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 d)Ν kérem,Ν hogyΝ aΝ m Ν kiadásáraΝ vonatkozὰΝ mellékeltΝ kiadὰΝ szerz désreΝ tekintettelΝ aΝ
doktoriΝ értekezéstΝ aΝ kέnyvΝ megjelenéséigΝ neΝ bocsássákΝ nyilvánosságraΝ azΝ EgyetemiΝ
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Barta Andrea 

aΝdoktoriΝértekezésΝszerz je 
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Előszó 

 

DoktoriΝ értekezésemΝ témájaΝ aΝ rὰmaiΝ koriΝ Pannonia  provinciaΝ területér lΝ el kerültΝ

latinΝ nyelv ,Ν valamintΝ latinΝ vonatkozásúΝ átoktáblákΝ aktuálisΝ áttekintése,Ν egységesΝ elvekΝ

alapjánΝ tέrtén Ν értelmezése,Ν valamintΝ nyelvészeti-filolὰgiai vizsgálata.Ν AΝ kutatásomΝ

kiindulὰpontjátΝaΝ2007-ben aΝpolgárvárosiΝtemet benΝmegtaláltΝaquincumiΝdarabΝjelentette, 

melynekΝvizsgálatáraΝésΝfeldolgozásáraΝénΝkaptamΝmegbízást. Ennek kapcsánΝszámosΝolyanΝ

problémávalΝtalálkoztam,ΝmelynekΝmegoldásáhozΝszükségesΝvoltΝaΝlelettípusΝmegismeréseΝ

– nemΝ kizárὰlag vallástέrténetiΝ szempontbὰl.Ν SokkalΝ inkábbΝ eΝ m fajΝ nyelvi 

jellegzetességeit kellettΝ megérteniΝ ahhoz,Ν hogyΝ betekintéstΝ nyerjünkΝ aΝ kέrnyezetbe,Ν

melybenΝmegszülettekΝeΝtárgyak.Ν 

AzΝátoktáblákΝkutatásaΝazΝὰkortudományΝtέbbΝterületétΝérinti.ΝEgyrésztΝnagyonΝfontosΝ

forrásaiΝ azΝ antikΝ vallás-,Ν illetveΝ mágiatέrténetnek.Ν AΝ táblákΝ dokumentáljákΝ ésΝ igazoljákΝ

mindazokatΝazΝ informáciὰkat,Νmelyekr lΝaΝszépirodalmiΝm vekΝésΝaΝmágikusΝpapiruszok,Ν

azΝ egykoriΝ varázskέnyvekΝ tudὰsítanak.Ν σemritkánΝ társadalmiΝ kérdéseketΝ isΝ érintenek,Ν

továbbiΝ kutatásoknakΝ utatΝ nyitva.Ν AΝ tέbbnyireΝ sérült,Ν aprὰΝ fémlapokΝ elolvasásaΝ ésΝ

szέvegénekΝ értelmezéseΝ azonbanΝ sokszorΝ nemΝ egyszer ,Ν ilyenkorΝ vanΝ szükségΝ alaposΝ

filolὰgiai,Ν nyelvészetiΝ elemzésre.Ν AΝ nyelvészetΝ nemΝ csakΝ segédtudományaΝ lehetΝ azΝ

átoktáblákΝkutatásának,ΝhanemΝcéljaΝis.ΝAΝmegalkotὰik származhattakΝugyanΝaΝtársadalomΝ

vezet ,Ν illetveΝ képzett,Ν iskolázottΝ rétegeib l,Ν deΝ aΝ fennmaradtΝ átokszέvegekΝ tanúságaΝ

szerintΝ nemΝ ezΝ voltΝ aΝ jellemz .ΝAΝ beszéltΝ nyelvΝ jellegzetességeiΝ külέnbέz Ν formábanΝ ésΝ

mértékbenΝ mutatkoznakΝ megΝ rajtuk. ÍgyΝ aΝ vulgárisΝ latinΝ megismerésénekΝ isΝ azΝ egyikΝ

legfontosabbΝ forrásai.ΝKülέnέsenΝ igazΝ ezΝ egyΝolyanΝ területen,ΝEurὰpában,Ν aholΝ aΝ szervesΝ

anyagbὰlΝkészültΝszέveghordozὰkΝcsakΝaΝlegritkábbΝesetbenΝmaradtakΝfenn.ΝAzΝátoktáblákΝ

kέzvetlenΝadatokkal szolgálnak,ΝnemΝkellΝszámolniΝaΝkέzépkoriΝmásolὰkΝbeavatkozásával,Ν

ésΝjὰvalΝhosszabb,ΝέsszetettebbΝszέvegeketΝjelentenek,ΝmintΝaΝk feliratosΝemlékek. 

DolgozatommalΝ egyΝ olyanΝ átfogὰΝ m vetΝ szeretnékΝ átnyújtani,Ν melyΝ alapvet en a 

filolὰgiaΝ segítségével nyelviΝ szempontbὰlΝ tárgyaljaΝ újraΝ aΝ pannoniaiΝ átoktáblákΝ

gy jteményét.Ν EgyΝ korpuszΝ tagjainakΝ véveΝ ket,ΝmelyekΝ várhatὰanΝ nemΝ külέnülnekΝ elΝ aΝ

birodalomΝtέbbiΝrészébenΝel kerültΝátokszέvegt l,ΝaprὰlékosΝelemzésΝútjánΝszámosΝnyitvaΝ

maradtΝ kérdésreΝ igyekszemΝ választΝ adni,Ν aholΝ szükséges,Ν ottΝ újabbΝ olvasatokat,Ν

értelmezéseketΝ javasolok.Ν VégülΝ aΝ gy jteményΝ egységesΝ értékelésévelΝ megvizsgálom,Ν

milyenΝhelyetΝfoglalnakΝelΝazΝantikvitásbὰlΝfennmaradtΝátoktáblákΝkέzέtt. 
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A dolgozatΝ kέnnyebbΝ áttekinthet ségeΝ érdekébenΝ párhuzamosΝ szέveghelyekΝ

idézésekorΝ csakΝ akkorΝ kέzlέmΝ aΝ bet h Ν olvasatot,Ν valamintΝ akkorΝ használomΝ aΝ

hagyományosΝepigráfiaiΝkὰdrendszert,ΝhaΝannakΝfontosΝszerepeΝvan.ΝεindenΝegyébΝesetbenΝ

normalizáltΝ formábanΝ hivatkozomΝ eΝ szέvegekre.Ν AzΝ általamΝ újrakέzέltΝ pannoniaiΝ

átoktábláknálΝhasználtΝepigráfiaiΝkὰdrendszerΝjeleiΝaΝkέvetkez kΝ(igyekeztemΝmegtartaniΝaΝ

leideniΝ kὰdrendszert,Ν valamintΝ annakΝ Panciera—Kummrey-féleΝ kib vített,Ν átdolgozottΝ

változatát,ΝdeΝnemΝvoltΝszükségem minden jelre):  

 

[ ]  aΝszέvegΝkészít jeΝáltalΝmindenΝbizonnyalΝmegadott,ΝdeΝmáraΝolvashatatlannáΝváltΝ

részekΝjelέlésére 

( )  azΝírnokΝáltalΝaΝszέvegbenΝtettΝszándékosΝrέvidítésΝfeloldása 

< >  aΝszέvegbenΝnyelviΝjelenségekΝmiattΝvagyΝtechnikaiΝhibakéntΝkimaradtΝbet k,Ν

szὰelemekΝbeszúrása 

{ } aΝszέvegbenΝnyelviΝjelenségekΝmiattΝvagyΝtechnikaiΝhibakéntΝbekerültΝbet k,Ν

szὰelemekΝkiiktatása 

 Ν hibásanΝírtΝbet Νjavítása 

 

KorábbiΝ szέvegkέzlések,Ν publikáciὰkΝ eltér Ν epigráfiaΝ kὰdolásátΝ átalakítottamΝ azΝ

enyémre,Ν hogyΝ jobbanΝ kit njenekΝ azΝ eltérések,Ν vagyisΝ szέvegszer enΝ nemΝ fognakΝ

megegyezniΝmásΝszerz kΝolvasatiΝjeleivel. 

SzámosΝ feliratkorpusztΝ használtam,Ν deΝ mindenekΝ el ttΝ azΝ internetenΝ hozzáférhet ,Ν

gyorsΝkeresésreΝalkalmasΝgy jteményeket.ΝAΝrὰmaiΝbirodalomΝkέzelΝteljesΝid beliΝésΝtérbeliΝ

kiterjedéseΝsoránΝlétrejέttΝésΝmodernΝkorukbanΝújraΝnapvilágraΝkerültΝlatinΝnyelv ΝfeliratosΝ

anyagánakΝ nagyΝ részétΝ tartalmazzaΝ azΝ Epigraphik-Datenbank  Clauss / Slaby (EDCS). 

Azzal,Ν hogyΝ keres moduljaΝ kiválὰanΝ alkalmasΝ azΝ átoktáblákΝ szέvegéhezΝ párhuzamosΝ

helyekΝkeresésére,ΝsokkalΝgyorsabbanΝésΝszélesebbΝkέrbenΝváltakΝelérhet véΝadatok,ΝmintΝaΝ

sokΝ évvel-évtizeddelΝ ezel ttΝ έsszeállítottΝ feliratkorpuszokΝ indexeiΝ révén.Ν AzΝ EpigraphicΝ

DatabaseΝ ἘeidelbergΝ (EDἘ)Ν általΝ έsszegy jtέttΝ felirataiΝ έsszehasonlíthatatlanulΝ jobbanΝ

vannakΝkategorizálvaΝazΝEDűS-nél,ΝviszontΝjὰvalΝkevesebbΝfeliratΝtalálhatὰΝmegΝbenne.ΝAΝ

latinΝ nyelv Ν átoktáblákΝ legfrissebbΝ gy jteményeΝAminaΝKroppμΝDefixionesμΝ einΝ aktuellesΝ

űorpusΝlateinischerΝFluchtafelnΝcím Νkέnyve 2008-bὰl.ΝDolgozatombanΝazΝátoktábláraΝvalὰΝ

hivatkozásnálΝennekΝaΝ számaitΝ adomΝmegΝaΝdfx rέvidítésΝután,Ν szinténΝazΝáttekinthet ségΝ

érdekében,ΝottΝugyanisΝmegtalálhatὰΝazΝέsszesΝtέbbiΝkέzlésiΝhelye.ΝVégülΝnyelviΝjelenségekΝ
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párhuzamaihozΝAdamikΝŰélaΝτTKA-projektjénekΝ adatbázisátΝ (űsászárkoriΝ latinΝ feliratokΝ

számítὰgépesΝnyelvtέrténetiΝadatbázisaΝ- δδDŰ,Νvέ.Νhttpμ//lldb.elte.hu)Νhasználtam. 

 

* * * 

Köszönetnyilvánítás 

 

δegel szέrΝ témavezet mnek,Ν Dr.Ν AdamikΝ ŰélánakΝ szeretnémΝ megkέszέnniΝ aΝ

dolgozatΝ megírásáhozΝ nyújtottΝ felbecsülhetetlenΝ segítségét.Ν EgyΝ doktoriΝ disszertáciὰΝ

megírásaΝmindigΝhosszúΝésΝnehézségekkelΝ teliΝ folyamat,ΝdeΝ ΝmindigΝlelketΝέntέttΝbelém,Ν

amikorΝ elvesztettemΝ aΝ lendületet.Ν εegért Ν ésΝ türelmesΝ voltΝ velemΝ szemben,Ν rengetegΝ

hasznos szakirodalomra hívtaΝ felΝ aΝ figyelmemet,Ν ésΝ végigkísérteΝ aΝ disszertáciὰΝ

elkészülésénekΝ teljesΝ folyamatát.Ν σekiΝ kέszέnhetemΝ aztΝ is,Ν hogyΝ azΝ átoktáblákbanΝ

megtaláltamΝ aΝ doktoriΝ témámat.Ν AzΝ els Ν pillanattὰlΝ számítottΝ rámΝ azΝ δδDŰΝ (δateΝ δatinΝ

DataBase) OTKA-projektben, melynek kereténΝbelülΝmárΝeddigΝisΝtέbbΝezerΝvulgárisΝlatinΝ

jelenségetΝ kategorizáltunk.Ν Amellett,Ν hogyΝ Ν eΝ munkánakΝ egyΝ nagyszabásúΝ hivatkozhatὰΝ

adatbázisΝ leszΝ azΝ eredménye,Ν résztvev kéntΝ kit n Ν fejl désiΝ lehet ségetΝ jelentett,Ν ésΝ

magabiztossághozΝjuttatottΝaΝnyelviΝjelenségekΝértékelésékor. 

KέszέnetetΝ kellΝ mondanomΝ dr.Ν δassányiΝ Gábornak,Ν aΝ ŰTεΝ AquincumiΝ εúzeumΝ

munkatársának,Ν akiΝ felkértΝ azΝ aquincumiΝ átoktáblaΝ megvizsgálásáraΝ ésΝ feldolgozására.ΝΝ

EzzelΝ lényegébenΝ elindítottΝ azonΝ azΝ úton,ΝmelynekΝ eredményétΝmostΝ aΝ kezébenΝ tartjaΝ azΝ

τlvasὰ. 

εegΝkellΝkέszέnnέmΝdr.ΝSosztaritsΝτttὰnak,ΝazΝἙseumΝSavarienseΝf munkatársának,Ν

hogyΝ átengedteΝ számomraΝ aΝ savariaiΝ latinΝ nyelv Ν táblaΝ vizsgálatát,Ν amelyikΝ azΝ egyikΝ

legfontosabbΝforrásanyagnakΝbizonyult.Ν 

ἘálásΝ vagyokΝ dr.ΝσémethΝGyέrgynek,Ν amiértΝmeghívottΝ arraΝ aΝ konferenciára,Ν aholΝ

έsszegy ltekΝ azΝ átoktáblaΝ kutatásΝ legjelesebbΝ képvisel i.Ν EzenΝ túlmen enΝ aztΝ isΝ Ν tetteΝ

lehet vé,ΝhogyΝszemélyesΝbeszélgetésekΝsoránΝeszmétΝcserélhessekΝaΝtémaΝlegtapasztaltabbΝ

szakért ivel. 

ἘermanΝ Jὰzsef professzorΝ úrnakΝ kέszέnhetem,Ν hogyΝ aΝ latinΝ szakonΝ készítettΝ

szakdolgozatomΝ kiadásraΝ került.Ν Ν lektoráltaΝ els Ν tudományosΝ publikáciὰmat1, ezzel 

jelképesenΝisΝelindulhattamΝazΝáltalaΝmegállapítottΝirányban.  

1 BARTA 2005. 
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KέszέnettelΝtartozomΝaΝSemmelweisΝEgyetemΝσyelviΝKommunikáciὰsΝKέzpontjábanΝ

dolgozὰΝkollégáimnakΝis,ΝakikΝbeszélgetéseinkΝsoránΝszámosΝkiválὰΝέtletetΝadtakΝaΝdolgozatΝ

továbbfejlesztéséhez.Ν KülέnΝ kέszέnέmΝ VargaΝ ÉvaΝ KatalinnakΝ remekΝ meglátásait,Ν

szakirodalmiΝiránymutatásait,ΝmὰdszertaniΝkérdésekbenΝadottΝtanácsait.Ν 

Végül,ΝdeΝnemΝutolsὰΝsorbanΝkέszέnέmΝférjemnekΝésΝegészΝcsaládomnakΝaΝmegértést,Ν

aΝvégtelenΝ támogatástΝ ésΝ türelmet,Ν valamintΝ azt,Ν hogyΝbiztosΝhátteretΝ jelentettekΝnekemΝaΝ

disszertáciὰΝelkészítésénekΝküzdelmesΝidejeΝalatt.Ν 

 

 



10 

I. Bevezetés 

1. A témaválasztás és a dolgozat anyagának körülhatárolása 

 

A 2007-benΝ azΝ aquincumiΝ polgárvárosiΝ temet ben,Ν jὰlΝ dokumentáltΝ kέrülményekΝ

kέzέttΝmegtaláltΝátoktáblaΝjelent ségétΝazΝmutatja,ΝhaΝέsszehasonlítjukΝmásΝátoktáblákkal.Ν

εárΝazΝels ΝszempontΝtekintetében,ΝazΝadottΝprovinciábanΝmegtalálhatὰΝpárhuzamokΝkέzέttΝ

nyilvánvalὰváΝválik,ΝhogyΝezΝaΝleletΝnemcsakΝazértΝkiemelked ,ΝmertΝAquincumΝvárosánakΝ

eddigΝ rejtettΝ rétegeibeΝ engedΝ bepillantást,Ν hanemΝ aΝ pannoniaiΝ „korpusz”Ν nagyságátΝ isΝ

alapvet enΝmegnέveli.ΝA klasszikusΝantikvitásΝcsaknemΝteljesΝegészében,ΝaΝgέrέgΝterületekΝ

ésΝ aΝ rὰmaiΝ birodalomΝ szinteΝ mindenΝ pontjánΝ felbukkant ezΝ aΝ lelettípus.Ν SzámosΝ olyanΝ

települést,Ν provinciátΝ ismerünk,Ν ahonnanΝ tízesévelΝ kerülnekΝ el ,Ν mígΝ PannoniábanΝ aΝ

feliratosΝ mágikusΝ tárgyakΝ számaΝ isΝ jὰvalΝ azΝ átlagΝ alattΝ van2μΝ AΝ hagyományosanΝ ideΝ

sorolhatὰΝ régészetiΝ leletekΝ kέzέttΝ βŐΝ gemmát,Ν βγΝ amulettetΝ ésΝ mindέsszeΝ λΝ átoktáblátΝ

találunk3.Ν AzΝ aquincumiΝ táblaΝ értelmezéséhezΝ párhuzamokatΝ els sorbanΝ ezekb lΝ lehetΝ

remélni.Ν εégis,Ν azΝ el bbiΝ kétΝ kategὰriátΝ kiΝ kellettΝ zárnomΝ aΝ vizsgálatΝ kέréb l.Ν EzeknélΝ

ugyanisΝ nemΝ lehetΝ bizonyítaniΝ aΝ helyiΝ gyártást,Ν valὰszín legΝ kézikέnyvekb lΝ szolgaiΝ

mὰdonΝ kimásoltΝ kifejezéseketΝ takarnak,Ν számunkraΝ nemΝ vagyΝ aligΝ értelmezhet Ν mὰdonΝ

adjákΝmegΝaΝmegrendel ΝkívánságáraΝelkészítettΝvéd -elhárítὰΝvarázsigéket.ΝRáadásulΝezekΝ

valὰdiΝértelmével,ΝeredetévelΝsemΝbiztos,ΝhogyΝ kΝmagukΝisΝ tisztábanΝvoltak4.ΝAΝgemmákΝ

esetébenΝ aΝ rajtukΝ szerepl Ν egy-kétΝ szavasΝ mágikusΝ kifejezések,Ν illetveΝ azΝ amulettekΝ

nagyrésztΝ értelmezhetetlenΝ varázsszavaiΝ ésΝ jeleiΝ aΝ latinΝ ésΝ gέrέgΝ szέvegesΝ átoktáblákΝ

magyarázatáhozΝ kevésΝ párhuzamotΝ nyújtanak.Ν AΝ pannoniaiΝ átoktáblákΝ ugyanisΝ kizárὰlagΝ

latinulΝésΝgέrέgülΝszülettekΝmeg.ΝPusztánΝegy-kétΝdarabonΝtalálhatὰkΝmágikusΝjelek,ΝdeΝnemΝ

ezekΝadjákΝazΝadottΝtáblaΝf Νtartalmát.ΝAzΝaquincumiΝtáblaΝfeldolgozásaΝsoránΝezértΝcsakΝaΝ

helyiΝátoktáblákatΝvizsgáltamΝmegΝkέzelebbr l,ΝésΝúgyΝtaláltam,ΝhogyΝgy jteménykéntΝvalὰΝ

kezelésükhέzΝ egységesΝ elvekΝ mentén,Ν felhasználvaΝ aΝ publikálásukΝ ὰtaΝ megszületettΝ

eredményeket,ΝújraΝmegΝkellΝ ketΝvizsgálni.Ν 

2 AΝ pannoniaiΝ mágikusΝ feliratokΝ gy jteményétΝ σémethΝ Gy.Ν állítottaΝ έsszeμΝ NÉεETἘ 2012b (angolul), 

NÉεETἘ β01βaΝ(magyarΝváltozat). 
3 AΝdisszertáciὰΝbenyújtásaΝel ttΝháromΝhéttelΝkétΝújabbΝátoktáblaΝkerültΝel ΝAquincumbὰl,ΝezeketΝazonbanΝeΝ
dolgozatΝ kereténΝ belülΝ márΝ nemΝ tudtamΝ feldolgozni.Ν SzinténΝ kiΝ kellettΝ hagynomΝ aΝ harmadikΝ savariai 
átoktáblát,ΝmertΝaΝpublikálὰja mégΝnemΝkέzέlteΝazΝeredményeit. ÖsszesenΝtehátΝβ01η.ΝmárciusáigΝ1βΝátoktáblaΝ
kerültΝ el ,Ν ebb lΝ kett tΝ tarthatunkΝ gέrέgΝ nyelv nek,Ν 10-etΝ pedigΝ latinΝ nyelv nekΝ (egyenΝ gέrέgΝ mágikusΝ
hatásfokozὰΝkifejezéssel)Ν– aΝkétΝújabbΝaquincumiΝésΝaΝharmadikΝsavariaiΝ isΝpillanatnyilagΝ teljesΝegészébenΝ
latin nyelv nekΝlátszik.Ν 
4 εelyekreΝ aΝ számosΝ „elírás”,Ν nemΝ kέvetkezetesenΝ írtΝ varázsige,Ν démonnévΝ utal,Ν ésΝ valὰszín legΝ aΝ
kharaktérekΝnagyΝszámaΝmέgέttΝisΝvalὰjábanΝkevesebbetΝkellΝkeresnünk. 
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AΝ kilencΝ táblaΝ hétΝ egykoriΝ pannoniaiΝ településenΝ készültΝ (Aquincum, Savaria, 

Carnuntum, Emona, Poetovio, Siscia  ésΝ egyΝ ismeretlenΝ lel hely),Ν id benΝ aΝ provinciaΝ

fennállásánakΝ els Ν háromΝ évszázadátΝ fedikΝ le,Ν ésΝ azΝ elmúltΝ b Ν százΝ évΝ külέnbέz Ν

id pontjaibanΝ kerültekΝ el ,Ν majdΝ külέnbέz képpenΝ dolgoztákΝ felΝ ketΝ – mind 

mὰdszertanában,ΝmindΝmin ségében.ΝAΝ szakirodalombanΝ sokΝ pontatlanΝ hivatkozástΝ lehetΝ

találni,Ν ésΝgyakranΝ aΝ legfrissebbΝ tanulmányokΝ isΝ aΝ legrégebbiΝverziὰkhozΝnyúlnakΝvissza,Ν

tudomástΝnemΝvéveΝazΝid kέzbenΝmegoldottΝproblémákrὰl. 

 

2. A vizsgálat módszerei 
 

AzΝ έsszehangoltΝ elemzésemΝ aΝ kέvetkez Ν szempontokΝ alapjánΝ tέrténik. Nagyon 

fontosnakΝ tartomΝ aΝ küls Ν jellegzetességekΝ mélyrehatὰΝ vizsgálatát,Ν aholΝ lehetséges,Ν

autopsziáraΝ hagyatkozom.Ν SzámbaΝ veszemΝ aΝ lel helyet,Ν megvizsgálom,Ν milyenΝ típusúΝ

település,ΝmelyΝpontjánΝkerültΝel ,Ν igyekszemΝaΝpontosΝ lel kέrülményeknekΝisΝutánajárni.Ν

εivelΝazΝátoktáblaΝgyakranΝnemΝcsakΝaΝmágikusΝrítusΝdokumentáciὰja,ΝhanemΝazΝeszkέzeΝ

is,ΝérdemiΝ informáciὰkatΝ jelenthetΝazΝὰlomlapotΝértΝeljárásokΝ(átszúrás,Ν feltekerés,Νégetés)Ν

megfigyelése.Ν AΝ szέvegΝ έsszképe,Ν rendezettsége,Ν azΝ írásΝ iránya,Ν aΝ bet típusokΝ mindΝ

lehetnekΝ azΝ átokΝ hatásfokozὰi,Ν nemΝ csakΝ azΝ írnokΝ iskolázottságárὰlΝ ésΝ igényességér lΝ

tudὰsítanak.ΝεindezekreΝaΝnyilvánvalὰΝgy jteményképzésiΝcélokΝmellettΝazértΝvan szükség,Ν

mertΝesetlegΝhozzájárulhatnakΝaΝszέvegΝpontosabb,ΝhelyesebbΝértelmezéséhez. 

AΝ táblaΝ bels Ν vizsgálataΝ soránΝ egyrésztΝ aΝ szέvegΝ lejegyz jeΝ általΝ elkέvetettΝ

helyesírásiΝ hibákatΝboncolom. EnnekΝ folyamánΝnagyΝhangsúlytΝ fektetek aΝnemΝnormatív,Ν

szubstandardΝ (ún.Ν vulgáris)Ν latinΝ ésΝ gέrέgΝ jelenségekΝ feltárására,Ν mivelΝ aΝ feliratokΝ ésΝ aΝ

hétkέznapiΝéletΝkevésΝfennmaradtΝírásosΝdokumentumaΝ(instrumenta inscripta) mellett ez a 

forrástípusΝnyújtjaΝaΝtémáhozΝaΝlegtέbbΝérintetlenΝadatot,ΝezenΝkeresztülΝismerhet ΝmegΝels Ν

kézb lΝazΝirodalmiΝnormátὰlΝtávolΝállὰΝnyelvhasználat.ΝAΝnyelviΝelemzésΝmásikΝmὰdszereΝaΝ

párhuzamosΝhelyekΝfelkutatása,ΝegyrésztΝazΝirodalomban,ΝmásrésztΝazΝátoktáblákΝέsszesítettΝ

korpuszában.Ν EΝ kétΝ eljárásΝ egymásΝ mellettΝ választΝ adhatΝ arraΝ aΝ kérdésre,Ν hogyΝ

feltételezhetünk-eΝsegítségülΝhívottΝvarázskέnyvet,ΝannakΝreceptjeΝszerintΝkészülhetett-e az 

átokΝ ésΝveleΝ aΝ tábla,Ν vagyΝ esetlegΝ egyΝmagánembertΝkellΝ aΝ szέvegΝmέgέttΝ látnunk. Ezzel 

ugyanakkorΝ talánΝ azΝ isΝ megállapíthatὰváΝ válik,Ν ezΝ mennyibenΝ egyΝ emberΝ έnállὰΝ nyelviΝ

megnyilatkozása,Ν vagyΝugyanúgyΝpusztánΝ formulákbὰlΝ építkezik,Ν ahogyanΝ aztΝ aΝ nagyobbΝ

epigráfiaiΝemlékeknélΝtapasztaljuk. 
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εiel ttΝ azΝ egyesΝ tárgyakΝ elemzéséreΝ rátérnék,Ν tekintsük átΝ általánosságbanΝ azΝ

átoktáblákatΝ mintΝ régészetiΝ lelettípust,Ν ésΝ vizsgáljukΝ megΝ aΝ vulgárisΝ latinΝ jelent ségétΝ

kutatásunkΝcéljánakΝérdekében. 

 

3. Az átoktáblák mint forrásanyag 

 

AzΝ átoktáblákΝ (defixionum tabellae)Ν mágikusΝ szertartásokΝ fontosΝ eszkέzeiΝ voltak5. 

Ezeken keresztülΝ lehetettΝ üzenetetΝ küldeniΝ azΝ isteneknek,Ν segítségetΝ kérniΝ t lükΝ ahhoz,Ν

hogyΝvalakiΝelégtételtΝkapjonΝazΝ tΝértΝsérelmekért,ΝvagyΝhogyΝegyΝmásikΝemberΝakaratát,Ν

έnrendelkezésétΝgonoszΝszándékbὰlΝmeggátolja6.ΝAΝtársadalomΝmindenΝrétegeΝ– aΝcsászáriΝ

családtὰlΝaΝrabszolgákigΝ– igénybeΝvehetteΝeztΝaΝsέtétΝeljárást,ΝhaΝúgyΝérezték,ΝmásΝeszkέzΝ

márΝnemΝállΝaΝrendelkezésükre.ΝSzerelmiΝcsalὰdások,ΝüzletiΝviszályok,ΝbírὰságiΝügyek,ΝvagyΝ

egyΝ ellopottΝ személyesΝ tárgy,Ν egyΝ fontosΝ kocsiversenyΝ isΝ hajthattaΝ aΝ kuncsaftokat 

mágusokhoz,Ν ugyanakkorΝ nemΝ zárhatjukΝ ki,Ν hogyΝ házilagΝ isΝ lefolytattakΝ egy-egy 

szertartást.ΝεintΝrégészetiΝlelet,Νalapvet enΝegyΝaprὰ,ΝáltalábanΝvalamilyenΝmὰdonΝfeltekert,Ν

έsszehajtottΝvékonyΝὰlomlapotΝértünkΝrajta,ΝdeΝfennmaradtΝvarázskέnyvekΝreceptjeiΝalapjánΝ

valὰszín legΝmás,ΝkέnnyenΝ lebomlὰΝalapanyagotΝ isΝ használtakΝ eΝ célra.ΝσemΝ ritkánΝ t vel,Ν

szέggelΝ átszúrtákΝ ket,Ν ezzelΝ isΝ nyomatékosítvaΝ ésΝ visszafordíthatatlannáΝ téveΝ aΝ benneΝ

foglaltΝ ártὰΝ szándékot.Ν τttΝ helyeztékΝ elΝ ket,Ν illetveΝ ottΝ végeztékΝ elΝ a rituálékat,Ν aholΝ

elképzeléseikΝ szerintΝ egyrésztΝ aΝ segítségülΝ hívottΝ isteniΝ er Ν elérhet Ν volt,Ν másrésztΝ aholΝ

remélhet legΝ senkiΝ nemΝ bukkantΝ rájuk,Ν titokbanΝ maradhattakΝ ésΝ hatásukatΝ zavartalanulΝ

kifejthették.Ν AzΝ átoktáblákΝ ezértΝ kerülnekΝ el Ν gyakranΝ temet kb l.Ν ἙttΝ aΝ szertartásΝ soránΝ

megidéztékΝ egyΝ frissenΝ elhantoltΝ halottΝ szellemét,Ν ésΝ vagyΝ üzenetkέzvetítésreΝ

kényszerítettékΝ azΝ alvilágiΝ er kΝ felé,Ν vagyΝ aΝ célszemélyΝ kísértésétΝ akartákΝ t le.Ν

εindemellettΝaΝhelyszínΝaΝszertartásΝeredményességétΝisΝbiztosítaniΝhivatott,ΝhiszenΝazΝátokΝ

megváltoztathatatlanságátΝ aΝ halálΝ végérvényességeΝ isΝ szentesítette.Ν AΝ szentélyekbenΝ

elhelyezettΝátoktáblákΝazΝadottΝistenΝkέzbenjárásátΝkérik,ΝkimondvaΝésΝkimondatlanulΝis. 

AzΝátoktáblákΝkészítésénekΝszokásaΝmárΝjὰvalΝaΝrὰmaiakΝel ttΝlétezett.ΝAΝlatinΝnyelv Ν

átoktáblákΝ szέvegéb lΝ kiderül,Ν hogyΝ kέzvetlenΝ el zményénekΝ aΝ gέrέgΝ táblákatΝ lehetΝ

5 AzΝátoktáblákΝáltalánosΝismertetésétΝszámosanΝhelyenΝέsszefoglaltákΝel ttem,ΝmagyarulΝ legutὰbbΝNÉεETἘ 

Gy. (NÉεETἘ β01βaΝ ésΝNÉεETἘ 2013b).Ν AzΝ alábbiΝ ismertet Ν aΝ táblákΝ küls Ν jellegzetességeir lΝ aΝBARTA 

2013-n alapul. 
6 D.R.ΝJordanΝdefiníciὰjaΝmegkerülhetetlenΝazΝátoktáblákΝbemutatásánálμΝDefixiones are inscribed pieces of 

lead, usually in the form of thin sheets, intended to bring supernatural power to bear against persons or 

animals „A defixiὰk,Ν feliratosΝ ὰlomdarabok, általábanΝ kisΝ méret Ν vékonyΝ lemezek,Ν amelyekΝ célja,Ν hogyΝ
természetfeletti eszkέzέkkelΝ befolyásoljákΝ másΝ személyekΝ vagyΝ állatokΝ cselekedeteit vagyΝ egészségét.Ν
(JORDAN 1985b, 206.) 
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tekinteni,Ν ezΝaΝ szokásΝ jelentΝmegΝ latinΝ fordításban,ΝEurὰpaΝ latinΝnyelv Ν felénΝ is.ΝAΝgέrέgΝ

irodalombanΝ el szέrΝ PlatὰnΝ (Áll. 364b-c,Ν ill.Ν Tέrv.Ν 933a)Ν említiΝ aztΝ aΝ szὰt,Ν mellyelΝ aΝ

gέrέgbenΝjelέljükΝazΝátoktáblákatΝ(katadesmos, ill. katadesis).ΝAΝszὰΝmegkέtésreΝutal,ΝezzelΝ

definiáljaΝisΝmagát,Νmegkέt ΝátkokΝelnevezéséreΝhasználják.ΝAΝlatinbanΝszinténΝaΝ’megkέt’Ν

jelentés Ν ligo ésΝ külέnféleΝ praeverbiumos változataiΝ azΝ alapszavak,Ν deΝ azΝ interpretatio 

Romana ezenΝ aΝ pontonΝ isΝ megjelentμΝminthogyΝ aΝ rὰmaiaknálΝ isΝ létezettΝ έnállὰΝmágikus,Ν

rituálisΝbajelhárításΝ (clavus annalis),ΝmelyetΝaΝ f ΝmozdulatΝutánΝátszúrásnakΝ ’d˹˺ixio’-nak 

neveztékΝ elΝ (márΝ csakΝ aΝ kés Ν ὰkorban)7 aΝ megkέtésesΝ táblákat,Ν ennekΝ igéjeΝ viszontΝ

megtalálhatὰΝ rajtukΝ aΝ devoveo,Ν ’áldozatkéntΝ felajánl’Ν szὰvalΝ együtt8.Ν AzΝ átoktáblákΝ

készítésénekΝkezdetétΝugyanΝmegΝlehetΝjelέlniΝaΝlegkorábbanΝel kerültΝneveketΝtartalmazὰΝ

táblákkal9,ΝdeΝaΝszokásΝkiindulὰpontjánakΝmeghatározásaΝnemΝilyenΝegyszer ,ΝugyanakkorΝ

azΝévszázadokΝsoránΝszemmelΝláthatὰanΝváltozottΝaΝszerkezetük,ΝtέbbΝkülέnféleΝküls ΝhatásΝ

eredményeként.Ν EzekΝ kέzέttΝ sorolhatjukΝ felΝ azΝ egyiptomi,Ν zsidὰ,Ν mezopotámiai,Ν hettitaΝ

mágiát,Ν deΝ italikus10 párhuzamokatΝ isΝ lehetΝ bennükΝ felfedezni,Ν s tΝmegfogalmazásukban,Ν

istenvilágukbanΝ megjelennekΝ aΝ császárkoriΝ provinciálisΝ helyiΝ lakosokΝ nyelvezeteΝ ésΝ

vallásosΝelképzelései. 

AzΝ átoktáblákΝ csoportosításaΝ számtalanΝ mὰdonΝ tέrténhet.Ν TartalmukatΝ tekintveΝ

készülhettekΝ peresΝ eljárásokΝ befolyásolására,Ν sértettΝ szerelmekΝ megbosszulásáraΝ ésΝ

viszonzatlanΝ szerelmekΝ megszerzésére,Ν gazdaságiΝ ellenfelekΝ ellehetetlenítésére,Ν

sportversenyekΝ befolyásolására,Ν valamilyenΝ sérelmetΝ elszenvedettΝ személyΝ kárpὰtlására,Ν

valamintΝ legutὰbbΝ elkülέnítettékΝ azΝ államellenes,Ν hatalomellenesΝ átkokΝ kategὰriájátΝ is.Ν

σyelvezetüketΝtekintveΝazonbanΝmárΝkevesebbΝcsoportotΝlehetΝelkülέníteni.ΝFaraoneΝ1λλ1-

esΝtanulmányábanΝállapítottaΝmegΝ ketΝaΝvarázsformulákΝalapján11: 

- kέzvetlenΝ megkέt Ν formulaμΝ egyesΝ számΝ els Ν személyΝ igék,Ν melyekΝ kέzvetlenΝ

hatástΝszándékoznakΝkifejteniΝazΝáldozatraΝvagyΝtestrészeireΝ(pl.ΝmegkέtέmΝXY-t) 

- ima-formulaμΝ istenekΝ ésΝ démonokΝmegszὰlításaΝ utánΝmásodikΝ személy Ν felszὰlítὰΝ

igealakokΝ(pl.ΝkέsdΝmegΝXY-t) 

- kívánság-formulaμΝ azΝ áldozatraΝ vonatkozὰΝ harmadikΝ személy Ν igealakΝ (pl.Ν XYΝ

legyenΝszerencsétlen) 

7 εodernkoriΝelnevezésétΝAUDOLLENT 1904, 41-Őγ.Νegységesítette,ΝakiΝmegfogalmaztaΝaΝdefixioΝésΝaΝdevotioΝ
kέzέttiΝkülέnbséget. 
8 KÖVES-ZULAUF 1995, 103. a devotio urbisrὰl,ΝmintΝaΝrὰmaiΝmágiaΝegyikΝmegnyilatkozásárὰl. 
9 OGDEN β00β,Νβ11.ΝkέzliΝaΝszέvegétΝésΝbibliográfiaΝadatait. 
10 AzΝoszkΝtáblák legutὰbbiΝέsszefoglalásaΝmagyarulμΝLAKATOS 2013. 
11 FARAONE 1991, 13. 
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- similia similibus formulaμΝ valὰjábanΝ azΝ el z ekΝ egyikénekΝ kombinálásaΝ egyΝ

meggy z ΝhasonlattalΝ(pl.ΝAhogyanΝezΝaΝtestΝhidegΝésΝélettelen,ΝugyanúgyΝXYΝisΝ

legyenΝhidegΝésΝélettelen). 

AzΝ átoktáblákΝ szέvegénekΝ tanulmányozásaΝ azΝ utὰbbiΝ b Ν évszázadΝ folyamánΝ sosemΝ

lankadt. 1897-benΝadtaΝkiΝR.ΝWünschΝazΝἙnscriptionesΝGraecaeΝutolsὰΝkέtetébenΝazΝattikaiΝ

defixiὰkat.ΝTízΝévetΝsemΝkellettΝvárniΝA.ΝAudollentΝnagyszabásúΝmunkájára,ΝmelyΝkέzέlteΝ

nemcsak azΝ addigΝ el kerültΝ έsszeΝ gέrέgΝ ésΝ latinΝ átoktáblát,Ν deΝ bevezet jénekΝ jὰnéhányΝ

megállapításaΝaΝtémaΝlegf bbΝhivatkozásiΝpontjánakΝszámítΝaΝmaiΝnapig.ΝEls ΝkiegészítéseΝ

1920-banΝ készültΝ el,Ν ε.Ν ŰesnierΝ azΝ 1λ1Ő-igΝ újonnanΝ megjelentΝ ηγΝ darabΝ újΝ táblátΝ

publikálta. 1968-banΝGarcíaΝRuiz,ΝegyΝévvelΝkés bbΝpedigΝἘ.ΝSolinΝkέzέlteΝaΝfrissΝleleteket.Ν

Addig csak K. Preseindanz 1930-banΝésΝ1λγη-benΝmegjelentΝbibliográfiaiΝtájékoztattakΝazΝ

újonnanΝel kerültΝtárgyakrὰl.Ν1λκκ-banΝR.S.τ.ΝTomlinΝaΝbathiΝásatásokΝeredményeiΝkέzέttΝ

tetteΝ mindenkiΝ számáraΝ elérhet véΝ SulisΝ εinervaΝ szentélyénekΝ átokszέvegeit,Ν έtΝ évvelΝ

kés bbΝpedigΝaΝhasonlὰΝjelent ség ΝUley-iΝleleteketΝisΝkέzέlteΝA.ΝWoodwardΝésΝP.Νδeach.Ν

A 2000-esΝévekb lΝkiemelend ΝP.-Y.ΝδambertΝ tanulmányaΝgalliaiΝ táblákrὰl,ΝmígΝaΝmainzi 

Isis- ésΝεagnaΝεater-szentélyΝanyagátΝJ.ΝŰlänsdorfΝvezetésévelΝdolgoztákΝfel.ΝAudollent-

éhozΝ foghatὰΝ gy jteményesΝ munkaΝ legutὰbbΝ β00κ-banΝ A.Ν KroppΝ tollábὰlΝ született,Ν akiΝ

ugyancsakΝ azΝ eddigΝ ismertΝ latinΝ nyelv Ν átoktáblákΝ egyΝ (nagyobb)Ν részétΝ foglalta egy 

gy jteménybeΝazΝátoktáblákΝnyelvhasználatrὰlΝírtΝmonográfiájánakΝmellékleteként. 

AΝ számos,Ν szέvegkέzlésΝ kapcsánΝ kέzέltΝ eredményΝ έsszefoglalὰjaΝ kέzülΝ kiΝ kellΝ

emelni J. Gager 1992-esΝ monográfiáját,Ν melyΝ aΝ szélesΝ kέzέnséggelΝ isΝ megismertetteΝ aΝ

m fajt.Ν F.Ν GrafΝ céljaΝ isΝ hasonlὰΝ volt,Ν azΝ Ν úttέr Ν m veΝ alapvet enΝ azΝ mágiaΝ helyénekΝ

meghatározásárὰlΝ szὰl,Ν számosΝ helyenΝ hagyatkozottΝ azΝ átoktáblákra.Ν AΝ β000-esΝ évekt lΝ

sohaΝnemΝlátottΝer reΝkapottΝaΝmágiaΝésΝezenΝbelülΝátoktáblákΝkutatása12,ΝmelynekΝszámosΝ

tanulmánykέtetbenΝolvashatjukΝeredményeit13.  

AzΝ átoktáblákrὰlΝ isΝ kaphatunkΝ leírásokatΝ aΝ mágikusΝ papiruszokbὰl,Ν melynekΝ els Ν

kέzlésétΝK.ΝPreisendanzΝkészítetteΝel.ΝTovábbiΝpárhuzamokkalΝszolgálhatnakΝaΝR.ΝKotanskyΝ

általΝpublikáltΝamulettekΝis. 

 

 

12 UgyanΝ nemΝ tartozikΝ szorosanΝ ennekΝ dolgozatnakΝ aΝ témájához,Ν mivelΝ pannoniaiΝ átoktáblákΝ kέzέttΝ nincsΝ
olyan,ΝmelyenΝ rajzΝ lenne,ΝdeΝvárhatὰ,ΝezértΝ fontosΝkiemelniΝNÉεETἘ 2013-at,ΝmelyΝ tέbbekΝAudollentΝnagyΝ
hiányosságátΝ pὰtoljaΝ azΝ átoktáblákΝ rajzainakΝ publikálásával.Ν AhogyΝ aΝ kés bbiekbenΝ látniΝ fogjuk,Ν számosΝ
esetbenΝaΝszέvegΝésΝaΝtáblaΝbármelyΝegyébΝjellegzetességeΝszorosΝkapcsolatbanΝállΝegymással,ΝelengedhetetlenΝ
mindenΝtekintetbenΝmegvizsgálniΝ ket. 
13 FLINT 1999; GORDON–MARCO SIMON 2010;
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3. A vulgáris latin, az átoktáblák nyelvezete 

 

AzΝ átoktáblákΝ publikálásaΝ aΝ nyelvészetiΝ kutatásoknakΝ isΝ teretΝ engedett,Ν azΝ els Ν eztΝ

taglalὰΝ tanulmányΝ márΝ 1λ0κ-banΝ megjelentΝ ε.Ν σiedermannΝ tollábὰl14.Ν TízΝ évΝ múlvaΝ

születettΝmegΝε.ΝJeanneret15 munkájaΝazΝátoktáblákΝnyelvér l,ΝmelybenΝazΝaddigΝtέbbΝmintΝ

1γ0Ν darabraΝ rúgὰΝ latinΝ nyelv Ν szέvegekΝ jellegzetességeitΝ vizsgáltaΝmeg,Ν ŐΝ évvelΝ kés bbΝ

pedigΝ egyΝ kiegészítéstΝ isΝ írtΝ hozzá.ΝAzΝ Ν általaΝ kijelέltΝ útvonalonΝ haladtΝ E.ΝGarcíaΝRuizΝ

1968-asΝ gy jtéseΝ ésΝ elemzéseΝ aΝ nyelviΝ jelenségekr l.Ν AzΝ 1990-esΝ évekt lΝ J.σ.Ν AdamsΝ

számosΝ m vébenΝ foglalkozottΝ azΝ átoktáblávalΝ mintΝ aΝ vulgárisΝ latinΝ megismerésénekΝ

forrásával16.Ν KülέnΝ tanulmánytΝ szenteltΝ aΝ bathiΝ átoktáblákΝ kiadὰiΝ hibáinakΝ kijavításának,Ν

melyetΝnyelvészetiΝalapokonΝvégzettΝel17.ΝVégülΝA.ΝKroppΝβ00κ-asΝmunkájátΝittΝisΝmegΝkellΝ

említeni,ΝmelybenΝátoktáblákΝtέbbrét ΝnyelviΝelemzésétΝadta,Ν tέbbekΝkέzέttΝmegvizsgálvaΝ

kommunikáciὰsΝtechnikájukatΝésΝaΝvulgárisΝlatinΝjelenségeket. 

AΝ pannoniaiΝ mágikusΝ feliratokkalΝ mintΝ egységgelΝ aΝ kέzelmúltbanΝ FehérΝ Ű.Ν ésΝ

σémethΝGy.ΝisΝtέbbΝhelyenΝfoglalkozott18. 

εinthogyΝlatinΝnyelv ΝátoktáblákΝaΝKr.ΝἙ.ΝszázadtὰlΝaΝKr.Νu.ΝV.ΝszázadigΝfolyamatosanΝ

születtek,ΝmegbízhatὰΝforrásaiΝaΝvulgárisΝ latinΝváltozásokΝ tanulmányozásának.ΝAΝfeliratokΝ

ésΝ azΝ egyiptomiΝ szárazΝ homokbanΝ meg rz dέttΝ papiruszokΝ mellettΝ ezΝ azΝ aΝ szέvegtípus,Ν

melyΝ kέzvetlenΝ forráskéntΝ használhatὰΝ eΝ témában.Ν AΝ helyesírásiΝ berέgz désekΝ ellenére,Ν

illetveΝmellettΝholΝjobban,ΝholΝkevésbéΝfelsejlenekΝazokΝaΝjelenségek,ΝmelyekΝláttatjákΝaztΝaΝ

beszéltΝ nyelvet,Ν amelyΝ alapjátΝ adtaΝ aΝ maiΝ újlatinΝ nyelveknek.Ν Ezekr lΝ márΝ beszámolnakΝ

ὰkoriΝ szerz kΝ is,Ν vagyΝ szerepl iketΝ beszéltetikΝ aΝ tέbbekΝkέztΝ sermo vulgarisnak nevezett 

nyelvváltozaton,Ν vagyΝ kΝ magukΝ tesznekΝ megjegyzéstΝ erreΝ vonatkozὰan,Ν ezekΝ aΝ

megnyilatkozásokΝaΝvulgárisΝlatinΝtanulmányozásánakΝkέzvetettΝforrásai.ΝEhhezΝaΝtípushozΝ

sorolhatὰkΝolyanΝszakmaiΝjelleg Νm vek,Νkézikέnyvek,ΝmelyekΝnemΝaΝrétorikaiΝképzettség Ν

szakemberekΝszámáraΝkészültek,ΝaΝcéljukΝaΝminélΝpontosabbΝinformáciὰkέzlésΝvolt,ΝolyanΝ

nyelvezeten,ΝmelyΝszámukraΝisΝkέnnyenΝérthet .ΝUgyanilyenΝjellemz iΝvannakΝaΝkeresztényΝ

szέvegekΝ nagyΝ részének,Ν f legΝ azoknak,Ν melyekΝ célkέzέnségétΝ nemΝ azΝ egyházΝ tanult,Ν

vezet ΝrétegeΝadta19. 

14 NIEDERMANN 1908. 
15 JEANNERET 1908. 
16 ADAMS 2004, 2007, 2013. 
17 ADAMS 1992. 
18 EzekΝkέzülΝkiemelend μΝFEἘÉR 2006 ésΝβ00ιΝpassim, valamint NÉεETἘ 2012a-b. 
19 Err lΝrészletesenΝl.ΝHERMAN 2013, 24-30. 
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AΝvulgárisΝlatinΝjelenségekΝleírásávalΝszámosΝmonográfiaΝfoglalkozik.ΝἘ.ΝSchuchardtΝ

munkájaΝ teremtetteΝ megΝ azΝ alapokatΝ aΝ hangtaniΝ kérdésekΝ tárgyalásához.Ν AΝ kέzvetlenΝ

forrásokΝ vizsgálataΝ egy-egyΝ fέldrajziΝ egységΝ leírásávalΝ kezd dέtt.Ν EzekΝ kέzülΝ aΝ kiΝ kellΝ

emelni J. Pirson 1901-esΝm vétΝ aΝ galliaiΝ ésΝA.Νűarnoy-étΝ aΝ hispaniaiΝ feliratokΝ nyelvér lΝ

(1906). A dalmatiai latinnal 1915-benΝSkokΝfoglalkozottΝel szέr,ΝaΝszomszédosΝDaciávalΝésΝ

Scythia Minorral S. Sorin 1961-ben.Ν VäänänennekΝ aΝ pompeiiΝ feliratokΝ „hibáirὰl”Ν írtΝ

gy jteményeΝmegkerülhetetlennéΝváltΝmindenΝvulgárisΝlatinnalΝfoglalkozὰΝkutatὰΝszámára.Ν

PannoniaΝ tekintetébenΝ δuzsénszkyΝ V.Ν esetlistájátΝ tarthatjukΝ azΝ els Ν nyelviΝ írásnak.Ν Ἐ.Ν

εihaescuΝmunkásságaΝegybenΝtekintiΝátΝaΝdunaiΝprovinciákΝlatinságát.ΝἘermanΝJ.ΝkutatásaiΝ

azonbanΝmárΝnemcsakΝ aΝpannoniaiΝ latinitástΝ érintették,ΝhanemΝszélesebbΝέsszefüggésekre 

világítottakΝ rá.Ν TέbbΝ helyenΝ kritizáltΝ mὰdszertanánakΝ helyességétΝ AdamikΝ Ű.Ν kés latinΝ

nyelvtέrténetiΝ adatbázisaΝ igazolja20. 2007-benΝ FehérΝ Ű.Ν megírtaΝ PannoniaΝ latinΝ

nyelvtέrténetét,ΝmindenΝlehetségesΝforrástΝszámbaΝvéve. 

AΝvulgárisΝlatinΝjelent ségeΝazΝátoktáblákΝkutatásaΝsoránΝszámosΝesetbenΝbizonyságotΝ

nyert.ΝAhogyΝAdamikΝŰ.ΝaΝpannoniaiΝfeliratosΝanyagΝkapcsánΝigazolta,ΝúgyΝJ.σ.ΝAdamsΝaΝ

bathiΝ táblákΝ publikálásaΝ soránΝ mutatottΝ ráΝ arra,Ν hogyΝ aΝ bet tévesztésekΝ megfelel Ν

értékelésévelΝnemcsakΝaΝszέvegΝáltalánosΝέsszképér lΝkaphatunkΝmásΝismereteket,ΝhanemΝ

számosΝesetbenΝazΝértelmezéstΝisΝmὰdosítaniΝtudjuk21.ΝAΝbritanniaiΝátoktáblákΝolyanΝszavakΝ

általánosΝhasználatáraΝvilágítottakΝrá,ΝmelyekΝaddigΝmáshonnanΝnemΝvoltakΝismertekΝabbanΝ

aΝ jelentésben,Ν olyanΝ hangtaniΝ jelenségekΝ bukkantakΝ felΝ gyakrabban,Ν melyekΝ másholΝ

ritkábban,Ν másholΝ kevésbéΝ adatoltΝ mondattaniΝ jelenségekΝ megfigyelésétΝ tettékΝ lehet vé.Ν

TovábbáΝel térbeΝkerültΝennekΝaΝspeciálisΝnyelvezetnekΝaΝformulákbὰlΝépítkez ,ΝjogiΝelemeiΝ

is. 

AΝ kέvetkez kbenΝ aΝ pannoniaiΝ korpusztΝ tekintemΝ átΝ hasonlὰΝ elvekΝ mentén,Ν olyanΝ

kérdésekreΝkeresveΝaΝválasztμ 

A)ΝAzΝátoktáblaΝmintΝszέvegtípust tekintve 

- lehet-eΝ elkülέníteniΝ helyiΝ jellegzetességeket,Ν kέrvonalazhatὰ-e egyfajta pannoniai 

stílus, 

- amennyibenΝnemΝalkotnakΝegységet,Νkέthet k-eΝέnállὰanΝmásΝprovinciákbanΝfelleltΝ

párhuzamokhoz. 

 

 

20 ADAMIK β01βaΝésΝβ01βb. 
21 ADAMIK β00ηΝésΝβ010Ν(azΝel bbiΝátdolgozottΝmagyarΝváltozata),ΝADAMS 1992. 
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Ű)ΝAzΝátoktáblákΝnyelvezetétΝtekintve 

- másΝ képetΝ kapunk-eΝ azΝ általánosΝ pannoniaiΝ nyelviΝ viszonyokrὰl,ΝmintΝ amelyekr lΝ

egyébΝforrásokΝ(alapvet enΝaΝfeliratok)Νtudὰsítanak, 

- mennyibenΝ járulnakΝ hozzáΝ aΝ korabeliΝ beszéltΝ nyelv,Ν aΝ vulgárisΝ latinΝ

megismeréséhez, 

- tarthatὰ-eΝ azΝ azΝ állítás azΝ átoktáblákatΝ έnállὰanΝ tekintve, hogy PἉnnoniában a 

mágikusΝkommunikáciὰΝnyelveΝaΝgέrέgΝvolt. 

εindezeketΝaΝszempontokatΝazΝegyesΝfejezetekbenΝisΝfolyamatosanΝmindvégigΝszem 

el ttΝtartom,ΝígyΝazΝeΝkérdésekreΝadandὰΝválaszaimΝaΝzárὰ,Νértékel ΝέsszefoglalásΝgyanántΝisΝ

szolgálὰΝfejezetb lΝésΝazΝegyesΝtáblákatΝbemutatὰΝfejezetekb lΝkirajzolὰdὰΝegyüttesΝέsszképΝ

alapjánΝbontakoznakΝkiΝaΝmagukΝteljességében. 
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Az aquincumi átoktábla 

 
                    1έΝχzΝἉqἡincἡmiΝátoktáblἉΝ(δἉssányiΝύáborΝ˺énykép˹)Ν 

βέΝχzΝἉqἡincἡmiΝátoktáblἉΝkit˹rít˹ttΝrἉjzἉΝ(ψἉrtἉΝχndr˹ἉΝrἉjzἉ)  
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LEδ ἘEδYμΝ AΝ táblaΝ azΝ aquincumiΝ polgárvárosΝ keletiΝ temet jébenΝ kerültΝ el ,Ν melyetΝ aΝ

legnagyobbΝ városiΝ temet ként azonosíthatunk,Ν ésΝ azΝ eddigΝ feltárt részek alapjánΝ

megállapíthatὰ,ΝideΝels sorban a lakosság kέzép- és szegényebb rétegei temetkeztek. Az 

átoktáblaΝegyΝhamvasztásosΝsírtΝkέrülvev ΝárokΝaljánΝfeküdt22,ΝazΝ írottΝoldalávalΝ lefeléΝ

fordítva.ΝKέzvetlenülΝ fέlέtte egyΝbizonytalanΝ kέrvonalú,Ν hamusΝ beásásΝ nyomaiΝ voltakΝ

kivehet k,ΝígyΝelképzelhet ,ΝhogyΝaΝmárΝbetemet dέttΝárokbaΝástákΝbeleΝaΝtáblát23. 

 

 

 

 

γέΝχzΝátoktáblἉΝkὅrüliΝstrἉtigrá˺iἉiΝ˹gység˹k˹tΝb˹mἡtἉtóΝrégész˹tiΝdokἡm˹ntációΝ 
ζέΝχzΝátoktáblἉΝ˹lők˹rülésiΝ˺énykép˹ 
ηέΝχΝγέΝszámúΝrἉjzhozΝtἉrtozóΝ˺énykép (δἉssányiΝύáborΝszíἢ˹sΝkὅzlés˹i) 
 

KEδTEZÉS: RétegtaniΝadatokΝalapjánΝvalὰszín ,ΝhogyΝaΝKr.Νu.ΝἙἙ.Νsz.ΝmásodikΝfelébenΝvagyΝaΝ

ἙἙἙ.ΝszázadbanΝkerültΝaΝfέldbe,ΝnemΝlehetΝazonbanΝkizárniΝaΝkés bbiΝdatálástΝsem. 

KÜδS Ν JEδδEGZETESSÉGEKμΝ AzΝ ὰlomtáblaΝ téglalapΝ alakú,Ν aΝ méreteΝ kb.Ν 1ιΝ ×Ν βγΝ cm. Az 

el kerülésekorΝnemΝvoltΝέsszetekerve,Ν semΝέsszehajtva,Ν szándékosΝ lyukasztásΝnyomaitΝ

22 PGM V, 332-γγŐΝmegkέt ΝátkokΝkészítéséreΝvonatkozὰΝrésznélΝel írja,ΝhogyΝaΝtáblátΝegyΝsírnálΝkellΝelásniμΝ
αΝ π α Ναὐ  Ν υΝ αΝ υ Νἐπ  ’Ν α υ Ν α  ἔ ϑ Ν α   „aztánΝviddΝ(aΝtáblát)ΝegyΝ

id Ν el ttΝ elhunytΝ sírjához,Ν ássΝ leΝ ŐΝ ujjΝ mélységbenΝ ésΝ teddΝ oda,Ν majdΝ mondd…”Ν AΝ ŐΝ ujjΝ mélységΝ gέrέg 

mértékegységgelΝ számolvaΝ ι,1Ν cm-nek felel meg (Liddell-Scott),Ν egyiptomiΝ ujjΝ eseténΝ ι,ηΝ cm-nek – a 

régészetiΝ kέrülményekΝ sajnosΝnemΝ tettékΝ lehet vé,Ν hogyΝ aΝ receptkέnyvΝezenΝ el írásátΝmegfigyeljék,Ν illetveΝ
meger sítsék. 
23 BARTA–LASSÁσYἙ 2009, 63-64. 
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semΝ lehetΝ rajtaΝ észrevenni.Ν AΝ balΝ fels Ν sarokΝ kivételévelΝ aΝ másikΝ háromΝ sarok 

valὰszín legΝ aΝ fέldbeΝ kerüléskorΝ hajoltΝ megΝ (vagyΝ hajlítottákΝ meg),Ν ésΝ ugyanekkorΝ

szakadhatottΝ elΝ kέzépen,Ν alul-felülΝ aΝ pereme.Ν A letέrésΝ veszélyeΝ miattΝ a lemezt a 

restaurálásΝsoránΝsemΝegyenesítették ki.  

PAδEτGRÁFἙA: AΝ kétΝ évezredΝ viszontagságainakΝ kitett,Ν έsszeΝ nemΝ hajtogatottΝ táblaΝ

szέvegét nagyonΝnehezenΝlehetettΝelolvasni,ΝviszontΝmegállapíthatὰ,ΝhogyΝegyΝgyakorlottΝ

kézΝ írtaΝmeg. AΝbet kΝ tέbbnyireΝegységesek,Νegy-kétΝeltéréstΝ lehetΝészrevenni,ΝmelyekΝ

kurzívΝ formájukΝ révénΝ egyΝ piszkozatotΝ feltételeznek.Ν AΝ bet kΝ majuszkulakurzívokμΝ

kapitálisraΝhasonlítanak,ΝdeΝalapvet enΝkurzívΝmὰdonΝírtákΝmegΝ ket.ΝAΝsorokΝnagyjábὰlΝ

rendezettek,Ν tέbbé-kevésbéΝ egyenesek,Ν pusztánΝ aΝ végeΝ feléΝ lehetΝ észrevenniΝ azΝ írnokΝ

kapkodását.ΝAzΝel Ν sorΝnéhányΝbet jeΝnagyobbΝaΝ tέbbinél,Ν ennekΝokátΝaΝ rendelkezésreΝ

állὰΝ helyΝ rosszΝ felmérésévelΝ magyarázhatjuk.Ν AΝ γ-θ.Ν sorokΝ kέzéΝ beszúrtΝ mondatokΝ

ugyanerre utalhatnak. 
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BET Ἐ ΝÁTÍRÁS 

1 IVLIANISSAETGAIVSMVTILIVSNEPOSSITFACERECON 

2 TRAOCEANVMCONTRAAMENENEPOSSITGAIVSCONTRAFELICO 

3 NEFACERERESPECTESLINGVANEPOSSITADVERSVSCOSERVOS 

 3a    +AMMIONISLINGVANEPOSSIT[---] 

4 FACEREEVNICISVRILINGVANEPOSSITADVERSVSOCEANVNV 

 4a    ASELLIONISLINGVAETNOMENNEPOSSITATVERSVSOCEANVMFACERE 

5 LOQVINEPOSSITGAIVSAVTIVLIAADVERSVSANNIAN 

 5a    ANNIANILINGVANEPOSSIT[---] 

6 NVMFACIREETDECIBALILINGVAETNOMENNEPOS 

7 SITADVERSVSOCEANVMFACEREEOMODOHOCEGOAVER 

8 SOGRAPHIOSCRIBOSICLINGVASILLORVMAVERSASNEPOSINT 

9 FACERECONTRAOSLẸṆẠ[-]ECOSVPRAPOSIVINEGAIVSAVTIVL[IA] 

10 NISSAETEVNICVSSVRVSADVERSVSOCEANVMLIN[GV-] 

11 ASOBLIGATASAE[---]ṆELINGVASELLIONISNE[---] 

12 CONTRAAMENE[---?]FACERE[---] 
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EPἙGRÁFἙAἙΝSZÖVEGKÖZδÉS 

1 Iulia Nissa et Gaius Mutilius ne possit facere con- 

2 tra Oceanum, contra Am<o>en aοE ξm>. Ne possit Gaius contra Felic<i>o- 

3 neξmρΝfacere.ΝRespect aeοES  lingua ne possit adversus co<n>servos 

 3a    Ammionis(?) lingua ne possit adversus NE[---]VS 

4 facere. Eunici Suri lingua ne possit adversus Oceanu<m> 

 4a    Asellionis lingua et nomen ne possit a dοT ἢ˹rsἡsΝτceanum facere 

5 loqui. Ne possit Gaius aut Iulia adversus Annia- 

 5a    Anniani lingua ne possit [---]AV[---]O 

6 num facere. Et Decibali lingua et nomen ne pos- 

7 sit adversus Oceanum facere. QuοE o modo hoc ego aver- 

8 so graphio scribo, sic lingu aeοAS ΝillorumΝavers aeοAS ΝneΝposξs>int 

9 facere contra <h>os LẸṆẠ[-] ego suprapos uοἙV i. Ne Gaius aut Iul[ia] 

10 Nissa et Eunicus Surus adversus Oceanum lin[gu-] 

11 as obligatas AE[---]NE lingu<a> Asellionis ne [possit] 

12 contra Am<o>en aοE ξm> [---?] facere [---] 

 

KRἙTἙKAἙΝAPPARÁTUSΝ 

2 Am(o)en< a> m BARTA 2009; BARTA–LASSÁσYἙ 2009; Am(o)ene(m) TitAq III 1436 3 

co(n)servos TitAq III 1436 3a [-]am[-] r[---]nis BARTA 2009; [-]arr[--] rionis BARTA–
LASSÁσYἙ 2009; + Ammionis (?) TitAq III 1436 4a Asellionis lingua et nomen [---]BARTA 

2009 5 Gaius AV[--]EOVA adversus BARTA 2009 7 aver[--]BARTA 2009 8 SIC [-

]APHIO[-]OR[--]OSIC BARTA 2009; a(d)versas BARTA 2009 9 OS[------]CO supra [----

] IVI BARTA 2009; aut [--]BARTA 2009 10 [------]  Surus [-------------]anum BARTA 2009 

10|11 ling[u--?]  | as BARTA 2009; lin[gu?] |as BARTA–LASSÁσYἙ 2009; TitAq III 1436 11 

ob [----------------------] lingu[a----]  ECCIGNI[---]  BARTA 2009; ob [---]AE[---]  lingua [---

]  ECCIGNISN[---]BARTA–LASSÁσYἙ 2009; ob [- cca. 9 -]AE[- cca 5 -] lingu[a- 3? -

]ECCIGNISN+  TitAq III 1436 12 [---]nt [-----------------]BARTA 2009; contra 

Am(o)en< a> (m) [---] BARTA–LASSÁσYἙ 2009; contra Amoenem (!) [---]  TitAq III 1436 

 

NORMALIZÁδTΝSZÖVEGKÖZδÉS  

Iulia Nissa et Gaius Mutilius ne possit facere contra Oceanum, contra Amoenam.  

Ne possit Gaius contra Felicionem facere.  

Respectae lingua ne possit adversus conservos facere.  

Eunici Suri lingua ne possit adversus Oceanum loqui.  

Ne possit Gaius aut Iulia adversus Annianum facere.  

Et Decibali lingua et nomen ne possit adversus Oceanum facere.  

 

Quomodo hoc ego averso graphio scribo, sic linguae illorum aversae ne possint facere 

contrἉΝhosΝ…Ν˹goΝsἡprἉposἡiέΝ 
 

σ˹ΝύἉiἡsΝἉἡtΝIἡliἉΝσissἉΝ˹tΝEἡnicἡsΝSἡrἡsΝἉdἢ˹rsἡsΝτc˹ἉnἡmΝlingἡἉsΝobligἉtἉsΝ…Ν 
Lingua Asellionis ne [possit]  contra Amoenam facere. 

 

χmmionisΝlingἡἉΝn˹ΝpossitΝἉdἢ˹rsἡsΝ… 

Asellionis lingua et nomen ne possit adversus Oceanum facere. 

χnniἉniΝlingἡἉΝn˹ΝpossitΝ… 
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FτRDÍTÁS 

ἙuliaΝ σissaΝ ésΝ GaiusΝ εutiliusΝ neΝ tudjonΝ cselekedniΝ τceanusΝ ellenében,Ν AmoenávalΝ
szemben.  

Gaius nem tudjon Feliciὰval szemben cselekedni.  

Respecta  nyelve ne tudjonΝaΝszolgatársakΝellenébenΝcselekedni.  
Eunicus SurusΝnyelveΝneΝtudjonΝτceanusΝellenébenΝbeszélni. 
Ne tudjon Gaius vagy Iulia Annianus ellenében cselekedni.  

És DecibalusΝnyelveΝ{ésΝσσ} ne tudjon τceanusΝellenébenΝcselekedni.  
 

AhogyanΝénΝeztΝgέrbítettΝírὰvessz velΝírom,ΝúgyΝazΝ ΝnyelvükΝisΝgέrbüljέnΝmeg,ΝneΝtudjonΝ
cselekedniΝ ezekΝ ellen,Ν…ΝakiketΝ fennΝmegneveztem (vagy: …ΝkorábbanΝbemutattamΝ egyΝ
átokrítust,Ν hogy) GaiusΝ vagyΝ ἙuliaΝσissaΝ ésΝ EunicusΝ SurusΝτceanusΝ ellenébenΝmegkέtέtt 
nyelvüketΝneΝ[oldjákΝmeg/használják˹] 
AsellioΝnyelveΝneΝ[tudjon]ΝAmoenávalΝszembenΝcselekedni. 
AmmioΝnyelveΝneΝtudjonΝ…ΝellenébenΝ[cselekedni] 
Asellio nyelveΝ{ésΝσσ} ne tudjon τceanusΝellenébenΝcselekedni. 
Annianus (?) nyelve ne tudjon … 

 

KτεεEσTÁR 

1. sorμΝ AΝ nagyobbΝ bet velΝ írtΝ els Ν sorΝ lényegreΝ tέr en,Ν pontosan,Ν szinteΝ tételmondatΝ

formájábanΝ fogalmazzaΝ meg,Ν kikΝ ellenΝ ésΝ milyenΝ fajtaΝ átkotΝ készítenekμΝ AzΝ els Ν kétΝ

helyenΝemlítettΝszemély,ΝIulia Nissa  ésΝGaius Mutilius neveΝháromszor,ΝilletveΝnégyszerΝ

fordul el Ν aΝ szέvegben,Ν ezzelΝ ketΝ tarthatjukΝ aΝ megrendel Ν legf bbΝ ellenségeinek,Ν aΝ

szembenállὰΝcsoportΝmeghatározὰΝalakjainak.ΝAΝne possi(n)t facere állítmányΝaΝmegkέt Ν

átkokΝkέzéΝsoroljaΝaΝtáblát.Ν 

Iulia NissaμΝ aΝ kéttagúΝ névvelΝ pontosanΝ megjelέltΝ n r l24 (ésΝ aΝ tέbbiekr l)Ν nem tudunk 

semmi biztosat — aΝ szέvegΝ semΝemlítiΝ azΝ átkotΝkiváltὰΝ okot, aΝ kés bbiekbenΝ sem.ΝAΝ

Nissa cognomenΝebbenΝaΝformábanΝeddigΝnemΝvoltΝismert,ΝdeΝhasonlὰΝalakúΝváltozatai25 

— Nyssus/Nyssa26, Nysus/Nysa, Nisus/Nisa, Nessus/Nessa — Hispania Citerior, Italia, 

DalmatiaΝésΝDaciaΝterületén27 bukkantakΝel Νfeliratokon,Νvisel ikΝáltalábanΝgέrέgΝvagyΝ

egyébΝkeletiΝszármazásúakΝvoltak.ΝAΝIulia névΝaΝcsászárkorΝelejénΝnagyΝvalὰszín séggelΝ

aΝ császáriΝ gentiliciumraΝ utaltΝ ésΝ kέvetkeztetniΝ lehetettΝ bel leΝ aΝ visel jeΝ társadalmiΝ

hovatartozására.Ν AΝ kés bbiekbenΝ akárΝ azΝ isΝ felmerülhet,Ν hogyΝ egyszer enΝ aΝ

24 Mint ahogy arra GAGER 1992, 119-1β0Ν felhívtaΝ aΝ figyelmet,Ν aΝ jogiΝ vonatkozásúΝ átoktáblákΝn kΝ ellenΝ isΝ
irányulhattak,ΝésΝugyanígyΝazoknakΝmegrendel iΝisΝlehettek. 
25 EzenΝalakokbanΝvulgárisΝlatinΝtévesztéseketΝfeltételezveμΝgeminátavariáciὰk,Νilletve i - y, i - e alternáciὰk. A 

sortΝ továbbΝ lehetneΝ folytatniμΝ Nesus/Nesa , Neissus/Neissa , Neisus/Neisa, Nixus/Nixa, Nusus/Nusa, 

Nussus/Nussa  stb.ΝS t,ΝmégΝaΝkeltaΝ-nissa  névképz tΝsemΝzárhatjukΝki. 
26 AΝfelsoroltΝnevekΝkέzülΝaΝNyssa  (= α) a leggyakoribb. Legnagyobb valὰszín séggelΝezΝlehetΝazΝeredetiΝ
alak, melyben i-y tévesztésΝjέnΝel .ΝΝ 
27 EDűSΝalapján. 
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hὰnapnévb lΝképzettΝcognomen28,ΝvagyisΝaΝnévΝnemΝfeltétlenülΝtakarΝrὰmaiΝpolgártΝvagyΝ

libertust. Ha IἡliátΝ cognomennekΝ tekintjük,Ν akkorΝ aΝ Nissa  (=Nyssa) ennek a 

supernomene,Ν agnomene.ΝAΝnévΝ lehetΝ tehátΝ egyszer enΝaΝ gέrέgΝ feliratokrὰlΝ jὰlΝ ismertΝ

σysἉήσyssἉήσysé névΝ átvételeΝ is,Ν deΝ tartozhatΝ akárΝ aΝ rὰmaiΝ agnomenek fέldrajzinév-

eredet Ν csoportjába, vagyisΝ aΝ fέldrajziΝ névΝ (tartomány,Ν településΝ neve),Ν ahonnan az 

illet Νszármazik,ΝmetonímiakéntΝazΝeredetiΝformájában marad,ΝnemΝkapΝképz t29. Nyssa 

névenΝtέbbΝkeletiΝtelepüléstΝisΝismerünk30. 

Gaius Mutilius nomeneΝ Észak-Ἑtaliábὰl,Ν δatiumbὰl,Ν Dalmatiábὰl,Ν σoricumbὰlΝ ésΝ Észak-

Afrikábὰl31 ismert,Ν visel iΝ eredetilegΝ italiaiΝ (oscus-samnis) származásúak,Ν deΝ aΝ

kés bbiekΝ kέzέttΝ keletiekΝ isΝ felismerhet ek.Ν AΝ névΝ els Ν kétΝ bet jeΝ ligatúrábanΝ áll. 

Ahogy Iulia Nissa  nevénél,Ν ittΝ semΝvethetjükΝ el,Ν hogyΝ aΝGaius Mutilius cognomenΝ ésΝ

supernomenΝ lenne.Ν AΝ cognomenekΝ egyikΝ legnagyobbΝ csoportjátΝ azΝ eredetileg 

praenomenkéntΝ használtΝ nevekΝ adják32. A Mutilius pedigΝ supernomenkéntΝ vagyΝ azΝ

eredetilegΝ testiΝ hibáraΝ utalὰΝmelléknévb lΝ képzettΝ névΝ lehetneΝ (mutilus + -ius)33, vagy 

istriai, italiai származásraΝisΝutalhat34. 

ne possit facereμΝ aΝ szέvegΝmindenΝmondata eztΝ azΝ igeiΝ kifejezéstΝ ismétli,Ν egyΝ kivétellel,Ν

ahol az infinitivus a loqui.ΝAΝ1βΝmondatbὰlΝhatszorΝelválikΝazΝinfinitivusΝaΝne possittὰl,Ν

s tΝaΝváltozatosΝmondatszerkesztéstΝtovábbΝfokozza,ΝhogyΝazΝalanyt,Νállítmányt,ΝvonzatotΝ

szinteΝnemΝtaláljukΝkétszer ugyanabbanΝaΝ sorrendben.Ν ΝAΝszorosanΝέsszetartozὰΝnyelviΝ

egységΝ szétválasztásávalΝ aΝ szέvegΝ megalkotὰjaΝ tudatosanΝ vagyΝ έnkéntelenülΝ

feszültségetΝ hozottΝ létreμΝ aΝ megkέtést,Ν tiltástΝ (ne possit)Ν elválasztottaΝ aΝ specifikusΝ

cselekvést lΝ Ν (facere, valamint loqui),Ν várakozástΝ keltveΝ aΝ hallgatὰban. A facere csak 

ebbenΝ azΝ intranzitívΝ formájábanΝ fordulΝ el Ν aΝ szέvegben35.Ν σohaΝ kétΝ alanyrὰlΝ vanΝ szὰΝ

mondattanilag,ΝmégΝaΝnormatívΝ latinbanΝ isΝmegengedettΝazΝegyesΝ számúΝállítmányΝkétΝ

egyesΝvagyΝtέbbΝegyesΝszámúΝalanyΝután,ΝezértΝtehátΝnemΝkellΝvárnunkΝaΝtέbbesΝszámúΝ

28 KAJANTO 1965, 61. 
29 KAJANTO 1966, 17. 
30 POCHOSHAJEW 2008. 
31 EDűSΝalapján.ΝMutilus-Mutilius: SALOMIES 1987, 105-106. 
32 Gaius: KAJANTO 1965, 40-41. 
33 KAJANTO 1965, 115-11θ.ΝésΝKAJANTO 1966, 52-54. 
34 Forcellini-lexikonΝemlítiμΝMutila  ’oppidum Istriae’ (δiv.ΝŐŐ.11Νalapján); Mutilum ’castrumΝsupraΝεutinam’Ν
(δiv.Νγ1.βΝésΝγγ.γιΝalapján). 
35 ÁtoktáblákonΝalapvet enΝtranzitívΝformában (’ἢἉlἉmitΝtenni, m˹gt˹nni,ΝἢἉlἉmily˹nnéΝt˹nni’ kett sΝacc.) ésΝaΝ
m veltetésΝ„segédigéjeként”ΝszokottΝel fordulniμΝἙntranzitívraΝpéldaμ számosΝesetbenΝaΝcontra  prepozíciὰvalΝ
vagy adverbiummal  dfx 11.1.1/34 si quis contra fecerit; dfx 11.1.1/3 ne contra me nec dicere nec facere 

valeant („neΝ legyenekΝ képesekΝ ellenemΝ semΝbeszélni,Ν semΝ cselekedni”)νΝ illetveΝ dfx 3.22/32 queror tibi de 

illis, qui mihi male cogitant et male faciunt (kevésbé tέkéletesΝpélda,ΝmertΝaΝmale facio állandὰsultΝszὰpárkéntΝ
intranzitívΝjelentés ,Ν’rosszatΝtesz,Νgonoszkodik’ 
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alakot36. TovábbáΝ aΝ nazálisΝ kiejtésbeliΝ gyengüléseΝ isΝ okozhatta,Ν hogyΝ nemΝ jelέltékΝ – 

számosΝolyanΝvulgárisΝlatinΝszέevegtΝismerünk,ΝaholΝugyanazΝaΝbet kapcsolatΝaΝszámosΝ

helyesΝalakΝmellettΝpusztánΝegyszerΝszerepelΝhibásan. 

2. sor: OceanumμΝ gyakoriΝ cognomen,Ν legtέbbszέrΝ aΝ névΝ eredeténekΝ megfelel enΝ keleti,Ν

gέrέgΝszármazásraΝutal.ΝPannoniábὰlΝháromΝel fordulásaΝ ismertΝeddigμΝegyΝ ἙἙἙ.Ν század 

els Ν felébenΝ elhunytΝ Oceanus miles szarkofágjátΝ εἉtricábanΝ találtákΝ meg,Ν

CarnuntumbanΝ aΝ kétesΝ olvasatúΝ Oceana állítottΝ testvérénekΝ síremléketΝ aΝ ἙἙ.Ν sz.Ν

folyamán,ΝésΝPo˹toἢióbὰlΝismertΝháromΝmécses, amin Oceanus olvashatὰ37. 

χmξoρ˹n Ἁ ξmρ: azΝ AεEσEΝ alakbanΝ háromΝ javítástΝ hajtottunkΝ végre,Ν hogyΝ normatív 

formájábanΝszerepeljen.ΝAΝszὰvégiΝ-m márΝaΝkέztársaságkorbanΝingatagΝvolt,ΝígyΝhiányaΝ

nemΝmeglep ,ΝgyakoriΝjelenségΝlatinΝfeliratokon38. Az oe diftongus a Kr.u. I. sz-banΝzártΝ

e-véΝvált,ΝezértΝszerepelΝ feliratokonΝ isΝgyakranΝaΝmonoftongizáltΝ formájában39. Noha a 

névΝ azΝ átoktáblánΝ kétszer is -E végz désselΝ szerepel,Ν normatívΝ alakjaΝ valὰjábanΝ

Amoena,ΝmelyetΝkέzelΝβ00ΝegyébΝfeliratΝisΝegyέntet enΝbizonyít40. NemΝkizárt azonban, 

hogy a keleties-gέrέgΝ mili benΝ azΝ aquincumiΝ alakΝ isΝ grécizmust tükrέz41. Az A-E 

alternáciὰΝ mindamellettΝ létrejέhetΝ külέnféleΝ helyiΝ szubsztrátumΝ hatásokraΝ vagyΝ – 

esetünkbenΝ aΝ kétΝ el fordulásΝ miattΝ legkevésbéΝ valὰszín legΝ – pusztánΝ vésnέkiΝ

figyelmetlenségb lΝis42. 

