5) method: beheading; (6) 
accomplice: a servant who carries the head of the dead man; and (7) fate of the head: brought to the enemy 
camp.” 
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szerző forráshasználatát illetően két lehetőséggel számolhatunk. Az 
egyik megoldás így az lenne, hogy a Judith könyve inspirálta Curtius 
Rufus és a Metzi Epitomé beszámolóját. A másik lehetőség azonban az, 
hogy a három szerző egy és ugyanazon forrást követett, majd annak 
alapján dolgozta ki mindegyik szerző a saját verzióját. BURSTEIN 
vélekedése szerint az utóbbi felvetés helyességét indokolhatja, hogy a 
klasszikus szerzők általában nem ismerték a zsidó irodalmat. Másik 
jóval meggyőzőbb érve, hogy mind a három forrás tartalmaz olyan 
adatot, amely nincs benne a másik kettőben, így kizárja annak a 
lehetőségét, hogy egyik forrás közvetlenül használta volna a másikat. A 
szerző végül arra a megállapításra jutott, hogy az azonosságok 
hátterében közös forrás sejthető, vagyis a Judith könyvének szerzője 
ismerhette és használhatta az eredeti forrásnál, vagyis a Kleitarchosnál 
szereplő Spitamenés–történetet.71   

A fenti párhuzamok egyenkénti vizsgálata során azonban az a 
benyomásunk keletkezik, hogy mindegyikben van valami hasonlóság, 
ám egy az egyben egyik sem tökéletes. Felvetődik a kérdés, nem lehete, 
hogy a történetet kiötlő eredeti forrás, ha nem is mindegyikből, de 
néhányból átvett valamit, s ezekből az átvett apró elemekből építette fel 
saját történetét? Ha így van, akkor talán további analógiákat is 
találhatunk, amelyek alapjául szolgálhattak a Spitamenés halálát 
feleségének tulajdonító epizód megalkotásához.  

A feleség férjgyilkosként való szerepeltetése mindenekelőtt 
Klytaimnéstra,72 vagy még inkább a Vergilius beszámolójában ránk 
maradt Helené árulását juttathatja eszünkbe.73 Az utóbbi történet 
mellett szól, hogy Helené összejátszik a gyilkosokkal, így az ágyban alvó 
Deiphobus fegyvereit elrejti, kiszolgáltatva őt Menelaosnak. A 
történettel kapcsolatos ellenérv, hogy Vergilius későbbi forrás. Ha 
azonban elfogadjuk NORDEN álláspontját,74 miszerint Deiphobus 
halálával kapcsolatban kétféle tradíció létezhetett, és Vergilius az, aki 
mind a két hagyományt szerepelteti munkájában, akkor a kronológiai 
eltérés sem akadály. További ellentmondás, miszerint a történetben 

                                                           

71 BURSTEIN, S. M. op. cit. 105–112. Vö. még NAWOTKA, K., Alexander the Great, 
Newcastle, 2010, 281, n. 123; WILLS, L. M., Jewish Novellas in a Greek and Roman Age, 
Journal for the Study of Judaism 42 (2011) 141– 165.  
72 Hom. Od. 11, 409–434; Aisch. Agam.; Hyg. Fab. 240.  
73 Verg. Aen. 6, 494–534; Hyg. Fab. 240. 
74 NORDEN, E., P. Vergilius Maro, Aeneis Buch VI, Leipzig, 1903, 255–256. 
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nincs szó arról, hogy Helené saját kezűleg ölné meg férjét, mégis a 
haláleset körülményei okot adhatnak a párhuzamra.  

A Xenophón beszámolójában fennmaradt Thébé–epizód75 
ugyancsak érdemes a vizsgálatra, hiszen a nőalak – ugyanúgy, mint 
Helené – előkészíti férje megölését. A lakomáról hazatérő, 
bormámorban fekvő férfi fegyvereit ugyanis Thébé elrejti, amikor pedig 
a nő fivérei vonakodnak megölni a férjet, az aszszony fenyegetése kell 
ahhoz, hogy végrehajtsák a gyilkosságot.  

Hasonló okból gondolhatjuk végig a Hérodotosnál olvasható 
Kandaulés–, majd Gygés hitvese–epizódot76 is. Kandaulés szerelme 
Spitamenés érzelmeit juttathatja eszünkbe, a gyilkosság körülményei 
pedig egyeznek a már bemutatott történetekkel, hiszen az ágyában alvó 
férfit felesége buzdítására öli meg Gygés.  

Az összevetésekkel kapcsolatos probléma itt is az lehet, hogy a nők 
nem közvetlenül, saját kezűleg hajtják végre férjük megölését, hanem 
csupán közrejátszanak a gyilkosságban. Ráadásul ezekben a 
történetekben sem olvashatunk lefejezésről, vagy legalábbis a fejjel 
kapcsolatba hozható tettről. Ebből a szempontból a legmegfelelőbb 
párhuzam az ugyancsak Hérodotosnál olvasható Tomyris–történet.77 
Jóllehet a masszageta királynő nem tekinthető Kyros feleségének, az 
epizód kiindulópontja éppen az, hogy az uralkodó feleségül kéri a nőt, 
aki azonban kikosarazza őt. A két történet közötti legjelentősebb 
eltérés, hogy itt nem egyetlen személyt, hanem – Kyros cselének 
köszönhetően – egy egész bormámorba merült sereget ért rajtaütésről 
olvashatunk. Az azonosság mégis abban érhető tetten, hogy a 
masszageta királynő a csatát követően megkeresteti Kyros holttestét, 
majd annak fejét egy vérrel telt tömlőbe meríti. Természetesen ez a 
történet is hathatott a Spitamenés halálát feleségének tulajdonító 
hagyományra, de továbbra sem találunk utalást arra, hogy a levágott 
fejet egyik helyről a másikra szállítanák.  

                                                           

75 Xen. Hell. 6, 4, 35–37. Vö. még Diod. 16, 14, 1; Cic. Off. 2, 25, Inv. 2, 144; Plut. Pel. 28; 
35; Val. Max. Mem. 9, 13, ext. 3. 
76 Hér. 1, 8–12. Vö. még Iust. 1, 7. A Hérodotosnál fennmaradt beszámolóhoz hasonló 
elbeszélés: Plat. Re. 2. 359d–360d. 
77 Hér. 1, 214–216.; Val. Max. Mem. 9, 10, ext. 1; Luc. Charon 13; Polyain. Str. 8, 28; Iust. 
1, 8. 
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Eszünkbe juthat ugyanakkor Orpheus tragikus sorsa,78 annak 
ellenére, hogy ennél a történetnél nem egy konkrét személy juttatja el a 
fejet egy másik helyre. A Medusa–történet ebből a szempontból sokkal 
inkább megfelelhet céljainknak, hiszen egyes mítoszvariációk szerint 
Perseus álmukban lepi meg a Gorgókat, majd Medusa levágott fejét 
tarisznyájába (kibisis) rejtve viszi tovább.79 A mitológiai példák sorát 
folytatva, Pentheus halála, avagy Agaué tette ugyancsak szóba jöhet. Az 
azonosságot még inkább igazolhatja, hogy rokoni szál is szerepel a 
történetben, hiszen az anya gyermeke fejét kezében tartva tér vissza 
Thébaiba.80  

 
 Konklúzióként megállapíthatjuk, hogy Spitamenés haláláról kétféle 

tradíció maradt ránk. Arrhianos és Strabón a történet rövidebb, de 
minden bizonnyal hitelesebb verzióját közvetítik, amelyből megtudjuk, 
hogy a férfit masszageta szövetségesei ölték meg. Curtius Rufus és a 
Metzi Epitomé szerzője ezzel ellentétben Spitamenés megölését saját 
feleségének tulajdonítja. A két utóbbi beszámoló történetvezetésében 
párhuzamosan halad, így okunk van azt feltételezni, hogy közös forrást 
használhattak, az egyezéseken felül mégis nyilvánvaló különbségek 
mutathatók ki. Elméletileg feltételezhetjük, hogy az egyik vagy másik 
szerző esetében kimutatható eltérés már az eredeti forrásban is benne 
lehetett. Valószínűbbnek tűnik azonban az, hogy Curtius Rufus, ha nem 
is mindenhol, de számos esetben kimutathatóan változtatott forrása 
beszámolóján. Módosításának egyik oka, hogy az epizódot 
szemléletesebbé, drámaibbá tegye, ezenfelül pedig, hogy a művén belül 
analógiát teremtsen a narratíva korábbi vagy későbbi szakaszára 
helyezett jelenetekkel. Fő célja mégis az lehetett, hogy a nőalakkal 
kapcsolatban alkalmazza – és amennyire csak lehet – hangsúlyozza a 
barbár sztereotípia tipikus elemeit. Míg ugyanis a Metzi Epitomé szerzője 
tartózkodik az értékítélettől, addig Curtius Rufus elbeszélésében 
Spitamenés felesége barbár nőként jelenik meg. Szerzőnk számára a 
feleség férjének gyilkosaként való szerepeltetése a barbár licentia tipikus 

                                                           

78 A témával foglalkozott Aischylos elveszett darabja a Bassarides. A fej útjára, valamint 
további sorsára vonatkozó források: Verg. Geo. 4, 520–527; Ovid. Met. 11, 1, 50–60; 
Conon Narr. 45; Ps.Erat. Catast. 24; Paus. 9, 30, 5; Philost. Apoll. Ty. 4, 14. 
79 Hés. Theo. 277–280; Hés. Scut. Herc. 216–237; Pind. Pyth. 10, 29–48; Ovid. Met. 4, 614–
620; 4, 654–656; Apollod. Bibl. 2, 4, 2–3. 
80 Eur. Bacch. Vö. még Ovid. Met. 3, 710–733; Apollod. Bibl. 3, 5, 2; Hyg. Fab. 184; Serv. 
ad Aen. 4, 469; Non. Dion. 46. 
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példáját nyújtja. Az epizód azonban Alexandros jellemábrázolásának 
eszközéül is szolgálhat, hiszen a makedón uralkodó morális dilemma elé 
kerül a nő tettének megismerése után. Curtius Rufus egy a seregéért 
felelősséget érző uralkodót állít elénk akkor, amikor Alexandros a nő 
elbocsátása mellett dönt. Mégis marad némi kétség az olvasóban, hogy 
mennyire megfelelő büntetés ez egy olyan cselekedethez mérten, amely 
magát az uralkodót is borzalommal tölti el. 

 A kutatók – ahogy már erről szó esett a korábbiakban – 
felfigyeltek a történet más irodalmi epizódokkal való hasonlóságára, így 
a Komaithó, Skylla, Chiomara, Artaynta, végül pedig a Jáél, 
Judithtörténettel rokonították. Vélekedésünk szerint a történetet 
kitaláló forrásra valóban hathattak a korábbi irodalmi, mitológiai 
példák. Spitamenés feleségének férjgyilkosként való szerepeltetése 
megfeleltethető Klytaimnéstra, Helené, Thébé vagy Kandaulés 
hitvesének bemutatásával. A probléma azonban az a felsorolt 
nőalakokkal, hogy egyikük esetében sem olvashatunk lefejezésről, vagy 
akár a fejjel kapcsolatban álló tettről. A Hérodotos által Tomyris 
királynőnek tulajdonított cselekedet, vagyis Kyros fejének vérrel telt 
tömlőbe merítése már megfelelőbb azonosítást nyújtana, viszont itt sem 
történik utalás arra, hogy a királynő a fejet magával vinné. Ebben az 
esetben azonban a mitológiai példák lehetnek segítségünkre, így az 
Orpheus, Medusa, Pentheustörténet is példát nyújthat a fej 
mozgatására.  

Természetesen elképzelhető, hogy a történet hátterében álló 
eredeti forrásra egyáltalán nem hatottak előképek, ennek azonban igen 
kicsi a valószínűsége. A jelenetet kiötlő forrás egy gazdag irodalmi, 
mitológiai hagyományból meríthetett és koncepciójának megfelelően 
válogathatott a már meglévő mintákból, hogy kezében egy nő, 
Spitamenés felesége váljon férje gyilkosává. 
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MIHÁLYKÓ ÁGNES 
 
 

KORAI KERESZTÉNY LEVÉL81 
(P. Laur. PL III/633; 21,5x11 cm,  Kr. u. 4–5. sz.?) 

 
 
 
Világosbarna papirusz. Csak töredékes állapotban maradt ránk, a két 
oldalsó margón több centiméter hiányzik, és alsó része is töredékes. Bal 
felső és jobb alsó sarka elveszett. A szövegben is lyukak találhatók. A 
papiruszlap felső részén az eredeti vágás nyoma ismerhető fel. A tinta 
vastag, fekete. A sorokat a rostokkal párhuzamosan írták. 