Felic< i> o/ne(m)μΝ SzinténΝ aΝ gyakoriΝ nevekΝ kέzéΝ tartozik,Ν AquincumbὰlΝ γΝ ilyenΝ nev Ν

személytΝ ismerünk43μΝ egyikükΝ aΝ Severus-korban augustalis volt,Ν feleségeΝ pedigΝ aΝ

conlib˹rtája (vέ.Ν aΝ γ.Ν sorΝ végénΝ coservos).Ν AΝ szὰvégiΝ -m hiányaΝ ugyanazzalΝ

magyarázhatὰ,ΝmintΝazΝel z ΝAmoena esetén.ΝἘaΝnemΝegyszer ΝíráshibánakΝvesszükΝazΝ-

i- hiányát,ΝakkorΝaΝ[j]  félhangzὰΝmássalhangzὰΝutániΝinstabilitásánakΝegyΝújabbΝpéldájátΝ

láthatjuk44. 

36 ERNOUT—THOMAS 1964, 130. 
37 RIU 1433 = AE 1993, 1301; AE 1992, 1411; CIL III 12012,069, CIL III 13551,07a, CIL III 13551,07b. 
38 HERMAN 2003, 38, VÄÄσÄσEσ 1966, 71. 
39 HERMAN 2003, 33, VÄÄσÄσEσ 1966, 25. 
40 EDűSΝalapján. Ebb lΝegyΝkerültΝel ΝPannoniábὰlμΝM. Atilius Amoenus (CIL III 4254). 
41 vέ.ΝADAMIK 2005, 261-βθβΝ ésΝHERMAN 1978, 42-Őγ.Ν ÉppenΝ ezértΝ aΝ TitAqΝ ἙἙἙΝ 1ŐγθΝ azΝAmoene alakot 

hozza,Ν „modo Graeco”,Ν nemΝ javítjaΝ χmo˹nára.Ν Valὰszín legΝ ugyaneztΝ aΝ jelenségetΝ mutatjaΝ egyΝ brigetiὰiΝ
szarkofágfeliratΝ (RἙUΝ ηβλΝ οΝ űἙδΝ ἙἙἙΝ 1101λ),Ν aholΝ aΝ latinΝ név,Ν Maximina  olvashatὰΝ -e végz désselΝ
nominativusban.  
42 vέ.ΝVÄÄσÄσEσ 1966, 19, HERMAN 1978, 43-ŐηΝésΝFEἘÉR 2007, 332-335.  
43 TitAq II 798 = AE 1969/70, 485; TitAq II 1018; RIU 904 = AE 1939, 10. 
44 VÄÄσÄσEσ 1966, 48, HERMAN 2003, 44. 
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3. sor: R˹sp˹ct ae= ES μΝ FérfiΝ ésΝ n iΝ változataΝ PannoniaΝ területénΝ isΝ rendkívülΝ népszer Ν

volt,Ν csakΝ AquincumΝ territoriumárὰlΝ eddigΝ 1βΝ feliratonΝ kerültΝ el 45.Ν Visel iΝ mindenΝ

társadalmiΝrétegb lΝkikerülhettek. 

R˹sp˹ct ae= ES  linguaμΝAzΝ Ἑ.ΝdeklináciὰsΝ -es (máskorΝ -aes) genitivusΝvisszatér ΝvulgárisΝ

latinΝ jelenségΝ a feliratokonΝ azΝ egészΝ birodalomΝ területén46,Ν melyΝ mintΝ ittΝ is,Ν f legΝ

személyneveknélΝ figyelhet Ν meg. εárΝ aΝ kέztársaságkoriΝ irodalombanΝ el fordulnakΝ

gέrέgΝ eredet Ν nevekΝ ilyenΝ genitivusiΝ végz déssel,Ν ésΝ aΝ feliratokΝ tanúságaΝ alapjánΝ aΝ

provinciákbanΝalapvet enΝkelta,ΝvalamintΝgέrέgΝkέrnyezetbenΝbizonyosΝhelyekenΝsokáigΝ

életbenΝ isΝ marad,Ν ezúttalΝ márΝ nemΝ csakΝ gέrέgΝ cognomeneknél.Ν AΝ ἙἙἙ.Ν deklináciὰΝ

analὰgiájaΝtovábbΝer síthetteΝaΝjelenséget47.  

co< n> servos: Az n elmaradásaΝkétΝnyelviΝjelenségΝegymástΝer sít ΝhatásáraΝjέttΝlétre.ΝAzΝ-

ns- csoportΝmárΝaΝkέztársaságΝkorábanΝaΝnazálisΝgyengülésévelΝírásbanΝis gyakran -s-széΝ

egyszer sέdέtt48.ΝEhhezΝ járultΝhozzáΝaΝcon-/co- praefixumΝingadozὰváΝváltΝhasználata,Ν

melyetΝaΝfeliratokonΝtέbbekΝkέztΝaΝconiux ~ coiux számtalanΝpéldájaΝbizonyít49.  

4. sor: Eunici Suri: Az Eunicus névΝ eddigΝ ItἉliánΝ ésΝ ψἉ˹ticánΝ kívülΝ nemΝ voltΝ ismert,Ν

visel ikΝ libertusokΝvoltak.ΝσohaΝmárΝmagaΝ aΝ gέrέg eredet Ν cognomenΝ isΝ utalΝ aΝ keletiΝ

származásra,ΝsupernomeneΝennekΝpontosítása50. A Surus alakbanΝ láthatὰΝy-u alternáciὰΝ

teljesenΝelfogadottΝvoltΝmárΝazΝἙ.Νsz.Νels Νfelét lΝkezdve51.ΝAquincumbanΝnévkéntΝeddigΝ

κΝ feliratonΝ olvashatὰΝ azΝ V-sΝ változatban,Ν tέbbszέr mint Y-nal. σ nem ,Ν olykorΝ

hímnem Ν Sura alakjaΝ mέgέttΝ nemΝ mindigΝ szírΝ származásΝ húzὰdikΝ meg,Ν hanemΝ aΝ

KajantoΝ szerintiΝ testrészΝ jelentés Ν nevekΝ csoportjánΝ belül,Ν aΝ jὰ,Ν gyors,Ν er sΝ lábúakatΝ

jelέli52. 

τc˹Ἁnἡ m= NV μΝ aΝ szὰvégiΝ elírásraΝ kétΝ magyarázatΝ adὰdik.Ν EgyrésztΝ egyszer Ν másolásiΝ

hibánakΝtekinthetjük,ΝvagyisΝegyΝfeltételezhet ΝΝ„piszkozatrὰl”ΝhibásanΝmásoltákΝátΝaΝszὰΝ

45 EDCS. 
46 ADAMS 2007, 673-θιŐΝ felsorolja,Ν melyΝ vidékekenΝ hiányzikμΝ ŰritanniaΝ egésze,Ν ésΝ azΝ Ἑbériai-félsziget,Ν
valamintΝÉszak-ἙtaliaΝegyesΝvidékein. 
47 Az -es/-aes genitivushoz: HEHL 1912, 16-βηΝ(aΝgέrέgΝszálatΝmeggy z enΝbemutatja,ΝdeΝelméleténekΝaztΝaΝ
részét,ΝmelyΝer sΝoszkΝhatástΝfeltételez,ΝtέbbenΝcáfolják),ΝVÄÄσÄσEσ 1966, 83 (kiemelend ,ΝhogyΝVäänänenΝ
aΝjelenségΝjellemz Νel fordulásakéntΝazΝátoktáblákatΝneveziΝmeg), KτVÁűS 2001, 108-115. ésΝFEἘÉR 2007, 

β01,ΝvalamintΝβ11,Νλη.Ν lj.Ν továbbiΝszakirodalmiΝkitekintéssel.ΝADAMS 2007, 673-θιŐΝaΝkeltákatΝnemΝemlíti,Ν
szerinteΝ olyanΝ gέrέgΝ kέzέsségekbenΝ alakulhatottΝ ki,Ν ésΝ olyanΝ helyekenΝ maradhatottΝ sokáigΝ életben,Ν aholΝ
számolniΝlehetettΝsokΝgέrέgΝszármazásúΝlatinΝbeszél vel.ΝÍgyΝnemΝannyiraΝregionalizmusnakΝtekinthet ,ΝmintΝ
inkábbΝegyΝtársadalmiΝcsoportΝnyelvhasználatának. 
48 VÄÄσÄσEσ 1966, 68-69, HERMAN 2003, 43. 
49 σormatívanΝ aΝ co- variánsΝ abbanΝ azΝ esetbenΝ használatos,Ν haΝ utánaΝmagánhangzὰΝ vagyΝ h kέvetkezik,Ν pl.Ν
coerceo ésΝcohaereo. LEUMANN—HOFMANN—SZANTYR 1977, 226; HERMAN 2003, 25.  
50 KAJANTO 1966, 14-1ηΝszerintΝaΝszármazásΝmegadásaΝkeletiΝeredet ΝszokásΝvolt. 
51 VÄÄσÄσEσ 1966, 32. 
52 KAJANTO 1966, 225: L. Cornelius Lentulus Crus; Q. Bruttius Sura; Talus; Bonipedia . 
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végiΝM-et NV-nak olvasva53.ΝεásrésztΝdittográfiánakΝisΝvehet ΝaΝmásodikΝ-nu- szὰtag54. 

Az -m dittográfia esetbenΝvagyΝaΝsorvégiΝsz kέsΝhelyΝmiatt,ΝvagyΝaΝvulgárisΝlatinΝnyelviΝ

jelenségΝ (ahogyΝ aztΝ azΝ Amoena ésΝ aΝ Felicio neveknélΝ isΝ láthatὰ)Ν folytánΝ hiányzik.Ν

εegjegyzend Ν ugyanakkor,Ν hogyΝ azΝ Oceanum alaknakΝ aΝ táblánΝ szerepl Ν tέbbiΝ

el fordulásábanΝsosemΝhiányzikΝezΝazΝ-m,ΝviszontΝcsakΝezΝesetbenΝáll aΝsorΝvégén,ΝaholΝaΝ

bet hiányokatΝegyébkéntΝtanácsosΝegyediΝmérlegesΝaláΝvonni.Ν 

5. sor: Annia/numμΝSzinténΝgyakoriΝcognomen aΝbirodalomΝegészΝterületén,ΝAquincumbanΝ

eddigΝegyΝἙἙἙ.ΝszázadΝelejiΝἙuppiter-oltáronΝolvashatὰΝaΝneve55. 

6. sor: Decibali: a feliratokΝalapjánΝezΝaΝleggyakoribbΝdákΝeredet ΝnévΝaΝcsászárkorban.ΝAzΝ

eddig ismertΝ tέbbΝ mintΝ β0 névrokonaΝ kέzέttΝ sokΝ katonát,Ν veteránt,Ν rabszolgátΝ vagyΝ

libertust,Ν deΝ mégΝ rὰmaiΝ polgárokatΝ isΝ találunk56.Ν Err lΝ azΝ aquincumiΝ DecibalusrὰlΝ

kέzvetlenΝ adatokΝ híjánΝ nem tudjukΝ megállapítaniΝ társadalmiΝ helyzetét.Ν σévtaniΝ

elemzésekΝalapjánΝazΝeredetiΝalakjaΝaΝdeki- ésΝaΝ -balus elemekb lΝ tev dikΝέssze57,Ν ígyΝ

nemΝjavasoljukΝaΝDecebalusraΝvalὰΝjavítását. 

nomen: A Decibali lingua et nomen kifejezésΝ értelmezéséreΝ kétΝ lehet ségünk van. (1) = 

feltételezve,Ν hogyΝ Decibali genitivushoz csak a lingua tartozik: Részünkr lΝ

elfogadhatὰbbnakΝt nik,ΝhogyΝaΝnomen szὰΝkézikέnyvΝhasználatáraΝutal,ΝahogyΝeztΝmásΝ

formulákΝ esetébenΝ isΝ kimutatták58.Ν ἘasonlὰképpΝ aΝ gέrέgΝ nyelv Ν varázsreceptekhez, 

feltételezhet enΝ a latinΝ nyelv ekbenΝ isΝ megadták,Ν hogyΝ „ideΝ kerülΝ azΝ elátkozott(ak)Ν

neve”59.Ν DeΝ eΝ táblaΝ készít jeΝ valamilyenΝ okbὰlΝ otthagytaΝ aΝ στεEσΝ szὰt,Ν nemΝ írtΝ aΝ

helyéreΝtulajdonnevet,ΝilletveΝhaΝfelsorolás jelέlésénekΝszántákΝeredetileg,ΝnemΝtέrέlteΝaΝ

feleslegest. Fordítása,Νértelmezése ezΝalapjánμΝ„D˹cibἉlἡsΝny˹lἢ˹ΝésΝἀἁΝn˹ΝtἡdjonΝártἉniΝ

Oceanusnak, illetve D˹cibἉlἡsΝ ny˹lἢ˹Ν {ésΝ ἀἁ}Ν n˹Ν tἡdjonΝ ártἉniΝ τc˹ἉnἡsnἉk.”Ν (β)Ν AΝ

második,ΝkevésbéΝvalὰszín ΝvariáciὰnakΝ(= Decibali mind a lingἡára, mind a nomenre 

53 vέ.ΝSolin,ΝἘ.μΝZurΝEntstehungΝundΝPsychologieΝvonΝSchreibfehlern in lateinischen Inschriften. In: Solin, H. 

– Salomies, O. – Liertz, U.-M. (eds.).: Acta colloquii epigraphici Latini Helsingiae 3-6. Sept. 1991. habiti. 

Comm. Hum. Litt. Vol. 104 (1995) 93-111. 
54 FeliratokonΝ gyakoriΝ hibánakΝ számít,Ν amikorΝ aΝ vésnέkΝ kétszeresenΝ felvésΝ egyΝ szὰtagot.Ν PéldáulΝ
MERENRENTISSIMO pro merentissimo (RIU-SΝββκ).Νvέ.ΝADAMIK 2005, 260-βθ1ΝaΝfeleslegesΝbet kr lΝésΝΝ
ADAMIK β010,Νγ1ΝaΝdittográfiárὰl. LEUMANN—HOFMANN—SZANTYR 1977, 235 létezikΝolyanΝelmélet,ΝhogyΝaΝ
disszimiláciὰs szὰtagcsέkken(t)ésnekΝ tartottΝ haplolὰgiaΝ inverzΝ változataΝ aΝ feliratokonΝ megfigyelhet Ν
asszimiláciὰsΝszὰtagnέvekedés,ΝaΝdittográfia. 
55 TitAq I 184 = AE 1937, 194. KAJANTO 1965, 140 aΝgentiliciumbὰlΝképzettΝcognomenekΝkέzέttΝemlíti. 
56 DANA 2014, 164. 
57 A Decibalus névr l DANA 2006, külέnέsenΝpp.Ν11Ő-11ι,ΝújabbanΝDANA 2014, 165. 
58 FARAONE—KROPP 2010, 395-396.  
59 AΝgέrέgΝvarázspapiruszokban példáulΝ leggyakrabbanΝa ὁ /  α kifejezéstΝhasználtákΝerre,ΝazΝ α + 

genitivusΝ pedigΝ inkábbΝ istenre,Ν démonraΝ valὰΝ utaláskorΝ fordultΝ el .Ν EzΝ alapjánΝ adjaΝ magát,Ν hogyΝ aΝ dfxΝ
Ő.1.γ/1ηΝŰτσASAσűTAστεEσPἙAστεEσΝ…Νkezdet ΝátokszέvegΝisΝígyΝértelmezhet μΝBona sancta NN, 

pia NN stb.,ΝaholΝazΝστεEσΝkézikέnyvΝhasználatára,ΝésΝazΝabbanΝmegadottΝformuláraΝutal. 
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vonatkozὰΝgenitivus)Νezzel szemben Decibalus szolgáltathatΝalátámasztást.ΝEzΝaΝnévΝKr. 

u. 106. utánΝ egyértelm enΝ „tέrténelmiΝ névnek”Ν tekinthet 60,Ν aΝ nagyszer ,Ν hatalmas,Ν

rettegettΝdákΝkirályraΝvalὰΝemlékezésb lΝadhatták aΝszül kΝgyermekeiknek. A Decibali 

nomen kifejezésΝezΝalapjánΝDecibalus emlékéreΝutalna61,ΝmásΝszὰvalΝazΝátokΝazΝellenΝkérΝ

megkέtést,Ν hogyΝ aΝ nagyΝ uralkodὰraΝ utalὰΝ névΝ erejeΝ neΝ tudjonΝ félelmetΝ kelteni.Ν AzΝ

átoktáblánkΝazonbanΝennekΝazΝértelmezésnekΝrέgvestΝaΝcáfolatátΝisΝnyújtjaΝaΝŐaΝsorban,Ν

ahol ugyanez a fordulat szerepel Asellio nevével,ΝmárpedigΝaΝlegismertebbΝképvisel je,Ν

Scipio Africanus bajtársa,Ν aΝ kés bbiΝ tέrténetírὰ,Ν kέzelΝ semΝ voltΝ olyanΝ híres,Ν semΝ

félelmetes,ΝmintΝDecibalus.62  

7. sor: AΝszέvegΝeΝpontjáigΝaΝsértettΝcsoportΝegyesévelΝmegátkoztaΝaΝmásikΝcsoportΝtagjait.Ν

Az EOMODO = qἡomodóvalΝ kezd d Ν hasonlatΝ azΝ egyedüliΝ eltér Ν témájúΝmondat.ΝAΝ

persuasive analogy-nak nevezett mágikusΝ eszkέzΝ célja,Ν hogyΝ fokozzaΝ azΝ átokΝ

hatásosságát63. ÁtoktáblákonΝ aΝ hasonlatΝ kétΝ elemeΝ kέzέttΝ általábanΝ nincsΝ hasonlὰság,Ν

pusztánΝaΝrítusΝteszΝ ketΝhasonlὰvá64. 

Qu= E o modoμΝεindenképpΝhibásΝaΝquomodo névmásΝeredetiΝvonatkozὰΝnévmásiΝel tagjaΝ

helyett az is mutatὰΝnévmásΝhasználata EOετDτΝalakban.ΝεindamellettΝmeglep Ν is,Ν

hiszenΝaΝszὰΝegyΝgyakoriΝformulaΝrésze,ΝaΝhasonlatokΝalapvet Νέsszetev iΝazΝátkoknak. 

σemΝvulgárisΝ latinΝ jelenség,Ν hanemΝ gyengeΝ nyelvtudásraΝ utalΝ— hacsak nemΝ pusztánΝ

másolásiΝhibárὰlΝvanΝszὰμΝmiutánΝaΝqu csoportΝelveszítetteΝaΝlabiális elemét,ΝnemΝritkánΝ

írtakΝhelyetteΝűΝbet t65.ΝEnnekΝelírása,ΝaΝpiszkozatrὰlΝvalὰΝrosszΝátmásolásaΝvezethetett a 

quomodo > comodo > EOMODO alakhoz66. 

hoc egoμΝAΝmutatὰΝnévmásokΝhangsúlyosΝhasználataΝaΝscribo igeΝmellettΝkέzvetlenülΝutalΝ

azΝ átkozásΝ rítusára.Ν AzΝ ὰlomlemezΝ ittΝ nemΝ pusztánΝ azΝ átokΝ „levélpapírja”,Ν célba 

juttatásánakΝeszkέze,ΝhanemΝaΝrítusΝegyikΝfontosΝέsszetev je.ΝAzΝátkozὰΝcélja,ΝhogyΝazΝ

tέrténjenΝ azΝ ellenfelével,Ν amitΝ Ν (ego) aΝ rítusΝ soránΝ azΝ írásΝ (hoc) kέzben,Ν azΝ írásΝ

segítségével,Ν végrehajt.Ν AzΝ ˹górὰlΝ ittΝ nemΝ derülΝ kiΝ expressis verbis,Ν hogyΝ Ν varázslὰ,Ν

vagyΝazΝátkozὰΝcsoportΝegyΝtagja.ΝAzΝátokΝszempontjábὰlΝezΝnemΝlényeges.ΝAzΝalvilágiΝ

60 DANA 2006, 121-124. 
61 OLD nomen 8. 
62 BOUNEGRU—NÉεETἘ 2013, 241 felsorolja a nomen szὰΝtέbbΝjelentését,ΝdeΝaΝszέvegkέrnyezetΝalapjánΝezekΝ
egyikébeΝseΝtudjukΝbesorolniΝazΝittΝszerepl Νesetet. 
63 KROPP 2008, 174-176.  
64 KROPP β00κ,Ν 1ιθ.Ν idéziΝ S.Ν J.Ν TambiahΝ 1λικ-asΝ munkáját: Form und Bedeutung magischer Akte. Ein 

Standpunkt. In: Kippenberg H.G.—Luchesi B. (szerk.): εἉgi˹έΝDi˹ΝsoziἉlwiss˹nschἉ˺tlich˹ΝKontroἢ˹rs˹Νüb˹rΝ
das Verstehen fremden Denkens. Frankfurt, 1978. 259-296.  
65 HERMAN 2003, 44, VÄÄσÄσEσ 1966, 55. 
66 A C-EΝvésésiΝtévesztéséreΝpárhuzamkéntΝemlíthetjükΝeztΝaΝkétΝkés bbiΝadatotΝ(melyeknélΝfordítva,ΝazΝe bet Ν
helyettΝírtakΝC-t):  RECCSSIT (recessit,ΝűἙδΝXἙἙἙΝκŐιλ,Νγ)ΝésΝFűTVSΝ(fetus, CIL XI 258, 14) alakokban. 
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er knekΝszántΝüzenetbenΝaΝcélszemélytΝkellΝpontosanΝazonosítani,ΝilletveΝhaΝegyΝkonkrétΝ

eseményhezΝkέthet Ν aΝ sέtétΝügylet,Ν akkorΝ aΝmásikΝ feletΝ isΝmegΝkellΝ nevezni,Ν kinekΝazΝ

érdekébenΝtέrténjen.ΝAΝkέzvetít Νszemélye nem fontos67. 

aver/so: A verto igeΝésΝkülέnféleΝigekέt s alakjai az esetek legnagyobb részébenΝretrográdΝ

írástΝ implikáltak azΝ átok,Ν aΝ szὰΝ hatásosságánakΝ fokozásaΝ érdekében. Az aquincumi 

táblánΝennekΝsemmiΝjelétΝnemΝtaláljukμΝaΝrendezettnekΝmondhatὰΝszέvegbenΝvégigΝbalrὰlΝ

jobbraΝhaladnakΝaΝszavak,ΝaΝbet kΝrendbenΝállnak.ΝΝEΝjellegzetességΝ(azΝaversus fordítottΝ

írásΝ nélkül)Ν kétΝmásik,ΝεogontiacumbὰlΝ el kerültΝ átoktáblánálΝ isΝmegfigyelhet ,Ν deΝ aΝ

kutatásΝ mindeddigΝ nemΝ tudottΝ erreΝ mindenkiΝ általΝ elfogadhatὰΝ értelmezéstΝ adni68. A 

magyarázatΝ kulcsátΝ mindenΝ bizonnyalΝ AquincumΝ adhatjaΝ meg,Ν melyreΝ lejjebbΝ

részletesenΝkitérek.Ν 

8. sor: graphio: A graphium gέrέgΝ kέlcsέnszὰΝ aΝ stilusra69,Ν márΝ aΝ klasszikusΝ kortὰlΝ

használtákΝ az irodalomban is70. δatinΝ nyelv Ν átoktáblákonΝ aΝ stilus έsszesenΝ egyszerΝ

fordulΝel Ν(aholΝtalánΝannakΝellopásaΝmiattΝkértékΝazΝátkot,ΝdfxΝγ.β/γκΝοΝTOMLIN 1988. 

Nr. 46.) Ezzel szemben a graphium aΝ mainziΝ táblákonΝ isΝ olvashatὰ,Ν hasonlὰΝ

szέvegέsszefüggésben,ΝmintΝazΝaquincumin,Νs tΝaΝgέrέgΝnyelv Νvarázspapiruszokban ez 

aΝ leggyakoribbΝszὰΝazΝ írὰvessz reΝ αφ ,Ν illetveΝ itacizáltΝ αφ  formában71. Ha a 

stilus–graphium szὰpártΝ csakΝ azΝ átoktáblákonΝnézzük,Ν akárΝ aztΝ isΝ észrevehetjük,Ν hogyΝ

kézikέnyvszer enΝ ábrázoljákΝ aΝ gέrέgΝ kέlcsέnszavakΝ megjelenésénekΝ általános okátμΝ

leggyakrabban terminus technicuskéntΝ kerültekΝ aΝ latinba72. A graphium ugyanis a 

rituáléΝ egyikΝ eszkέze,Ν mígΝ aΝ stilus egyΝ magánemberΝ általánosΝ használatiΝ tárgya.Ν

εindamellettΝ aΝ gέrέgΝ kέlcsέnszὰΝ jὰlΝ illikΝ aΝ szέvegünkΝ eddigΝ márΝ tέbbΝ pontonΝ

megfigyeltΝgέrέgέsΝmili jéhezΝis. 

lingu Ἁ˹οχS  illorum avers Ἁ˹οχS μΝ AzΝ Ἑ.Ν deklináciὰsΝ plur.Ν nom. -as végz désΝ elterjedtΝ

„hibának” számítΝ birodalomszerte,Ν ígyΝ PannoniaΝ területénΝ is73,Ν aΝ vulgárisΝ latinΝ

jelenségeketΝ mutatὰΝ szέvegekben.Ν KialakulásaΝ mέgέttΝ italikusΝ változatok (oszk -as 

67 SzembenΝaΝ „felvilágiΝ vallással”,Ν aholΝazΝ imákbanΝhivatkozniΝ lehetettΝ azΝ istenΝkorábbiΝ jὰtéteményeireμΝhaΝ
márΝ egyszerΝ segítettΝ nekem,Ν akkorΝmostΝ seΝ legyenΝ rest.ΝKÖVES-ZULAUF,1999.  ἙttΝ isΝmegfoghatὰΝ aΝmágiaΝ
„fordítottΝvilága”.ΝGRAF 2009. 
68 DTεΝγΝésΝDTεΝι.ΝFARAONE—KROPP β010ΝértelmezésiΝjavaslatátΝJ.ΝŰlänsdorf,ΝaΝmainzi korpusz (DTM) 

publikálásákorΝnemΝfogadtaΝelΝmaradéktalanul. 
69 stilusμΝetimolὰgiailagΝnincsΝkέzeΝaΝgέrέgΝ  szὰhozνΝaΝlatinΝstĭlἡsbanΝrέvidΝazΝ i,Νvalὰszín legΝaΝ*stig- 

’szúr’Ν t b lΝ származikΝ (DE VAAN β00κ,Ν ηκι,Ν vέ.Ν stimulus),ΝmígΝ aΝ gέrέgbenΝ hosszúΝ azΝ υ,Ν ésΝ aΝ *sta-, *sty- 

’áll(ít)’Νt reΝvezethet Νvissza,ΝezértΝlatinΝszέvegbenΝaΝstylus alakΝhibás. 
70 Griffel in: RE 1873-1874. 
71 LMPG 25-26. 
72 KROPP 2008b, 298-299. HERMAN 2003, 84, VÄÄσÄσEσ 1966, 55. 
73 S t,ΝPannoniaΝterületénΝaΝleggyakoribb,Νvέ.ΝδδDŰ. 
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tέbbesΝ nominativusa),Ν valamintΝ olyanΝ deklináciὰkΝ analὰgiájánakΝ együttesΝ hatásátΝ

feltételezik,ΝaholΝaΝpluralis nominativus ésΝaΝpluralis accusativus alakjai egybeesnek74. A 

hyperbatont idéz Ν szerkesztés75 nemΝ idegenΝ aΝ vallásiΝ célú,Ν istenekkelΝ folytatott 

kommunikáciὰban,Ν egyébΝ stilisztikaiΝ díszítésekkelΝ isΝ szoktakΝ élniΝ azΝ átkokΝ készít iΝ

(f legΝ azΝ er sítéstΝ kifejez Ν gondolatalakzatok,Ν ismétlések,Ν fokozások,Ν szὰhalmozásokΝ

gyakoriak,Ν deΝ el fordulnakΝ pusztánΝ díszít Ν célúΝ stilisztikaiΝ eszkέzέkΝ is. A ne possit 

˺Ἁc˹ré-nélΝ említettΝ (1.Ν sor)Ν befogadὰiΝ várakozásΝ felkeltéseΝ ittΝ isΝ m kέdikμΝ aΝ hasonlatΝ

révénΝsejthet ,ΝhogyΝazΝátkozὰΝazΝellenségΝnyelvéreΝisΝaztΝfogjaΝkérni,ΝlegyenΝaversa , de 

minélΝ kés bbΝ kέvetkezikΝ aΝ jelz ,Ν elválasztvaΝ aΝ szorosanΝ hozzáΝ tartozὰΝ szὰtὰl,Ν annálΝ

nagyobbΝfeszültségetΝlehetΝveleΝkelteni. 

po< s> sint: AΝ szέvegünkbenΝ aΝ possit/possint alak 10-szerΝ fordulΝ el ,Ν azonbanΝ egyΝ s-szel 

csakΝittΝaΝκ.ΝsorΝvégénΝszerepel.ΝAΝgeminátákΝegyszer sít ΝírásmὰdjaΝrégiΝhagyományΝaΝ

latinban,ΝdeΝaΝcsászárkorΝvégeΝel ttΝ általábanΝnemΝkέthet kΝέsszeΝvalὰsΝbeszéltΝnyelviΝ

jelenségekkelΝ – másΝ szὰvalΝ helyesírásiΝ hibánakΝ tekinthet ,Ν ebbenΝ azΝ esetbenΝ pedigΝ

inkábbΝ technikaiΝ hibánakΝ tarthatjuk,Ν tekintettelΝ aΝ kilencΝ másikΝ helyesΝ alakra76. A 

geminátákΝkέzülΝegyébkéntΝaΝrέvidΝmagánhangzὰΝutániΝhosszúΝs jὰvalΝgyakoribb,ΝmintΝaΝ

szimpla s,Ν mertΝ aΝ Kr.e.Ν ἙV.Ν századiΝ rhotacizmusΝ kέvetkeztébenΝ aΝ magánhangzὰkέziΝ

szimpla s-ek r-réΝ váltak77. Az -s- ésΝ azΝ -ss- mindΝ aΝ latinΝ nyelvfejl désben,Ν mindΝ aΝ

helyesírásiΝ hagyományokbanΝ ΝmozgalmasΝutatΝ jártΝ be78,ΝmelyΝ aΝkülέnbέz Ν feliratokonΝ

eltér Νmélység ΝbizonytalanságotΝtükrέz ΝtévesztésekbenΝmutatkozikΝmeg. 

9. sor: (h)osμΝ mivelΝ eΝ kétΝ bet Ν utánΝ lacunaΝ kέvetkezik,Ν aΝ kiegészítésΝ csakΝ feltételesnekΝ

tekinthet .Ν AΝ szὰkezd Ν h- hiányaΝ azΝ el z Ν szὰhozΝ hasonlὰanΝ egyΝ gyakoriΝ helyesírásiΝ

hiba. A h- hangΝmindenΝhelyzetbenΝmárΝ aΝkés ΝkέztársaságkortὰlΝelt nt,ΝnemΝejtették.Ν

EztΝ aΝ jelenségetΝ számtalanΝ olyanΝ feliratΝ tanúsítjaΝ birodalomszerte,Ν melyekenΝ nemΝ

jelέltékΝaΝh-t,ΝnohaΝaΝhagyományΝmégΝ rizte79. A 7. sorban ugyanakkor a hoc névmásΝ

elejér lΝnemΝhiányzikΝaΝH bet .ΝAzΝego kapcsánΝemlítettem,ΝhogyΝnemΝeldέnthet ,ΝkiΝazΝ

átokszέvegΝ beszél je.Ν EzΝ aΝ mondatΝ azonbanΝ aΝ névmásokΝ segítségévelΝ tisztázzaΝ aΝ

74 HERMAN 2003, 49  (AΝjelenségΝstrukturálisΝjelent ségeΝἘermanΝazΝakadémiaiΝszékfoglalὰjábanΝisΝfelhívtaΝaΝ
figyelmet (HERMAN 1λκη,Ν γ1),Ν aholΝ idéziΝ GAENG 1977, 46-51-etΝ aΝ témaΝ alaposΝ έsszefoglalásávalΝ
kapcsolatban.  
75 HERMAN 2003, 68 megjegyzi,Ν hogyΝmíg a klasszikusΝ prὰzábanΝ ezΝ aΝ névszὰiΝ szerkezetΝ gyakorinakΝ voltΝ
mondhatὰ,ΝaΝkéseiΝszέvegekbenΝmárΝritkánΝjelentΝmegΝezΝaΝfelszabdaltság,ΝaΝjelz kΝkέzvetlenülΝkapcsolὰdtakΝ
aΝf nevükhέz.ΝEzΝhatványozottanΝigazΝaΝfeliratokra. 
76 ADAMIK 2010, 26-27, valamint HERMAN 2003, 44,Ν ésΝVÄÄσÄσEσ 1966, 58-62 – velükΝszembenΝFEἘÉR 

β00ι,ΝγικΝúgyΝvéli,ΝaΝjelenségΝegyesΝterületekenΝkorábbanΝmárΝaΝcsászárkorΝelejénΝelkezd dhetett.  
77 VÄÄσÄσEσ 1966, 60. 
78 LEUMANN—HOFMANN—SZANTYR 1977, 180-181. 
79 VÄÄσÄσEσ 1966, 57-58; HERMAN 2003, 37; ADAMIK 2010, 28 – FEἘÉR 2007, 393 
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kérdést.ΝAzΝ ille (illorum)ΝnévmásΝmέgέttΝaΝmegátkozottΝcsoportΝvan,ΝmígΝaΝhic (hos) a 

megrendel ketΝtakarja.ΝAΝscribo igeΝutalΝaΝrítusΝelvégz jére,ΝakiΝpontosanΝtudja,ΝhogyanΝ

kellΝegyΝátkozástΝlevezetni,ΝmikΝazΝel írások,ΝmilyenΝkifejezéseketΝhasználjon.ΝEgyszerΝ

semΝ hangzikΝ elΝ aΝ ’mi’,Ν csakΝ ’azok’Ν ésΝ ’ezek’.Ν ÍgyΝ feltételezhet enΝ azΝ átokΝ aΝ mágusΝ

m helyébenΝkészült,Ν ΝaΝszέvegΝmegfogalmazὰja. 

supraposivi: AzΝaquincumiΝtáblánΝolvashatὰ posivi a pono ὰlatinΝetimologikusΝperfectumiΝ

alakja,ΝmelyΝ aΝ császárkorΝ folyamánΝmindvégigΝ használatbanΝ voltΝ aΝmásodlagos,ΝmajdΝ

normatívváΝ váltΝ posui mellett80. A suprapono igeΝ aΝ kés Ν császárkorbanΝ jelentΝ megΝ

el szέrΝazΝ irodalomban,Νa feliratokrὰlΝ isΝ ismertΝ‒ ésΝaΝ szὰέsszetételnekΝmegfelel enΝ– 

’vmit vmi felett elhelyezni’ értelemben81.Ν AΝ szέvegünkbenΝ els Ν pillantásraΝ nehezenΝ

értelmezhet ,Ν f legΝ azΝ el tteΝ lév Ν néhányΝ kulcsfontosságúΝ bet Ν hiányaΝ miatt.Ν EzértΝ

háromΝ értelmezésiΝ lehet ségetΝ tudokΝ elképzelni,Ν attὰlΝ függ en,Ν hogyΝ aΝ lacunaΝ szavátΝ

hovaΝ soroljuk.Ν (1)Ν AmennyibenΝ aΝ hiányzὰΝ bet kΝ azΝ el tteΝ állὰΝ mondatΝ utolsὰΝ szavátΝ

adjákμΝ ÁtoktáblákonΝ el fordulὰΝ hasonlὰΝ szὰkapcsolatokΝ megvizsgálásaΝ utánΝ

megállapíthatjuk,Ν hogyΝ jelentésétΝ aΝ leginkábbΝ aΝ suprascribo-tΝ tartalmazὰΝ kifejezésekΝ

kέzέttΝkellΝkeresnünk. AΝbritanniaiΝszέvegekbenΝparticipiumΝperfectumΝpassiviΝalakbanΝ

fordulΝ el ,Ν általábanΝ rέvidítveΝ (Donatur deo s(upra)s(crip)to) decima pars eius 

pecuniae,Ν„AΝfentΝnevezettΝistenéΝleszΝannakΝaΝpénznekΝaΝtizedΝrésze”ΝdfxΝγ.1λ/1,ΝilletveΝ

egyΝ táblánΝ supradictus < SSD = s(upra){s(criptus)}dictus külέnféleΝ formáiban, dfx 

γ.ββ/γ),Ν egyΝ karthagὰiΝ szέvegΝ pedigΝ azΝ aquincumihozΝ hasonlὰΝ szέvegkέrnyezetbenΝ

használjaμΝ alligate linguas horum, quos suprascripsi, ne adversus nos respondere 

possint („KέssétekΝ megΝ azokΝ nyelvét,Ν akiketΝ fentΝ megneveztem,Ν neΝ tudjanakΝ

válaszolni82 ellenünkben”Ν dfxΝ 11.1.1/Ő).Ν AΝ miΝ táblánkΝ szέvegΝ magyarulΝ tehátΝ ígyΝ

hangoznaμΝ„(…)ΝneΝtudjanakΝcselekedniΝezekΝellen,Ν(akiket)Ν…ΝfennΝmegneveztem”.Ν(β)Ν

AmennyibenΝaΝhiányzὰΝbet kΝazΝutánaΝkέvetkez ΝmondatΝels ΝszavátΝadjákμΝAΝmágikusΝ

szέvegekbenΝ aΝ ponónak depono, suppono alakjaiΝ szoktakΝ el fordulni,Ν aΝ supra  

praeverbium mindeddigΝ párhuzamΝ nélküli.ΝAΝ depono,ΝmajdΝ szinonímakéntΝ aΝ suppono 

igékΝ terminusΝ technicusok,Ν speciális,Ν έsszetettΝ jelentésükΝvanΝ aΝmágiában.ΝSzὰΝ szerintΝ

értelmezveΝ aΝ rituáléraΝ utalὰΝ kifejezésnek tekinthetjük,Ν minthogyΝ aΝ megátkozniΝ kívántΝ

személyeket,ΝpontosabbanΝnevüketΝaΝtábláraΝírvaΝ’leteszik’ΝegyΝtitkosΝhelyre,ΝkézbesítikΝ

az alvilágiΝártὰΝer kΝfeléΝ(Quintum in hac tabula depono aversum, dfx 5.1.5/12, Prissiae 

80 HERMAN 1961, 322. LEUMANN—HOFMANN—SZANTYR 1997, 601. 
81 FORCELLINI, Tomus V, p. 780; CIL XI 1497 corpus supraponere; CIL III 9670 corpus supraponere; CIL 

XIV 1934 sive mater sive pater supraponatur 
82 Illetve a respondeo jogi szaknyelviΝjelentésébenμΝ„neΝtudjanakΝellenünkΝjogiΝszakvéleménytΝadni” 
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nomen depositum, dfx 4.1.3/10, moveant te haec nomina supposita , dfx 11.2.1/24)83. Ez, 

valamint jogi szaknyelvi84 jelentésekΝnegatívΝkonnotáciὰtΝadtakΝaΝszὰnak,ΝaΝmágiaΝkétΝf  

igéjénekΝ(defigo, devoveo)ΝlettΝaΝszinonímája.ΝSzέvegünkΝsupraposui alakjaΝezΝel bbiekΝ

alapjánΝ létrejέhetettΝ tehátΝ aΝ supra  adverbium vagy praeverbium, valamint a depono 

’m˹gátkoz’ kombinálásával,ΝaholΝaΝde- hiányátΝmagyarázhatjukΝmásolásiΝhibával,ΝvagyΝaΝ

mágiaΝ nyelvébenΝ (ésΝ aΝ vulgárisΝ latinbanΝ is)Ν jellegzetesΝ külέnféleΝ igekέt sΝ ésΝ anélküliΝ

alakokΝ megkülέnbέztetésΝ nélküliΝ halmozásával,Ν használatával85.Ν ἘasonlὰΝ

megfogalmazással,Ν aΝ supra  ésΝ azΝ átkozásΝ egyikΝ igéjénekΝ együttesΝ említésévelΝ

találkozhatunkΝ aΝ hispaniaiΝ bilingvisΝ táblánμΝ Timen et Niciam et ceteros, quos merito 

devovi supra pro me, pro meis86 („TimétΝésΝσiciátΝésΝaΝtέbbieket,ΝakiketΝmagamértΝésΝazΝ

enyéimértΝfentΝméltánΝmegátkoztam”ΝdfxΝβ.1β/1)ΝEnnekΝalapjánΝaΝcélhatározὰiΝmondatotΝ

aΝkέvetkez képpΝfogalmazhatjukΝmegΝmagyarulμΝ„…ΝénΝfentΝmárΝátkoztam,ΝhogyΝGaius 

vagy Iulia Nissa ésΝEunicus Surus OceanusszalΝszembenΝneΝ(…)87”Ν(γ)ΝVégülΝlássukΝaΝ

harmadik,ΝaΝpárhuzamokΝsz kέsségeΝfolytánΝ legkevésbéΝvalὰszín ΝértelmezésiΝverziὰt,Ν

83 AΝjelentéstΝtovábbΝárnyalhattaΝjogi-gazdaságiΝszaknyelviΝhasználataΝis,ΝottΝegyrésztΝ’˹lpἡsztít’ aΝjelentéseΝ(si 

deponat aedificium vel arboris ramos,Ν„ἘaΝépületetΝvagyΝfaágakatΝpusztítΝel…”ΝUlp.ΝDig.Νκ.β.1ι),ΝmásrésztΝ
’l˹tétb˹Νh˹ly˹z’Ν(vέ.Νdepositum – azΝátkotΝvisszaΝlehetettΝvonni,ΝhaΝazΝátkozὰΝfenyegetettségeΝmegsz nt,Νvέ.Ν
PGM), illetve egy újabb jogiΝkifejezésΝhasonlὰságaμΝnomen defero ’b˹ἢádol,Ν˺˹lj˹l˹nt’Ν(defero nomina inferis, 

dfxΝη.1.Ő/λ),ΝmásikΝoldalrὰlΝ tekintveΝ nomen recipio ’elfogadja a (vki ellen tett) panaszt’Ν (recipiatis nomen 

Luxiae, dfx 2.2.2/1). 
84 AΝjogiΝszaknyelvΝaΝmágiában, l. a bathi korpuszt. 
85 CURBERA—SIERRA—VEδÁZQUEZ 1999, 282: ligo obligo, dfx 11.1.1/5, alligo colligo ligo, dfx 11.1.1/32, 

uratur …Νcomburatur, dfx 11.2.1/8,ΝvagyΝgέrέgülμΝ α Ν υ α , DTAud 15, α Ν α α , DTAud 

14 stb. KROPP 2008, 168-1ι0Ν έsszegy jtέtteΝ aΝ szὰismétlések,Ν szinonímahalmozásokΝ változatait.Ν AΝ pono 

praeverbiumΝ nélküliΝ használatáhozμΝ BδÄσSDτRF β010,Ν 10βΝ aΝ DTεΝ θ,Ν 11Ν soránakΝ (ponit nomen huius 

maritabus)ΝértelmezéseΝkapcsánΝhasonlὰraΝjutμΝ„’jemandemΝdenΝσamenΝderΝPersonΝbenennen/mitteilen’ΝoderΝ
einfachΝ’fürΝihnΝ…Νmiederschreiben’ΝoderΝdirekter Bezug auf die Defixionsformel depono (Z.Ν1)” 
86 AΝpublikálὰkΝmeggy z enΝmutattákΝbe,ΝhogyΝazΝátokszέvegΝeredetijeΝaΝgέrέg,ΝaΝ latinΝpedig annakΝaΝ szὰΝ
szerintiΝ fordítása — egyΝ szὰ,Ν aΝ supra ,Ν kivételével,Ν melyΝ nemΝ találhatὰΝmegΝ aΝ gέrέgΝ szέvegben.Ν AΝ kέzl kΝ
(CURBERA—SIERRA DELAGE—VEδÁZQUEZ 1999, 283) véleményeΝszerintΝmivelΝittΝmostΝsenkiΝnemΝneveztekΝ
meg fenn (suprascriptus, supradictuskéntΝ variáciὰjánakΝ Ν határoztákΝ megΝ aΝ sἡprát),Ν valὰszín legΝ aΝ rítusΝ
szὰbeliΝrészébenΝhangzottΝelΝkorábban,ΝkikreΝvonatkozikΝaΝceteros szὰ. 
87 TekintettelΝazΝel z Νlábjegyzetre, vagyis hogy a supra  nem aΝszέvegbenΝfeljebb,ΝkorábbanΝelhangzottakraΝ
vonatkozik,Ν hanemΝ aΝ rítus korábbanΝ elvégzett eseményeireΝ utal,Ν aΝ mondatnakΝ egyΝ másikΝ értelmezéseΝ isΝ
elképzelhet Ν(ezúttalΝaΝpono nemΝazΝátkozásΝszὰbeliΝrészéreΝutalna,ΝhanemΝaΝrítusΝegyΝmozzanatáraμΝ„…ΝénΝ
korábbanΝátkozásiΝrituálétΝmutattamΝbeΝ(οposivi), hogy Gaius vagy Iulia Nissa  ésΝEunicus Surus Oceanusszal 

szembenΝneΝ(…)”.ΝEgyΝAudollentΝáltalΝleírt,ΝésΝazὰtaΝújabbΝkiadástΝnemΝkapottΝkarthagὰiΝtáblaΝszέvegeΝmégΝ
egyΝadalékkalΝszolgálhatΝazΝérintettΝrészΝértelmezéséhezΝ(dfxΝ11.1.1/γ).ΝAΝrendkívülΝtέredékesΝels ΝkétΝsorΝígyΝ
hangzik: [---]osui fisci lingua ne contra me ne dicere nec facere valeant, nisi quod ego voluero. Alligo, 

deligo linguas.Ν AΝ szέvegez Ν nyelviΝ hibáitΝ és/vagyΝ aΝ publikálὰΝ félreolvasásaitΝ kijavítvaΝ aΝ fordításátΝ ígyΝ
adhatnámΝ megΝ azΝ els Ν tέredékesΝ szὰbanΝ aΝ posui-tΝ feltételezveμΝ „megátkoztamΝ Fiscus (˹)Ν nyelvét,Ν neΝ
tudjon/tudjanakΝ ellenemΝ semΝ beszélni,Ν semΝ cselekedni,Ν mindaddigΝ mígΝ énΝ aztΝ nemΝ akarom.Ν τdakέtέm,Ν
lekέtέmΝ a nyelveketΝ …Ν ”Ν EzΝ aΝ részletΝ aztΝ sugallja,Ν hogyΝ valamilyenΝ rituálétΝ végeztekΝ aΝ nyelvvel,Ν egyΝ
nyelvvel, similia similibus áldozatotΝvégrehajtva,ΝhogyΝaΝnyelvetΝmegkέt ΝátokΝer sségétΝ fokozzák.ΝσohaΝaΝ
lacunábanΝ minthaΝ aΝ δEσAΝ bet kapcsolatΝ árkainakΝ árnyékaΝ t nneΝ fel,Ν elképzelhet ,Ν hogyΝ azΝ valὰjábanΝ aΝ
linguam szὰΝ voltΝ (amitΝ vagyΝ rosszulΝ olvastamΝ ki,Ν vagyΝ rosszulΝ másoltakΝ átΝ aΝ piszkozatrὰl),Ν ésΝ akkorΝ azΝ
aversum graphium kέréΝ építettΝ similia similibus cselekményΝmellettΝ mégΝ egyΝ rítuselemetΝ feltételezhetünk.Ν
„εegátkoztamΝkorábbanΝegyΝnyelvet,ΝhogyΝGaius vagy Iulia Nissa  ésΝEunicus Surus Oceanusszal szemben 

megkέtέttΝnyelvüketΝneΝ(…).” 
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melyΝ alapjánΝ aΝ pono a componónakΝ lenneΝ aΝ szinonímája,Ν ahogyΝ egyΝ észak-afrikai 

szέvegbenΝ olvashatjukμΝ ex qua hora hoc composuero, ne dormiat Sextilius („attὰlΝ azΝ

ὰrátὰlΝ kezdve,Ν hogyΝ eztΝmegírtam,Ν neΝ aludjonΝ Sextilius” dfx 11.2.1/8) Az aquincumi 

táblaΝszέvegΝebbenΝaΝformábanΝtehátΝ„…ΝénΝfentebb,ΝkorábbanΝmegfogalmaztamμΝGaius 

vagy Iulia Nissa ésΝEunicus Surus OceanusszalΝszembenΝneΝ(…)”. 

ne Gaius aut Iul[ia]  Nissa et Eunicus Surus adversus Oceanum lin[gu-]as obligatas AES[-

--]NE: A ne-velΝkezd d Ν részt,Ν ahogyΝazΝ el z ekbenΝ láttuk,Ν alapvet enΝkétféleképpenΝ

értelmezhetjük.ΝAzΝὰlomlapΝrendkívülΝsérültΝrészénélΝlév Νbet kΝolvasatátΝAES[---]NE-

kéntΝadtamΝmeg,ΝbárΝkés bbiΝvizsgálatokΝeztΝ felülírhatják,ΝmertΝezΝaΝbet sorΝnemΝillikΝ

egyikΝ értelmezésiΝ lehet séghezΝ sem.Ν EgyrésztΝ aΝ mondatotΝ f mondatnakΝ tekinthetjük,Ν

coniunctivusΝ prohibitivusiΝ állítmánnyal.Ν εásrésztΝ azΝ el tteΝ állὰΝ posuitὰlΝ függ Ν

célhatározὰiΝ mellékmondatΝ isΝ lehet,Ν szinténΝ coniunctivusiΝ verbumΝ finitummalΝ — 

melynek a megadott -EΝ végz désΝ ellentmond.ΝσyelviΝ okokbὰlΝ hiányzὰΝ szὰvégiΝ -t-vel 

ezenΝ aΝ táblánΝ aΝ párhuzamos,Ν helyesΝ adatokΝ miattΝ nemΝ számolhatunk,Ν hacsakΝ nemΝ

technikaiΝhibátΝfeltételezünk88.  

10. sor lingu/as obligatasμΝ amennyibenΝ helyesΝ aΝ szέvegΝ kέzpontozása,Ν akkorΝ aΝ pluralisΝ

accusativusΝ végz désΝ ittΝ valὰbanΝ tárgyesetetΝ jelέl,Ν aΝ mondatΝ állítmányátΝ azΝ utánaΝ

kέvetkez Ν ι-κ,Ν pillanatnyilagΝ értelmezhetetlenΝ bet Ν (AES[---]NE)Ν adta.Ν KarthagὰiΝ

átokszέvegekbenΝ igekέt sΝ változataitΝ használják,Ν participiumkéntΝ nemΝ fordulΝ el Ν (dfxΝ

11.1.1/3 alligo, deligo linguas  11.1.1/4 alligate linguas 11.1.1/5 ligo, obligo linguas 

illorum 11.1.1/32 Linguas ligo, colligo, ne auxilium eorum respondere possit. Ez 

utὰbbinálΝlátjuk,ΝhogyΝaΝmegkέtέzésΝcéljátΝisΝkifejtik.ΝSzámunkraΝezΝazértΝfontos,ΝhogyΝ

megprὰbáljukΝ kideríteni,ΝmiΝ állhatottΝ aΝmondatunkΝ állítmányánakΝ aΝ helyén.ΝAΝ szέvegΝ

tartalmátΝésΝaΝkevésΝpárhuzamosΝhelyetΝtekintveΝkétΝmegoldásΝmerülΝfelμΝ„…ΝhogyΝGaius 

vagy Iulia Nissa ésΝ Eunicus Surus OceanusszalΝ szembenΝ megkέtέttΝ nyelvüketΝ neΝ

hἉsználják vagy ne oldozzák fel. AΝfeloldozásΝ tέbbΝhelyenΝ isΝ el jέnΝazΝ átkokban,Ν amiΝ

érthet ,ΝhiszenΝaΝdefixioΝgέrέgΝneveΝkatadesmos ’megkέtés’,ΝésΝszámosΝátokelemΝgέrέgΝ

eredetireΝnyúlikΝvissza.ΝViszontΝseholΝsemΝaΝmegkέtέttΝnyelvvelΝkapcsolatbanΝmerülΝfelμΝ

ne quis eum solvat nisi nos, qui fecimus (dfx 1.4.4/1)  sanguine suo solvat (3.12/1) DTM 

2 = dfx 5.1.5/11 neque auro neque argento neque ille solvi, refici, redimi possit. Az 

irodalombanΝaΝkétΝszὰΝegyüttΝτvidiusnálΝfordulΝel μΝ linguam ad iurgia solvit (’nyelvétΝ

vitáraΝ engedi’,Νεet.Ν γ,Ν βθ1.)) AΝ szájΝ bekέtέzéseΝ (ore obligato)Ν aΝ rὰmaiakbanΝmindenΝ

88 AΝhiányzὰΝszὰvégiΝ-t-hez l. HERMAN 2003, 40. 



33 

bizonnyal Angerona  képétΝ vetíthetteΝ fel,Ν akinekΝ azΝ egyikΝ feladataΝ aΝ titkokΝ rzése,Ν

elhallgatásaΝvolt89.ΝAΝ’nyelvetΝhasználniΝοΝbeszélni’ΝkifejezésreΝegyΝauktoradatΝmaradtΝ

fenn, nem tudjuk,ΝmelyΝ szὰvalΝmondhattákΝ azΝ utor-onΝ kívülΝ (Pl.ΝCist. 128: libera uti 

lingua) 

11. sor lingu< a>  Asellionis: AΝ táblaΝ alsὰΝ részeΝ aΝ gy r désΝ ésΝ aΝ repedésΝmiattΝ rendkívülΝ

nehezenΝ olvashatὰ.Ν AΝ bet kΝ semΝ annyiraΝ rendezettek,Ν mintΝ feljebb,Ν s tΝ aΝ névΝ bet iΝ

eltérnek aΝ korábbiΝ ugyanilyenekt l.Ν EnnekΝ vagyΝ azΝ voltΝ azΝ oka,Ν hogyΝ márΝ aΝ táblaΝ

megírásakorΝsemΝvoltΝegyenesΝaΝlap,ΝvagyΝaΝpiszkozatrὰlΝrosszulΝmásoltΝazΝírnok,ΝnemΝ

figyelteΝ arra,Ν mitΝ ír.Ν AΝ lingua utolsὰΝ bet jeΝ figyelmetlenségb lΝ hiányzik,Ν mindenΝ

bizonnyal megzavartaΝaΝszέvegΝlejegyz jét,ΝhogyΝaΝkέvetkez ΝszὰΝisΝa-valΝkezd dik.ΝAzΝ

Asellio névr lΝDecibalusnálΝmárΝ szὰltunkμΝAsellusbὰlΝ -io képz velΝ képzettΝ cognomen,Ν

KajantoΝ azΝ eredetilegΝ foglalkozástΝ jelent Ν nevekΝ kέzέttΝ említi90.Ν ἘaΝ jὰlΝ tagoltamΝ aΝ

szέveget,Ν akkorΝ ezΝ azΝ egyetlenΝ hely,Ν aholΝ aΝ birtokosΝ szerkezetbenΝ aΝ birtokΝ vanΝ elέl,Ν

eddigΝ mindenΝ alkalommalΝ aΝ névΝ szerepeltΝ elέl,Ν majdΝ utánaΝ álltΝ aΝ lingua . A mondat 

folytatásaΝmegegyezikΝaΝkorábbiak,ΝamennyibenΝaΝ letέrέttΝhelyenΝaΝpossit szὰtΝállítjukΝ

vissza. 

AΝγ.,ΝŐ.ΝésΝη.ΝsorΝutánΝegy-egyΝkisebbΝbet velΝírtΝésΝbeljebbΝkezdettΝmondatotΝszúrtakΝbe. A 

szέvegΝ leírὰjaΝ elΝ akartaΝ külέníteniΝ aΝ márΝ leírtaktὰl,Ν ezértΝ beljebbΝ kezdteΝ ket,Ν hogyΝ

egyértelm Ν legyen,Ν nemΝ aΝ feletteΝ lév Ν sorΝ folytatásai.Ν AΝ kisebbΝ bet tΝ pedigΝ aΝ helyΝ

magyarázzaΝmeg,ΝennélΝnagyobbalΝnemΝírhattaΝvolna,ΝkülέnbenΝbelelὰgΝaΝmásikΝsorba,Ν

ésΝ olvashatatlannáΝ válikΝ aΝ szέveg.ΝεárpedigΝ azΝ átkoknálΝ aΝ jὰlΝ olvashatὰságΝ általábanΝ

alapkέvetelmény,Ν pontosan,Ν érthet enΝ kellettΝ megfogalmazniΝ azΝ eljárὰΝ istenΝ számára,Ν

mitΝakarΝt leΝa hozzáΝfordulὰ.ΝAΝmondandὰΝtagolásaΝnemΝkirívὰΝeset,ΝaΝmainziΝtáblákonΝ

tέbbszέrΝisΝmegfigyelhet μΝaΝDTεΝ1-esenΝaΝkétΝátokΝkezdetétΝkijjebbΝkezdték,ΝmintΝazΝ

έsszesΝtέbbiΝsort.ΝAΝDTεΝβ.Νels ΝsoraΝszinténΝ1,ηΝcm-reΝbalraΝvanΝaΝtέbbit l.ΝAΝkέzlend Ν

rossz megszerkesztésétΝ mutatjaΝ aΝ DTεΝ θ.Ν tábla,Ν aholΝ aΝ szέvegt lΝ balraΝ λ0Ν fokkalΝ

elforgatvaΝ folytatὰdikΝ aΝ szέveg.Ν EnnekΝ aΝ beszúrtΝ háromΝ sornakΝ szerkezeteΝ kέvetiΝ azΝ

átoktáblaΝ ismétl d Ν mondatait,Ν semmibenΝ semΝ térΝ elΝ t lük.Ν Valὰszín legΝ mindháromΝ

mondat teljes volt, de máraΝaΝkέzéps nΝkívülΝaΝmásikΝkett ΝmásodikΝfeleΝnemΝláthatὰ,Ν

lekopott,ΝfoltokbanΝtalánΝegy-egyΝbet ΝszáraΝkivehet . 

89 εárΝazΝὰkorbanΝsemΝvoltΝegyértelm enΝmeghatározva,ΝpontosanΝmiértΝtiszteltékΝeztΝazΝistenn t.ΝMacrobius 

(Sat. III, 9) szerintΝ Ν voltΝ aΝ hallgatásΝ istenn je,Ν Ν rizteΝRὰmaΝ városΝ titkosΝ nevét. AngeronárὰlΝ l.ΝKÖVES-

ZULAUF 1995, 109. 
90 KAJANTO 1965, 323. 
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3a sor: AmmionisμΝ aΝ korábbiΝ publikáciὰimbanΝ nemΝ tudtamΝ ittΝ létez Ν nevetΝ kiolvasni,Ν

azonbanΝegyetértekΝFehérΝŰ.Ν+Ammionis olvasatával91. Az A el ttΝlátszikΝmégΝegyΝaprὰΝ

karcolat,ΝdeΝnemΝeldέnthet ,ΝhogyΝszándékosΝvagyΝvéletlen.ΝAmennyibenΝazΝaΝnévΝels Ν

bet jeΝlenne,ΝszámosΝlehet ségünkΝlenneΝaΝkipὰtlására,ΝmelyekΝkέzülΝaΝkarcolatΝformájaΝ

alapjánΝazΝalábbiakΝ jέhetnekΝszὰbaμΝCammio (ismert Vindobonábὰl,ΝűἙδΝ ἙἙἙΝŐθθ0,0η)νΝ

Sammio (σoricumbὰl,ΝűἙδΝἙἙἙΝηγ1λ,ΝGalliábὰlΝűἙδΝXἙἙΝββγŐ). 

4a sor: Asellionis lingua et nomen: a nomen szὰtΝugyanazonΝokbὰlΝkifolyὰlag,ΝmintΝfeljebbΝ

Decibalusnál,Νkirekesztem. 

5a sor: Annianus:  AΝháromΝbeszúrtΝsorΝegyetlenΝzavarὰ szava, ugyanis itt a mondat alanya, 

vagyisΝ ráΝkérikΝaΝmegkέtést,ΝmígΝazΝη.ΝsorΝvégénΝazΝadversus szὰΝutánΝáll,ΝmagyaránΝottΝ

aΝmegrendel iΝcsoporthozΝtartozik.ΝVéleményemΝszerintΝittΝazΝírnokΝhibázottΝaΝmásolásΝ

során.ΝAzΝeredetΝAnnianus aΝf szέvegΝAnnianusa ,ΝaΝbeszúrt,ΝηaΝsorbanΝlév ΝnevetΝírtaΝelΝ

azΝírnokμΝamikorΝaΝhelyetΝkeresteΝazΝηaΝsornak,ΝaΝszemeΝmegakadhatottΝazΝη.ΝsorΝvégén,Ν

θ.Ν sorΝ elejénΝ (aholΝ márΝ Annianus szerepelt),Ν ésΝ egyΝ másikΝ névΝ helyetΝ eztΝ írtaΝ leΝ

tévedésb lΝ azΝ ηaΝ sorba.Ν ἘaΝ kétΝ Annianus lenneΝ aΝ szembenállὰΝ csoportokΝ kέzέtt,Ν aΝ

félreérthetetlenségΝ jegyébenΝ megΝ kellettΝ volnaΝ külέnbέztetniΝ ket.Ν EllenátokrὰlΝ semΝ

lehetΝszὰ,ΝegyrésztΝmertΝaΝbeszúrtΝsorokΝbet típusaΝmegegyezikΝaΝf sorokéval,ΝmásrésztΝ

Asellio aΝŐaΝsorbὰlΝszerepelΝaΝf szέvegben,ΝugyanazonΝcsoportΝtagjaként92. 

Ἁ dοT ἢ˹rsἡs: mivelΝaΝszέvegΝegészébenΝmindenholΝhelyesenΝfordulΝel ,ΝeztΝaΝtévesztésΝisΝ

technikaiΝhibánakΝtarthatjuk,ΝcsakúgyΝmintΝaΝpos< s> int-otΝaΝκ.Νsorban.ΝAzΝírnokΝismerteΝ

aΝ helyesírásiΝ hagyományokatΝ viszontΝ egyΝ pontonΝ mégisΝ hibázott.Ν AΝ praeverbiumokΝ

etimologikusΝ írásmὰdjaΝ azΝ ὰlatinΝ szέvegekΝ egyΝ részénél,Ν bizonyosΝ hivataliΝ iratoknál,Ν

augustusiΝid kbenΝmegfigyelhet ΝvoltΝ(inperium, conlega stb.).ΝEzeknélΝaΝformáknálΝazΝ

asszimiláltΝ alakΝhelyettΝazΝ„eredetinekΝvélt”Ν formátΝválasztották,ΝésΝolyanΝszavaknálΝ isΝ

kέvettékΝ eztΝ azΝ elvet,Ν aholΝ ezáltalΝ hibásΝ alakokatΝ hoztakΝ létre.Ν AzΝ áletimologikusΝ

disszimiláciὰΝ leginkábbΝ azΝ ad- kezdet Ν szavaknálΝ jelentkezett,Ν ezértΝ láthatunkΝ számosΝ

feliraton atversarius, atvocatus,Νs tΝatnis alakokat is93. 

 

 

 

91 TitAq III 1436. 
92 AzΝenyémt lΝegészenΝeltér ΝértelmezéstΝadΝURBANOVÁ 2014, 241. Véleménye szerint a kisebb sorok is a 

f szέvegΝrészei,ΝnemΝbetoldáskéntΝtekintΝrájuk.ΝElméletétΝAnnianusszalΝtámasztjaΝaláμΝvéleményeΝszerintΝazΝη.Ν
sorΝvégénΝegyΝAnnia  nev Νn ΝneveΝolvashatὰΝ(tévedésb l,ΝvalὰjábanΝχmo˹nátΝakartakΝírni),ΝazΝηaΝsorΝvégétΝ[--

-contra Ocea] -raΝegészítiΝki,ΝésΝezΝfolytatὰdnaΝaΝθ.ΝsorΝelején. 
93 LEUMANN—HOFMANN—SZANTYR 1977, és 200. 
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ÉRTÉKEδÉS 

AzΝ aquincumiΝ táblaΝ aΝ PannoniábanΝ fennmaradtΝ latinΝ nyelv Ν átokszέvegekΝ

leghosszabbika. A szέveget annyira vékonyΝ hegy  irὰvessz velΝ karcolták,Ν hogyΝ a 

restaurátorok alapos munkájaΝellenéreΝisΝcsakΝhosszasΝszemlélés után váltakΝkivehet vé a 

bet k. AΝtáblaΝέsszképeΝrendezettΝaΝm fajhozΝképest,ΝaΝbet nagyságok,ΝsortávokΝnagyjábὰlΝ

megegyeznek94,Ν azΝ írnokΝ azonbanΝ aΝ szέvegΝ végeΝ feléΝ elkezdettΝ kapkodni.Ν RáadásulΝ aΝ

rendelkezésreΝ állὰΝ helyetΝ rosszulΝmérteΝ fel,Ν azΝ átokΝ háromΝutolsὰΝ soraΝ nemΝ fértΝ ki,Ν ezértΝ

feljebbΝkellettΝbeszúrniaΝ ket.ΝAzΝὰlomlapnakΝcsakΝazΝegyikΝoldaláraΝírtak,ΝaΝmásikonΝnincsΝ

nyomaΝbet knek.Ν 

EgyΝ folyamatbanΝ lév ΝperesΝeljárásnakΝ lehetünkΝszemtanúiΝaΝ táblaΝszέvegeΝalapján.Ν

AquincumbanΝaΝbecslésekΝszerintΝ1η-β0ΝezerΝemberΝélhetettΝezid tájt, meglehet senΝnagyΝ

létszámúΝ katonasággalΝ ésΝ keresked családdal,Ν szolgákΝ seregével.Ν AzΝ egykoriΝ ὰbudaiΝ

gázgyárΝ területénΝ fekv Ν temet benΝ találtΝ táblánΝ mégsemΝ aΝ tehet sebbΝ társadalmiΝ rétegΝ

tagjaiΝ életébeΝ nyerhetünkΝ bepillantást,Ν hanemΝ – aΝ nevekΝ alapjánΝ – f kéntΝ szolgákΝ ésΝ

rabszolgákΝátkozzákΝmegΝrajtaΝegymást.ΝFeltételezhet enΝkétΝgazdagabbΝcsaládΝklientúrájaΝ

állhatottΝ egymássalΝ perpatvarban,Ν ésΝ azΝ egyikΝ csoportΝ (Oceanus, Amoena, Felicio, 

conservi, Annianus)Ν tagjaiΝ egyΝ folyamatbanΝ lév Ν ügybenΝ fordultakΝ azΝ alvilágiΝ er ketΝ

irányítaniΝképesΝmágushoz,ΝhogyΝellenükΝszὰlni,ΝcselekedniΝneΝlegyenΝképesΝazΝellentáborΝ

egyetlen tagja sem (Iulia Nissa, Gaius Mutilius, Respecta, Eunicus Surus, Decibalus, 

Asellio, Ammio) A megátkozottΝ csoportΝ dἡoΝ nominávalΝ jelέltΝ személyeitΝ jὰΝ eséllyelΝ

tarthatjukΝgentiliciumosΝszabadΝpolgároknak,ΝmígΝazΝegynev eketΝ szolgáknakνΝaΝmásodikΝ

csoportbanΝmindenΝnévΝszolgákraΝutal.ΝAΝlatinΝésΝgέrέgΝWunschnamen kategὰriaΝ(Amoena, 

Felicio, Respecta, Eunicus,Ν illetveΝ akárΝDecibalust is ide sorolhatjuk) aΝ szolgákΝkedvencΝ

neveit fedte95, Nissa , Eunicus gέrέgΝvagyΝkeletiΝszármazástΝfeltételez,ΝaΝmitolὰgiaiΝeredet Ν

Oceanus névb lΝ ésΝ aΝ szolgákΝ kέzέttΝ gyakoriΝ -io végz dés Ν χmmióbὰl,Ν χs˹llióbὰl96 

kέvetkeztethetünkΝaΝjogállásukra. 

AΝszέvegΝ szerkezeteΝkέnnyenΝ áttekinthet μΝ kétΝmondatotΝ kivéveΝugyanazΝaΝmondatΝ

ismétl dikΝ tízszer,Ν deΝ nemΝ monotonΝ kέvetkeznekΝ egymásΝ után,Ν pusztánΝ aΝ neveketΝ

kicserélve,ΝhanemΝamitΝcsakΝlehetett,ΝaztΝvariáltákΝanélkül,ΝhogyΝezΝbármiΝtέbbletjelentéstΝ

94 AΝszέvegmez ΝbalΝoldalánΝakárΝmargὰkéntΝisΝértelmezhet ΝvékonyΝfügg legesΝvonalatΝlehetΝlátni, de mivel 

nemΝ tartottaΝ magátΝ hozzáΝ azΝ írnok,Ν kétséges,Ν hogyΝ ezΝ volt-eΝ valὰdiΝ szerepe.Ν δétrejέhetettΝ azΝ átoktáblaΝ
készítéseΝ soránΝ is,Ν akárΝ technikaiΝ sérüléskéntΝ (vέ.Ν DTεΝ γ.),Ν deΝ akárΝ valamilyenΝ rítusΝ kέzbenΝ isΝ
megsérülhetett.ΝAhogyΝlátniΝfogjuk,ΝezΝutὰbbiΝnemΝelképzelhetetlen,ΝhiszenΝazΝátoktáblaΝnemΝcsakΝazΝátkozásiΝ
rítusΝdokumentálásáraΝszolgált,ΝhanemΝszervesΝrészeΝvoltΝannak. 
95 DANA 2014, 163-164. 
96 KAJANTO 1965, 121. 
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adottΝvolnaΝazΝegyhangúságΝstilárisΝmegtέrésénΝkívül.ΝAΝne possit verbumΝfinitumΝegyarántΝ

állhatΝ˺Ἁc˹révelΝésΝloquival,ΝmelyekΝvagyΝkέzvetlenülΝkέvetikΝaΝragozottΝigealakot,ΝvagyΝaΝ

mondatΝ végéreΝ kerülnek.Ν AΝ prepozíciὰΝ isΝ kétféleΝ formábanΝ szerepel,Ν holΝ adversus, hol 

contra  jelέli.ΝAΝmondatΝalanya lehetΝmagaΝaΝszemélyΝvagyΝazΝ Νnyelve.ΝἘaΝszemélytΝemlítΝaΝ

szέveg,Ν akkorΝ állhatΝ egyedülΝ vagyΝ egy-kétΝ társávalΝ együtt.ΝFARAONE 1λλ1,Ν ηΝ kategὰriáiΝ

szerint ezek a mondatok kíἢánság-˺ormἡlák,ΝmelyekΝnyelviΝjellemz je,ΝhogyΝconiunctivusΝ

hortativusi vagy prohibitivusiΝ(gέrέgbenΝoptativusi)ΝharmadikΝszemély ΝállítmányukΝvan97. 

1. Iulia Nissa et Gaius Mutilius ne possit facere contra Oceanum, contra Amoenam.  

2. Ne possit Gaius contra Felicionem facere.  

3. Respectae lingua ne possit adversus coservos facere.  

4. Eunici Suri lingua ne possit adversus Oceanum loqui.  

5. Ne possit Gaius aut Iulia adversus Annianum facere.  

6. Et Decibali lingua et nomen ne possit adversus Oceanum facere. 

7. Lingua Asellionis ne possit contra Amoenam facere. 

8. Ammionis lingua ne possit adversus NE[---]VS 

9. Asellionis lingua et nomen ne possit adversus Oceanum facere. 

10. Anniani (?) lingua ne possit [---]AV[---]O 

AΝ hatodikΝ ésΝ hetedikΝ ismétlésΝ kέzέttΝ szerepelΝ kétΝ mondat,Ν melyΝ külέnbέzikΝ aΝ

tέbbit lμ 

Quomodo hoc ego averso graphio scribo, sic linguae illorum aversae ne possint 

˺Ἁc˹r˹ΝcontrἉΝhosΝ…Ν˹goΝsἡprἉposἡiέΝσ˹ΝύἉiἡsΝἉἡtΝIἡliἉΝσissἉΝ˹tΝEἡnicἡsΝSἡrἡsΝἉdἢ˹rsἡsΝ

Oceanum linguas obligatas [solvant?]  

A supraposui-tΝ tartalmazὰΝ részΝ kétféleΝ értelmezésér lΝ feljebbΝmárΝ szὰltam,ΝmostΝ aΝ

qἡomodóvalΝ kezd d Ν persuasuve analogy-tΝ szeretnémΝ kέzelebbr lΝ bemutatni.Ν AΝ mágusΝ

egyΝ hasonlatΝ segítségévelΝ fokozzaΝ azΝ átokΝ hatásosságát.Ν AΝ hasonlatΝ nemΝ egyszer enΝ

megállapítΝ egyΝ tényt,Ν kέzliΝ aΝ kέzέsΝ jellemz t,Ν hanemΝ azΝ átokΝ általΝ célbavettΝ személytΝ aΝ

hasonlítὰΝ egyikΝ tulajdonságávalΝ akarjaΝ egyez véΝ tenni.Ν KimutathatὰanΝ azΝ els Ν similia 

similibus alakzatokΝaΝKr.Νe.ΝἙV.ΝszázadbanΝjelentekΝmegΝgέrέgΝnyelv Νátoktáblákon98.ΝKétΝ

gyakoriΝ fordulatΝ szerepeltΝ rajtuk,Ν azΝ átoktáblaΝ tulajdonságaibὰlΝ kiindulvaμΝ vagyΝ azΝ azonΝ

olvashatὰΝ szέvegΝ vagyΝ aΝ szέveghordozὰΝ egyΝ jellemz jeΝ voltΝ aΝ hasonlatΝ motívuma.Ν

97 FARAONE 1λλ1b,ΝηΝtovábbiΝkategὰriáiΝazonΝátoktáblákra,ΝaholΝnemΝcsakΝneveketΝsorolnakΝfelμΝ(1)Νkὅzἢ˹tl˹nΝ
m˹gkὅtőΝ˺ormἡlἉμΝazΝállítmányΝaΝmegkέtésΝvalamelyΝegyesΝszámΝels Νszemély Νigéje,ΝaΝtárgyaΝpedigΝvagyΝazΝ
adottΝ személyΝ vagyΝ azΝ Ν testrészei.Ν (β)Ν Ima-formulaμΝ istenekΝ megszὰlítása,Ν invokálása,Ν majdΝ valamilyenΝ
másodikΝszemély ΝfelszὰlítὰΝigealak. (3) Kíἢánság-formulaμΝharmadikΝszemély ΝoptativusiΝ(illetve a latinban  

coniunctivusi) igealakkal. (4) Similia similibus formula μΝegyΝmeggy z ΝpárhuzamΝ(persuasive analogy). 
98 FARAONE 1991b, 7. 
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JὰformánΝ ebbenΝ aΝ kétΝ típusbanΝ kiΝ isΝ merültΝ aΝ választék.Ν EgyΝ jellemz Ν példaμΝ „AhogyanΝ

ezekΝaΝszavakΝhidegekΝésΝfordítottak,ΝúgyΝKratésΝszavaiΝisΝlegyenekΝhidegekΝésΝfordítottak”Ν

(DTAtt 67)99.Ν AΝ szavakΝ jobbrὰlΝ balraΝ haladtak,Ν vagyΝ fejtet nΝ álltakΝ stb.,Ν „fordítottak”Ν

voltak,ΝhiszenΝaΝmágiaΝaΝfordítottságΝvilága,ΝaΝvégletekigΝleegyszer sítveμΝazΝistenekt lΝnemΝ

jὰt,ΝhanemΝazΝellenkez jétΝkérjük.ΝAΝ„hideg”ΝpedigΝazΝὰlomΝegyikΝtulajdonságátΝadjaΝmeg,Ν

annakΝmerevségéhez,Ν tehetetlenségéhez,Νhaszontalanságához,Ν értéktelenségéhezΝhasonlítjaΝ

azΝátkozὰΝaΝmegátkozottat,ΝpontosabbanΝakarja,ΝhogyΝaΝhasonlítson.Ν 

AΝι.ΝsorbanΝkezd d ΝhasonlatΝértelmezésénekΝnehézségétΝéppΝazΝadja,ΝamiΝaΝlegf bbΝ

jellegzetességeμΝ egymásraΝ nemΝ vagyΝ csakΝ távolrὰlΝ hasonlítὰΝ dolgokatΝ vetΝ egymáshoz.Ν

AhogyΝ fentΝ említettem,Ν eΝ rítusΝ soránΝ azΝ írást,Ν illetveΝ azΝ írὰvessz tΝ érhetteΝ olyanΝ hatás,Ν

amellyelΝ azΝ ellenfélΝ nyelvétΝ isΝ illetniΝ akarták.Ν εiel ttΝ eztΝ megvizsgálnánk,Ν érdemesΝ

kέzelebbr lΝmegnézniΝazΝátokszέvegekΝ„kényszerít Νhasonlatait”.Ν 

Leggyakrabban a quomodo kέt szὰΝvezetiΝbe ket ésΝa sic adverbiumΝállΝaΝf mondat 

elején.ΝAΝhasonlatΝaΝrítusraΝutal,ΝugyanaztΝakarjákΝazΝellenfélnélΝelérni,ΝaztΝkérikΝrájuk,ΝamitΝ

éppenΝ rituálisanΝ cselekszenek.Ν AzΝ analὰgiákΝ ezáltalΝ külέnέsenΝ fontosakkáΝ váltak,Ν mertΝ

általukΝ betekintéstΝ nyerhetünkΝ aΝ mágikusΝ rituáléΝ lebonyolításábaμΝ Van, amikor csak a 

helyszínr lΝkapunkΝ informáciὰtΝ (Quomodo mortuus, qui istic sepultus est…,ΝdfxΝ1.Ő.Ő/γ),Ν

máskorΝ aΝ varázslὰΝ rítusΝ kέzbenΝ elvégzettΝ feltételezhet Ν mozdulataitΝ kέzvetítikΝ (Sic 

qἡomodoΝplἡmbἡmΝsἡbsidit,Ν sicΝSinton˹mΝ…Νd˹˺˹roΝἉdΝ in˺˹ros, dfx 5.1.4/5; sic liquescat, 

quomodo aqua, dfxΝ γ.β/1),Ν széls ségesΝ esetekbenΝ viszontΝ állatáldozatokrὰlΝ árulkodnakΝ

(Quomodo huic gallo linguam vivo extorsi et defixi, sic inimicorum meorum linguae 

adversus me obmutescant. dfx 11.1.1/8; Quomodo hic catellus aversus est, nec surgere 

potest, sic nec illi. dfx 4.3.1/2; Sint vani et muti, quomodo ista garrula avis, dfx 5.1.2/2; 

Quemadmodum rana sine lingua muta, tacita est, sic Marcellus mutus, tacitus, debilitatus 

sit adversus Licinium Gallum,  STYLOW 2014.100). Az aquincumiΝ táblaΝ hasonlatánakΝ aΝ

kέzpontjábanΝ azΝ írás,Ν valamintΝ azΝ írὰvessz Ν áll.Ν AΝ rítusΝ soránΝ tehátΝ azΝ írással,Ν azΝ

írὰvessz velΝ tettekΝ valamiΝ olyat,Ν amitΝ azΝ ellenfelekΝ nyelvéreΝ isΝ elΝ szerettekΝ volnaΝ érni.Ν

EnnekΝkέzpontiΝszavaΝazΝaverto ige, itt a participiuma. A problémátΝazΝjelenti,ΝhogyΝnincsΝ

olyanΝjelentése,ΝmelyΝaΝgraphiummalΝésΝaΝ lingἡávalΝ isΝegyszerreΝérthet Ν lenne.ΝTekintsükΝ

át,Ν hogyΝmilyenΝ szέvegέsszefüggésbenΝ szokottΝ el fordulniΝ azΝ averto ige (illetve verto ésΝ

másΝpraeverbiumosΝalakjai) a graphium ésΝaΝlingua egyikévelΞ 

99 ὥ π Ν α α υ  α  ἐπαπ αΝ Ν  Ν α αΝ υ  α  ἐπαπ αΝ . IG III, 67. 
100 a gar(r)u[la avi] s BδÄσSDτRF—SCHOLZ β011,ΝθλΝkiegészítése. 
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a) A linguam (a)vertere szὰkapcsolatraΝnemΝtalálniΝpárhuzamotΝazΝirodalomban,ΝezértΝ

azΝátoktáblákΝszὰhasználatáhozΝfordulvaΝaztΝláthatjuk,ΝhogyΝaΝlingua tárgyhozΝtartozὰΝigeΝaΝ

megkέtéstΝfejezΝkiΝ– az Ἁἢ˹rtónakΝazonbanΝnincsΝilyenΝjelentése.Ν 

b) Graphium, stilusμΝlegismertebbΝkifejezésΝaΝstilum vertere ’azΝírὰvessz tΝforgatni’ΝaΝ

kézben,Ν tudniillikΝ egyikΝ felévelΝ írni,Ν másikkalΝ javítaniμΝ Hor. S. I, 10, 72. Saepe stilum 

vertas iterum quae digna legi sint scripturus „mindigΝ úgyΝ forgasdΝ azΝ írὰvessz d,Ν hogyΝ

méltὰ legyenΝ azΝ újraolvasásra,Ν amitΝ leírniΝ szándékozol”.Ν AzΝ átoktáblánΝ szerepl Ν averso 

graphio-tΝazonbanΝnemΝlehetΝezzelΝέsszekέtni.ΝAzΝírásΝέsszképébenΝnemΝlehetΝészrevenniΝ

olyanΝ mὰdosítást,Ν amiΝ aztΝ feltételezné,Ν hogyΝ azΝ írὰvessz Ν másik,Ν általábanΝ tompábbΝ

lekerekítettΝfej ,ΝvagyΝviasználΝtέrlésreΝvalὰΝellapítottΝfelévelΝírtákΝvolnaΝszέveget.Ν 

εivelΝ ezΝ aΝ szálΝ nemΝ vezetettΝ eredményre,Ν érdemesΝ megvizsgálni,Ν hogyΝ vajonΝ azΝ

averto igénekΝ van-eΝ egyáltalánΝ speciálisΝ vallási-mágikusΝ jelentése,Ν melyb lΝ kiindulvaΝ

megkaphatnánkΝ aΝ hasonlatraΝmegoldását.Ν AzΝ auktorhelyekΝ bizonyítják,Ν hogyΝ aΝ vallásbanΝ

terminuskéntΝ használtákΝ aΝ szὰtμΝ Ἐor.Ν C. III, 23, 19: mollivit aversos Penates, 

„megenyhítetteΝazΝelfordult,ΝnemΝkedvez Νisteneket”,ΝvagyisΝazΝaversus szὰtΝittΝleginkábbΝ

azΝismertΝutasítás,Νfavete linguis, a faveo ’teljesΝodaadássalΝvalakiΝfeléΝfordulni’ΝszavánakΝ

ellentétekéntΝ fogalmazhatjukΝ meg.Ν εartialisΝ (VἙἙἙ,Ν θβ)Ν soraibanΝ ugyanezΝ aΝ jelentéstΝ

láthatjukΝ szὰjátékbaΝ foglalvaμΝ Scribit in aversa Picens epigrammata charta,/ et dolet 

averso quod facit illa deo. PicensΝazΝepigrammakέlt ΝolyΝsokatΝ ír,ΝhogyΝnemΝelégΝnekiΝaΝ

papirusz egyik oldala, a ἢ˹rsótΝisΝteleírja,ΝdeΝazΝistenΝnemΝtámogatja,ΝnemΝsegíti,ΝaΝvártΝsikerΝ

elmarad101.  