A papirusz provenienciája ismeretlen. Az írás tiszta, jól olvasható. 
A paleográfia leginkább a Kr. u. 3–4. századba mutat, jellemzőek az 
alábbi betűformák: α; az ún. „szék formájú” η, melynek bal oldali szára 
még nem nyúlt meg; az ún. rómaibizánci ν, amely gyakoribb, mint a 
megszokott Ν–forma; valamint az íráskép általában. Ezek az 
ismertetőjelek a 3. század végére, 4. század elejére jellemzőek.82 Az 
íráskép legjobb párhuzamai: P.Col. X 281 (Kr. u. 287), valamint P.Mich. 
IX 530 (3–4. sz.).83 A szövegben azonban felbukkan az ἐν Ἀρκάδων ἐν 
τῇ πόλει kifejezés, mely elsősorban a 398ban megszervezett egyiptomi 
Arkadia eparchiára történő utalásként értelmezhető. Ez a körülmény a 
papiruszt az 5. századba datálja, ezt azonban nehéz paleográfiai érvekkel 
alátámasztani (többékevésbé elfogadható párhuzamos írásképként a 
P.Prag. I 5 (5. sz. vége), esetleg még a P.Amh. II 145 (4–5. sz.) vagy a 
PSI Congr. XVII 5 (5. sz.) említhetők). Bár az ἐν Ἀρκάδων ἐν τῇ πόλει 
kifejezés értelmezhető a krétai Arkadia városaként is, egyszerűbb 

                                                           

81 A papirusz kiadása és kommentálása az ELTÉn 2011ben megvédett, Prof. Hermann 
HARRAUER (Bécs) témavezetésével német nyelven írott diplomamunkám tárgya volt. A 
papirusz feldolgozásának lehetőségét Rosario PINTAUDI professzor úr (Firenze) 
biztosította. Jelen cikkem német nyelvű változatát elfogadta a firenzei Analecta Papirologica 
című lapba PINTAUDI professzor. Mindkét professzornak hálásan köszönöm minden 
segítségét. 
82 Vö. HARRAUER, H., Handbuch der griechischen Paläographie. I. Textband. Stuttgart, 2010, I, 
145. 
83 Α cikkben a papiruszkiadásokat a Heidelberger Gesamtverzeichnis rövidítésrendszere 
szerint fogom idézni, mely megtalálható a 
http://scriptorium.lib.duke.edu/papyrus/texts/clist_series.html weboldalon. Teljes 
szövegük elérhető a papyri.info internetes adatbázisban. 
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megoldásnak tűnik, ha a kifejezést az egyiptomi eparchia egy városára 
történő utalásként értelmezzük, és a 398 utáni, valószínűleg 5. század 
eleji dátumot a paleográfiai ellenvetések ellenére elfogadjuk. A kérdést 
azonban nem lehet egyértelműen eldönteni, így a kommentárban 
mindkét lehetőséget fel fogom vázolni. 

 
1. ] ωα.[…].σ̣ ἐ̣ν κ[(υρί)ῳ θ(ε)ῷ χα] ί̣ρ̣ειν. [ 
2. ] . [ . . ] . [ . . . . . ]. ̀ ι̣ν̣′ ατ̣ο̣νε̣̣̣[ . . . ἔγρ]αψεν τῷ Nηδ̣[ύµῳ 
3. ]ω καὶ η̣ [ ... ca 8 … ]ς κ̣ . . .ω.[ . . . ]..ọν ἐ̣κ [τῶ]ν ̣γεναµένων [ 
4. ]ἔσ̣τ̣’ ἓξ̣ ἡµέρα̣ς˙ ἐγέν̣ε̣τ̣ʼ [ὁµ]οίας ἀνάγκ[ης. Ἰωά]ν̣νην 
διαπέµψ[οµεν  
5. ]ατα δι’ ἀφηλίκος ἀδελφοῦ ἰδίου. ὑµ̣ᾶ̣ς̣ ἀ̣σπαζόµεθα καὶ εὐχόµεθα 
διὰ τὴ[ν  
6. ] Σ̣τεφάνου ἡµετέρου, ὁ αὐτὸς διάκονος, του̣τέστιν Μεχείρ, 
`ἐπειδὴ ἐλέχθη [ 
7.     ] . ἐν τῇ ἐκ̣κ̣λ̣ησίᾳ ἐν̣ Ἀρ̣κάδων ἐν ̣τ̣ῇ πόλει εν ̣[ . . . . .]ω̣ αὐτῆς 
τῆς ἐκκ̣λ̣η̣σ̣[ίας 
8.   ] ι̣ διδά̣σ̣κω ὑµᾶς˙ ἑώρακα ἐν ἱ̣µατισµῷ λαµπρῷ καὶ ἡσυχάζειν 
οὐκ ε̣[ 
9.    τ]ῆ̣ς̣ ἐ̣κ̣[κλησ]ίας καὶ εἶπεν αὐτοῖς˙ ἀκούσατέ µου, καὶ διδάσκω 
ὑµᾶς̣ α̣ω̣[ 
10.    συνεπι]σχ̣ύε̣τ̣ε̣ π̣[τ]ω̣χῷ, ε̣ἶ̣πε Στέφανος καὶ τότε Στέφανος ὁ 
ἀδελφὸς διάκο[νος 
11.   Στεφά]ν̣ου ἀκου[σ]α̣µ̣[εν.. 
12.             ]σ̣ε ση̣µεῖα κα̣ὶ [ 
 
5. ϋµας 6. µεχιρ – επιδη 7. πολι 8. ϊµατισµω– λαµβρω – ησυχαζιν
 12. σηµια 

 
A P. Laur. PL III/633 jelzetű papirusz egy keresztény tartalmú 

levél.84 Ezt elsősorban az ἐκκλησία szó és az ἀδελφὸς διάκονος 

                                                           

84 A korai keresztény levelekre lásd GHEDINI, G., Lettere cristiane dai papiri greci del III e IV 
secolo, Milano, 1923; CAVASSINI, M. T., Lettere christiane nei papiri greci d’Egitto, Aegyptus 34 
(1954) 266–282; NALDINI, M., Il Cristianesimo in Egitto, Lettere private nei papiri dei secoli II–
IV., Firenze, 1968; WIPSZYCKA, E., Remarques sur les lettres privées chrétiennes des IIe–IVe siécles 
(á propos d’un livre de M. Naldini), Journal of Juristic Papyrology 18 (1974) 203–221; 
TIBILETTI, G., Le lettere private nei papiri greci del III e IV secolo d.C. Tra paganesimo e 
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megnevezés jelzik, valamint a szövegben bibliai reminiszcenciák is 
találhatók. Írója maga is keresztény (egyébként nem nevezne egy 
diakónust testvérének és a mi Stephanosunknak). Valószínűleg a 
címzett(ek) is keresztény(ek), egy keresztény közösség tagja(i), amint az 
az 5. sor többes szám második személyű igéiből is látszik. A papirusz 
jelentőségét a bibliai idézetek és reminiszcenciák adják. Sajnos azonban 
a szöveg túlságosan töredékesen maradt ránk, így az értelmezést csak 
fenntartásokkal lehet megkísérelni. 