AΝ vallásban,Ν láthattuk,Ν azΝ igeΝ azΝ isteniΝ támogatásΝ megvonásáraΝ vonatkozik.Ν AΝ

mágiábanΝ ezzelΝ szembenΝmὰdosulΝ a jelentése,Ν aΝ hivatalosΝ vallásbanΝ inkábbΝ intranzitívanΝ

értelmezhettük,Ν ittΝ viszontΝ tranzitívváΝ válik.Ν TέbbΝ szὰvalΝ lehetΝ kέrülírni,Ν hogyΝ valὰjábanΝ

mikéntΝértettékμΝ’eltéríteniΝvalamitΝvagyΝvalakitΝattὰl,ΝaminekΝvárhatὰanΝtέrténnieΝkellene’.Ν

VergiliusnálΝ aΝ varázslὰn Ν jelenetébenΝ (Ecl. VIII, 66-67.: coniugis ut magicis sanos 

avertere sacris experiar sensus „hogyΝ megprὰbáljamΝ hitvesemΝ jὰzanΝ érzéseitΝ mágikusΝ

áldozatokkalΝ eltéríteni”102 (értsdμΝ aΝ nekiΝ kijelέltΝ úttὰl,Ν helyetteΝ legyenΝ megbabonázva,Ν

rohanjonΝ eszétΝ vesztveΝ hozzám).Ν PliniusnálΝ azΝ averto szinténΝ mágiávalΝ kapcsolatbanΝ

(carmen ’ráéneklés’)Ν fordulΝ el μΝ averti grandines carmine credant plerique „tέbbenΝ úgyΝ

vélik,ΝhogyΝjéges tΝráéneklésselΝelΝlehetΝtéríteni”. 

101 NEGER 2012, 99. 
102 ServiusΝ véleményeΝ szerintΝ isΝmagyarázatraΝ szorultΝ aΝ kifejezés, az avertere jelentésétΝ aΝ „mutare, ad me 

advertere”ΝszavakkalΝpontosította. 
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EzekΝ utánΝ nézzükΝ meg,Ν hogyΝ aΝ valὰdiΝ mágikusΝ nyelvben (nem az irodalomban 

kέzvetítettben),ΝmikéntΝjelenikΝmegΝaΝverto/averto/ésΝegyébΝpraeverbiumosΝverziὰi.ΝAzΝige 

έsszesΝ addigΝ ismertΝ el fordulásátΝ A.Ν KroppΝ ésΝ űh.Ν FaraoneΝ β010-esΝ tanulmányukbanΝ

megvizsgálta,Ν mertΝ aΝ mainziΝ korpuszΝ kétΝ darabjánálΝ kΝ isΝ azzalΝ aΝ problémávalΝ találtákΝ

magukatΝszembe,ΝamiΝazΝaquincumiΝtáblánΝisΝláthatὰ.ΝAΝkétΝszέvegrészletΝígyΝszὰlμ 

DTM 3 = dfx 5.1.5/10: Quemadmodum hoc ego averse scribo, sic illi omnia, 

quidquid agit, quidquid aginat, omnia illi aversa fiant.Ν„AhogyanΝénΝeztΝfordítvaΝ(˹)Νírom,Ν

úgyΝbármi,ΝamitΝtesz,ΝamivelΝfoglalkozik,ΝmindenΝfordítvaΝsikerüljέnΝszámára.” 

DTM 7: Quomodo hoc graphio averso, quod minim˹ΝἡtiΝsol˹t,…ΝsicΝ˹ἡmΝἉἢ˹rsἡm dii 

d˹Ἁ˹qἡ˹Ν…Ν ˹ss˹Ν sinἉtis „AhogyanΝ énΝ eztΝ fordítottΝ írὰvessz vel,Ν legkevésbéΝ sem,Ν ahogyΝ

szokás,Ν…,ΝúgyΝazΝistenekΝésΝistenn kΝhagyjákΝfordítottan.” 

A DTM 3. averse scribo kifejezéséb lΝ adὰdik,Ν hogyΝaΝ szέvegetΝvalamilyenΝmὰdonΝ

fordítottΝ írásúnakΝvéljük.ΝAzonbanΝmindkétΝszέvegΝegészeΝbalrὰlΝ jobbraΝhalad,ΝέsszképükΝ

olyannyiraΝ rendezett,ΝhogyΝpublikálὰjuk,Ν J.ΝŰlänsdorfΝkülέnΝkiemeliμΝ gyakorlottΝkézΝ rὰttaΝ

felΝ ket,ΝilletveΝazΝelegáns,ΝjὰlΝolvashatὰΝrégebbiΝkurzívΝírássalΝkészültek103. 

δáthatjuk,Ν aΝ kétΝ átokszέvegΝ έnmagábanΝ nemΝ értelmezhet ,Ν szükségΝ vanΝ aΝ továbbiΝ

párhuzamosΝhelyekre.ΝFARAONE—KROPP β010Νgy jtéséb lΝdolgozvaΝénΝaΝkέvetkez képpΝ

csoportosítomΝaΝtáblákat. 

(1)Ν azΝ irodalombanΝ adatoltΝ ’eltéríteniΝ valamitΝ vagyΝ valakitΝ attὰl,Ν aminekΝ várhatὰanΝ

tέrténnieΝkellene’Νjelentésb lΝkiindulvaΝegészenΝaΝ’távolΝtartani’Νverziὰig,ΝmelyhezΝolykorΝaΝ

’felfordít,Νmegέl’ΝmellékértelemΝisΝhozzájárultμ 

- avertat illos amentes, contra loqui ne malint, illorum mutum os faciat („TartsaΝ ketΝ

távolΝ (ti.Ν aΝ bírὰságtὰl)Ν ésΝ vegyeΝ elΝ épelméjüket,Ν mégseΝ akarjanakΝ ellen(ünk)Ν

beszélni/ellentmondani.”ΝAΝsisciaiΝtábla,Νl.Νkés bb,Νdfx 8.1/1) 

- SicΝillosΝinimicosΝ…ΝἉἢ˹rsosΝἉbΝhἉcΝlit˹Ν˹ss˹,ΝqἡomodoΝhicΝcἉt˹llἡsΝἉἢ˹rsἡsΝ˹stΝn˹cΝ

surgere potest, sic nec illi. (a similia similibus klasszikusΝ példája,Ν aΝ szὰΝ kétΝ értelmévelμΝ

”legyenekΝúgyΝ távoltartva,Ν elfordítvaΝ eΝ pert l,Ν ahogyΝ ezΝ azΝ állatkέlyέkΝ isΝ elΝ vanΝ fordítvaΝ

(οfelΝvanΝfordítva,Νmegkínozva)ΝésΝnemΝképesΝfelkelni,ΝúgyΝ kΝse.” dfx 4.3.1/2) 

- eum aversum a fortunis suis avertatis et a suis proximis et ab eis quos carissimos 

habeat („TartsátokΝ távolΝ tΝ aΝ javaitὰl,Ν aΝ családjátὰlΝ ésΝ azoktὰl,Ν akikΝ számáraΝ aΝ

legfontosabbak”,Νdfx 7.5/1) 

103 BδÄσSDτRF 2010, 78, ill. 107. 
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- Paulina aversa sit a viris omnibus et deficsa sit, ne quid possit mali facere. 

Firminam clodas ab omnibus humanis („Paulina forduljon el mindenΝ férfitὰl,Ν ésΝ legyenΝ

átokkalΝ megkέtve, hogy ne tudjon semmi rosszat tenni. FirminátΝ zárdΝ elΝ azΝ έsszesΝ

embert l.ΝAΝpoetoviὰiΝtábla,Νl.Νkés bb,ΝΝdfxΝκ.Ő/1) 

(β)ΝAlapvet enΝmásΝpraeverbiumosΝalakok.ΝAΝszὰΝ’felfordít’ΝértelmeΝazΝels ,Ν illetveΝ

participiumΝ’(fel)fordított,Νellenkez ’Νjelentéseμ 

- perversus sit,  perperversus sit Maurussus (egyΝ lὰversenyz r lμΝ „ForduljonΝ fel,Ν

nagyonΝforduljonΝfelΝεaurussus”,Νdfx 11.1.1/25) 

- Quodquod agat, quod incidant omnia in adversa  („AmitΝ csakΝ tesz,Ν mindenΝ

forduljonΝazΝellenkez jére”,Νdfx 1.4.1/1) 

- Quidquid conabitur, quidquid aget, omnia illi inversum sit. Quidquid surget, omnia 

interversum surgat. („AmitΝmegprὰbál,Ν amitΝ tesz,ΝmindenΝ legyenΝ fordítottΝ számára.ΝAmitΝ

csakΝmegemel,ΝmindΝmegforgatvaΝkeljenΝlábra.”ΝDTM 15 = dfx 5.1.5/4 

(γ)Ν AzΝ ideΝ tartozὰaknálΝ aΝ szέvegΝ egészétΝ vagyΝ csakΝ egyΝ részétΝ fordítvaΝ írták,Ν

megfelelveΝannak,ΝamitΝmagaΝaΝszέvegΝisΝkέzέl. 

- ut illum aut illam aversum faciant di, sicut hoc est aversum („fordítsákΝ felΝ tΝ azΝ

istenek,ΝahogyΝezΝfordítvaΝvanΝ(írva)”ΝazΝegészΝátokszέvegΝretrográd,ΝezenbelülΝazΝaversum 

szὰΝutolsὰΝnégyΝbet jeΝaΝfejeΝtetejénΝáll,Νdfx 5.1.7/1) 

- QἡintἡmΝinΝhἉcΝ tἉbἡlἉΝd˹ponoΝἉἢ˹rsἡmΝ…ΝQἡintiΝnom˹n („megátkozomΝQuintust 

ezenΝaΝtáblánΝ…ΝQuintus neve”,ΝaΝQuintus neveΝaΝfejeΝtetejénΝáll,Νdfx 5.1.5/12) 

- Sic,Ν SilἢiἉ,Ν inἢ˹rsἡmΝ mἉritἡmΝ c˹rnis,Ν qἡomodoΝ nom˹nΝ illiἡsΝ scriptἡmΝ ˹st…έΝ

Aurelianum Sinnianum Ceserianum („Így,ΝSilvia ,ΝfelfordulvaΝlátodΝaΝférjed,ΝahogyanΝazΝ Ν

neveΝ írvaΝvanμΝAurelianus Sinnianus Ceserianus.”ΝAΝnévΝmegintΝcsakΝaΝ fejeΝ tetejénΝállvaΝ

szerepelΝaΝszέvegΝvégén,Νdfx 6.1/1) 

- Perverse agas, quomodo hoc perverse scriptum. („FordítvaΝ cselekedj,Ν ahogyΝ ezΝ

fordítvaΝvanΝírva,ΝŰlänsdorfΝβ010, 163. 

(Ő)Ν UtolsὰΝ csoportΝ tagjaikéntΝ nevezhetjükΝ megΝ azokatΝ aΝ táblákat,Ν melyekΝ fordítottΝ

írásraΝutalnak,ΝdeΝannakΝsemmiΝjelétΝnemΝadjaΝszέveg.ΝἙdeΝtartozikΝtehátΝAΝDTεΝγΝ,ΝDTεΝιΝ

ésΝazΝaquincumiΝdarab104.Νδáthatὰ,ΝhogyΝaΝfentiΝcsoportosításΝnemΝsegítΝazΝértelmezésben,Ν

ígyΝazokΝnélkülΝkellΝmegtalálnunkΝaΝmegoldás.ΝEls kéntΝadjaΝmagátΝaΝfeltételezés,ΝhogyΝazΝ

írnokΝnemΝértetteΝmegΝaΝmintakέnyvΝel írásátΝvagyΝpusztánΝelfeledkezettΝrὰla,ΝezértΝnincsΝ

104 AΝ DTεΝ 1.Ν átoktáblaΝ értelmezhetetlenΝ Ő0-Ő1.Ν sorátΝ aΝ publikálὰjaΝ aΝ kέvetkez képpΝ adtaΝ megμΝ
TAMQVANIVSAVERSSO / scriptis istas.Ν ἙsmétΝ azΝ averso ésΝ kέzvetlenΝ utánaΝ aΝ scriptis.Ν εivelΝ aΝ táblaΝ
szέvegeΝnincsΝmegfordítva,Ν ígyΝeztΝ isΝaΝ (Ő)ΝkategὰriábaΝsorolhatnánk,ΝdeΝaΝnemΝteljesΝolvasat miatt csak itt 

említemΝmeg. 
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semmiΝ semΝ fordítvaΝ írva.Ν EztΝ azΝ elméletetΝ azonnalΝmegcáfolja,Ν hogyΝ háromΝ jὰΝ szέveg ,Ν

rendezettΝ íráskép Ν táblárὰlΝ beszélünk,Ν melyeknélΝ ígyΝ ezzelΝ aΝ felvetésselΝ nemΝ lehetΝ

számolni.Ν 

J.Ν Űlänsdorf105 azΝ irodalombanΝ el fordulὰΝ ’eltéríteniΝ valamitΝ vagyΝ valakitΝ attὰl,Ν

aminekΝvárhatὰanΝtέrténnieΝkellene’Νértelmezésb lΝkiindulvaΝúgyΝgondolja,ΝhogyΝnéholΝazΝ

istenΝ elfordulása márΝ nemΝ csakΝ azΝ eseményekt lΝ valὰΝ távolmaradásátΝ jelenti,Ν hanemΝ azΝ

ellenségesΝhozzáállásátΝisΝimplikálja,Νpl.ΝVerg.ΝAen II, 170 aversa deae mens utánΝkiderül,Ν

hogyΝazΝ istenn ΝnemΝcsakΝhogyΝnemΝ támogattaΝ ket,ΝhanemΝ’ellenségesen’Ν isΝviselkedettΝ

velük.ΝProp. IV, 1, 73 aversus Apollo aztΝjelenti,ΝhogyΝaΝkέlt ΝverseiΝszégyellniΝvalὰak,ΝazΝ

istenΝ ártottΝ neki,Ν ellenségesΝ voltΝ vele.ΝŰlänsdorfΝ véleményeΝ szerintΝ ugyaneztΝ láthatjukΝazΝ

átoktáblákonμΝ azΝ aversus egyszerreΝ vonatkozikΝ aΝ megrendel Ν személyére,Ν áldozatáraΝ ésΝ

annakΝb nέsΝtettére,ΝígyΝaΝszὰΝjelentéseΝ’istent lΝésΝembert lΝtávol,Νellenséges’106. A DTM 

3. averse scribo ésΝaΝDTεΝι.Νaverso graphio ’verkehrtΝschreiben’,ΝilletveΝ’mitΝverkehrtemΝ

Griffel’ΝmagyarázatátΝisΝezzelΝadjaΝmeg,Νellenséges,ΝártὰΝcéllalΝ(’feindlich’)Νírni.Ν 

FaraoneΝ ésΝ Kropp107 részbenΝ elfogadjaΝ ŰlänsdorfΝ értelmezési,Ν hozzátéve,Ν hogyΝ aΝ

mainziΝ táblákonΝegyΝhelyiΝ jellemz t,ΝegyΝsajátosΝmegoldástΝ látunk,ΝmelyΝabbanΝnyilvánulΝ

meg,Ν hogyΝ aΝ kézzelΝ foghatὰΝ jelentéstΝ egyΝ elvontΝ szintreΝ emelik.Ν AzΝ aversus szὰ kétΝ

szemantikaiΝ szintenΝ érvényesültμΝ egyrésztΝ konkrétanΝ aΝ rítusraΝ utalt, ahol a szavakat a 

normálistὰlΝ eltér ,Ν „kitekert”Ν mὰdonΝ írtákΝ le,Ν másrésztΝ átvittenΝ azΝ ellenfélΝ irányábaΝ

megfogalmazottΝ kívánságΝ jelz jeΝ lettΝ AΝ kétΝ érintettΝ táblán,Ν aholΝ azΝ írástΝ elfelejtettékΝ

megforgatni,ΝezΝaΝkülέnbségΝnemΝjelenikΝmeg,ΝaΝhasonlatΝmindkétΝelemébenΝa ’normálistὰlΝ

eltér Νvagyis ellenséges,Νrosszindulatú’ jelentésben szerepel. 

ElméletükΝproblémájátΝéppΝazΝjelenti,ΝamitΝmegfogalmaztak108.ΝAΝszὰnakΝegyΝolyanΝ

fejl désétΝ mutattákΝ be,Ν amiΝ bármilyenΝ szέvegέsszefüggésbenΝ elképzelhet Ν lenne,Ν deΝ azΝ

átoktáblákonΝnem.ΝAΝsimilia similibus lényege,ΝhogyΝaΝrítusΝegyesΝelemeivelΝazΝáldozatnakΝ

akarnakΝártani.ΝFeljebbΝ láttuk,ΝhogyΝkülέnféleΝválogatottΝmágikusΝeljárásokatΝmutattakΝbeΝ

(aΝvízΝszétfolyatása,ΝkisállatokΝleέléseΝstb.),ΝezekkelΝegyértelm sítve,ΝkézzelΝfoghatὰváΝtéveΝ

aΝ szenvedést.ΝAzΝ aversus elvontΝ értelmezésévelΝ azonbanΝ nemΝ kέzelebb,Ν hanemΝ távolabbΝ

105 BδÄσSDτRF 2012, 79. 
106 „AufΝ FluchtäfelchenΝ wirdΝ aversus ebensoΝ fürΝ dasΝ VerhaltenΝ desΝ VerfluchungurhebersΝ wieΝ das seines 

Opfers, und zwar seines schuldhaften Verhaltens wie sienes Schicksals nach der Verfluchung, gebraucht und 

bedeutetΝ’abgewandtΝvonΝεenschenΝundΝGέttern,Νfeindlich’.” BδÄσSDτRF 2012, 79. 
107 FARAONE—KROPP 2010, 397. … a development away from the concrete meaning of these participles to a 

more abstract one. 
108  BARTA—LASSÁσYἙ 2009,Ν θκΝ énΝ isΝ csatlakoztamΝ aΝ ŰlänsdorfΝ általΝ isΝ említettΝ ’mindent l,Ν istent l,Ν
embert lΝ távoliként’ΝmegfogalmazottΝ értelmezéshez, ésΝprὰbáltamΝazΝ irodalmilagΝ adatolt ’eltéríteniΝ valamitΝ
vagyΝvalakitΝattὰl,ΝaminekΝvárhatὰanΝtέrténnieΝkellene’ jelentéstΝisΝbelefoglalni. 
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kerültekΝaΝkínzásΝábrázolásátὰl.ΝFehérΝŰ.ΝígyΝjogosanΝkeresettΝaΝtáblánΝolyanΝjelet, ami az 

írás,ΝazΝírὰvessz ΝelfordításáraΝutalna.ΝεivelΝazΝels ΝsorΝszembet n enΝnagyobbΝbet kkelΝésΝ

részbenΝ másΝ típusúkkalΝ vanΝ megírva,Ν ezértΝ azΝ írὰvessz Ν nemΝ szokásosΝ kézbenΝ tartásáraΝ

vonatkoztatta a graphiumnak aversum jelz jét109. Meglehet, bizonyos esetekben ez 

megtέrtént,Ν deΝ általánosságbanΝ elmondhatὰ,Ν hogyΝ olyanΝ epigráfiaiΝ emlékekenΝ isΝ

megfigyelhet ΝazΝels ΝsorΝeltér Νstílusa,ΝamelyenΝsemmiféleΝmágikusΝszerepeΝnincsΝésΝnemΝ

isΝ lehetett.Ν EnnekΝ jelent ségeΝ aΝ mondandὰΝ kiemelésébenΝ kereshet ,Ν ahogyanΝ aztΝ nagy 

monumentálisΝ feliratokonΝ isΝ láthatjuk,Ν vagyΝ aΝ felírandὰΝ szέvegΝ el zetesΝ

megszerkesztésénekΝ hiányában.Ν AzΝ aquincumiΝ táblaΝ els Ν mondatátΝ isΝ értelmezhetjükΝ aΝ

táblaΝegészénekΝέsszefoglalásaként,ΝmelybenΝmegjelέlikΝaΝkétΝtársaságΝkέzpontiΝalakjaitΝésΝ

márΝazΝátokΝtípusáraΝutalnakΝaΝszὰválasztással110.ΝTovábbáΝmégisΝfelmérhetteΝazΝírnokΝmárΝ

ezenΝaΝponton,Ν hogyΝnagyobb,Νmélyebben,ΝvalamivelΝolvashatὰbbanΝ rὰttΝ bet kkelΝ id benΝ

sokáigΝ tartanaΝ ésΝ valὰszín legΝ kiΝ semΝ férveΝ aΝ megtervezettΝ szέveg,Ν ezértΝ látjuk,Ν hogyΝ

fokozatosanΝcsέkkentΝaΝbet méretΝésΝkurzívabbáΝváltakΝaΝformák. 

χzΝ˹lsőΝsorΝki˹m˹lés˹ΝátoktáblákonέΝd˺xΝγέ1γή1,  ψritἉnniἉΝésΝd˺xΝγέ1ηή1, Britannia 

 

AzΝ aquincumiΝ átoktáblaΝ nehezenΝ értelmezhet Ν soránakΝ megfejtéséreΝ akkorΝ nyíltΝ

mὰdunk,Ν amikorΝ azΝ ásatásiΝ anyagΝ feldolgozásaΝ elkezd dέtt.Ν AzΝ ὰlomlapΝ stratigráfiaiΝ

egységéb lΝ (aΝ táblaΝ kέzvetlenΝ kέrnyezetéb l)Ν ugyanisΝ el kerültΝ egyΝ írὰvessz .Ν Ἐajt k,Ν

írὰvessz k,Ν szέgekΝ gyakranΝ megkülέnbέztethetlenekΝ azΝ oxidáciὰΝ miatt,Ν ésΝ egyΝ temet Ν

109 Tit Aq III, 1436. „Puto posteriores versus innaturalis modo manibus habito scriptos esse.” 
110 δátványosΝ párhuzamkéntΝ aΝ sisciaΝ átoktáblátΝ említeném (l. lejjebb),Ν aholΝ aΝ küls Ν oldalonΝ szinténΝ
έsszefoglaltákΝ aΝ bels Ν oldalΝ szέvegétΝ (ennekΝ hivatalosΝ változataΝ aΝ katonaiΝ diplomáknálΝ figyelhet Ν meg,Ν aΝ
küls Ν oldalΝ tartalmazzaΝ azΝ έsszesΝ lényegiΝ informáciὰt,Ν aΝ pecséttelΝ lezártΝ bels Ν oldalΝ ennekΝ kifejtéséreΝ ésΝ
bizonyításáraΝszolgál). 
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esetébenΝfunkciὰjukatΝtέbbféleképpen értékelhetjükμΝlehetnekΝegyszer ΝhasználatiΝtárgyak,Ν

deΝapotropaikusΝ(azΝártὰΝszellemekΝellen)ΝésΝprotektív/védelmez Ν(azΝél kΝvédelmébenΝazΝ

esetlegesΝnyughatatlanΝholtakkalΝszemben)ΝcéllalΝisΝaΝhalottΝmelléΝkerülhettek111. 

ÁtoktáblákΝmell lΝisΝkerültekΝel ,ΝígyΝazΝel kerülésiΝhelyét,ΝilletveΝfunkciὰjátΝtekintveΝ

legkέzelebbiΝ párhuzamkéntΝ említhetjük,Ν hogyΝ aΝ poetoviὰiΝ mellettΝ isΝ találtakΝ egyet,Ν deΝ

ennekΝ sorsárὰlΝ tέbbetΝ nemΝ lehetΝ tudni,Ν aΝ savariaiΝ latinΝ nyelv Ν mellettΝ egyΝmaΝmárΝ nemΝ

megállapíthatὰanΝ szándékosanΝ vagyΝ véletlenülΝ kétfeléΝ tέrtΝ vékonyΝ t Ν feküdt,Ν valamintΝ

AudollentΝ (DTAudΝγ0η)Ν isΝ ismertΝegyΝhadrumetumiΝdobozkát,ΝbenneΝegyΝátoktáblávalΝ ésΝ

egyΝt vel,ΝmelyΝmáraΝelveszett112. 

AzΝ aquincumiΝ ὰlomtáblaΝ mellettΝ fekv Ν t Ν gέrbe.Ν AlaposΝ vizsgálatΝ után,Ν melyetΝ aΝ

BudapestΝ TέrténetiΝ εúzeumΝ fémrestaurátoraiΝ végeztek113,Ν aΝ kέvetkez ketΝ lehetΝ rὰlaΝ

megállapítani.Ν 

 

χzΝἉqἡincἡmiΝátoktáblἉΝm˹ll˹ttΝ˹lők˹rültΝíróἢ˹ssző 

 

- AnyagaΝbronz,ΝminimálisΝὰlommalΝέtvέzve.ΝAΝmágikusΝpapiruszokΝel írásaΝkέzέttΝ

ezt el íráskéntΝolvashatjukΝazΝátokkészítésΝalapanyagaiΝkέzέtt114. 

- σégyzetesΝ keresztmetszet ,Ν ésΝ valὰszín legΝ kalapálássalΝ készítették.Ν AΝ mágikusΝ

papiruszokΝkέzέttΝezΝazΝutasításΝszinténΝmegtalálhatὰ115.  

- A stilus fejeΝrészeΝhatározottanΝprofilált.ΝValὰszín legΝnemΝisΝkészítettekΝfejetΝneki.Ν

AzΝegyiptomiΝpapiruszokΝerr lΝisΝnyilatkoznak116. 

111 AδFAYÉΝVILLA 2010, 449. 
112 NÉεETἘ 2013, 79-83. BOESELAGER 1989-esΝtanulmányaΝmegállapítja,ΝhogyΝazΝírὰvessz ketΝnemΝszoktákΝ
aΝtintatartὰbanΝtárolni,ΝhanemΝannakΝkülsejénΝvoltΝegyΝstilustartὰ,ΝabbanΝszállították.ΝAΝdobozkávalΝel kerültΝ
átoktáblákatΝ ésΝ t ketΝ ezértΝmindenképpΝ aΝ rítusΝ elemeinekΝ tarthatjuk,Ν ahogyΝσémethΝGy.Ν isΝmegállapította,Ν
aholΝaΝt ΝfunkciὰjaΝazΝírásonΝkívülΝazΝátokΝhatásosságánakΝfokozὰjaΝis. 
113 VecseyΝÁdámΝf restaurátorΝvezetésével. 
114 PGM VII, 397: ἐπ αφ Ν α  αφ ῳ „írdΝráΝbronzΝírὰvessz vel” 
115 PGM IV, 1847: υπ Ν αφ ῳ α Ν υ ῳ Ν  α „hidegenΝ kovácsoltΝ bronzΝ
írὰvessz velΝ írdΝ ráΝ annakΝ aΝ valakinekΝ aΝ nevét”.Ν (AΝ hidegkovácsolásΝ alapvet enΝ azΝ alvilágΝ hidegségéb lΝ
fakadhat,ΝezΝaΝjelz jeΝtέbbszέrΝazΝátoktáblánakΝésΝaΝrajtaΝolvashatὰΝbet knekΝis.) 



44 

- El kerülésekorΝ isΝ gέrbeΝ volt,Ν nemΝ aΝ tárolásΝ soránΝ sérültΝmeg.ΝEnnekΝbizonyítéka,Ν

hogyΝaΝhajlítottΝrészΝküls ΝrészénΝisΝέsszefügg ΝkorrὰziὰsΝterméketΝtaláltak.Ν 

- AΝ gέrbítésΝ aΝ fέldbeΝ kerülésΝ el tt,Ν szándékosanΝ tέrténtΝ meg.Ν AΝ restaurátorokΝ

megállapították,ΝhogyΝaΝhajlításΝbels Νoldalát,ΝvagyisΝaΝnégyΝélb lΝkett t,ΝfélholdΝ

alakúΝvés velΝperforáltak,ΝanyagotΝvettekΝki,Νel készítettékΝaΝhajlításra117.  

 

AΝ restaurátoriΝ vizsgálatΝ eredményeit értékelve,Ν megállapíthatjuk,Ν hogyΝ ezΝ aΝ tárgyΝ

megegyezikΝ azΝ átoktáblaΝ szέvegébenΝ említettΝ graphium aversummal.Ν AΝ szέvegΝ

megfogalmazὰjaΝésΝaΝrítusΝlevezet jeΝazΝaverto ’elfordít,Νelforgat’ΝszὰnakΝábrázolniΝtudtaΝaΝ

jelentését,Ν nemΝ elvontanΝ használta,Ν ahogyΝ a mainziΝ táblákΝ esetébenΝ feltételezték.Ν SajátΝ

szemünkkelΝ látva,Ν hogyΝ aΝ mágusΝ mitΝ értettΝ azΝ averto szavonΝ (’meghajlít,Ν megtέr,Ν

er tlenít’),ΝeszünkbeΝjuthatΝegyΝszinonímája,ΝazΝinfringo.ΝEzΝaΝszὰΝpedigΝel fordulhatΝmindΝ

azΝ írὰvessz Ν jelentetteΝ szúrὰszerszámokkal118,Ν mindΝ aΝ nyelvvelΝ kapcsolatban.Ν ἘolΝ szὰΝ

szerintΝeltέrnek,ΝholΝmegtέrnekΝaΝfegyverek,ΝmásholΝpedigΝátvittenΝugyanezΝtέrténikΝh sέkΝ

erejévelΝ(infractis omnibus hastis Liv. 40,40,7; illa potest magnas heroum infringere vires 

Prop.ΝἙ,Ν1Ő,Ν1ι),Νs tΝδucretiusnálΝaΝnyelvΝisΝekképpΝakadΝelΝ(ἙἙἙ,Ν1ηη)μΝἢid˹mἡsΝ…Νin˺ringiΝ

linguam vocemque aboriri119.Ν AzΝ aquincumiΝ táblaΝ mondatátΝ kέvetveΝ aΝ mágusΝ

gondolatmenetétΝ tehátΝ aΝ kέvetkez képpΝ fordíthatjukΝ leμΝ „AhogyanΝ énΝ eztΝ meghajlított,Ν

megtέrtΝírὰvessz velΝírom,ΝúgyΝazΝ ΝnyelvükΝisΝlegyenΝmeghajlítva,ΝmegtέrveΝésΝneΝtudjonΝ

cselekedniΝ ezekΝ ellen…”ΝAΝmágusΝ tudta,Ν hogyΝ azΝ igeΝ aΝmágiaΝ terminusa,Ν deΝ valamilyenΝ

okbὰlΝ újΝ jelentésselΝ ruháztaΝ fel.Ν SemΝ aΝmágiátὰl,Ν semΝ attὰlΝ aΝ nyelviΝ kέzegt l,ΝmelybenΝ aΝ

mágusΝtevékenykedett,ΝnemΝidegen azΝefféleΝújítás. 

AztΝaΝmainziΝkísér leletekΝhiányábanΝcsakΝfeltételezhetjük,ΝhogyΝaΝkifejezéstΝesetlegΝ

ottΝisΝígyΝkellΝértenünk. 

 

116 PGM VII, 442: φ Ν  α   φ ῳ „fejΝnélküliΝbronzΝt velΝírd” 
117 A vizsgálatotΝ AribexΝ σomadΝ (θ0Ν kV)Ν mobilrέntgennelΝ végezték,Ν 0,λλΝ mpΝ expozíciὰsΝ id vel,Ν EvaΝ
képalkotὰΝszoftverrel. 
118 vέ.ΝSuet. Iul. Caes. 82. Caesar Cascae brachium arreptum graphio traiecit „űaesarΝmegragadtaΝűascaΝ
karját,ΝésΝegyΝírὰvessz velΝmegszúrta.”ΝἘasonlὰtὰlΝtartvaΝűlaudiusΝisΝhosszasΝvonakodásΝutánΝegyezettΝabbaΝ
bele,Ν hogyΝ azΝ eléΝ járulὰΝ írnokoktὰlΝ neΝ vegyékΝ elΝ azΝ írὰkészletüketμΝ Suet.Ν Claud. 35. ne cuius comiti aut 

librario calamariae et graphiariae thecae adimerentur. 
119 A Lucretius-kommentárokΝfelhívjákΝaΝfigyelmetΝSzapphὰΝhíresΝpárhuzamosΝhelyéreμΝ Ν Ν ῶ  ἔα  
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A savariai átoktábla 

 

 

χΝsἉἢἉriἉiΝátoktáblἉΝszétnyitásἉΝ(χΝszombἉth˹lyiΝIs˹ἡmΝ˺˹lἢét˹l˹i) 
 

 

 

 

χΝsἉἢἉriἉiΝátoktáblἉ, A oldal (ψἉrtἉΝχndr˹ἉΝ˺˹lἢét˹l˹ΝésΝrἉjzἉ) 

 

 



46 

 

 

χΝsἉἢἉriἉiΝátoktáblἉ, B oldal (ψἉrtἉΝχndr˹ἉΝ˺˹lἢét˹l˹ΝésΝrἉjzἉ) 

 

LEδ ἘEδY: A kés bbi,Ν ἙἙ.Ν századiΝ ἙseumΝ pὰdiumtemplomának északiΝ oldalán,Ν annálΝ

korábbraΝ keltezhet ,Ν egyΝ szürkeΝ szín ,Ν patics- ésΝ faszéndarabokkal kevert agyagos 

rétegb l kerültΝ el .Ν AΝ területΝ akkoriΝ funkciὰjaΝ mégΝ nemΝ teljesenΝ tisztázott,Ν számosΝ

kérdésΝ megoldatlanΝ ezzelΝ kapcsolatban120.Ν ŰiztosanΝ megállapíthatὰΝ azonban,Ν hogyΝ azΝ

átoktáblaΝrétegeΝaΝlegkés bbΝ1β0-1γ0ΝkέzέttΝlebontottΝkoraiΝtemplomΝépítésiΝtέrmelékeiΝ

alattiΝegyikΝzártΝegység,ΝnagyonΝkέzelΝazΝaltalajhoz.ΝGέdέr,ΝbeásásΝnyomaitΝnemΝlehetettΝ

kέrülέtteΝkimutatni.ΝAΝterületΝnagyΝvalὰszín séggelΝakkorΝisΝaΝszentΝkέrzethezΝtartozott,Ν

deΝhogyΝaΝvallásiΝvagyΝipariΝhasználatúΝegységeihez,ΝazΝegyel reΝnemΝmeghatározhatὰ.Ν

σohaΝ azΝ átoktáblákΝ tέbbnyireΝ temet kb l,Ν templomokbὰlΝ vagyΝ egyébΝ szakrálisΝ

120 BAδÁZS—CSAPδÁRτS—SOSZTARITS 2013, 24-30. 
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helyekr lΝszoktakΝel kerülni,ΝnemΝpéldaΝnélküliΝazΝ ipariΝ lel helyΝsem.ΝδegalábbΝnyolcΝ

olyanΝ esetetΝ ismerünk,Ν aholΝ nemΝ valamilyenΝ istenier hέzΝ kέthet Ν helyen, hanem 

gazdaságiΝ használatúΝ területen,Ν vagyΝ éppenΝ lakὰháználΝ ástákΝ elΝ aΝ táblát121,Ν azΝ utὰbbiΝ

esetekr lΝirodalmiΝadatokΝisΝtanúskodnak122. 

KEδTEZÉS: AΝ rétegtaniΝ adatokΝ ésΝ aΝ továbbiΝ leletekΝ (egyΝ VespasianusΝ as,Ν egyΝ tέredékesΝ

bronzΝ párducszobrocska,Ν valamintΝ egyΝ bronzcsipeszΝ ésΝ egyΝ bronzt Ν maradványai)Ν

alapjánΝazΝἙ.ΝszázadbanΝástákΝel. 

ÁLLAPOTA: AΝ félkέrΝ alakúΝ táblaΝ έsszehajtogatvaΝ kerültΝ el .Ν Fels ,Ν egyenesΝ részénΝ

vágásnyomokatΝlehetΝlátni,ΝalsὰΝkerekΝrészeΝsérültΝésΝegyenetlen.ΝἘatszorΝhajtottákΝmegΝ

azΝ ὰlomlapot,Ν ígyΝ nagyjábὰlΝ θΝ egyformaΝ egységreΝ oszlik,Ν mígΝ aΝ ι.Ν legszéls ,Ν küls Ν

egységΝ jὰvalΝ kisebb,Ν ésΝ aΝ kibontásΝ utánΝ letέrέtt.ΝAΝ hajtogatásΝ nemΝ voltΝ folyamatos,Ν aΝ

negyedikΝ egységΝ utánΝ aΝ másikΝ iránybanΝ folytatták.Ν δegvégülΝ aΝ táblaΝ alsὰΝ részétΝ

felhajtották.Ν AzΝ ígyΝ kapottΝ majdnemΝ téglalapΝ alakúΝ „csomag”Ν olyanΝ kicsiΝ lett,Ν hogyΝ

elfértΝakárΝegyΝcsukottΝtenyérbenΝis.ΝAzΝὰlomlapΝkέzépenΝaΝlyukΝ(melyΝέsszehajtogatvaΝaΝ

legküls Ν egységenΝ volt)Ν arraΝ utal,Ν hogyΝ eredetilegΝ rászúrhattákΝ egyΝ szέgre,Ν t re,Ν vagyΝ

megprὰbáltákΝkeresztüldέfni123.ΝAΝtáblaΝmellettΝugyanΝel kerültΝegyΝt Νis,ΝkέrülbelülΝegyΝ

harmadánálΝkettétέrve,ΝdeΝaΝpárhuzamokΝalapjánΝcsakΝfeltételezhetjük,ΝhogyΝazΝátoktáblaΝ

rítusáhozΝ tartozott124.ΝAΝ tέrésr lΝmárΝnemΝlehetΝmegállapítani,ΝhogyΝmikorΝkeletkezett,Ν

maΝfέldbekerülésΝel ttΝvagyΝazΝazὰtaΝelteltΝkétΝévezredΝalatt,Νmiatt. 

A TÁŰδAΝεÉRETE: aΝleghosszabbΝésΝlegszélesebbΝpontjainμΝ1ηΝ×Νη,ιΝcm,ΝvastagságaμΝ0,1Νcm 

PAδEτGRÁFἙA: AzΝ írásΝέsszképeΝ rendezetlen,Ν aΝ sorokΝegymásbaΝ lὰgnak,Ν aΝ szέvegΝazΝ aligΝ

láthatὰΝ karcolásΝmellettΝ ezértΝ isΝ olvashatὰΝ nehezen125.ΝAΝ bet kΝ nagyságaΝ ŐΝ ésΝ 1ηΝmmΝ

kέzέttΝ ingadozik.Ν AzΝ AΝ oldalΝ els Ν soránakΝ balΝ felétΝ nagyobbΝ ésΝ mélyebbΝ bet kkelΝ

vésték126,Ν aΝ táblaΝ tέbbiΝ részénΝazΝ írásjelekΝ tέrzsrészénekΝátlagosΝnagyságaΝ θ-7 mm. A 

legtέbbΝbet tΝkέvetkezetesenΝugyanúgyΝírtákμΝAzΝA vízszintesΝhastájaΝhiányzik,ΝaΝC félΝ

121 SCHOLZ—KROPP—BLUMER 152. 
122 PlatὰnΝ(Tὅrἢ. 11,933B) tudὰsítΝ,ΝésΝTacitus (Ann. 2,69) GermanicusΝhalálávalΝkapcsolatbanΝisΝmegemlíti,Ν
hogy lakὰhelyeΝ oadlὰjábanΝ ésΝ falainálΝ mágiáraΝ utalὰΝ nyomokatΝ találtakμΝ …Ν et reperiebantur solo ac 

parietibus erutae humanorum corporum reliqiae, carmina et devotiones et nomen Germanici plumbeis 

tabulis insculptum … („…csakugyanΝ találtakΝ aΝ padlὰΝ alattΝ ésΝ aΝ falakΝ menténΝ kiásottΝ emberiΝ
hullamaradványokat,Νvarázsigéket,ΝátkokatΝésΝὰlomtáblácskákat,ΝamelyekreΝGermanicusΝnevétΝkarcoltákΝ…”Ν
Ford.ΝŰorzsákΝἙ.) 
123 σemΝegyértelm ,Νmikor,Ν illetveΝmit lΝkeletkezettΝ aΝ lyuk,Ν ugyanisΝnemΝsérült miattaΝaΝ szέveg,ΝelkerüliΝaΝ
bet ket. 
124 PannoniábὰlΝl.ΝazΝaquincumiΝtáblaΝésΝaΝpoetoviὰiΝdarab. 
125 BδÄσSDτRF β010,Ν1ηβμΝaΝmainziΝkorpuszbanΝszerepl Ν rendezettΝésΝ rendezetlen έsszkép Ν táblákΝkapcsánΝ
úgyΝ véli,Ν azΝ utὰbbiakΝ azértΝ olyanok,Ν hogyΝ csakΝ azΝ érintettΝ istenségΝ tudjaΝ elolvasni. TOMLIN 2004, 25-27 a 

kriptikusΝtáblákrὰl. 
126 AzΝaquincumiΝtáblához hasonlὰan. 
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ellipszisalakú,ΝaΝD, P , R ésΝaΝG régebbiΝrὰmaiΝkurzívΝbet k.ΝAzΝM egyΝszokásosΝkurzívΝ

forma, az N viszontΝkülέnleges,ΝmertΝaΝkétΝ függ legesΝhastátΝegyΝ íves,Ν gέrbeΝvonallalΝ

kέtέttékΝ έssze.Ν AΝ T ésΝ azΝ L szélesebbΝ azΝ átlagosnál,Ν mígΝ azΝ S kétszer-háromszorΝ

hosszabbΝaΝtέbbiΝbet nél.ΝAzΝE ésΝV nehezenΝkülέnbέztethet Νmeg,ΝmertΝalapvet enΝkétΝ

ferdeΝ vonallalΝ jelέltékΝ ket,Ν melyekΝ alulΝ έsszeérhetnek.Ν AzΝ aprὰΝ külέnbségetΝ aΝ

találkozásiΝpontnálΝlehetΝmegfigyelniμΝazΝE-nélΝaΝbalΝszárΝaljaΝkisséΝgέrbített,ΝmígΝaΝV-nélΝ

egyenesekΝaΝszárak.ΝEgyΝkarakterΝproblémás,ΝmelyΝleginkábbΝH-kéntΝértelmezhet Ν– az 

utánaΝ állὰΝOC ésΝ IC bet kΝ miattΝ (hoc, hic). A B oldal sokkal rendezetlenebb az A 

oldalnál.Ν AΝ bet nagyságΝ ésΝ aΝ bet kέzέkΝ nagyobbΝ aránybanΝ térnekΝ el,Ν mintΝ aΝ másikΝ

oldalon.ΝTέbbΝhelyenΝnemΝlehetΝeldέnteni,ΝhogyΝegyΝbet Νt ntΝel,ΝvagyΝcsakΝnagyobbΝaΝ

szὰkέzΝkétΝbet Νkέzέtt.ΝAΝθ.ΝsorΝbet iΝkifejezettenΝrészeikreΝesnekΝszét.ΝAΝŰΝoldalΝbet iΝ

kétΝkivétellelΝ(L ésΝR)ΝnemΝtérnekΝelΝazΝAΝoldalΝbet formáitὰl. 

EGYÉŰΝ JEδδEGZETESSÉGEK: AΝ táblaΝ rosszΝ állapotaΝ ésΝ aΝ rákarcoltΝ feliratΝ rendezetlenségeΝ

nagyonΝ megnehezítiΝ aΝ szέvegΝ elolvasását.Ν PillanatnyilagΝ csakΝ néhányΝ szὰΝ vehet Ν kiΝ

mindenΝkétségetΝkizárὰan,ΝnohaΝaΝtáblaΝmindkétΝoldalátΝteljesΝegészébenΝteleírták. 

 

PUŰδἙKÁűἙÓK:  

BARTA 2012 

NÉεETἘ 2012, 92. 

 

BET Ἐ ΝÁTÍRÁS         EPἙGRÁFἙAΝSZÖVEGKÖZδÉS  

A oldal  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ITAVIVSMANA[---]AXI[---] 

SECVNDVSPEL[-]SFEB[---]RES[---]CTE 

INALEVITAN[---]CLEC[---] 

LEQSEPTEIVSCRESCES 

[--]AH[-]C 

[--]E[-]H 

Itavius vagy Ita vi(v)us [---] Mana[---] 

Secundus Pel[---]SFEB[---]RES[---]CTE 

[---]inale<m> vita<m> N[---]CLEC[---] 

LE Q. Sept(u)eius Cresce(n)s 

[--]AH[-]C 

[--]E[-]H 

 

 

B oldal  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

[-]VERINVSIVLIES 

VLES[---]RTOMESESEAAMEL 

[---]AT[---] 

MILITESMAGISTRATVSQ[VE] 

[---]VA[---]  

VIS[---]SENTRAIMVS 

EM [---]AT[---] 

Verinus Iuli aeοES  

[---]ul aeοES  [qua?]rto me(n)se 

[---]AT[---] 

milites magistratusq[ue] 

[---]VA[---] 

VIS[---]SENTRAIMVS 

EM [---]AT[---] 
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NORMALἙZÁδTΝSZÖVEGKÖZδÉS azΝértelmezhet Νrészekr l 

…ΝS˹cἡndἡsΝ…ΝQέΝS˹ptἡ˹iἡsΝωr˹sc˹nsΝ…ΝV˹rinἡsΝIἡliἉ˹Ν…ΝqἡἉrtoΝm˹ns˹Ν…Νmilit˹s 
magistratusque 

   

KRἙTἙKAἙΝAPPARÁTUS = BARTA 2012 

BET Ἐ ΝÁTÍRÁSΝ 

A oldal 

EPἙGRÁFἙAΝSZÖVEGKÖZδÉS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ITAVIVSMANA [---] AXI [---] 

SECVNDVSPEL [-] S [-] VB [---] RES [---] CTE 

INAHIVITAN [---]   HICN [---] 

HICSEPTEIVSCRESCES 

[--] AH [-] C 

[--] E [-] H 

Itavius vagy Ita vi(v)us 

Secundus  

Ina(c)hi vita n[---] hic n[---] 

hic vagy hi Q. Septeius Cresce(n)s 

 

B oldal 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

[-]ΝVERA̩Ν[-]ΝA̩VSἙΝ[-] VLEA 

VLEA [---] ATOMESESEAMEL 

 [---] AT [---] 

MILITESMAGISTRATVSQ[VE] 

LIA  

VSSESENTAAIMV 

ELL [---] AT [---] 

 

 

 

milites magistratusq[ue] 

 

 

KτεεEσTÁR 

1. sorμΝAΝsorΝelejénΝkétségtelenülΝἙTAVἙVSεAσAΝ[---]Νolvashatὰ.ΝεivelΝaΝjelentéseΝmárΝ

nemΝennyireΝegyértelm ,ΝvizsgáljunkΝmegΝkétΝ lehet séget.ΝAzΝ Ita vi(v)us127 értelmezésΝ

els Νszava,ΝazΝita,ΝmelléknévΝel ttΝfokra,ΝmértékreΝutalhat128.ΝἙlyenΝkonstrukciὰΝazonbanΝ

átoktáblánΝ mégΝ nemΝ fordultΝ el .Ν δeggyakrabbanΝ (1)Ν meggy z Ν analὰgiákban129 

használjákμΝitἉΝἡtiΝ…Νsic130,ΝvagyΝ(β)ΝkέvetkezményesΝmellékmondatokban131, vagy (3) 

adverbiálisanΝ’így’Νjelentésben132.ΝEzenkívül,ΝaΝvivus isΝmásΝszέvegkέrnyezetbenΝszokottΝ

127 A vivus szὰΝgyakranΝszerepelΝVἙVSΝformábanΝaΝ feliratokon.ΝAzΝadatΝazΝ intervokálisΝ félhangzὰkatΝérint Ν
έsszetettΝ változásokΝ (VÄÄσÄσEσ 1966, 49-50; HERMAN 2003, 42.)Ν egyΝ példájánakΝ tarthatὰ, ugyanakkor 

FEἘÉR β00ι,Νββ0ΝésΝŐ1βΝPannoniábanΝmindenΝesetbenΝarchaikus-egyszer sít ΝírásmὰdotΝfeltételez.Ν 
128 OLD 1968: ita  3 and 13. 
129 persuasive analogy (S. Tambiah) 
130 egy gyakoribb szerkezet, a qἡomodoΝ…ΝsicΝegyΝvariánsaνΝe.g.ΝdfxΝ1.Ő.Ő/γΝοΝἙδSΝκιŐλ.ΝIta uti mortuus nec 

ad d˹osΝn˹cΝἉdΝhomin˹sΝἉcc˹ptἡsΝ˹st,ΝsicΝRhodin˹ΝἉpἡdΝεἉrcἡmΝδiciniἡmΝἉcc˹ptἉΝsit…  
131 dfx 1.5.3/2 = AE 1903, 349 (B) Hos homines omnes inferis deis deligo ita ut nequis eorum quemcumque 

…possitέ 
132 dfx 1.5.3/2 = AE 1903, 349 (B)  Id dedico …Νd˹isΝin˺˹ris,ΝἡtΝ˹ἉΝitἉΝ˺ἉciἉntέ 
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felbukkanniμΝ általábanΝ (1)Ν eskübenΝ „per deum vivum”133, (2) egyszer egy kakas 

jelz je134,Ν(γ)ΝleggyakrabbanΝviszontΝigeiΝformájában,Νtiltásokban135. 

Minthogy az Ita vi(v)usnakΝmindeddigΝnincsΝpárhuzama,ΝnemΝvethetjükΝelΝkétΝokbὰl sem 

azt,Ν hogyΝ tulajdonnévkéntΝ (Itavius)Ν értelmezzük.ΝEgyrésztΝ azΝ átokszέvegekΝ els Ν szavaΝ

gyakranΝazΝátkozὰΝvagyΝaΝmegátkozottΝneve.Νεásrészt,ΝaΝkέrnyez ΝprovinciákΝfeliratainΝ

számosΝ Itt- kezdet Νnevet136 találhatunkΝ (geminátávalΝ f leg,ΝdeΝaΝT bet Ν szimplaΝvagy 

kett sΝ formájánakΝ keveréseΝ gyakoriΝ jelenségΝ aΝ feliratokon137). Ugyanakkor a CIL XII 

ηθκκ,βΝsúlymértékénΝegyΝkérd jellelΝ Itavi m(anu)-kéntΝ feloldottΝrέvidítésΝolvashatὰ.ΝAΝ

gy jteményΝleírásaΝalapjánΝaΝkerámiatárgyatΝGalliaΝσarbonensisben,ΝAnnecyΝkέrnyékén, 

aΝ keltaΝ allobroxokΝ területénΝ találták.ΝMana kezdet Ν nevekreΝ isΝ számosΝ példátΝ tudunkΝ

hozniμΝPannoniábὰlΝManapho (CIL III 3668), Manaia  (RIU 1165). AΝsorΝtέbbiΝrészeΝaΝ

táblaΝsérüléseiΝmiattΝnemΝolvashatὰ. 

mana[---] μΝaΝnevekenΝkívülΝlehetΝaΝmaneat ’maradjon’ΝigeΝhibásΝalakjaΝis.ΝAΝhiátusbanΝállὰΝ

e/i hangok egybeestek egy j-szer Ν félhangzὰban,Ν melyΝ viszontΝ instabilΝ volt,ezértΝ

tέbbszέrΝnemΝjelέlték138. 

2. sor: SecundusμΝazΝegyedüliΝbiztosanΝ(ésΝkέnnyen)Νkivehet ΝszὰΝaΝsorban.ΝEzΝaΝcognomenΝ

aΝrὰmaiΝbirodalomΝegészΝterületén,ΝmindenΝid benΝgyakorinakΝszámított,ΝnemΝmeglep Ν

azΝ el fordulásaΝ átoktáblákonΝ sem.ΝAΝ cognomenΝ utánΝ kέvetkez ΝPel[--]  bet benΝ azértΝ

várnékΝ egyΝ nevet,Ν mertΝ ugyanΝminimumΝ félévszáddalΝ kés bb,Ν felbukkanΝ egyΝ hasonlὰΝ

nev ΝIul(ius) Secundin(us) Pel(idianus?) egy savariai collegium-feliraton (RIU 22). 

3. sor: A 2012-esΝpublikáciὰmbanΝmég INAHIVITAN bet csoportotΝolvastamΝaΝsorΝelején.Ν

ÚgyΝ gondoltam,Ν hogyΝ mivelΝ ebbenΝ aΝ formábanΝ aΝ jelentéseΝ nemΝ világos,Ν egyΝ

„helyesírási”ΝhibaΝfeltételezésévelΝkaphatunkΝértelmezhet ΝolvasatotμΝIna(c)hi vita n[---

]139.Ν AΝ gέrέgΝ aspirátákΝ latinraΝ tέrtén Ν átírásakorΝ általábanΝ ugyanΝ aΝ H bet tΝ szoktákΝ

elhagyni,ΝdeΝazΝellenkez jéreΝisΝismerünkΝpéldát140.ΝAΝtáblaΝújbὰliΝmegvizsgálásaΝutánΝazΝ

eredetileg H-nakΝ t n Ν bet tΝ márΝ L-nekΝ láttam,Ν ígyΝ aΝ szὰvégiΝ instabilΝ -m hiányávalΝ

számolvaΝ aΝ nyelvilegΝ mindenképpΝ helyesΝ [---] inale< m>  vita< m>  jelz sΝ szerkezetetΝ

133 dfx 11.1.1/23 = DT 248 adiuro te per deum vivum 
134 dfx 11.1.1/8 = DT 222 huic gallo linguam vivo extorsi 
135 dfx 3.23/1 = AE 1975, 530 neque ullam partem vivere sinas illius gentisve 
136 Itto (ILLProN 1243; 1595; 785-788 - Noricum); Itta , Itunus (AE 1984, 0712 - Noricum), Ittu (ILLProN 

1153; 1437); Itta  (ILLProN 1294 - érdekességképpμΝezenΝaΝfeliratonΝemlítenekΝegyΝAdiectust is. AzΝels kéntΝ
megtaláltΝsavariaiΝátoktáblánΝisΝAdiectus aΝcélszemély, CIGP2 50) 
137 ADAMIK 2010, 26-27. 
138 HERMAN 2003,γθΝés 44. 
139 Inachus elterjedtΝgέrέgΝeredet ΝnévΝaΝbirodalomΝnyugatiΝfelébenΝis,ΝazΝEDűSΝγιΝfeliratotΝismer,ΝmelyenΝezΝ
aΝnévΝszerepel. 
140 vέ.ΝADAMIK 2010, 32-33. Hristo Christo helyett (RIU 82). 
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lehetneΝ helyreállítani,Ν deΝ ezΝ viszontΝ aΝ β.Ν sorΝ végévelΝ illeszthet Ν έsszeΝ nehezen.Ν

UgyanakkorΝazΝejtésbenΝszinteΝaligΝhallatszὰΝszὰvégiΝm-eket gyakran n-nekΝjelέlték141. 

4. sorμΝ szinteΝ teljesΝ egészébenΝ olvashatὰ,Ν csakΝ aΝ kέzépenΝ lév Ν lyukΝ kέrülΝ sérültΝ aΝ táblaΝ

felülete.ΝAΝ sorΝ elejénΝ állὰΝ δEΝ bet ketΝ azΝ el z Ν sorΝ végiΝ szὰΝ végz désénekΝ tarthatjuk.Ν

UtánaΝegyΝtria nomina  áll.ΝEls ΝtagjaΝQ(uintus) vagy esetleg C(aius) – mivelΝaΝbet ΝéppΝ

azΝὰlomlapΝhajtásábanΝáll,ΝnemΝdέnthet ΝelΝteljesΝbizonyossággal. A nomen SEPTEIVS, 

amiΝ vagyΝ aΝ variánsa,Ν deΝ inkábbΝ vulgárisΝ latinΝ jelenséget142 mutatὰΝ alakjaΝ aΝ

σoricumbὰl143,ΝDalmatiábὰl144,ΝAquileiábὰl145,ΝilletveΝRὰmábὰlΝésΝkέrnyékér l146 ismert 

Septueius nomenΝ gentilének.Ν AΝ cognomenΝ pedigΝ aΝ gyakorinakΝ számítὰΝ Cresce(n)s, 

melybenΝ azΝ els ΝS aligΝ kivehet Ν ésΝ aΝmásikΝ el ttΝ pedigΝ hiányzikΝ aΝN,Ν tükrέzveΝmárΝ aΝ

kέztársaságkortὰlΝ megfigyelhet Ν nazálisΝ gyengülésétΝ azΝ -ns- mássalhangzὰ-

csoportban147. 

Az A oldalΝtovábbiΝrészénΝcsakΝbet tέredékekΝkivehet k. 

B oldal 1. soraΝaΝtáblaΝegyenetlenΝszélétΝkέvetveΝaΝfügg legesΝképzeletbeliΝkέzépvonaltὰlΝ

jobbraΝkezd dik,ΝazΝὰlomlapΝhiányaΝmiattΝcsakΝegyΝfélΝsortΝalkot.ΝAΝszétes Νbet kΝtalánΝ

Verinus Iulies olvasatot adnak. A klasszikus Iuliae genitivusΝhelyettΝaΝvulgárisΝlatinbanΝ

aΝneveknélΝgyakoriΝ-es végz désΝjelenikΝmeg148. A Verinus cognomenΝPannoniábὰlΝjὰlΝ

adatolt,ΝazΝEDűSΝβηΝszemélytΝ ismerΝezenΝaΝnéven.ΝEbb lΝ tέbbΝaΝrheinzaberniΝfazekastΝ

takarja, egy mécseseΝ SavariábanΝ isΝ el került.Ν DeΝ SavariábanΝ ezenkívülΝ kétΝ feliratΝ isΝ

meg rizteΝeztΝnevet,ΝazΝegyikΝaΝfeljebbΝemlítettΝnévsoronΝszerepelμΝLamponius Verinus 

(RἙUΝββ),ΝaΝmásikΝpedigΝIulia Verina  aΝcsaládiΝsírfeliratárὰlΝ(RἙUΝλ1)149.  

2. sor [---]ἡl Ἁ˹οES Ν [-qua?] rto me(n)se SEAAMEL(?) aΝ rendezetlenΝ sortartásΝ miatt 

kérdéses,ΝhogyΝaΝhiányzὰΝrészΝel ttiΝésΝutániΝbet kΝegyΝsorbaΝtartoznak-e.ΝAzΝels ΝnégyΝ

bet benΝaΝszέvegΝtémájaΝalapjánΝleginkábbΝegyΝ-ula  végz dés ΝnévΝismétΝ-es genitivusi 

141 vέ.ΝδδDŰΝη1ΝadatávalΝ(ANNORVN, MARCVN, TITVLVN stb) 
142 AΝmagánhangzὰiΝérték ΝVΝnemΝjelέléseΝmagánhangzὰΝel tt,ΝVÄÄσÄEσ 1966, 41. 
143 Q. Septueius Valens ésΝQ. Septueius Clemens CIL 03, 04809 = ILLProN 151; azΝutὰbbivalΝtalálkozunkΝazΝ
AE 1986, 538= ILLProN 412 feliraton is; Q. Septueius Faustus és Q. Septueius Marinus filius CIL 03, 05593 

= ILLProN 1552; Q. Septueius Adiectus CIL III 5480 = ILLProN 1482. 

144 Septueia Ingenua egyΝsalonaiΝsírkέvέn (ILJug 2728). 
145 Q. Septueius [---]  (CIL V, 8459), Septueia Meletine (InscrAqu I 404), Septuei[---]  (InscrAqu II 2139) 
146 Q. Septueius Beryllus (CIL VI, 7747), Q. Septueius Isochrysus, Septueia Tryphaena  (CIL VI, 7748), 

Septueius Hermes (CIL VI, 26283), Q. Septueius Proculus (CIL VI, 26284), Septueia Callisteni (f) (CIL VI, 

26285), Septueia Q. l. Dionysias , Q. Septueius Q. l. Salvius (CIL VI, 26286); Septueia Ge[---] , Q. Septueius 

D[---]  CIL X, 5287, Septueia Ias (CIL 14, 5113), Septueia Vera , Q. Septueius Abascantus (IPOstie-A 226) 
147 VÄÄσÄσEσ 1966, 68; HERMAN 2003, 43. 
148 AΝjelenségr lΝb vebbenΝazΝaquincumiΝtáblánál,Νl. feljebb. 
149 Tiberius Iulius Ursus vivus fecit sibi et Iuliae Verinae coniἡgiΝἉnnorἡmΝ(Ξ)Ν˹tΝTib˹rioΝIἡlioΝ…˺ilioΝἉnnorἡmΝ
(!) et Iuliae Verae filiae et Semproniae Brigae aviae annorum (!)  
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alakjátΝ várhatjuk.Ν AΝ mensis ’hὰnap’Ν szὰΝ átoktáblákonΝ azΝ istennekΝ adottΝ id tΝ szoktaΝ

jelέlni,ΝamiΝalattΝelvárjaΝt leΝaΝ„megbízὰ”ΝazΝellenfélΝmegkínzását.ΝEhhezΝkapcsolvaΝazΝ

[---]RTτΝ végz désΝ legnagyobbΝ valὰszín séggelΝ aΝ quartus számnévΝ megfelel Ν alakjaΝ

lehet. A mense szὰbὰlΝhiányzὰΝ-s-tΝugyanazonΝokbὰlΝnemΝjelέlték,ΝmintΝazΝAΝoldalonΝaΝ

Crescens névben.ΝAΝB oldalΝtovábbiΝrészébenΝaΝbet kapcsolatokbὰlΝésΝbet tέredékekb lΝ

nemΝlehetΝújabbΝértelmesΝrészeketΝrekonstruálni,ΝegyΝkivétellelμ 

4. sor milites magistratusqueμΝεivelΝ aΝ tábla,Ν f leg a B oldal szokatlanul rendezetlen, a 

bet kΝ tέbbnyireΝ alkotὰelemeikreΝ esnekΝ szét,Ν ezértΝ meglep ,Ν hogyΝ aΝ sorbanΝ mennyireΝ

kέnnyenΝolvashatὰΝaΝmilites magistratusque kifejezés.ΝAzΝezenΝazΝoldalonΝ láthatὰΝsok,Ν

pillanatnyilagΝ(˹)ΝértelmezhetetlenΝbet ,ΝaΝbet zέttΝfélsorokΝfelvetikΝannakΝaΝlehet ségét,Ν

hogyΝel szέrΝaΝmilites magistratusque kifejezéstΝírtákΝfelΝaΝtáblára,ΝazΝέsszesΝtέbbiΝszὰ,Ν

vagyΝ csakΝ annakΝ t n Ν krikszkrakszΝ ezutánΝ kerültΝ fel,Ν hogyΝ kitέltsékΝ aΝ szabadonΝ állὰΝ

helyeket150. 

 

ÉRTEδεEZÉS 

AΝ savariaiΝ tábla,Ν ahogyΝ láttuk,Ν messzeΝ vanΝ attὰl,Ν hogyΝ létrejέtténekΝ hátterébeΝ

bepillanthassunk.Ν εégisΝ tέbbΝ adalékkalΝ b víthetiΝ ismereteinketΝ aΝ gazdaságtέrténetΝ ésΝ aΝ

mágiaΝterületétΝillet en. 

σézzükΝ el szέrΝ aΝ neveketΞΝ AΝ táblaΝ biztosanΝ kiolvashatὰΝ szavaiΝ alanyesetbenΝ állὰΝ

nevekΝ (aΝ tέbbiΝ csakΝ feltételezés).Ν EzΝ aΝ típusΝ alapvet enΝ azΝ átoktáblákΝ azonΝ koraiΝ

variáciὰinálΝszokottΝmegjelenni,ΝmelyekΝsemmiΝegyebetΝnemΝtartalmaznak,ΝcsakΝaΝneveket.Ν

AΝszέvegΝnemΝáruljaΝelΝsemΝaΝmegrendel Νnevét,ΝsemΝaΝkέzbenjárὰΝisteniΝer tΝnemΝnevezi 

meg.ΝAΝlegpontosabbanΝmegnevezettΝtáblánΝszerepl ΝnévΝQ. Septueius Crescens.ΝFelmerülΝ

ugyan a C(aius) praenomen is, de mivel a Quintus aΝleggyakoribbΝaΝcsaládban,ΝezértΝinkábbΝ

eztΝfogadjukΝel.ΝA.Νε.ΝἘirtΝésΝP.ΝScherrerΝkutatásainakΝkέszέnhet enΝaΝcsalád tέrténeténekΝ

egyΝ id szakaΝ ismertΝ számunkra.Ν AΝ gyέkereikΝ AquileiábaΝ nyúlnakΝ vissza151,Ν kés bbΝ aΝ

noricumiΝ vasbányászatΝ képvisel iΝ lettek152.Ν AzΝ ὰlomtáblaΝ lel helyétΝ illet enΝ kiemelked Ν

fontossággalΝbírhat,ΝhogyΝVirunumbanΝel kerültΝegyΝIsisΝσor˹iánakΝállítottΝfogadalmiΝoltárΝ

aΝ ἙἙ.Ν századΝ elejér l153. Q. Septueius Valens procuratorΝ állítottaΝ Q. Septueius Clemens 

150 KέszέnέmΝűeliaΝSanchezΝσatalíasnak,ΝhogyΝfelhívtaΝfigyelmemetΝerreΝaΝlehet ségre. 
151 űἙδΝVΝκŐηλΝοΝἙnscrAquΝἙΝŐ0Ő,Νidézi SCHERRER 2002. 
152 AΝrὰmaiΝvasbányászathoz,ΝkülέnέsenΝaΝSeptueiusokΝszerepéhezΝl.ΝHIRT β010.Νpp.ΝβŐγΝésΝβκη. 
153 CIL III 4809: Isidi Norei(ae) v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) pro salute Q(uinti) Septuei Clementis 

con(ductoris) fer(rariarum) N(oricarum) P(annoniarum) D(almatarum) et Ti(beri) Cl(audii) Heraclae et 

Cn(aei) Octa(vi) Secundi pro(curatorum) fer(rariarum) Q(uintus) Septueius Valens pro(curator) 

ferr(iariarum).  
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conductornakΝésΝmégΝkétΝprocuratornak,ΝakikΝkέzülΝazΝegyikΝcognomeneΝSecundus (Cnaeus 

Octavius Secundus).ΝÖsszevetveΝazΝátoktáblával,ΝaΝfeliratΝdatalása,Νa megszὰlítottΝistenΝésΝaΝ

rajtaΝszerepl ΝszemélyekΝ(egyΝrésze)Νegyezik.ΝEΝháromΝérvΝalapjánΝmegkockáztatjuk,ΝhogyΝ

esetlegΝaΝkétΝfeliratosΝemlékΝkέzέttΝszorosabbΝkapcsolatΝisΝfelmerülhet. 

SeptueiusokΝ ismertekΝmégΝ RὰmábὰlΝ is,Ν aΝ feliratokonΝ aΝ cognomenükΝ szinte mindig 

gέrέgΝ eredet ,Ν valὰszín legΝ velükΝ nemΝ lehetΝ kέzvetlenülΝ έsszekέtniΝ azΝ átoktáblánkΝ

Septueiusát154. 

AΝszέvegünkΝszerepl iΝkapcsánΝmegΝkellΝemlíteni,ΝeddigΝpárhuzamΝnélküli,ΝhogyΝegyΝ

latinΝnyelv ΝátoktáblánΝegyszerreΝemlítsenekΝkatonákatΝésΝmagisztrátusokat.ΝS t,ΝegyikΝszὰΝ

semΝfordultΝmégΝel Νátoktáblán,ΝkivéveΝegyΝbritanniaiΝesetlegesΝtolvaj katonát, milest155 . 

δétezikΝazonbanΝazΝátoktábláknakΝegyΝkülέnlegesΝcsoportja,ΝmelyΝazΝéppenΝhatalmonΝ

lév kΝ ellenΝ irányult156.Ν AΝ megátkozottakatΝ ezekenΝ vagyΝ névΝ szerintΝ említik,Ν vagy 

általánosságbanΝutalnakΝrájuk157. Amint F. Marco SimὰnΝkimutatta,ΝezekΝaΝszέvegekΝolyanΝ

korbanΝ szoktakΝ születni,Ν melyetΝ társadalmiΝ változásokΝ ésΝ általánosΝ bizonytalanságΝ

jellemzett158,Ν célszemélyeikΝ pedigΝ azok,Ν akikΝ azΝ újΝ hatalmiΝ dέntésekb lΝ méltánytalanulΝ

húztakΝhasznot. 

AzΝ átoktáblánkΝ tέkéletesenΝ beleillikΝ Savaria  tέrténetébe.Ν AzΝ Ἑ.Ν századΝ kέzepénΝ

alapítottΝvárosΝlakὰiΝrὰmaiΝpolgárjoggalΝrendelkez ,ΝkiszolgáltΝveteránokΝésΝÉszak-ἙtáliábὰlΝ

érkez Ν keresked családokΝ tagjaiΝ voltak,Ν akikΝ nemcsakΝ életmὰdjukat,Ν hanemΝ isteneiket,Ν

vallásiΝ(mágikus)ΝszokásaikatΝisΝhoztákΝmagukkal.ΝAzΝegyiptomiΝkultuszokΝésΝἙsisΝtiszteleteΝ

azΝ Ἑ.Ν szΝmásodikΝharmadátὰlΝvirágzottΝ felΝRὰmábanΝaΝcsászárokΝmegváltozottΝhozzáállásaΝ

révénΝ – ígyΝ aΝ birodalomΝ mindenΝ pontjánΝ pozitívΝ fogadtatásraΝ találtΝ szélesΝ társadalmiΝ

kέrben.Ν 

AΝ táblánkΝ olvashatὰváΝ váltΝ részeiΝ mindΝ megfeleltethet kΝ ezeknek,Ν észak-itáliaiΝ

vonatkozásúΝ személytΝ ésΝ aΝ rὰmaiΝ hatalmatΝ jelképez Ν katonákatΝ ésΝ magistratusokatΝ

említenekΝ rajta.Ν ἙsisΝ szentélyeiΝ pedigΝ kiemelked Ν helyetΝ foglalnakΝ elΝ azΝ átoktáblákΝ

154 GyengeΝérvkéntΝaΝcognomenΝugyanolyanΝvégz dés ΝnévtípusátΝhozhatjukμΝClemens, Valens, Crescens. 
155 dfx 3.5/1 = Britannia 25 (1994) 296-298, Nr. 2.: Si servus, si liber, qui furatus est, sustulit. Ne ei dimitte 

maleficium, dum tu vindicas ante dies novem, si paganus, si miles, qui sustulit.  
156 EzΝaΝ típusΝegyel reΝcsakΝnéhányΝ táblátΝ jelentμΝdfxΝβ.1.1/β-5, a Tarraconensis provinciaΝhelytartὰjaΝésΝésΝ
bírὰiΝ testületénekΝ tagjaiΝ ellenΝ írtΝ táblák,Ν aΝMARCO SἙεÓσ β010Ν véleményeΝ szerintΝ aΝ fέldosztásΝ veszteseiΝ
lehettekΝaΝ táblákΝmegrendel i.ΝAΝgermaniai Fronto elleniΝátkotΝ isΝ idesoroljaΝ (dfxΝη.1.β/1),ΝakinekΝaΝ legatus 

el ttΝ kellettΝ elnémulnia,Ν valamintΝ egyΝ adiutor (hivatalszolga)Ν elleniΝ megkέtéstΝ (dfxΝ η.1.η/κ).Ν EzekΝ aΝ
személyekΝmindΝ aΝ rὰmaiΝ hatalomΝképvisel i.ΝSÁσűἘEZΝNATAδÍAS 2012 a bologani defixio Fistus (Festus) 

senatorátΝisΝjoggalΝneveziΝmegΝeΝtípusΝáldozatának. 
157 l. MARCO 2010. 
158 EzekΝazΝampuriasiΝtáblákΝVespasianus uralkodásáraΝkeltezhet k. 
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területén,Νazὰta,ΝhogyΝ1λλλ-ben a mainzi Isis–Magna Mater szentélybenΝlegalábbΝγβΝtáblátΝ

találtak159.    

 

159 BδÄσSDτRF 2010. 
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A sisciai átoktábla160 

 

LEδ ἘEδY: 1913-banΝ SziszeknélΝ (Siscia,Ν PannoniaΝ Superior),Ν aΝ KulpaΝ folyὰΝ kotrásiΝ

munkálataiΝsoránΝkerültΝel  aΝtábla. 

KEδTEZÉS: E. Vetter szerintΝSisciaΝἙἙ.ΝszázadiΝvirágkorábanΝkészültΝazΝátoktábla,ΝvalamikorΝ

118. (az Aelia colonia  rangΝ elnyerése)Ν ésΝ 1θι.Ν (aΝmarkomannΝbetέrés)Ν kέzέtt,Ν amikorΝ

számosΝ betelepül Ν duzzasztottaΝ felΝ aΝ várost161.Ν ŰartolettiΝ azΝ AἙJΝ rajzátΝ alapulΝ véveΝ aΝ

bet típusΝ szerintΝ jὰvalΝ korábbra,Ν azΝ Ἑ.Ν századΝ els Ν feléreΝ datálja162. A legfrissebb, 

spanyolΝ szerz párostὰlΝ származὰΝ tanulmányΝ pedig,Ν aΝ szέvegbenΝ említettΝ hispaniaiΝ

származásúΝszemélyΝmiattΝTraianusΝkoráhozΝkέtiΝaΝtáblaΝkeletkezését163. 

KÜδS ΝJEδδEGZETESSÉGEK: J. Űrunšmid aΝtáblaΝkέzl jeΝpusztánΝnéhányΝszὰbanΝtettΝemlítéstΝ

arrὰl,Ν holΝ ésΝmilyenΝ állapotbanΝ találtákΝ azΝ ὰlomlapot.ΝAΝ táblát,Ν elkészülteΝ után,Ν rέvidΝ

oldalánΝfélbehajtották,ΝmajdΝpedigΝtovábbΝhajtogattákΝvagyΝtekerték.ΝσagyságaΝkiterítettΝ

állapotábanΝkbΝ1ŐΝcmΝmagas,ΝésΝ10ΝcmΝszéles.ΝAΝbels ΝoldalΝkέzepén,ΝaΝκ.ΝsorΝmásodikΝ

felébenΝvízszintesΝvonalkázásΝfigyelhet Νmeg,ΝottΝírásnakΝnincsΝnyoma164. 

PAδEτGRÁFἙA: aΝmásodikbanΝaΝlegtέbbΝbet holΝlapidáris,ΝholΝkurzívΝírássalΝjelenikΝmegΝ(EΝ

szinteΝmindigΝkurzívΞΝFEἘÉR 2013, 24) 

EGYÉŰΝ JEδδEGZETESSÉGEK: AΝ táblaΝ szέvegétΝ mindeddigΝ négyΝ külέnbέz Ν változatbanΝ

kέzέlték,ΝmindegyikbenΝjelent sΝeltérésekkel.ΝεégΝabbanΝsemΝegyeznekΝaΝpublikáciὰk,Ν

hogyΝazΝeredetilegΝkettéΝhajtottΝtáblaΝbels ΝésΝküls ΝoldalánΝalulΝésΝfelülΝolvashatὰΝέnállὰΝ

szέvegeketΝ milyenΝ sorrendbenΝ adjákΝ meg.Ν A.Ν KroppΝ kivételévelΝ mindenkiΝ aΝ bels Ν

oldallalΝkezdi,ΝaΝküls ΝoldalΝ láthatὰanΝkülέnállὰΝkétΝ részétΝ isΝeltér enΝhatározzákΝmeg.Ν

Elképzelhet Ν ugyan,Ν hogyΝ aΝ bels Ν részΝ készültΝ el bb,Ν aΝ küls Ν pedigΝ ennekΝ azΝ

έsszefoglalásaΝ és azΝ átoktáblánakΝmintΝ levélnekΝ aΝ címzése,ΝmelyΝ csakΝ akkorΝ kerültΝ aΝ

lapra,ΝmiutánΝmagaΝazΝátokΝaΝbels ΝoldalonΝelkészültΝésΝfélbehajtottákΝaΝlapot,ΝmégisΝazΝ

egészΝ szέvegetΝ egybenΝ tekintveΝ logikusΝ aΝ 1.Ν címzés,Ν aΝ β.Ν azΝ átokΝ έsszefoglalásaΝ (mitΝ

tartalmaz a bels Νrész),ΝvégülΝγ.ΝazΝátokΝrészletezéseΝsorrend. 