A szöveg fordításakor arra törekedtem, hogy a feltételezhető 
olvasathoz lehető legközelebb maradjak. A kiegészítéseket dőlt betűvel, 
a bizonytalan értelmezésű részeket kérdőjellel jelöltem. 

 
(1) Üdvözlet az Úr Istenben A.B.nek C.D.től (Ióannéstől?). (2) (…) írta 
Nédymosnak (…) (3) a történtek óta (…) (4) hat napig lesz. Hasonló 
szükség ideje volt. Ióannést elküldjük, (…) (5)  a levelet/iratokat a kiskorú 
testvére által. Titeket üdvözlünk, és imádkozunk az egészségetekért (…) (6) 
Stephanosszal együtt. Ugyanaz a diakónus, miután megválasztották(?), 
azaz Mecheir hónapban, (…) (7) Arkadia városának gyülekezetében, 
(…) magának a gyülekezetnek (…) (8) és tanítalak titeket: láttam fényes 
ruházatban, és megnyugodni nem tudóként(…) (9) a gyülekezetnek (…) 
és mondta nekik: hallgassatok engem, és én tanítalak titeket: (…) (10) a 
szegényt támogassátok, mondta Stephanos, és akkor Stephanos, a 
diakónus testvér (…) (11) Stephanosra hallgatva (…) (12) jeleket és… 

 

 

FILOLÓGIAI JEGYZETEK 
 
 

1. ωα.[…].σ̣ ἐ̣ν κ[(υρί)ῳ θ(ε)ῷ χαί]ρειν: Csak a χαίρειν utolsó 3 
betűje biztos. Előttük egy ρ és egy ι maradványai láthatók. Minthogy 
ezek a betűk az első sor végén találhatók, a χαίρειν kiegészítés erősen 
valószínű. A χαίρειν a levelek legjellemzőbb bevezető formulája.85 

                                                                                                                

cristianesimo, Milano, 1979; CHOAT, M., Belief and Cult in FourthCentury Papyri, Turnhout, 
2006. 
85 Levélformulákra papiruszokban lásd KOSKENNIEMI, H., Studien zur Idee und Fraseologie 
des griechischen Briefes bis 400. n. Chr., Helsinki, 1956; EXLER, F. X. J., The Form of the Ancient 
Greek Letter of the Epistolary Papyri (3rd c. B.C. – 3rd c. A.D.), A Study in Greek Epistolography, 
Chicago, 1976. 
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Az ez előtt található maradványokból egy invokációs formula, az ἐν 
κυρίῳ–formula egy változatára következtethetünk. Ennek a 
keresztények között bevett fordulatnak a következő három variánsa 
lehetséges esetünkben: ἐν κ(υρί)ῳ θ(ε)ῷ, ἐν κυρίῳ, ἐν κ(υρί)ῳ 
Χ(ριστ)ῷ. Ezek közül a második a leggyakoribb, ám a κ után látható 
maradványok ez ellen, és az ἐν κ(υρί)ῳ θ(ε)ῷ megoldás mellett 
szólnak.86 Az az előtti tintanyomok, amelyek valószínűleg a feladó vagy 
a címzett nevéhez vagy rangmegjelöléséhez tartoztak, sajnos nem 
egészíthetők ki egyértelműen. Minthogy az utolsó betű legvalószínűbb 
olvasata σ, a feladó neve várható, amely leginkább Ἰ]ωά[νν]η̣ς̣, vagy 
esetleg egy másik, αval kezdődő név, pl. Ἀ]πφο[ῦς, Ἁ]τρ[ῆς, Ἀ]υν[ῆς 
vagy Ἀ]φο[ῦς lehetett. 

2. [ . . . ἔγρ]αψεν τῷ Nηδ̣[ύµῳ: A lacuna után az αψεν meglehetős 
biztonsággal kivehető. Ez az ἔγραψεν kiegészítést sugallja. A τῷ névelő 
után a νηδ̣ betűk következnek, amelyek csak egy névvé egészíthetők ki, 
Nήδυµoςszá, amely a BGU IV 1079, 4 (Kr. u. 41), P.Princ. I 13, 5 (Kr. 
u. 35), P.Princ. III 130, 19 (Kr. u. 198–209) papiruszokban fordul még 
elő.87 Más megoldást nem találtam. A sor elejét nem lehet egyértelműen 
kiegészíteni. 

3. Az ἐκ prepozíció itt mind okhatározói („a történtek miatt”), 
mind időhatározói („a történtek után”) értelemben elképzelhető. 

4. ἔσ̣τ̣’ ἓξ̣ ἡµέρα̣ς ἐγέν̣ε̣τ̣ʼ [ὁµ]οίας ἀνάγκ[ης: Az εσ̣τ̣ betűk előtt 
nincs több tintanyom. Így ezt ἔσταιként lehet kiegészíteni, ahol az αιt 
enek ejtették és haplográfia miatt lefelejtették. Hogy a τ nem vált 
hehezetessé a rákövetkező szó kezdő magánhangzójától, az megszokott 
jelenség, és a korabeli kiejtéssel magyarázható.88 A ἓξ̣ ἡµέρα̣ς 
időhatározói accusativus lehet, „hat napig” értelemben. A ὁµοίας 
ἀνάγκης elliptikus szerkesztésű, hiányzik a birtokos jelzőhöz tartozó 
birtok, valószínűleg „hasonló szükség ideje volt/lett” jelentéssel 
bírhatott. 