 

 

160 TekintettelΝ aΝ szέvegΝ egymásnakΝ tέbbΝ pontonΝ ellentmondὰΝ olvasatainak,Ν publikáciὰinak,Ν személyesenΝ isΝ
szerettemΝvolnaΝmegvizsálniΝaΝtáblát.ΝἙvanΝRadmannalΝtέrtén ΝlevelezésemetΝtechnikaiΝhibákΝmegakasztották,Ν
ígyΝaΝdisszertáciὰΝbenyújtásaΝel ttΝnemΝvoltΝalkalmamΝZágrábbaΝeljutni. 
161 VETTER 1960, 132. AΝbetelepül kΝsokszín ségéreΝmagaΝazΝátoktáblaΝutalΝazΝegyesΝszemélyeknélΝ
megadatottΝszármazással. 
162 BARTOLETTI 1990, 34. 
163 MARCO SἙεÓσ—RτDÀΝDEΝLLANZA 2008b, 172. 
164 BRUσŠεἙDΝ1915–1919, 176. 
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PUŰδἙKÁűἙÓK: 

AΝszέvegΝújΝésΝújrakέzlése Egyéb 

BRUσŠεἙD 1915-1919. 

VETTER 1958, 304-308. 

VETTER 1960, 127-132.  

MARCO—RτDÀΝβ00κaΝésΝb. 
FEἘÉR β00ι,Νβ1λ,ΝésΝββκ-229. (nr. 80.) 

dfx 8.1/1  

 

AE 1921, 95 

Saria B. 1925-1926, 111 

PREISENDANZ 1933, 157. 

GUBERINA 1936-1937. 

AIJ I 557. 

MEYER 1957, 188. és 210 

BÖεER 1963, 130. 

ILJ 6. 

SOLIN 1968. 

MἙἘĂESűU 1λικ.Νγγλ§ 

BARTOLETTI 1990, 34. 

GALDI 2004, 120. 

Kropp 2008b, 336. 

EDH: HD027805 (2013-as adatbevitel)  

FEἘÉRΝ2013, 24. 
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χΝsisciἉiΝlἉtinΝny˹lἢűΝátoktáblἉΝrἉjzἉ (MARCO—RτDÀΝ2008a, 169-170.) 
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BET Ἐ ΝÁTÍRÁSΝ 

Küls Νoldalμ 
1 DATA DEPREMENTI 

 

2 MADATA DATA ISTOS 

3 SAVO CVRA AGAT 

4 DEPREMA ADVERARO 

5 NOSSTRO OMVTVA NE 

6 CONTRA NOS LVCVIA 

 

Űels Νoldal 
1 ADVERSSARO.NOSSTRO 

2 G. DOMETIV SECUNDO 

3 ET. LVCIVS. LARCIO 

4 ET SECVNDIVS CARVS 

5 CVBA. ET. P CITRONIVS 

6 CICORELLIV. NARBONE 

7 ET. L LICCNIVS SVRA ISSPAN 

8 ET LVCCILLIVS 

9 VALLENTE. NE POSSI 

10 CVNTRA SSE FACERI 

11 AVERTAT. ILLO AMETE 

12 CANTRA LOCVI NE MA 

13 LI ILLORVS MVTV. OFAC 

14 G DOMTIVS SSECVNDO 

15 ET. LVCIVS LACO L CVBA 

16 MVTA TAGITA [---] 

17 [B?]ONA ILORVM [---] 

 

EPἙGRÁFἙAἙΝSZÖVEGKÖZδÉSΝ  

 

Data depr iοE menti 

 

ma<n>data data istos 

Sav usοo  cura<m> agat 

depr iοE ma<t> adver<s>ar<i>o<s> 

no{s}stro<s> o<b>mutua<t> ne 

contra nos l oοV quοűV ia<nt>  

 

 

Advers{s}ar<i>o<s>. nos{s}tro<s> 

G(aius). Dom i=E tiu<s> Secund usοτ   

et. Lucius. Larcio 

et Secundius Carus 

C iοV ba(lis). et. P(ublius) Citronius 

Cic uοτ relliu<s>. Narbone 

et. L(ucius) Lic iοű nius Sura <H>is{s}pan(us) 

et Luc{c}il{l}ius 

Val{l}en sοTE . ne possi<nt> 

c oοV ntra s{s}e facer eοἙ  

avertat. illo<s> ame<n>te<s> 

c oοA ntra lo qοű ui ne ma- 

li<nt> illoru mοS  mutu<m>. o<s> fac(iat)(?) 

G(aius) Dom<i>tius S{s}ecund usοτ  

et. Lucius La<r>c<i>o L(ucii filius) C iοV ba(lis) 

Muta Ta cοG ita [---] 

BONA il<l>orum [---] 

KRἙTἙKAἙΝAPPARÁTUS  

K 1 detrementi : detr i menti BRUNŠMID;  deprementi : deper< i> menti GUBERINA; 

deprementi|[b]us VETTER 1958;  2 ma. ata  : ma< n> data  GUBERINA; da is AIJ 557; dat is 

BRUNŠMID, VETTER 1958; dabis VETTER 1960; da<t> is KROPP  3 aga(t) BRUNŠMID, 

VETTER 1958, VETTER 196, KROPP; aga  AIJ 557  4 de me M A adver(s)ar(i)o BRUNŠMID, 

GUBERINA  5 no{i}stro BRUNŠMID, GUBERINA;  o mutus : o(s) mutu m  BRUNŠMID;  omutu 

GUBERINA; au(t) VETTER 1960  6 cantra  GUBERINA; no(s) VETTER 1960; locui p(ossint) 

VETTER 1958; locui au(t) VETTER 1960 6|7  locui a |ud : lo[q]ui a |ud[eat]  BRUNŠMID 7 

age[re]  isti  VETTER 1960 

B 2 L. VETTER 1958;  Dometiu<s> KROPP  3 Lucium VETTER 1958, VETTER 1960; Lartio 

BRUNŠMID, VETTER 1960; Larcio : Lartio KROPP  4 ˹tέΝ S˹cἡndἡsΝ ·ΝωἉrἡsΝBRUNŠMID; et. 

Secuno. Vacarus GUBERINA; S{s}ecun oοD  AIJ 557; et. Secundum Carus VETTER 1958; 

et. S(exti). Sign(i) Nova (servus) Carus VETTER 1960  5 Ciba  BRUNŠMID, AIJ 557; Ciba(lis)  

MEYER 1957; VETTER 1958; Giba VETTER 1960; C=G iba : Giba  KROPP; CVBA : 

Cyba(lenses) MARCO—RτDÀ; P(?) Citroniu AIJ 557, Citronium VETTER 1958, VETTER 
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1960; Citronium : Citronius KROPP  6 Narbone BRUNŠMID, KROPP  7 Liccaeus BRUNŠMID; 

Liccnius GUBERINA; Lic i= C nius AIJ 557; Liconium VETTER 1958; Licinius KROPP; 

S{s}ipan(us) BRUNŠMID; Ssspan Guberina; Saurus (Hi)sspan(us) VETTER 1960  8 Luccilliu 

GUBERINA; Licilidius VETTER  10 contra  BRUNŠMID, VETTER 1958; me facere VETTER 

1958; issti faceri VETTER 1960; contra eum(?) agere< e= I> (?) KROPP   11 illosΝ·ΝmἉΝ˹tΝ˹ 
BRUNŠMID; illo.maliti GUBERINA; illo< s>  a me< n> te AIJ 557; illos. maete VETTER 1958; 

illo.magice VETTER 1960  12 contra BRUNŠMID, VETTER 1958, KROPP; cauntra  AIJ 557 

12|13 ma |ci : magi< s>  BRUNŠMID, VETTER 1958; ma|  GUBERINA; ma |li< nt>  KROPP  13 

illorΝἡsΝmἡtἡΝ·ΝoΝ˺Ἁc : illor(um) [o]s mutu(m) o fac  BRUNŠMID, AIJ;  illoru(m) mutu(m) os 

fac VETTER 1958; gi.illorus muto osfac VETTER 1960  14 C Domtium Sec undo VETTER 

1958 15 La(rtio) Cico(re)l(lius) Giba BRUNŠMID; L Ccol G da  GUBERINA; La(r)c(i)o Giba  

AIJ; Lucius. Cricol Ciba  VETTER 1958; L(a)rcio.L. Giba(lis) VETTER 1960; L(ucius) Giba : 

Cicorellius Giba  KROPP;  CVBA : Cyba(lenses) MARCO—RτDÀ  16 Mta tagita lucu tu : 

M(u)ta, tacita l[o]qu< i>  tu BRUNŠMID; m(u)ta ta c= G ita …ΝAἙJΝηηινΝmuta tacita locutu 

VETTER 1958; faciat agat ut volon|ta VETTER 1960;  faciat agat ut vol< u= O> n/ta/s KROPP  

17 f lab nae loru prutecas : f(ac) lab(ia) n(a)e (il)loru(m) pr o te g as BRUNŠMID;  S Lar 

nae loru favela GUBERINA;  …Νiloru …ΝAIJ 557; -labna. iloru prutegas VETTER 1958; s. 

limbna iloru pavisca(nt) VETTER 1960;  li< ngu= MBN> a 

< il> lor< m> (!)pav< e= I> sca< t> (?) KROPP   

 

NORMALἙZÁδTΝSZÖVEGKÖZδÉS 

Küls Νoldal: 
Data deprimenti. 

Mandata, data ad inferos(?).  

Savus curam agat, deprimat, adversarios nostros obmutuat, ne contra nos loquantur. 

 

Űels Νoldalμ 
Adversarios nostros:  

Gaius Domitius Secundus et Lucius Larcio et Secundius Carus Cibalis et Publius Citronius 

Cicurellius Narbone et Lucius Licinius Sura Hispanus et Lucilius Valens ne possint contra 

se facere.  

Avertat illos amentes, contra loqui ne malint.  

Illorum mutum os faciat.  

Gaius Domitius Secundus et Lucius Larcio L(ucii filius) C iοV ba(lis).  

Muta TacitἉΝ…ΝψτσχΝillorἡmΝ… 
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FτRDÍTÁS 

Külső oldal:  
ÁtadvaΝaΝlesüllyeszt nek,Νleküld nek. 

Kézbesítve,ΝátadvaΝazΝalvilágiaknak. 
Savus intézkedjen,Ν süllyessze,Ν némítsaΝ elΝ azΝ ellenfeleinket,Ν hogyΝ neΝ tudjanakΝ ellenünkΝ
beszélni. 

 

Belső oldal: 
AzΝellenségeink(etΝnémítsaΝel)μ 
GaiusΝDomitiusΝSecundus,ΝδuciusΝδarcio,ΝSecundiusΝűarusΝűibalaebὰlΝésΝPublius Citronius 

űicurelliusΝσarbὰbὰlΝésΝaΝhispánΝδuciusΝδiciniusΝSuraΝneΝtudjanakΝellenkez legΝeljárniΝ(οΝ
ellenfélkéntΝazΝeljárásbanΝrésztvenni). 
TartsaΝ ketΝ távolΝ ésΝ vegyeΝ elΝ épelméjüket,Ν mégseΝ akarjanakΝ ellen(ünk)Ν
beszélni/ellentmondani. 
σémítsaΝelΝaΝszájukat. 

GaiusΝDomitiusΝSecundusΝésΝδuciusΝfia,ΝδuciusΝδarcioΝűibalaebὰlΝ…ΝεutaΝTacitaΝ… 

 

KτεεEσTÁRΝ 

külső oldal 1. sor dἉtἉΝd˹pr iοE m˹ntiμΝaΝtáblaΝel kerülésekor,ΝέsszehajtottΝállapotábanΝezΝ

aΝkétΝ szὰΝvoltΝolvashatὰΝazΝὰlomlapΝkülsején165.ΝσagyonΝkέzeliΝhasonlὰságotΝmutatΝazΝ

elrendezésΝ aΝ minapΝ el került,Ν mégΝ kέzέletlenΝ másodikΝ aquincumiΝ átoktáblával.Ν EzΝ

utὰbbiΝ harmonikaszer en,Ν hétΝ egyenl Ν részbenΝ voltΝ felhajtva,Ν legküls Ν egységenΝ aΝ

Mercurio címzéssel.Ν AΝ sisciaiΝ darabΝ küls Ν oldalánΝ olvashatὰΝ szavakatΝ aΝ β.Ν számúΝ

aquincumivalΝ ésΝ egyébΝ latinΝ nyelv Ν átoktáblákkalΝ párhuzambaΝ állítvaΝ kétféleképpenΝ

értelmezhetjük.ΝEgyrésztΝaΝszέvegenΝbelülΝmégΝegyszerΝel fordulὰΝdeprimo ige miatt a 

participiumΝ imperfectumΝ azΝ illet ,Ν átkotΝ beteljesít Ν isteniΝ er reΝ (Savusra)Ν érthet ,Ν

dativusbanΝ aΝ címzésΝ miatt166.Ν εásrésztΝ vonatkozhatΝ aΝ kézbesít Ν istenreΝ isΝ

(Mercurius?)167,Ν akiΝ aΝ víziΝ istenhez,Ν máskorΝ azΝ alvilágiΝ er khέzΝ kénysz˹rítiΝ l˹ a 

megátkozottΝ személyeket.Ν AΝ data  participiumΝ perfectumΝ nemΝ annyiraΝ egyΝ hiányzὰΝ

epistula  jelz je168, hanem inkábbΝaΝtέbbesΝszámúΝsemlegesΝnomináé.ΝδegszemléletesebbΝ

párhuzamotΝ egyΝ germaniaiΝ táblaΝ nyújtjaμΝData nomina ad inferas larvas („ElküldveΝ eΝ

nevekΝ azΝ alvilágiΝ szellemekhez”,Ν dfxΝ η.1.Ő/Ő),ΝmajdΝ azΝ ὰlomlapΝ túloldalánΝ kέvetkezikΝ

165 VETTER 1960, 130 szerint a data deprimenti azértΝ állΝ έnállὰan,ΝmertΝ azΝ írnokΝ rosszΝ helyenΝ kezdteΝ elΝ aΝ
szέveg felírását,Νrájέtt,ΝhogyΝnemΝmaradΝhelye,ΝezértΝújrakezdteΝaΝmásikΝoldalon. 
166 PárhuzamkéntΝ idézhet Ν aΝ híres,Ν állítὰlagΝ J.ΝR.ΝR.ΝTolkiennekΝ ihletetΝ adὰΝbritanniaiΝ táblaμ Divo Nodenti. 

Silvianus anellum perdidit, dimidiam partem donavit Nodenti. Inter quos nomen Seneciani non permittas 

sanitatem, donec perferat usque templum Nodentis. 
167 dfx 3.2/45; dfx 3.17/1; dfx 3.18/1; dfx 3.22/2; dfx 3.22/14; dfx 3.22/16; dfx 3.22/22; dfx 3.22/24 dfx 

3.22/28; dfx 3.22/30; dfx 3.22/35 Deo Mercurio (kezd Ν szavak,Ν aΝ γ.ββΝ kezdet Ν számokΝMercurius Uley-i 

szentélyéb lΝ származnak)νΝ dfxΝγ.ββ/γΝCommonitorium deo Mercurio; dfx 3.22/4 Deo Marti Mercurio; dfx 

3.22/7; dfx 3.22/27 Divo Mercurio; dfx 3.22/26; dfx 3.22/29; dfx 3.22/32 Deo sancto Mercurio;  
168 Ahogy azt VETTER 1958, 308 feltételezi.Ν σohaΝ azὰtaΝ kerültΝ el Ν ráΝ példaμΝ dfxΝ γ.ββ/γθΝ Charta, quae 

Mercurio donatur. dfx 3.24/1 Donatur deo Mercurio; 
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magaΝ azΝ átok.Ν TovábbiΝ párhuzamokatΝ isΝ említhetünkμΝ Inimicorum nomina ad inferos 

(„ellenségeimΝ nevétΝ azΝ alvilágiakhoz,Ν dfxΝ η.1.Ő/γ) quorum nomina hic scripta et 

demandata habetis („akiknekΝ aΝ neveΝ ideΝ vanΝ írva,Ν ésΝ leküldtékΝ hozzátok”,Ν dfx 

11.β.1/γ1),Ν s tΝ aΝdeprimo szinonímájátΝ isΝmegadvaμΝquorum nomina hic sunt, pereant 

(„akiknekΝ aΝ neveΝ ittΝ van,Ν pusztuljon”,Ν dfxΝ 1.η.θ/1)Ν Ν AΝ nomen jelentéseΝ ebbenΝ aΝ

szέvegkέrnyezetbenΝazΝaΝnév,ΝmelyetΝmegszerezveΝazΝalvilágiΝistenségΝbefolyássalΝlehet,Ν

árthatΝ visel jének169.Ν ἘasonlὰΝ gondolatotΝ figyelhetünkΝmegΝ egyΝ hispaniaiΝ táblánμΝDis 

inferis. Vos rogo, uti recipiatis nomen Luxiae, Auli Antesti filiae.Ν („AzΝ alvilágiΝ

isteneknek.ΝKérlekΝtiteket,ΝvegyétekΝmagatokhozΝδuxiaΝnevét”170, dfx 2.2.2/1) 

2. sor ma< n> data data ISTOSμΝ AzΝ els Ν szὰΝ kiolvasásaΝ egyikΝ kέzl nekΝ semΝ okozottΝ

nehézséget,ΝmindannyianΝfelismertékΝaΝmἉndἉtábanΝaΝzárhangΝel ttΝhiányzὰΝnazálist171. 

AnnálΝ nehezebbenΝ boldogultakΝ azΝ utánaΝ állὰΝ bet kkel.Ν Valὰszín leg,Ν megintΝ csakΝ

párhuzamokΝ alapján,Ν MARCO SἙεÓN—RτDÀΝ DEΝ LLANZA 2008 data  alakja a helyes 

olvasat,Ν azonbanΝ azΝ eztΝ kέvet Ν istos kétségbeΝ vonhatὰ.Ν AΝ táblaΝ nyelvezeteΝ ugyanΝ

rengetegΝ nyelviΝ „hibát”,Ν vulgarizmustΝ tartalmaz,Ν ezekΝ azonbanΝ alapvet enΝ hangtaniΝ

jelenségek,ΝilletveΝegyszer sέdέttΝragozástΝmutatὰΝigealakok, mondattanilag megfelel a 

klasszikusΝ szabályoknakΝ (leszámítvaΝ aΝ személynevekΝ felsorolásánálΝ azΝ alanyΝ ésΝ

elliptikusanΝértettΝtárgyesetΝkeverését,Νl.Νlejjebb).ΝAΝmandata, data  halmozásΝkülέnbέz Ν

variáciὰiΝszámosΝtáblánΝadatoltak172,ΝdeΝutánukΝrendszerint egy ad prepozíciὰsΝszerkezetΝ

áll,Ν megjelέlve,Ν hová,Ν kihez,Ν kikhezΝ kerüljenekΝ azΝ elátkozottakΝ (nevei).Ν εivelΝ aΝ

publikálὰkΝezenΝaΝpontonΝteljesenΝmásΝolvasatokatΝkέzέlnek,Νfeltételezhet enΝaΝtáblaΝezΝ

aΝrészeΝsérült,ΝaΝbet kΝlekoptak.ΝAutopsziaΝnélkülΝnemΝtudokΝállástΝfoglalniΝaΝkérdésben,Ν

pusztánΝ párhuzamokraΝ hagyatkozvaΝ ésΝ MARCO SἙεÓσ—RτDÀΝ DEΝ LLANZA 2008b 

(ugyanΝ csakΝ fényképenΝ alapulὰ)Ν publikáciὰjátΝ tekintveΝ úgyΝ vélem,Ν leginkábbΝ azΝ ad 

inferos kifejezést,ΝvagyΝvalamilyenΝehhezΝhasonlὰΝmegfogalmazástΝkell ittΝkeresnünk. 

3. sor Sav ἡsοo  cura< m>  agatμΝ ἘaΝ helyesΝ azΝ értelmezésem,Ν akkorΝ aΝ SAVτΝ alakΝ nemΝ

dativustΝ jelέl,Ν hanemΝ azΝ ingatagΝ szὰvégiΝ -s lekopása,Ν valamintΝ aΝ u hang o-váΝ nyílásaΝ

utánΝkapottΝ nominativust.ΝEzΝ lenneΝazΝ alanyaΝaΝmeglep ΝmὰdonΝhelyesenΝ írtΝ agat-nak 

(szembenΝaΝtέbbiΝegyesΝszámΝharmadikΝszemély Νigealakkal,ΝaholΝhiányzikΝaΝszὰvégiΝ-

169 AΝ névΝ szerepér lΝ aΝ varázslásΝ kapcsánΝ aΝ koraiΝ RὰmábanΝ KÖVES-ZULAUF TH.Ν 1λλη,Ν külέnέsenΝ 10θ.Ν o.Ν
ÁtoktáblánΝezΝaΝgondolatμΝdfxΝ1.η.γ/1ΝNomen delatum Naeviae Lucii libertae Secundae, sive alio nomine est. 

A nomen funkciὰirὰlΝazΝátoktáblán,Νl.ΝBOUNEGRU—NÉεETἘ 2013, 241. 
170 A nomen recipere jogiΝ szakkifejezésΝ isΝ ugyanakkor,Ν amiΝ aΝ panaszΝ elfogadására,Ν helybenhagyásáraΝ utal,Ν
másΝszὰvalΝbefogadták,ΝhogyΝvalakitΝbepanaszoltak,ΝhogyΝvalakiΝnevétΝmegadtákΝaΝbírὰságon. 
171 VÄÄσÄσEσ 1966, 67. 
172 dfx 5.1.4/7 Nomina data, delata, legata ad inferos; dfx 1.1.1/1 hunc ego apud vestrum numen demando, 

devoveo, desacrifico… 
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t).ΝAΝmondatΝtárgyaΝpedigΝazΝekkorΝmárΝnemΝejtettΝszὰvégiΝ-m nélkülΝírtΝcuram. A curam 

agere,Ν pontosabbanΝ tέbbnyireΝ aΝ curam agente / agentibus kifejezésΝ aΝ k feliratokΝ

formulakincséhezΝtartozik,ΝakkorΝhasználták,ΝamikorΝegyΝvagyΝkétΝszemélyΝegyΝnagyobbΝ

kέzέsségΝ vagyΝ egyΝ magasabbΝ rangúΝ személyΝ nevében,Ν érdekébenΝ cselekedett,Ν

intézkedettΝ (példáulΝ valamilyenΝ emlékm vetΝ emelt)173.Ν AzΝ átkunkΝmegszέvegez jeΝ azΝ

alvilágiΝ istenekΝ kezelésébeΝ utaljaΝ azΝ ellenségeit,Ν intézked Ν isteniΝ er nekΝ pedigΝ Savust 

jelέliΝ meg.Ν AΝ KulpaΝ folyὰ,Ν melynekΝ medréb lΝ el kerültΝ azΝ ὰlomtábla,Ν éppΝ SisciánálΝ

έmlikΝ aΝ Savusba,Ν aΝ maiΝ SzávaΝ folyὰba.Ν AΝ kέrnyékr lΝ έtΝ Savus Augustusnak, illetve 

SavusnakΝ ésΝ χdsἉllἡtánakΝ emeltΝ fogadalmiΝ oltárt ismerünk,Ν vagyisΝ aΝ folyὰtΝ

megszemélyesít ΝistentΝtiszteletΝέvezte174.ΝAzΝátoktáblákrὰlΝtudjuk,ΝhogyΝgyakranΝvízbeΝ

süllyesztették,Ν hogyΝ ígyΝ jussonΝ elΝ azΝ ártὰΝ istenségekhez,Ν s tΝ eΝ célbὰlΝ magáhozΝ

NeptunushozΝisΝszokásΝvoltΝfordulni175.  

4. sor depr iοE ma< t> : Az igealakΝ szὰvégiΝ t-jétΝ nemΝ jelέlték176,Ν aΝ szὰΝkέzepénΝállὰΝe~i 

tévesztésΝ pedigΝ azΝ egyikΝ leggyakoribbΝ vulgárisΝ latinΝ változásΝ tanúja.Ν AzΝ ĭ ésΝ ē a 

császárkorΝ folyamánΝ zártΝ e-benΝ esettΝ egybe,Ν erreΝ aΝ feliratokonΝ számtalanulΝ olvashatὰΝ

hibákΝ mellettΝ azΝ újlatinΝ nyelvekbenΝ végbementΝ hangváltozásokΝ isΝ tanúk.Ν AΝ jelenségΝ

nemcsakΝ hangsúlyosΝ helyzetbenΝ jelentkezett,Ν hanemΝ hangsúlytalanbanΝ isΝ (mintΝ aΝ

deprimatban),Ν aholΝmégΝ aΝ rέvidΝ e hangra iskiterjedt177.ΝAzΝ ígyΝ leírtΝ alakotΝ egyΝmásikΝ

vulgárisΝ jelenséggelΝ isΝ megΝ lehetneΝ magyarázni,Ν ezΝ pedigΝ aΝ praeverbiumosΝ szavakΝ

rekompozíciὰja178,Ν vagyisΝ azΝ igébenΝ azΝ elgyengültΝ magánhangzὰtΝ visszaállítjákΝ azΝ

eredetiΝ hangraΝ (példáulμΝ aΝ consacrare a consecrare helyett)179. A deprimo az 

átokszέvegekΝ egyΝ szakszava.Ν SzinteΝ kivételΝ nélkülΝ halmozásban, fokozásbanΝ szokottΝ

el fordulni,Ν távolΝ accusativusiΝ alakoktὰl,Ν deΝ mindenképpΝ odaértve.Ν TέbbekΝ kέzέttΝ aΝ

szέvegünkbenΝ ezértΝ azΝ adversarios nostros alakotΝ inkábbΝ azΝ obmutuat tárgyakéntΝ

értelmezhetjük,Ν mintΝ aΝ deprimaténak,Ν nohaΝ kέzelségeΝ folytánΝ odaΝ isΝ érthet  volt. A 

Savus említéseΝkett sΝértelemmelΝ ruházzaΝ felΝ szὰt,Ν amiΝ ígyΝnemcsakΝazΝalvilágbaΝvalὰΝ

173 Volcano sacrum veterani et cives Romani consistentes ad legionem II adiutricem curam agentibus Valerio 

Respecto et Utedio Maximino magistris. (CIL III 3505 = TitAq I 364) 
174 MARCO SἙεÓσ—RτDÀΝDEΝLLANZA 2008b, 173. 
175 Domine Neptune, tibi dono hominem, qui solidum involavit Muconi. (dfx 3.11/1, egy dél-angliai 

folyὰtorkolatnálΝ találták). MARCO SἙεÓσ—RτDÀΝ DEΝ LLANZA 2008bΝ továbbiΝ adatokkalΝ aΝ vízΝ kέzvetít Ν
szerepéreΝazΝisteni,ΝtúlvilágiΝszféraΝfelé. 
176 HERMAN 2003, 40. ésΝVäänänenΝ 1λθθ,Ν ι0-ι1.Ν azΝ ὰlatinΝ id kt lΝ kezdveΝmindvégigΝmeglév Ν jelenségΝ aΝ
szὰvégi -t nemΝ jelέlése,Ν magánhangzὰΝ ésΝmássalhangzὰΝ utánΝ egyaránt.Ν AzΝ újlatinΝ nyelvekbenΝ nyomokbanΝ
maradt meg. 
177 HERMAN 2003, 33-35. 
178 VETTER 1958, 308. 
179 VÄÄσÄσEσ 1966, 107. 
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taszításΝegyΝszava,ΝhanemΝaΝvízbeΝnyomásé,ΝelsüllyesztéséΝis180.ΝAΝtέbbΝjelentésselΝbírὰΝ

kifejezések,Ν illetveΝ azok,Ν melyeketΝ kέnnyenΝ megΝ lehetΝ jeleníteniΝ egyΝ rítusΝ soránΝ

külέnέsenΝkedveltek,ΝmertΝezekkelΝaΝsimilia similibus elvénΝnagyobbΝhatásfokotΝtudtakΝaΝ

biztosítani,ΝmindenkiΝszámáraΝegyértelm bbéΝtettékΝaΝkívántΝártást. 

5. sor adver< s> ar< i> o< s>  no{s}stro< s> : Az adversarius szὰΝ kétszerΝ szerepelΝ aΝ

szέvegben.ΝEnnélΝazΝalaknálΝazΝ r utániΝs hiányzik,ΝaΝmásiknálΝazonbanΝduplávalΝ írták.Ν

EztΝ technikaiΝhibánakΝértékelhetjük,ΝmígΝaΝmásikΝaΝ legtέbbszέrΝ ΝhelyesírásiΝ szokásnakΝ

tarthatὰΝ geminátaegyszer sítésΝ inverzétΝ mutatja.Ν AzΝ rs bet kapcsolatΝ stabilnakΝ

mondhatὰ,ΝnéhányΝ adatotΝ találunkΝcsupánΝ azΝ r-tΝ hiányára,Ν aΝkett sΝbet kapcsolatoknálΝ

megfigyelhet Ν általánosΝ tendencia,Ν azΝ els Ν hangnakΝ aΝ másodikhozΝ valὰΝ hasonulásaΝ

folytán.Ν AzΝ i hiányaΝ aΝ mássalhangzὰΝ ésΝ félhagzὰΝ csoportjánakΝ azΝ egyszer sέdésétΝ

mutatja a [j]  nemΝ jelέlésével181. A szὰvégiΝ sΝ helyreállításaΝmindenképpΝ szükséges,Ν aΝ

kifejezésΝ accusativusiΝ helyenΝ állΝ azΝ érintettΝ mondatban.Ν AΝ nostros-nálΝ ugyanezeketΝ aΝ

hibákatΝkέvetteΝelΝaΝtáblaΝmegírὰja.ΝAΝhangsúlyosΝszὰtagΝvégénΝmegkett zteΝazΝs-t,ΝmígΝ

aΝszὰΝvégér lΝlehagyta. 

o< b> mutua< t> μΝ AΝ hibásΝ igealakΝ elején,Ν aΝ b hiányában,Ν kétΝ nyelviΝ jelenségetΝ lehetΝ

megfogniμΝ egyrésztΝ azΝ ob- praeverbiumΝ hasonultΝ azΝ utánaΝ kέvetkez Ν igeΝm szὰkezd Ν

hangjához182,ΝmajdΝpedigΝazΝígyΝlétrejέttΝhosszúΝm helyettΝcsakΝegyetΝírtakΝleΝ(aΝlatinnakΝ

aΝgeminátákΝterületénΝhasználatosΝegyszer sít Ν írásmὰdjaΝalapján).ΝAΝszὰΝmásodikΝfeleΝ

kέzelΝsemΝennyireΝegyértelm ΝjelenségeketΝmutat,ΝfeltéveΝhogyΝhelyesΝazΝolvasat.ΝEls Ν

probléma,ΝamiΝfelmerül,ΝhogyΝazΝigétΝtárgyaskéntΝvagyΝtárgyatlankéntΝkell-eΝértelmezni.Ν

A szakirodalmiΝ megítéléseΝ olyannyiraΝ nemΝ egyértelm ,Ν hogyΝ F.Ν εarcoΝ SimὰnΝ ésΝ Ἑ.Ν

RodàΝdeΝδlanzaΝtanulmányukΝspanyolΝésΝangolΝnyelv ΝváltozatábanΝkétΝeltér ΝfordítástΝ

kέzέlnek183.Ν δényegétΝ tekintveΝ természetesenΝ ugyanarraΝ jutnak,Ν deΝ nemΝ foglalkoznakΝ

mélyebbenΝazΝ igealakΝmeghatározásával,Ν egyszer enΝcsakΝobmutescat normatívΝ alakotΝ

feltételeznekΝmέgέtte.ΝAΝspanyolΝváltozatbanΝaΝmondatΝels ΝfelénekΝaΝSavus az alanya, 

azΝellenfelekΝpedigΝazΝagressziὰtΝkifejez ΝállítmányΝtárgya,ΝmajdΝhirtelenΝazΝintranzitívΝ

180 Cic. Div. 2.20. alteram (classem) naufragio, alteram a Poenis depressam; Caes. BC 1,58,4 partem 

nἉἢiἡmΝd˹primἡnt,ΝnonΝnἡllἉsΝ…ΝcἉpiἡnt. AmikorΝnemΝvízbeΝhelyeztékΝazΝátoktáblát,Ν hanemΝ fέldbeΝásták,Ν
akkorΝisΝmegálltaΝaΝhelyétΝaΝszὰ,ΝhiszenΝ’elás’ΝjelentésbenΝisΝhasználatosμΝVitr.Νκ,1,θΝdeprimendus est puteus in 

eo loco 
181 HERMAN 2003, 44. 
182 LEUMANN—HOFMANN—SZANTYR 1977, 201. 
183 MARCO SἙεÓσ—RτDÀΝDEΝLLANZA 2008a, 110: (σombr˹s)ΝdἉdos,ΝmἉndἉdos,ΝdἉdosΝéstosΝἉlΝdiosΝSἉἢ˹Ν
que hunde, para que se encargue de nuestros adversarios, los hunda, enmudezcan y no (puedan) testimoniar 

contra nosotros. MARCO SἙεÓσ—RτDÀΝDEΝLLANZA 2008b, 172: (Names) given, sent, these given to the god 

Save that sinks, so that he can take care of our adversaries, defeat them, silence them and that they (cannot) 

testify against us.  
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enmudecer alanyaiváΝválnak.ΝAzΝangolΝváltozatbanΝmárΝmindvégigΝSavus azΝalany,ΝésΝaΝ

to silence tárgyaΝazΝellenség.Ν ΝVetterΝazΝ1ληκ-asΝ tanulmányábanΝszinténΝazΝobmutesco 

igétΝadjaΝmegΝeredetiként,ΝdeΝtέbbesΝszámúΝobmutescant-raΝjavítjaΝaΝtáblaΝolvasatát,ΝésΝaΝ

deprimattὰlΝ függ  célhatározὰiΝ mellékmondatΝ tárgyatlanΝ állítmányakéntΝ értelmezi184. 

εitΝ találunkΝmásΝátoktáblákon˹ΝEgyΝels Ν századiΝhispaniaiΝ táblánΝomnes obmutescant 

τεVT[E]SQ[VA]σTΝkifejezéstΝolvashatunk,ΝmelynekΝazΝomnes az alanya, az ige pedig 

tárgyatlanΝ állítmányaΝ (dfxΝ β.β.γ/ŐΝ ésΝ η,Ν melyΝ tέredékesebb).Ν EgyΝ ἙἙ-ἙἙἙ.Ν századiΝ

karthagὰiΝtáblánΝaΝminketΝérdekl ΝrészΝaΝkέvetkez μΝQuomodo huic gallo linguam vivo 

extorsi et defixi, sic inimicorum meorum linguae (LINGVAS) adversus me obmutescant 

(OMMVTESCANT). Az obmutesco ugyanolyanΝfunkciὰbanΝáll,ΝmintΝaΝhispaniaiΝtáblán,Ν

az alakilag accusativusi linguas az alanya185.Ν VégülΝ aΝ harmadikΝ el fordulásábanΝ

perfectumkéntΝ használtákμΝ Quomodo in hoc monumento animalia obmutuerunt 

(OMVTVERVN) nec surgere possunt …Ν(dfxΝŐ.γ.1/β).Νδáthatὰ,ΝmindháromΝszέvegbenΝ

az obmutesco ’elnémul’Ν szὰΝ szerepel.Ν AΝ sisciaiΝ táblánΝ olvashatὰΝτεVTVAΝ ésΝ ennekΝ

obmutuat-raΝjavítottΝalakjaΝezzelΝszembenΝnem,ΝahogyΝVetterΝjavasolja,ΝazΝobmutesco -

sc- képz ΝnélküliΝ intranzitívΝalakja,ΝhanemΝinkábbΝaΝsurdesco-surdo (’süketül-süketít’)Ν

siccesco-sicco (’megszárad-szárít’), sanesco-sano (’gyὰgyul-gyὰgyít’)186 mintájáraΝ

létrejέttΝ obmutesco-*obmuto szὰpártΝ (’elnémul-elnémít’)Ν feltételezhetünkΝ mέgέtte.Ν AΝ

t beΝ kerültΝ -u- hangΝ talánΝ aΝ muto mutare ’megváltoztat’Ν szὰvalΝ valὰΝ egybeesés 

elkerüléseΝmiattΝalakultΝkiΝésΝjέttΝlétreΝazΝγ.ΝkonjugáciὰsΝ-u- tέv ekΝ(tribuo)ΝanalὰgiájáraΝ

az obmutuo ige.ΝAzΝalakotΝtámogathattaΝszámosΝolyanΝvulgárisΝlatinΝhangtaniΝjelenség,Ν

mely az u vagyΝfélhangzὰjaΝinstabilitásánakΝmutatὰjaμΝpéldáulμΝἙPSVτΝ(ipso helyett CIL 

III 2616,3),  OCTVAGENTA (octoginta  helyettΝ ἙűἙΝ ἙXΝ 1η,η),Ν deΝmégΝ talánΝ aΝ posit-

posuit187 kétΝ egymásΝmellettΝ él Ν alakjaΝ isΝ hatássalΝ lehetettΝ rá.Ν EnnélΝ aΝmagyarázatnálΝ

azonbanΝ mégΝ inkábbΝ elképzelhet ,Ν hogyΝ aΝ szabályΝ szerintΝ 1.Ν konjugáciὰbaΝ kerül Ν

*obmuto olyanΝmásΝ1.ΝkonjugáciὰsΝigékΝhatásáraΝragozὰdottΝaΝtribuo szerint, melyeknek 

184 AΝfordítástΝcsakΝaΝβΝévvelΝ kés bbi,Ν sokΝmὰdosítástΝ tartalmazὰΝ tanulmányábanΝkέzliΝVETTER 1960, 132: 

χἡ˺trἉgΝg˹b˹nΝ sollstΝ dἡΝd˹mΝSἉἢἡs,Ν ˹rΝmὅg˹Ν ˹sΝüb˹rn˹hm˹n,Νmὅg˹Νἡns˹r˹Νύ˹gn˹rΝhinἡnt˹rzi˹h˹n,Ν daßΝ sieΝ
verstummen, dἉὖsi˹ΝnichtΝg˹g˹nΝἡnsΝspr˹ch˹nΝod˹rΝhἉnd˹lnΝ[kὅnn˹n…]έ 
185 HERMAN 2003, 49 -as pluralis nominativusΝ jelenségΝ mέgέttΝ régiΝ nyelvjárásiΝ jelenségetΝ feltételez,Ν aholΝ
ennek az esetnek -as végz déseΝ volt.Ν VéleményeΝ szerintΝ arra,Ν hogyΝ ezΝ mennyireΝ nemΝ aΝ klasszikusΝ
esettévesztésΝtükrέzi,ΝnagyonΝjὰΝpéldátΝszolgáltatnakΝmásΝdeklináciὰk,ΝaholΝezΝaΝtévesztés gyakorlatilag nem 

létezik.ΝUgyanΝzárὰjelbenΝhozzáteszi,ΝhogyΝaΝbirodalomΝutolsὰΝid szakában,ΝmégΝinkábbΝaΝkoraΝkέzépkorbanΝ
azonbanΝmárΝottΝisΝmegfigyelhet véΝválik. 
186 εelléknéviΝ alapszὰbὰlΝ származὰΝ iegalakokΝmellettΝmásΝ típusúΝ gyέkέkb lμΝ abolesco-aboleo (’elpusztul-
elpusztít’),Νaugesco-augeo (’nέvekszik-nέvel’),Νumbresco-umbro (’árnyékbaΝborul-árnyékbaΝborít’).Ν 
187 HERMAN 1961, 322. LEUMANN—HOFMANN—SZANTYR 1977, 601. 
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a perfectuma -ui: domo domare domui domitum,ΝésΝeztΝtovábbΝer sítetteΝazΝis,ΝhogyΝazΝ

inchoatívΝ-esco végz dés ekΝperfectumaΝisΝ-ui188. 

6. sor l oοV qἡοωV ia< nt> : Ahhoz, hogy aΝδVűVἙAΝírásképetΝaΝnormatívΝloquanturkéntΝ

érthessük,ΝmegintΝcsakΝszámosΝvulgárisΝlatinΝjelenségetΝkellΝfeltételeznünkΝazΝalakban.ΝAΝ

hangtaniakkalΝkezdve,ΝazΝels ΝszὰtagbanΝo-u tévesztésΝláthatὰ.ΝAΝvulgárisΝlatinbanΝazΝōΝ

ésΝazΝŭ hangΝeggyé vált,ΝdeΝszámosΝmásΝhelyzetbenΝésΝvariáciὰbanΝisΝmegfigyelhet ΝazΝo 

ésΝazΝu keverése189,ΝmintΝpéldáulΝebbenΝaΝszὰbanΝaΝrέvid,ΝhangsúlyosΝo helyénΝlátunkΝV-

t. A qu CV írásmὰdjaΝmέgέttΝazΝeredetilegΝqu ésΝc-velΝ jelέltΝhangokΝegybeeséseΝáll,ΝaΝ

feliratokΝ hemzsegnekΝ azΝ eztΝ tükrέz Ν bizonytalanságbὰlΝ fakadὰΝ hibáktὰl190. Azonban 

nemΝmindigΝkellΝvalὰdiΝhangváltozástΝfeltételeznünkΝmέgέttük,ΝsokszorΝcsakΝhelyesírásiΝ

hibakéntΝtekinthetünkΝrájuk,ΝaΝQV bet kapcsolatΝCV-kéntΝnemΝhagyományosΝírásmὰddalΝ

visszaadva.191 AΝ szὰΝ végétΝ tέbbesΝ számΝ harmadikΝ személy Ν raggalΝ egészíthetjükΝ ki,Ν

mivelΝ aΝ feljebbΝ említett,Ν f mondatiΝ adversarios nostros tárgyΝ lettΝ aΝ mellékmondatΝ

alanya.ΝAΝszὰvégiΝ-t ἘermanΝkutatásaiΝalapjánΝingatagabbΝvolt,ΝmintΝazΝ-s192. A sisciai 

átoktáblánΝ mindkétΝ jelenségΝ nagyΝ számbanΝ képviseltetiΝ magát,Ν ráadásulΝ nemΝ

kέvetkezetesen,Ν mertΝ holΝ jelέlikΝ ezeketΝ aΝ szὰvégiΝ hangot,Ν holΝ nem.Ν AΝ loqui szὰΝ aΝ

vulgárisΝ latinΝ változásokΝ taglalásakorΝ azΝ egyikΝ legtέbbetΝ idézettΝ példaΝ aΝ deponensΝ

szavakΝ elt nésére.Ν AzΝ átoktáblákΝ azΝ egészΝ császárkorΝ folyamánΝ rzikΝ aΝ szὰt,Ν nemΝ

szoktákΝ helyettesíteniΝ (halmozásnálΝ el fordulΝ vulgárisΝ szinonímájaμΝ sermonari (dfx 

1.Ő.Ő/γ),Ν viszontΝvanΝpéldaΝ arra,Ν hogyΝaktívΝ személyragokkalΝ isΝ ragozhattákμΝ dfxΝι.1/1Ν

adversus eam loquit (LOQIT)193. Az i megjelenéseΝ aΝ t benΝ aΝ konjugáciὰkΝ

átjárhatὰságánakΝ újabbΝ esete194 (vέ.Ν azΝ el z Νobmutuattal).Ν ἙttΝ valὰszín legΝ nemΝ arrὰlΝ

vanΝ szὰ,ΝhogyΝaΝmássalhangzὰΝ tέv Ν*loquo -io vég véΝvált,ΝmivelΝ erreΝnemΝ ismerünkΝ

példákat,Ν sokkalΝ inkábbΝ elképzelhet ,Ν hogyΝ aΝ szὰΝ aΝ β.Ν ésΝ γ.Ν deklináciὰΝ egybemosásátΝ

mutatja.ΝVergiliusnál,ΝδucretiusnálΝadatoltΝazΝ˹˺˺˹rἢĕr˹ alak a klasszikus ferveo mellett, 

188 EnnélΝlétezhetΝegyΝegyszer bbΝváltozásΝisΝ(ésΝakkorΝnemΝkellΝszámolniΝtovábbiΝproblémaként a mutuo 1 

igévelΝ valὰΝ egybeesésselμΝ ezΝ pedigΝkέzvetlenülΝ azΝ -ui perfectumbὰlΝ szinténΝ aΝ tribuo mintájáraΝképzettΝ alakΝ
lenne. 
189 HERMAN 2003, 33-35. VÄÄσÄσEσ 1966, 26-30.  
�90 HERMAN 2003, 44. 
191 VÄÄσÄσEσ 1966, 54. 
192 HERMAN 2003, 40. 
193 LEUMANN—HOFMANN—SZANTYR 1977, 506. AΝklasszikusΝlatinbanΝhibásΝalaknakΝtartottákμΝVarro,ΝLing. 

8, 32: dicimus loquor et venor, non loquo et veno.ΝPetr.ΝŐθ,1ΝegyΝ libertusΝszájábaΝadvaμΝQuia tu, qui potes 

loquere, non loquis. 
194 HERMAN 2003, 59. 
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vagyΝ aΝ deponensekΝ kέzέttΝ tudjuk,Ν egyarántΝ használatosΝ aΝ tuor ésΝ aΝ tueor is195. A 

LVCVIA -i-jeΝaΝβ.ΝkonjugáciὰsΝ*loqueo -e hangjánakΝe-i tévesztést lΝmὰdosultΝalakja196. 

Vetter 1960-asΝtanulmányábanΝmégΝegyΝι.ΝsortΝisΝmegprὰbáltΝkiolvasniΝaΝküls Νoldalon,ΝdeΝ

mivelΝazΝújabbΝkέzlésekΝeztΝkihagyják,ΝénΝsemΝfoglalkozomΝvele.Ν 

Belső oldal 1. sor Advers{s}ar< i> o< s>  nos{s}tro< s> μΝ AΝ küls Ν oldalΝ η.Ν sorábanΝ isΝ

el fordulὰΝ kifejezésbenΝ láthatὰΝ hibákatΝ feljebbΝ márΝ bemutattam,Ν ittΝ azΝ accusativusΝ

védelmébenΝ szeretnékΝ szὰlni.Ν AΝ táblaΝ készítésekorΝ valὰszín legΝ ezΝ aΝ részΝ kerültΝ felΝ

el szέr,ΝeztΝ tekinthetjükΝebb lΝaΝszempontbὰlΝaΝszέvegΝelejének,ΝdeΝ logikailagΝaΝküls Ν

oldalnálΝkezd dik,ΝmintΝegyΝ levél.ΝAzΝátoktáblákΝhagyományaΝszerintΝaΝneveket,Ν f legΝ

haΝ csakΝ annyitΝ tartalmazottΝ aΝ tábla,Ν alanyesetbenΝ voltΝ szokásΝ megadni197. Abban a 

pillanatban,ΝhaΝ egyΝ igeΝ kerültΝmellé,ΝmégΝhaΝ távolbaΝ is,Ν természetesenΝ ragozták198.ΝÉsΝ

ismerünkΝolyanraΝisΝpéldát,ΝaholΝelliptikusanΝértend ΝaΝtárgyeset,ΝegyΝhiányzὰ,ΝelátkozástΝ

jelent Ν szὰΝ mellett199.Ν AΝ személyeketΝ bevezet Ν „cím”Ν utánΝ aΝ nevekΝ felsorolásaΝ

kέvetkezik.ΝAΝszέvegb lΝkiindulvaΝállhatnánakΝakárΝtárgyesetben,ΝmintegyΝfolytatvaΝazΝ

adversarios nostros-t, de puszta felsorolásképpΝ vagyΝ aΝ kέvetkez Ν igeΝ alanyakéntΝ

alanyesetbenΝ is.ΝδátniΝ fogjuk,ΝazΝalanyesetΝszinteΝvégigΝmegmarad,ΝegyedülΝaΝκ.ΝsorbaΝ

kerülΝegyΝmásikΝalak. 

2. sor G(aius) Dom i= E tiu< s>  Secund ἡsοτ : AΝtriaΝnominávalΝjelέltΝnévΝeredetiΝalakjaΝ

Gaius Domitius Secundus volt,Ν aΝ táblánΝ alanyesetbenΝ szerepel,Ν vulgárisΝ latinΝ nyelviΝ

jelenségekΝ okoztaΝ íráshibákkal.Ν AΝ hangsúlyosΝ ĭ aΝ vulgárisΝ latinbanΝ e-véΝ vált,Ν ennekΝ

nyomaitΝviselikΝmagukonΝaΝfeliratokΝszámolatlanΝmennyiség ΝefféleΝhibái,ΝahogyΝmiΝisΝ

láthattukΝfeljebbΝaΝdeprimatnál.ΝAΝszὰvégiΝ-sΝhiányáraΝkétΝmagyarázatotΝisΝemlíthetünk,Ν

egyrésztΝ aΝ szὰvégiΝ -s instabilitását,Ν melyreΝ azΝ adversariosΝ nostrosΝ márΝ kétΝ példátΝ isΝ

hozottΝszámunkra,ΝdeΝolyankorΝisΝhiányozhatΝezΝaΝbet Ν– egyfajtaΝegyszer sέdéskéntΝ—, 

haΝazΝutánaΝkέvetkez ΝszὰΝisΝígyΝkezd dik.ΝAΝSecundus cognomenΝvégénΝjelέltΝO az -us 

helyénΝpedigΝugyanazΝaΝjelenség,ΝmintΝamitΝaΝküls ΝoldalonΝaΝSavusnálΝláthattunkμΝismétΝ

195 LEUMANN—HOFMANN—SZANTYR 1977, 544. 
196 VÄÄσÄσEσ 1966, 37. 
197 l. dfx 1.3.1/1 Sextus Pompeius Leonidas, Lucius Paquedius Philo, Septimius Felix, Marcius Celadus, 

Hernius Labicanus, Marinus, Caius Gavius Secundus. 
198 Quintum Lentinium Lupum, qui et vocatur Caucadio, qui est filius Sallustiae Veneriae sive Veneriosae, 

hunc ego apud vostrum numen demando, devoveo, desacrifico… dfx 1.1.1/1 
199 σohaΝnehezenΝolvashatὰ,ΝdeΝtalánΝeztΝmutatjaΝaΝdfxΝ1.η.β/1μΝCnaeum Numidium Astragalum. Voveo illius 

vitam, valetudinem, quaestum, ipsumque uti tabescat morbo. Ac Sextius tabescat. Mando, rogo. Valamint:

dfx 1.5.5/1 Dis (pater), inferi, Caium Babullium et futuricem eius Tertiam Salviam. Dis (pa ter), promissum 

Quartae Satiae recipite inferis. (σemΝegyértelm ek,ΝmertΝmindkétΝmondatnálΝazΝállítmányΝérthet ΝazΝel tte ésΝ
azΝutánaΝállὰΝaccusativushozΝ is.ΝἘajlokΝarraΝaΝszέvegtagolásra,ΝahogyΝKropptὰl,ΝaΝdfx-b lΝátvettem,ΝazΝels Ν
accusativusokatΝegyΝhiányzὰΝállítmányΝtárgyanakΝtekintve.) 
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aΝszὰvégiΝ-s nemΝjelέlése,ΝegyüttΝazΝu-o tévesztéssel.ΝAΝnévΝnagyonΝgyakoriΝelemekb lΝ

álltΝέssze,ΝtípusaΝalapjánΝὰvatosanΝfeltételezhetjük,ΝegyΝlibertustΝtakar,ΝmivelΝaΝSecundus 

igenΝgyakoriΝcognomenΝvoltΝaΝrabszolgákΝkέzέtt. 

3. sor Lucius. Larcio: A Lucius alapvet enΝpraenomen,ΝdeΝel fordulhatΝnomenkéntΝis,Νf legΝ

kéttagúΝneveknélμΝűἙδΝXἙἙἙΝιγη1ΝLucius Valens, CIL XIII 7007 Lucius Lucinus, CIL III 

7520 Lucius Kapito. A δἉrciótΝ cognomenkéntΝ kellΝ értelmeznünk,Ν ezértΝ kevésbéΝ

valὰszín ,Ν hogyΝ normatívΝ alakjakéntΝ LartiusraΝ javítsuk,Ν amelyΝ egyébkéntΝ nomenkéntΝ

volt gyakori.  

4. sor et Secundius Carus: MARCO SἙεÓσ—RτDÀΝDEΝLLANZA 2008 ésΝA.ΝKroppΝolvasata 

(Secund ἡsοτ ΝVἉcἉrἡs) ésΝbenneΝaΝnévΝmindenΝvalὰszín ségΝszerintΝnemΝhelyes.ΝErreΝ

legf képpΝaΝhapaxΝVacarus cognomenΝutal,ΝmelybenΝ inkábbΝvalὰszín legΝaΝCarus névΝ

bújikΝ megΝ egyΝ el tteΝ állὰΝ szὰΝ végz désével.Ν VETTER 1λθ0Ν aΝ korábbiaktὰlΝ (ésΝ aΝ

kés bbiekt lΝ is)Ν egészenΝ eltér Ν verziὰtΝ kέzέltμΝ etΝ S(exti) Sign(i) Nova (servus) Carus 

Giba(lis), ahol Nova  a moesiai Novae-ra vonatkozna, megadva a rabszolga 

tulajdonosánakΝ aΝ származását,Ν mígΝ Carus CibalaebὰlΝ érkezettΝ volna.Ν Ehhez az 

értelmezéshezΝ azonbanΝ olyanΝ mondattaniΝ ésΝ felirattaniΝ szabályokatΝ kelleneΝ felrúgni,Ν

amelyekreΝ nincsΝ tέbbΝ párhuzamΝ aΝ szέvegbenΝ – kés bbiΝ publikálὰkΝ egyhangúlagΝ elΝ isΝ

vetik. Brunšmid Secundus Carus olvasatávalΝ pedigΝ azΝ aΝ probléma,Ν hogyΝ aΝ névΝ

szerkezete nemΝ felelΝmegΝ aΝ hagyományoknak.ΝEzértΝ haΝ eΝ kétΝ elemb lΝ szeretnénkΝ egyΝ

rὰmaiΝnevetΝέsszerakni,ΝakkorΝannakΝaΝSecundius Carus felelneΝmegΝaΝlegjobban.ΝAmígΝ

nemΝláttamΝaΝtáblát,ΝmindezΝpusztaΝfeltételezés,ΝdeΝaΝtáblaΝrajzaΝalapjánΝnemΝelvetend Ν

έtlet. 

5. sor C iοV ba(lis)μΝ AΝ településekΝ kέzelségeΝ miattΝ elfogadhatὰΝ aΝ rέvidítésbenΝCibalae 

városátΝ látni,Ν viszontΝ nemΝ feltétlenülΝCiba(lenses) melléknéviΝ alakraΝ kellΝ kiegészíteni,Ν

ahogy azt MARCO SἙεÓσ—RτDÀΝDEΝLLANZA β00κΝΝjavasolja,ΝhanemΝezΝesetbenΝinkábbΝ

Vetter megoldásátΝ fogadjukΝ el200.Ν Ν isΝ megállapítja,Ν hogyΝ aΝ kevésΝ számúΝ feliratΝ ezΝ

tanúságaΝszerint,ΝaholΝnemΝrέvidítik,ΝottΝaΝCibalaebὰlΝvalὰΝszármazástΝaΝCibalis alakkal 

szoktákΝ kifejezni201.Ν TovábbáΝ lejjebbΝ aztΝ látjuk,Ν hogyΝ aΝNarbone szinténΝ azΝ ablativus 

loci alakot mutatja. Az i-u tévesztésΝ nemΝ aΝ klasszikusΝ változatokΝ egyikétΝ mutatjaΝ

200 VETTER 1958, 306. 
201 ŰárΝ Ν csakΝ rέvidítettΝ alakokatΝ idézμΝCibali(s), Cibal(is), Cib(alis),Ν ismerünkΝ olyatΝ is,Ν aholΝ kiírtákΝCIL 

II7 127a: M(arco) Aurelio Capitolini fil(io) Valenti Cibalis ex Pannonia inferiore; CIL VI 32624 Aurelius 

Clemens Cibalis. 
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(szὰkέzepiΝszὰtagbanΝlabiálisΝvagyΝm el tt,ΝilletveΝl kezdet ΝszavakΝels Νszὰtagjában)202, 

deΝazΝaΝjelenségΝhatássalΝlehetettΝerreΝaΝhelyzetreΝis.Ν 

6. sor P(ublius) Citronius Cic ἡοτ relliu< s>  NarboneμΝ ἙsmétΝ egyΝ triἉΝ nominávalΝ jelέltΝ

személyΝkέvetkezik.ΝσomeneΝismert,ΝháromΝvisel jér lΝmaradtΝfennΝfelirat.ΝAΝcognomenΝ

hiányzὰΝ szὰvégiΝ s-szelΝ (l.Ν feljebb)Ν mindeddigΝ nemΝ bukkantΝ felΝ sehol.Ν Valὰszín legΝ aΝ

cicur ’megszelídített,Ν házi’Ν szὰbὰlΝ képezték.Ν EgyΝ másikΝ képzettΝ alakja,Ν aΝ Cicurinus 

cognomenΝkétΝRὰmaΝvárosiΝfeliratonΝbukkanΝfel203.ΝAΝszὰΝazonΝ-ur vég ekΝegyike,ΝaholΝ

aΝt benΝazΝu klasszikusanΝnemΝválikΝo-vá,ΝígyΝebbenΝazΝalakbanΝu-o tévesztésΝláthatunk.ΝΝ

AΝ névΝ utánΝ megintΝ megadtákΝ aΝ származást, szinténΝ ablativusΝ locival.Ν AΝ MARCO 

SἙεÓσ—RτDÀΝDEΝLLANZA β00κΝ Ν általΝ ittΝ isΝ felvetett -ensis képz ΝellenΝ szὰl,Ν hogyΝ azΝ

átoktáblákΝaΝlehet ΝlegkevesebbΝrέvidítésselΝszoktakΝélni.ΝűéljukΝugyanisΝazΝvolt,ΝhogyΝ

azΝátokΝmegtaláljaΝaΝmegfelel Νembert,Ν ehhezΝpedigΝaΝ legpontosabb,Ν félreΝnemΝérthet Ν

adatokat kellett megadni. 

7. sor L(ucius) Lic iοω nius Sura < H> is{s}pan(us): MARCO SἙεÓσ—RτDÀΝDEΝLLANZA 

β00κΝ tanulmányukΝmásodikΝ felébenΝ bebizonyítja,Ν hogyΝ ezΝ aΝ névΝ έsszekέthet Ν azzalΝ aΝ

Traianus-koriΝSurával,ΝakiΝaΝdaciaiΝháborúkΝmásodikΝhadjáratábanΝfontosΝszerepetΝtέltέttΝ

be,ΝTraianusΝbizalmasaΝvolt,ΝésΝakib lΝakárΝcsászárΝ isΝ lehetettΝvolna.ΝAΝnomenbenΝazΝ i 

helyettΝírtΝC technikaiΝhiba,Νelírás,ΝdeΝakárΝegyΝkicsitΝgέrbébbenΝhúzottΝvonalatΝisΝC-nek 

lehetΝolvasni.ΝAΝszármazásraΝutalὰΝ ISSPAN azonbanΝmárΝnyelvi,ΝhelyesírásiΝ jelenségetΝ

mutat.Ν AΝ szὰkezd Ν h márΝ aΝ kés Ν kέztársaságkorbanΝ elt nt,Ν mindenΝ helyzetben,Ν ígyΝ

hiánya,Ν ezenΝ azΝ egyébkéntΝ isΝ sokΝ helyesírásaiΝ hibátΝ tartalmazὰΝ szέvegbenΝ szinteΝ

megjὰsolhatὰΝ volt.Ν AΝ szimplaΝ s geminátakéntΝ valὰΝ írásáraΝ ezΝ márΝ aΝ sokadikΝ példaΝ aΝ

szέvegben,Ν általábanΝ nemΝ szokottΝ mέgέtteΝ nyelviΝ jelenségΝ meghúzὰdni,Ν esetlegΝ aΝ

hangsúlyosΝszὰtagΝel ttΝvagyΝutánΝjelentkez ΝduplaΝs-eknélΝmerülΝfel,ΝhogyΝaΝhangsúlytΝ

prὰbáltákΝefféleképpenΝvisszadni. 

8. sor Luc{c}il{l}ius Val{l}en sοTE μΝ ἙsmétΝ duplaΝ mássalhangzὰkatΝ írtakΝ olyanΝ névbe,Ν

melynekΝ hagyományosΝ formájábanΝ nemΝ találhatὰak.Ν AΝ geminátákΝ aΝ Luciliusban a 

hangsúlyosΝ szὰtagΝ el ttΝ ésΝ utánΝ bukkantakΝ fel,Ν ésΝ aΝ ValensbenΝ isΝ ugyanígyΝ hosszanΝ

jelέltékΝazΝl-et. Ez utὰbbiΝcognomenΝazΝegyedüliΝ– aΝlegutὰbbiΝolvasatΝszerintΝ–, melyet 

hangtaniΝ tέrvényekΝ alapjánΝ nemΝ tudunkΝ alanyesetnekΝ tekinteni.Ν AΝ kétΝ névΝ együttesΝ

értelmezéséreΝkétΝ lehet ségünkΝvan.Ν (1)ΝἘaΝLucilius egyΝnomen,Ν azΝutánaΝ állὰΝ szὰbanΝ

cognomentΝ kellΝ látnunk. A Valens ennekΝ aΝ kitételnekΝ elegetΝ tesz,Ν viszontΝ írásképeΝ

202 LEUMANN—HOFMANN—SZANTYR 1977, 89-90. 
203 AEΝ1λγ0,θ0ΝésΝAEΝ1λ0Ő,Ν11Ő. 
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alapjánΝ háromΝ esetnekΝ isΝ értelmezhetjük,Ν melyekΝ nincsenekΝ έsszhangbanΝ Lucilius 

alanyesetévelΝ (accusativus,Ν genitivusΝ ésΝ pluralisΝ nominativus/accusativus).Ν

SzintaktikailagΝ ésΝ feliratiΝ hagyományokΝ alapjánΝ aΝ kétΝ utὰbbiΝ esetΝ inkábbΝ elképzelhet Ν

lenneΝegyΝnominativusbanΝállὰΝmásikΝnévΝután,ΝdeΝebbeΝaΝszέvegbeΝnemΝilleneΝbele204. 

ÍgyΝ csakΝ hiányzὰΝ -m-etΝ pὰtolhatunkΝ aΝ szὰΝ végére,Ν ésΝ igazatΝ kellΝ adnunkΝ FehérΝ Ű.Ν

meglátásának205,ΝhogyΝaΝlekopottΝvégz désekΝfolytán azΝalanyesetΝésΝtárgyesetΝugyanúgyΝ

kopottΝvolt,ΝazΝ ΝnyelviΝtudatukΝnemΝérzékelteΝaΝkülέnbséget,ΝezértΝállhatΝegymásΝmellettΝ

aΝkétΝnévΝlátszὰlagΝkülέnΝesetben206.ΝTalánΝeztΝaΝ jelenségetΝ láthatjukΝaΝbels ΝoldalΝels Ν

sorábanΝ is,Ν haΝ nemΝ hiányoskéntΝ értelmezzük aΝ mondatotμΝ azΝ alakilagΝ tέbbesΝ

accusativusraΝ kiegészítettΝ adversarios nostros valὰjábanΝ alanyesetkéntΝ jelentkezettΝ aΝ

leírὰΝ szándékaiban.Ν (β)Ν JὰvalΝ elfogadhatὰbbΝ magyarázatotΝ kapunkΝ azΝ alakokra,Ν haΝ aΝ

Luciliust cognomennekΝ tekintjükΝ (melyetΝ párhuzamosΝhelyekΝalapjánΝmegtehetünk207), 

azΝ utánaΝ állὰΝ névΝ pedigΝ genitivusbanΝ leginkábbΝ azΝ apjáraΝ utalhatna.Ν AΝ Valentis 

gentivushozΝ aΝ szὰvégiΝ -s lekopásaΝ ésΝ nemΝ jelέléseΝ (melyreΝ tέbbΝ példátΝ isΝ láthatunkΝ aΝ

táblán),ΝilletveΝaz i e-véΝnyílásaΝszükséges. 

9. sor ne possi< nt> : AΝmegkέt ΝátkokΝf ΝelemeΝsemΝkerülhetteΝelΝvulgárisΝlatinΝjelenségekΝ

kέzvetítésétΝszámunkra.ΝAΝszὰvégiΝ-nt a -t,ΝmajdΝaΝnazális,ΝjelenΝesetbenΝazΝ-n lekopásaΝ

folytánΝnemΝjelentkezettΝaΝfeliraton. 

10. sor c oοV ntraμΝ ÚjabbΝ o-uΝ típusúΝ magánhangzὰ-tévesztéstΝ látunk.Ν AΝ vulgárisΝ latinΝ

szabályaiΝ szerintΝ aΝ hangsúlyosΝ ŏ o maradΝ azΝ újlatinΝ nyelvekben.Ν AΝ contra  szὰΝ ilyenΝ

hibájaΝeddigΝcsakΝSalonábὰlΝésΝDalmatiábὰlΝvoltΝadatoltΝaΝkés Νcsászárkorbὰl208. 

ne possi< nt>   c oοV ntra s{s}e facer ˹οI μΝaΝmondatΝértelmezésénekΝnehézségétΝa dupla s-

szelΝírt se névmásΝadja. ἘaΝnemΝfeltételezünkΝhibásΝolvasatotΝvagyΝeltévesztettΝnévmástΝ

(példáulΝ aΝ nos helyett),Ν akkorΝ egyΝ lehet ségünkΝ marad,Ν hogyΝ értelmetΝ adjunkΝ eΝ

szavaknak,ΝmelyΝ azonbanΝnemΝkέvetiΝ azΝ átoktáblákonΝgyakranΝ el fordulὰΝ szerkezetet, 

csakΝ ugyanazokatΝ aΝ szavakatΝ használja.Ν EzΝ alapjánΝ aΝ contra  adverbiálisanΝ állna,Ν aΝ se 

pedig az e-i tévesztéstΝ magánvisel Ν (vagyΝ csakΝ rosszulΝ olvasott)Ν facere tárgyaΝ lenne,Ν

melyΝigeΝugyanΝhasználatosΝintranzitívanΝisΝ(’cselekszik,Νeljár’),ΝdeΝaΝse meger sítiΝeztΝaΝ

jelentését.Ν„σeΝtudjanakΝellenkez legΝeljárni”Ν– vagyisΝellenfélkéntΝaΝbírὰságon. 

204 TέbbesΝ számúΝ nomenΝ szokottΝ el fordulni,Ν haΝ egyΝ családbὰlΝ tέbbΝ személytΝ neveznekΝ névenΝ
(cognomennel),ΝdeΝittΝaΝcognomenΝállnaΝtέbbesΝszámban.ΝGenitivusΝpedigΝfügg ségiΝviszonyokΝ(családiΝvagyΝ
gazda-rabszolgaΝkέtelékek)ΝkapcsánΝfordulhatΝel ,ΝmelyetΝszinténΝnemΝaΝcognomenΝszokott kifejezni. 
205 FEἘÉR 2007, 219. 
206 HERMAN 2003, 47-Őλ.ΝaΝdeklináciὰsΝrendszerΝέsszeomlásárὰl. 
207 példáulΝTitAqΝβλλμΝMarcus Claudius Lucilius 
208 AzΝδδDŰΝalapján. 
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11. sor avertatμΝ AzΝ aquincumiΝ táblánΝ láttukΝ ennekΝ azΝ igénekΝ aΝ szerepétΝ azΝ

átokszέvegekben.ΝŰírὰságiΝátkoknálΝazΝellenfeletΝakarjákΝaΝtávolΝtartaniΝazΝeljárástὰl209. 

illo< s>  ame< n> te< s> μΝÚjabbΝpéldákatΝ láthatunkΝaΝ szὰvégiΝ -s hiányára.ΝAzΝamentes szὰΝ

kiolvasásaΝ csakΝ aΝ legutὰbbiΝ publikáciὰkbanΝ sikerült,Ν teljesΝ mértékbenΝ illikΝ aΝ

szέvegkέrnyezetbe,Ν ésΝ aΝ hiányzὰΝ bet kΝ isΝ megmagyarázhatὰkΝ vulgárisΝ nyelviΝ

jelenségekkel. Az -s-tΝ említettem,Ν azΝ n pedigΝ aΝ zárhangΝ el ttiΝ nazálisΝ gyengeΝ ejtéseΝ

folytánΝ hiányzik210.Ν εégΝ egyΝ átoktáblátΝ ismerünkΝ εainzbὰl,Ν ottΝ ennekΝ egyΝ -itus 

képz velΝ ellátottΝ változata,Ν azΝ amentita  lettΝ azΝ elátkozottΝ n Ν jelz je,Ν ésΝ ugyanúgyΝ azΝ

averto ige, pontosabban az inversum, interversum participiumΝperfectumokΝkíséretébenΝ

jέnΝ el 211.Ν VergiliusΝ VἙἙἙ.Ν eklogájaΝ szinteΝ szὰΝ szerintΝ visszhangozzaΝ eztΝ aΝ mondatotμΝ

coniugis ut magicis sanos avertere sacris experiar sensus „hogyΝmegprὰbáljamΝmágikusΝ

áldozatokkalΝ hitvesem jὰzanΝ érzéseitΝ eltéríteni”Ν (θθ-67.) Az averto ittΝ ’megb vέlni,Ν

elvarázsolni’Ν jelentésárnyalattalΝ b vültΝ aΝ szέvegέsszefüggésnekΝ kέszέnhet en,Ν sΝ mígΝ

VergiliusnálΝ aΝmondatΝ tárgyaΝaΝkezdetiΝ elmeállapot,Ν aΝ táblánΝaΝvégeredményΝ szerepel,Ν

egyΝgondolatilagΝs r bb megfogalmazásban. 

12. sor c oοχ ntra: az o olvasataΝbizonytalan.ΝElképzelhet ,ΝhogyΝaΝkétΝsorralΝfeljebbΝlátottΝ

u-sΝ variáciὰΝ jέnΝ el Ν ittΝ is,Ν deΝ A, valamint AV bet kΝ semΝ zárhatὰkΝ ki.Ν εindegyikΝ

megmagyarázhatὰΝnyelviΝjelenségekkel,ΝdeΝakárΝegyszer Νelírásnak is tarthatjuk. Az ō ésΝ

az au diftongusΝkeveréseΝnemΝújkelet ,ΝmárΝazΝὰlatinbanΝisΝadatolt,ΝbárΝkérdéses,ΝhogyΝa.Ν

Kr.e.ΝἙ.ΝszázadiΝújbὰliΝjelentkezéseΝennekΝfolytatása-e212,ΝráadásulΝittΝrέvidΝo-tΝérinteneΝaΝ

diftongizálὰdás,ΝdeΝaΝjelenségb lΝfakadὰΝbizonytalanság,ΝláttukΝtέbbszέr,ΝmásΝhelyekenΝ

isΝ tévesztéstΝokozott.ΝAzΝA-O tévesztésreΝisΝ lehetΝpéldákatΝsorolni,μΝfaras foras helyett, 

Volerius Valerius helyett, Troianus Traianus helyett213. 

lo qοω uiμΝ AzΝ igénekΝ aΝ táblaΝ másikΝ oldalánΝ szerepl Ν alakjábanΝ isΝ ugyanez a CV-QV 

tévesztésΝmegfoghatὰ,ΝviszontΝottΝaΝszὰΝelejiΝo-t V-valΝírták. 

ne mali< nt> μΝ UgyanúgyΝ hiányzikΝ aΝ szὰvégiΝ -nt, mint feljebb a possintból. Ritka 

megfogalmazás,ΝklasszikusΝlatinbanΝinkábbΝaΝnolo igeΝmegfelel ΝalakjátΝvárnánk. 

13. sor illoru mοS : az egyformánΝ instabilΝszὰvégiΝ Ν -m ésΝ -s  helytelenΝhiperkorrekciὰjátΝ

mutatja az alak. 

209 dfx 4.3.1/2 aversos ab hac lite. 
210 VÄÄσÄσEσ 1966, 67. 
211 dfx 5.1.5/4 Prima Aemilia Narcissi aga t,Ν qἡidqἡidΝ conἉbitἡr,Ν qἡidqἡidΝ Ἁg˹t,Ν omniἉΝ illiΝ inἢ˹rsἡmΝ sit…Ν
Amentita surgat, amentita suas res agat. Quidquid surget, omnia interversum surgat. 
212 LEUMANN—HOFMANN—SZANTYR 1977, 79. 
213 RἙTΝθθκνΝűἙδΝXἙἙἙΝιλ1βΝésΝűἙδΝVΝθη0γaνΝűἙδΝXἙἙἙΝλ101ΝésΝλ10λ. 
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mutu< m> . o< s>  fac(iat)(?): A FAC grafémaΝakárΝállhatnaΝimperativuskéntΝis,ΝdeΝmivelΝaΝ

sorΝvégéreΝkerült,ΝnemΝzárhatὰΝki,ΝhogyΝhelyhiányΝokoztaΝaΝ faciatnakΝeztΝaΝrέvidítését.Ν

EzΝ esetbenΝ nemΝ lenneΝ szὰΝ megszὰlításrὰl,Ν egységesséΝ válnaΝ azΝ egészΝ szέveg214. Az 

illorum mutum os faciat mondatΝugyanakkorΝebbenΝaΝformábanΝkisséΝváratlanulΝhangzik.Ν

δegalábbΝ aΝ névmásΝ eseténekΝ dativusraΝ változtatásáraΝ lenneΝ szükség,Ν ésΝ akkorΝ „nekikΝ

némaΝszájatΝcsináljon,Νadjon”ΝértelmetΝadhatunkΝaΝmondatnak.ΝAΝszὰrendΝegyikΝesetbenΝ

semΝ lenneΝ szokásos,Ν ezértΝ ittΝ isΝ helytelenΝ olvasatotΝ feltételezek,Ν FehérΝ Ű.Ν pedigΝ

bet tévesztésreΝgyanakszik215.ΝZárὰjelben,ΝὰvatosanΝfelvetem,ΝhogyΝaΝMVTVOFAC-nak 

olvashatὰΝszὰΝtalánΝismétΝegyΝelnémításraΝvonatkozὰ,ΝeddigΝnemΝadatoltΝigealakotΝtakar,Ν

az obsurdefacio, obdurefacio, magnifacio mintájáraΝ *mutefacio-t,Ν melyΝ ismétΝ egyΝ

klasszikustὰlΝ eltér ,Ν másikΝ t velΝ jelentkezne.Ν EbbenΝ azΝ esetbenΝ azΝ ἙδδτRVStΝ semΝ

lehetne illorumkéntΝmagyarázni. 

14. sor G(aius) Dom< i> tius S{s}ecund ἡsοτ μΝ aΝ névvelΝ feljebbΝmárΝ találkoztunk,Ν ottΝ aΝ

Domitius els Νi-jétΝE-nekΝírták,ΝittΝmindenΝbizonnyalΝegyszer enΝkifelejtették. 

15. sor Lucius La< r> c< i> o L(ucii filius) C iοV ba(lis)μΝAΝfeletteΝállὰΝszὰbὰlΝisΝkimaradt 

egyΝ bet ,Ν aΝ δἉrcióbὰlΝ ittΝ pedigΝ kett Ν is.Ν Valὰszín legΝ mindkett Ν figyelmetlenségΝ

kέvetkezménye,ΝdeΝazΝἙ-nélΝfelmerülΝaΝmássalhangzὰΝutániΝfélhangzὰΝ[j]  instabilitásaΝis,Ν

melyreΝpéldáulΝaΝFAűVσT,ΝFEδἙűτΝalakokatΝemlíthetjük. 

16. sor Muta Ta cού ita: az újlatinΝ nyelvekbenΝ adatolt,Ν aΝ latinΝ intervokálisΝ zárhangokΝ

zέngésedésétΝ feltételez Ν változásokrὰlΝ aΝ kutatásokΝ megállapították,Ν hogyΝ kés iek216. 

εivelΝ aΝ GΝ egyikΝ írásváltozataΝ voltΝ aΝ ű,Ν s tΝ aΝ kétΝ bet Ν kέzέttΝ csakΝ egyΝ aprὰΝ vonalΝ

külέnbségΝ van,Ν f legΝ aΝ kurzívΝ írásokban,Ν ezeknélΝ mégΝ kevésbéΝ értékelhetjükΝ valὰdiΝ

nyelviΝ változásnakΝ azΝ eltévesztettΝ írásmὰdot.Ν Muta Tacita tiszteletébeΝ τvidiusΝ nyújtΝ

betekintéstΝaΝFastiban a Ferialia  ünnepΝkapcsán217.ΝSokáigΝkitaláltΝistenn nekΝtartották,Ν

azonbanΝ ezΝ aΝ szέveg,Ν valamintΝ egyΝ raetiaiΝ táblaΝ tanúsítjaΝ azΝ ellenkez jét218. F. Marco 

SimὰnΝanalὰgiákkalΝ igyekszikΝbizonyítani,ΝhogyΝaΝTacita  ezΝesetbenΝnemΝ’hallgatagot,Ν

némát’Ν jelent,Ν hanemΝ aztΝ akiΝ elnémít.Ν εertΝ Stata Mater az,Ν akiΝ megállítottaΝ aΝ t zΝ

terjedését,ΝGenita ,ΝakiΝsegítΝszülni, Moneta  pedigΝakiΝfigyelmeztet,Νemlékeztet.ΝJelenléteΝ

egyΝelnémítástΝkér ΝátoktáblánΝjogos,ΝazokΝutánΝkimondottan,ΝhogyΝazΝovidiusiΝleírásΝisΝ

214 FEἘÉR B. 2007, β1λ.ΝésΝ228-229. egyΝkorábbiΝolvasatbὰlΝkiindulvaΝnégyΝváltástΝkülέnítettΝelΝmegszὰlításΝ
ésΝharmadikΝszemély Νfelszὰlítás/elbeszélésΝkέzέtt. 
215 FEἘÉR 2007, 234. 
216 HERMAN 2003, 43. 
217 Fasti II, 571-582. 
218 AΝmégΝnemΝkέzέltΝγ.ΝszámúΝaquincumiΝátoktáblaΝisΝemlítΝegyΝszὰkapcsolatot,ΝdeΝvalὰszín legΝet kέt szὰΝ
láthatὰΝaΝMuta  ésΝaΝTacita  kέzέtt. 
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ὰlomtáblákraΝ utalΝ aΝ kultuszában219.Ν AzΝ aquincumiΝ átoktáblaΝ kapcsánΝ láthattuk,Ν hogyΝ

egy-egyΝ kifejezéstΝ külέnbέz féleképpenΝ érthettek,Ν olyanΝ jelentéseketΝ adtakΝ neki,Ν amiΝ

másholΝ nemΝ voltΝ adatolt.Ν AΝ Muta Tacita  szὰkapcsolatΝ említéseΝ semΝ feltétlenülΝ utalΝ

mindigΝazΝ siΝrὰmaiΝistenn re,ΝnemΝbiztos,ΝhogyΝazΝátoktáblaΝmegalkotὰjaΝszemélyesenΝ

hozzáΝ fordultΝ volna,Ν hanemΝ aΝ formulakέnyvΝ egyΝ számáraΝ homályosabbΝ szerkezetétΝ aΝ

magaΝkedvéreΝformálta,ΝvagyΝtovábbiΝrítusokatΝrendeltΝhozzá.ΝεarcoΝSimὰnΝtanulmányaΝ

ὰtaΝkétΝ továbbiΝátoktáblaΝ isΝel kerültΝezzelΝaΝszὰkapcsolattal,ΝmelyekenΝaΝMuta Tacita  

szὰkapcsolatΝkέzvetlenülΝnemΝ istenn reΝvonatkozik.ΝEgyΝbaeticaiΝὰlomlapΝszέvegébenΝ

hímnem ΝaΝ kifejezés220,Ν aΝmegátkozottΝ jelz jekéntΝ használják,Ν azΝ eddigΝ nemΝpublikáltΝ

aquincumiΝγ.ΝszámúΝtáblánΝpedigΝetΝkέt szὰΝolvashatὰΝaΝkétΝszὰΝkέzέtt. 