διαπέµψοµεν: Az 5. sor αταval kezdődik, ez a γράµµ]ατα 
kiegészítést sugallja, amely azonban koránt sem az egyetlen lehetőség. A 

                                                           

86 Az invokációhoz lásd TIBILETTI op. cit. 29–30. A nomen sacrumokhoz a papiruszokban: 
CHOAT op. cit. 119–125 

87 PREISIGKE, F., Namenbuch, Amsterdam, 19673, 232. 
88 GIGNAC, F., A Grammar of the Greek Papyri of the Roman and Byzantine Periods. Vol. 1: 
Phonology, Milano, 1976, 134. 
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két oldalt elveszett betűk számát nem ismerve nem tudjuk 
megállapítani, hogy egy elképzelhető διαπέµψ[οµεν ὑµῖν καὶ τὰ 
γράµµατα kiegészítés bár elképzelhető lenne, valóban helyese. 

5. δι’ ἀφηλίκος ἀδελφοῦ ἰδίου: Valószínűleg az előző sorban 
említett Johannés egy kiskorú testvéréről lehet szó. A szókapcsolat 
tartozhat a διαπέµψοµενhez, amennyiben a mondatnak szüksége van 
egy olyan személyre, aki a levelet kézbesíti; vagy esetleg egy másik, 
elveszett állítmányhoz, melynek tárgya az ατα végű főnév lehetett. 

ὑµ̣ᾶ̣ς̣ ἀ̣σπαζόµεθα καὶ εὐχόµεθα: Gyakori fordulat levelekben, 
azonban elsősorban a levél elején, a címzés után, vagy pedig a végén 
található.89 Itt meglepő, hogy ilyen későn találkozunk csak vele. 
Jellemző a levelünkre, hogy többes számban íródott többes számnak. A 
keresztény gyülekezeteknek szokása volt, hogy a levélíró nem saját 
nevében, hanem az egész közösség nevében fogalmazott. Itt azonban a 
feladó és a címzett hiánya, valamint a levél elejéről elveszett darab miatt 
nem zárhatjuk ki, hogy valóban több címzettről és feladóról volt szó. 

5–6. διὰ τὴ̣[ν …  Σ]τεφάνου ἡµετέρου: A διὰ τὴν valószínűleg az 
ima célját fejezi ki, pl. διὰ τὴν ὁλοκληρίαν/ὑγιείαν/σωτηρίαν ὑµῶν. 
Csak a P.Oxy. LVI 3859ban (Kr. u. 4. sz.) találkozhatunk hasonló 
fordulattal. Ez a ritka kifejezésmód a levél írójának magas műveltségi 
szintjére utal. A Στεφάνου szó előtt, a rákövetkező ὁ αὐτὸς 
διάκονοςból, valamint a 10. sor párhuzamából ítélve διακόνουt 
sejthetünk, bár ez nem biztos. Az ismétlés azonban, mint az a 8. és 9. 
sorokból látszik, a levélíró kedvelt retorikai eszköze volt, így nem 
lehetetlen, hogy itt is élt vele. Hasonlóan a 10. sorban is: Στέφανος καὶ 
τότε Στέφανος ὁ ἀδελφὸς, amely leginkább ismétlésnek hat, bár az sem 
kizárt, hogy két Stephanosunk volt. Valószínűbb azonban a szóismétlés, 
és az egy Stephanos felbukkanása, aki diakónus volt. A 6. sorban 
Stephanos feltehetően az üdvözlőkhöz társul, egy µετὰ állhatott előtte. 

τουτέστιν Μεχείρ: A mondat szerkezetébe ez egy közbevetett, 
szervetlenül kapcsolódó időhatározóként illeszkedett: „azaz Mecheir 
(hónapban)“. Hogy követtee valamilyen állítmány, ezt a papirusz 
töredékessége miatt nem tudhatjuk. A Mecheir hónap január 26a és 
február 24e (szökőévben január 27e és február 25e) között volt. A 
hónapnév csak Egyiptomból ismert. 

                                                           

89 Vö. KOSKENNIEMMI op. cit. 135–136. 
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ἐπειδὴ: Kiegészíthette egy mellékmondattal a korábbi időhatározót, 
„miután“ jelentésben, azonban a „mivel“ értelem sem kizárható. A szó 
felett egy ferde vonalat fedezhetünk fel, amely valószínűleg az ezután 
következő mellékmondat kiemelésére szolgált. 

ἐλέχθη: A λέγω passzív aoristosa „azt mondták“ értelemmel bír, 
azonban lehet „megválasztották“ jelentése is, vö. δικτάτωρ ἐλέχθη 
Λούκιος Κάµιλλος (Cassius Dio, Hist. Rom. 7, fr. 30.)90. Itt a 
„megválasztották” értelem talán jobban illeszkedik a kontextusba, 
hiszen később megtudjuk, hogy az eset ἐν τῇ̣ ἐκ̣κ̣λ̣ησ̣ίᾳ ἐν̣ Ἀρ̣κάδων ἐν 
τῇ πόλει történt, ahol Stephanost megválaszthatták egyházi 
tisztségviselővé. Hogy a mellékmondat elején egy vonal látható, arra 
utalhat, hogy a választás a levél egyik fontos üzenete lehetett. Az 
értelmezésben adódó nehézségek ellenére azonban az „azt mondták“ 
jelentést sem lehet kizárni. 

7. ἐν τῇ ἐκ̣κ̣λ̣η̣σ̣ίᾳ: A nehezen kiolvasható szövegrészre a sor végén 
látható fordulatból (αὐτῆς τῆς ἐκκλησίας) következtethetünk, 
minthogy a sorvégi kifejezés egy, már korábban megnevezett egyházra 
utal. 

ἐν Ἀρκάδων ἐν τῇ πόλει: Az egyiptomi Ἀρκάδων ἐπαρχία vagy 
Ἀρκαδία nevű eparchiát Kr. u. 398ban szervezték meg, és a 
papiruszokban az 5. század elejétől fordul elő (első említése 411ből 
származik). Elliptikus megnevezése (ἐν Ἀρκάδων) kétszer szerepel a 
szövegekben: P.Ross.Georg. V 30 (Panopolis, 449465.), valamint PSI I 
76 (572–573.), azonban itt sincs várossal összekötve. Az ἐν τῇ πόλει 
kifejezés pedig nem egyértelmű, ugyanis az eparchiában több, mint egy 
nagyváros volt, párhuzamok hiányában csak arra gondolhatunk, hogy az 
eparchia fővárosáról, Oxyrhynchosról lehet szó, ugyanis ezt a várost 
hozzák a papiruszok leggyakrabban összefüggésbe az eparchiával (pl. 
PSI VIII 963 (579.), PSI I 76), azonban Arsinoé (pl. BGU I 306 (566.)) 
vagy Hérakleopolis (pl. P.Mich. XVIII 794 (501–525.)) sem zárhatók ki. 
Azt viszont semmi nem magyarázza, miért használ a levél írója ezekre a 
rendkívül jól dokumentált nagyvárosokra egy ilyen furcsa, nem 
egyértelmű és egyéb forrásokból ismeretlen megnevezést. 