17. sor BONA il< l> orumμΝ azΝutolsὰΝ sorΝolvasatakéntΝMARCO SIMÓσ—RτDÀΝDEΝLLANZA 

β00κΝ mindέsszeΝ ennyitΝ kέzέl,Ν mígΝ aΝ tέbbiΝ publikálὰΝ aΝ geminátaΝ egyszer sítettΝ

formájábanΝ láthatὰΝ illorumonΝ kívülΝ teljesenΝ eltér Ν változatokatΝ adΝ meg.Ν EzértΝ aΝ sorΝ

értelmezéséreΝ nemΝ vállalkozom,Ν mertΝ aΝ rajzokonΝ láthatὰΝ bet tέredékΝ olyΝ sok,Ν hogy 

abbὰlΝpusztaΝtalálgatásΝlenneΝbármitΝisΝrekonstruálni. 

 

ÉRTEδεEZÉS   

AΝpannoniaiΝlatinΝnyelv ΝátoktáblákΝlegtέbbetΝkutatottΝdarabjaΝaΝsisciai,Νkέszέnhet enΝ

aΝszámosΝvulgárisΝjelenségt lΝnehezítettΝolvasatának.ΝAΝszakirodalomΝezzelΝaΝténnyelΝugyanΝ

tisztábanΝ volt,Ν deΝ számosΝ alakraΝ nemΝ tudottΝ magyarázatotΝ adni,Ν vagyΝ nemΝ megfelel enΝ

értelmezte.Ν AΝ fentiΝ elemzésselΝ azonbanΝ remélhet legΝ eloszlathattamΝ aztΝ azΝ elterjedtΝ

véleményt,Ν hogyΝ aΝ táblaΝ megszέvegezéseΝ kέvetkezetlenΝ ésΝ kusza.Ν Valὰszín legΝ egyΝ

személyesΝ autopsziaΝ továbbΝ csέkkentetteΝ volnaΝ aΝ problémásΝ helyekΝ számát.Ν AΝ f Ν

hivatkozásiΝ alapnakΝ tekintett,Ν legfrissebbΝ publikáciὰΝ (MARCO SἙεÓσ—RτDÀΝDEΝLLANZA 

2008)ΝugyanisΝfényképΝalapjánΝkészült,Νkiegészítve,ΝfelülírvaΝaΝkorábbiΝrajzokat.ΝAzΝilyenΝ

rosszulΝ olvashatὰΝ táblákΝ esetébenΝ azonbanΝ feltétlenülΝ szükségesΝ lenneΝ aΝ személyesΝ

vizsgálat,Ν minthogyΝ külέnbέz Ν megvilágításΝ külέnbέz Ν olvasatokatΝ tudΝ eredményezni.Ν

εindemellettΝtudjuk,ΝmindenΝegyesΝrajzΝaΝpublikálὰΝértelmezésétΝtükrέzi. 

AzΝὰlomtáblaΝegyΝbírὰságiΝmegkέt ΝátkotΝtartalmaz,ΝerreΝutalnakΝazΝilyenΝtémábanΝírtΝ

táblákonΝgyakoriΝadversarius ésΝne possint contra…Νkifejezések.ΝAzΝelátkozottΝszemélyekΝ

triἉΝ nominájuk, dἡoΝ nominájukΝ folytánΝ mindΝ befolyásosΝ emberekΝ lehettek,Ν akikΝ nemΝ aΝ

219 MARCO SἙεÓσ 2010, 107-108. 
220 Marcellus Valerius mutus, tacitus sit adversus Caium Licinium Gallum. Quemadmodum rana sine lingua 

muta, tacita est, sic Marcellus mutus, tacitus, debilitatus sit adversus Licinium Gallum. STYLOW 2012 = 

STYLOW β01Ő.ΝValamintΝazΝaquincumiΝγ.Νsz.ΝtáblaΝλ.ΝsoraμΝ…ΝmutaΝetΝtacitaΝ[---] 
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városΝ slakosságáhozΝ tartoztak,ΝCibalae, Narbo ésΝHispania volt az eredeti otthonuk. A 

táblávalΝ foglalkozὰΝ szakirodalombanΝ ezértΝ isΝ terjedtΝ elΝ azΝ aΝ feltételezés,Ν hogyΝ aΝ táblaΝ

készít iΝ kέzέttΝ helyieketΝ kellΝ keresni,Ν akiknekΝ aΝ telepesekΝ megjelenéseΝ valamilyenΝ

kέzelebbr lΝmegΝnemΝnevezettΝkártΝokozott221. 

AΝ szέvegΝ egyΝ szὰvalΝ semΝ szὰlΝ aΝmegalkotὰjárὰl.ΝAmiΝ viszontΝ kideríthet Ν aΝ nyelviΝ

adatokbὰl,Ν hogyΝ ezúttal,Ν szembenΝ azΝ aquincumiΝ táblával,Ν els Ν számúΝ forráskéntΝ nemΝ

piszkozatotΝ kellΝ feltételeznünk,Ν azΝ írnokΝ valὰszín legΝ diktálásΝ utánΝ dolgozott.Ν AΝ szέvegΝ

úgyΝnézΝki,ΝmintΝhaΝ„fonetikusan”ΝírtákΝvolna,ΝmárΝrápillantvaΝisΝszinteΝhallaniΝazΝegykoriΝ

él szὰt.Ν EzzelΝ magyarázhatὰΝ aΝ számosΝ beszéltΝ nyelviΝ jelenségetΝ tükrέz Ν hiba.Ν EgyΝ

igényesebbenΝ elkészítettΝ formakέnyvb lΝ valὰΝ másoláskorΝ jὰvalΝ kevesebbΝ tévesztést 

várhatunk.Νεeglep ΝviszontΝaΝhibákΝnagyΝszámaΝellenére,ΝhogyΝazΝírásΝkinézeteΝviszonylagΝ

rendezettΝ voltΝ (máraΝ azonbanΝ aΝ kopottΝ részekΝ féligΝ tέrténtΝ átrajzolásaΝ sokatΝ rontottΝ azΝ

έsszképen).Ν EgyesΝ bet kΝ formájaΝ nagyjábὰlΝ egyezik,Ν bárΝ nagyságukΝ eltér.Ν AΝ sortartásΝ

tέbbé-kevésbéΝvégigΝmegfigyelhet ,ΝésΝmégΝkέzpontozásΝisΝmegbújikΝegyesΝszavakΝkέzέtt. 

AΝ szέvegΝ megalkotὰjaΝ jὰlΝ ismerteΝ aΝ megkέt Ν átkokΝ szὰkincsét.Ν űsupaΝ olyanΝ

kifejezésselΝélt,ΝmelyekΝennekΝaΝm fajnakΝaΝsajátosságaiΝ(mandata, data; deprimo; averto; 

azΝ ’elnémítani’Ν tέbbΝ alakjaνΝ aΝ speciálisΝ istenn ,Ν Muta Tacita  említéseΝ stb.).Ν σéhányΝ

szerkezetnélΝ azonbanΝ talánΝ έnállὰΝ megoldáskéntΝ értelmezhet Ν fordulatokatΝ találunkμΝ aΝ

szokásosΝdativusiΝ istennév-megszὰlításΝhelyettΝ egyikΝ funkciὰjáraΝutalvaΝ címeztékΝmeg az 

alvilágiΝüzenetet.ΝAΝbevettΝobmutesco helyettΝújképzés Ν igealakotΝhasznál,Ν ésΝugyanígyΝaΝ

contra  prepozíciὰΝ helyettΝ adverbiálisanΝ szerepelΝ aΝ kétΝ mondatbanΝ is.Ν σohaΝ aΝ

szέvegszerkezetiΝkέvetkezetlenségeket,ΝaztΝhiszem,ΝsikerültΝmegmagyaráznom,ΝaΝhangtaniΝ

jelenségekΝváltozatosΝel fordulásaΝelbizonytalanítὰ,ΝpéldáulΝaΝ loquor egyik alakja o-val, a 

másikΝu-valΝ írὰdott,Ν ugyanígyΝ aΝcontra  egyszer u-val, majd lejjebb a-val vagy au-val. A 

szὰvégiΝmagánhangzὰkΝ holΝmegjelennek,Ν holΝ nemΝ jelέltékΝ ket.ΝεindezeketΝ egyrésztΝ azΝ

írnokΝfigyelmetlenségénekΝszámlájáraΝírhatjuk,ΝmásrésztΝviszontΝúgyΝítélhetjükΝmeg,ΝhogyΝ

annyiraΝ h enΝ kέvetteΝ aΝ megrendel Ν kiejtését,Ν hogyΝ nemΝ tartottaΝ magátΝ aΝ latinΝ nyelviΝ

helyesírásaiΝkonvenciὰkhoz. 

 

 

 

221 VETTER 1960, 132. 
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A carnuntumi átoktábla 

LEδ ἘEδY222: 1923-ban találtákΝ aΝ carnuntumiΝ polgárvárosΝ amphitheatrumánakΝ ásatásaΝ

során.Ν AΝ déliΝ kapunálΝ egyΝ kés i,Ν feliratokbὰlΝ ésΝ épülettέredékekb lΝ építettΝ

keresztel medenceΝ aljzataΝ alattiΝ tέrmelékesΝ rétegbenΝ hevert.Ν AΝ másodikΝ világháborúΝ

soránΝnyomaΝveszett223. 

KEδTEZÉS: Egger azΝ írásképΝ alapjánΝ ὰvatosΝ becslésselΝ aΝ ἙἙ.Ν századΝ végéreΝ keltezteΝ aΝ

táblát224.Ν AΝ kés bbiΝ kέzl kΝ elfogadtákΝ eztΝ aΝ datálást,Ν vagyΝ minimálisΝ eltérésselΝ

határoztákΝmegΝaΝkorátΝ– ezΝutὰbbiΝesetbenΝazonbanΝnemΝadtákΝmegΝazΝokát225.  

KÜδS ΝJEδδEGZETESSÉGEK: AΝnagyjábὰl βηΝxΝ1Ő,ηΝxΝ0,ηΝcmΝméret ΝὰlomtáblátΝfeltekerveΝ

találtákΝ meg,Ν melyΝ kibontáskorΝ κΝ darabraΝ hullott.Ν Valὰszín legΝ eredetilegΝ egyΝ

háromszέgΝmetszet Ν szέgΝ kέréΝ csavartákΝ fel,Ν azΝ ígyΝ kapottΝ cs nekΝ ΩΝ alakú metszete 

volt.Ν AΝ küls Ν oldalonΝ értelmezhetetlenΝ karcolatokΝ voltakΝ láthatὰk,Ν aΝ szέvegΝ teljesΝ

egészétΝaΝbels ΝoldalraΝ írták.ΝAΝtáblábὰlΝcsakΝaprὰΝdarabokΝhiányoztak,ΝaΝszέvegΝnagyΝ

részeΝolvashatὰΝlettΝvolna,ΝdeΝazΝoxidáciὰΝmiattΝtέbbΝsorbanΝszámosΝbet Νelt nt. 

PAδEτGRÁFἙA: EggerΝ szerintΝ aΝ szέvegetΝ egyΝ gyakorlottΝ kez Ν emberΝ rὰhattaΝ aΝ táblára.Ν AΝ

rajzonΝugyanΝnemΝlátszikΝaΝkülέnbség,ΝdeΝszámáraΝúgyΝt nt,ΝhogyΝazΝelejénΝtapasztalhatὰΝ

rendezettségΝ aΝ végéreΝ szétesett,Ν valamintΝ hogyΝ aΝ gέrέgΝ bet kΝ megformálásaΝ jobbanΝ

sikerültΝazΝírnoknak,ΝtalánΝazért,ΝmertΝeztΝrégὰta,ΝtέbbszέrΝhasználhatta.ΝEztΝaΝmeglátásátΝ

azzalΝ isΝ alátámaszthatjuk,Ν hogyΝ aΝ latinΝ részΝ EΝ bet itΝ azΝ írnokΝ gέrέgΝ ábécéb lΝ

kέlcsέnέzte. 

EGYÉŰΝJEδδEGZETESSÉGEK: EggerΝrajzaΝésΝepigráfiaiΝ jelekkelΝkέzέltΝolvasataΝtέbbΝpontonΝ

nemΝ egyezik.Ν AzΝ általamΝ kέzέltΝ olvasathozΝ aΝ rajzotΝ vettemΝ alapul.Ν EggerΝ aΝ leírásbanΝ

kiemeli,ΝhogyΝβ1ΝsorbὰlΝállΝaΝszέveg,Νs t,ΝahogyΝemlítettem,ΝpontosΝrajzotΝisΝkészített,ΝaΝ

kés bbiΝ publikáciὰk,Ν hivatkozásokΝ (melyekΝ szinteΝ mindΝ EggerΝ cikkénΝ alapultak)Ν

tέbbnyireΝ mégisΝ kέvetkezetlenülΝ számozzák aΝ nálukΝ folyὰΝ szέvegként,Ν perjellelΝ

elválasztottΝsorokat. 

PUŰδἙKÁűἙÓK:  
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224 EGGER 1962, 93. 
225 WEINREICH 1926: a ἙἙ.ΝszázadΝvégére, BETZ 1966: aΝἙἙἙ.ΝszázadraΝkeltezhet ,Νa CIGP3 Severus-korikéntΝ
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BET Ἐ ΝÁTÍRÁS  

1 SATE DITE PA  

2 TER ET VERA  

3 CVRA ET CERBER  

4 E AVXILIE QI TENES  

5 LIMINA INFERNA SIVE  

6 SIVE SVPERNA  

7 (mágikἡsΝj˹l˹k) 
8 Ν Η ΗΝ[---]  
9 Ν Φ ΑΓ ΝΦ Ị  
10 Α Ν ΝΩ ΑΝ ΝΩ [---]  
11 (mágikἡsΝj˹l˹k) V[--] PRE[--]R FA[--]A[---]  

12 (mágikἡsΝj˹l˹k) [------ -]D R[----- ---]  

13 (mágikἡsΝj˹l˹k)ERNVM QVAM CEL[-]RISI[--]  

14 INFRA DIES NOVEVA  

15 SVM REPONAT DEFIGO EVDEM[--] 

16 NEC[---]S EVM PESIMO LETO AD INF 

17 [--]OS D[---]TIS EVNDEM RECOLIGATIS  

18 M[------]S MINISTERIA INFERNORVM  

19 [-]EVM CVODI IC PLVBVS PODVS HBET SIC ET  

20 [-]VDMVS HBEAT V[-]S IRATOS INTER LAVAS  

21 [-]ATE IA HOS[T]IAT QVAM CELERISIM 

22 [---]M 

 

EPἙGRÁFἙAἙΝSZÖVEGKÖZδÉS 

BETZ 1λθθΝolvasatátΝalapulΝvéve,ΝaΝsajátΝjavításaimmal 
 

1 Sa<nc>te Di sοTE  Pa- 

2 ter et {V}<A>era- 

3 cura et Cerber- 

4 eΝauxili iοE Νqξuρi tenes  

5 limina inferna sive  

6 {sive} superna  

7 (mágikἡsΝj˹l˹k) 
8  [---] 
� υ (ῶ) Ν φ α ῖ Νφ ῖ- 
10 α Νἐ Νὥ ᾳΝ ῦΝὠ [ ῆ α ] 
11 (mágikἡsΝj˹l˹k) v[os] pre[co]r fa[ci]a[tis]  

12 (mágikἡsΝj˹l˹k) [Eudemum a]d r[egnum inf]- 

13 (mágikἡsΝj˹l˹k) ernum quam cel[e]r rime =IS<S>I[εE] . 
14 Infra dies nove<m> va- 

15 s{um} reponat. Defigo Eudem[um]. 

16 Nec[eti]s eum pes<s>imo leto. Ad inf- 

17 [er]os d[uca]tis eundem recol<l>igatis  

18 m[anibu]s, ministeria infernorum  

19 [d]eum. qοű uξomρod oοἙ  <h> o cΝplu<m>bu m  po<n>dus h(a)bet, sic et  

20 [E]ud(e)mus (h)[a]beat v[o]s iratos. Inter la<r>vas 

21 [---]ate ia<m> hostiat quam celer rimeοἙSξSρἙε(E)  

22  [---]m 
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KRἙTἙKAἙΝAPPARÁTUS  

4 auxili um  dfx 8.3/1 9 Σ υ ( )  10 [---]  EGGER 1962, [ α ] WEINREICH 

1926, [ ϑ υ] PREISENDANZ 1935, [ α ] BETZ 1966 16 nec[et] i[s]  Egger 1962 

18 recol< l> igatis Manibus dfx 8.3/1 19 [d]eu[m]  EGGER 1962 [qu]od i[l]e EGGER 1962, 

[quom]od o  i[l]< l> e dfx 8.3/1 20 HBEAT : abeat < ad>  vos WEINREICH 1926, [a]beat 

< ad>  v[o]s BETZ 1966, [ha]beat CIGP1 19, h< a> beat dfx 8.3/1 21 hostiat EGGER 1962, 

dfx 8.3/1, hos [f] iat WEINREICH 1926, BETZ 1966, CIGP 22 m[---]? dfx 8.3/1 

 

NORMALἙZÁδTΝSZÖVEGKÖZδÉS 

Sancte Dis Pater et Aeracura et Cerbere auxilii, qui tenes limina inferna sive superna.  

Vos precor, faciatis Eudemum ad regnum infernum quam celerrime. 

Infra dies novem vas reponat. Defigo Eudemum. Necetis eum pessimo leto. Ad inferos 

ducatis eundem recolligatis manibus, ministrii infernorum deorum. Quomodo hoc 

plumbum pondus habet, sic et Eudemus habeat vos iratos. Inter larvas [---]ate iam hostiat 

quam celerrime. 

 

mágikus jelek 

[---] 
υ (ῶ) Ν φ α ῖ Νφ ῖ α Νἐ Νὥ ᾳΝ ῦΝὠ ῆ α  

 

FτRDÍTÁS 

Szent Dis Pater, Aeracura  ésΝmegsegít ΝCerberus,Ν akiΝ azΝ alvilágΝvagyΝ felvilágΝküszέbétΝ
rzέd.Ν KérlekΝ titeket,Ν aΝ lehet Ν leggyorsabbanΝ hajtsátokΝ EudemustΝ azΝ alvilágiΝ
királyságbaΞΝKevesebbΝmintΝλΝnapΝalattΝtegyeΝvisszaΝazΝedénytΞΝεegátkozomΝEudemust. 

ÖljétekΝmegΝ aΝ legrosszabbΝ halállal.Ν VezessétekΝ azΝ alvilágiakhozΝ hátrakέtέzέttΝ kézzel,Ν
alvilágiΝ istenekΝ segít i.Ν AmennyireΝ egyértelm ,Ν hogyΝ súlyaΝ vanΝ ennekΝ ὰlomnak,Ν úgyΝ
legyenΝegyértelm ΝazΝis, hogy Eudemus meg fogja tapasztalni a haragotokat.. A gonosz 

szellemekΝkέzέttΝ…ΝfizesseΝvisszaΝmárΝaΝlehet Νleggyorsabban. 
 

 

KτεεEσTÁRΝ 

1. sorμΝAΝszέvegΝelejénΝazΝátokΝkészít jeΝmegszὰlítjaΝazΝisteneket,ΝDis Patert, V˹rἉcἡrátΝésΝ

Cerberust,Ν akiknekΝ aΝ kέzbenjárástΝ fogjaΝ kérni.ΝDis Pater aΝ rὰmaiknál kέztudottan az 

alvilágΝistene,ΝaΝgέrέgΝPlἡtón megfelel je.ΝAzΝὰkoriΝfelfogásΝszerintΝneveΝaΝ ΝΝ~Ν

π  fordítása226. EredetilegΝ egyΝ khthonikusΝ istenségΝ volt,Ν aΝ fέldΝ terményeinekΝ ésΝ

ásványainakΝ azΝ istene,Ν kés bbΝ pedigΝ ebb lΝ kiindulvaΝ azΝ alvilághozΝ ésΝ aΝ halottakhozΝ

kέtέtték.ΝεindenképpΝmegΝ kellΝ említenünk,Ν hogyΝ aΝ rὰmaiakΝ aΝ gallokΝ f istenétΝ isΝDis 

226 CiceroΝazΝistennevekΝetimolὰgiájaΝkapcsánΝ(de nat. deor. II, 66).: Terrena autem vis omnis atque natura 

DitiΝpἉtriΝd˹dicἉtἉΝ˹st,ΝqἡiΝdiἢ˹sΝἡtΝἉpἡdΝύrἉ˹cosΝ ,ΝqἡiἉΝ˹tΝr˹cidἡntΝomniἉΝ inΝ t˹rrἉsΝ˹tΝoriἡntἡrΝ˹Ν
terris… Quintilianus (Inst. or. I,6,34): EtiἉmn˹Ν ἉΝ contrἉriisΝ ἉliqἡἉΝ sin˹mἡsΝ trἉhi,Ν ἡtΝ „lἡcἡs”Ν qἡiἉΝ ἡmbrἉΝ
opἉcἡsΝpἉrἡmΝlἡc˹Ἁt,Ν˹tΝ„lἡdἡs”ΝqἡiἉΝsitΝlongissim˹ΝἉΝlἡsἡ,Ν˹tΝ„Ditis”ΝqἡiἉΝminim˹Νdiἢ˹sς 
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PaterrelΝ azonosították227,Ν akinélΝ tέbbekΝ kέzέttΝ szinténΝ felmerülnekΝ termékenységi,Ν

valamintΝ alvilágiΝ attribútumok.Ν Dis pater egyikΝ párja,Ν f legΝ GermaniaΝ Superior,Ν

PannoniaΝésΝAquileiaΝkέrnyékenΝAeracura (l. lejjebb).  

Sa< nc> te: Az -nct- csoportΝ egyszer sέdéseΝ pusztaΝ T-véΝ kétszeresΝ mássalhangzὰ-

gyengüléstΝ mutatμΝ azΝ σΝ hiányátΝ azΝ okozhatta,Ν hogyΝ bizonyosΝ mássalhangzὰkΝ el tt a 

nazálistΝ gyengénΝ ejtették228 – haΝ írásbanΝ mégisΝ jelέlték,Ν aztΝ tέbbnyireΝ pusztánΝ

hagyománybὰlΝtették.ΝAΝhiányzὰΝűΝegyΝmásikΝvulgárisΝlatinΝjelenségΝtükrέz déseμΝegyesΝ

mássalhangzὰΝcsoportokΝnagyΝrészeΝegyszer sέdésenΝesettΝát,ΝígyΝaΝ-ct- csoport is, ahol 

aΝ [k]Ν asszimilálὰdottΝ aΝ t-hez.229 A sanctus gyakranΝ el fordulὰΝ jelz jeΝ azΝ átoktáblákonΝ

megszὰlítottΝ isteneknekμΝ sancta Diana, sanctus Mercurius, sanctus deus Mercurius 

infernus, dea sanctissima Sulis, sanctus Attis, sancta Mater Magna . 

Di s =  TE : Dis Pater DἙTEΝ PATERΝ formájúΝ vocativusaΝ felettΝ eztΝ azΝ átoktáblátΝ taglalὰΝ

szakirodalomΝ mindeddigΝ átsiklott,Ν nemΝ prὰbáltakΝ ráΝ magyarázatotΝ adni.Ν AzΝ alakraΝ ŐΝ

továbbiΝ adatotΝ ismerünk,Ν egyikΝ semΝ irodalmiΝ el fordulás,Ν hanemΝ epigráfiaiΝ emlékenΝ

olvashatὰ,Νebb lΝγΝátoktáblaμ 

- Dite pater, Rhodine< m>  tib{e}i commendo (dfxΝ1.Ő.Ő/γ,ΝRὰma,ΝKr.Νe.ΝἙ.Νsz.),Ν 

- Dit˹,Νin˺˹ri,Ν…Νr˹cipit˹ (dfxΝ1.η.1/1,Νűampania,ΝἙ.Νsz.Νels Νfele),Ν 

- Dite pater, Proserpina dia, Canes Orcini… vos precatur et petit, rogἉtΝἢosΝ… (AE 

β010,Ν10λ,ΝRὰma,ΝἙ.Νsz.). 

EgyΝpedigΝstukkὰfeliratΝegyΝrὰmaiΝcolumbariumbanμ 

- Dite pater, Ceres, Cupido (CIL VI, 36769). 

AΝ négyΝ el fordulásΝ tέbb,Ν mintΝ hogyΝ egyszer Ν technikai,Ν vésnέkiΝ hibátΝ feltételezzünkΝ

mέgέtte,Ν vagyΝ egyΝ beszél Ν helytelenΝ szὰhasználatátΝ lássukΝ benne.Ν AΝ klasszikusΝ latin 

szabályaiΝ szerintΝ mindenképpΝ hibásΝ alakotΝ csakΝ tέbbszέrέsΝ tévesztésΝ feltételezésévelΝ

lehetΝ megmagyarázniΝ kέzvetlenülΝ aΝ dis (ditis) melléknévb l,Ν deΝ mégΝ akkorΝ isΝ

érthetetlen,Ν hogyΝ aΝ kétΝ ἙἙἙ.Ν delináciὰsΝ szὰΝ kέzülΝ miértΝ csakΝ azΝ egyiknélΝ képeztekΝ

vocativust.Ν εásrésztΝ aΝ vulgárisΝ latinΝ jelenségeketΝ tekintveΝ aΝ vocativusΝ használatátΝ

illet enΝ inkábbΝ annakΝ elt nését,Ν nominativusszalΝ tέrtén Ν pὰtlásátΝ lehetΝmegfigyelni230, 

újabbΝ deklináciὰkraΝ valὰΝ kiterjesztésére,Ν keveréséreΝ eddigΝ nemΝ ismerünkΝ példát.Ν AΝ

227 Cic. BG. VI, 18.: Galli se omnes ab Dite patre prognatos praedicant idque ab druidibus proditum dicunt. 
228 HERMAN 2003, 43, VÄÄσÄσEσ 1966, 68-69. AΝjelenségetΝFEἘÉR β00ι,ΝŐ00ΝisΝtárgyalja,ΝaΝSATEΝalakrὰlΝl.Ν
ott a 20. lj. 
229 HERMAN 2003, 43. UgyaneztΝ aΝ jelenségetΝ láthatjukΝ feliratokonΝ aΝ defunctus külέnbέz Ν alakjaibanμΝ
defu< nc> ta  (űἙδΝXἙἙἙΝκ1λ)ΝésΝde(f)u< nc> ta  (űἙδΝXἙἙἙΝικ0),Νmindkett ΝἙἙἙ.ΝszázadraΝdatálhatὰ,ΝŰurdigalábὰl,Ν
Aquitaniábὰl,ΝvalamintΝdefu< nc> to (CIL XIἙἙΝŐ00η)Ντrolaunumbὰl,ΝŰelgicábὰlΝἙἙ/ἙἙἙ.Νszázadbὰl. 
230 VÄÄσÄσEσ 1λθθ,Ν11η.ΝésΝFEἘÉR 2007, 217-218.  
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legelterjedtebbΝ nézetΝ szerintΝ aΝ Dite alak Iuppiter ésΝ aΝ cἉrm˹nΝ χrἢ˹lébenΝ meg rzέttΝ

Marmar melléΝállíthatὰ,ΝmiszerintΝbizonyosΝistennevekΝvocativusábanΝaΝpusztaΝt ΝjelenikΝ

meg231,Ν deΝ ugyanakkorΝ aΝ ἙἙ.Ν deklináciὰΝ kontamináciὰjaΝ folytánΝ isΝ létrejέhetettΝ – e 

jelenségΝpáhuzamakéntΝszoktákΝemlíteniΝaΝHarpage (Plaut. Pseud.Νθθη)ΝésΝegyΝfeliratosΝ

principe vocativust (CIL VIII 17612)232.ΝεindezeketΝfigyelembeΝvéveΝkérdéses,ΝhogyΝazΝ

aquincumiΝ oltárfeliratotΝ (TitAqΝ Őλ)Ν ésΝ aΝ sarmizegetusaiΝ votívΝ reliefetΝ (AEΝ 1λ0κ,Ν Őι),Ν

melyeken Dito Patri ajánlásΝolvashatὰ,ΝhogyanΝkellΝértelmeznünkμΝaΝDite vocativusbὰlΝ

kiindulvaΝ aΝ szὰtΝ ἙἙ.Ν deklináciὰsnakΝ tekintették,Ν vagyΝ esetlegΝ ezΝ aΝ kétΝ el fordulásΝ tanúΝ

arra, hogy a dis (ditis) melléknévnekΝlétezettΝegyΝritkább,Ν-o tέv ΝmellékalakjaΝis233. 

2. sor VeracuraμΝ feliratokrὰlΝ számosΝ formábanΝ ismerjükμΝAerecura, Erecura , Herecura, 

Ericura, Heracura, Haeracura , Aercura, Eraecura, HRQR234 stb.ΝσormatívΝalakjaΝmáigΝ

bizonytalan,ΝmivelΝetimolὰgiájáraΝmárΝazΝὰkorbanΝ isΝ tέbbΝelképzelésΝ isΝ létezett.ΝEggerΝ

els ΝhelyenΝemlítiΝaΝgέrέgΝszármazástΝ(Ἥ αΝ υ α vagy α), melyre olyan feliratokat 

hozΝbizonyítékul,ΝaholΝúgyΝt nik,ΝlatinraΝfordítjákΝazΝistenn ΝnevétμΝHaera domina  (CIL 

V 8200, Venetia)235.ΝSzinténΝgέrέgΝeredet ΝalvilágiΝ istenkéntΝazonosítják,ΝakikΝἘéraΝésΝ

KoréΝ kombináciὰjánakΝ tekintikΝ aΝ nevét236.Ν EggerΝ ismerteΝ ezenkívülΝ aztΝ azΝ elméletet,Ν

melyΝ egyΝ szinténΝ carnuntumiΝ feliratΝ (űἙδΝ ἙἙἙΝ 110κι)Ν AE(rae) C(urae) rέvidítéséb lΝ

indultΝki,ΝvagyisΝaΝlatinΝetimologizálásΝalapjánΝazΝaera ésΝaΝcura szὰΝέsszetételétΝláttákΝ

benne,Ν mígΝ másokΝ aΝ quae aes carat-talΝ fejtikΝ kiΝ aΝ szὰΝ etimolὰgiáját237.Ν AzΝ újabbΝ

kutatások238 azonbanΝ márΝ keltaΝ (esetlegΝ germán)Ν istenn tΝ látnakΝ benne,Ν akinekΝ

231 LEUMANN—HOFMANN—SZANTYR 1963, 265 
2�2 LEUMANN—HOFMANN—SZANTYR 1963, 266, EδUTASÍTVAΝAZTΝAZΝEδεÉδETET, MISZERINT ITT EGY I TÖV Ν
SZÓΝT ἘAσGZÓSΝVτűATἙVUSÁTΝδÁTσÁσK
233 Elképzelhet ,ΝhogyΝaΝ*Ditus mellékalakΝaΝDis szὰΝegyébkéntΝ isΝ terheltΝ használataΝmiattΝ alakultΝ ki,Ν nemΝ
melleslegΝ aΝ vulgárisΝ latinΝ szὰkincsénekΝ változásátΝ meghatározὰΝ kétΝ alapelvΝ isΝ érvényesülésétΝ isΝ láthatjuk 

benne:  bonyolultΝ ragozásúΝ szὰΝ helyettΝ egyΝ kέnnyebbetΝ preferálnak,Ν valamintΝ egyΝ rέvid,Ν homonímiáraΝ
hajlamosΝszὰΝhelyettΝhosszabbΝalakotΝválasztanakΝ(HERMAN 2003, 78-80.).ΝEmellettΝaΝmelléknévnekΝlétezettΝ
egyΝmásikΝháromvég ΝmellékalakjaΝisμΝdis - ditis - dite (masc.: Ter. Ad. 770; fem. Priap. 75,2; neutr. Val. Fl. 

2,296) (LEUMANN—HOFMANN—SZANTYR 1977, 449.) 
234 CIL III 4395; CIL V 725; CIL VI 142; CIL VIII 5524; CIL 13 2539; 6322; 6359; 6360; 6363; 6438; 6439; 

6631a; 11695a; ILALg-02-0β,ΝŐθŐθνΝἙδDΝγιŐνΝAEΝ1ληθ,ΝκλνΝAEΝ1λγ1,ΝθινΝdfxΝθ.1/1.ΝAngliábὰl egyΝhasonlὰΝ
nev ΝférfiΝistennekΝemeltekΝoltártμΝdeo Arecurio (RIB I 1123) AzΝátoktábla szέvegΝkέzl iΝsemΝegységesekΝeΝ
tekintetben: WEINREICH 1926: Eracura , WEBER 1975: Aeracura . 
235 EGGER 1962, 84. Ezzel szemben: FARAONE–KROPP β010,Ν γκιΝ utánajárt,Ν EggerΝ mire alapozta ezt az 

elméletétμΝἘ.ΝGaidozΝ1κλβ-esΝ tanulmányábanΝvetetteΝ fel,Ν hogyΝAeracura =  Aera Cura  minden bizonnyal a 

Ἥ αΝ υ α latinizáltΝformája,ΝésΝugyanezΝolvashatὰΝaΝREΝ1κλγ-as Aeracura  szὰcikkébenΝis.ΝFARAONE-KROPP 

β010ΝvéleményemΝszerintΝjogosanΝvonjákΝkétségbe,ΝhogyΝazΝisztriaiΝfeliratokΝHaera/Hera  istenn jeΝvalὰjábanΝ
Aeracura  lenneΝ (aΝ kétΝ feliratΝ szέvegeΝ mindέsszeΝ ennyi,Ν aΝ XἙX.Ν sz.-iΝ publikáciὰkΝ erreΝ alapoztákΝ aΝ
megfeleltetéstμΝűἙδΝVΝκ1βθμΝHerae sacr(um); CIL V 8200: Haerae dominae Sextilia Propontis pro salute et 

reditu filiorum suorum v(otum) l(ibens) s(olvit) 
236 NEUE PAULY: Dis Pater  
237 ROSCHER Aeracura  szὰcikk,ΝésΝEGGER 1962, 84. 
238 BECK β00λ,Νβ.Ἑ.EΝfejezetΝέsszefoglaljaΝazΝistenn ΝfeliratosΝésΝplasztikusΝemlékeit. 
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eredetilegΝ khthonikusΝ ésΝ termékenységiΝ vonásaiΝ isΝ voltakΝ – kés bbΝ leginkábbΝ csakΝ azΝ

alvilágΝuraΝmellettΝjelentΝmeg,Νint˹rpr˹tἉtioΝRomἉnábanΝProserpinakéntΝhivatkoztakΝrá.Ν

AΝnevébenΝkülέnféleΝkeltaΝésΝΝgermánΝelemeketΝszoktakΝazonosítani239.ΝΝVégülΝmegΝkellΝ

említeniΝ EggerΝ kétΝ felvetésétΝ isμΝ egyrésztΝ aztΝ semΝ tartjaΝ elképzelhetetlennek,Ν hogyΝ aΝ

szέvegΝ leírὰjaΝ egyΝ újabbΝ etimolὰgiátΝ nyújtottΝ aΝ Veracura alakkal: quae vera curat. 

εásrésztΝfelveti,ΝhogyΝegyΝTΝkihagyásátΝfeltételezveΝazΝolvasatΝakárΝe< t>  tu Eracura  is 

lehet.240  

3. sor CerbereμΝ űerberusΝ azΝ alvilágotΝ rz Ν háromfej Ν kutya.Ν JὰlΝ ismertekΝ azΝ ábrázolásaiΝ

Dis PaterrelΝ együtt.Ν EggerΝ aztΝ írja,Ν hogyΝ Cerberus említéseΝ efféleΝ anyagonΝ nemΝ

újkelet 241,Ν amibenΝ igazΝ van,Ν viszontΝ mindeddigΝ pusztánΝ canis triceps-ként,Ν canes 

Orcini-kéntΝ hivatkoztak rá,Ν mostΝ el szέrΝ szerepelΝ aΝ neveΝ átoktáblán.Ν (Mihi mittas 

arcessitum canem tricipitem, dfx 1.4.4/8–1.Ő.Ő/1βΝ RὰmaνΝ tradito tuis canibus 

tricipitibus et bicipitibus dfx 1.7.2/1, Venetia) Dite Pater, Proserpina dia, Canes Orcini 

… (AEΝβ010,Ν10λ,ΝRὰma). 

4. sor auxili a= E μΝ Egger,Ν ésΝ azΝ Ν véleményétΝ elfogadva,Ν WeinreichΝ azΝ auxilie alakot 

Cerberus jelz jekéntΝ értelmezi,Ν aΝ várhatὰΝ auxiliaris helyén242. Irodalmi alakokkal 

bizonyítja,Ν hogyΝ τvidiusnál,Ν ApuleiusnálΝ ezΝ Isis epithetonja,Ν tέbbΝ feliratonΝ pedigΝ aΝ

szinonímája, az adiutor szokottΝistennevekΝmellettΝállni.ΝAzΝauxilius melléknévkéntΝnemΝ

fordulΝel ΝsemΝazΝirodalomban,ΝsemΝfeliratokon,ΝviszontΝlegalábbΝθΝszemélytΝismerünkΝ

ezzelΝaΝnévvelΝepigráfiaiΝemlékekr l243.ΝVocativusiΝalakjaΝeΝformábanΝaΝnormatívΝlatintΝ

tekintveΝ hibás,Ν ellenbenΝ elképzelhet ,Ν hogyΝ példáulΝ aΝ filius korai filie vocativusábanΝ

adatoltΝ jelenség244 vagyΝ aΝ gέrέgΝ vocativusΝ analὰgiájaΝ hatottΝ ráΝ (azΝ -  vég ekΝ

239 OLMSTED 1994, 304,ΝtovábbiΝindoeurὰpaiΝtέvekkel. 
240 EGGER 1962, 84-85. EbbenΝ azΝ esetbenΝ akárΝnyelviΝ jelenségetΝ isΝ láthatunkΝ aΝ hiányzὰΝ szὰvégiΝT-ben, de 

inkábbΝ aΝ kétΝ egymásΝ melléΝ kerül Ν azonosΝ bet Ν „egyszer sít ”Ν írásmὰdjátΝ isΝ feltételezhetjükΝ benne.Ν AΝ tu 

névmásΝ használataΝ nemΝ idegenΝ az átoktábláktὰl.Ν GyakranΝ teszikΝ kiΝ felszὰlítὰΝ mondatokbanΝ ésΝ
megszὰlításokbanΝisμΝpéldáulΝaΝtέbbekΝkέzέttΝemeΝistenhármasnakΝcímzettΝrὰmaiΝátoktáblánΝ(AEΝβ010,Ν10λ)Ν
hatszor szerepel a tu névmásΝ (istennévvelΝ ésΝ coniunctivussal)μΝ Proserpina dia, tu facias illam Caeciliam 

PrimἉm…,ΝegyΝhispaniaiΝtáblánΝpedigΝvonatkozὰΝmellékmondatΝel ttμΝDomine Megare Invicte, tu, qui Attidis 

corpus accepisti… 
241 EGGER 1962, 85. EbbenΝazΝesetbenΝakárΝnyelviΝjelenségetΝisΝláthatunkΝaΝhiányzὰΝszὰvégiΝT-ben,ΝdeΝinkábbΝ
aΝ kétΝ egymásΝ melléΝ kerül Ν azonosΝ bet Ν „egyszer sít ”Ν írásmὰdjátΝ isΝ feltételezhetjükΝ benne.Ν AΝ tu névmásΝ
használataΝnemΝidegenΝazΝátoktábláktὰl.ΝGyakranΝteszikΝkiΝfelszὰlítὰΝmondatokbanΝésΝmegszὰlításokbanΝisμΝAΝ
tέbbekΝkέzέttΝ emeΝ istenhármasnakΝ címzettΝ rὰmaiΝ átoktáblánΝ (AE 2010, 109) hatszor szerepel a tu névmásΝ
(istennévvelΝésΝconiunctivussal)μΝPros˹rpinἉΝdiἉ,Ν tἡΝ ˺ἉciἉsΝillἉmΝωἉ˹ciliἉmΝPrimἉm…,ΝegyΝhispaniaiΝ táblánΝ
pedigΝvonatkozὰΝmellékmondatΝel ttμΝDomine Megare Invicte, tu, qui Attidis corpus accepisti… 
242 EGGER, 1962, 85. WEINREICH 1926, 178. 
243 EDCS. KέzülükΝ tέbbΝkés iΝ császárkoriΝ keresztényΝemlékΝ– aΝkeresztényΝnyelvhasználatbanΝszámosΝ szὰΝ
sajátosΝjelentésárnyalatotΝkapottΝΝ(HERMAN 2003, 84.ΝaΝszemantikaiΝváltozásokrὰl) 
244 LEUMANN—HOFMANN—SZANTYR 1963, 266, továbbá BUCK 1933, 181. δiviusΝ AndronicusnálμΝ Pater 

noster, Saturni filie (τd.ΝἙ,Őη),ΝugyanezΝaΝvégz déstípusμ Neque enim te oblitus sum, Laertie noster (I, 65). 
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vocativusa - )245. A. Kropp az AVXILIE alakot auxiliumraΝ javítja246. Szintaktikailag 

nemΝ zárhatὰΝ kiΝ azonbanΝ azΝ sem,Ν hogyΝ azΝ alakotΝ igénekΝ tekintsükΝ – párhuzamkéntΝ

említhetjükΝ például,Ν hogyΝ egyΝ gέrέgΝ átoktáblán,Ν illetveΝ egyΝ mainziΝ darabonΝ hasonlὰΝ

szerkezet ΝmegszὰlítástΝolvashatunkΝ(DTAttΝλκμΝφ  Γ , Ν , ahol a φ -nek a 

bone vocativus felel meg247, illetve dfx 5.1.5/2 Bone sancte Attis tyranne, adsis, ahol 

pedig az adsis-szel  aztΝkériΝazΝátokΝkészít je,ΝhogyΝjelenlétévelΝnyújtsonΝsegítséget248.). 

Ez esetben az AVXILIE az auxilior aktívΝmellékalakjábὰlΝ jέhetettΝ létre,Ν akárΝ kétféleΝ

mὰdonμΝ egyrésztΝ coniunctivusΝ hortativusΝ lehetneΝ hiányzὰΝ szὰvégiΝ s-szel249. illetve 

konjugáciὰtΝ tévesztettΝ imperativusiΝ alak250. εegjegyzend Ν ugyanakkor,Ν hogyΝ igénekΝ

értelmezveΝazΝalakot,ΝaΝszέveg,ΝilletveΝaΝmondatΝszerekezeteΝdarabossáΝválik.ΝεárΝazΝisΝ

felt nik,Ν hogyΝ aΝ szέvegΝ megalkotὰjaΝ csakΝ CerberustΝ „pontosítja”Ν vonatkozὰΝ

mellékmondattal,ΝDis Pater ésΝV˹rἉcἡránálΝezΝelmaradΝ– talánΝmertΝ kΝjobbanΝismertekΝ

voltakΝ azΝ esetlegesΝ keltaΝ kέrnyezetben˹251 AΝ mellékmondatiΝ egyesΝ számΝ másodikΝ

személy Ν tenes igealak mellett az auxilie< s>  vagy auxili a  act. (< auxiliare dep.) 

elfogadhatὰ,Ν deΝ haΝ egybenΝnézzükΝ azΝ átokszέvegΝ elejét,Ν érezhet Ν válik,Ν hogyΝvagyΝ azΝ

írnokΝnemΝvoltΝkέvetkezetes,ΝvagyΝmégisΝinkábbΝaΝmelléknévnekΝkellΝtartanunkΝeztΝszὰt. 

q< u> i aΝmiutánΝaΝ[kw]ΝhangbὰlΝegyszer Ν[k]Νlett, írásképébenΝsokΝvariáciὰΝjelentΝmeg252. A 

szέvegΝmegalkotὰjaΝmégΝemlékezett,ΝhogyΝaΝvonatkozὰΝnévmástΝhagyományosanΝq-val 

írják,ΝdeΝaΝnemΝejtett,ΝhagyományosanΝV-velΝjelέltΝhangotΝmárΝnemΝírtaΝle. 

limina inferna sive supernaμΝEggerΝhosszabbanΝmagyarázzaΝCerberus jelent ségétμΝazΝὰkoriΝ

elképzelésekΝszerintΝ Ν felügyelteΝazΝátjárást,ΝbármelyΝ iránybὰlΝérkezzenekΝ isΝhozzá,ΝazΝ

alvilágbὰlΝvagyΝaΝfels ,ΝemberiΝlétb l,ΝrajtaΝkeresztülΝvezetΝazΝút.ΝEgyΝegyiptomiΝtáblánΝ

Plutὰn,Ν Koré,Ν Persephoné,Ν Ereschigal,Ν Adὰnis,Ν ἘermésΝ ésΝ TothΝ megszὰlításaΝ utánΝ

szinténΝ csakΝ AnubiszΝ kapottΝ egyΝ mellékmondatotΝ (akiΝ rzέdΝ ἘádésΝ kulcsait)253. 

σyelvilegΝ tekintveΝ aΝmegfogalmazástΝ aΝ sive szὰtΝ kellΝ kiemelnünk.Ν SzámosΝ átoktáblánΝ

EnniusnálΝisΝmegtalálhatὰΝpéldáulμΝO genitor noster Saturnie, maxime divum (Ann. 444 - Priscianus: GLK III, 

β0η),ΝvagyΝPlautusnálμΝEuhoe Bacche Bromie (Men. 835.) 
245 LEUMANN—HOFMANN—SZANTYR 1963, 266,Ν aholΝmégΝumberΝpárhuzamokatΝ isΝ hoz.ΝTovábbá KÜἘσER 

1869, I.311; ERNOUT—THOMAS 1964, 14-16. 
246 σemΝadΝhozzáΝmagyarázatot. 
247 VERSNEL 2010, 307. 
248 az adest vallásiΝjelentéséhez,ΝkέnyέrgésekbenΝvέ.ΝpéldáulΝHymen, ades, o Hymenaee (Cat. 62,5); adsis, o 

Tegeaee, favens (Verg. G. I,18), di regum ultores, adeste (Liv. II,6,8). 
249 HERMAN 2003, 40. 
250 HERMAN 2003, 70. 
251 AΝtέbbnyireΝSilvanussalΝazonosítottΝSucellos kelta isten kísér jeΝtέbbΝreliefenΝegyΝkutya,ΝmelyetΝszoktakΝaΝ
Cerberusra jellemz Ν háromΝ fejjelΝ isΝ ábrázolni.Ν Sucellos ésΝ kísér je,Ν Nantosvelta  bizonyos helyeken 

ugyanazokkalΝazΝattribútumokkalΝjelenikΝmeg,ΝmintΝDis Pater ésΝAeracura  (OLMSTED 1994, 301-305.) 
252 HERMAN 2003, 44, VÄÄσÄσEσ 1966, 55. 
253 SuppMag 47. 
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egyΝ olyanΝ pontosítὰΝ kέt szὰkéntΝ használják,Ν amelyΝ segítségévelΝ felsoroljákΝ azΝ έsszesΝ

szὰbaΝjέhet Νalternatívát,ΝlefedikΝveleΝaΝkülέnbέz Νlehet ségeketΝ(vέ.ΝdfxΝ1.1.1/1Ν…Νvos 

Aquae ferventes, sive vos Nymphae, sive quo alio nomine vultis appellari). 

sive {sive} sorΝ végénΝ szerepl Ν szὰΝmegismétléseΝ aΝ kέvetkez Ν sorΝ elejénΝ gyakoriΝhiba, az 

ordinatorΝfigyelmetlenségeΝhúzὰdikΝmέgέtte254. 

11. sor Eudemum: σagyonΝgyakoriΝnévΝaΝbirodalomΝegészében,ΝkeletiΝésΝnyugatiΝfelébenΝis,Ν

mindΝ gέrέgΝ bet sΝ ( ,Ν α )255,Ν mindΝ latinΝ bet sΝ formában256 (Eudemus, 

Eudamos).  

c˹l[˹]r rim˹ΝοISξSρI[εE]  MárΝEggerΝisΝmegállapította,ΝhogyΝaΝgέrέgΝnyelv ΝátoktáblákΝ

ἤ Ν ἤ Ν α  α  sürget Ν kifejezésénekΝ latinΝ változatátΝ kellΝ ebbenΝ azΝ adverbiumbanΝ

látnunk257. Az -r t hangzὰjú,Ν valamintΝ hímnem Ν nominativusbanΝ -er-re végz d Ν

melléknevekΝ fels fokátΝ aΝ klasszikusΝ latinban -rimus végz désselΝ szoktákΝ képezni.Ν

KivételnekΝ szoktakΝ tartaniΝ néhányΝ továbbiΝ olyanΝ melléknevet,Ν adverbiumot,Ν aholΝ

analὰgiásΝ útonΝ szinténΝ -rimus-szal képeztékΝ aΝ fels fokotΝ (veterrimus, minerrimus, 

nuperrime).Ν EzzelΝ szembenΝ viszonylagΝ kevésΝ irodalmiΝ példánkΝ vanΝ arraΝ azΝ esetre,Ν

amikor -er vég Ν melléknévΝ másΝ toldalékotΝ kap.258 EzekΝ egyikeΝ éppΝ aΝ celerissimus 

EnniusnálΝ (Prisc.Ν VἙἙ.γγŐΝ idéziΝ eztΝ aΝ tέredéketμΝ exin per terras celerissimus rumor). 

ÍrásmὰdjábanΝ ismétΝ gemiátaegyszer sítéstΝ figyelhetünkΝ meg,Ν ahogy lejjebbΝ továbbiΝ

szavaknálΝis. 

13. sor nove< m> μΝAΝ gyakorlatilagΝ aΝ kέztársaságkorΝ ὰtaΝ nemΝ ejtettΝ szὰvégiΝ -m hiánya259 

egyΝújabbΝpéldaΝarra,Ν hogyΝaΝ táblaΝordinatoraΝnemΝkέvetteΝ azΝ írásbeliΝhagyományokatΝ

(helyesírásiΝhibákatΝhalmozott),ΝinkábbΝaΝkiejtésΝszerintiΝírt.Ν 

infra dies nove< m> μΝAΝ’λΝnaponΝbelül’ΝkitételΝ– ahogyΝEggerΝisΝrámutatottΝ– egyΝrὰmaiΝhetiΝ

id egységre,ΝnundinaeraΝvonatkozik.ΝAzΝὰkoriΝszerz kΝkivételΝnélkülΝaΝnovem dies-b lΝ

vezetikΝ leΝ aΝ szὰΝ eredetét260,Ν ésΝ úgyΝ gondolták,Ν ezΝ aΝ λΝ naposΝ ciklusΝ azΝ egyikΝ (mitikus,Ν

archaikusΝid kb lΝέrέkέlt)ΝalapjaΝazΝid számításuknak261μΝaΝkés bbiekbenΝezΝszὰΝjelέlteΝ

254 ADAMIK 2010, 31. 
255 PHI 
256 EDCS 
257 EGGER 1962, 86. 
258 LEUMANN—HOFMANN—SZANTYR 1977, 498. AnnálΝtέbbΝaΝfeliratokΝkέzέtt. 
259 HERMAN 2003, 38, VÄÄσÄσEσ 1966, 71. 
260 Macr. Sat. I,16,34: Rutilius scribit Romanos instituisse nundinas, ut octo quidem diebus in agris rustici 

opus facerent, nono autem die intermisso rure ad mercatum legesque accipiendas Romam venirent, et ut 

scita atque consulta frequentiore populo referrentur, quae trinundino die proposita a  singulis atque universis 

facile noscebantur. 
261 KER β010,Νγθ1.ΝFelsorolja,ΝkikhezΝ(Romulus,ΝServiusΝTullius)ΝszoktákΝkέtniΝazΝintézményesítését,Ν
ezenkívülΝidéziΝτvidiusΝsorátΝaΝciklusrὰlμΝ„est quoque, qui nono semper ab orbe redit” (Ov. F. 1,54) 
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aΝmindenΝkilencedikΝnaponΝtartottΝvásártΝ– eΝvásárokonΝintéztékΝbeszerzéseiket,ΝvalamintΝ

ekkorΝ hirdettékΝ kiΝ aΝ kέvetkez Ν comitiaΝ id pontjátΝ ésΝ témáját,Ν vagyisΝ meghatározὰΝ

társadalmiΝszerepeΝvolt.ΝEhhezΝkapcsolὰdὰanΝaΝgazdaságbanΝésΝaΝjogbanΝfontosΝhatárid tΝ

vagyΝintervallumotΝjelentett,ΝaΝΝfizetésiΝmeghagyásokatΝegyesΝvéleményekΝszerintΝazΝels Ν

napon,ΝmásΝ véleményekΝ szerintΝ aΝ nyolcnaposΝ periὰdusΝ bármelyΝ napjánΝ kellett,Ν illetveΝ

lehetett teljesíteni262.ΝUgyanΝezenΝazΝátoktáblánΝnemΝannyiraΝszembet n ,ΝhogyΝazΝátkokΝ

egyΝ fajtájátΝ bizonyosΝ szerz désnek,Ν jogügyletnekΝ tekintettékΝ azΝ adottΝ istennel,Ν deΝ aΝ λΝ

naposΝ határid Ν kit zéseΝ bizonyítja,Ν hogyΝ aΝ mindennapokΝ joggyakorlataΝ átjártaΝ eztΝ aΝ

szέveget ésΝ mέgέtteΝ rejl Ν rituálétΝ is.Ν AΝ határid Ν kit zéseΝ aΝ lopásiΝ ügyekbenΝ írtΝ

átoktáblákonΝ aΝ leggyakoribb,Ν azΝ elkέvet nekΝ id tΝ adtak,Ν hogyΝ visszaszolgáltassákΝ aΝ

tárgyat,Ν illetveΝismerünkΝolyanΝszέvegetΝ is,ΝaholΝazΝátoktáblaΝkészít jeΝazΝistent lΝkéri,Ν

bizonyos id nΝb˹lül toroljaΝmegΝazΝ tΝértΝsérelmet.ΝσyelvilegΝtέbbféleképpenΝtudtákΝeztΝ

kifejezni: dfx 3.2/54 ut hoc ante di˹sΝnoἢ˹mΝ(…)ΝinΝrostroΝsἡoΝd˹˺˹rἉt; dfx 3.5/1 dum tu 

vindicas ante dies novem; dfx 3.14/3 me vindicas antequam veniant dies novem; dfx 

5.1.3/1 intra dies C; dfx 11.1/25 intra dies septem perducas ad domus Tartareas. Amint 

ebb lΝ isΝ kit nik,Ν nemΝ infra  prepozíciὰtΝ szoktakΝ használni.Ν AnnakΝ sajátosΝ jelentésb lΝ

kifolyὰlagΝaΝszerkezetetΝ inkábbΝúgyΝkellΝértelmeznünk,ΝhogyΝ’kevebbΝmintΝλΝnap’ΝalattΝ

szolgáltassaΝvisszaΝEudemus azΝedényt.Ν 

vas{um}μΝAΝszὰΝhagyományosanΝegyesΝszámbanΝaΝἙἙἙ.ΝdeklináciὰΝszerintΝragozὰdik,ΝtέbbesΝ

számbanΝ aΝ ἙἙ.Ν deklináciὰtΝ kέveti.Ν EnnekΝ ellenéreΝ számosΝ olyanΝ helyetΝ ismerünk,Ν aholΝ

ezekΝ fordítottjaΝ figyelhet Ν meg.Ν ÍgyΝ tέbbekΝ kέzέtt vasum nominativust-accusativust 

olvashatunkΝ koraiΝ szerz knél,Ν példáulΝ PlautusnálΝ (aut aliquod vasum argenteum / aut 

vasum ahenum, Truc. 53-54.)263.ΝAΝsemlegesΝszavaknálΝmár-márΝgyakorinakΝnevezhet Ν

effajtaΝ heteroklisiátΝ azΝ okozhatta,Ν hogyΝ tέbbesΝ számúΝ alanyeset Ν alakjaikΝ mindháromΝ

deklináciὰbanΝa-raΝvégz dnek,ΝésΝígyΝdeklináciὰtΝtévesztveΝújΝváltozatokatΝhoztakΝlétreΝ

egy-egyΝ esetben,Ν vagyΝ aΝ ragozásiΝ sorΝ egészében264.Ν EzenkívülΝ ismerjükΝ hímnem Ν

mellékalakjaitΝis,ΝpéldáulΝPetroniusnálΝ(ηι.)Νvasus fictilis, immo lorus in aqua265.  

262 BERGER 1ληγ,Νθ0γ.ΝEzenkívülΝpéldáulΝaΝtέrvényekΝkihirdetésétΝisΝtrinundinumhozΝkέtέtték. 
263 TovábbáΝGellius (13,24) idézi űatὰtμΝ„Neque mihi” inquit „aedificatio neque vasum neque vestimentum 

ullum est manupretiosum nequ˹Ν pr˹tiosἡsΝ s˹rἢἡsΝ n˹qἡ˹Ν ἉncillἉέ” ésΝ σoniusΝεarcellinusΝ (1η,11)Ν  Fabius 

PictorΝ (lib.ΝXVἙ.)Ν egyΝ sorátΝ vesziΝ el Ν aΝ külέnbέz ΝedényfajtákΝ ismertetésénélμΝ aquam manibus pedibusque 

dato, polybrum sinistra manu teneto, dextera vasum cum aqua . 
264 LEUMANN—HOFMANN—SZANTYR 1977, 451-452. A pluralis nominativus egyez ségeΝ tέbbféle 

heteroklisiátΝ okozhatottμΝ gyakranΝ csakΝ -orum tέbbesΝ számúΝ genitivustΝ ἙἙἙ.Ν ésΝ ἙV.Ν deklináciὰsΝ szavaknál,Ν
máskorΝ teljesΝ pluralisΝ sortΝ (idesoroljaΝ aΝ vasa, -orum paradigmáját),Ν illetveΝ új,Ν -um vég Ν egyesΝ számúΝ
nominativusokΝisΝlétrejέhettekΝἙἙἙ.ΝdeklináciὰsΝszavaknálΝ(ittΝpedigΝpéldakéntΝaΝvasum-ot adja meg). 
265 HERMAN 2003, 56. 
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Nec[eti] sμΝ EggerΝ rajzaΝ ésΝ átiratΝ nemΝ egyezikΝ – az OLVASATbanΝ aΝ rajzonΝ láthatὰΝ bet ketΝ

adtam meg. 

pes< s> imoμΝaΝgeminátákΝegyszer sít ΝírásmὰdjaΝvalὰszín legΝekkorΝmégΝnemΝtakarΝvalὰsΝ

nyelviΝváltozást,ΝinkábbΝegyΝhagyománynakΝtekinthet  

letoμΝEnniusΝὰtaΝ(σordenΝután)ΝazΝemelkedettΝnyelvΝarchaikusΝszavánakΝtartották,Νf legΝlíraiΝ

m vekΝ használták266.Ν ÁtoktáblákonΝ – jellegzetességeib lΝ kifolyὰlagΝ – tέbbΝ szὰΝ isΝ

el fordulΝaΝhalálraμΝmors, exitus, interitus267 ésΝegyébΝigeiΝkifejezésekΝ(eneco, interficio, 

interimo, neco, mortuum facio, occido, praefoco stb.). A letum másikΝkétΝel fordulásaΝ

ŰritanniábὰlΝ származik,Ν azΝ egyikΝ Űathbὰl,Ν aΝ másikΝ aΝ kb.Ν Ő0Ν km-reΝ lév Ν Uleybὰl.Ν

Felt n ,ΝhogyΝazΝegyiketΝegyΝbizonyosΝDocilianus,ΝaΝmásikatΝegyΝDocilinus készítetteΝ– 

mindenΝvalὰszín ségΝszerintΝugyanazΝaΝszemély,ΝmivelΝaΝkézírásΝésΝaΝszέvegΝfelépítéseΝ

isΝ nagyonΝ hasonlὰ.Ν EztΝ aΝ szerkezetetΝ (maximo leto adigo)Ν szoktákΝ aΝ máraΝ utolsὰΝ

darabjáigΝelt ntΝeurὰpaiΝvarázskέnyvekΝegyikΝbizonyítékánakΝtartani,ΝmivelΝazΝíráshibákΝ

alapjánΝ Docili(a)nus nyelvi-stilisztikaiΝ képzettségeΝ megkérd jelezhet ,Ν nyelviΝ

kreativitásaΝszintén,ΝezértΝvalὰszín legΝegyΝel reΝmegírtΝ„formulariumbὰl”ΝvehetteΝeztΝazΝ

irodalmiΝ szint Νkifejezést268.ΝAzΝátoktáblákonΝ lév ΝhaláltΝkifejez Ν f nevekΝkέzέttΝnemΝ

érzékelhet ΝazΝaΝszemantikaiΝkülέnbség,Νmelyr lΝpéldáulΝἙsidorusΝígyΝnyilatkozottΝ(Diff. 

Ἑ,γγ0)Ν μΝ „Inter Lethum et mortem quidam tentaverunt facere discretionem, dicentes: 

Lethum per se venit, mors vero infertur .”Ν AzΝ eltéréstΝ sokkalΝ inkábbΝ aΝ használὰhoz,Ν

illetveΝ aΝ feltételezhet Ν formakέnyvhέzΝ lehetΝ kέtni.Ν EredetijétΝ vagyΝ kέzέsΝ sreΝmutatὰΝ

változatátΝegyΝgέrέgΝátoktáblánΝisΝolvashatjuk,ΝerreΝaΝpárhuzamraΝmárΝEggerΝisΝfelhívtaΝ

a figyelmet: α  ϑα ῳ ἐ π Ν( Ν ) DTAudΝ1ηηΝAΝηη.ΝAΝmainziΝátoktáblákΝaΝ

malus exitustΝszoktakΝkérniΝaΝmegátkozottra269. 

recol< l> igatisμΝhasonlὰanΝaΝpes< s> imo-hoz,ΝszinténΝazΝegyszer sít ΝírásmὰdotΝkέvetetteΝaΝ

szέvegΝordinatora.ΝεagaΝ aΝ szὰΝ hapax,Ν aΝ nagyszὰtárakΝ eztΝ azΝ egyΝ el fordulástΝ hozzák.Ν

EggerΝ meggy z enΝ bizonyítja,Ν hogyΝ aΝ ε[-----]S-kéntΝ olvashatὰΝ tέredéketΝ miértΝ

manibus-kéntΝállítottaΝhelyre,ΝnohaΝmembris olvasatΝ isΝ felmerültΝbenne.ΝSzámosΝgέrέgΝ

párhuzamosΝ helyetΝ találtΝ hasonlὰΝ kifejezésekkel,Ν tέbbekΝ kέzέttΝ aΝ párizsiΝ

266 ERNOUT—MEILLET—AσDRÉ 2001, 352; WALDE—HOFMANN, 1938, 787. 
267 Mors: dfx 1.4.4/4 trade morti Filium Asellae; dfx 3.24/1 ad diem mortis concruciat eum; dfx 7.1/1 absumi 

morte; dfx 11.2.1/ηΝésΝ11.β.1/γγΝusque ad diem mortis suae. Exitus: dfx 5.15/2 d˹sΝ˹iΝ(…)ΝmἉlἡmΝ˹xitἡm; dfx 

5.1.5/9 nisi ut exitum tuum populus spectet; dfx 5.1.5/11 de eo exitum malum feceris; dfx 5.1.5/5 Sic illorum 

membra liquescant, quomodo hoc plumbum liquescet, ut illorum exitus sit. Interitus: dfx 11.1.1/26 Date 

interitum his venatoribus. Letum: dfx 3.2/10 ut eum Dea Sulis maximo leto adigat; dfx 3.22/16 rogo te, ut eos 

maximo let adigas.  
268 CLACKSON 2011, 3. fejezet. 
269 DTM 5, 6, 12.  



85 

Philtrokatadesmos névenΝ elhíresültΝ szerelmiΝ átkot,Ν melynekΝ aΝ hátrakέtέzέttΝ kez Ν

agyagfigurájaΝ isΝ ismert270.Ν ÉsΝ bárΝ EggerΝ nemΝ említette,Ν szὰlnunkΝ kellΝ kétΝ hasonlὰΝ

kifejezésr l,ΝmelyekΝtükrέzik,ΝaΝkifejezésΝismertΝfordulatΝ lehetettμΝűic.ΝRabir. perduell. 

4.13, majd Liv. 1,26: I, lictor, colliga manus. SzέvegünkΝa re- praeverbiummalΝegyrésztΝ

a hátrἉkέtέzésreΝ utalhatott,Ν másrésztΝ azΝ újrἉΝ m˹gΝ újrἉ,Ν vagyisΝ jὰlΝ meger sítettΝ

béklyὰra271.Ν AzΝ alakΝ nemΝ feltételenülΝ aΝ colligoΝ re-igekέt sΝ alakja,Ν értelmezhetjükΝ aΝ

religo con-nalΝ er sítettΝ változatánakΝ is.ΝA.ΝKroppΝ egyΝmer benΝ újΝ verziὰt nyújtΝ eΝ kétΝ

szὰra.ΝSzerinteΝaΝrecolligatis aΝszámosΝhelyr lΝismertΝ–vagyis nem hapax – recolligere 

ige coniunctivus hortativusa, a manibus pedig a Manes ablativusa.   

qοω ἡξomρod oοI  EggerΝ eztΝ mégΝ nemΝ ígyΝ olvasta, l. lejjebb a < h> ic-nél.Ν σohaΝ aΝ

CVODI olvasatΝlegalábbΝháromΝhibátΝfeltételez,ΝmégisΝaΝquomodo határozὰszὰbanΝkellΝ

látnunkΝaΝnormatívΝalakot.ΝεondattanilagΝésΝpárhuzamosΝhelyekΝ tanúságaΝszerintΝ ittΝ isΝ

similia similibus fordulattalΝéltΝaΝszέvegΝmegalkotὰja,ΝmelynekΝaΝvázátΝleggyakrabbanΝaΝ

quomodo – sic szὰpárΝalkotja.ΝAΝűVΝhasználataΝaΝqu helyénΝaΝpannoniaiΝátoktáblákonΝisΝ

el fordulΝ(l.Νsisciai),ΝnemΝmeglep Νjelenség,ΝhiszenΝaΝqu ésΝaΝc fonetikailagΝmárΝazonosΝ

hangotΝ jelέlt,Ν ígyΝ tévesztésükΝ számtalanΝ változatbanΝ megfigyelhet Ν aΝ vulgárisΝ latinΝ

jelnségeketΝ mutatὰΝ szέvegekben272. A quomodo-t tekintve,Ν aΝ szὰΝ végénΝ állὰΝ ἙΝ azΝ -o 

helyénΝszinténΝnemΝritka273,ΝáltalábanΝaΝcuius modi, huius modi állandὰsultΝszὰkapcsolatΝ

hatását,Ν analὰgiájátΝ szoktákΝ benneΝ látni,Ν hangtaniΝ jelenségekkelΝ egyébkéntΝ nehezenΝ

magyarázhatὰ.ΝAΝ szὰΝ kέzepénΝ állὰΝ Ν -mo- elt nésétΝ pedigΝ kétΝ hangváltozásΝ idézteΝ el .Ν

El szέris,ΝazΝo hiányaΝhangsúlyosΝszὰtagΝutániΝszinkopéΝkέvetkezménye.ΝAzΝígyΝvárhatὰΝ

űVτεDἙΝ alakbὰl274 azΝ εΝ ugyanabbὰlΝ aΝ jelenségb lΝ kέvetkez enΝ hiányzik,Ν mintΝ azΝ

utánaΝállὰΝPδVŰVSΝésΝPτDVS-bὰl,ΝvagyisΝaΝzárhangΝel ttΝgyengévé váltΝnazálistΝnemΝ

jelέlték.ΝÖsszefoglalva,Νhogyan,ΝmilyenΝhangváltozásokΝútjánΝjέttΝlétreΝaΝquomodo-bὰlΝaΝ

CVODI alak: [kwὰμmodoΝρΝkὰμmodoΝρΝkὰμmodiΝρΝkὰμmdiΝρΝkὰμdi]275.  

18. sor ministeriaμΝ aΝ vulgárisΝ latinΝ szemantikaiΝ változásainakΝ egyikΝ f Ν tendenciájátΝ

láthatjukΝebbenΝaΝszὰban,ΝamennyibenΝaΝvulgárisΝlatinΝjelenségeketΝmutatὰΝszέvegekbenΝ

270 EGGER 1962, 87-88. 
271 OLD: re- „Vbl. prefix. denoting movement back or reverse (redeo, reverto, revoco), withdrawal (recondo, 

religo, reticeo), reversal of a previous process (refrigero, resolvo, retego), restoration (renovo, revalesco) 

response or opposition (rebello, redarguo, respondeo), separation (removeo), repeated action (repeto, 

repleo)” 
272 HERMAN 200, 44. 
273 átoktáblákonμΝdfx 4.3.1/1, 4.3.1/2, 5.1.2/2, 5.1.4/5, 5.1.5/12, 6.1/1, 11.1.1/8. 
274 EnnekΝVΝnélküliΝváltozataΝ(űτεDἙ)ΝolvashatὰΝaΝdfxΝη.1.Ő/ηΝtáblán. 
275 WEINREICH 1λβθΝ általΝ felvetett quomodo olvasatotΝ aΝ kés bbiekbenΝ mindenkiΝ elfogadta,Ν egyedülΝ azΝ
egyébkéntΝszínvonalasΝmainziΝkorpuszbanΝ(BδÄσSDτRF 2010, 94) szerepel – bizonyáraΝvéletlenΝfelületességΝ
folytánΝ– mégΝazΝEgger-féleΝváltozat. 
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aΝ fogalmatΝ jelent Ν szavakΝ személyt,Ν tárgyatΝ jelέlhetnek276. Ahogyan a memoria 

’síremléket’Ν jelenthet,ΝvagyΝaΝ testimonium magátΝaΝ ’tanút’,ΝugyanúgyΝ ittΝaΝministerium 

magátΝaΝsegít t.Ν 

19. sor deumμΝ jὰlΝ ismertΝ mellékalakjaΝ aΝ deus pluralis genitivusi deorum alakjának.Ν

Archaikus, az -o- tέv ekΝ eredetiΝ végz désétΝ rz Ν forma,Ν melyΝ külέnbέz Ν gyakranΝ

használtΝfordulatokban,ΝvalamintΝaΝkέlt iΝmegfogalmazásokbanΝegészenΝaΝkés iΝ id kigΝ

megmaradt277. 

AΝkέvetkez kbenΝaprὰΝmilliméterekr lΝ leszΝszὰΝhosszan,ΝmelyΝviharnakΝ t nhetΝegyΝpohárΝ

vízben.ΝεégisΝmegΝkellΝ vizsgálnunkΝ ketΝ alaposan,ΝmertΝ ezekΝaΝbet elemekΝkülέnféleΝ

vulgárisΝlatinΝjelenségetΝisΝtakarhatnak.  

< h> o= I c Egger, mivel a quomodo-tΝnemΝismerteΝfel,ΝnehezenΝbírkὰzottΝmegΝaΝsorral.ΝAzΝ

Νolvasatában278 azΝ érintettΝ részΝ ígyΝhangzottμΝ [QV]τDΝ ἙδEΝPδVŰVSΝ…ΝAΝPδVŰVSΝ

el ttΝ kέzvetlenülΝ egyΝ kerekΝ bet tΝ véltΝ látni,Ν kέzépenΝ egyΝ vízszintesΝ vonallalΝ – ezt 

jogosan tarthatta E-nek,ΝmivelΝ aΝ táblánΝ alapvet enΝ ígyΝ néznekΝ kiΝ azΝ e, valamint az  

bet k.ΝEzΝel ttΝaΝkerekΝbet Νel ttΝkétΝfügg legesΝhastátΝazonosított,ΝaΝkett ΝkέzέttΝ lév Ν

vízszintesΝvonalatΝpedigΝegyΝsérülésnekΝértékelte,ΝezértΝaΝh[i]c olvasatΝhelyettΝinkábbΝazΝ

i[l]e verziὰtΝfogadtaΝelΝ(amitΝmaΝinkábbΝ iḷ< l> e formábanΝírnánkΝát).ΝεégΝugyanabbanΝ

azΝévbenΝτ.ΝWeinreich279 – láthatὰanΝfelismerveΝaΝvulgárisΝlatinΝ„hibákat”Ν– a CVODI 

IC (= quomodo hic)ΝolvasatotΝadtaΝmegΝaΝsz kszavúΝcikkében,ΝmelyetΝaΝkés bbiΝkέzl kΝ

isΝ egyέntet enΝ átvettek.Ν EgyΝ kivétellel: A. Kropp280 mindenΝ bizonnyalΝ kisséΝ

belezavarodvaΝ eΝ kétféleΝ olvasatba,Ν aΝ kett Ν keverékétΝ adtaΝmegΝ aΝ korpuszánakΝ TextΝ 1Ν

rubrikájában,Ν bármiféleΝ magyarázatΝ nélkülμΝ [quom]od< o>  i[l]< l> e (melyΝ azΝ általamΝ

használtΝ kὰdrendszerben [quom]od o  iḷ< l> e lenne). A hic hímnem Ν alakΝ aΝ plumbus 

szὰΝmellettΝhelyesΝlenne,ΝdeΝaΝnormatívΝalakjaΝsemlegesΝnem ,Νplumbum,ΝígyΝaΝnévmástΝ

is hoc-raΝkellΝjavítani. 

plἡξmρbἡ m= S μΝazΝὰlomtábláraΝhasználtΝszὰΝnormatívΝalakjaΝsemlegesΝnem ,ΝittΝazonbanΝ

hímnem ΝformájábanΝáll.ΝAΝKr.e.ΝἙ.ΝszázadtὰlΝkezd d enΝegyreΝgyakrabbanΝláthatὰakΝaΝ

jeleiΝ annak,Ν hogyΝ aΝ háromΝ nemΝ elkezdettΝ kett reΝ csέkkenniΝ (aΝ semlegesΝ nemΝ

elt nésével)281 — ezenΝ azΝ átoktáblánΝ korábbanΝ aΝ vas{um}-nálΝ merültΝ felΝ ennekΝ aΝ

276 HERMAN 2003, 81. 
277 LEUMANN—HOFMANN—SZANTYR 1977, 428. 
278 EGGER 1962, 81-82. 
279 WEINREICH 1926, 178. 
280 dfx 8.3/1 
281 HERMAN 2003, 56. 
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lehet sége.ΝEzenkívülΝaΝszὰΝírásképébenΝmégΝegyΝvulgáris latinΝjelenségΝmutakozikΝmegΝ

az m hiányában,ΝaΝnazálisΝgyengüléseΝzárhangΝel tt282. 

po< n> dusμΝAzΝel z benΝlátottΝnazálisΝgyengülésénekΝegyΝújabbΝpéldájaΝ figyelhet ΝmegΝaΝ

szὰban. 

20. sor iratosμΝaΝharagtὰl,Νdüht lΝég ,Νfelb szültΝistenekΝ iratus jelz jeΝέsszesenΝkétΝmásikΝ

átokszέvegb lΝ ismertμΝdfxΝη.1.η./βΝ(εainz)μΝBone sancte Attis tyranne, adsis, advenias 

Liberali iratus. dfx 11.1.1/3 (Karthago): ] irati [.Ν AΝ mainziΝ táblaΝ kapcsánΝ Ἐ.S.Ν

Versnel283 kifejti,ΝhogyΝaΝszὰΝhasználataΝnemΝazΝátoktáblákΝjellegzetessége. A britanniai 

szέvegekΝ azonbanΝ egyfajtaΝ magyarázattalΝ szolgálhatnak,Ν hogyΝ merülhetettΝ felΝ aΝ szὰΝ

ebbenΝ aΝ m fajban.Ν τttΝ aΝ lopásiΝ ügyekbenΝ azΝ ellopottΝ tárgyatΝ aΝ jogosΝ tulajdonosΝ azΝ

istennekΝajánlotta,ΝígyΝátvittenΝ tΝérteΝsérelem,Ν Νfog,ΝnekiΝkellΝaΝharagjávalΝlesújtaniaΝazΝ

elkέvet re.Ν AΝ haragvὰΝ istenΝ motívumaΝ aΝ gέrέgΝ el zményekb lΝ isΝ táplálkozhatott.Ν

SírfeliratokonΝ ésΝ átoktáblákonΝ isΝ ismertΝ aΝ Ν Ν Ν  kifejezés,Ν

ennek participiuma az iratus megfelel je.Ν σohaΝ aΝ carnuntumiΝ táblaΝ isΝ egyΝ edény 

ellopásaΝ folytánΝ született,Ν ittΝ nincsΝ szὰΝ azΝ ellopottΝ tárgyΝ felajánlásárὰl,Ν deΝ azΝ alvilágiΝ

er kt lΝkértΝdühέng ΝharagΝmegfoghatὰΝazΝEudemusraΝkértΝέsszesΝkínzásban. 

Eud< e> musμΝ AzΝ ordinatorΝ figyelmetlenségeΝ miattΝ kimaradtΝ aszὰbὰlΝ egyΝ e bet .Ν σyelviΝ

jelenségetΝnemΝlehetΝhozzáΝkέtni,ΝsokkalΝinkábbΝazΝutolsὰΝháromΝsorbanΝmegfigyelhet Ν

kapkodásΝkέvetkezményétΝlátjuk. 

A 19-β0.Ν sorbanΝ olvashatὰΝ hasonlatotΝ EggerΝ aΝ kέvetkez képpΝ értette,Ν aΝ quomodo 

félreolvasávalμΝ„AmekkoraΝsúlyaΝvanΝennekΝaΝtáblának,ΝúgyΝtapasztalja meg Eudemus is 

aΝ tiΝ (súlyos)Ν haragotokat.”284 WeinreichΝ nemΝ adottΝ fordítástΝ azΝ olvasatához.Ν AzΝ ad 

beszúrásaΝ ésΝ aΝhabeat abeatraΝ valὰΝ javításaΝ utánΝ aΝ kέvetkez képpΝ adhatjukΝmegΝ azΝ Ν

értelmezésétμΝ „AhogyanΝ súlyaΝvanΝ ennekΝaΝ táblának,ΝúgyΝmenjenΝhozzátok,Ν aΝharagvὰΝ

(ti.Νer khέz)ΝEudemusΝis.”ΝWeinreichΝazzalΝérveltΝeΝmellettΝaΝkonjektúraΝmellett,ΝahogyΝΝ

feljebbΝ VersneltΝ isΝ idéztemμΝ aΝ habeat vos iratos kifejezésΝ aΝ sírrablὰkΝ elleniΝ átkokΝ

formulakincséhezΝ tartozik285 (eztΝmárΝEggerΝ isΝmegállapította,Ν deΝnemΝ javasolta az ad 

beszúrását),ΝnemΝpedigΝaΝdefixiὰsΝtáblákéhoz,ΝahovaΝezzelΝszembenΝsokkanΝjobbanΝillikΝ

azΝ ellenfélnekΝ azΝ alvilágiΝ er khέzΝ irányításaΝ (abeatμΝ „nἵmlichΝ

282 HERMAN 2003, 43., VÄÄσÄσEσ 1966, 67. 
283 VERSNEL 307-309. 
284 EGGER 1962, 88. 
285 PéldáulμΝAE 1967, 42μΝRὰma: C. Opetreius C. l(ibertus) Hygin(us) Salvidena (mulieris) l(iberta) Lesbia. 

Quicumque hoc violaverit, superiores inferios deos iratos habeat. 
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’hinἉbg˹h˹n’”)286.VéleményemΝ szerintΝ ezeknélΝ aΝ variáciὰknálΝ értelmesebbΝ jelentéstΝ

kapunkΝ konjektúrákΝ nélkül,Ν deΝ ehhezΝ mindenképpΝ megΝ kellΝ találniΝ aΝ quomodo–sic 

szὰpárΝ jelέlteΝ meggy z Ν hasonlatΝ kέzpontiΝ elemét,Ν aΝ motívumát.Ν AΝ f mondatΝ ésΝ aΝ

mellékmondatΝegyetlenΝegyez ΝszavaΝaΝhabeo megfelel Νalakja,ΝaΝhasonlatΝekέréΝépülμΝ

ahogyΝ aΝ mellékmondatΝ alanyaΝ rendelkezikΝ valamivel,Ν úgyΝ aΝ f mondatΝ alanyaΝ isΝ

rendelkezzenΝ valamivel.Ν JelenΝ esetbenΝ nemΝ aΝ birtok,Ν illetveΝ annakΝ egyΝ tulajdonságaΝ aΝ

kέzέsΝvonás,ΝhanemΝaΝ ’rendelkezés,ΝaΝbirtoklás’.ΝEggerΝ ezenΝaΝpontonΝ tévedett,Ν ΝúgyΝ

gondolta, hogy a pondus a hasonlat kulcsa, a ’súly,Ν súlyosság’.Ν EzzelΝ aΝ f mondatΝ

elliptikusΝ szerkesztés Ν lenne,Ν aΝ pondusnakΝ megfelel Ν melléknevetΝ odaΝ kellettΝ volnaΝ

érteni.ΝWeinreichΝmegoldásaΝszinténΝegyΝhiányzὰΝszὰtΝ(ad)Νfeltételez,ΝdeΝezΝaΝhiányΝmárΝ

ordinatori,Ν technikaiΝhibánakΝmin sülne.ΝRáadásul nem fejezi ki a persuasive analogy 

lényegét,Ν egyΝ dologΝ hasonlὰváΝ tételétΝ egyΝ másikhozΝ – aΝ mágiaΝ kontextusábanΝ – a 

szenvedésΝ érdekében.ΝAzΝefféleΝhasonlatokΝnagyΝ részébenΝnyilvánvalὰΝ aΝ hasonlὰságΝ aΝ

kétΝdologΝkέzέtt,ΝkisebbΝrészükbenΝazonbanΝnemΝegyszer Νa motívumΝértelmezése,Νs tΝ

ahogyΝ ittΝ is,Ν aΝ felismeréseΝ sem287.Ν EzekΝ utánΝ aΝ kέvetkez képpΝ adnámΝmegΝ aΝmondatΝ

fordítását.Ν „AhogyanΝennekΝazΝὰlomnakΝ súlyaΝvan,ΝúgyΝEudemusΝ isΝ tapasztaljaΝmegΝaΝ

dühέtέket.”ΝEbbenΝaΝmagyarΝváltozatbanΝnemΝt nikΝkiΝannyira,ΝmiΝazΝaΝbizonyosΝkέzέsΝ

vonás,ΝamiΝfennállΝaΝhasonlatΝkétΝf ΝelemeΝkέzέtt,ΝezértΝkisséΝátfogalmazvaΝígyΝadnámΝ

meg a hasonlat – véleményemΝszerintiΝ– helyesΝértelmezésétμΝ„AmennyireΝegyértelm ,Ν

hogyΝsúlyaΝvanΝennekΝὰlomnak,ΝúgyΝlegyenΝegyértelm ΝazΝis,ΝhogyΝEudemusΝmeg fogja 

tapasztalniΝaΝharagotokat.”288  

la< r> vasμΝEztΝaΝbet kihagyástΝisΝaΝfigyelmetlenségekΝkέzéΝsorolhatjuk,ΝugyanakkorΝesetlegΝ

az -rv- csoportotΝ érint Ν változás289 okoztaΝ bizonytalansággalΝ isΝ magyarázhatjuk.Ν AΝ

δἉrἢákΝalattΝPlautusΝszínjátékaibanΝtέbbnyire azΝemberekreΝ rültségetΝhozὰΝszellemeketΝ

értenek290,Ν kés bbΝ változottΝ aΝ szὰvalΝ takartΝ fogalomΝ jelentése.Ν VarroΝ kísértetekkelΝ

azonosítottaΝ ket,ΝaΝKr.u.ΝἙ-ἙἙ.ΝszázadiΝszerz knélΝaΝlelkekΝkínzὰiΝazΝalvilágban291. Egger 

véleményeΝ szerint292 ezenΝ azΝ átoktáblánΝ nemΝ általábanΝ értettékΝ ket,Ν hanemΝ mindenΝ

286 WEINREICH 1926, 178. 
287 azΝel bbihezΝl.ΝazΝaquincumiΝtáblaΝaversus motívumát,ΝmelynekΝértelmezéséhezΝszükségΝvoltΝazΝírὰvessz Ν
megtalálására. 
288 Mivel a magyar nyelvben a birtokolni igétΝ ittΝ nemΝ szerencsésΝ használni,Ν ezértΝ kénytelenΝ voltamΝ azΝ
˹gyért˹lmű szὰΝbeszúrásávalΝkiemelni aΝpárhuzamot,ΝamitΝaΝhabeo testesítΝmegΝaΝlatinΝszέvegben. 
289 VÄÄσÄσEσ 1966, 51 a [w] [b]-véΝvalὰΝváltozásárὰlΝr hangΝután.Νl.ΝaΝszámosΝSERBVS (servus), PARBVLVS 

(parvulus) alakot, illetve VERVVM (verbum)Ν(lldb.elte.huΝadatbázisában). 
290 példáulμΝPlaut. Aul. 642.; Capt. 598. 
291 Sen. Apoc. 9,3; Plin. N.H. 31,1. NAGY 2003, 46 a lἉrἢákat a n˹kydἉimón, hulladémon típusbaΝisΝbesorolja,Ν
akiknekΝaΝmágikusΝszertartás kέvetkeztébenΝél nekΝlátszὰΝtesteΝlehet,ΝésΝmegidézésreΝazΝél kΝszolgálatábaΝáll. 
292 EGGER 1962, 89. 
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bizonnyalΝaΝ lel helyΝfolytánΝmagánakΝazΝamphitheatrumnakΝaΝlelkeireΝutalΝaΝszὰ.ΝEzenΝ

azΝ agresszivitástΝ kifejez Ν helyszínenΝ er szakosΝ haláltΝ haltΝ emberekΝ lelkeitΝ aΝ mágikusΝ

elképzelésekΝszerintΝideálisnakΝtartottákΝazΝátoktáblákΝüzeneteinekΝkézbesítésére.ΝAΝ 

ia< m>  AΝ szὰvégiΝ -mΝ nemΝ el szέrΝ hiányzikΝ ezenΝ azΝ átoktáblánΝ sem,Ν l.Ν aΝ 1γ.Ν sorbanΝ aΝ

nove< m> . 

hostiatμΝEggerΝnemΝvoltΝbiztosΝaΝszὰΝolvasatában,ΝnohaΝpontosanΝkiΝtudtaΝolvasni.ΝAΝhostio 

ige archaikus,Ν csakΝEnniusnálΝ ésΝ PlautusnálΝ fordulΝ el Ν egyszer,Ν valamintΝ δaeviusΝ egyΝ

tέredékében293.Ν ÁtoktáblákonΝ semΝ azΝ Ν korában,Ν semΝ azὰtaΝ nemΝ jέttΝ el Ν aΝ szὰ,Ν ezzelΝ

szembenΝ aΝ hasonlὰΝ alakúΝ hostia , illetve hostis tέbbΝ szέvegbenΝ isΝ olvashatὰ,Ν deΝ egyikΝ

semΝ hasonlὰΝ szέvegkέrnyezetben.Ν Ν EggerΝ másokraΝ hagyományoztaΝ aΝ szὰ,Ν valamintΝ aΝ

mondatΝmegfejtését,Ν értelmezését,Ν határozottanΝ kiállvaΝ olvasataΝ helyességében.Ν EnnekΝ

ellenéreΝ WeinreichΝ ésΝ tΝ kέvetveΝ ŰetzΝ isΝ aΝ hos [f] iat olvasatot javasolta, de sajnos 

egyikükΝsemΝfejtetteΝki eztΝazΝértelmezést,Ν ígyΝcsakΝsejthetjük,ΝhogyΝaΝritkaΝigeΝhelyettΝ

egyΝ jὰvalΝ gyakoribbΝ szὰt,Ν szὰkapcsolatotΝ igyekeztekΝ belelátniΝ ebbeΝ aΝ néhányΝ

bet karcolatba.Ν VerziὰjukΝ legnagyobbΝ ellenérveΝ ugyanakkor,Ν hogyΝ nohaΝ kétΝ nagyonΝ

gyakoriΝ szὰtΝ „választottak”,Ν nehézΝ elképzelniΝ egyΝ mondatot,Ν melybenΝ ezekΝ egymásΝ

melléΝkerülhetnének. 

22. sor AzΝittΝ jelέlt,ΝvalὰjábanΝaΝsorΝlegvégénΝállὰΝ[---]m-r lΝEggerΝúgyΝgondolta,ΝhogyΝaΝ

kέzvetlenülΝaΝfeletteΝállὰΝűEδERἙSἙε[E]ΝrosszulΝláthatὰΝm-jénekΝaΝpὰtlása294. 

 

A mágikus jeleknek a mágiábanΝ hatásfokozὰΝ er tΝ tulajdonítottak.Ν KutatásaΝ azΝ utὰbbiΝ

id kbenΝ vettΝ nagyobbΝ lendületet.Ν TáblánkonΝ aΝ θ.Ν sorΝ végénΝ láthatὰΝ egyΝ vízszintesenΝ

négyfeléΝosztottΝ téglalap,ΝmelyhezΝEggerΝ semmiΝ továbbitΝ nemΝ tudottΝ f zni.ΝAΝι.Ν ésΝκ.Ν

sort egy tabula ansata  adja,Ν els Ν sorábanΝmágikusΝ jelekkel295,Ν másodikΝ sorábanΝ akárΝ

gέrέgΝbet knekΝisΝtekinthet ,ΝdeΝegyel reΝértelmezhetetlenΝkarakterekkel.ΝAΝ11-13. sor 

el ttΝ egyΝ négyzetΝ láthatὰΝ külέnféleΝ karakterekkel.Ν EggerΝ szerintΝ aΝ hétΝ gέrέgΝ

magánhangzὰΝvehet ΝkiΝbenne,ΝésΝ így kapcsolatbaΝhoztaΝaΝvarázspapiruszokΝhéthangosΝ

plinthionjával.Ν AΝ gέrέgΝ ábécéΝ magánhangzὰsorátΝ aΝ bolygὰkkalΝ ésΝ aΝ szférákΝ

harmὰniájávalΝ szokásΝ έsszekapcsolni,Ν illetveΝ aΝ papiruszokΝ aΝ legf bbΝ istenreΝ utalnakΝ

293 Enn. Scen. 178, Pl. As. 377, Laev. 1. 
294 EGGER 1962,  81. 
295 FEἘÉR β00θ,Ν β11.Ν arámiΝ bet kkéntΝ azonosítjaΝ ket,ΝmelyekΝugyanΝ nemΝ adnakΝ kiΝ értelmesΝ szέveget, de 

feltételezhet enΝ„a) aΝszerz ΝtudottΝarámiulΝolvasni,Νb) azΝarámiΝbetûkΝmágikusΝértékébenΝbízvaΝalakítottaΝkiΝaΝ
keretet”. 
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ezekkel296.ΝFehérΝŰ.ΝvagyΝgέrέgΝmagánhangzὰkkéntΝ (azΝ IAΩΝvariáciὰjaént)Ν azonosítjaΝ

ket,ΝvagyΝkharaktérΝérték ,ΝsémiΝbet ketΝlátΝbennük297. 

A görög nyelvű közbeékelések egyΝ latinΝ nyelv Ν táblánΝ tέbbféleΝ okbὰlΝ ésΝ céllalΝ

születhettek.Ν F.ΝεarcoΝ SimὰnΝ két- ésΝ tέbbnyelv Ν táblákrὰlΝ szὰlὰΝ tanulmányábanΝ tέbbΝ

csoportot külέnbέztetettΝ meg298,Ν deΝ kέzέsΝ vonásukkéntΝ azΝ obszkuritásΝ fokozásátΝ ésΝ

mágiaΝerejénekΝnέvelésétΝnevezteΝmeg.ΝEztΝaΝvarázslὰΝnemΝazΝadottΝ szὰval,ΝmondattalΝ

érteΝ el,Ν hanemΝ aΝ szavakΝ felettiΝ hatalommal,Ν aΝ képességgel,Ν hogyΝ egyikΝ nyelvr lΝ aΝ

másikra,Ν egyikΝ írásrὰlΝ aΝ másikraΝ tudΝ váltani299.Ν EggerΝ gέrέgΝ szέvegΝ tέredékénekΝ

értelmezteΝ aΝ tabula ansata  β.Ν sorát,Ν aΝ ἘRεἘΝ bet sorbanΝώ˹rmés nevétΝ feltételezveΝ

bet tévesztésselΝ (  helyett H).ΝAΝlatinΝátoktáblákonΝ tέbbszέrΝajánljákΝMercuriusnak az 

ellenfelet,ΝezΝalapjánΝjogosanΝszerepelhetneΝittΝis.ΝEggerΝolvasatátΝegyΝkarthagὰiΝtáblávalΝ

tudnámΝalátámasztani,ΝmelyenΝegyszerreΝszerepelnekΝazΝanimae huius loci (akikkelΝ ΝaΝ

δἉrἢákatΝ azonosította)ΝMercuriusszal (dfx 11.1.1/26) – mivelΝ aΝ táblaΝ elveszett,Ν eztΝ azΝ

olvasatot nem lehet sem elvetni,ΝsemΝmeger síteni. 

9-10. sor Σ υ ( ) Ν φ α Ν φ α Ν ἐ Ν ὥ ᾳΝ Ν [ α ] Egger az - utánΝ

kέvetkez kreΝ nemΝ adottΝ kiegészítésiΝ javaslatot,ΝWeinreichΝ ésΝ PreisendanzΝ vetetteΝ fel,Ν

hogyΝ aΝ szὰkezd Ν - aΝ pusztulásraΝ utalὰΝ ϑ  vagy υ  alakja lehet – ennélΝ

kézenfekv bbΝo-val vagy -valΝkezd d ΝgέrέgΝszὰtΝnemΝtaláltak. AΝrέvidΝgέrέgΝszέvegΝ

isΝszámosΝíráshibátΝtartalmazμΝ 

- az [ α ], illetve [ ϑ υ] alakotΝaΝnormatívΝo helyett -valΝírták, 

- a φ α  azΝitazicálὰΝkiejtéstΝtükrέzΝ  bet vel az  helyén,Νvalamint 

- φ α -ben azΝ el bbiΝ jelenségΝ inverze figyelhet Ν meg, azΝ általánossáΝ válὰΝ

itacizálásΝ zavartΝokozottΝ aΝhelyesírásban,ΝhiperkorrektΝmὰdonΝottΝ isΝ -t írtak, ahol 

normatívanΝnemΝezΝvárhatὰ. 

296 PGM IV, 1305. αΝ Ν Να υω ξπ ϑ ρ μΝaΝbeszúrástΝPreisendanzΝúgyΝértelmezte,ΝhogyΝaΝ
Nagymedve-varázslatΝ soránΝ aΝ hétΝ hangotΝ aΝ plinthion οΝ négyzetΝ formábanΝ megadottΝ rendΝ szerintΝ kellΝ
kimondani. Betz szerint a PGM XIII, 905-λ11ΝegyΝilyenΝnégyzetetΝábrázolhatΝ(PGεΝἙ,Ν11θΝésΝBETZ 1986, 63. 

176. lj.) 
297 FEἘÉR 2006, 211. 
298 MARCO SἙεÓσΝ2012μΝ1μΝaΝ latinΝésΝaΝgέrέgΝszέvegΝteljesen megegyezik – έsszesenΝegyΝtáblaΝtartozikΝideΝ
(dfxΝ β.1.β/1),Ν β.1μΝ aΝ latinΝ szέvegbenΝ csakΝ aΝ mágikusΝ formulákΝ (démonn˹ἢ˹k,ἢoc˹sΝ mἉgicἉ˹) szerepelnek 

gέrέgülΝ(kb.Νγ0Νtábla),Νβ.βΝmintΝazΝel z ,ΝdeΝaΝgέrέgΝszavakΝlatinΝbet kkelΝ(kb.ΝηΝdb),ΝγμΝlatinΝnyelv ΝszέvegekΝ
gέrέgΝbet kkelΝ írvaΝ(kb.ΝηΝdb),ΝŐ.ΝhelyiΝnyelvekΝ(etruszk,Νoszk)ΝhasználataΝkülέnféleképpenΝη.ΝkeltaΝnyelv Ν
mágikusΝszέvegekΝθ.ΝkharaktéreketΝhasználὰΝszέvegek 
��� MARCO SἙεÓσΝ 2012,Ν 1Ő1.Ν „And magical texts are written in more than one language presumably to 

increase the obscurity and enhance the power of the magic. It appears that it is not a word or language that 

is powerful as such, but the fact of shifting from one language to another, mixing them or alphabets in a 

more or less unexpected way, or isolating a word in another language while making it ready to be 

pronounced thanks to transliteration.”
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- SalamonΝ nevéb lΝ aΝ hangsúlyosΝ  mindenΝ valὰszín ségΝ szerintΝ aΝ szέvegΝ

lejegyz jénekΝfigyelmetlenségeΝmiattΝmaradtΝki,ΝahogyanΝaztΝnéhányΝlatinΝszὰnálΝisΝ

láttuk. 

SalamonΝaΝcsászárkorbanΝmárΝaΝ rὰmaiakΝkέzέttΝ isΝ ismertΝalakΝvolt,Ν Iosephus isΝemlítΝegyΝ

zsidὰtΝ (Ant. Iud.Ν VἙἙἙ,Ν β),Ν akiΝ gy r jévelΝ aΝ bέlcsΝ SalamonΝ utasításaiΝ szerintΝ zteΝ kiΝ aΝ

megszállottΝ betegb lΝ aΝ gonoszΝ lelket.Ν GέrέgΝ nyelv Ν amulettek,Ν varázspapiruszokΝ ésΝ

átoktáblákΝ isΝ említikΝ Salamont,Ν akireΝ nemΝ annyiraΝ általánosΝ bέlcsességeΝ miattΝ

hivatkoztak,ΝmintΝ inkábbΝ aΝ démonokkalΝ valὰΝ kapcsolataΝmiatt300.Ν AΝ varázspapiruszokΝ

tέmegesenΝ említenekΝ zsidὰΝ neveketΝ (akikt lΝ kέzbenjárástΝ remélnek),Ν SalamonΝ viszontΝ

nemΝtartozikΝaΝleggyakoribbakΝkέzé301. 

 

ÉRTEδεEZÉS   

EggerΝ kέzelΝ százévesΝ els Ν publikáciὰjaΝ utánΝ aΝ szέvegΝhamarΝ beépültΝ azΝ átoktáblákΝ

alapkorpuszába.Ν Kiemelked Ν színvonalúΝ munkájaΝ csakΝ néhányΝ pontonΝ szorultΝ javításra,Ν

kiegészítésre,Ν melyetΝ kollégájaΝ τ.Ν WeinreichΝ egyΝ évenΝ belül,Ν igazΝ eléΝ sz kszavúan,Ν

elvégzett.Ν AΝ kέvetekez Ν nyolcvanΝ évbenΝ érdembenΝ nemΝ mὰdosítottakΝ kettejükΝ

eredményein.Νβ00Ő-ben A. Kropp vetteΝel ΝújraΝeztΝaΝdarabot.Ν ΝmárΝcsakΝaΝszakirodalomraΝ

támaszkodhatott,Ν hiszenΝ magaΝ aΝ táblaΝ aΝ ἙἙ.Ν világháborúΝ alattΝ elt nt.Ν ÉnΝ aΝ dolgozatomΝ

célkit zéseinekΝmegfelel en,ΝnyelviΝszempontbὰlΝkέzelítettemΝmegΝaΝtáblát,ΝaztΝszerettemΝ

volnaΝmegvizsgálni,ΝhogyΝaΝkészít jeΝmilyenΝnyelviΝvalὰságbanΝéltΝésΝalkotott.Νεiel ttΝeztΝ

έsszefoglalnám,Νnézzük,ΝmitΝtudtunkΝmegΝaΝtáblaΝkeletkezésiΝkέrülményeir l. 

AΝtáblátΝegyΝismeretlenΝnev ΝemberΝrendelteΝmegΝegyΝbizonyosΝEudemusΝellen,ΝmivelΝ

Ν ellopottΝ egyΝ edényt.Ν EggerΝ véleményeΝ szerintΝ azΝ ellopottΝ edényΝ nemΝ egyΝ hétkέznapiΝ

edényΝ volt,Ν hanemΝ valὰszín legΝ aΝ mágusΝ m helyénekΝ egyΝ darabja.Ν ÖsszehasonlítottaΝ

azokatΝ aΝ szέvegeket,Ν amelyekΝ lopásΝ miattΝ születtek,Ν ésΝ ígyΝ kétΝ csoportotΝ tudottΝ

megkülέnbέztetniμΝ azΝegyikbenΝaztΝ szoktákΝkérni,ΝhogyΝazΝ istenΝkerítseΝ el Ν azΝ ismeretlenΝ

elkέvet t,ΝaΝmásikbanΝpedigΝazt,ΝhogyΝbüntesseΝmegΝaΝsértettΝszámáraΝisΝjὰlΝismertΝtettest.Ν

ÚgyΝ találta,ΝmindkétΝcsoportbanΝkέzέs,ΝhogyΝegy-egyΝszentélykέrzetbenΝkerülnekΝel .ΝEzΝ

utὰbbiΝmegállapításΝmiattΝkizárta eztΝazΝátoktáblátΝeΝkétΝcsoportbὰl,ΝnohaΝaΝtémájaΝalapjánΝaΝ

másodikhozΝtartozik.ΝEggerΝtanulmányaΝὰtaΝazonbanΝszámosΝtovábbi,ΝlopásΝmiattΝszületettΝ

átoktáblátΝ találtak,Ν melyΝ megcáfoltaΝ eztΝ aΝ megállapításátΝ – ilyenΝ témájúΝ táblákΝ aΝ

300 FERσÁσDEZΝNIETO β010,ΝηθγΝkiemeli,ΝhogyΝSalamonΝkultuszaΝolyΝmértékbenΝél ΝvoltΝmég-márΝaΝἙV-VI. 

századbanΝis,ΝhogyΝállítὰlagosΝgy r jétΝmutogattákΝazΝutazὰknakΝaΝGolgotánál.Ν 
301 BRASHEAR 1995, 3427. 
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legváltozatosabbΝ helyekr lΝ szoktakΝ el kerülni,Ν (gyakranΝ Ν vízb l,Ν lakὰépületΝmaradványaiΝ

kέzülΝstb.) 

EggerΝazértΝgondolja,ΝhogyΝazΝedényΝaΝmáguséΝvolt,ΝmertΝkülέnbenΝaΝnyilvánosságΝ

el ttΝ kérteΝ volnaΝ igazságszolgáltatást,Ν nemΝ pedigΝ egyΝ obskúrusΝ toktáblán.Ν VersnelΝ

megállapításátΝaΝharagvὰΝ istenekr lΝkiterjeszthetjükΝerreΝ aΝ tábláraΝ is,Ν ésΝezzelΝújabbΝérvetΝ

lehetΝ nyújtaniΝ EggerΝ feltételezéséhezμΝ azΝ istenekΝ dühét,Ν bosszújátΝ azzalΝ lehetΝ igazánΝ

felgyújtani,ΝhaΝ ketΝériΝsérelem.ΝδopásΝeseténΝaΝsértettΝezértΝajánljaΝegy-egy istennek azt az 

adottΝ tárgyat,Ν hogyΝ legyenΝ okaΝ aΝ haragra.Ν εerészΝ feltételezéssel,Ν aΝ felajánlásΝ hiányaΝ aΝ

táblánkonΝ talánΝ aztΝ jelenti,Ν hogyΝazΝ edényΝeleveΝ kapcsolatbaΝhozhatὰΝ azΝalvilágiΝ er kkel,Ν

mivelΝaΝvarázslὰΝtulajdonátΝképezték. 

EggerΝ azΝ edénylopássalΝ kapcsolatbanΝ legkέzelebbiΝ párhuzamkéntΝ aΝ trieriΝ

amphitheatrumbanΝ találtΝ átoktáblátΝ jelέlteΝ megΝ – melynélΝ ráadásulΝ aΝ lel helyΝ típusaΝ isΝ

megegyezik.ΝAzΝátokΝ ittΝ isΝegyΝellopottΝedényΝmiattΝszületett,ΝmelyetΝQVQVεA-nakΝ írΝaΝ

szέveg.ΝAΝtáblaΝkiadὰja,ΝR.ΝWünschΝazonbanΝegyΝszemélytΝlátottΝbenneΝ(ut me vindicetis de 

QVQVMA).Ν A.Ν KroppΝ (dfxΝ Ő.1.γ/λ)Ν Ν tέbbΝ mintΝ 100Ν évvelΝ kés bbΝ fenntartjaΝ WünschΝ

olvasatát302,Ν ésΝ látszὰlagΝ nemΝ veszΝ tudomástΝ EggerΝ helyesebbnekΝ t n Ν megállapításárὰl,Ν

hogyΝ ezΝ aΝ írásképΝvalὰjábanΝ aΝ vulgárisΝ latinΝQ~űΝ tévesztéstΝmutatὰΝ cucuma-t takarhatja, 

melyΝ jὰlΝ ismertΝszὰΝakárΝPetroniustὰl,ΝεartialistὰlΝegyΝnagyobbΝ f z edényre.ΝEggerΝ trieriΝ

párhuzamaΝ melléΝ egyΝ újabbΝ átoktáblátΝ isΝ sorolhatunk,Ν melyΝ 1λιλ-ben a bathi Sulis 

szentélybenΝkerültΝel .ΝAzΝellopottΝtárgyΝegyΝaeneum volt – azΝigenΝkegyetlenΝátokΝaztΝkéri,Ν

hogyΝaΝtolvajΝvéreΝfolyjonΝkiΝebbeΝazΝedénybe.ΝAzΝaeneum tέbbΝtípusúΝedénytΝtudΝjelentiμΝ

kezdveΝ aΝ fürdésreΝ alkalmasΝ kádaktὰl,Νmedencékt l,Ν azΝ ipariΝ használatúΝ erjeszt -,Ν cserz ,Ν

fest kádakig,Ν deΝ f z edényeket,Ν üstέket,Ν bográcsokatΝ isΝ jelέltekΝ ezzelΝ aΝ szὰval,Ν s tΝ aΝ

dodonaiΝüstέkreΝisΝhasználták303.  

EudemusnakΝ λΝ naponΝ belülΝ kellΝ visszaszolgáltatniaΝ azΝ edényt,Ν deΝ azutánΝ semΝ

mentesülhetΝ aΝ felb szítettΝ alvilágiΝ er kΝ haragjátὰl.Ν AzΝ átkozὰΝ csúfΝ haláltΝ kérΝ rá,Ν

megszégyenítve,Ν hátrakέtέzέttΝ kézzelΝ kellΝ azΝ alvilágbaΝmegérkeznie,Ν aholΝmárΝ aΝ haragosΝ

istenekΝfogjákΝvárni. 

AΝszέvegΝmegfogalmazὰjárὰlΝmegállapíthatὰΝ aΝküls Ν ésΝbels Ν jegyekΝalapján,ΝhogyΝ

hivatásosΝ mágusΝ volt,Ν mertΝ jὰlΝ ismerteΝ aΝ speciálisΝ szὰkincset,Ν formulákat.Ν εivelΝ tudott 

gέrέgülΝ írni,Ν s tΝ inkábbΝ aΝ gέrέgΝbet kΝ határoztákΝmegΝ aΝ latinokΝ formáitΝ isΝ ( , illetve e), 

302 KroppΝértelmezésébenΝvalὰszín legΝszerepetΝjátszottΝazΝis,ΝhogyΝCucuma  névenΝtέbbΝszemélytΝisΝismerünkΝ
epigráfiaΝ emlékekr lΝ (űἙδΝ ἙΝ γ011aνΝűἙδΝ ἙἙΝ γθκ1νΝűἙδΝXΝ 1γ1). KAJANTO 1λθη,Ν γŐŐΝ aΝnevetΝ azΝ edényeket,Ν
dobozokatΝjelent ΝnevekΝkέzέttΝemlíti.Ν 
303 l. OLD aeneum szὰcikk. 
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feltételezhet enΝ els sorbanΝ gέrέgΝ iskolázástΝ kapott.Ν AΝ helyesírásnak,Ν nyelviΝ

hagyományoknakΝ nemΝ szenteltΝ nagyΝ figyelmet,Ν számosΝ szὰnálΝ aΝ beszéltΝ nyelviΝ alakokΝ

mutatkoznakΝ megΝ azΝ írottΝ formábanΝ mindΝ aΝ latinΝ (sa< nc> te, nove< m> , 

qοω ἡξomρod oοI ),ΝmindΝaΝgέrέgΝnyelv ΝrészbenΝ(φ α ),ΝugyanakkorΝbizonyáraΝlatinΝ

nyelviΝképzéstΝ isΝkapott,ΝmertΝaΝmárΝnemΝ létez ΝnyelviΝ jelenségekΝ tradicionálisΝ jelέléséreΝ

néhányΝ ponton emlékezettΝ (q< u> i) – haΝ nemΝ isΝ tέkéletesen. EgyébΝ vulgárisΝ latinΝ

jelenségekt lΝ hemzsegΝ azΝ átoktáblaμΝ nemcsakΝ hangtaniΝ változásokatΝ lehetΝ megfigyelniΝ

benne,Ν hanemΝ márΝ aΝ ragozásiΝ rendszerbenΝ mutatkozὰΝ újdonságokatΝ isΝ (hic plumbus) A 

szέvegbenΝel fordulὰΝarchaikusΝalakokΝaztΝsugallják,ΝhogyΝaΝmágusΝegyΝrégenΝέsszeállítottΝ

formuláskέnyvb lΝdolgozott,ΝmelyΝgέrέgΝeredetireΝvezethet ΝvisszaΝ(celerrime =  ἤ Νἤ Ν

α  α , pessimo leto =  α  ϑα ῳ).ΝAzΝarchaikusΝalakokΝaΝvulgárisΝlatinbaΝáltalábanΝ

úgyΝ kerültek,Ν hogyΝ viszonylagosΝ zártΝ területekenΝ továbbélveΝ kés bbiΝ szέvegekbenΝ újraΝ

felbukkantak.ΝἙttΝmégisΝinkábbΝegyrésztΝaΝvallásiΝszέvegΝarchaizálὰΝvonásánakΝtekinthetjükΝ

ketΝ (Dite, deum, hostiat),Ν deΝ emellettΝ klasszikusΝ újraΝ el vettΝ archaikusΝ alakokΝ isΝ

felbukkannak (vasum, celerissime). 

AΝ táblaΝ alkotὰjaΝ keltaΝ kontextusbanΝ dolgozott,Ν erreΝ utalnakΝ aΝ keltaΝ vidékekenΝ

el szeretettelΝ megszὰlítottΝ istenek,Ν akiknekΝ ittΝ ugyanΝ latinΝ nevükΝ van.Ν ἘogyΝ aΝ mágusΝ

és/vagyΝ aΝ megrendel jeΝ kέthet Ν aΝ keltákhoz,Ν nemΝ egyértelm ,Ν hiszenΝ a mágiaΝ minélΝ

tέbbféleΝistentΝszὰlítΝmeg,ΝannálΝnagyobbΝeredménytΝlehetettΝelvárniΝaΝtέbbΝhelyr lΝérkez Ν

segítségt l.ΝEzenkívülΝazΝátokΝsújtottaΝszemélyΝgέrέgΝnevéb lΝfeltételezniΝlehetettΝaΝkeletiΝ

származástΝ ésΝ azΝ ezzelΝ tέbbnyireΝ együttΝ járὰΝ gέrέgnyelv ségetΝ isΝ aΝ megrendel Ν

kέrnyezetébenΝ – haΝ átkotΝ érdemeltΝ ki,Ν korábbanΝ érintkezésbenΝ kellettΝ állniuk,Ν ráadásulΝ

kέzelebbiΝ kapcsolatban,Ν hiszenΝ aΝ megrendel Ν ismerteΝ aΝ nevétΝ (szembenΝ számosΝ

átoktáblával,Ν melyeketΝ azΝ ismeretlenΝ tolvajΝ ellenΝ készítettek).Ν AΝ zsidὰΝ elemekΝ azΝ el bbΝ

említettΝ szinkretizmusΝ jegyébenΝ kerültekΝ aΝ táblára,Ν aΝ híresΝ alvilágiΝ kapcsolatokkalΝ

rendelkez ΝSalamonΝemlítését lΝnagyobbΝhatásfokotΝreméltek. 

EggerΝaΝtáblátΝlegkorábbanΝaΝἙἙ.ΝszázadΝvégéreΝdatálta.ΝEztΝegyrésztΝaΝgέrέgΝbetéttel,Ν

annakΝ zsidὰ témájávalΝ támasztottaΝ aláμΝ aΝ gέrέgΝ betékekr lΝ úgyΝ vélte,Ν hogyΝ alapvet enΝ

idegenekΝazΝátoktábláktὰl,ΝcsakΝaΝἙἙ.ΝszázadΝfolyamánΝjelentekΝmegΝ(eztΝazonbanΝid kέzbenΝ

el kerültΝdarabokΝmegcáfolták),ΝaΝzsidὰΝtémaΝviszontΝakárΝkorábbiΝisΝlehet,ΝhiszenΝἙosephusΝ

tέrténeteΝmárΝ azΝ Ἑ.Ν századΝ végénΝmegjelent304.ΝAzΝ írásképΝvoltΝ aΝmásikΝ érveΝ aΝ ἙἙ.Ν századΝ

304 EGGER 1962, 94.  
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végiΝ datalásra,Ν hasonlὰΝ bet típustΝ azonosítottΝ aΝ daciaiΝ viasztáblákon,Ν melyekΝ kέzülΝ aΝ

legfiatalabb 167-re keltezhet .Ν 

VégülΝutolsὰΝmegjegyzéskéntμΝEdénylopásiΝügyeknekΝazΝállamiΝigazságszolgáltatásonΝ

ésΝaΝ sέtétΝátkozásonΝkívülΝmásΝmegoldásaΝ isΝ létezett,Ν ahogyanΝeztΝegyΝpompeiiΝgraffitiΝ isΝ

meg rizteΝszámunkraμΝUrna aenea perit de taberna. Si quis rettulerit, dabuntur HS LXV … 

(CIL IV, 64.) 
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Az emonai átoktábla 

LEδ ἘEδY: AΝ táblátΝ aΝmaiΝ δjubljanaΝεirjeΝ nev Ν városrészébenΝ találtákΝ SchmidΝ 1λ11-es 

ásatásaiΝsorán,ΝaΝVἙ.ΝszámúΝházΝbejárataΝkέzelében305.  

KEδTEZÉS: AΝ táblaΝ els Ν kέzl jeΝ aΝ bet típusΝ alapjánΝ – melyetΝ aΝ pompeiiΝ kurzívkéntΝ

határozottΝmegΝ– aΝcsászárkorΝelejéreΝdatálta. 

KÜδS Ν JEδδEGZETESSÉGEK: AΝtáblátΝ szénnelΝborítvaΝ találták,ΝmelyetΝcsakΝnehezenΝ tudtakΝ

rὰlaΝeltávolítani.ΝAzΝalsὰΝrészeΝkivételévelΝazΝoldalaiΝegyenesek,ΝmindenΝbizonnyalΝegyΝ

nagyobbΝ lapbὰlΝ vágtákΝ ki.Ν AzΝ ívesebbenΝ futὰΝ alsὰΝ részeΝ ésΝ rajtaΝ aΝ beszέgellésΝ nem 

sérülésΝeredménye,ΝezΝvalὰszín legΝazΝeredetiΝtáblaΝmegmunkálatlanΝszéleΝvolt.ΝεéreteΝ

58-θιΝ mmΝ széles,Ν ηγΝ mmΝ magas,Ν vastagságaΝ β,η-γΝ mm.Ν AΝ felszínenΝ láthatὰΝ

benyomὰdásokΝ aΝ szέvegΝ felviteleΝ utánΝ kerültekΝ rá.Ν AΝ táblaΝ írottΝ feleΝ fényesebbΝ aΝ

hátoldalánál.ΝAΝszέvegΝels ΝháromΝsorábanΝvízszintesΝvonalkázásΝ láthatὰ,ΝmelyΝmégΝaΝ

bet kΝel ttΝkerültΝaΝtáblára.ΝSokΝtáblánΝláthatὰkΝefféleΝvonásokΝ– azΝaquincuminΝpéldáulΝ

függ legesΝiránybanΝaΝszέvegmez t lΝbalra.ΝAztΝmargὰjelέléskéntΝazonosítottam,ΝaminΝ

végülΝ aΝ bet kΝ mégisΝ túlnyúltak.Ν űuntzΝ véleményeΝ ugyanez,Ν sorvezet knekΝ tekintetteΝ

ket.ΝσemΝ elképzelhetetlenΝ ugyanakkorΝ azΝ sem,Ν hogyΝ aΝ táblaΝ kivágásakorΝ kerültekΝ ráΝ

ezekΝ aΝ vonalkák,Ν vagyΝ aΝ táblaΝ megírásakorΝ mintΝ valamilyenΝ (rituális˹)Ν mozdulatsorΝ

emlékei306.ΝEnnekΝegyΝegész szembeέtl ΝváltozatátΝlehetΝmegfigyelniΝaΝmainziΝDTεΝŐ-

esΝ darabon,ΝmellyelΝ nemΝ isΝ feltétlenülΝ lehetΝ párhuzambaΝ állítaniΝ eztΝ azΝ emonaiΝ ésΝ azΝ

aquincumiΝtáblát.ΝÚgyΝt nik,ΝminthaΝsegédvonalakΝlennének307 aΝsorokatΝegyértelm enΝ

elválasztὰΝszándékosanΝhúzott,Νvastag,ΝvízszintesΝvonalak,ΝdeΝazΝutolsὰΝkétΝvonalonΝmárΝ

két-kétΝ sorΝ ül.Ν ÍgyΝ έsszesenΝ hétΝ egységreΝ tagolὰdikΝ aΝ szέveg.ΝεinthogyΝ tέbbΝ táblánálΝ

megállapíthatὰ,Ν hogyΝ aΝ táblaΝ nemΝ csakΝ szέveghordozὰ,Ν hanemΝaΝ rituáléΝ szervesΝ része,Ν

ígyΝ aΝ hétfeléΝ osztottΝ szέveg eknélΝ isΝ felmerül,Ν hogyΝnemΝvéletlenülΝ alakítottákΝ ígyΝ azΝ

έsszképet.ΝEnnekΝpárhuzamakéntΝszámosΝátoktáblátΝemlíthetünk,ΝpéldáulΝaΝsavariaiΝlatinΝ

nyelv t,ΝaholΝhétΝegységbenΝhajtottákΝέsszeΝazΝὰlomlapot.Ν 

PAδEτGRÁFἙA: AzΝelegánsΝkurzívΝbet kΝgyakorlottΝkézreΝutalnak.  

PUŰδἙKÁűἙÓK:  

CUNTZ 1913, 205-208. (nr. 13.) 

PREISENDANZ 1933, 157. 

AIJ 168. 

305 CUNTZ 1λ1γ,Νβ0η.ΝésΝAἙJΝ1θκ. 
306 AΝ nyilvánvalὰΝ feltekerésenΝ ésΝ έsszehajtogatásonΝ kívül.Ν ἙlyenΝ lehetΝ aΝ mirhávalΝ valὰΝ megkenésΝ például 
( Ν Ν π φ α  – PGM V, 310): „VégyΝ ˹gyΝ hi˹rἉtikἡsΝ pἉpirἡsztΝ ἢἉgyΝ óloml˹m˹ztΝ m˹gΝ ˹gyΝ
ἢἉsgyűrűtέΝT˹ddΝἉΝgyűrűtΝἉΝpἉpirἡszrἉΝésΝrἉjzoldΝkὅrülΝkíἢül-b˹lül, majd aΝkέrvonalátΝkendΝbeΝmirhával…”Ν 
307 „Hilfslinien unter Z. 1-4, 6 und 8”(ΝBδÄσSDτRF 84.) 
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dfx 8.2/1 

 

CUNTZ 1ῷ1γΝ˺énykép˹ΝésΝrἉjzἉ 

 

BET Ἐ ΝÁTÍRÁS  

1 ·ű·VτδVSἙVSΝεAXἙεVS·FI·RεἙ·OP·TATI 

2 PRτűVδVS·VIROTOVTA· CONSTANS· 
3 SERVIATQ· PVBLICIVS· 
4 PORCIVS·MVNITVS·· 
5 CLODIVS DEXTER TVLLIVS 

6 SECVNDVS CORNELLIVS 

7 PRISCVS QVICVMQVE 

8 ADVERSAR[I] SVNT  

9 OMNES 

 

EPἙGRÁFἙAἙΝSZÖVEGKÖZδÉS 
1 C(aius) Volusius Maximus Firmi Optati   

2 Proculus Virotouta Constans   

3 servi atq(ue) Publicius   
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4 Porcius Munitus   

5 Clodius Dexter Tullius  

6 Secundus Cornel{l}ius 

7 Priscus quicumque  

8 adversar[ii] sunt  

9 omnes 

 

KRἙTἙKAἙΝAPPARÁTUS  

4 s clodius CUNTZ 1913   

 

NτRεAδἙZÁδTΝSZÖVEGKÖZδÉS 

Caius Volusius Maximus, Firmi Optati Proculus, Virotouta, Constans servi atque publicius 

Porcius Munitus, Clodius Dexter, Tullius Secundus, Cornelius Priscus, quicumque 

adversarii sunt, omnes. 

 

FτRDÍTÁS 

űaiusΝ VolusiusΝ εaximus,Ν Proculus,Ν Virotouta,Ν űonstans,Ν FirmiusΝ τptatusΝ szolgái,Ν azΝ
egykoriΝ államiΝ rabszolgaΝ PorciusΝ εunitus,Ν TulliusΝ Secundus,Ν űornelius Priscus. 

εindenki,ΝakiΝcsakΝellenfélΝlehet. 
 

KτεεEσTÁRΝ 

1. sor C(aius) Volusius Maximus: aΝtáblaΝegyetlenΝ triἉΝnominávalΝmegnevezettΝszemélye.Ν

DalmatiábὰlΝ isΝ ismerünkΝ egyΝ ilyenΝ nev Ν személyt,Ν szinténΝ azΝ Ἑ.Ν századbὰl308. Az 

EmonátὰlΝ 1κ0Ν km-reΝ el kerültΝ sírkέvέnΝ említettΝCaius Volusius Maximus egy frissen 

romanizálὰdott,Ν s tΝ rὰmaiΝ polgárjogotΝ nyertΝ liburnusΝ családΝ sarjaΝ volt,Ν akikΝ aΝ

polgárjogotΝDalmatiaΝkormányzὰjátὰl,ΝL. Volusius SaturninustὰlΝnyertékΝel309. 

FirmiμΝ amennyibenΝ azΝ utánaΝ állὰΝ névvelΝ együttΝ értelmezzük,Ν akkorΝ aΝ névΝ alanyesetétΝ

FirmiuskéntΝ határozhatjukΝ meg,Ν mivelΝ nomenkéntΝ csakΝ aΝ cognomenb lΝ -ius 

névképz velΝlétrehozottΝalakΝlehetΝszabályos.ΝEzΝesetbenΝaΝnormatívΝ-ii genitivusΝszinténΝ

normatívnakΝ tartott,Ν -i variánsátΝ választottaΝ aΝ szέvegΝ írὰja.ΝA FirmiusokΝ egészenΝ aΝ ἙἙ.Ν

századΝvégéigΝjelenΝvannakΝEmonában. 

OptatiμΝ aΝ cognomentΝ igenΝaprὰΝbet velΝ írták,ΝnagyonΝnehezenΝolvashatὰΝki.ΝOptatus igen 

kedveltΝnévΝvoltΝaΝrabszolgákΝkέrében,ΝKajantoΝaΝjelentéseΝrévénΝaΝrabszolgaΝnevekΝkétΝ

nagyΝ csoportjábaΝ isΝ beΝ tudtaΝ sorolniμΝ egyrésztΝ aΝ kellemes,Ν barátságosΝ személyiségreΝ

utalὰΝnevekΝkέzéΝ(Acceptus, Amoenus, Blandus, Gratus stb.)310,ΝmásrésztΝΝaΝszül knekΝaΝ

szület Ν gyermekΝ irántΝ kifejezettΝ érzéseitΝ kifejez Ν nevekΝ kέzéΝ (Datus, Donatus, 

Impetratus, Rogatus stb.) 

308 AE 1992, 1379 (ILJug 846) 
309 l. KURἙδἙΔ 1991-1992. L. Volusius Saturninus γŐ.Ν ésΝ η0.Ν kέzέttΝ voltΝ DalmatiaΝ helytartὰjaΝ legatus pro 

praetore rangban. 
310 KAJANTO 1965, 73. 
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2. sor ProculusμΝ azΝ egyikΝ leggyakoribbΝ latinΝ cognomenΝ aΝ koraiΝ id kt lΝ kezdve311. A 

császárkoriΝgyakoriságátΝaΝgέrέgΝ  névvelΝvalὰΝegybecsengéseΝisΝokozhatta312. 

VirotoutaμΝkeltaΝnév,ΝmégΝegyΝel fordulásaΝismertΝσemaususbὰl,ΝGalliaΝσarbonensisb l313. 

Cuntz az -a végz désΝmiattΝ n iΝ névkéntΝ tekintΝ rá,Ν csakúgyΝmintΝ aΝ galliaiΝ sztélénΝ állὰΝ

személyreΝannakΝkέzl i.ΝεeidΝaΝkeltaΝ tulajdonnevekr lΝ írtΝgy jteményébenΝszinténΝn iΝ

névkéntΝ értelmezi,Ν -us végz dés kéntΝ advaΝ megΝ eddigΝ nemΝ adatoltΝ hímnem Ν

változatát314. A nevet έsszefüggésbeΝ szoktákΝ hozniΝ aΝ keltaΝApollo Virotutisszal, noha 

akkorΝegyszerreΝt - ésΝhangváltozásonΝkellettΝvolnaΝátesnieΝaΝszὰnak315 (CIL XIII 3185 

Lugdunensis, CIL XII 2525 Gallia Narbonensis).  

ConstansμΝjelentésénekΝkέszέnhet enΝaΝnagyonΝgyakoriΝcognomen mind a szabadok, mind 

aΝ rabszolgákΝ kέzέtt316.Ν Alapvet enΝ férfinév,Ν deΝ AfricábὰlΝ ismerünkΝ egyΝ Vibia 

Constansot (CIL VIII 5470). 

A 3. sor meglehet sΝ gondotΝ okozottΝ űuntznakΝ azΝ er teljesΝ vonalkázásΝ miatt.Ν VégülΝ aztΝ

tudtaΝmegállapítani,Ν hogyΝ aΝ „satírozás”Ν alattΝ továbbiΝnevekΝ szerepelhettek,ΝmelyekΝmaΝ

márΝnemΝolvashatὰk.ΝAΝkorábbiΝésΝazΝújabbΝnevek/szavakΝtehátΝegymásraΝkerültek,ΝegyΝ

félΝbet velΝelcsúsztatva.ΝSΝbárΝaΝszὰrendΝszokatlan,ΝvéleményeΝszerintΝaΝsorΝértelmezéseΝ

aΝ kέvetkez Ν (servi atque publicius): a servi Proculusra, VirotoἡtáraΝ ésΝ Constansra 

vonatkozik,Ν akikΝ aΝ praenomenΝ nélkülΝ állὰΝ Firmius Optatus rabszolgáiΝ lennének.Ν AΝ

publicius kέznévkéntΝ aΝ Ő.Ν sorbanΝ állὰΝ Porcius Munitus jogállásátΝ jelέli,Ν mintΝ

felszabadítottΝ (servus) publicust317. Mindeddig azonban nemΝismerünkΝolyanΝszέveget,Ν

aholΝ aΝ szὰΝ kέznévkéntΝ szerepelne,Ν hanemΝ csakΝ aΝ felszabadítottΝ servus publicusok 

általánosΝ gentiliciumaként.Ν εivelΝ aΝ γ.Ν sorrὰlΝ magaΝ űuntzΝ isΝ megállapította,Ν hogyΝ azΝ

eredetilegΝ felrὰttΝ sorΝ kitέrléseΝ utánΝ kerültΝ aΝ szέvegbe,Ν ésΝ ráadásulΝ nehezenΝ olvashatὰ,Ν

311 KAJANTO 1965, 40. EtimolὰgiájátΝmáigΝnemΝ sikerültΝmegnyugtatὰanΝ tisztázni,Ν azΝὰkoriΝ felfogásΝ szerintΝ
hazájátὰlΝ távolΝ kerültΝ apátὰl,Ν vagyΝ id benΝ el rehaladottΝ szül kt lΝ születettΝ gyerekΝ kaptaΝ eztΝ aΝ nevetμΝ „qui 

natus est patre peregrinante a patria procul; patribus senibus quasi procul progressis aetate nati sunt”Ν
(Festus 251). 
312 KAJANTO 1965, 176. Ἐozzáteszi,ΝhogyΝegyel reΝnemΝeldέntέtt,ΝhogyΝaΝgέrέgΝnévΝnemΝéppenΝaΝ latinbὰlΝ
származik-e. A Pape-ŰenselerΝ szὰtárΝ ugyanisΝ idéziΝ PlutarkhostΝ (aΝ FestusnálΝ isΝ megfogalmazottΝ
etimolὰgiával)μΝἐ Ν π Νπα Ν α  (Plut. Coriol. 11.) 
313 C]n(aeo) Pompeio [---]  / [C]arantonis f(ilio?) [ ---]  / [Vi]rotoutae Atessat[i? ---] / ---] i[ (CIL XII, 3802 

add. p. 840) 
314 MEID 2005, 1ηŐ.ΝvéleményeΝszerintΝ Ν *Viro-toἡtā determinatívΝέsszetételΝ azΝ ’˹mb˹rή˺ér˺iήhős’ΝésΝaΝ ’nép’ 
szavakbὰlΝazΝ ’˹mb˹r˹kήhősὅkΝnép˹’ jelentéstΝadja.ΝEnnekΝaΝnépnekΝaΝ férfiΝ tagjaΝ lenne egy *Viroututus,Νn iΝ
tagjátΝpedigΝazΝemlítettΝkétΝepigráfiaiΝemlékenΝolvashatjuk. 
315 MEID 2005, 153-154., valamint OLMSTED 1994, 395. Virotutis etimolὰgiájárὰl.Ν(εeidΝfelveti,ΝhogyΝesetlegΝ
a latin virtus szὰΝisΝkέzrejátszottΝazΝistennévΝkialakulásában.) 
316 KAJANTO 1965, 258. 
317 CUNTZ 1913, 207. 24. lj.-benΝemlíti,ΝhogyΝaΝPublicius egyébkéntΝgyakoriΝnomenΝgentiliciumΝfelszabadítottΝ
servus publicusoknál. 
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talánΝjogosΝaΝfeltételezés,ΝhogyΝnemΝlehetΝazΝel tteΝésΝutánaΝállὰΝsorokkalΝegybefügg enΝ

olvasni,ΝegyüttΝértelmezni. 

4. sor Porcius Munitus: Cuntz 1913-banΝnemΝ találtΝ aΝűἙδΝ felirataiΝ kέzέttΝmégΝegyΝ ilyenΝ

cognomen Ν egyént,Ν ezértΝ aΝ gέrέgΝ mitolὰgiábὰlΝ ismertΝ szal hozta szoros 

kapcsolatba,ΝgέrέgΝszármazásúkéntΝhatároztaΝmeg,ΝakiΝaΝKr.Νe.ΝἙ.ΝkέzepénΝszabadulhatottΝ

fel M. Porcius Cato jὰvoltábὰl318.Ν EzáltalΝ aΝ feliratotΝ isΝ aΝ Kr.Ν e.Ν Ἑ.Ν századΝ harmadikΝ

harmadáraΝ datálja,Ν ésΝ aΝ Kr.Ν γŐ-ben alapítottΝ EmonaΝ els Ν telepeseitΝ látjaΝ aΝ szέvegbenΝ

megátkozottΝszemélyekben.ΝεὰcsyΝA.ΝmárΝ1ληθ-banΝisΝkételkedettΝaΝűuntzΝelméletében,Ν

szerinte Cato rabszolga-felszabadításaΝtávolΝesikΝEmonaΝkoraiΝtέrténetét l319.ΝAzΝelmúltΝ

százΝ évbenΝ újabbΝ feliratokΝ kerültek el ΝMunitus névvel320,Ν s tΝ KajantoΝ isΝ foglalkozikΝ

ezzelΝaΝcognomentípussal,ΝmelyetΝaΝwish-name-ek (Wunschname)ΝkέzέttΝaΝvédettségetΝ

kifejez ΝnevekΝcsoportjakéntΝhatározΝmegΝ(tέbbekΝkέzέttΝideΝtartozikΝaΝSecurus, Tutus, 

Protectus, Servatus, Vallatus stb.)321. A Porcius családrὰlΝ űuntzΝ annyitΝ tudottΝ

megállapítani,Ν hogyΝ EmonábὰlΝ tέbbΝ emlékenΝ nemΝ szerepelΝ aΝ nevük.Ν EzΝ azὰtaΝ isΝ

változatlan,ΝviszontΝb ségesenΝadatoltΝlettΝaΝkέrnyez ΝprovinciákbanΝaΝKr.Νe.ΝἙ.ΝszázadtὰlΝ

aΝKr.Νu.ΝἙἙἙ.Νszázadig. 

5. sor Clodius Dexter: a névΝ rὰmaiΝ polgártΝ takar,Ν deΝ praenomenje,Ν csakúgyΝ mintΝ aΝ

kέvetkez ΝkétΝ személynekΝésΝ aΝkorábbanΝemlítettΝFirmius Optatusnak,Νhiányzik.ΝσemΝ

lehetΝ biztosanΝ megállapítani,Ν hogyΝ ezΝ aΝ személyΝ έsszefüggésbeΝ hozhatὰ-e Publius 

Clodius Pulcherrel,Ν akiΝ állítὰlagΝ popularistaΝ politikaiΝ nézeteiΝ szerintΝ változtattaΝ

családnevétΝ aΝ népiesebbnekΝ t n ΝClodius alakra322.Ν εindenesetreΝ aΝ névΝ gyakoriságátΝ

EmonaΝ kέrnyékénΝ azΝ okozta,Ν hogyΝ aΝ településΝ Claudia  tribusbaΝ tartozott,Ν ésΝ annakΝ

318 AΝ gέrέgΝ mitolὰgiábanΝMunitos apja Thés˹ἡs fia, Akamas (anyjaΝ aΝ trὰjaiΝ δaodiké),Ν akitΝ számosΝ gέrέgΝ
kolὰniaΝ megalapításávalΝ hoztak έsszefüggésbe.Ν EzekΝ egyikeΝ űiprusonΝ volt,Ν SoloiΝ települése,Ν ahonnan M. 

Porcius Cato (Cato Minor) számosΝrabszolgátΝhozatottΝRὰmába,ΝakikreΝPorcianikéntΝisΝszoktakΝhivatkozni.Ν
űuntzΝmindezeketΝέsszevetveΝarraΝjutott,ΝhogyΝpublicius Porcius Munitus egyΝciprusiΝ sέkkelΝrendelkez Ν(aΝ
helyiΝ héroszΝ fiárὰlΝ kaptaΝ aΝ nevét)Ν személyΝ lehetett,Ν akitΝ Porcius Cato hozatottΝ RὰmábaΝ (Porcius), majd 

miutánΝservus publicuskéntΝélt,ΝpedigΝKr.Νe.Νηθ-banΝ tΝisΝfelszabadítottákΝ(publicius).  
319 MÓűSY 1956, 227-228. 
320 CIL II,14 8 (M. Valerius Munitus Astur , Hispania Citerior III. sz.) AE 1939, 59 (L. Iuventius Munitus, 

Syria), [Mu?]nitus Tamax (CSIR-ÖΝ Ἑ,η,1λ,Ν Savaria,Ν ἙἙ.Ν szΝ eleje).Ν űognomenekΝ έnállὰanμΝ űἙδΝ ἙVΝ κββκΝ
(Rὰma),ΝűἙδΝVἙΝββθλŐΝ(Rὰma),ΝűἙδΝVἙΝβθ0κλ (Rὰma). 
321 KAJANTO 1965, 280. 
322 TATUM 1999, 247-βŐκ.ΝaztΝállítja,ΝhogyΝClodius csakΝazΝáltalaΝimádottΝlánytesvéreΝ(aΝhíres-hírhedt,ΝmindigΝ
felt nniΝvágyὰΝClodia Metelli)ΝhὰbortjaΝokánΝváltoztattaΝmegΝnevét.ΝσemΝpolitikaiΝokokbὰl,ΝahogyΝezΝgyakranΝ
felmerül, hiszenΝ egyΝ politikusΝ jὰlΝ tudta,Ν hogyΝ aΝ favor plebis megnyeréseΝ RὰmábanΝ nemΝ azΝ egyenl ségΝ
hangoztatásávalΝ érhet Ν el.ΝSokkalΝ inkábbΝ egyΝdivatos,Ν kέznyelviΝ fordulatΝ voltΝ ekkorΝ azΝ o használataΝ azΝau 

helyettΝazΝel kel kΝkέzέttΝis,ΝésΝaΝClaudiusokΝ(kέztükΝmindenkiΝel ttΝClodia)ΝkέvettékΝazΝújΝtrendeket.Ν(AzΝújΝ
trendekben TATUM szerintΝaΝfalusi,ΝpásztoriΝlétΝidilljétΝkellΝkeresnünk,ΝésΝaΝrájukΝjellemz Νbeszédmὰdot.ΝAzΝ
au-o változásΝazΝumberΝnyelvΝsajátja,ΝaΝjelenségΝisΝRὰmánΝkívülΝjelentΝmegΝel szέr,ΝésΝmivelΝaΝgens Claudia 

számonΝtartottaΝszabinΝeredetét,ΝkülέnέsenΝérthet ΝesetükbenΝeΝváltozatΝpreferálása.) 
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mintegyΝ írásváltozatakéntΝ tekintettekΝ aΝ Clodiusra/ωlodiára, minden bizonnyal a 

néptribunusΝ hivatalosΝ névhasználataΝmiatt.ΝAzΝ au~ō változásΝ ritkaΝ jelenségΝ aΝ vulgárisΝ

latinban, olyannyira, hogy az au diftongusΝ egyesΝ újlatinΝ nyelvekbenΝ változatlanulΝ

meg rz dέtt,Ν nemΝ lettΝ bel leΝhosszúΝo (pl. aurum ρΝ románΝaur)323. A Clodius ésΝmásΝ

tulajdonnevek,ΝvalamintΝegyesΝkέznevekΝesetébenΝazΝau~ō váltakozásΝel szέrΝaΝKr.Νe.ΝἙ.Ν

századΝfolyamánΝbukkanΝfel,ΝmelyetΝcsupánΝbizonyosΝtársadalmiΝrétegekΝbizalmaskodὰΝ

nyelviΝ kifejezésformájakéntΝ lehetΝ értelmezni,Ν mivelΝ nemΝ sikerültΝ teljesΝ kέr enΝ

elterjednie324.Ν ἘogyΝ azΝ ὰlatinΝ korszakbanΝ jelentkez Ν au~o váltakozásΝ (melyetΝ szinténΝ

valὰszín legΝ italikusΝ hátter Ν szociolektálisΝ változásnakΝ tartanak)Ν ennekΝ kέzvetlenΝ

el zményeΝ lenne,Ν nemΝ tisztázott325. Kajanto a Dexter-tΝ nemΝ azΝ si,Ν kέztársaságkoriΝ

el kel ΝnevekΝkέzéΝsorolja,ΝhanemΝazΝújabbΝrὰmaiΝfelfogásΝpéldájakéntΝemlíti,ΝamikorΝaΝ

cognomentΝnemΝegyΝtestiΝdefektusΝkapcsánΝadják,ΝhanemΝazért,ΝmertΝazΝmárΝaΝrὰmaiakΝ

számáraΝ nagyΝ fontosságúΝ rátermettségetΝ ésΝ gyakorlatiΝ tudástΝ sugallja326.Ν Emonában a 

DexterΝ névΝ olyanΝ feliratokonΝ szerepel,Ν melyekΝ bennszülέttekkelΝ hozhatὰkΝ

έsszefüggésbe.ΝEzenkívülΝA(ulus) Agrius Clodius Dexter  névenΝismertΝmégΝegyΝemberΝ

σumidiábὰlΝ(űἙδΝVἙἙἙΝι1κŐ).Ν 

Tullius Secundus: A Tullius gentiliciumΝgyakoriΝnévΝPannoniaΝSuperiorbanΝésΝaΝkέrnyez Ν

provinciákbanΝ is,Ν ésΝ mivelΝ Secundus is az egyik legkedveltebb cognomen volt, nem 

meglep ,ΝhogyΝugyanilyenΝnévenΝtέbbΝszemélytΝisΝismerünk. 

6. sor Cornel{l}ius Priscus: CorneliusokΝ magábὰlΝ EmonábὰlΝ nem,Ν deΝ aΝ kέrnyez Ν

vidékekr lΝ ismertek.Ν Priscus szinténΝ gyakoriΝ cognomennekΝmin sül.Ν AΝCorneliusban 

láthatὰΝ kétΝ δΝ aΝ geminátajelέlésΝ bizonytalanságairaΝ vezethet Ν vissza,Ν aΝ koraiΝ

id szakokbanΝ ritkánΝ állΝ mέgέtteΝ nyelviΝ jelenség,Ν legfeljebbΝ azΝ el tteΝ állὰΝ hosszú,Ν

hangsúlyosΝ EΝ befolyásolhattaΝ aΝ kiejtését,Ν egyfajtaΝ metathesis quantitatis-kéntμΝ aΝ

magánhangzὰΝ hosszúságaΝ átkerültΝ azΝ utánaΝ kέvetkez Ν mássalhangzὰraΝ – ennek 

alapeseteΝ láthatὰΝ aΝ *Iū-pater > Iuppiter, valamint a leitera/lītera >  littera  szὰban,Ν l 

hangra pedig a fellāre példájátΝszokásΝidézniΝazΝetimologikus fēlār˹ alakkal szemben327. 

323 HERMAN 2003, 33. 
324 LEUMANN—HOFMANN—SZANTYR 1977, 79. 
325 ViszontΝ olyannyiraΝ elterjedtΝ volt,Ν hogyΝ PlautusΝ szὰjátékotΝ tudottΝ ráΝ építeniΝ (auscultare ’kihallgatni’Ν ésΝ
osculari ’csὰkolni’Νszὰkezd ΝegybecsengéseΝrévénΝ– Casina  131.). ADAMIK 2009, 165-1θθ.ΝezenΝkívülΝidéziΝ
FestusΝ helyét,Ν melyΝ szerintΝ PlautusΝ eredetiΝ neve,Ν umberΝ lévén,Ν PlotosΝ volt,Ν ésΝ csakΝ kés bbΝ változtataΝ
Plautusra.ΝVagyisΝismerteΝaΝjelenséget,ΝésΝnevétΝlatinΝformában,Νau diftongussalΝadtaΝmegΝRὰmaΝvárosában.ΝAΝ
jelenségetΝhosszanΝtárgyaljaΝADAMS 2013, 81-κι,ΝakiΝlényegébenΝszinténΝugyanerreΝaΝvégkέvetkeztetésreΝjutμΝ
„The o-forms must have had a conversational flavour suited to casual style. They had a  limited acceptability 

even among the educated classes, but only in the appropriate style and context.” 
326 KAJANTO 1965, 68. 
327 LEUMANN—HOFMANN—SZANTYR 1977, 183. 
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7-9. sor quicumque adversar[ii]  sunt, omnesμΝ jὰlΝ ismertΝ fordulatΝ perátkokbὰl,Ν aholΝ aΝ

megnevezettΝ személyekenΝ kívülΝ mindenΝ másΝ lehetségesΝ ellenfélΝ ellenΝ isΝ kérikΝ aΝ

megkέtéstΝ(et siquos alios hostes habeo dfx 5.1.4/4; et quisquis adversus eam loquitur 

dfx 7.1/1; si quis adversarius aut adversaria  dfx 1.4.2/1; item adversarios annorum 

minores dfx 1.4.4/15; et si quis alius erit inimicus Tito Paconio dfx 10.1/1). A 

zárὰformulaΝegyértelm ΝbizonyítékΝarra,ΝhogyΝaΝszέvegΝmegalkotὰjaΝhivatásosΝvarázslὰΝ

lehetett,ΝakiΝismerteΝazΝátkokΝspeciálisΝszὰkincsét. 

 

ÉRTEδεEZÉS   

EmonátΝ azΝ alapításátΝ kέvet Ν id szakbanΝ hagyományosanΝ PannoniaΝ SuperiorΝ egyΝ

településénekΝ szoktákΝ tartani,Ν melyetΝ csakΝ kés bb,Ν aΝ ἙἙἙ.Ν századΝ folyamánΝ csatoltakΝ azΝ

italiai regio X-hoz.Ν AΝ tέrténettudományΝ eΝ megállapításaΝ alapvet enΝ id.Ν PliniusΝ

kimutathatὰanΝ tέbbΝ forrásbὰlΝ έsszeállítottΝ leírásánΝ nyugszik328,Ν ésΝmakacsulΝ tartjaΝmagát,Ν

nohaΝszlovénΝésΝmagyarΝkutatὰkΝszámosΝirodalmiΝésΝrégészetiΝadatotΝhoztakΝfelΝellene.ΝEgy 

2001-benΝ el kerültΝ határk benΝ ε.Ν Šašel-KosΝ mindentΝ eldέnt Ν bizonyítékotΝ lát,Ν aΝ koraiΝ

id szakotΝ tekintveΝmindenképp,ΝmertΝaΝ feliratánΝegyüttΝ említikΝAquileiátΝ ésΝEmonát,Ν amiΝ

nemΝfordulhatottΝvolnaΝel ,ΝhaΝkülέnΝkέzigazgatásiΝterülethezΝ(provinciához)Νtartoznak. Az 

emonaiΝátoktáblát,ΝnohaΝaΝtelepülésΝkoraiΝid szakáhozΝtartozik,ΝésΝígyΝἙtaliáhozΝkέthet ,ΝazΝ

átoktáblákkalΝ foglalkozὰΝ szakirodalomΝ PannoniáhozΝ szoktaΝ csatolni.Ν AΝ hagyományokatΝ

folytatvaΝ bevettemΝ aΝ táblátΝ aΝ pannoniaiΝ gy jteménybe,Ν deΝ amintΝ EmonaΝ kέzigazgatásiΝ

hovatartozásárὰlΝmárΝ nemΝ leszΝ vitaΝ aΝ tudományban,Ν aΝ településselΝ együttΝ eztΝ aΝ szέvegesΝ

emléketΝisΝátΝkellΝsorolnunk. 

AzΝ emonaiΝ átoktáblaΝ bírὰságiΝ átkokΝ kέzéΝ tartozik.Ν AΝ latinΝ nyelv Ν átoktáblákΝ

mindenképpenΝegyΝkoraiΝdarabjárὰlΝlehetΝszὰ,ΝtekintettelΝazΝegyszer ΝfelépítésreΝésΝaΝrajtaΝ

el fordulὰΝnevekre.ΝAΝkoraiΝátoktáblákΝjellegzetességei,ΝhogyΝcsakΝaΝlegfontosabbakatΝírtákΝ

rájukΝ aΝ kέzbenjárὰΝ istenek,Ν er kΝ számára,Ν jelenΝ esetbenΝ aΝ megrendel Ν ellenségeinekΝ aΝ

nevét.Ν εágiához,Ν átoktáblákhozΝ azΝ irodalmi-régészetiΝ emlékekΝ alapjánΝ aΝ társadalomΝ

mindenΝ rétegeΝ szokottΝ fordulni,Ν mégisΝ általábanΝ leginkábbΝ olyanΝ személyekΝ

megnyilvánulásainakΝlehetünkΝtanúi,ΝakiknekΝmásΝeszkέzükΝnemΝvoltΝcéljukΝeléréséhez.ΝEΝ

328 Plin. NH III, 147. Inde glandifera Pannonia, qua mitescentia Alpium iuga per medium Illyricum a 

septentrione ad meridiem versa molli in dextra ac laeva devexitate considunt. quae pars ad mare 

Hadriaticum spectat, appellatur Delmatia et Illyricum supra dictum; ad septentriones Panonia vergit. finitur 

inde Danuvio. in ea coloniae Emona, Siscia . ŠAŠEL-KOS 2003, 13 a Plinius-helyΝ kapcsánΝ idéziΝY. Marion 

1999-esΝtanulmányátΝPliniusΝforrásairὰl (PlineΝetΝl’AdriatiqueΝorientaleμΝquelquesΝproblemesΝd’interpretationΝ
d’Histoire Naturelle 3.129-152. In: Geographica Historica , eds. Arnaud P.—Counillon P. (Ausonius 

Etudes), 119-135. 
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táblaΝmegrendel ir lΝ semΝ tudunkΝmegΝ semmit,Ν semΝ céljárὰlΝ vagyΝ okárὰl.Ν AΝ felírtΝ nevekΝ

azonbanΝ utalnakΝ arra,Ν hogyΝ aΝ megrendel nekΝ komoly,Ν befolyásosΝ ellenfeleiΝ lehettekΝ aΝ

rὰmaiΝpolgárjogúΝférfiakΝésΝrabszolgáikΝszemélyében. 

AΝ vonalkázottΝ γ.Ν sorbaΝ írtΝ servi atq(ue) publicius kifejezésΝ megtέriΝ ésΝ nehezenΝ

értelmezhet véΝtesziΝaΝszέveget.ΝEΝnélkülΝaΝsorΝnélkülΝazΝátoktáblaΝpusztaΝnevekb lΝállna,Ν

azΝ els Ν sorbanΝ egyΝ teljesΝ tria nomina ,Ν majdΝ utánaΝ egyΝ genitivuskéntΝ vagyΝ pluralisΝ

nominativuskéntΝ isΝ értelmezhet Ν gentiliciumΝ cognomennel,Ν azutánΝ háromΝ έnállὰΝ

cognomen, végülΝmégΝnégyΝgentiliciumΝésΝcognomenΝformájúΝnév.ΝAΝlegvégénΝpedigΝegyΝ

zárὰformulaΝ áll,Ν amelyΝ mindenΝ lehetségesΝ ellenségreΝ kiterjesztiΝ azΝ átkot.Ν AΝ javítottΝ sor,Ν

el tteΝ aΝ kétféleképpΝ isΝ értelmezhet Ν névvelΝ űuntznakΝ isΝ nehézségetΝ okozott.Ν AΝ

kézenfekv bbΝmegoldástΝválasztvaΝaΝháromΝrabszolgaΝbirtokosátΝláttaΝFirmius Optatusban, 

deΝmegjegyezte,ΝhogyΝnemΝezΝaΝszokásosΝszὰrend.ΝAΝszolgákΝjelέléséreΝáltalábanΝaΝbevettΝ

formulaΝaΝkέvetkez ΝvoltμΝ aΝ rabszolgaΝneve,ΝmelyetΝ gazdájánakΝneveΝkέvetΝgenitivusban,Ν

végülΝ aΝ servus/serva  szὰ,Ν pl.ΝEutyc< h> es Octaviae ser(va) CIL II 3191 vagy Nicias C. 

Memmi Galli servus CIL II 5045)329.Ν(ἘogyΝaΝrabszolgaΝgazdájánakΝmelyΝneveitΝtüntettékΝ

fel,Ν esetlegesΝ volt,Ν szabályszer ségetΝ nemΝ lehetΝ megállapítani.)Ν EzenΝ aΝ táblánΝ ezzelΝ

szemben elέlΝállnaΝaΝ rabszolgaΝgazdája,ΝaΝ rabszolgákΝneveΝpedigΝcsakΝezutánΝkέvetkezik.Ν

űuntzΝértelmezésétΝkénytelenΝvagyokΝelfogadni,ΝnohaΝaΝpárhuzamokΝhiányaΝkétségbeΝvonjaΝ

aΝ helyességét.Ν AΝ dolgozatΝ témájánakΝ szempontjábὰlΝ nemΝ kέzpontiΝ kérdés,Ν hogyΝ hányΝ

embert, pontosanΝ kiketΝ tudunkΝ azonosítani,Ν deΝ ugyanakkorΝ aΝ problémaΝ mindenképpΝ

árnyaljaΝazΝordinatorΝszέvegértésér lΝkapottΝképünket. 

εitΝlehetΝaΝszέvegΝlejegyz jér lΝmegállapítani˹ 

AΝkέzpontozásΝ esetleges,Ν azΝ els Ν négyΝ sorΝ utánΝ egyáltalánΝnemΝhasználtaΝ aΝ szέvegΝ

leírὰja.ΝAzΝinterpunkciὰkΝcéljaΝepigráfiaiΝemlékekenΝegyrészt,ΝhogyΝelválasszákΝegymástὰlΝ

aΝ szavakat,Ν másrészt,Ν hogyΝ díszítsékΝ feliratot.Ν KevésΝ olyanΝ példátΝ lehetΝ említeni,Ν aholΝ aΝ

kέzpontozásΝ aΝ szέvegΝ egészénΝ kέvetkezetesenΝ vonulnaΝ végig,Ν leginkábbΝ aΝ nagyΝ

odafigyelésselΝ készítettΝ hivatalosΝ feliratokonΝ szerepelnekΝ jὰΝ helyen.Ν AzoknálΝ aΝ

szέvegeknél,ΝaholΝnemΝszavakΝkέzéΝhelyeztékΝaΝjeleket,ΝhanemΝaΝszὰtagokatΝválasztottákΝelΝ

velük,ΝáltalábanΝaΝhangsúlyozássalΝprὰbáljákΝmagyarázniΝaΝhasználatukat330.ΝTermészetesenΝ

azonbanΝ aΝ vésnέk/ordinatorΝ gyengeΝ nyelvtudásáraΝ isΝ utalhatΝ aΝ kiszámíthatatlanΝ

alkalmazásuk.Ν EzenΝ aΝ táblánΝ alapvet enΝ egyesΝ szavak,Ν nevekΝ kέzέttΝ jelennekΝ megΝ

interpunkciὰk,ΝezΝalὰlΝegyedül Fi·rmi Op·tati jelentΝkivételt,ΝaholΝugyanΝaΝtáblaΝszέvegénekΝ

329 LÓPEZΝBARAJA 1993, 52. 
330 LÓPEZΝBARAJA 1993, 27. 
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kέzl iΝ nemΝ jelέltékΝ aΝ pontokat,Ν deΝ űuntzΝ rajzánΝ egyértelm enΝ látszanak.Ν ἘasználatánakΝ

okátΝnemΝlehetΝmegmagyarázniμΝhangsúlyt,ΝkiejtéstΝnemΝtükrέzhet,ΝésΝírástudatlanságotΝsemΝ

feltételezhetΝ aΝ biztosΝ kézreΝ utalὰΝ íráskép.Ν űuntzΝ aΝ táblaΝ leírásábanΝ megadtaΝ aΝ táblaΝ

sérüléseit,ΝaΝszέvegenΝkívüliΝkarcolatokat,ΝdeΝezekr lΝaΝpontokrὰlΝkülέnΝnemΝszὰlt. 

AΝszέvegünkbenΝigenΝkevésΝhangtaniΝtévesztéstΝmutatὰΝhibaΝvan.ΝPusztánΝazΝegyfajtaΝ

hagyománynakΝ tekinthet ,Ν o-valΝ írtΝ Clodius alak,Ν illetveΝ aΝ geminátatévesztésreΝ utalὰ,Ν

szinténΝáltalábanΝhelyesírásiΝhibánakΝtartottΝCornel{l}ius név.ΝAzΝíráskép,ΝaΝkevésΝhibaΝésΝ

az atq(ue) rέvidítésΝhasználataΝalapjánΝgyakorlottΝkez ,ΝiskolázottΝírástudὰΝírtaΝaΝtáblát.ΝAzΝ

viszont,ΝhogyΝazΝinterpunkciὰkatΝkέvetkezetlenülΝhasználta,ΝvalamintΝhogyΝaΝjavítottΝsorralΝ

megnehezítetteΝaΝszέvegΝértelmezését,ΝnemΝemeliΝkiΝazΝátlagosΝátoktáblákΝsorábὰl. 
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A poetoviói átoktábla 

LEδ ἘEδY: 1λ0ŐΝ szeptemberébenΝ találtákΝ aΝmaiΝ SpodnjaΝἘajdinaΝ településen,Ν jelenlegΝ aΝ

mariboriΝ múzeumbanΝ rzik.Ν ÍrásosΝ dokumentumokΝ nemΝ álltakΝ aΝ rendelkezésreΝ aΝ

megtalálásΝkέrülményeir l,Ν ígyΝazΝásatὰΝszὰbeliΝbeszámolὰjaΝalapjánΝA.ΝPremerstein,ΝaΝ

publikálὰjaΝaztΝadtaΝmeg,ΝhogyΝegyΝhamvasztásosΝsírbanΝfeküdt331,ΝésΝkέzvetlenΝmelletteΝ

egyΝt ,ΝegyΝmécses,ΝpénzérmékΝésΝedénydarabokΝvoltak332. 

KEδTEZÉS: A.ΝPremersteinΝaΝbet típusΝalapjánΝaΝ legkés bbiΝ id pontkéntΝ ἙἙ.Ν századotΝadjaΝ

meg,ΝmelyΝellenΝaΝkés bbiekbenΝsenkiΝnemΝfogalmazottΝmegΝkétséget.ΝAΝmegadottΝrajzΝ

alapjánΝ azonbanΝ szinteΝ lehetetlenΝ datálniΝ aΝ tárgyat,Ν ehhezΝ szükségΝ lenneΝ aΝ kísér Ν

leletekre (egy post quem keltezéshez),ΝvagyΝpontosΝásatásiΝdokumentáciὰraΝaΝrétegekr l. 

KÜδS ΝJEδδEGZETESSÉGEK: AΝtáblaΝegyΝmindkét oldalánΝfeliratos,ΝnagyjábὰlΝtéglalapΝalakú,Ν

mindenΝsarkánΝlekerekített,ΝviszonylagΝvastagΝὰlomlap.ΝEredetilegΝaΝkέzepénΝέsszeΝvolt 

hajtva.ΝεéreteμΝγλ-ŐγΝmmΝmagas,Ν10ηΝmmΝhosszúΝésΝγ,ηΝmmΝvastag.ΝAΝküls ΝoldalΝaΝ

hajlításnálΝ létrejέttΝ aprὰΝ lyukatΝ leszámítvaΝ szinteΝ sértetlen,Ν aΝ bels nΝ azonbanΝ kett Ν isΝ

keletkezett.Ν PremesteinΝ feltételezéseΝ szerintΝ aΝ táblaΝ mellettΝ találtΝ t velΝ rέgzíthettékΝ aΝ

táblátΝvalahovaΝ(talánΝegyΝcippusra),ΝúgyΝhogyΝaΝt ΝfejeΝazΝέsszehajtottΝtáblaΝbelsejébenΝ

volt,ΝésΝerreΝszorosanΝrányomtákΝazΝὰlomlapΝmindkétΝoldalát. 

PAδEτGRÁFἙA: AΝbet típusΝkapitális,ΝnéhánynálΝmégΝaΝtalpakatΝisΝjelέlték.ΝσagyságukΝγΝésΝ

ιΝmmΝkέzέttΝmozog.ΝPremersteinΝazΝírásképr lΝaztΝállapítjaΝmeg,ΝhogyΝtέbbΝilyenΝtáblaΝ

isΝismertΝezzelΝazΝegyfajtaΝnaivΝtitkosírással333,ΝmelyΝegyszerreΝadΝmisztikusΝésΝmágikusΝ

karaktertΝaΝjeleknek,ΝdeΝugyanakkorΝazΝelolvasástΝisΝmegnehezíti.ΝAΝhatsorosΝszέvegΝ1.Ν

ésΝγ.ΝsoraΝjobbrὰlΝbalraΝhalad,ΝésΝaΝteljesΝszέvegΝmintegyΝkétharmadábanΝmὰdosítottákΝaΝ

bet kΝirányátΝis,ΝvagyΝbalraΝtükrέzve,ΝvagyΝfejjelΝlefeléΝállnak.ΝAΝküls ΝoldalΝszέvegéhezΝ

képestΝaΝbels ΝoldalΝszέvegétΝúgyΝírtákΝfel,ΝhogyΝaΝlapotΝnemΝaΝrέvidΝoldalán,Νhanem a 

hosszúnΝfordítottákΝmeg. 