Minthogy a paleográfia, a fent említett érvek alapján a papiruszt a 
3–4. századba datálja, az ellentmondás miatt egy másik megoldás is 

                                                           

90 In BOISSEVAIN, U. PH. (ed.): Cassii Dionis Cocceiani Historiarum romanarum quae 
supersunt, Berolini, 1895, vol. 1, 89. 
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felmerül: a krétai Ἀρκάδες vagy Ἀρκαδία városa, amelyet a feliratok ἡ 
Ἀρκάδων πόλιςként említenek: IC I v 19A: τὰν πόλιν τῶν Ἀρκά[δων 
(Kr. e. 2–1. sz.), IC I v 20A: πόλει Ἀρκάδων (Kr. e. 2. sz.), IC I 52: 
ἔδοξεν Ἀρκάδων τοῖς κόσµοις καὶ τᾶι πόλει (Kr. e. 200).91 Ez a város 
még a Kr. u. 3–4. században is létezett, és később, a 6. században 
püspöki székhelyként ismerjük. Településszerkezete: több kis falu egy 
nagyobb, városias központtal jól magyarázza a szövegben szereplő ἐν 
Ἀρκάδων <πόλει/γῇ> ἐν τῇ πόλει elliptikus kifejezést: az arkasok 
földjén, és azon belül a tulajdonképpeni városban. Azonban egy rosszul 
dokumentált, forrásokban ritkán szereplő krétai város említése egy 
egyiptomi papiruszban meglehetősen furcsa és problémás. A másik, 
lényegesen egyszerűbb megoldással szemben viszont érv a paleográfia, 
valamint az, hogy a városnév Egyiptomban nem érthető egyértelműen 
egy konkrét városra. A két lehetőség közül nem tudom teljes 
bizonysággal kiválasztani a helyeset. 

8. ι̣ διδάσκω ὑµᾶς: A szöveg ismétlésekben gazdag, így 
elképzelhető, hogy itt is, mint a 9. sorban (ἀκούσατέ µου, καὶ διδάσκω 
ὑµᾶς), egy idézetet bevezető ige állt. Egy elképzelhető kiegészítés lehet: 
αὐτῆς τῆς ἐκκλησ[ίας εἶπεν˙ ἀκούσατέ µου, κα]ὶ διδάσκω ὑµᾶς. A 
„tanítalak titeket“ kifejezés gyakori a Bibliában. 

ἐν [ἱ]µατισµῷ λαµπρῷ: A két legközelebbi párhuzama: Diod. Sic. 
Hist. 20, 7, 2: θυσίαν ποιησάµενος ∆ήµητρι καὶ Κόρῃ συνήγαγεν 
ἐκκλησίαν κἄπειτα προελθὼν ἐπὶ τὴν δηµηγορίαν ἐστεφανωµένος ἐν 
ἱµατίῳ λαµπρῷ, valamint Herm. Past. 2, 2, 3: καὶ ἦλθεν γυνὴ 
πρεσβῦτις ἐν ἱµατισµῷ λαµπροτάτῳ.  

A ἱµατισµός szó jelentése „pompás, különlegesen szép ruha“, a 
szónak biblikus íze van, sokszor fordul elő az Ó és az Újszövetségben is 
(pl. Zsolt. 21, 19, Zsolt. 44, 10, Jn 19, 24, Lk 9, 29, Lk 7, 25, 1 Tim 2, 9). 
A papiruszokban is sűrűn találkozunk vele, főleg a Kr. u. 1. században, 
ezekben arannyal és ezüsttel együtt, vagyontárgyak közt, sokszor a 
hozományban szerepel. A λαµπρός gyakori szó, mind a papiruszokban, 
mind az irodalmi szövegekben (a π és β felcserélése megszokott 
jelenség, szintén a hallás utáni írás számlájára írható). Itt meg kell 
jegyeznem, hogy a levél írója mindössze 4 helyesírási hibát követett el az 

                                                           

91 A városra vonatkozó forráshelyeket és az innen származó feliratokat és régészeti 
adatokat összegyűjtötte: Inscriptiones Creticae opera et consilio Friderici Halbherr collectae,  Vol. I. 
Curavit M. GUARDUCCI, Roma, 1935, 6–20. 
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egész ránk maradt szövegben, ami rendkívül kevésnek számít. Ez 
szintén a magas műveltségi szint jele. 

Az ἐν ἱµατισµῷ λαµπρῷ fordulat párhuzamai két csoportra 
bonthatók. Az egyik a Herm. Past. 2, 2, 3. által képviselt csoport, ahol a 
kifejezés, illetve szinonimája látomásos szövegkörnyezetben jön elő. 
Ilyen Jézus színeváltozása (Lk 9, 29), vagy a Jelenések könyve (Jel 19, 8; 
15, 4), vagy Péter látomása az Apostolok Cselekedeteiben (ApCsel 10, 
30). Ezt az értelmezést támogathatja a ἑώρακα szó a papiruszban. A 
másik vonal a hétköznapi „szép ruha“ jelentés. 

ἡσυχάζειν οὐκ ε[: Az ige jelentése „megnyugodni, nyugodtnak 
lenni“. Az οὐκ után valószínűleg egy ige, egy infinitivus vagy egy 
participium következhetett, amelytől a ἡσυχάζειν infinitivusa 
függhetett. Könnyen elképzelhető, hogy ennek jelentése egyszerűen 
„tud, képes“ lehetett, tehát az ἔχω ige egyik formája elképzelhető lenne. 
Ha a καὶ két mellékmondatot köt össze, akkor lehet az ἔχωból egy egyes 
számú állítmányunk (már ha nem változott meg az alany). Vagy pedig az 
ἔχω participiuma lehet a ἑώρακα ige tárgya is egy accusativus cum 
participio szerkezetben: ἑώρακα ἐν [ἱ]µατισµῷ λαµπρῷ, καὶ ἡσυχάζιν 
οὐκ ἔχοντα(ς) (αὐτούς, αὐτόν, ἄνθρωπόν τινα…), „láttam őt/őket/ 
valakit fényes ruhában, megnyugodni nem tudóként“. Ez utóbbi 
megfogalmazás a levél írójának kiváló görögtudását és stílusérzékét is 
mutathatja. 