EGYÉŰΝ JEδδEGZETESSÉGEK: AzΝ AἙJΝ ŐγβΝ PremersteinΝ tanulmányábὰlΝ kétΝ informáciὰtΝ

ragadottΝ ki,Ν szέvegkέrnyezetΝ nékülΝ (aΝ feltételezettΝ cippustΝ ésΝ PremersteinΝ naive 

Geheimschriftjét,Ν ráadásulΝ aΝ kevésbéΝ szerencsésΝ primitive szinonímával),Ν ezáltalΝ úgyΝ

t nik,ΝminthaΝértetlenülΝállnaΝaΝleletΝel tt. 

 

 

331 AzΝAἙJΝPremesteinΝpusztaΝfeltételezésétΝaΝtáblaΝeredetiΝelhelyezésér lΝvalὰsnakΝvesziΝésΝígyΝutalΝráΝ(„mit 

einem Nagel an einem Grabe befestigt”). 
332 PREMERSTEIN 1906, 193. 
333 „eine art naiver Geheimschrift.  
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PUŰδἙKÁűἙÓK:  

PREMERSTEIN 1906 

AE 1907, 99 

JEANNERET 1918 

BESNIER 1920 Nr. 9. 

GARűÍAΝRUIZ 1967 Nr. 1.  

AIJ 432 

dfx 8.4/1  

FARAONE–KROPP 2010, Text 12. 

NÉεETἘ 2012b  

 

 

 

 Az AIJ 432 rajza (Premerstein eredeti rajza ἉlἉpjánΝminimálisἉnΝmódosítἢἉ) 
 

BET Ἐ ΝÁTÍRÁS EPἙGRÁFἙAἙΝSZÖVEGKÖZδÉS 

1 PAVLINA AVERSA SIT 

2 A VIRIS OMNIBVS 

3 ET DFEICSA SIT NE QVID 

4 POSSIT MALI FACERE 

5 FIRMINAM [CL]OD[AS] AB O 

6 MNIBVS HVMANIS 

1 Paulina aversa sit 

2 a viris omnibus 

3 ˹tΝd˹˺i xοωS ἉΝsit,Νn˹Νqἡid 

4 possit mali facere. 

5 όirminἉmΝcl Ἁἡοτ dἉsΝἉbΝo- 

6 mnibus humanis. 

 

KRἙTἙKAἙΝAPPARÁTUS  

3 DEEICSA deficsa  PREMERSTEIN 1906, DFEICSA deficsa  AIJ 432, defi xοcs Ἁ dfx 8.4/1, 

<ψἡchstἉb˹nΝ…Νt˹ilsΝinΝ˺Ἁlsch˹rΝR˹ih˹n˺olg˹Νgeschrieben>  HD023576334 

 

334 AzΝEDἘΝugyanΝutalΝaΝkommentárbanΝaΝrosszΝsorrendbenΝírtΝbet kre,ΝdeΝegyikΝátírásbanΝsemΝadjaΝmegΝazΝ
érintettΝrészt.Ν 
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NORMALἙZÁδTΝSZÖVEGKÖZδÉS 

Paulina aversa sit a viris omnibus, et defixa sit, ne quid possit mali facere. 

Firminam claudas ab omnibus humanis. 

 

FτRDÍTÁS 

Paulina forduljon el mindenΝ férfitὰl,Ν ésΝ legyenΝ átokkalΝmegkέtve, hogy ne tudjon semmi 

rosszat tenni. 

FirminátΝzárdΝelΝazΝέsszesΝembert l.Ν 
 

KτεεEσTÁRΝ 

1. sor PaulinaμΝεárΝaΝkέztársaságkortὰlΝkezd d enΝrendkívülΝnépszer nekΝszámítὰΝPaullus 

egyΝvariánsa,Νkés bbΝaΝkereszténységΝalattΝpedigΝSzentΝPálΝmiattΝadtákΝaΝgyermekeknekΝ

ezt a nevet.Ν AzΝ eredetiΝ névΝ jelentéseΝ nemΝ egyértelm ,Ν hogyΝ vajonΝ alacsonyΝ termetre,Ν

kistestvérre,Ν vagyΝ esetlegΝ általábanΝ aΝ kisbabáraΝ utalὰΝ névΝ volt335.Ν σ nem Ν alakjaΝ

kέztársaságkoriΝpraenomenb lΝváltΝcognomenné,ΝszámosΝváltozataΝterjedtΝel.ΝAzΝὰlatinΝ-

ll- aΝkés bbiekΝfolyamánΝnormatívanΝ-l-léΝválhatottΝegyesΝszavakban,Νf legΝhosszúΝ ī ésΝ

diftongusokΝutánΝ(vīlla ~ vīlicus, mīlle ~ mīlia).ΝAΝjelenségΝmeglétéreΝutalΝaΝváltakozásΝ

az aula  ~ ōllἉ,ΝésΝígyΝaΝpaull- ~ paul- kezdet Νszavakban336.  

aversa sit: Ahogy azt az aquincumi átoktáblaΝ esetébenΝ isΝ láthattuk,Ν aΝ varázslὰkέnyvekΝ

ennélΝ aΝ szὰnálΝ szabadΝ teretΝ adtakΝ aΝ varázslὰΝ έnállὰΝ megoldásainakΝ — deΝ legalábbisΝ

tέbbféleΝ mintakέnyvetΝ feltételezhetünk.Ν AΝ poetoviὰiΝ darabΝ abbaΝ aΝ csoportbaΝ tartozik,Ν

aholΝ aΝ szὰΝ hatásosságátΝ retrográdΝ írássalΝ fokozták.Ν εégΝ ezenΝ aΝ csoportonΝ belülΝ semΝ

egyformaképpenΝfordítottákΝmegΝazΝírástμΝvanΝaholΝazΝegészΝszέveg,ΝvanΝaholΝegyΝrészeΝ

retrográd,Ν vanΝ aholΝ csakΝ aΝ megátkozniΝ szándékozottΝ személyΝ neveΝ fordított337.Ν Els Ν

olvasatraΝ ezΝ azΝ átokΝ aΝ kevésbéΝ agresszívakΝ egyikénekΝ t nik,Ν deΝ aΝ másikΝ kétΝ igealakΝ

megvizsgálásávalΝ ésΝ aΝ párhuzamokΝ έsszegy jtésévelΝ kimondottanΝ kegyetlenΝ sorsotΝ

kérnekΝaΝkétΝn re.ΝΝ 

3. sor deficsa: az x helyettesítéseΝ cs bet párralΝ kétΝ jelenségreΝ vezethet Ν visszaμΝ aΝ koraiΝ

id kbenΝmegfigyelhet Νvolt egyΝtendencia,ΝmiszerintΝvalamiféleΝellentmondástΝéreztekΝaΝ

kett sΝ mássalhangzὰkΝ egyΝ bet velΝ tέrtén Ν visszaadásaΝ iránt,Ν mintΝ ahogyΝ azΝ láthatὰΝ

példáulΝazΝx „kέrülírásában”ΝaΝsalacs, vicsit alakokban338, illetve a pleonasztikus vicxit, 

335 KAJANTO 1965, 244. 
��6 LEUMANN—HOFMANN—SZANTYR 1977, 141.
337 (AE 2010, 1023) Vaeraca,  sic res tuas perverse agas, quomodo hoc perverse scriptum est (azΝ egészΝ
szέvegΝjobbrὰlΝbalraΝhalad),ΝdfxΝη.1.η/ŐΝquidquid conabitur, quidquid aget, omnia illi inversum sit (kέrbefutjaΝ
aΝf Νszέvegmez t),ΝdfxΝθ.1/1ΝSic, Silvia, inversum maritum cernes, quomodo nomen illius scriptum est (majd 

pedigΝaΝnévΝretrográdan).ΝAΝtovábbiΝaversus-tΝtartalmazὰΝátokszέvegr lΝl.ΝFARAONE—KROPP 2010. 
338 HozzáΝ kellΝ tenni,Ν hogyΝ egyesΝ szavaknálΝ έnkéntelenΝ etimologizásΝ isΝ vezethetettΝ aΝ nemΝ normatívΝ alakokΝ
leírásához, mintΝpéldáulΝolyanΝszavaknál,ΝaholΝazΝeredeti -k, -g vég Νt hέzΝ-s- elemΝjárult. 
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coniuncxs alakokban.Ν Kés bbΝ amikorΝ aΝ vulgárisΝ latinbanΝ márΝ elkezd dέttΝ bizonyosΝ

mássalhangzὰ-csoportokΝ egyszer sέdése,Ν amiΝ általábanΝ azΝ els Ν elemΝ asszimiláciὰjávalΝ

járt339,ΝolyankorΝjέhettekΝlétreΝkülέnbέz ΝhiperkorrektΝalakokΝazΝx írásmὰdjaibanμΝsx, xs, 

cs, xss, xx.Ν σohaΝ aΝ szὰΝ eredetiΝ jelentéseΝ ’l˹szúrni,Ν l˹szúrássἉlΝ rὅgzít˹ni’,Ν márΝ aΝ

klasszikus korra kialakult ’m˹gátkozni’ jelentéseΝ is,Ν valὰszín legΝ aΝ rituálékΝ világábὰlΝ

átkerülve340.Ν EΝ kett sΝ jelentésΝ végigΝ jelenΝ vanΝ azΝ átoktáblákon,Ν ésΝ valὰszín legΝ azΝ

átoktáblávalΝ dokumentáltΝ rítusΝ egyikΝ f Ν elemeΝ isΝ lehetett.Ν AΝ poetoviὰiΝ táblaΝ esetébenΝ

ennekΝkülέnέsenΝnagyΝlehet ségeΝvan,ΝtekintettelΝarra,ΝhogyΝaΝtáblaΝkέzvetlenΝkέzelébenΝ

egyΝ t Ν isΝ el került.Ν AΝ szέvegΝ megalkotὰjaΝ számáraΝ aΝ szὰΝ f Ν jelentéseΝ aΝ ’m˹gátkoz’ 

lehetett,Ν passzívΝ szerkezettelΝ kériΝ ennekΝ beteljesülését,Ν azΝ avertere olyanΝ jelentésbenΝ

használtΝ alakjaΝ után,ΝmelynekΝ aΝ szinonímájaΝ aΝ claudere. A defigo szὰΝ kétΝ jelentéseΝ aΝ

szέvegünkbenΝ egymásbaΝ folyik.Ν EgyrésztΝ PaulinaΝ m˹gátkozását szeretnéΝ aΝ szέvegΝ

megrendel jeΝelérni,ΝamiΝabbanΝnyilvánulΝmeg,ΝhogyΝezentúlΝneΝtudjaΝaztΝcsinálni,ΝamiΝ

azΝ Ν szokásaμΝ ártani,Ν vagyΝ egyenesenΝ varázslattalΝ gonosztetteketΝ véghezΝ vinniΝ (l.Ν aΝ

kέvetkez Ν bekezdés).Ν εásrésztΝ aΝ defigo alapjelentésévelΝ isΝ érthetjükΝ aΝ mondatotμΝ

Paulina legyen l˹szὅg˹zἢ˹,Ν m˹gkὅtἢ˹, nehogyΝ ártaniΝ tudjon.Ν Ν εindezekenΝ túl,Ν aΝ rítusΝ

soránΝazΝátkotΝhatásosabbáΝ tehettékΝaΝ táblánakΝésΝvalὰszín legΝmásΝ tárgyakΝ t velΝvalὰΝ

szurkálásával,ΝrájátszvaΝaΝszὰΝmásikΝ(valὰjábanΝeredeti)Νjelentésére.ΝSzámosΝpárhuzamosΝ

helyetΝtalálunk,ΝaholΝaΝmegátkozásΝjelentéseΝmerülΝfelΝaΝszὰnakΝels Νhelyen341.  

ne quid possit mali facereμΝ AΝ célhatározὰiΝ mellékmondatΝ szerkezetétΝ kétféleképpenΝ

kέzelíthetjükΝmegμΝaΝlegkézenfekv bbΝértelmezésΝaΝmali genitivus partitivusiΝhasználataΝ

a quid mellett. Ugyanakkor a mali végénΝe~i tévesztéssel342 számolvaΝazΝátoktáblákonΝ

sokkal gyakoribb malefacere igétΝkapjuk,ΝmelyΝaccusativusiΝvonzattalΝritka,ΝdeΝpéldáulΝ

PlautusnálΝ tέbbszέrΝ isΝ el fordulμΝ quid est, quod vobis pessumae haec malefecerint 

(Truc. 295), militi male quod facietis ambae (Mil. 892), te nolim suscensere quod ego 

iratus ei feci male (űapt.Ν λŐγ.).Ν PremersteinΝmégΝ aztΝ tartottaΝ valὰszín bbnek,Ν hogyΝ aΝ

339 HERMAN 2003, 43. 
340 r˹gisΝ…ἉnimἡmΝd˹˺ig˹r˹Νἢotis - Ciris 377; caput sanctum tibi dira precatione defigis Sen. Ben. 6.35,4,Νs tΝ
egyΝversesΝsírfeliratrὰlμΝcarminibus defixa iacuit CIL VIII 2756. 
341 dfx 1.7.4/1 (I. sz. eleje) Meo sumptu defigo illos, ut pereant. Ezzel szemben a defigo alapjelentésétΝ
használjaΝ aΝ dfxΝ 11.1.1/κΝ átokszέveg,Ν mivelΝ aΝ melletteΝ állὰΝ extorsivalΝ aΝ kifejezéstΝ halmozásnakΝ lehetΝ
értelmezniμΝQἡomodoΝhἡicΝgἉlloΝlingἡἉmΝἢiἢoΝ˹xtorsiΝ˹tΝd˹˺ixiΝ… A. KroppΝaΝdfxΝ1.Ő.β/γΝszέvegébenΝjavítástΝ
eszkέzέlμΝmiutánΝ a szέvegΝ számolatlanulΝ sorolΝ felΝ testrészeket, ígyΝ folytatὰdikμΝ…Ν defigo in has tabellas. 

KroppΝ vonzattévesztésselΝ számolvaΝ inkábbΝ in his tabellistΝ javasol,Ν nohaΝ aΝ szέvegΝ szerz jeΝ érthetteΝ úgyΝ is,Ν
hogy aΝ fentΝ soroltΝ testrészeketΝ azΝ ὰlomlaphozΝ szέgezi,Ν ezzelΝ átkozzaΝ meg.Ν εásΝ szὰval,Ν aΝ javításΝ nemΝ
feltétlenülΝszükséges. 
342 HERMAN β00γ,ΝκγΝolyanΝ„barbár”ΝszὰέsszetételeketΝ idézΝazΝAppendix Probibὰl,ΝmelyeknélΝaΝszὰhatáronΝ
állὰΝhangΝtévesenΝazΝ-i- (22. aquaeductus non aquiductus ésΝ1ηλ.Νterrae motus non terrimotium) 
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qἡidΝ …Ν mἉliΝ ˺Ἁc˹r˹ szerkezetΝ aΝ szέvegΝ megalkotὰjánakΝ véletlen,Ν alkalomΝ szülteΝ

megfogalmazásaΝ(’rosszatΝtenni,Νártani’),ΝmelyΝmέgέttΝviszontΝmegbújtΝazΝirodalombanΝ

isΝadatolt,ΝvarázslássalΝkapcsolatosΝjelentésárnyalata,ΝahogyΝaztΝTacitusnálΝisΝolvashatjukΝ

GermanicusΝhalálávalΝkapcsolatban343,ΝilletveΝApuleiusnál344. 

5. sor FirminamμΝ SzinténΝ egyΝ nagyonΝ népszer Ν cognomen-típusΝ tagja,Ν melyetΝ szívesenΝ

használtakΝaΝrabszolgáknálΝpozitívΝjelentéstartamaΝmiatt. 

[cl]od[as] μΝ nohaΝ nagyonΝ sérültΝ azΝ ὰlomlapΝ ezenΝ aΝ helyen,Ν aΝ szέvegΝ szerkezeteΝ ésΝ

párhuzamosΝ helyekΝ alapjánΝ mindenΝ valὰszín ségΝ szerintΝ helyesΝ PremersteinΝ

kiegészítése.ΝAzΝemonaiΝtáblánálΝisΝtárgyaltΝau~o váltakozásΝújabbΝpéldájaΝjelenikΝmegΝ

itt,Ν szinténΝ aΝ claud- szὰt benΝ (Clodius Dexter).Ν AzΝ ottΝ hivatkozottΝ irodalomΝ egyetértΝ

abban,Ν hogyΝ aΝ jelenségΝ nemΝ tudottΝ aΝ vulgárisΝ latinΝ teljesΝ spektrumábanΝ elterjedni,Ν aΝ

váltakozásΝkülέnbέz Ν id szakokbanΝ jelenikΝmeg,Νkülέnbέz Ν területekenΝésΝcsakΝegyesΝ

szavaknál.ΝTulajdonnevekΝkέzülΝ isΝcsakΝnéhánynálΝ figyelhet ΝmegΝaΝ jelenség,Ν ígyΝels Ν

helyen a Claudius/Clodiusnál,ΝPlautus/Plotusnál,ΝdeΝaΝPaulus n iΝpárja,ΝPaul(l)a/Pol(l)a  

isΝ aΝ leggyakoribbakΝ kέzéΝ tartozik345.Ν EgészenΝ extrémΝ esetétΝ lehetΝ megfigyelniΝ aΝ

kέvetkez Ν gyakranΝ idézettΝ urnafeliratonΝ annak,Ν hogyΝ mennyireΝ nemΝ voltΝ általánosΝ aΝ

jelenségΝ (ugyanazΝ aΝ névΝ au ésΝ o változatbanΝ isΝ olvashatὰΝ rajta)μΝ Ν egyikΝ oldalánΝ L. 

Pomponius L. f. Arsniae gnatus Plautus,ΝmígΝaΝmásikonμΝL. Pomponius L. f. Plotus346. 

Táblánkon,Ν ennekΝkevésbéΝ szembet n Ν változataΝ figyelhet ΝmegμΝ nohaΝ clodas igealak 

szerepel,Ν azΝ els Ν megátkozottΝ n Ν neveΝ mégisΝ Paulina formábanΝ olvashatὰ.Ν ErreΝ aΝ

„kέvetkezetlenségre”Ν párhuzamkéntΝ lehetΝ említeniΝ mégΝ egyΝ karthagὰiΝ táblát,Ν aholΝ έtΝ

űlaudiustΝ átkoznakΝ meg,Ν négyükΝ neveΝ o-valΝ szerepel,Ν egyikükéΝ viszontΝ au-val (dfx 

11.1.1/κ)Ν AzΝ egyesΝ számΝ másodikΝ személybenΝ egyΝ isteniΝ er t l,Ν illetveΝ passzívΝ

formábanΝ általánosanΝ megfogalmazottΝ kérések,Ν parancsokΝ váltogatásaΝ gyakran 

el fordulὰΝjelenségΝazΝátoktáblákon.Ν 

6. sor humanisμΝ aΝ carnuntumiΝ táblánΝ olvashatὰΝministri helyetti ministeria  alakkal lehet 

párhuzambaΝállítani.ΝΝPremersteinΝésΝFaraone–KroppΝisΝúgyΝgondolja,ΝaΝpluralisΝneutrumΝ

343 AΝfeljebbΝmárΝidézettΝrészleΝ(aΝsavariaiΝtáblánál)μΝAnn. II, 69: et reperiebantur (…)Νsemusti cineres ac tabo 

obliti aliaque malefica quis creditur animas numinibus infernis sacrari.Ν („ésΝ csakugyanΝ találtakΝ…Ν féligΝ
elégettΝésΝrothadékΝlepteΝhamvakat,ΝsΝegyébΝártὰΝszereket,ΝamelyekkelΝ– aΝkέzhiedelemΝszerintΝ–a lelkeket az 

alvilágiΝisteneknekΝlehetΝszentelni.”ΝFord.ΝŰorzsákΝἙ.)Ν 
344 Metam. IX, 29: ad familiares feminarum artes accenditur magnaque cura  requisitam veteratricem 

quandam feminam, quae devotionibus ac maleficiis quidvis efficere posse credebatur. 
345 LEUMANN—HOFMANN—SZANTYR 1977, 72. és ADAMS 2013, 86. 
346 CIL I2 β0ηη.ΝἙdéziΝADAMIK β00λ,Ν1θη.ΝésΝADAMS 2013, 86. 
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a hominibus szὰΝhelyettΝállΝ’εenschen’,ΝilletveΝ’mortals’Νjelentésben347.ΝAΝvulgárisΝlatinΝ

tendenciáitΝ tekintveΝ igazatΝ adhatnánkΝ nekik,Ν s tΝ továbbáΝ megkockáztathatnánkΝ aΝ

PἉἡlinánálΝ említettΝ viri szinonímájakéntΝ venni,Ν hiszenΝ azΝ elvontΝ fogalmakΝ ekkorΝ

gyakranΝkonkrétΝtárgyak,ΝszemélyekΝjelέléséreΝszolgáltak348. Azonban, ahogy azt lejjebb 

látniΝ fogjuk,Ν aΝ clodas speciálisΝ (halálraΝ utalὰ)Ν jelentéseΝ miatt,Ν meggondolandὰ,Ν hogyΝ

inkábbΝ’minden,ΝamiΝemberi’-tΝértsünk-eΝrajta.ΝAzΝemberiΝkέzέsségt lΝvalὰΝelzárásΝnemΝ

csakΝ ezenΝ aΝ táblánΝ jelenikΝ megμΝ aΝ DTεΝ θΝ Bellona papjairὰlΝ állítja,Ν hogyΝ kΝ nemΝ

számítanakΝazΝemberiΝnemΝtagjaiΝkέzé,ΝésΝugyanaztΝkériΝazΝátokΝaΝmegátkozottrὰlΝisμΝnec 

illi  in numero hominum sunt, neque ille sit. A dfx 7.5/1 pedig az aversus szὰtΝszinténΝazΝ

emberiΝkέzέsségb lΝvalὰΝkitaszítássalΝegyütt használjaμΝut persequamini et eum aversum 

a fortunis suis avertatis et a suis proximis et ab eis, quos carissimos habeat. 

 

ÉRTEδεEZÉS   

PremersteinΝ publikáciὰjaΝ AudollentΝ gy jteményesΝ munkájaΝ utánΝ kétΝ évvelΝ jelentΝ

meg.Ν εivelΝ akkorΝ isΝ nyilvánvalὰΝ volt,Ν hogyΝ gέrέgΝ el képekreΝ vezethet Ν visszaΝ azΝ

átoktáblákΝkészítésénekΝ szokása349,Ν alapvet enΝolyanΝhelyekr lΝvártákΝ aΝ felbukkanásukat,Ν

aholΝ er sebbΝ hellenisztikusΝ hatásokΝ érvényesültek,Ν tέbbΝ keletiΝ elemΝ jelenléteΝ voltΝ

bizonyított.Ν PannoniábanΝ aΝ poetoviὰiΝ darabΝ volt azΝ els ,Ν ezértΝ isΝ tekintettekΝ ráΝ nagyΝ

várakozásokkal.ΝAzΝὰkoriΝtelepülésΝfontosságátΝmárΝaΝXX.ΝszázadΝelejénΝsemΝkérd jeleztékΝ

meg,Ν hiszenΝ kereskedelmiΝ csomὰpontΝ volt,Ν számosΝ észak-itáliaiΝ telepessel,ΝTraianusΝ utánΝ

pedigΝ veteránkolὰniáváΝ alakult.Ν PremersteinΝ értékelésébenΝ aΝ településΝ azΝ átoktáblaΝ

felbukkanásávalΝ„teljesΝjogúΝrὰmaiΝvárossá”ΝlépettΝel ,ΝahováΝazΝitáliaiΝkultúraΝutolsὰΝaprὰΝ

jellegzetességeΝisΝbejárástΝnyert. 

PremersteinΝ aΝ fordítottΝ írásΝ titkosírásΝ jellegétΝ helyezteΝ el térbe,Ν bárΝ tisztábanΝ volt 

azzal,Ν hogyΝ ezΝ mágikusΝ ésΝ misztikusΝ tέbbletetΝ adottΝ aΝ szέvegnek,Ν els sorbanΝ aΝ szerz Ν

identitásátΝvoltΝhivatottΝ rizni.ΝEzzelΝaΝmeglátásávalΝkέnnyenΝvitábaΝlehetΝszállni,ΝhiszenΝhaΝ

márΝ valakiΝ megtaláltaΝ aΝ táblát,Ν minimálisΝ írniΝ ésΝ olvasniΝ tudássalΝ aΝ kapitálisΝ bet kΝ

elolvasásaΝ(mégΝfordítottΝiránybanΝis)ΝnemΝokozhatottΝkülέnέsΝnehézséget.ΝSokkalΝinkábbΝaΝ

mágiaΝfordítottΝvilágánakΝleképezéseΝjelenikΝmegΝazΝírásben,ΝvalamintΝazΝaversus szὰnakΝazΝ

ábrázolása. 

347 PREMERSTEIN 1λ0θ,Ν 1λκΝ ésΝ FARAONE–KROPP 2010, 394. AzΝ általukΝ isΝ javasoltΝ homo jelentésΝ mellettΝ
tudnámΝfelhozniΝtέbbekΝkέztΝaΝdfxΝη.1.γ/βΝátokszέvegetμΝHumanum, qui sustulit Verionis palliolum sive res 

illius, qui illius minus fecit, ut illius mentes, memorias deiectas… 
348 HERMAN 2003, 81. 
349 AUDOLLENT 1904, p. CVIII. 
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εennyireΝkegyetlenΝisΝezΝazΝátokszέveg˹ΝEls ΝolvasatraΝaΝkevésbéΝer szakosakΝkέzéΝ

sorolhatnánkμΝ„PaulinaΝ forduljonΝelΝ aΝ férfiaktὰl,Ν vagyisμΝ tέbbetΝneΝ tudjonΝkedvükreΝ tenni.Ν

ÉrjenΝelΝhozzáΝ ezΝ azΝ átok,ΝhogyΝneΝ tudjonΝ továbbΝártaniΝ senkinek,ΝneΝokozzonΝ fájdalmatΝ

senkinek.Ν FirminaΝ seΝ kerüljέnΝ tέbbéΝ férfiakΝ kέzelébe.”Ν ἘaΝ azonbanΝ kέzelebbr lΝ

megvizsgáljukΝ azΝ igéketΝ ésΝ aΝ mágiábanΝ ábrázoltΝ jelentésüket,Ν külέnέsΝ kegyetlenségetΝ

vélhetünkΝfelfedezniΝebbenΝaΝhatΝsorban.ΝAzΝaverto igévelΝkorábbanΝazΝaquincumiΝátoktáblaΝ

kapcsánΝ márΝ foglalkoztunk.Ν δáttuk,Ν hogyΝ aΝ jelentése számosΝ képzetetΝ keltettΝ aΝ

varázslὰkban.Ν ἙttΝ azΝ egyikΝ legembertelenebbΝ párhuzamosΝ szέvegetΝ kellΝ idéznünkΝ – jὰΝ

eséllyelΝhasonlὰΝfordulhatottΝmegΝennekΝazΝátoknakΝaΝmegszέvegez jében.ΝdfxΝŐ.γ.1/βΝ…Ν

quomodo hic catellus aversus est nec surgere potest, sic nec illi. Sic transpicti350 sint, 

quomodo ille.ΝAΝchagnoniΝtáblánΝazΝaversus egyenesenΝaΝhalálraΝutalΝ— azΝutánaΝkέvetkez Ν

mintegyΝ magyarázὰΝ kifejezésΝ folytánΝ

egyértelm enΝkiderülΝ—,ΝdeΝhaΝmégΝígyΝsemΝ

lenneΝ nyilvánvalὰ,Ν akkorΝ azΝ állatkέlyέkΝ

megkínzása (transpicti)Ν mindenΝ továbbiΝ

kétségetΝ kizár.Ν AΝ szὰΝ továbbiΝ

reminiszcenciájakéntΝ említhetjükΝ azokatΝ aΝ

kisΝ kerámiafigurákat,Ν melyeketΝ külέnbέz Ν

kitekertΝ pὰzokban,Ν olykorΝ arccalΝ lefeléΝ

szoktakΝ fέldbeΝ helyezni.Ν GagerΝ háromΝ

típusukatΝ külέnbέztetiΝ megΝ aszerint,Ν hogyΝ

milyenΝ kapcsolataΝ álltΝ fennΝ aΝ

megátkozottnakΝ aΝ megrendel vel351. 

EgyrésztΝ szerelmiΝ ügyb lΝ kifolyὰlag,Ν

másrésztΝvalamiféleΝszemélyesΝellentétΝmiattΝkészülhettekΝaΝvudubabákΝ(aΝharmadikΝminketΝ

kevésbéΝérint,ΝezekΝaΝlὰversenyekΝbefolyásolásáhozΝkészítettΝfigurák). 

 AΝ jobbraΝ láthatὰ,Ν nehezenΝ kivehet Ν rajzonΝ egyΝ fejΝ nélküliΝ férfiΝ alakΝ ὰlomfigurájaΝ

ismerhet Ν fel,Ν hátrakέtέzέttΝ kezekkel,Ν lábakkal,Ν kétΝ szέggelΝ átszúrva.Ν (GAGER 1995, 16 

ábrájaΝegyΝattikaiΝsírbὰlΝel kerültΝfigurárὰl.)ΝAzΝaversusságaΝjὰlΝmegfoghatὰváΝvált,Νtagjait 

kitekerték,Ν hátratekerték,Ν fejétΝ eltáἢolították,Ν majdΝ végülΝ elásták.Ν Ezenkívül,Ν aΝ poetoviὰiΝ

táblaΝ defixa szavaΝ isΝ észrevehet Ν aΝ kétΝ szέgΝ révén.Ν EnnekΝ leghíresebbΝ darabjátΝ

EgyiptombanΝ találtákΝ egyΝ átoktáblávalΝ együtt.Ν εivelΝ aΝ varázspapiruszokΝ kέzέttΝ

350 trans +  pango participium perfectum passivi hapax legomenon alakjaΝaΝhagyományosΝértelmezésΝszerint.Ν 
351 GAGER 1992, 15. 
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meg rz dέttΝ aΝ hozzáΝ tartozὰΝ rítusΝ leírásaΝ is,Ν tudjuk,Ν

hogyΝ aΝ t velΝ szurkálásΝpontosanΝmiértΝ zajlottμΝ aΝ céljaΝ

els sorbanΝ aΝ kényszerítésΝ volt.Ν AΝ reménytelenΝ

szerelmesΝ férfiΝ ígyΝ akartaΝelérni,ΝhogyΝ imádottjaΝ csakΝ

ráΝtudjonΝgondolni352 (aΝképetΝkέzliΝGAGER 1992, 98.). 

AΝ poetoviὰiΝ táblánΝ aΝ defixio céljaΝ nemΝ ez,Ν nemΝ

szerelemreΝ kέtelezikΝ Paulinát,Ν hanemΝ arraΝ hogyΝ

felhagyjonΝ eddigiΝ viselkedésével.Ν FaraoneΝ

kategὰriáivalΝ élveΝmígΝ aΝ 1γΝ t velΝmegszúrtΝ szoborkaΝ

céljaΝattraction volt,ΝPaulinátΝésΝFirminátΝ separation-

nelΝ sújtották353.Ν VégülΝ aΝ harmadikΝ igealakΝ (clodas) 

képiΝ ábrázolásáhozΝ isΝ lehetΝ példátΝ találniΝ b ségesen,Ν

f legΝ gέrέgΝ vidékekr l.Ν AzΝ athéniΝ KerameikosΝ

sírjaibanΝ tέbbΝ fémdobozkát,Ν aprὰΝ koporsὰtΝ találtak,Ν

bennükΝ„megkínzott”ΝkerámiafigurákkalΝ(Kr.Νe.ΝV-IV. 

századraΝdatálhatὰk,ΝGAGER 1992, 17.). A dobozokon 

olvashatὰΝfeliratokΝalapjánΝezúttalΝnemΝszerelmiΝmegkέtésekr lΝvanΝszὰ,ΝhanemΝvalamilyenΝ

bírὰságiΝ eljárásrὰl.Ν AΝ kisΝ figurákΝ

azΝ ellenfeletΝ személyesítikΝ meg,Ν

ketΝ zárjákΝ elΝ azΝ emberekt l.Ν

AzzalΝhogyΝaprὰΝkoporsὰkban egy 

temet benΝ fέldelikΝ elΝ ket,Ν

nyilvánvalὰváΝ válik,Ν nemΝ

egyszer enΝ elzárás,Ν aΝ tέbbiΝ

embert lΝ valὰΝ távoltartásΝ azΝ átokΝ

célja,ΝhanemΝaΝhalálukatΝkívánják.Ν 

AzΝittΝbemutatottΝképekΝnemΝ

feltétlenülΝ jelentikΝ azt,Ν hogyΝ aΝ

poetoviὰiΝ táblaΝ mindenképpΝ

kέzvetlenülΝezekΝmenténΝjέttΝlétre,Ν

mivelΝid benΝráadásulΝnagyΝtávolságraΝállnakΝegymástὰl.ΝAztΝviszontΝmegkockáztathatjuk,Ν

352 PGM IV, 328-329.   π Ν Ν Ν α,Ν π Ν Ν ϑ  π Νἐ  υ,Ν  α. 
353 HogyΝmennyireΝáltalánosΝvoltΝszerelmiΝátkoknálΝaΝt velΝszurkálás,ΝτvidiusΝtέbbΝhelyenΝisΝbizonyítjaμΝAm. 

III.7,27-30; Her. VI.82-94; Fasti II, 571-582. 
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hogyΝ aΝ mintakέnyv,Ν melyb lΝ aΝ varázslὰΝ ennekΝ azΝ átoknakΝ azΝ elemeitΝ vette,Ν ezekreΝ azΝ

el képekreΝ mentΝ vissza.Ν PremersteinΝ ésΝ Faraone–Kropp tanulmányaΝ isΝ ugyanarraΝ aΝ

végkέvetkeztetésreΝ jutμΝ azΝ átoktáblátΝ valὰszín legΝ PoetovioΝ έrέmlányaihozΝ lehetΝ kέtni,Ν

akikΝ ellenΝ mégΝ aΝ b bájjalΝ valὰΝ csábításΝ isΝ felmerült.Ν AzΝ átoktáblaΝ készít jeΝ aΝ sokΝ

párhuzamosΝ szέveghelyΝ alapjánΝ mindenΝ bizonnyalΝ rendelkezettΝ aΝ forgalombanΝ lév Ν

mintakέnyvekkel. 
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A Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött átoktábla354 

LEδ ἘEδY: AzΝ ὰlomέtvέzetΝ táblaΝ ismeretlenΝ helyr lΝ kerültΝ aΝεagyarΝσemzetiΝεúzeumΝ

gy jteményébeΝ β00γ-banΝ (lsz.Ν εσεΝ β00γ.γ).Ν AΝ publikálὰkΝ pusztánΝ annyitΝ tudtakΝ

kέzelebbr lΝ meghatározniΝ aΝ felületénΝ láthatὰΝ korrὰziὰnyomokbὰl,Ν hogyΝ valὰszín legΝ

huzamosabbΝideigΝvízbenΝállt.Ν 

KEδTEZÉS: KτVÁűS—SZAŰÓ 2005-β00θΝ küls Ν érvekb l,Ν azΝ átoktábla-készítésΝ virágkorátΝ

alapulΝvéveΝaΝἙἙ.,ΝmégΝinkábbΝaΝἙἙἙ.ΝszázadraΝkeltezték. 

KÜδS Ν JEδδEGZETESSÉGEK: JelenΝ állapotábanΝ γ,ηΝ cmΝ magasΝ ésΝ Ő,1Ν cmΝ szélesség ,Ν

vastagságaΝ 1Ν mm,Ν deΝ jobbΝ oldalábὰlΝ hiányzikΝ azΝ eredetiΝ táblánakΝ kb.Ν aΝ harmada.Ν

EzenkívülΝaΝbalΝalsὰΝsarkaΝletέrέtt,ΝdeΝezΝcsakΝegyΝbet tΝérintΝrészlegesen.ΝAΝmúzeumbaΝ

kerüléskorΝnemΝvoltΝsemΝfeltekerve,Νέsszehajtogatva,ΝsemΝátlyukasztva355.ΝAΝpublikálὰkΝ

véleményeΝszerintΝazonbanΝelképzelhet ,ΝhogyΝeredetilegΝkettéhajthatták,ΝésΝazΝegykoriΝ

hajlításnálΝ tέrhetettΝ leΝ aΝmostΝhiányzὰΝ jobbΝoldala.Ν ΝAΝβ.Ν sorbanΝ láthatὰΝ aprὰΝ lyukakatΝ

valὰszín legΝ írásΝ kέzbenΝ azΝ írὰvessz Ν okozta.Ν AΝ szέvegesΝ oldalaΝ helyenkéntΝ

korrodálὰdott,ΝottΝazΝolvasataΝkisséΝproblémásabbΝvolt,ΝaΝhátoldalaΝsima. 

PAδEτGRÁFἙA: AΝ táblaΝ jὰlΝ olvashatὰ,Ν aΝ bet ketΝ határozott,Ν mélyΝ vonásokkalΝ rὰttaΝ aΝ

gyakorlottΝ kézΝ azΝ ὰlomlapra. AzΝ írásΝ έsszképeΝ kurzív,Ν deΝ kapitálisΝ bet kΝ isΝ találhatὰkΝ

benne. Jellegzetesek a G bet k,ΝmelyekΝ er teljesen,Ν aΝ bet Ν tέrzsét lΝ nemΝ elkülέnülveΝ

húzott356 egyenes hἉstáikΝ révénΝazΝS bet reΝhasonlítanak.ΝEgyértelm enΝkurzívΝbet ΝaΝ

kétΝ függ legesΝ egyenesselΝ jelέltΝ E, az M-ekΝ azonΝ típusa,Ν melyetΝ kétΝ -szer Ν elemΝ

έsszeillesztésévelΝ írtak,ΝvalamintΝaΝvízszintesΝkέzépvonalΝnélküliΝA.ΝAΝmásikΝtípusúΝM 

ésΝazΝN szárainakΝillesztéseΝhanyag,ΝnemΝérnekΝέssze.ΝAΝtέbbiΝbet tΝakárΝkapitáliskéntΝisΝ

meghatározhatjukμΝkέzülükΝazΝF-etΝésΝazΝR-etΝérdemesΝkiemelni,ΝezΝaΝkétΝbet ΝaΝlegtέbbΝ

kevertΝ írástípusúΝ átoktáblánΝ kurzívΝ formábanΝ szokottΝ el fordulni,Ν ittΝ mégisΝ inkábbΝ aΝ

monumentálisΝ formájukbanΝ használtákΝ ket.Ν AΝ bet kΝ nagyságaΝ egyenetlen,Ν aΝ

sorkezdetekΝeltérnek,ΝésΝaΝszέvegΝleírὰjaΝnemΝtartottaΝmagátΝazΝelképzeltΝalapvonalakhozΝ

sem.  

EGYÉŰΝ JEδδEGZETESSÉGEK: AΝ publikálὰkΝ leírásaΝ alapos,Ν aΝ valὰságotΝ tükrέzi,Ν úgyΝ t nik,Ν

kifogásoljákΝ aΝ táblaΝ külalakját.ΝUgyanakkorΝ ezΝ aΝ nemzetiΝmúzeumbeliΝ darabΝ egyikeΝ aΝ

354 EddigΝ egyΝ publikáciὰjaΝ jelentΝmegμΝKτVÁűS—SZAŰÓ 2005-β00θ.ΝAzΝ alábbiΝ kέzlésΝ nagyrésztΝ eztΝ vesziΝ
alapul, kiegészítveΝsajátΝmegtekintésemmelΝésΝkutatásaimmal. 
355 AΝ csakΝ egyszer enΝ félbehajtottΝ táblákΝ kέzülΝ legkέzelebbiΝ párhuzamkéntΝ aΝ poetoviὰiΝ táblátΝ nevezhetjükΝ
meg. 
356 EllentétbenΝáltalábanΝazΝírὰvessz ΝfelemelésévelΝleírt gyakoriΝváltozatávalΝszemben. 
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legigényesebbΝkivitelezés ,ΝlegkέnnyebbenΝolvashatὰΝésΝlegjobbΝállapotbanΝfennmaradtΝ

pannoniaiΝátoktábláknak. 

PUŰδἙKÁűἙÓK:  

KτVÁűS—SZAŰÓ 2005-2006. 

AE 2006, 1101. 

NÉεETἘ 2012a, 92. 

NÉεETἘΝ2012b,  

 

 

χΝεἉgyἉrΝσ˹mz˹tiΝεúz˹ἡmbἉnΝőrzὅttΝátoktáblἉΝrἉjzἉΝ(Koἢács—SzἉbó 2005-2006, 51) 

 

BET Ἐ ΝÁTÍRÁS EPἙGRÁFἙAἙΝSZÖVEGKÖZδÉS  

1 VRSAMGẠ[---] 

2 CORPVSVRS[---] 

3 OCVLOSVR[---] 

4 TOTVMCOṚ[---] 

5 FIGOCVTEMC[---] 

6 ṾNGESDEF[---] 

Ursam Gạ[i f(iliam)? defigo.]  

Corpus Urs[ae defigo.]  

Oculos Ur[sae defigo.]  

Totum coṛ[pus? de-]  

figo. Cutem, c[apillos / olorem] 

ụng(u)es def[igo ---]  

 

KRἙTἙKAἙΝAPPARÁTUS  

4 totum coṛ[poris de-]  KτVÁűS—SZAŰÓ 2005-2006 5 cutem coṛ[poris et ?]  KτVÁűS—
SZAŰÓ 2005-2006 

 

NORMALIZÁδTΝSZÖVEGKÖZδÉS 

Ursam, Gai filiam defigo. 

Corpus Ursae defigo. 

Oculos Ursae defigo. 

Totum corpus defigo. 

Cutem, capillos / colorem et ungues defigo. 

 

FτRDÍTÁS 

Ursát,Ν ύἉiἡsΝ lányátΝ m˹gátkozomέΝ UrsἉΝ t˹stétΝ m˹gátkozomέΝ UrsἉΝ sz˹métΝ m˹gátkozomέΝ
EgészΝt˹stétΝm˹gátkozomέΝψőrét,ΝhἉjátήt˹stszínétΝésΝkὅrmétΝm˹gátkozomέ 
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KτεεEσTÁRΝ 

1. sor Ursam: azΝ EDἘΝ szerintΝ Ἑ.Ν századtὰlΝ használtΝ cognomen,Ν deΝ igazánΝ csakΝ aΝ ἙἙ.Ν

századtὰlΝ terjedtΝ el.ΝKajantoΝ azonΝ nevekΝ kέzέttΝ említi,ΝmelyekΝ el fordulásaΝ tέbbnyireΝ

helyhezΝ kέtέtt,Ν ígyΝ azΝ Ursus/-a névΝ véleményeΝ szerintΝ DalmatiábanΝ ésΝ aΝ kέrnyez Ν

provinciákbanΝ aΝ leggyakoribb357.Ν AΝ kés bbiekbenΝ nagyonΝ kedveltΝ leszΝ er tΝ sugárzὰΝ

jelentéseΝmiattΝaΝkeresztényekΝkέzέtt358.Νσ iΝalakjaΝRὰmaΝvárosábanΝmesszeΝmeghaladjaΝ

aΝdalmatiaiΝésΝaΝkέzeliΝprovinciákΝegyüttesΝel fordulásait359. 

Gạ[i f(iliam) defigo] μΝ AzΝ átokΝ célbaérésénekΝ egyikΝ legf bbΝ kέvetelményeΝ azΝ ellenfélΝ

pontosΝmeghatározása.ΝEbb lΝkiindulvaΝjogos,ΝhogyΝaΝnevetΝkέvet ΝGA kezdet ΝszὰbanΝ

Ursa filiáciὰjátΝ keressük.Ν UgyanΝ nemΝ kέtelez Ν elemeΝ azΝ átoktábláknak,Ν mégisΝ sokΝ

darabonΝel fordulΝ– ennekΝazΝegyikΝlegteljesebbΝpéldájaΝQ(uintus) Letinius Lupus, qui et 

vocatur Caucadio, qui est filius Sallustiae Veneriae sive Veneriosae (= Quintus Letinius 

δἡpἡs,ΝἉkitΝωἉἡcἉdiónἉkΝisΝhíἢnἉk,ΝSἉllἡstiἉΝV˹n˹riἉΝἢἉgyΝV˹n˹riosἉΝ˺iἉ, dfx 1.1.1/1). 

A filius/filia  szὰΝésΝaΝszül ΝnevénekΝsorrendjeΝváltozὰ,ΝnemΝalkalmaztakΝráΝel írást360. A 

pannoniaiakkalΝ έsszehasonlítvaΝ azonbanΝ aztΝ találjuk,Ν hogyΝ egyedülΝ aΝ savariaiΝ gέrέgΝ

nyelv nΝnevezikΝmegΝaΝmegátkozottΝanyját,ΝaΝtέbbinΝvagyΝcsakΝegyΝpusztaΝcognoment,Ν

vagyΝaΝrὰmaiΝpolgárΝteljesΝvagyΝpraenomenΝnélküliΝnevétΝadtákΝmeg.ΝAΝdefigo pὰtlásaΝazΝ

els Ν sorbanΝ elfogadhatὰΝ megoldás,Ν hiszenΝ azΝ átoktáblákΝ stilisztikaiΝ eszkέzeiΝ kέzέttΝ

megtalálhatὰΝ azΝ ismétlés,Ν aΝ szὰΝ pedigΝ tέbbszέrΝ isΝ olvashatὰΝ ezenΝ aΝ táblán,Ν

mindannyiszorΝ azΝ adottΝ mondatΝ állítmányakéntΝ egyesΝ számΝ els Ν személyben.Ν

UgyanakkorΝaΝhalmozásΝisΝfelmerülhet,ΝígyΝmásΝszὰvalΝisΝlehetΝszámolniΝezenΝaΝhelyenμΝ

a defigo szinonímájakéntΝdemando, devoveo, (de)sacrifico,ΝvagyΝállhatΝittΝέlésreΝbuzdítὰΝ

szὰΝazΝalvilágiΝer kΝfeléΝcímezveμΝeripias, interficite, tenete stb.  

4. sor totum coṛ[---] : a genitivus partitivusi szerkesztésΝ a totum (illetve a totus) mellett 

ritkaΝmegoldásΝlenneΝaΝlatinban,ΝsokkalΝinkábbΝelképzelhet ΝaΝszὰΝegyeztetettΝjelz ként.Ν

ἙrodalmiΝ párhuzamokbanΝ isΝ csakΝ genitivusΝ possessivusszalΝ találjuk361.Ν ÁtoktáblákonΝ

nem gyakori a totus ésΝ külέnféleΝ alakjai,Ν deΝ olyankorΝmindigΝ jelz kéntΝ áll,Ν külέnféleΝ

funkciὰjúΝ szerkezetekbenμΝ totum diem (dfx 11.1.1/17), omnia membra totius corporis 

357 KAJANTO 1965,18. 
358 KAJANTO 1965, 88. 
359 EDCS. 
360 SzembenΝaΝcenzussal,ΝmintΝamir lΝpéldáulΝaΝtabula Heracleensis (CIL I2 593, 11.146), a lex Irnitana  (86. 

caput)ΝésΝaΝ lex repetundarum (CIL I2 2583, FIRA I nr. 7, 14. sor) isΝbeszámolμΝazΝegyénΝnevétΝaΝkέvetkez Ν
sorrendbenΝ kellΝ megadniμΝ „censum agito, eorumque nomina, praenomina, patres aut patronos, tribus, 

cognomina ˹tΝqἡosΝἉnnosΝqἡisqἡ˹Ν˹orἡmΝhἉb˹tΝ…”). LÓPEZΝBARAJA 1993, 45. 
361 HOFMANN—SZANTYR 1965, 62. totum muneris hoc tui est (οΝ„ezΝazΝegészΝaΝteΝadományodΝsajátja”νΝἘor.Ν
C. IV, 3, 21.); Fratris igitur ThἉi’ΝtotἉst˹Ν(οΝ„ThaisΝtehátΝteljességgelΝaΝbátyjáé˹”νΝTer.ΝEun. 1040.) 
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(dfx 11.2.1/8) – ezΝ utὰbbinálΝ éppΝ aΝ totus ésΝ aΝ corpus állΝ egymásΝmellett,Ν egyeztetettΝ

jelz sΝszerkezetben.Ν 

5. sor cutem cọ[rporis et ?] : a cọ[ kiegészítéseΝ corpusraΝ aΝ hiányzὰΝ részben,Ν ismétΝ

genitivusiΝformábanΝegyΝolyanΝritkaΝszὰkapcsolatotΝeredményezett,ΝmelynekΝpárhuzamaΝ

sehonnanΝsemΝismert,ΝnemigenΝképzelhet Νel.ΝεivelΝaΝC utánΝkέvetkez Νbet b lΝaligΝ1Ν

mmΝ látszik,Ν nemΝ feltétlenülΝ kell O-raΝ javítani.Ν AΝ publikálὰkΝ általΝ aΝ Ő.Ν ésΝ η.Ν sorbanΝ

corporisraΝkiegészítettΝszavakΝhelyettΝátoktáblákΝhasonlὰΝfelsorolásaitΝszámbaΝvéveΝtέbbΝ

másΝ c-velΝ kezd d Ν szὰtΝ isΝ várhatunkμΝ color ’egészségesΝ testszín’,Ν consilium ’belátás’,Ν

collum ’nyak’,Νcorium ’b r’,ΝbárΝ kΝelvetettékμΝcor ’szív’,ΝésΝhaΝnemΝO aΝmásodikΝbet Ν

az 5. sorban: capillus ’haj’,Ν cerebrum ’agy’,Ν crus ’lábszár’,Ν cunnus ’n iΝ nemiszerv’,Ν

caput ’fej’.Ν εivelΝ aΝ testrészeketΝ átkozὰΝ szέvegekΝ tέbbnyireΝ valamilyenΝ elvΝ szerintΝ

csoportosítvaΝ nevezikΝ megΝ ezeket, a cutem ésΝ azΝ ungues kέzέttiΝ szὰtΝ tudjukΝ aΝ kett Ν

kέzülΝ kέnnyebbenΝ kiegészíteni.Ν TekintettelΝ arra,Ν hogyΝ aΝ rέvid,Ν ferdénΝ balrὰlΝ jobbraΝ

felfeléΝ tartὰΝ bet tέredékΝ nemΝ felelΝ megΝ azΝO-nak,Ν annálΝ inkábbΝ azΝA-nak,Ν eztΝ aΝ szὰtΝ

leginkábbΝc[apillos] -raΝegészíthetnénkΝki,ΝmivelΝeΝháromΝdologΝegyütt,Ν aΝb r,ΝaΝhajΝésΝ

kέrmέkΝegyarántΝazΝegészségesΝn iΝszépségΝjelképei.ΝAΝpublikálὰinkΝáltalΝisΝ(pusztánΝaΝ

testrészekΝ megátkozásáraΝ példaként)Ν idézettΝ nomentumiΝ átoktáblaΝ isΝ egymásΝ mellettΝ

neveziΝmegΝaΝkέrmέketΝésΝhajatΝ– bárΝ kΝnemΝjeleztékΝaΝcikkükben362.ΝAΝhajΝemlítésénΝ

kívülΝszὰbaΝjέhetΝaΝcolor is,ΝhiszenΝszinténΝegyΝjelentéskέrbeΝlehetΝsorolniΝeΝháromΝszὰtμΝ

b r,Ν (egészséges)Ν testszín/arcszín,Ν kέrmέk,Ν melyekΝ elváltozásaΝ súlyosΝ betegségekΝ

tünetegyütteseΝ lehet.Ν AΝ colornak mindeddigΝ háromΝ el fordulásaΝ ismertΝ

átokszέvegekben,Ν egyΝ latiumiΝ (Minturnae)Ν táblánΝ említikΝ azΝ els kΝ kέzέttμΝDii inferi, 

vobis commendo illius membra, colorem, figuram, caput, capillos …Ν (dfxΝ 1.Ő.1/1),Ν aΝ

rὰmaiΝ έtΝ azonosΝ szέveg Ν táblaΝ mindegyikén,Ν aΝ testalkatraΝ vonatkozὰΝ szavakΝ kέzέttΝ

(Eripias salutem, corpus, colorem vires, virtutes…ΝdfxΝ1.Ő.Ő/κ-12) illetve adimas illae 

sanguinem de venis, corpus, colorem (BEVILACQUA—COLACCICHI 2009). Az 

irodalomban a color alapvet enΝ testszínkéntΝ jelenikΝ megΝ (fehér-fekete emberek, 

362 dfx 1.4.2/3 Malchio Niconis: oculos, manus, digitos, bracchia, ungues, capillum, caput, pedes, femur, 

ventrem, nates, umbilicum, pectus, mamillas, collum, os, buccas, dentes, labia, mentum, oculos, frontem, 

supercilia, scapulas, umerum, nervos, os, merilas (?), ventrem, mentulam, crus, quaestum, lucrum, 

valetudnies defigo in has tabellas. (οΝσicoΝ fia,ΝεalchioμΝ szemét,Ν kezét,Ν ujjait,Ν karját,Ν kέrmeit,Ν haját,Ν fejét,Ν
lábát,Ν combját,Ν hasát,Ν fenekét,Ν kέldέkét,Νmellkasát,Νmellét,Ν nyakát,Ν száját,Ν arcát,Ν fogait,Ν ajkát,Ν állát,Ν szemét,Ν
homlokát,Ν szemέldέkét,Ν hátát,Ν vállát,Ν idegeit,Ν csontvel it,Ν hasát,Ν hímtagját,Ν lábát,Ν üzletét,Ν gazdagságát,Ν
egészségétΝ megátkozomΝ ezenΝ aΝ táblánΝ /Ν átokkalΝ szέgezemΝ eΝ táblához.Ν (HYRTL 1880, 463-ŐθŐ.Ν bizonyítjaΝ
ὰkoriΝauktoradatokkal,ΝhogyΝaΝscἉpἡlát nem a modernkori ’lapocka’ jelentésbenΝhasználhatták,ΝhanemΝ’hát’-
at,Ν annakΝ fels Ν részétΝ értettékΝ rajta.) A nervos, os, merilas (?) = nervos, ossium medullas értelmezéshezΝ l.Ν
lejjebb.
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rabszolgákraΝjellemz -szabadΝemberreΝjellemz )363,ΝdeΝszámosΝhelyetΝismerünk,ΝaholΝazΝ

életer s,Ν fittΝ emberiΝ testetΝ egészszégesΝ színétΝ jelέli364. Visszakanyarodva a negyedik 

sorbanΝ olvashatὰΝ hiányzὰΝ szὰvégre,Ν ennekΝ kiegészítésétΝ leginkábbΝ aΝ corpusszal 

képzelhetjükΝ el,Ν deΝ nemΝ genitivusiΝ végz déssel,Ν hanemΝ aΝ defigo tárgyakéntΝ corpus 

alakban,Νel tteΝpedigΝaΝtotum egyeztetettΝjelz vel.ΝAΝszὰkapcsolatΝέnállὰsult,ΝablativusiΝ

formájaΝ idiὰmakéntΝ élt,Ν űicero,Ν VergiliusΝ használjaΝ tέbbekΝ kέzέtt365. Az 

átokszέvegekb lΝ párhuzamként,Ν ugyanΝ omnis szinonímávalΝ aΝ bolognaiΝ táblátΝ

említhetjükμΝinterficite omne corpus, caput, dentes, oculos …(„semmisítsétekΝmegΝegészΝ

testét,Νfejét,Νfogait,Νszemét”Ν…ΝSÁσűἘEZΝNATAδÍAS β011),ΝvalamintΝragozottΝformábanΝ

egyΝ mainziΝ szέvegbenΝ fordulΝ el Ν aΝ feljebbΝ említettΝ totius corporisonΝ kívülμΝ omni 

corpore videat se emori (= lássaΝmagátΝegészΝtestévelΝmeghalni). 

6. sor ụng(u)esμΝAΝtáblánakΝsérültΝrészénΝolvashatὰΝVNGES bet kapcsolatΝungueskéntΝvalὰΝ

értelmezéseΝ párhuzamosΝ szέveghelyekΝ alapjánΝ megálljaΝ aΝ helyét.Ν AΝ hibásΝ szὰalakotΝ

létrehozὰΝ jelenségΝ azonbanΝ nemΝ annyiraΝ aΝ labiovelárisΝ gw egyszer sέdésekéntΝ

határozhatὰΝmeg,ΝmivelΝazΝújlatinΝnyelvekbenΝezΝnemΝadatoltΝn utániΝhelyzetbenΝ(vέ.Νfr.Ν

sangue,Ν langue),Ν sokkalΝ inkábbΝ bet kihagyástΝ lehetΝ feltételezni.Ν EmέgέttΝ ugyanakkorΝ

meghúzὰdhatottΝanalὰgiásΝelvekenΝmégisΝaΝlabiovelárisΝvelárisΝfüggelékénekΝkiesése366.  

 

ÉRTEδεEZÉS   

Ἐ.ΝVersnelΝ azΝ audollentiΝ defixiὰtípusokΝmelléΝ egyΝ újabbΝ kategὰriátΝ alkotottΝmegΝ aΝ

prayer for justice-szal,Ν aΝkέnyέrgéstΝ elégtételért.ΝTέbbΝ tanulmányábanΝérvelΝ jogosultságaΝ

mellett,Ν έsszeszedveΝ jellegzetességeit,ΝmelyekΝ alapjánΝ ideΝ lehetΝ sorolniΝ egyesΝ átkokat.ΝAΝ

testrészekΝátkozásaΝutὰlagΝkapottΝhelyettΝezekΝkέzέtt367,Νer senΝmegkülέnbέztetveΝazoktὰlΝaΝ

szέvegekt l,Ν aholΝ másΝ kontextusban, védelemΝ kieszkέzέléseΝ miattΝ soroljákΝ felΝ ket.Ν AΝ

szέvegünkΝ azonbanΝ valὰszín legΝ nemΝ ilyenΝ típusúΝ átkotΝ takar,Ν aΝ kiegészítettΝ szavakΝ

segítségévelΝmásΝtémátΝtudunkΝfeltételezniΝmέgέtt 

363 Verg. Ecl. 2, 16-17. quamvis ille niger, quamvis tu candidus esses? / o formose puer, nimium ne crede 

colori. 
364 Cic. Fin. II, 64. color egregius, integra valetudo, summa gratia, vita denique conferta voluptatum omnium 

varietate. 
365 toto corpore atque omnibus ungulis, ut dicitur, contentioni vocis adserviunt („TeljesΝ testtel,Ν kézzel-
lábbal,ahogyΝmondják”,Νűic.ΝTusc.2,56); hinc toto praeceps se corpore ad undas misit avi similis („innenΝaΝ
habokΝfeléΝvetteΝazΝirányt,ΝteljesΝtesttelΝel reΝhajolva,ΝmintΝaΝmadár”,ΝVerg.ΝAen. IV, 253) 
366 VÄÄσÄσEσ 1966, 54-55. LEUMANN—HOFMANN—SZANTYR 1977, 150 a qu ésΝgu kiejtésér lΝ(k+ w vagy 

kw) 
367 VERSNEL 2010, βκ0.Νl.ΝaΝtanulmányΝelejétΝaΝkategὰriaΝkialakításárὰlΝésΝmeghatározásárὰl.Ν 



118 

AzΝ έtέdikΝ sorbanΝ aΝ capillus szὰΝ helyreállításávalΝ egyΝ szerelmiΝ átkotΝ kapunk, mely 

talánΝ egyΝ kikosarazottΝ szerelmesΝ megrendeléséreΝ készülhetett.Ν ElátkozzaΝ aΝ csinosΝ Ursa 

kinézetét,ΝhogyΝmásΝseΝkaphassaΝmeg,ΝneΝtetsszenΝsenkinek.ΝAΝszέvegΝcsupaΝolyanΝtestrésztΝ

nevezΝ megΝ (szemét,Ν b rét,Ν haját,Ν kέrmeit),Ν melyekΝ aΝ csábításΝ alapeszkέzei, a rendben 

tartásukΝ azΝ igényességΝ mutatὰja.Ν τvidiusΝ azΝ χrsΝ ἉmἉtoriábanΝ számosΝ jὰtanácsotΝ adΝ

párkereséshez,Ν t leΝ kapunkΝ beszámolὰt,Ν általánosságbanΝmilyenΝ kozmetikaiΝmὰdszereketΝ

vethettekΝbeΝazΝὰkorban.ΝAΝminketΝérint Νrész,ΝbárΝférfiakraΝvonatkozὰanμ 

 

Sed tibi nec ferro placeat torquere capillos,                

 Nec tua mordaci pumice crura teras. (Ars Am.I, 505-506.) 

Munditie placeant, fuscentur corpora Campo: 

     Sit bene conveniens et sine labe toga: 

Lingua ne rigeat368, careant rubigine dentes, 

 Nec vagus in laxa pes tibi pelle natet: 

Nec male deformet rigidos tonsura capillos: 

 Sit coma, sit trita barba resecta manu. 

Et nihil emineant, et sint sine sordibus ungues: 

 Inque cava nullus stet tibi nare pilus. (Ars Am. I, 515-520)369 

 

AΝküls Ν tekintetében,Ν láthatjukΝazΝauktorhelyb l,Ν aΝ rὰmaiaknakΝ isΝ fontosΝvoltΝaΝb rΝ

hibátlansága,Ν aΝ b rszínΝ — melyΝ ittΝ napsütέttekéntΝ ideális,Ν másΝ szerz knélΝ azonbanΝ aΝ

candidus ’hὰfehér’ΝaΝkívánatos370 —  ésΝaΝkέrέmΝápoltsága. 

Ha azonban capillus helyett a color megfelel ΝalakjátΝegészítjükΝkiΝaΝhiányzὰΝrészre,Ν

azΝátokΝsokkalΝagresszívebbéΝválik.ΝEzΝesetbenΝmárΝnemcsakΝUrsa elcsúfításátΝszeretnéΝazΝ

368 A lingua ne rigeat kifejezésΝértelmezéséreΝszámosΝmegoldásΝszületettμΝεossΝPikeΝezeketΝέsszegy jtέtteΝésΝ
bemutatta,Ν hogyΝ véleményeΝ szerintΝ a (kimondottanΝ aΝ nyelvΝ megkέtésreΝ szánt)Ν oszkΝ defixiὰkbanΝ adatolt,Ν aΝ
latin rigeo - rigor - rigidus szὰnakΝ megfelel Ν kifejezésΝ állhatΝ eΝ mέgέttΝ azΝ τvidius-helyΝ mέgέtt.Ν „Ne 

merevedjen meg a nyelved” 
 (https://www.academia.edu/1692400/Ovid_and_His_Oral_Poetry_Intertextual_Relations_ 

between_Ovid_and_Oscan_Defixiones - szemináriumiΝhandout) 
369 „ÁmΝhἉjἉdἉtΝἢἉssἉlΝ˺odorítniΝn˹ΝjἡssonΝ˹sz˹db˹ΝήΝSΝrondἉΝsikárkőἢ˹lΝmἉrniΝkiΝcombjἉidἉtΝ…ΝTisztἉΝl˹gy˹nΝ
sΝεἉrsnἉkΝm˹z˹jétőlΝ bἉrnἉΝἉΝbőrὅd,Ν ήΝώordjΝ tἉkἉrosΝ tógátΝ sΝ ˺oltΝ n˹Ν l˹gy˹nΝ szὅἢ˹ténέΝ ήΝόoghíjἉsΝn˹Ν l˹gyél,Ν
˺ogἉdἉtΝ n˹Ν l˹p˹sdΝ b˹Ν p˹néssz˹l,Ν ήόűz˹tl˹nΝ szíjjἉkΝ kὅztΝ n˹Ν lὅtyὅgjὅnΝ ἉΝ lábνΝ ήΝ εἉkrἉncosΝ hἉjἉdἉtΝ ἢἉktábἉ’Ν
l˹ny˹sniΝn˹Ν˹ng˹dd,ΝήΝσyírjἉΝkὅrülΝἉἢἉtottΝkézΝἉΝhἉjἉtΝsΝἉΝszἉkálltνΝήΝKὅrmὅdΝsz˹ddΝl˹,ΝsΝn˹Νtürd,ΝhogyΝsz˹nnyΝ
˺˹k˹télj˹nΝἉlἉttἉΝήΝτrrlyἡkἉidbólΝrútΝszőrΝn˹Νm˹r˹dj˹nΝ˹lő.Ν(ford.ΝGáspárΝEndre) 
370 ŰárΝ nemΝ mindigΝ eldέnthet ,Ν hogyΝ aΝ napfényt lΝ sέtétΝ b rszínreΝ értik,Ν vagyΝ aΝ születést lΝ fogvaΝ adottΝ
b rszínre,Ν l. Verg. Ecl. II. 16-18.  quamvis ille niger, quamvis tu candidus esses? / o formose puer, nimium 

ne crede colori; / alba ligustra cadunt, vaccinia nigra leguntur  („S t,ΝkiΝsέtétszinü,ΝmígΝteΝragyogsz,Νhὰ-b rü,Ν
εenalcást˹ ÓΝgyέnyέr Νgyerekem,Νb rέdreΝneΝlégyΝsohaΝbüszkeΞ εertΝaΝsέtétΝivojátΝleszedik,ΝdeΝaΝhὰΝfagyalΝ
elhull.”Νford.ΝδakatosΝἙstván) 

https://www.academia.edu/1692400/Ovid_and_His_Oral_Poetry_Intertextual_Relations_
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átkozὰΝelérni,ΝhanemΝegyenesenΝsúlyosΝbetegségetΝkérΝrá,Νs tΝakárΝhalálraΝisΝgondolhatottΝeΝ

szavakΝmέgέtt.ΝAΝhasonlὰ,Ν testrészeketΝ felsorolὰΝátkotΝ tέbbségébenΝ tέbb-kevesebbΝszὰvalΝ

továbbΝszoktákΝfolytatniΝaztΝaΝgondolatmenetet,ΝamiΝittΝéppΝcsakΝelkezd dέtt.ΝValὰszín legΝ

egyΝ dobozbaΝ helyezettΝ figuraΝ eltemetésévelΝ véghezΝ vittΝ rítusΝ soránΝ néhányΝ testrészΝ

megnevezésétΝkέvet enΝaΝkényszerít ΝigékμΝteneatur, ardeat, detabescat („legyenΝbezárva,Ν

égjen,Ν sorvadjonΝ el”,Ν dfxΝ 1.Ő.Ő/1γ).Ν EgyΝ másikonΝ aΝ senyvedésΝ okátΝ vagyΝ végrehajtὰΝ

eszkέzétΝisΝeláruljákμΝ tabescat morbo („betegségΝsorvasszaΝel”,ΝdfxΝ1.η.β/1).ΝἘogyΝhalálΝaΝ

végs Νcél,ΝaΝkέvetkez ΝmegfogalmazásbὰlΝderülΝkiμΝPersequaris eum, ut male contabescat, 

usque dum morietur („Üldέzd,Ν hogyΝ gazulΝ sorvadjon,Ν egészenΝ mígΝ megΝ nemΝ hal”,Ν dfxΝ

1.λ.1/1).ΝAΝrὰmai,ΝProserpinánakΝírtΝátoktáblaΝleletegyüttesΝazonosΝszέveg ,ΝdeΝkülέnbέz Ν

személyeketΝcélzὰΝátoktáblái pedigΝmégΝannakΝaΝbetegségnekΝaΝnevétΝisΝmegadják,Νmelyt lΝ

aΝhaláltΝvárjákμΝEripiἉsΝsἉlἡt˹m,Νcorpἡs,Νcolor˹m,Νἢir˹s,Νἢirtἡt˹sΝχἢoniἉ˹…ΝProt˹nἡsΝtrἉdἉsΝ

illam febri quartanae, tertianae, cotidianae, quae cum illa luctentur, deluctentur, illam 

evincant, vincant, usque dum animam eius eripiant.Ν („RagaddΝ elΝ AvoniaΝ életerejét,Ν

fizikumát,Ν egészségesΝ b rszínét,Ν izomerejét,Ν testiΝ kiválὰságaitΝ …Ν SújtsdΝ azonnalΝ

negyednapos,Νharmadnapos,ΝmindennaposΝlázzal371,ΝmelyekΝnyúzzák,Νkínozzák,ΝdέntsékΝle,Ν

terítsékΝle,ΝegészenΝmígΝlelkétΝelΝnemΝragadják”ΝdfxΝ1.Ő.Ő/κ-1β,Νmás-másΝszemélynévvel).Ν

EzΝ utὰbbiΝ átoktábla-együttesΝ mégΝ egyΝ szempontbὰlΝ kέzeliΝ párhuzambaΝ állíthatὰΝ aΝ miΝ

szέvegünkkelΝaΝkiegészítésekΝhelyességétΝillet enμΝahogyΝUrsa nevétΝaΝcorpus ésΝazΝoculus 

utánΝmegadták,ΝugyanúgyΝezekenΝisΝottΝszerepelΝaΝmegátkozottΝszemélyΝneveΝaΝtestrészekΝ

utánμΝ Do tibi caput Avoniae, Proserpina Salvia, do tibi frontem Avoniae, Proserpina 

Salvia, do tibi supercilia Avoniae stb.ΝεajdΝ aΝ továbbiakbanΝmárΝ rendszerbenΝnevezΝmegΝ

megΝ tέbbΝ testrésztΝ egyszerre,Ν ésΝmegjelέli,Ν hogyΝmiΝ céllalΝ átkozzaΝ ketμΝ Ν aΝ fogakatΝ ésΝ aΝ

nyelvet, ne dicere possit Avonia, quid sibi doleat („neΝ tudjaΝ elmondani,Ν miΝ fájΝ neki”),Ν

karokat, ujjakat, ne possit aliquid se adiutare („hogyΝ neΝ tudjonΝmagánΝ segíteni”),Ν hátát,Ν

oldalát,Νne possit dormire („hogyΝneΝtudjonΝaludni”),ΝésΝígyΝtovább.ΝAΝmiΝátoktáblánkΝebb lΝ

aΝ szempontbὰlΝ elliptikus,Ν deΝmindenképpΝkit nik,Ν hogyΝ egyΝbizonyosΝ rendez elvΝ alapjánΝ

választottákΝ kiΝ aΝ testrészeket,Ν vagyΝ Ursa szépségénekΝ elcsúfitásaΝ végett,Ν vagyΝ hogy 

pusztulásátΝ kérjék.Ν EzΝ utὰbbihozΝKτVÁűS—SZAŰÓ 2005-β00θΝ felvetéseΝ aΝ szárazleprárὰlΝ

nemΝ elvetend ,Ν hiszenΝ feljebbΝ láttuk,Ν akárΝ egyΝ adottΝ betegségetΝ isΝ eszkέzέlhettekΝ aΝ

varázslὰnál.Ν„ÓvatosΝfeltételezésük”Ν– ahogyΝ kΝfogalmaztakΝ– megállhatjaΝaΝhelyét,Νnoha 

bizonyítaniΝnemΝtudjuk. 

371 értsdμΝmaláriával,Νnégynaponta,ΝháromnapontaΝvisszatér ,ΝilletveΝmindennaposΝlázΝ(ἘippokratészΝὰtaΝ
érvénybenΝlév Νelnevezések) 
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* * * 

 

KτVÁűS—SZAŰÓ 2005-β00θ.ΝazΝátoktáblaΝtípusáraΝpárhuzamkéntΝidéziΝaΝnomentumiΝ

táblaΝteljesΝszέvegétΝ(οΝDTAudΝ1γηνΝAEΝ1λ01,1κγ).ΝKroppΝugyanaztΝazΝolvasatotΝadjaΝmegΝ

2008-asΝ gy jteményében372.Ν EnnekΝ egyikΝ kifejezéséhezΝ szeretnékΝ megjegyzéstΝ f zni.Ν

εindkettenΝ azΝ epigráfiaΝ jelekkelΝ kέzέltΝ változatbanΝ aΝ kέvetkez képpΝ adnakΝmegΝ három,Ν

testrészreΝvonatkozὰΝszὰtΝ(melyetΝaΝszέvegΝkészít jeΝátokkalΝsújt,Νdefigo)μΝ…Νnervias ossu 

merilas(?) …,ΝilletveΝnervias(!) ossu< m> (!) merilas(?), melyetΝaΝŰΝszέvegbenΝA.ΝKroppΝaΝ

kέvetkez képpΝértelmezμΝnervos, os, merilas. KτVÁűS—SZAŰÓ 2005–β00θΝegyáltalánΝnemΝ

adΝ fordítást,Ν értelmezéstΝ aΝ szέveghez,Ν KroppΝ pedigΝ kérd jeletΝ szúrΝ aΝ merilas után.Ν AΝ

jelentésétΝ azonbanΝ olyΝ régenΝ kiderítették,Ν hogyΝ aΝThesaurus Linguae Latinae isΝ kέzli373. 

EgyrésztΝ aΝ szὰΝ lehetΝ aΝ merula  ’rigὰ’-nakΝ egyΝ alakja,Ν melyhezΝ ἙsidorusΝ aΝ kέvetkez Ν

megjegyzéstΝteszμΝmerula antiquitus medula vocabatur, eo qἡodΝmodἡl˹tνΝἉliiΝ…,ΝqἡiἉΝsolἉΝ

ἢolἉt,ΝqἡἉsiΝ’m˹rἉΝἢolἉns’374 (Orig.Ν1β,ιΝ„aΝm˹rἡlátΝrégebben m˹dἡlánakΝisΝnevezték,ΝmertΝ

ütemreΝ dalolΝ ’modulet’”).Ν σohaΝ ennekΝ aΝ szὰnakΝ nincsΝ kέzeΝ azΝ átoktáblánΝ olvashatὰΝ

jelentéshez,Ν ugyanaztΝ aΝ jelenséget,Ν illetveΝ fordítottjátΝ kέzvetítiΝ ἙsidorusΝ etimolὰgiája.Ν AΝ

megátkozottΝtestrészΝugyanisΝaΝmedulla. A WALDE—HOFMANN 1ληŐΝetimolὰgiaiΝszὰtárΝésΝ

SOLIN 1λκλΝ isΝ kimerít enΝ tárgyaljaΝ aΝ jelenséget375. A a medulla szὰΝ etimolὰgiájaΝ

bizonytalan,ΝdeΝvalὰszín legΝegyΝῥ(s)m˹rἡllā alakbὰlΝjέhetettΝlétre,ΝaΝ*smer-u ’zsír,Νvel ’376 

jelentés Ν indoeurὰpaiΝ t b l,Ν aΝmedius hatására.Ν AΝmerila alak a d rotacizálásátΝ mutatja,Ν

melynekΝegyikΝ legismertebbΝpéldájaΝkorábbiΝ id kb lΝ aΝmeridies *m˹dīdiē, de feliratokon 

el jέnΝ peres (=pedes), experet (=expedit), eritor (=editor)377.Ν AΝ geminátákΝ egyszer Ν

írásmὰdjáraΝaΝvulgárisΝ latinbanΝszámtalanΝpéldátΝ lehet hozni, majdnem minden pannoniai 

táblánΝisΝtalálkozhatunkΝvele.ΝAzΝi-u váltakozásΝmárΝaΝKr.Νe.ΝἙἙ.ΝszázadtὰlΝadatolt,ΝleginkábbΝ

az -imus fels fokúΝ szavaknál378. A medulla szὰΝ esetébenΝ kέzrejátszhatottΝ azΝ is,Ν hogyΝ aΝ

szὰvégiΝ -ulla végz déstΝ kicsinyít képz nekΝ etimologizálvaΝ egyΝ másikraΝ (-ila/-illa) 

„cserélték”.ΝεivelΝ aΝm˹dἡllábὰlΝ keletkezettΝmerila  alakΝmindenΝ változásátΝ vulgárisΝ latinΝ

372 S t,ΝazΝEDűSΝisΝeztΝkέzli.ΝAΝjavítottΝolvasatotΝ(pontosabbanΝazΝillet Νrészt)ΝaΝλ.ΝlábjegyzetbenΝadomΝmeg. 
373 NIEDERMANN 1906-osΝtanulmánya ὰta. 
374 UgyaneztΝazΝetimolὰgiátΝismeriμΝVarroΝLing. ,76; Quint. Inst. I.6,38; Paul. Fest. 124 
375 WALDE–HOFMANN 1954, 58-59. SOLIN 1993, 196. 
376 WALDE-HOFMANN számosΝjelentéstΝfelvet,Νel sΝhelyenΝaΝ’zsír’-t adva meg, DE VAAN 2008 pedigΝ’vel ’-
kéntΝutalΝrá. 
377 LEUMANN—HOFMANN—SZANTYR 1977, 155. 
378 LEUMANN—HOFMANN—SZANTYR 1977, 90. 
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jelenséggelΝ megΝ lehetΝ magyarázni,Ν mindkétΝ szerz Ν elvetiΝ annakΝ aΝ lehet ségét,Ν hogyΝ azΝ

átoktáblaΝalakjaΝazΝ siΝformátΝ rizteΝvolna meg379.  

Ἐ.Ν SolinΝ újabbΝ autopsziaΝ utánΝ melilas-tΝ véltΝ olvasni,Ν ésΝ nyelvilegΝ nemΝ tudottΝ

magyarázatΝadniΝrá.ΝLINDERSKI 1λλγΝtanulmányábanΝazonbanΝszabinΝeredet ΝváltozáskéntΝ

határoztaΝ meg.Ν εelynekΝ létjogosultságotΝ azΝ ad,Ν hogyΝ aΝ táblátΝ szabinΝ vidékekΝ mellett 

találtákΝmeg.ΝAΝ jelenséghezΝVarrὰtΝ idézteΝ (RR 3,9,19), aki Thetim - Thelim ésΝMedica - 

Melica változatokatΝismert. 

A merila olvasatotΝ tέbbenΝprὰbáltákΝ támadni380,Ν deΝbármilyenΝ írásképΝ isΝ szerepelΝ aΝ

szέvegben,Ν azΝ odaΝ leírniΝ szándékozottΝ szὰΝ aΝ ’vel ’Ν volt, mivelΝ párhuzamokΝ alapjánΝ

bizonyíthatὰanΝodaillik. 

 

 

 

379 KέszέnέmΝVargaΝKatalinΝkollégan mnek,ΝhogyΝsegítettΝmegtalálniΝaΝmerila  eredetijéhezΝvezet Νirodalmat. 
380 SOLIN 1989, 195-1λθΝfelsoroljaΝeΝtanulmányokat. 
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A sisciai görög nyelvű átoktábla 

LEδ ἘEδY: 1κλκ.ΝszeptemberébenΝtaláltakΝaΝKulpa-folyὰΝmedrébenΝSziszekΝmellettΝ(AἙJ). 

KEδTEZÉS: CURBERA—JORDAN 1996, 45 aΝbet típusΝalapjánΝaΝἙἙἙ.ΝszázadraΝkeltezi. 

KÜδS Ν JEδδEGZETESSÉGEKμΝ AΝ kb.Ν 1Ő,κΝ xΝ 10,βΝ cmΝ nagyjábὰlΝ trapézΝ formájúΝ lapotΝ έtΝ

hajtássalΝ aΝ szέvegaljtáὰlΝ kezdve,Ν alulrὰlΝ felfeléΝ hajtottákΝ fel,Ν végülΝ egyΝ bronzszέggelΝ

átszúrtákΝ(aΝszέgΝέtΝlyukatΝhagyottΝrajta).ΝAhogyΝPremersteinΝaΝpoetoviὰiΝtáblánál,ΝúgyΝaΝ

publikálὰΝittΝ isΝmegállapította,ΝhogyΝnemΝtalálhatὰΝmegΝazΝaΝtárgy,ΝamireΝazΝὰlomlapotΝ

felszúrták381. 