9. εἶπεν αὐτοῖς˙ ἀκούσατέ µου, καὶ διδάσκω ὑµᾶς: Bibliai idézet, 
valószínűleg a Zsolt. 33, 12 befolyásolhatta a levél íróját a fordulat 
megfogalmazása közben, azonban a fordulat párhuzamai máshol is 
előfordulnak a Bibliában pl. MTörv. 4, 1; a mondat eleje pedig pl. Bír. 9, 
7. Az ἀκούσατέ µου fordulat a keresztény és zsidó apokrifekben is 
gyakori: pl. Test. Patr. 6, 1, 2: Καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Ἀκούσατέ µου, υἱοὶ 
Ζαβουλών. A Zsoltárok könyve azonban sokkal hamarabb eszébe 
juthatott egy korabeli kereszténynek, mint a többi szöveg, hiszen ez volt 
az egyik legtöbbet forgatott, legtöbbet másolt és a liturgiában is 
legtöbbet szereplő szentírási könyv, így ezzel a mondattal a Zsoltárokat 
idézhette a levélíró. 

συνεπι]σ̣χύε̣τ̣ε̣ π̣τ̣ω̣χῷ: A χυ biztos olvasat, a többi betűt viszont 
csak fenntartásokkal lehet elfogadni, azonban összességében a 
συνεπισχύετε πτωχῷ a legvalószínűbb olvasat. Egyetlen problémája, 
hogy a harmadik betű inkább tűnik σnak, mint εnak, ugyanis a felső 
szárból semmilyen maradvány nem látszik. A π̣τ̣ω̣χῷra nem lehet 
alternatívát találni. Amennyiben a harmadik betű σ, az csak szózáró σ 
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lehet, ekkor a negyedik és ötödik betű csak egy önálló szó lehet, amire 
csak a τε kötőszó jöhet szóba. Ekkor az első három betűre különböző 
χυς végződésű szavak jöhetnek számításba: βραχύς, „rövid“, ἰσχύς, 
„erősség“, ταχύς, „gyors“, παχύς, „kövér, gazdag“, τραχύς, „durva, 
egyenetlen“ und σταχύς, „kalász“. Ezek a szavak singularis 
nominativusban vagy pluralis accusativusban szerepelhetnek, a 
legtöbbnek azonban semmi jelentése nincs ebben a kontextusban 
(ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a kontextus a papirusz 
töredékessége miatt nem rekonstruálható teljes bizonysággal). A παχύς 
jelentése és a πτωχόςszal való kapcsolata miatt még bele is illhetne a 
szövegkörnyezetbe, azonban a szó költői, sem a papiruszokban, sem a 
Bibliában nem fordul elő. A σταχύς, vagy még inkább σταχῦς lehet 
esetleg egy megoldás, egy olyan olvasattal, hogy σταχῦς τε πτωχῷ, 
„kalászokat is a szegénynek“. Az olvasat értelmezéséhez segítségül 
hívhatjuk a MTörv 24, 19et, amely előírja, hogy a földön kévéket 
(δράγµα) kell a szegényeknek (τῷ πτωχῷ) hátrahagyni. Érdekes 
párhuzam lehet PseudoAthanasios 47. kánonja is, amely a klerikusoknak 
parancsolja meg, hogy a szegényeknek hagyjanak hátra a földön az 
aratás után búzát és a szüret után szőlőfürtöket.92  

Ennek ellenére a συνεπισχύετε πτωχῷ megoldás valószínűbbnek 
tűnik, ugyanis ez a megoldás kiválóan illeszkedik egy lehetséges 
rekonstruált kontextusba. A πτωχός szó és az ἐν ἱµατισµῷ λαµπρῷ 
szókapcsolat ugyanis együtt fordulnak elő Szent Jakab levelében (Jak 2, 
2–6) is: ἐὰν γὰρ εἰσέλθῃ εἰς συναγωγὴν ὑµῶν ἀνὴρ χρυσοδακτύλιος 
ἐν ἐσθῆτι λαµπρᾷ, εἰσέλθῃ δὲ καὶ πτωχὸς ἐν ῥυπαρᾷ ἐσθῆτι, 
ἐπιβλέψητε δὲ ἐπὶ τὸν φοροῦντα τὴν ἐσθῆτα τὴν λαµπρὰν καὶ εἴπητε, 
Σὺ κάθου ὧδε καλῶς, καὶ τῷ πτωχῷ εἴπητε, Σὺ στῆθι ἢ κάθου ἐκεῖ 
ὑπὸ τὸ ὑποπόδιόν µου, οὐ διεκρίθητε ἐν ἑαυτοῖς καὶ ἐγένεσθε κριταὶ 
διαλογισµῶν πονηρῶν; Ἀκούσατε, ἀδελφοί µου ἀγαπητοί. οὐχ ὁ θεὸς 
ἐξελέξατο τοὺς πτωχοὺς τῷ κόσµῳ πλουσίους ἐν πίστει καὶ 
κληρονόµους τῆς βασιλείας ἧς ἐπηγγείλατο τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν; 
ὑµεῖς δὲ ἠτιµάσατε τὸν πτωχόν. οὐχ οἱ πλούσιοι καταδυναστεύουσιν 
ὑµῶν, καὶ αὐτοὶ ἕλκουσιν ὑµᾶς εἰς κριτήρια;  

                                                           

92 Idézi: WIPSZYCKA, E., Les ressources et les activités économiques des églises en Égypte du IVe au 
VIIIe siecle, Bruxelles, 1972, 112. A kánonok a 4–5. századból származnak, így ha ez a 
szövegrész tényleg erre a kánonra hivatkozik, az még egy érv lenne az 5. századi dátum 
mellett.] 
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Ez a bibliai hely több szó szerinti megfelelést is tartalmaz a 
papiruszunkkal (ezeket dőlt betűvel emeltem ki). Ez a szakasz, 
amelynek idézése a kontextust adhatja, azt sugallja, hogy a 10. sor elejét 
συνεπισχύετε πτωχῷként, „támogasd a szegényt“, egészíthetjük ki. Az 
ige előfordul többek közt a BGU VIII 1761, 12. sorában (Kr. e. 50. 
február): τῶι δὲ Ἡρωίδηι συνε[πίσχ]υε, a Bibliában pedig Eszter 8, 12 
és  a 2Krón 32, 3. Egy ilyen ritka szó használata ismét a levélíró 
műveltségét mutathatja. Ugyanez a bibliai hely azt is valószínűsíti, hogy 
az ἐν ἱµατισµῷ λαµβρῷ fordulat nem látomásokkal kapcsolatos, hanem 
inkább egyszerűen mint szép ruhadarab értendő, és a gazdagokkal áll 
kapcsolatban. A levél megfogalmazója tehát úgy tűnik, Szent Jakab 
levelére tett utalást. 

Hasonló kijelentéssel találkozhatunk a P.Lond. VI 1915 14–ban is: 
[το]ῦ̣ µ̣α̣κ̣α̣ρ̣ίο̣υ̣ ἀ̣ποστό[̣λ]ου̣ λέγοντος τοὺς ἀσθενο̣ῦ̣ν̣τ̣α̣ς̣ µὴ 
παρορᾶν̣ [ο]ὐ̣ µό̣ν̣ο̣ν ̣ [ἐ]ν̣ τῇ πίστει ἀλλα κ̣α̣[ὶ ἐ]ν̣ ταῖς κο<σ>µικαῖς 
π̣[ρ]άξεσι. Ez a szövegrész is tekinthető egy távoli hivatkozásnak 
többek között a Jak 5, 14re: ἀσθενεῖ τις ἐν ὑµῖν; προσκαλεσάσθω τοὺς 
πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας, καὶ προσευξάσθωσαν ἐπ' αὐτὸν 
ἀλείψαντες ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόµατι [τοῦ] κυρίου, és így a mi 
szöveghelyünknek legközelebbi párhuzamát adja. A P.Lond. VI 
1915ben is a szegények és szükséget szenvedők (az ἀσθενεῖ kifejezést a 
levélíró nem csak a betegekre, hanem bármely szorult helyzetben lévő 
testvérre értette) megsegítéséről van szó, és a lehetséges bibliai 
párhuzamok közül az egyik Szent Jakab levele, bár más helyek is szóba 
jöhetnek, pl. Róm 14, 1; ApCsel 20, 35; 1 Thessz 5,14, amelyek szintén 
a szegények megsegítéséről szólnak. 

A késő antik papiruszlevelekben gyakran találkozunk bibliai 
idézetekkel. Ezeket a 3–4. századra HARRIS,93 HORSLEY94 és CHOAT95 

gyűjtötték össze. CHOAT az idézeteket három csoportba gyűjtötte: szó 
szerinti vagy majdnem szó szerinti idézet, gondolati párhuzam, valamint 
hasonló fordulatok; a mi papiruszunk mindkét idézete a harmadik 
kategóriába sorolható be. 

                                                           

93 HARRIS, B. F., Biblical Echoes and Reminiscences in the Christian Papyri, Proceedings of the 
XIV. International Congress of Papyrologists, London, 1975.  
94 HORSLEY, G. H. R., A Byzantine letter Quoting Paul, In: HORSLEY, G. H. R. (ed.), New 
Documents Illustrating Early Christianity, Volume 2: A Review of the Greek Inscriptions and Papyri 
Published in 1977, Macquarie University, 1982, 154–158. 
95 CHOAT op. cit. 74–84. 
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ε̣ἶ̣πε: Csak az utolsó két betűt lehet tisztán látni. Utána 
egyértelműen Στέφανος, a mondat alanya következik. A καὶ τότε 
fordulattal már a következő mellékmondatot vezeti be a levélíró. A 
beszélő tehát Stephanos, aki a bibliai idézetet, és valószínűleg az egész 
ezt megelőző részt, a 8. sortól kezdve mondja. 

Στέφανος ὁ ἀδελφὸς διάκον[ος: Nem tudjuk, miért ismételte meg 
az alanyt, elképzelhető, hogy azért, mert két eltérő Stephanosunk van, 
akik közül csak a második ἀδελφὸς διάκον[ος, a másik viszont nem 
diakónus. Ennél azonban sokkal egyszerűbb és valószínűbb az a 
megoldás, hogy csak egy Stephanos van, és az alanyt a 10. sorban csak a 
kiemelés kedvéért ismételte meg a levélíró. Az ismétlés, mint már 
említettem, egyáltalán nem áll távol a papirusz stílusától. 

12. σ̣ε σηµεῖα καὶ: A σηµεῖα kifejezés gyakori a Bibliában, 
leggyakrabban a σηµεῖα καὶ τέρατα szófordulatban találkozunk vele pl. 
MTörv 6, 22; MTörv 28, 46; Zsolt 134, 9; Iz 8. 18; 20, 3; Jer 39, 20, 
Bölcs 8, 8; Mk 13, 22, Jn 4, 48, ApCsel 4, 30; 14, 3. A párhuzamos 
helyek nagy száma miatt nem elképzelhetetlen, hogy ez a szó itt is 
megfelelő kiegészítés lenne. 

 
A részletes elemzésben megfogalmazott eredmények alapján meg 

lehet kísérelni a levél tartalmának rekonstrukcióját. A címzés, az 
üdvözlési formula, János és egy levél(?) elküldésének megígérése után 
egy Stephanos nevű diakónusról van szó, akit egy Arkadia eparchiabeli 
(vagy a krétai arkadiabeli) egyházban megválasztottak valamilyen 
hivatalra. A levél írója az ő kijelentéseiről (prédikációjáról?) tudósít, 
amelyeket ezen szerepében tett, és amelyek Szent Jakab levelére való 
utalásokat tartalmaztak. Ezen kijelentések egyik fő üzenete talán a 
szegények támogatása lehetett, amely a késő antik prédikációs irodalom 
egyik kedvelt témája volt.96 A prédikáció helyzetét leginkább az εἶπεν 
αὐτοῖς˙ ἀκούσατέ µου, καὶ διδάσκω ὑµᾶς bibliai idézet mutatja. Egy 
ilyen prédikációban a 12. sor σηµεῖαja is értelmes helyet nyer. A levél 
különlegességét a bibliai idézetek és biblikus ízű kifejezések, valamint a 
levélíró magas műveltsége adják. 
 

                                                           

96 Vö. CUNNINGHAM, M. (ed.), Preacher and Audience, Studies in Early Christian and Byzantine 
Homiletics, Leiden, 1998, 79–81, 94. 