PAδEτGRÁFἙA: AΝszέvegΝjὰlΝolvashatὰ, rendezettΝésΝjὰΝállapotbanΝmaradtΝmeg,ΝnéhányΝbet Ν

azonbanΝaΝszέgΝáltalΝütέttΝlyukΝmiattΝelt nt.ΝAΝneveketΝmélyenΝrὰttΝpontokΝválasztjákΝelΝ

egymástὰl,ΝcsakΝnéhányΝesetbenΝhiányoznak.Ν 

PUŰδἙKÁűἙÓK:  

BRUσŠεἙD, 1898, 191. 

AIJ 526. 

CURBERA—JORDAN 1996.  

CIGP3 69 = CIGP1 57;  

SEG 46, 1998, 383-384. No.1380;  

HD035604,  

FEἘÉR 2007, 555, G24. 

 

 

χΝsisciἉiΝgὅrὅgΝátoktáblἉΝrἉjzἉΝ(CURBERA—JORDAN 1996, 83.)  

381 PREMERSTEIN 1λ0θ,Ν1λγΝésΝAἙJΝηβθΝ(βŐ1.Νo.) 
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BET Ἐ ΝÁTÍRÁS         EPἙGRÁFἙAἙΝSZÖVEGKÖZδÉS 

1 Γ ΗΑ ű∙ Γ οἘ ᾶ ΝΝΝΝ 
2 Α Α Α Ἰα υα ία 

3 űΗ Α űẸ  ᾶ ΝẸὖπ ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ 
4 ű∙ πί υ { }  

5 ű Α∙ΦΗűTA ί αΝΦῆ αΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ 
6 τYἙTA EÇ∙KτűεOC ὐ ᾶ οE Ν ό  

7 Φ ἘTτű∙τ TTATA Φί ΝὈπ { }ᾶ αΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ 
8 KAP Ἐ∙εAεετű π Ν  

9 PEἙŰATỌÇEYTYXAű ᾶ [ ]Ν ὐ υχᾶ ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ 
10 ἘPAK Aű∙A PEἙΩσ Ἡ α ᾶ ΝἈπ ίω Ν 
11 ΦΗ ∙ATTἙKτű∙EY τYű Φῆ ΝἈ ό Ν ὔπ υ ΝΝΝΝΝΝΝΝ 
12 KA ἙűTṬOCEPMHCCOCIC { } Ν ῆ Ν ῶοτ  

13 AŰEPἙű∙DΩPYΦτPτű∙KPἘűKἘű α Ν oοΩ ύφ Ν ή  

14 ΓPATτű∙KEPTTAΓPATἙτ A Γ ᾶ Ν { }αΝΓ α ί α 

15-16. khἉrἉktér˹k                            

 

NτRεAδἙZÁδTΝSZÖVEGKÖZδÉS382 

Genialis, Ianuaria, Seranus, Eupor, Epiteuxis, Posilla, Festa, Vitalis, Cosmus, Philetos, 

Optata, Carpe, Mammos, Privatus, Eutychas, Heraclas, Aprio, Felix, Atticus, Euplus, 

Callistus, Hermes, Sosis, Laberis, Doryphoros, Crescens, Gratus, Certa, Gratiola 

 

KRἙTἙKAἙΝAPPARÁTUS  

4 ἐπ α  BRUσŠεἙDΝ1898 5 π α BRUσŠεἙDΝ1898 6 ὐ ᾶ [ ]  BRUσŠεἙDΝ1898 9 

ᾶ  AIJ 526 10 π  BRUσŠεἙDΝ1898 12 Σ[ ]  BRUσŠεἙDΝ1898 14 Γ απ(…)Ν
Φ α(…) BRUσŠεἙDΝ1898 

 

TekintettelΝ arra,Ν hogyΝ kétnyelv Ν kέrnyezetbenΝ aΝ latinΝ nevekΝ gέrέgΝ átírásánálΝ nemΝ
egyértelm , hogyΝmelyikΝhangsúlyozástΝjelέljük, ezértΝelhagyom.ΝAlábbΝláthatὰΝBRUσŠεἙD 

1κλκΝésΝCURBERA—JORDAN 1λλθΝkέzléseμ 
 

BRUσŠεἙD 1898 CURBERA—JORDAN  

1996 

BRUσŠεἙD 1898 CURBERA—JORDAN  

1996 

1ΝΓ  Γ ᾶ  ῷΝΝΝ α  ᾶ [ ] 
2 Ἰα υα α Ἰα υα α 10 π  π  

γΝΣ ᾶ  Σ ᾶ  11ΝΦ  Φ  

5  - αΝ 1γΝ α  α  

   Φ α Φ α        

θΝ ὐ ᾶ [ ]  ὐ ᾶ  1ζΝΓ ᾶ Ν Γ ᾶ Ν 
7 Ὀπ { } α Ὀπ ᾶ α      αΝ αΝ 
       - Γ α α 

 

382 TekintettelΝarra,ΝhogyΝlatinΝnyelviΝnéz pontbὰlΝtárgyalomΝazΝátoktáblát,ΝaΝneveketΝ(latinokatΝésΝaΝgέrέgέketΝ
egyaránt)ΝaΝnormatívΝlatin formájukbanΝadomΝmeg. 
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KτεεEσTÁRΝ 

AhogyΝaΝbevezet ben isΝemlítettem,ΝaΝnyelviΝváltozásokrὰlΝaΝlatinΝszavakΝgέrέgΝbet sΝ

átírásaΝisΝszolgálhatΝinformáciὰkkal.ΝEzeketΝazΝadatokatΝazonbanΝtέbbszέrέsΝmérlegelésnekΝ

kellΝ alávetni,ΝmertΝ azΝ írásképbenΝ egyszerreΝ jelenhetnekΝmegΝ aΝ latinΝ ésΝ gέrέgΝ helyesírásiΝ

hagyományok,ΝmelyeketΝmégΝ aΝ kétΝ nyelvΝ átírásiΝ szabályaiΝ isΝmὰdosíthatnak,Ν függ enΝ azΝ

írnokΝiskolázottságátὰl.Ν 

1. sor Γ ᾶ μΝAΝnévΝaΝlatinΝGenialist takarja, melyet eredetileg a genius szὰbὰlΝképeztekΝ

-ālis képz vel,Ν f legΝ férfiakΝviselték,ΝdeΝ ismerünkΝn ketΝ isΝ ezzel a cognomennel383. A 

szὰΝmindΝaΝlatinban,ΝmindΝaΝgέrέgbenΝazΝutolsὰΝel ttiΝszὰtagjánΝhangsúlyos.ΝAzΝe-vel, i-

vel,Ν illetveΝgέrέgΝmegfelel ikkelΝszámosΝváltozásΝ tέrténtΝaΝ latinΝésΝgέrέgΝhangfejl désΝ

során,ΝmelyekΝ együttesenΝ alakíthatták,Ν hogyΝ ebbenΝ aΝ névben  jelenjen meg a latin i 

helyén.Ν AΝ hangsúlytalan,Ν hiátustΝ képz Ν i és e ugyanazzáΝ aΝ félhangzὰváΝ alakultΝ át,Ν aΝ

feliratokΝnagyΝszámbanΝkέzvetítikΝaΝkέrülέttükΝmeglév ΝírásbeliΝbizonytalanságot384. A 

gέrέgΝpapiruszokΝazΝ  ésΝazΝ  keverésénekΝszélesΝkέr ΝelterjedtségétΝbizonyítják,ΝmelyΝaΝ

kétΝhangΝkvantitásánakΝfonémikusΝmegsz néseΝrévénΝjέttΝlétre385. Az -valΝírtΝrέvidΝlatinΝ

i-t tehátΝeΝkétΝjelenségΝegyszerreΝtέrtén Νmegjelenésének értékelhetjük386. 

2. sor Ἰα υα αμΝδatinΝn iΝcognomen,ΝmelynekΝgέrέgΝbet sΝátírásaΝszabályszer ,ΝmivelΝaΝ

V-velΝjelέltΝhangokΝmindegyikétΝ υ-valΝszokásΝátírni387.ΝAΝnévΝPannoniábanΝgyakorinakΝ

számított,Ν s tΝ SisciábanΝ mégΝ egyΝ k feliratonΝ el fordul,Ν aholΝ ezúttalΝ gέrέgΝ szὰt írtakΝ

utánaΝlatinΝbet kkelμΝIANVARIA ZAESIS388. 

3. sor Σ ᾶ : A hagyományosanΝ kétΝ r-relΝ írtΝ változataΝ aΝ gens Atilia 

cognomene/agnomeneΝ volt,Ν azΝ ὰkoriΝ szerz kΝ aitiologikusanΝ aΝ sĕro ’vet’Ν igéb lΝ

származtatjákΝaΝnevét,ΝmertΝhogyΝlegismertebbΝvisel jétΝaΝvidékiΝbirtokárὰlΝhívtákΝvisszaΝ

consulnak389. Kajanto nem ismeri a nevet390. A feliratokonΝtízszerΝgyakoribbΝaΝSeranus 

alak,Ν melyΝ egyfel lΝ létrejέhetettΝ aΝ SerranusbὰlΝ azΝ r gyengüléséb l,Ν esetlegΝ

383 Popilia Genialis CIL VI, 4639, Octavidia P(ublii) l(iberta) Genialis CIL IX, 3593. 
384 VÄÄσÄσEσ 1966, 37. HERMAN 2003, 35-36: VEATOR viator helyett, vagy NIOFITA neophyta  heylett 

(EzenkívülμΝ AΝ vulgárisΝ latinbanΝ aΝ hangsúlyosΝ helyenΝ állὰΝ rέvidΝ ĭ ésΝ aΝ hosszúΝ ē zártΝ ẹ-ben esett egybe; 

VÄÄσÄσEσ 1966, 21. HERMAN 2003, 33.) 
385 ADAMS 2004, 45. FelmerülhetneΝazΝ  itacisztikusΝejtéseΝis,ΝdeΝaΝfeliratonΝtέbbszέrΝnemΝhasználjákΝ i hang 

jelέlésére. 
386 CURBERA—JORDAN 1λλθ,Ν ŐιΝ aΝ vulgárisΝ latinΝ jelenségetΝ nemΝ megfelel enΝ értékelveΝ ésΝ aΝ papiruszok 

számosΝ (valὰjábanΝ szinténΝ hangváltozástΝ tanúsítὰ)Ν Γ α- kezdet Ν nevéb Ν kiindulvaΝ aΝ névΝ eredetijétΝ
Genealisnak adja meg, noha tudja, hogy a GenialisbὰlΝszármazik. 
387 LEUMANN—HOFMANN—SZANTYR 1977, 1γλ.ΝAzΝintervokálisΝv helyett azonban gyakran csak υ-tΝírtak,Ν
mígΝaΝcsászárkorbanΝaΝb ésΝa v kέzeledéseΝmiattΝgyakranΝ  kerültΝaΝlatinΝV helyére. 
388 márványtalapzatΝ oszloppal,Ν űἙδΝ ἙἙἙγλκθΝ οΝ AἙJΝ ηι1Ν οΝ űἙGPΝ ι0Ν IἉnἡἉriἉ,Ν , az ’éljΝ boldogul’ 
idiomatikusΝváltozata. 
389 Pl. Cic. Sest. 33,72 Serranus ab aratro. Verg. Aen. VI, 844 te sulco, Serrane, serentem 
390 ViszontΝemlít Seranianus,ΝgentiliciumbὰlΝképzettΝcognoment (KAJANTO 1965, 295). 
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pὰtlὰnyújtással391.Ν UgyanakkorΝ azΝ semΝ kizárt,Ν hogyΝ egyΝ újképzésselΝ vanΝ dolgunk,Ν aΝ

sērus ’kés iΝti.Νgyermek’Ν-anus cognomenképz sΝalakjában.ΝAz átoktáblánΝláthatὰΝalakΝaΝ

névΝcsászárkoriΝformájánakΝszabályosΝgέrέgΝbet sΝátírása.Ν 

E π : CURBERA—JORDAN 1996,Ν ŐιΝ szerintΝ ezΝ aΝ gέrέgΝ Euporos latinΝ változata,Ν

párhuzamkéntΝlehetΝhozniΝhasonlὰΝ-ros vég ΝgέrέgΝneveket,ΝmelyekΝaΝlatinbaΝátkerülveΝ

elveszthettékΝ-os végz désüketμΝBospor/B π , Euphor/E φ . A latin -por vég Ν

szolganevek,ΝmelyekΝaΝgazdaΝnevénekΝésΝaΝpuer szὰnakΝazΝέsszetételéb lΝkeletkeztek,Ν

nagyjábὰlΝ aΝ kέztársaságkorΝ végéreΝ elt ntek392,Ν ígyΝ jogosΝ azΝ el tagnakΝmegfelel enΝ azΝ

egészΝnevetΝgέrέgnek tekinteni. 

4. sor Ἐπ υ { } μΝ SzinténΝ jὰlΝ ismertΝ n iΝ név393.Ν AΝ kétΝ hangotΝ jelέl Ν egyszer Ν x 

meger sítéseΝ egyΝ újabbΝ s-szelΝ latinΝ helyesírásiΝ jelenség394,Ν melyΝ aΝ gέrέgbeΝ isΝ

átszivárgott395. 

5. sor α: A Posilla  cognomentΝegyesΝvéleményekΝaΝPusilla  ’kicsike’Νjelentés ΝnévΝ

egyΝváltozatánakΝ tartják396, másokΝazonban egy *Pauxilla  alakbὰlΝszármaztatják397. Ez 

utὰbbinakΝ nemΝ maradtΝ fennΝ emléke,Ν ésΝ PἡsillábὰlΝ isΝ kevesebbetΝ ismerünk,Ν mintΝ

Posillábὰl.Ν AzΝ átoktáblaΝ alakjaΝ aΝ névΝ császárkori,Ν gyakoribbΝ vulgárisΝ latinΝ kiejtésétΝ

tükrέziμΝ amennyibenΝ aΝ PἡsillábὰlΝ jέttΝ létre,Ν u-o tévesztéstΝ figyelhetünkΝ megΝ azΝ els Ν

szὰtagban,ΝaΝPauxilla  alakot pedig a Claudius-Clodius típusúΝau-o monoftongizálὰdásΝ

ésΝ azΝ x egyszer bbéΝ válásaΝ (aΝ mássalhangzὰ-csoportkéntΝ viselkedveΝ els Ν tagjának a 

másodikhozΝvalὰΝhasonulása)ΝváltoztattaΝvolnaΝPosillává.Ν 

Φ α: AΝPannoniábanΝisΝkedveltΝFesta  a Kajanto-féleΝnaptáriΝnevekΝegyΝtípusábaΝtartozikΝ

(ahovaΝ példáulΝ azΝ Augustalis, Sollemnis, Liberalis)398,Ν aΝ gέrέgΝ átírásΝ megfelelΝ aΝ

szabályoknak. 

6. sor ὐ ᾶ οE : A latin Vitalis aΝ jὰkívánságnevekΝ életer reΝ vonatkozὰΝ típusa399, 

rendkívülΝ gyakoriΝ Pannoniában,Ν SisciábanΝ ezenΝ kívülΝ mégΝ egyszerΝ fordulΝ el Ν tria 

nomina részeként.ΝAΝlatinΝe-i tévesztésΝragadhatὰΝmegΝazΝutolsὰΝszὰtagban,ΝilletveΝakárΝ

391 LEUMANN—HOFMANN—SZANTYR 1977, 182. 
392 KAJANTO 1965, 22. 
393 Az EDCS 41 személytΝismerΝilyenΝnévvelΝlatinΝnyelv Νfeliratokrὰl. 
394 LEUMANN—HOFMANN—SZANTYR 1977, 15. 
395 ADAMS β00Ő,ΝηηΝtovábbiΝirodalommal. 
396 KAJANTO 1965, 299. CURBERA—JORDAN 1996, 48. 
397 LEUMANN—HOFMANN—SZANTYR 1977, 72. 
398 KAJANTO 1965, 62. 
399 KAJANTO 1965, 274. 



126 

morfolὰgiailagΝnézveΝaΝbizonytalanságΝokoztaΝinverzΝváltozataΝisΝlehetΝaz -ēsΝésΝ-esΝvég Ν

f nevekΝ-isΝvég véΝválásának400. 

7. sor Ὀπ { }ᾶ α: A latin Optata  aΝ szül Ν gyermekvárássalΝ kapcsolatosΝ érzéseitΝ kifejez Ν

név401.Ν AΝmássalhangzὰΝ utánΝ állὰΝ TΝ négyΝ névbenΝ fordulΝ el Ν aΝ táblán (Festa, Optata, 

Kallistos, Certa),Ν azΝ els Ν kivételévelΝ aΝ T-tΝ duplánΝ írták.Ν AΝ geminátákΝ általánosΝ

bizonytalanΝ írásmὰdjaΝ jelenikΝ megΝ ezekben,Ν ittΝ mostΝ inverzΝ változatban.Ν AzΝ

egyszer sítésΝ mέgέttΝ általábanΝ aΝ császárkorΝ végéigΝ nemΝ szoktakΝ valὰdiΝ nyelviΝ

jelenségeketΝ feltételezni,Ν kivéveΝ néhányΝ pὰtlὰnyújtásosΝ ésΝ hangsúllyalΝ magyarázhatὰΝ

esetet.ΝἘagyományosΝgέrέgΝésΝlatinΝhangsúlyozássalΝnehezenΝmagyarázhatὰΝaΝnégyΝalakΝ

kέvetkezetlenΝ írásmὰdja,Ν deΝ bizonyáraΝ valamilyenΝ kiejtésiΝ sajátosságraΝ utalnak,Ν nemΝ

lehetΝ véletlenΝ eΝ háromΝ adat.Ν δeginkábbΝ azΝ Optata  esetébenΝ érthet ,Ν mivelΝ -pt- 

mássalhangzὰ-csoport p elemeΝelgyengülhetettΝésΝaΝt megnyúlásátΝokozhatta,ΝezΝjelenneΝ

megΝ azΝ írásképben.Ν AΝ másikΝ kétΝ névΝ hosszúΝ t-jeΝ szinténΝ (valὰszín legΝ hibás,Ν nemΝ

szokásos)Ν kiejtéstΝ tükrέzhet,Ν amiΝ aΝό˹stánálΝ isΝ várhatὰΝ lettΝ volna,Ν deΝ írásbanΝmégsemΝ

jelέlték,ΝeΝháromΝnevetΝlátvaΝvalὰszín legΝvéletlenülΝírtákΝleΝhelyesen. 

9. sor ᾶ [ ]μΝAzΝírásképΝaΝlatinΝPrivatus nevetΝtakarja.ΝF legΝÉszak-AfrikábanΝvoltΝ

igenΝ gyakori,Ν deΝPannoniában isΝ el fordult.ΝAΝ latinΝ alakhozΝképestΝ aΝ gέrέgbenΝháromΝ

eltéréstΝ láthatunk.Ν AzΝ -us végz désΝ - -raΝ cseréléseΝ megfelelΝ aΝ hagyományosΝ átírásiΝ

szabályoknak.Ν AΝ lejjebbΝ részletesebbenΝ tárgyaltΝ gέrέgΝ bet s,Ν deΝ latinΝ szέveg Ν

hadrumetumiΝ átoktáblánΝ isΝ azΝ -us vég Ν f nevekΝ - υ  átírásaΝmellettΝ aΝ tulajdonnévΝ -  

végz désselΝ szerepel.Ν AΝ hosszúΝ i ei diftongussalΝ tέrtén Ν jelέléseΝ aΝ latinΝ feliratokonΝ aΝ

Kr.e.Ν ἙἙ.Ν századtὰlΝ megfigyelhet ,Ν ésΝ aΝ koraΝ császárkorigΝ használatbanΝ maradt.Ν F legΝ

archaizálὰ,ΝvalamintΝhivatalosΝstílusúΝfeliratokonΝvoltΝkedveltΝmegoldás.ΝAΝgέrέgΝnyelv Ν

feliratokon,ΝezzelΝszembenΝszinténΝaΝKr.Νe.ΝἙἙ.ΝszázadtὰlΝbukkantΝfelΝazΝī jelέléséreΝazΝ , 

aΝKr.Νu.ΝἙἙ.ΝszázadtὰlΝazonbanΝmárΝtízszerΝgyakoribbΝleszΝazΝiὰtánál402.ΝAdamsΝaΝkérdésΝ

eldέntésére,ΝmiszerintΝegyΝgέrέgΝbet sΝ táblánΝ latinΝszavaknálΝaΝhosszúΝ i helyénΝállὰΝ   

archaizálásΝvagyΝgέrέgΝszokásΝeredménye,ΝaΝűἙδΝVἙΝkέtetétΝvizsgáltaΝmeg.ΝAztΝtalálta,Ν

hogyΝazΝolyanΝlatinΝnevek,ΝmelyekΝgέrέgΝszέvegbenΝgyakranΝ -velΝállnak,ΝteljesenΝlatinΝ

szέvegbenΝ kizárὰlag i-velΝ fordulnakΝ el .Ν Ebb lΝ kέvetkez legΝ erreΝ aΝ ᾶ -ra is 

érvényesΝaΝvégkέvetkeztetéseμ bármilyenΝlatinΝnévΝgέrέgΝbet sΝtáblánΝ -velΝaΝhosszúΝ i 

helyénΝegyΝolyanΝ írnokΝmunkájaΝ lehet,Ν akiΝ jὰlΝ ismerteΝ aΝ gέrέgΝhelyesírásiΝ szokásokat,Ν

400 VÄÄσÄσEσ 1966, 84. 
401 KAJANTO 1965, 296. 
402 ADAMS 2004, 48. 
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illetveΝ vagyΝ gέrέgΝ volt,Ν vagyΝ kétnyelv 403.Ν AmiΝ azΝ intervokálisΝ v-t illeti a latinban, 

zέngésΝbilabiálisΝ réshanggáΝváltΝ ésΝ egybeesettΝ aΝ zárhangjátΝ vesztettΝ b-vel404. Nemcsak 

magánhangzὰkΝkέzέttΝ jelentkezettΝ aΝ tévesztés,Ν hanemΝgyakranΝ szὰkezd ΝhelyzetbenΝ isΝ

— átoktáblánkonΝazonban Vitalis neveΝnemΝtükrέziΝeztΝaΝváltozást. 

ὐ υ ᾶ , Ἡ α ᾶ μΝVégz désükΝdὰrΝdialektusrὰlΝárulkodik. 

10. sor: π : A latin Aprio azΝállatotΝjelέl Νnevekb lΝ(Aper, Asinus, Capella, Lupus) -

io képz velΝképzettΝcognomen.ΝKedvelt,Ν gyakoriΝvoltΝezΝaΝképz  aΝgέrέgbenΝmeglév Ν

hasonlὰΝ-  névvégz désΝmiatt405. Az Aprio külέnέsenΝÉszak-Ἑtaliában,ΝPannoniában,Ν

εoesiábanΝ ésΝDalmatiábanΝ fordultΝ el Ν sokszor406. Az -io ésΝ -  végz désekbenΝ azΝ i 

hangΝrέvid. Az  diftongusraΝezértΝnyelviΝmagyarázatotΝnemΝlehetΝtalálni,Νvalὰszín legΝ

hiperkorrekciὰΝokoztaΝtévesztés.Ν 

11. sor Φ : ÚjabbΝ kívánságnév,Ν melynekΝ gέrέgΝ alakjaΝ szinténΝ megfelelΝ aΝ

hagyományoknak. 

12. sor { } μΝ GyakoriΝ gέrέgΝ név,Ν melyΝ aΝ latinΝ nyelvterületekenΝ isΝ igenΝ kedveltΝ

volt.ΝAΝduplánΝírtΝT bet ΝazΝOptἉtánálΝisΝláthatὰΝtévesztés. 

Σ οτ μΝ AΝ gέrέgΝ  ésΝ  általΝ jelέltΝ hangokΝ aΝ császárkorΝ folyamánΝ egybeestek,Ν aΝ

papiruszokonΝ isΝb ségesenΝ látniΝegyikΝbet tΝaΝmásikΝhelyén407,Ν ígyΝ legvalὰszín bbenΝaΝ

Σ  eredetitΝ kellΝ ebbenΝ azΝ írásképbenΝ látnunk.Ν űurberáékΝ felvetettékΝ még,Ν hogyΝ

esetleg a Sosius családΝ nevénekΝ elírásátΝ látjukΝ itt.Ν ElgondolásukΝ azzalΝ támasztjákΝ alá,Ν

hogyΝezΝaΝgentiliciumΝgyakoribbΝezenΝaΝvidéken,ΝmintΝaΝSosis/Σ  cognomen: mivel a 

lejjebbΝolvashatὰΝLaberistΝszinténΝgentiliciumkéntΝisΝlehetΝazonosítani,ΝígyΝaΝSosius sem 

lὰgnaΝ kiΝ eΝ névsorbὰl.Ν εásrésztΝ ismerünkΝ tέbbΝ olyanΝ feliratot,Ν aholΝ azΝ eredetiΝ -ius 

végz désΝhelyettΝcsakΝ-is áll, pl. ELVIS a Helvius helyett (ILJug 865). 

13. sor α : EzidáigΝebbenΝformábanΝhapaxnakΝtekinthet ΝaΝnév.ΝLaberius gentilicium 

jὰlΝismertΝvolt,ΝűurberáékΝéppΝeΝnévΝmiattΝgondolták,ΝhogyΝaΝ -banΝisΝhiányozhatΝ

azΝutolsὰΝszὰtagbὰlΝegyΝV bet .ΝAzΝelméletükΝellenΝszὰlΝazonban,ΝhogyΝeΝkétΝnévΝegymásΝ

mellettΝáll,ΝaΝtέbbiΝDél-PannoniábanΝel kerültΝtáblánΝisΝláthatὰΝduo nomináknálΝmindigΝ

elέlΝ aΝ nomenΝ szerepel,Ν utánaΝ aΝ cognomen.Ν VéleményemΝ szerintΝ nemΝ kellΝ kihagyottΝ

403 ADAMS 2004, 49. 
404 HERMAN 2003, 42. 
405 az -  végz désΝ„nagyobbítὰ”Νképz ΝvoltΝaΝgέrέgben, továbbéléseΝaΝmaiΝnapigΝmegvanΝaΝspanyolban,ΝésΝ
dél-mediterránΝnyelvekben. (LEUMANN—HOFMANN—SZANTYR 1λιι,Νβθγ.ΝésΝγθγ.) 
406 KAJANTO 1965, 122. 
407 ADAMS 2004, 45. 
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bet ketΝfeltételezniΝbennük,Νmindkett tΝinkábbΝcognomenkéntΝazonosíthatjuk,ΝaΝLaberis 

pedig -is vég ΝcognomennéΝvált,ΝpéldáulΝaΝCalpurnius-Calpurnis mintájára408. 

oοΩ φ : ἙsmétΝ aΝ kiejtésbenΝmárΝ έsszemosὰdottΝ  ésΝ  tévesztésΝ figyelhet ΝmegΝ

benne, ahogy a  Σ -nálΝ Ν isΝ tapasztalhattuk,Ν deΝ inverzΝ formában.ΝAzΝ eredetiΝ aΝmégΝ

latinΝ feliratokrὰlΝ isΝ tέbbΝ mintΝ százΝ el fordulássalΝ ismertΝ ’dárdaviv ’Ν jelentés Ν

o υφ 409.ΝAzΝírásképetΝel idézhetteΝaΝszámosΝ - kezdet ΝnévΝhasonlὰságaΝis. 

: Crescens gέrέgΝ alakjábanΝ ugyanaztΝ aΝ jelenségetΝ láthatjuk,Ν melyr lΝ aΝ latinΝ

feliratokΝisΝtucatjávalΝtudὰsítanak,ΝazΝns nazálisΝeleménekΝgyengülését.Ν 

14. sor Γ ᾶ : A rendkívülΝgyakoriΝjὰkívánságnév,ΝaΝGratus szabályosΝátírásúΝalakja. 

{ }α: AΝűertaΝkett sΝt írásmὰdjátΝaΝι.ΝsorbanΝolvashatὰΝτptἉtánálΝtárgyaltam.ΝSisciábὰlΝ

el kerültΝ egyΝ sírfelirat,Ν melyetΝ egyΝ veteránΝ állítottΝ tέbbekΝ kέzέttΝ gyermekeinek,Ν

Minucius Grat[--]Νés Cert[--] -nak (CIL III 3971). 

Γ α αμΝ RitkaΝ név.Ν űurberáékΝ felvetik,Ν hogyΝ esetlegΝ aΝ sorΝ elejénΝ láthatὰΝ Gratus 

gyermekétΝ takarja410.ΝσohaΝelképzelhet ,ΝhogyΝaΝ szὰkezdetΝhasonlὰságaΝmiattΝvalὰbanΝ

kapcsolatΝállΝfennΝkétΝnévΝkέzέtt,ΝaΝGratiola sokkalΝinkábbΝa Gratia  kicsinyítettΝalakja.Ν 

A 15. sor máshonnanΝ isΝ ismertΝmágikusΝ karaktereketΝ tartalmaz411,ΝmelyekΝ azΝ átoktáblákΝ

nyelvészetiΝ vizsgálatáhozΝ annyibanΝ szolgáltatnakΝ adatot,Ν hogyΝ egyértelm sítikΝ

számunkraΝaΝszέvegΝcélját,Νlejegyz jétΝazonbanΝtovábbraΝsemΝfedik fel, mert egy laikus 

isΝ lemásolhattaΝ ketΝ külέnbέz Ν forgalombanΝ lév Ν mágikusΝ tárgyakrὰl,Ν varázslὰkέnyvΝ

nélkül.Ν 

 

ÉRTEδεEZÉS   

σemΝegyszer Ν feladatΝ aΝ gέrέgΝnyelv Ν névsorbanΝ latinΝ nyelviΝ jelenségeketΝ utolérni.Ν

ViszontΝamitΝbiztosanΝmegΝtudunkΝállapítani,ΝhogyΝSisciábanΝkέzvetlenülΝegymásΝmellett,Ν

egymássalΝszorosΝkapcsolatbanΝéltΝegyΝromanizáltΝrétegΝésΝegyΝgέrέgΝszármazásátΝmégΝ rz Ν

réteg,Ν akikΝ ellenΝ kέzέsenΝ valakiΝ egyΝ gέrέgΝ bet sΝ átoktáblátΝ készít(tet)ett.Ν AzΝ eΝ vegyesΝ

csoportΝ általΝ beszéltΝ nyelvr lΝ semmiΝ kέzelebbΝ informáciὰtΝ nemΝ lehetΝ kideríteni,Ν nemΝ

tudhatjuk,Ν milyenΝ nyelvenΝ kommunikáltak,Ν ugyanakkorΝ aztΝ semΝ tudjuk,Ν miértΝ éppenΝ

gέrέgülΝírtákΝmegΝazΝὰlomlapot.Ν 

408 EDCS-64000126=Spigolature-08, p.411. Az -ius vég ΝnevekΝ„hellenizáltΝformája”ΝgyakranΝ-isή  vég Ν
lesz. 
409 EDűSΝalapján. 
410 CURBERA—JORDAN 1996, 48. 
411 AΝkharaktérekr lΝl.ΝNÉεETἘ 2013b, 745-746. 
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εindΝ aΝ latin,Ν mindΝ aΝ gέrέgΝ nevekΝ aΝ legnépszer bbekΝ kέzülΝ valὰk.Ν AΝ latinΝ nevekΝ

ugyanannyira takarhattakΝtέbbgeneráciὰsΝlatinΝbeszél t,ΝmintΝromanizálὰdottΝhelyiΝ slakostΝ

vagyΝmesszir lΝbetelepültΝidegent.ΝAΝgέrέgΝnevekΝsemΝárulnakΝelΝennélΝtέbbet,ΝazΝegyedüliΝ

jellegzetesΝ elemΝ aΝ kétΝ névnélΝ isΝ felbukkanὰΝ dὰrΝ dialektustΝ feltételez Ν -α  végz dés.Ν AΝ

névadásΝugyanΝazΝesetekΝlegnagyobbΝrészébenΝaΝszül Νrészér lΝtέrtént,ΝdeΝszolgákΝesetébenΝ

elképzelhet ,ΝhogyΝaΝtulajdonosΝutasításáraΝmásΝnevetΝkapott.ΝAΝgέrέgΝcognomenΝgyakranΝ

rejtΝ kétnyelv séget.ΝAdamsΝ példájaΝ alapjánΝ latinΝ sírfeliratokonΝ latinΝ alakúΝnomenΝmellett 

nemΝ egyszerΝ lehetΝ látniΝ gέrέgülΝ ragozottΝ cognoment,Ν melyΝ véleményeΝ szerintΝ aΝ

kétnyelv ségΝbizonyítéka.412 

AzΝ átoktáblákatΝ vagyΝ magánemberekΝ készítettékΝ maguknakΝ vagyΝ hivatásosokΝ

szolgáltatásaitΝ vettékΝ igénybe.Ν AΝ hivatásosΝ szὰΝ alattΝ kétΝ személytΝ isΝ érthetünk.Ν AΝ

formakέnyvekΝ használatáraΝ utalὰΝ tábláknálΝ mindenΝ bizonnyalΝ egyΝ mágusΝ voltΝ azΝ átokΝ

megszέvegez je,Ν deΝ hogyΝ aΝ lejegyzéstΝ kiΝ végezte,Ν aztΝ nemΝ lehetΝ megállapítani,Ν csakΝ

feltételezhetjük,Ν hogyΝ aΝ nagyΝ titkokΝ tudὰiΝ általábanΝ magukΝ végeztékΝ munkájukΝ minden 

lépését,Ν nemΝ adtákΝ kiΝ piaciΝ bérírnokoknak413.Ν F legΝ olyanΝ esetekben,Ν amikorΝ magaΝ aΝ

készül ΝátoktáblaΝisΝaΝrítusΝrészeΝvolt,ΝnemΝpedigΝaΝpusztaΝdokumentáciὰja.ΝTovábbáΝarrὰlΝ

semΝ szabadΝ megfeledkezni,Ν hogyΝ ezΝ egyΝ titkosΝ ésΝ tiltottΝ eljárásΝ voltΝ másΝ emberekΝ

akaratánakΝ befolyásolására.Ν AnnálΝ inkábbΝ elképzelhet Ν aΝ béreltΝ írnokΝ szerepeΝ olyanΝ

átoktábláknál,ΝmelyekΝnemΝennyireΝexplicitek,ΝhanemΝcsakΝegyΝnévsortΝtartalmaznak,ΝmintΝ

példáulΝ aΝ sisciaiΝ táblánk.Ν VégülΝ írástudὰΝ magánemberekΝ isΝ elkészíthettékΝ ezeketΝ

személyesen,Νkikb lΝvárosiΝkέrnyezetbenΝsokkalΝtέbbetΝfeltételezhetünk,ΝmintΝvidéken. 

ADAMS 2004, 44-ŐηΝegyΝhadrumentumiΝ latinΝnyelv ,ΝdeΝgέrέgΝbet sΝátoktáblaΝ (dfxΝ

11.2.1/8414)ΝírnokárὰlΝmegállapítja,ΝhogyΝnemcsakΝaΝgέrέgΝírástΝismerhette,ΝhanemΝaΝlatintΝ

is. UgyanisΝaΝ szέvegΝnemΝhasználΝ -t, minden olyan esetben, amikor a latinban E-tΝ írtakΝ

412 ADAMS 2004, 52. 
413 POSTER 2002 tanulmányaΝ 1γΝ csoportbaΝ soroljaΝ azΝ írássalΝ foglalkozὰkat,Ν írásbὰlΝ él ket.Ν AzΝ általamΝ
említettekΝ azΝ Ν kategὰriájábanΝ azΝ ’szabadúszὰΝ írnok’Ν street (freelance) scribes elnevezéstΝ kapták,Ν melyekΝ
leírásátΝ azΝ alábbiakbanΝ adjaΝ megμΝ Even smaller Egyptian villages would have individuals who sat in the 

marketplace, writing letters and other documents for hire. There was tremendous variability in the tasks, 

roles, and talents of these individuals. Some were probably literate individuals (schoolteachers, retired 

soldiers, etc.) who supplemented their income with occasional writing jobs. Others had some scribal training 

(usually in penmanship as well as composition), and may have relied on literacy work for their livelihoods 

(numerous records of short-term government contracts for scribal labor imply the availability of regular 

remuneration). Since scribes normally wrote petitions and other legally authoritative documents for illiterate 

and uncertain writers, we can assume freelance scribes with training extending to legal letter formulae (the 

equivalent of the medieval ars notariae). JORDAN 198ηbΝ ésΝ β000Ν egyΝ athéniΝ kútleletΝ kapcsánΝ arraΝ aΝ
megállapításraΝjutott,ΝhogyΝátoktáblákatΝhivatásosΝírnokokΝisΝírhattak. 
414 A.ΝKroppΝepigráfiaiΝjavításaiΝaΝdfx-kέzlésbenΝAdamsét lΝeltér ΝszemléletetΝtükrέznek. 
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volna,Ν aΝ gέrέgbeΝ epsilon került.Ν UgyanezΝ figyelhet Ν megΝ azΝ omegánálΝ is,Ν egyszerΝ semΝ

fordulΝel ,ΝhanemΝamikorΝaΝlatinbanΝτ-tΝírtakΝvolna,ΝaΝgέrέgbenΝomikrontΝválasztottak. 

A sisciaiΝ táblánΝ ezzelΝ szembenΝ aztΝ találjuk,Ν hogyΝ aΝ latinΝ szavakΝ átírásánálΝ mindigΝ

megkülέnbέztetikΝaΝ rέvidΝésΝhosszúΝmagánhangzὰkat.ΝEzΝmégΝnemΝjelentiΝfeltétlenülΝazt,Ν

hogyΝazΝ írnokunkΝnemΝtudottΝ latinulΝ írni.ΝS tΝvéleményemΝszerintΝaΝmindkétΝ írástΝ jobbanΝ

ismerte,Ν mintΝ aΝ hadrumetumiΝ átoktáblaΝ lejegyz je.Ν AΝ hadrumentumiΝ azΝ általaΝ elkέvetettΝ

íráshibákbὰlΝ ítélveΝ kέzepesenΝ jὰΝ helyesírású,Ν korabeli,Ν vulgárisΝ latintΝ beszél Ν személyΝ

lehetett.ΝEls ΝírásakéntΝaΝlatinΝlehetΝmegjelέlni,ΝdeΝaΝhagyományosΝátírásiΝszabályokat nem 

kέvette,Ν valὰszín legΝ el tteΝ voltΝ egyΝ sorvezet Ν (vagyΝ csakΝ kikέvetkeztette)Ν ehhezΝ

hasonlὰanμΝ latinΝA  gέrέgΝA, latin E  gέrέgΝE (ésΝ nincsΝmegadvaΝ azΝH), latin C  

gέrέgΝK (az eredeti latin q valὰszín legΝcsakΝC-kéntΝ jelentΝ volnaΝmegΝaΝ latinban,Νmert a 

gέrέgbenΝK), latin V  gέrέgΝ υ.ΝAΝsisciaiΝírnokΝezzelΝszembenΝmindenΝgέrέgΝbet tΝismer,Ν

aΝ latinΝszavakΝátírásakorΝmegkülέnbέztetiΝaΝkülέnbέz ΝhosszúságúΝhangokat,ΝugyanakkorΝ

néhányΝ helyenΝ aΝ vulgárisΝ latintΝ tükrέz Ν latinΝ írásképΝ gέrέgΝmegfelel jeΝ került aΝ táblára.Ν

EzenkívülΝigyekszikΝtartaniΝmagátΝaΝhagyományosΝlatin-gέrέgΝátírásiΝszabályokhoz. 

ValamilyenΝ okaΝ voltΝ annak,Ν hogyΝ nohaΝ mindkétΝ írástΝ ismerte,Ν mégisΝ aΝ gέrέgέtΝ

választotta.Ν 

Adams – aΝ sírfeliratokΝ kapcsánΝ – aΝ latinΝ írásΝ ismereténekΝ hiányátΝ nevezi meg, 

amennyibenΝegyΝlatinΝszέvegΝgέrέgΝbet kkelΝszületettΝmegμΝvagyΝazΝelhunyt,ΝvagyΝsírfeliratΝ

megrendel je,ΝvagyΝazΝaΝkέzέsség,ΝakiΝszámáraΝkészült,ΝvagyΝaΝsírkέvesnekΝnemΝvoltΝbiztosΝ

aΝ latinΝ írástudása.Ν AmikorΝ azonbanΝ aΝ szέvegb lΝ mindkétΝ írásΝ ismeretΝ felsejlik, akkor a 

megrendel ΝspeciálisΝkívánságaΝállΝaΝfelcseréltΝ írásformaΝmέgέtt.ΝἘogyΝezΝazΝátoktáblánkΝ

esetébenΝέsszefügg-eΝ azzalΝazΝáltalánosΝállítással415,ΝhogyΝaΝmágiaΝnyelveΝPannoniábanΝaΝ

gέrέg,ΝnemΝmegállapíthatὰ.ΝVéleményemΝszerintΝaΝmegrendel iΝkέrΝkívánságaΝvoltΝaΝgέrέgΝ

írásμΝazΝírnokΝláthatὰanΝismerteΝaΝlatinΝírástΝis,ΝazΝátoktáblaΝneveiΝalapjánΝnemΝdiktálásΝutánΝ

jegyzetelt,ΝhanemΝtisztábanΝvoltΝazΝadottΝszὰΝkorabeliΝelterjedtΝlatinΝírásképével. AΝmásik,Ν

SisciábanΝ találtΝ átoktáblaΝ latinΝ nyelv ,Ν készít jeΝ gyakorlottΝ írástudὰΝ volt,Ν ismerteΝ ésΝ

magabiztosanΝhasználtaΝaΝkurzívΝbet ket,ΝbárΝírniΝtanulásΝkέzbenΝaΝhelyesírásraΝ(vagyisΝazΝ

íráshagyományokΝ kέvetésére)Ν nemΝ helyezettΝ nagyΝ figyelmet,Ν ígyΝ aztΝ aΝ táblátΝ tέmérdekΝ

hibávalΝhagytaΝhátra.Ν 

415 FEἘÉR 2006, 209-β10Ν tanulmányábanΝazΝállításΝúgy hangzikΝel,ΝhogyΝaΝmágikusnakΝ tekinthet Ν feliratok,Ν
melyekΝ tέbbségeΝ azΝ általábanΝ párΝ szὰbὰlΝ állὰΝ „mágikusΝ kifejezésekkel”Ν t zdeltΝ gemmakarcolat,Ν gέrέgΝ
karaktereketΝ (bet ket)Ν használ.Ν NÉεETἘ β01βΝ kέvetkeztetése,Ν szinténΝ csakΝ aΝ pusztaΝ számokΝ
έsszeasonlításávalΝ(aΝpannoniaiΝθ000ΝlatinΝfeliratbὰlΝ10ΝdbΝmágikusΝjelleg ,ΝmígΝaΝβ0λΝgέrέgb lΝγιΝmágikus),Ν
hogyΝaΝmágiaΝnyelveΝPannoniábanΝinkábbΝaΝgέrέg.ΝἘozzáteszi,ΝezΝaΝtέbbnyireΝimportnakΝtekinthet ΝmágikusΝ
tárgyakΝtekintetébenΝigaz,ΝdeΝnemΝlehetΝkέvetkeztetniΝbel leΝaΝhelybenΝm kέd Νvarázslὰm helyekΝnyelvére. 
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Elképzelhet ,Ν hogyΝ aΝ gέrέgΝ táblaΝ azértΝ ezenΝ aΝ bet készletenΝ születettΝmeg,ΝmertΝ aΝ

gέrέgΝírásnakΝnagyobbΝmágikusΝer tΝtulajdonítottak,ΝdeΝcéljuktὰlΝazΝsemΝtéríthetteΝelΝ ket,Ν

haΝ nemΝ ismerteΝ aΝ mágusΝ vagyΝ azΝ írnokaΝ aΝ „misztikusΝ írást”,Ν láthatὰ,Ν ugyanezenΝ aΝ

településenΝlatinulΝisΝfenntartásokΝnélkülΝlejegyezhettékΝazΝalvilágiΝer knekΝszántΝüzenetet. 
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A savariai görög nyelvű átoktábla 

LEδ ἘEδY: 1975-benΝ SavariaΝ keletiΝ temet jébenΝ kerültΝ el ,Ν bolygatottΝ sírokΝ kέzέttiΝ

feltέltésb l416. 

KEδTEZÉS: A CIGP3 η0ΝaΝἙἙἙ.ΝszázadraΝkeltezi. 

KÜδS Ν JEδδEGZETESSÉGEKμΝκ,1ΝxΝγ,κΝcmΝméret ΝὰlomlapΝegyikΝoldalánΝ találhatὰΝaΝgέrέgΝ

nyelv Ν felirat.ΝAΝ sorokΝ szélt lΝ széligΝ tartanak,ΝkέvetikΝ aΝ táblaΝ alakját.ΝAzΝὰlomlapΝép,Ν

csakΝaΝjobbΝszélénΝlátszikΝegyΝaprὰΝsérülés,ΝdeΝaΝfeliratΝnemΝhiányos. AzΝírásΝvégigΝjὰlΝΝ

kivehet ,Ν nohaΝ kέzl je,ΝGáspárΝD.Ν szerintΝ azΝ η.Ν ésΝ θ.Ν aΝ felületiΝ egyenetlenségekΝmiattΝ

nehezenΝolvashatὰ. 

PAδEτGRÁFἙAμΝ εárΝ publikálὰjaΝ isΝ megjegyezte,Ν hogyΝ azΝ írásaΝ gyakorlottΝ kézreΝ utal.Ν A 

szigmákatΝű-vel, a ksziket Z-velΝjelέli. 

EGYÉŰΝJEδδEGZETESSÉGEK: AΝgέrέgΝnyelv ΝátoktáblaΝlatinΝnev ΝszemélyeketΝemlít. 
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χΝsἉἢἉriἉiΝátoktáblἉΝrἉjzἉΝ(ύáspárΝβίίί–2001, 65.) 

416 GÁSPÁR 1λλ0,Ν1γΝhibásanΝ1λκθ-kéntΝjelέliΝmegΝaΝmegtalálásΝévét. 
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BET Ἐ ΝÁTÍRÁS                                                                           EPἙGRÁFἙAἙΝSZÖVEGKÖZδÉS 

1    AŰPA AP APATἙΘEεAἙ 
2    τἙA ἙEKTτστσETEKEσ 

3    KτY EἙTAἙσAτ τσXPτστσ 

4    Ω EKEἙTAἙεἘ Eσ PA τἙ 
5    A AΩ YσEKPτ EἙτYTΩ KAKἙ 
6    στ εETA τY Ἑ τ τ τσXPτστσZἘ. 

α { } ,Νπα α α Ν 
Ν ,Ν Νἔ Ν 
υπ α,Ν αΝ Ν Ν 

ᾥ Ν α ,Ν Νπ έΝ 
 Ν  Ν ,Ν Ν ξ ρ - 

Ν  ,Ν Νὁπ Ν Ν . 

 

NτRεAδἙZÁδTΝSZÖVEGKÖZδÉS 

α , πα α α Ν Ν , Νἔ  υπ α, αΝ Ν Νᾥ Ν α , Ν
π .  

 Ν  Ν , Ν Ν  , Νὁπ Ν Ν . 

 

FτRDÍTÁS 

 χbrἉsἉx,Ν átἉdomΝ n˹k˹dΝ χdi˹ktostΝ (χdi˹ctἡst),Ν Kἡp˹itἉΝ ˺iátΝ (ωἡpitἉ),Ν hogyΝ Ἁm˹ddigΝ (ἉΝ
táblἉ)ΝittΝ˺˹kszik,Νn˹Νt˹h˹ss˹nΝs˹mmitέΝ 
ώἉn˹mΝἉmintΝt˹ΝhἉlottΝἢἉgy,ΝúgyΝőΝis l˹gy˹nΝἢ˹l˹d,ΝἉm˹ddigΝélέ 
 

KτεεEσTÁRΝ 

1. sor α { } : aΝtartὰsságotΝmegtestesít Νdémon417.ΝεivelΝaΝszέvegΝaΝmegátkozottraΝisΝ

έrέkΝid kigΝkérΝátkot,Νérthet ,ΝhogyΝ ΝaΝmegszὰlítottΝalvilágiΝer .ΝAΝfeleslegesΝrhó a kszí 

el ttΝ egyrésztΝ lehetΝ elírás,Ν mivelΝ misztikusΝ nevekΝ külέnbέz Ν formákbanΝ

hagyományozὰdhattak418.  AzΝ alakraΝ hatássalΝ lehetettΝ külέnέsenΝ síriΝ kontextusbanΝ aΝ

 ’hús’ΝszὰΝis,ΝaΝtemet benΝegyΝnemrégΝfiatalonΝelhunytΝszemélyΝesetébenΝkülέnΝer tΝ

adhatΝ Ν aΝ szὰnak.Ν GáspárΝ D.Ν eztΝ aΝ gondolatotΝ továbbfolytatvaΝ egyΝ párhuzamosΝ helyΝ

alapjánΝfelveti,ΝhogyΝakárΝáletimologikusΝ„szὰjátékot”ΝisΝrejthettekΝelΝbenneμΝ   

„bájosΝhús”-kéntΝmegszὰlítvaΝaΝhalottat,ΝakiΝmelléΝaΝtáblátΝhelyezték419.  

πα α α μΝaΝgέrέgΝátokszέvegekΝkevésbéΝgyakoriΝterminusa,Νf legΝűiprusonΝhasználtákΝ

el szeretettel420, melynek a latinban az ennélΝ gyakoribbΝ trado, commendo szokott 

417 GRAF β00λ,Ν 10Ő.Ν AΝ párizsiΝ ŰibliothèqueΝ σationaleΝ mágikusΝ kézikέnyvébenΝ olvashatὰΝ „csodálatosΝ
szerelmiΝvarázslat”Νel írásaΝpéldáulΝéppΝAbrasaxotΝhívjaΝsegítségül,ΝaΝvarázslὰnakΝhozzáΝkellΝfordulnia,ΝhogyΝ
azΝ átoktáblaΝ valὰbanΝ szorosanΝ hozzáΝ legyenΝ kέtveΝ aΝ megátkozandὰΝ n tΝ jelέl Ν szobrocskához.Ν AbrasaxΝ
nevénekΝszámértékeΝéppΝγθη,ΝaΝmadzagraΝ isΝγθηΝcsomὰtΝkellΝkέtni,Ν ezzelΝ isΝ tartὰsságotΝ akarjákΝ fokozni. A 

papirusz szavai szerint: α ,Ν α  „Abrasax,ΝtartsdΝer senΞ”Ν(PGεΝἙV,Νλγγ) 
418 Abrasax neveΝisΝszámosΝformábanΝismert.ΝεivelΝetimolὰgiájátΝaΝmaiΝnapigΝsemΝsikerültΝmindenΝkétségetΝ
kizárὰanΝkideríteni,ΝnormatívΝformájátΝsemΝlehetΝmegadni. 
419 JὰvalΝkézenfekv bbΝ lenneΝugyanakkorΝ latinulΝbeszél Νkέrnyezetben,ΝamireΝaΝnevekΝésΝaΝ lel helyΝ isΝutal,Ν
nyelviΝ magyarázatotΝ keresniΝ azΝ rΝ megjelenésére. Az x mintΝ mássalhangzὰ-csoportΝ aΝ császárkorbanΝ
egyszer sέdésenΝ mehetettΝ keresztül,Ν aΝ [k]Ν hangΝ asszimilálὰdottΝ azΝ utánaΝ állὰΝ [s]-hez. Ugyanakkor az -rs- 

csoportotΝisΝérinthetteΝazΝegyszer sέdés,ΝvagyisΝhiperkorrektΝmὰdonΝodaΝisΝ r-tΝírtak,ΝaholΝazΝsosemΝvolt.ΝAzΝ
kszi pedigΝ régiΝ helyesírásiΝ berέgz désΝ folytánΝ jelentΝ megΝ ismét.Ν RέvidenΝ έsszefoglalvaμΝ [abrasaks] > 

[abrasass] > [abrasars] > χψRχSχRἀΝ οΝ χψPχΣχP .Ν AΝ felvetésΝ egyetlenΝ ellenérvétΝ azΝ jelenti,Ν hogyΝ aΝ
vulgárisΝlatinΝtendenciákraΝtekintettelΝelméletbenΝlehetségesΝlenneΝezΝaΝváltozás,ΝdeΝanalὰgiátΝmindeddigΝnemΝ
ismerünkΝráΝ(l.ΝδδDŰ). 
420 AUDOLLENT 1904, 474. 
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megfelelni.Ν AΝ britanniaiΝ táblákΝ sajátossága,Ν f legΝ ottΝ jelenikΝ megΝ aΝ jὰvátételértΝ valὰΝ

kέnyέrgésekbenΝ(prayer for justice)ΝaΝmegátkozottΝefajtaΝátadásaΝazΝistennek 

2. sor Ἄ : a latin Adiectus gέrέgΝ átirata,Ν melyΝ megfelelΝ aΝ hagyományosΝ átírásiΝ

szabályoknak.ΝPannoniábanΝmégΝűarnuntumbὰlΝkerültΝel ΝnégyΝfeliratΝezzelΝaΝnévvel. 

Ν ἔ μΝ aΝ latinΝ szέvegekbenΝ aΝ quem peperit ξanyaΝ neveρΝ kifejezésselΝ fordítjákΝ aΝ

szerkezet,Ν mindigΝ ugyanazzalΝ aΝ szὰrenddel.Ν F.Ν GrafΝ egyértelm enΝ aΝ mágikusΝ

inverziὰnakΝtulajdonítjaΝazΝanyaágiΝazonosítástΝazΝátoktáblákon421. 

3. sor υπ αμΝ GáspárΝ D.ΝCupida  névenΝ adjaΝ megΝ aΝ latinΝ változatát,Ν amiΝ ugyanΝ nemΝ

teljesenΝ elképzelhetetlen,Ν deΝ jὰvalΝ valὰszín bbΝ aΝ Cupita  alak.Ν EgyrésztΝ aΝ kétΝ névΝ

jelentéseΝ kέzέttΝ nagyΝ külέnbségΝ van,Ν aΝ Cupita  ’vágyottΝ ti.Ν gyermek’Ν sokkalΝ inkábbΝ

megfelelΝ azΝ általánosΝ császárkoriΝ névadásnak,Ν deΝ azoknakΝ aΝ neveknekΝ mindenképp,Ν

melyekkelΝ korábbanΝ aΝ pannoniaiΝ átoktáblákonΝ találkoztunk.Ν KajantὰnálΝ ezΝ aΝ névΝ aΝ

„szül ΝgyermekvárássalΝkapcsolatosΝérzéseitΝkifejez ”Ν ΝkategὰriábaΝesik422, olyanokkal 

együttΝmintΝ aΝRogata  vagyΝ aΝ sisciaiΝ gέrέgr lΝ ismertΝOptata . A Cupida  isΝ létez Ν névΝ

’vágyakozὰ,Νέnz ’ΝjelentésévelΝmárΝkέzelΝsemΝolyanΝgyakori423, mint a Cupita . Ehhez az 

értelmezéshezΝ aΝ vulgáris latinbanΝ nagyonΝ ritkaΝ intervokálisΝ zárhangΝ gyengülésénekΝ

inverzétΝkelleneΝfeltételeznünk.ΝεásrésztΝazΝ  diftongustΝlatinΝszavakΝátírásábanΝhosszúΝ

ī-reΝszokásΝhasználni,ΝmelyΝmegtalálhatὰΝaΝωἡpītában, a Cupida  i-jeΝviszontΝrέvid.ΝAzΝaΝ

tény,Ν hogyΝ aΝ táblánΝ ezenΝ kívülΝ έsszesenΝ egyΝbiztosΝ ésΝ egyΝbizonytalanΝnyelviΝ eredet Ν

tévesztéstΝláthatunk,ΝmégΝvalὰszín tlenebbéΝtesziΝaΝCupida  eredetit. 

5. sor  Ν  Ν μΝazΝátokΝezenΝaΝpontonΝaΝrítusΝlebonyolításánakΝaΝhelyén,ΝegyΝ

sírnál,ΝazΝottΝeltemetettΝszemélyhez, n˹kydἉimónjáhozΝfordul,Ν tΝjelέliΝaΝ Νszὰ.424 A 

latinΝ nyelv Ν átoktáblákΝ gyakoriΝ hasonlatformulájátΝ látjukΝ ittΝ isμΝ qἡomodoΝ…Ν sic et. A 

mágusΝaΝn˹kydἉimónhoz,ΝazΝid Νel ttΝelhunytΝszemélyΝnyughatatlanΝszelleméhezΝakarjaΝ

hasonlatossáΝ tenniΝ Adiectust. Quomodo pedes habes ligatos, sic et eius Salbi ligate 

pedes…Ν„AhogyanΝaΝtiΝlábatokΝmegΝvanΝkέtve,ΝúgyΝennekΝaΝSalbusnakΝisΝkέssétekΝmegΝ

aΝlábát”Ν(dfxΝ11.1.1/γι)ΝIta uti arbor siccabit se in sancto, sic et illi siccet fama, fides, 

fortuna, facultas.Ν „Ahogy aΝ faΝ elszáradΝ aΝ szentélyben,Ν úgyΝ száradjonΝ elΝ azΝ Ν hírneve,Ν

421 GRAF 2009, 93-94. SokáigΝ tartottaΝmagátΝ azΝ aΝ nézet,Ν hogyΝ ezΝ esetlegΝ egyΝ siΝmatriarchátusΝ lenyomataΝ
lenne, vagy esetleg a pater semper incertus elveΝ érvényesülneΝ azΝ anyaΝ megnevezésében.Ν S tΝ egyiptomiΝ
hagyományokΝ átvételétΝ isΝ láttákΝ benne.Ν AΝ KroppΝ gy jteményébenΝ dfxΝ 1.1.1/1Ν átoktáblaΝ megfogalmazásaΝ
azonbanΝegyértelm sítiΝaΝhelyzetetμΝqui est filius Sallustiae Veneriae sive Venerosiae.ΝAΝszέvegΝmégΝúgyΝisΝazΝ
anyánΝkeresztülΝazonosítja,ΝhogyΝnemΝtudjaΝbiztosanΝaΝnevét.Ν 
422 KAJANTO 1965, 296 
423 AzΝEDűSΝέsszesenΝtízΝbiztosΝel fordulástΝhozΝCupidus/Cupida  névre. 
424 χΝszὅἢ˹gΝkétΝ„t˹”-je nem lehet ugyanaz, mert Abrasax nem egy halott, hanem egy isten. σ˹kydἉimónokrὰlΝ
l. NÉεETἘ 2009. 
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hitele,Ν helyzete,Ν hatalmaΝ (dfxΝ η.1.η/1β)Ν AΝ f mondatiΝ részΝ hiányos,Ν ezΝ adjaΝ aΝ mondatΝ

értelmezésénekΝnehézségét.ΝΝAΝsimilia similibus hasonlatokbanΝmegΝszoktákΝismételniΝaΝ

motívumot,ΝaΝkulcsszὰt,ΝmelynekΝ tekintetébenΝelΝ szeretnékΝérniΝaΝ Νhasonlὰságot.ΝEzΝ ittΝ

meglep ΝmὰdonΝhiányzik,ΝcsakΝazΝ„ Ν isΝveled”Νszerepel.ΝÁllítmánykéntΝaΝpárhuzamokΝ

alapjánΝegyΝfelszὰlítὰΝ igelakotΝkellΝvárnunk,Ν legnagyobbΝvalὰszín ségΝszerintΝaΝ  

-ét425.: Quomodo mortuus, qui istic sepultus est nec loqui nec sermonare potest, sic 

Rhodine apud M. Licinium Faustum mortua sit, nec loqui nec sermonare possit. Ita uti 

mortuus nec ad deos nec ad homines acceptus est, sic Rhodine apud M. Licinium 

accepta sit et tantum valeat, quantum ille mortuus, qui istic sepultus est. „AhogyanΝaΝ

halott,ΝakiΝ ittΝvanΝeltemetve,ΝsemΝbeszélni,ΝsemΝfecsegniΝnemΝtud,ΝúgyΝRhodineΝlegyenΝ

ε.Ν δiciniusΝ FaustusΝ számáraΝ halott,Ν ésΝ seΝ beszélni,Ν seΝ fecsegniΝ neΝ tudjon.Ν AhogyanΝ

ennek a halottnak nincs helye semΝazΝistenek,ΝsemΝazΝemberekΝkέzέtt,ΝúgyΝ(ne)ΝlegyenΝ

helyeΝ RhodinénakΝ ε.Ν δiciniusnál,Ν ésΝ annyitΝ érjen,Ν amennyitΝ ezΝ aΝ halott,Ν akiΝ ittΝ vanΝ

eltemetve” (dfx1.4.4/3)Ν EzΝ azΝ átokΝ hasonlὰΝ gondolatΝ menténΝ születettμΝ aΝ halottΝ egyΝ

n˹kydἉimón,ΝakiΝnemΝjutottΝelΝazΝtúlvilágiΝistenekΝkέzé,ΝdeΝmárΝnincsΝazΝemberekΝkέzέttΝ

sem.ΝRhodineΝisΝváljonΝilyenné,ΝbolyongjonΝnyugalmatΝnemΝnyerve,ΝmikέzbenΝnemΝtudΝ

beszélni,Ν azΝ átkozὰΝ megkέtiΝ aztΝ aΝ tulajdonságát,Ν amivelΝ nekiΝ ártana.Ν σemΝ kériΝ

kέzvetlenülΝ aΝ halálát,Ν csakΝ azt,Ν hogyΝ aΝ férfiΝ számáraΝ sz njέnΝ megΝ létezni,Ν ésΝ neΝ

fecsegjenΝ továbbΝ neki.Ν UgyanígyΝ kérikΝ aΝ savariaiΝ táblánΝ Adiectus „halálát”,Ν legyenΝ

olyan,ΝmintΝegyΝhalott,ΝamígΝél,ΝvagyisΝbolyongὰΝszellemkéntΝέnállὰanΝsemmitΝseΝtudjonΝ

tenni ( Νπ ). 

ξ ρ μΝaΝcsászárkori papiruszokΝszámosΝesetbenΝfelcserélikΝazΝ  diftongustΝésΝaz -

velΝjelέltΝrέvidΝésΝhosszúΝi-t.ΝεindezΝannakΝaΝjele,ΝhogyΝaΝklasszikusΝgέrέgΝei diftongus 

ekkoribanΝegybeesettΝazΝegyszer Νi-vel426. 

 

ÉRTEδεEZÉS   

AΝ táblácskánΝ egyΝ gέrέgΝ nyelv Ν szέvegΝ olvashatὰ, hátlapjaΝ üres. GyakorlottΝ kez ,Ν

tanultΝírástudὰΝrὰhattaΝfelΝaΝsorokat.ΝσohaΝlatinΝszemélyneveketΝemlítΝaΝszέvegΝ(Adiektos =  

Adiectus, Kupeita =  Cupita),ΝmégisΝgέrέgΝnyelven,ΝgέrέgΝbet kkelΝ írták.ΝAzΝaΝkέzέsség,Ν

ahonnanΝ azΝ átokΝ megrendeléseΝ érkezett,Ν valὰszín leg, aΝ varázslὰΝ kέrnyezeteΝ azonbanΝ

mindenképp,ΝaΝtelepülésΝgέrέgΝnyelv ΝrétegéhezΝtartozhatott. 

425 AzonbanΝ nemΝkέtelez Ν elemΝaΝ szὰΝ szerintiΝ hasonlítás,Ν vέ.ΝQuomodo huic gallo linguam vivo extorsi et 

defixi, sic inimicorum meorum linguae adversus me obmutescant. „AhogyanΝ ennekΝ aΝ kakasnak,Ν mígΝ élt,Ν
kicsavartamΝaΝnyelvét,ΝésΝátokkalΝsújtvaΝátszúrtam,ΝúgyΝellenségeimΝnyelveΝisΝnémuljonΝellenem.Νdfx 11.1.1/8 
426 ADAMS 2013, 48. 
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GáspárΝD.ΝszerintΝaΝtáblaΝtέrténetiΝszerepétΝnehézΝmeghatározni,ΝszámáraΝidegenkéntΝ

hatottΝ aΝ táblaΝ aΝ romanizáltΝPannoniában,ΝnohaΝmárΝ régὰtaΝ ismertΝvolt,Ν hogy itt is a lehet 

gέrέgέkkelΝ ésΝkultúrájukkalΝ számolni.ΝValὰΝ igaz,ΝPannoniaΝmagyarországiΝ területénΝ ezΝ aΝ

táblaΝkerültΝels kéntΝnapvilágra.ΝεivelΝέnmagábanΝ tekintveΝfélrevezet ΝkέvetkeztetéseketΝ

lehetettΝvolnaΝlevonni,ΝmélyebbΝvizsgálatbaΝnemΝbocsátkozottΝa publikálὰja. 

AΝtáblaΝhangtanilagΝésΝmorfolὰgiailagΝszinteΝtέkéletes,ΝazΝírásΝisΝjὰlΝolvashatὰ.ΝAΝlatinΝ

nevekΝátírásaΝkέvetiΝ aΝhagyományokat.ΝEgyetlenΝproblémátΝ aΝmondattanΝ jelenti.ΝEbbenΝaΝ

formábanΝnagyonΝs r ΝaΝszerkesztés,ΝaΝmágusΝfeltételezhet enΝegyΝ formulakέnyvΝelemeitΝ

másoltaΝέssze. 

GáspárΝ DorottyaΝ értelmezéseΝ véleményemΝ szerintΝ egyΝ aprὰΝ pontonΝ mὰdosításraΝ

szorul,Ν illetveΝaΝmondatΝ lényegétΝmásbanΝkellΝkeresni.ΝAzΝ Ν fordításábanΝaΝ szέvegΝutolsὰΝ

egységeΝígyΝhangzikμΝ„…ΝhanemΝamintΝteΝhalottΝvagy,ΝúgyΝ  isΝveledΝéljenΝegészΝid nΝát”.Ν

EhhezΝegyΝmegjegyzéstΝf zΝhozzáμΝ„halottΝnekydaimὰnnalΝélniΝannyitΝjelent,ΝmintΝhalottnakΝ

lenni”.427 Ezzel szemben, ha a Ν ὁπ Ν Ν -tΝ valὰdiΝ id határozὰiΝ

mellékmondatnakΝ tekintjük („ameddigΝ csakΝ él”),Ν akkorΝ aΝ mondatΝ arra utalna, hogy 

Adiectus legyenΝ együttΝ aΝ n˹kydἉimónnal,Ν ameddigΝ élΝ (elliptikusan,Ν igeΝ nélkülΝ aΝ

f mondatban,Ν ahogyΝ azΝ megengedettΝ azΝ efféleΝ hasonlatokban),Ν vagyisΝ egyrésztΝ έrέkέsΝ

kísértésbenΝ éljeΝ azΝ életét,Ν egyΝ olyanΝ szellemΝ mellett,Ν akiΝ fέlέttΝ azΝ átkozὰΝ uralkodik, 

bármilyenΝutasítástΝadhatΝneki,ΝmásrésztΝnyughatatlanΝlélekkéntΝbolyongjon.ΝAΝpapiruszokΝ

tanúságaΝszerintΝn˹kydἉimón szolgálataitΝszerelmiΝmágiábanΝésΝkocsiversenyekenΝszoktákΝΝ

igénybeΝvenni428.ΝEzenΝaΝ táblánΝnemΝderülΝkiΝátokΝoka,ΝpusztánΝannyitΝ tudunk, hogy egy 

általánosΝmegkέtéstΝ kérμΝAdiectus semmitΝneΝ tudjonΝ tenni.ΝEzΝ talánΝkiegészíthet Ν azzalΝaΝ

gondolattal,ΝhogyΝsajátΝakaratábὰlΝneΝtudjonΝsemmitΝtenni,ΝmindentΝaΝn˹kydἉimón érjenΝelΝ

nála,Ν kέzvetlenülΝ Ν irányítsa,Ν deΝ természetesenΝ azΝ utasítások aΝ mágustὰlΝ érkeznek.Ν

εindezekΝalapjánΝvalὰszín legΝaΝtáblaΝnemΝegyΝhaláltΝkér Νátokszέveg,ΝahogyΝGáspárΝD.Ν

feltételezte,Ν hanemΝ egyΝmegkέtésΝ volt.Ν PárhuzamkéntΝ álljonΝ ittΝ aΝ feljebbΝ említettΝ párizsiΝ

papiruszΝegyΝrészlete,ΝmelyΝátfedéseketΝmutatΝaΝsavariaiΝtáblával. 

„εostΝpedigΝkέnyέrgέkΝhozzád,Νboldog,Νhalhatatlan,ΝaΝvilágΝuraΞΝἘaΝalászállszΝaΝfέldΝ

mélyére,Ν aΝ halottakΝ hazájába,Ν külddΝ elΝXY-hozΝ azΝ éjféliΝ ὰrákbanΝ eztΝ aΝ démont,Ν akinekΝ aΝ

testéb lΝ ezeketΝ aΝ maradványokatΝ aΝ kezembenΝ tartom,Ν éjszaka,Ν jέjjέnΝ aΝ parancsodra, a 

427 GÁSPÁR 2000–2001, 65. 
428 NÉεETἘ 2009, 57. 
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kényszernekΝ engedve,Ν hogyΝ mindentΝ megtegyenΝ nekem,Ν amitΝ csakΝ aΝ szívembenΝ

kívánok.429”Ν(PGεΝἙV,ΝŐŐη-451.) 

AΝpapirusziΝ „világΝ urának”ΝAbrasax felelΝmegΝ aΝ táblán.ΝAΝ „démon”Ν aΝmegszὰlítottΝ

hulla,Ν ΝmegyΝ„XY-hoz”,ΝnálunkΝAdiectushoz,Ν akiΝ kényszernekΝkell hogy engedjen, nem 

tudΝsajátΝakaratábὰlΝcselekedni,ΝahogyΝAdiectus sem cselekedhet. 

 

 

429 σémethΝGy.Νfordítása,ΝNÉεETἘ 2009, 56. 
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IV. A pannoniai átoktáblák jellegzetességei, értékelésük 

 

1. A táblák külső, fizikai jellegzetességei 
A lelőhely 

 

AΝpannoniaiΝátoktáblák,ΝcsakúgyΝmintΝaΝmindeddigΝnapvilágraΝkerültΝ1θ00ΝátoktáblaΝ

tέbbsége,Ν városiΝ kέrnyezetbenΝ kerültΝ el .Ν EnnekΝ alapvet enΝ társadalmiΝ okaiΝ vannak.Ν

EgyrésztΝhaΝanyagiΝoldalrὰlΝtekintjük,Νfizet képesΝkeresletΝkellettΝaΝmágusnak.ΝεárΝPlatὰnΝ

isΝígyΝmutatjaΝbeΝ ketμΝ„Ű vészekΝésΝjὰsokΝjárulnakΝaΝgazdag ajtajához…”Ν(Áll. II,364b)430 

εásrésztΝátoktáblaΝakkorΝkészült,ΝhaΝannakΝadottakΝvoltakΝaΝfeltételei,ΝvagyΝaΝmegrendel Ν

vagyΝ aΝ készít Ν részér lΝ fennálltΝ annakΝ azΝ igénye,Ν hogyΝ írottΝ formábanΝ isΝ „szentesítsék”Ν

átkukat,ΝilletveΝeleveΝolyanΝrítustΝválasszanak.ΝFalusi,ΝkevésbéΝvárosiasodottΝkέrnyezetbenΝ

ezΝkevésbéΝvárhatὰΝel.ΝEzenkívülΝaΝromanizáciὰΝbizonyosΝfokáraΝisΝszükségeΝvolt.ΝεivelΝaΝ

szokásΝegyértelm enΝaΝrὰmaiakhozΝkέt dikΝPannoniában,ΝolyanΝtelepülésekenΝkerültekΝel Ν

ilyenΝ táblák,Ν melyekbenΝ sokΝ telepessel,Ν idegenΝ provinciákbὰlΝ érkezettΝ romanizáltΝ

csoportokkalΝlehetettΝszámolni. 

 

Az alapanyag 

 

AΝ pannoniaiΝ átoktáblákΝ alapanyagaΝ ὰlomΝ vagyΝ ὰlomέtvέzet431.Ν AΝ mágikusΝ

papiruszokbὰlΝ tudjuk,Ν hogyΝ ezΝ el írásΝ lehetettΝ aΝ hieratikusΝ papiruszokΝ mellett432. Ett lΝ

függetlenülΝtέbbΝmásΝanyagΝisΝszὰbaΝjέhetett,ΝpéldáulΝgέrέgΝnyelv ΝátokszέvegekΝmaradtakΝ

fenn osztrakonokon433.ΝAΝrítusΝsoránΝnemcsakΝfémlemezekreΝírhattak,ΝkarcolhattakΝjeleket,Ν

hanemΝszervesΝanyagokraΝ is,ΝmintΝazΝpéldáulΝaΝ tέbbszέrΝemlítettΝphiltrokatadesmosbanΝ isΝ

olvashatὰ434. F.ΝGrafΝésΝA.ΝKroppΝisΝamellettΝérvel435,ΝhogyΝaΝpraktikumΝvezetettΝazΝὰlomΝ

elterjedéséhez.ΝKέnnyenΝhozzáférhet ΝanyagΝvolt436,ΝmindenΝháztartásbanΝel fordult,ΝipariΝ

melléktermékkéntΝ isΝ beΝ tudtákΝ szerezni,Ν ésΝ számosΝ egyébΝ felhasználásiΝ területeΝ voltΝ aΝ

430 ford.ΝJánosyΝἙ.Ν α Ν  α  Νἐπ  π υ Νϑ α Ν  
431 A.ΝKroppΝkorpuszábanΝvizsgáltΝηγιΝdarabbὰlΝέsszesenΝ10ΝkészültΝmásΝanyagbὰl. KROPP 2008, 80. 
432 α  α  π υ α υ   „VégyΝegyΝὰlomlemeztΝésΝírdΝrá”Ν(PGεΝἙV,Νγβλ) α Ν Ν
α Ν υ Νπ α  „VégyΝegyΝhieratikusΝpapirusztΝvagyΝegyΝὰlomlemezt…Ν(PGεΝV,Νγ0η) 

433 PGM II, 233-235 
434 l. SANCHEZ NATAδÍAS β011bΝ tanulmányátΝ azΝ átoktáblákΝ anyagairὰl,Ν azΝ ὰlomrὰlΝ ésΝ egyébΝ kivételesΝ
tárgyakrὰl 
435 KROPP 2008, 81. GRAF 2009,  
436 α Ν Ν π  υ φ υΝ Ν π Ν α  ”VégyΝ ὰlmotΝ egyΝ vízvezetékb lΝ ésΝ készítsΝ
bel leΝtáblát” (PGM VII, 397) 
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mindennapokban. MindemellettΝ kέnnyenΝ tudtakΝ ráΝ írni,Ν kέnnyenΝ lehetettΝ rajtaΝ mágikusΝ

eljárásokatΝ véghezvinni.ΝValὰszín legΝ ezekΝ utánΝkezdtékΝ jellemz itΝ aΝmágiaΝ szolgálatábaΝ

állítaniΝésΝkihangsúlyozniΝaΝ rítusΝsorán,ΝahogyΝeztΝszámosΝ táblánΝisΝolvashatjukμΝ legyenΝaΝ

megátkozottΝ olyan,Ν hideg,Ν nehéz,Ν haszontalan,Ν értéktelen,Ν mintΝ azΝ ὰlom.Ν AΝ pannoniaiΝ

anyagbanΝ aΝ carnuntumiΝ táblánΝ olvashatὰΝ egyΝ similia similibus hasonlat, mely azt 

hangsúlyozza,Ν hogyΝ amintΝ azΝ egyértelm ,Ν hogyΝ azΝ ὰlomΝ súlyosΝ tárgy,Ν úgyΝ legyenΝ azΝ isΝ

egyértelm ,ΝhogyΝharagvὰΝistenekkelΝfogΝEudemusΝtalálkozni. 

  

Az átkozási rítus  
 

AΝmágusΝ általΝ végrehajtandὰΝ rítusokΝ egyesΝ elemeir lΝ aΝ mágikusΝ papiruszokΝ ésΝ azΝ

irodalmiΝforrásokΝisΝbeszámolnak.ΝσemΝutolsὰsorbanΝpedigΝmagukΝaΝtáblákΝisΝnyilatkoznakΝ

err l.Ν τlyanΝ helyenΝ kellettΝ ketΝ azΝ alvilágiΝ er kΝ feléΝ eljuttatni,Ν amiΝ nemΝ kέnnyenΝ voltΝ

felfedezhet ,Ν illetveΝ aholΝ kέzvetít ketΝ feltételezhettek,Ν ígyΝ temet kbenΝ azΝ id Ν el ttΝ

(AquincumbanΝ talán,Ν mindenesetreΝ aΝ temet ben),Ν vagyΝ er szakosanΝ elhunytakΝ sírjainálΝ

(Carnuntum, ahol az amphitheatrumΝ aΝ halálukΝ helyeΝ volt)Ν vagyΝ vizeknél,Ν forrásoknálΝ

folyὰknálΝ (Siscia,Ν talánΝ nemzetiΝ múzeumbeliΝ darab),Ν esetlegΝ egyΝ szentélykέrzetbenΝ

(savariai latin)437. AzΝer szakosan,ΝkoránΝmeghaltakΝszellemeiΝaddigΝnemΝnyugodnak,ΝmígΝ

elΝnemΝérikΝaztΝazΝid pontot,ΝamikorΝaΝsorsΝaztΝnekikΝeredetilegΝkiszabta438.ΝEzértΝmegfelel Ν

sírokbanΝelhelyezniΝaΝtáblákat.ΝAΝvizekenΝkeresztülΝmásΝisteneketΝlehetettΝelérni,Νf legΝkeltaΝ

kέrnyezetbenΝ lehetettΝ erreΝ számítani,Ν amintΝ aztΝ aΝ sisciaiΝ kapcsánΝ megismerhettük439, de 

ugyanúgyΝRὰmaΝvárosábὰlΝisΝismerünkΝegyΝnagyΝleletegyüttestΝegyΝkútbὰl440. Minthogy a 

táblákΝ nemΝ csupánΝ azΝ üzenet,Ν azΝ átokΝ szέveghordozὰi,Ν egyfajtaΝ emlékeztet k,Ν hanemΝ

gyakranΝ aΝ rítusΝ részei,Ν ígyΝ számosΝ esetbenΝ lehetΝ aΝ külέnbέz Ν mágikusΝ eljárásokatΝ

megfigyelniΝrajtuk.ΝAΝsisciaiΝátoktáblát aΝküls ΝoldalánΝlév ΝszέvegΝfolytán,ΝmelyΝvehet ΝaΝ

címzésnekΝis, egyértelm enΝlevélkéntΝkezelték. AzΝemonaiΝfordítottΝírásaΝazonbanΝaΝsimilia 

similibus eljárásΝ alapelemévéΝ tesziΝ aΝ táblát.Ν AnnakΝ szέvegeΝ ugyanisΝ úgyΝ vanΝ elfordítva,Ν

ahogyanΝaΝmegátkozottΝn ketΝisΝszeretnékΝelfordítani,ΝtávolΝtartaniΝaΝférfiaktὰlΝ(esetlegΝmegΝ

isΝέlniΝ ket).ΝAzΝaquincumiΝ táblaΝpedigΝmégΝ továbbΝmegy,ΝaΝ jὰlΝ ismertΝ fordulatotΝ továbbΝ

csavarja,ΝnemΝazΝírásképetΝmὰdosítja,ΝhanemΝazΝírὰeszkέztΝ– amiΝhegyességeΝfolytánΝeleveΝ

437 vέ.ΝPGεΝVἙἙ,Ν450-451: Ἐ Ν  α υ Νπ , Νπ α Ν  Ν  ϑ α α Ν  Ν  ϑ Ν  Ν
φ α … „ἘaΝfolyὰba,ΝfέldΝalá,Νtengerbe,Νvízvezetékbe,ΝsírbaΝkútba elhelyezend tΝ(ti.Νtáblát)ΝkészíteszΝ…” 
438 NÉεETἘ 2012, 76. 
439 MARCO SἙεÓσ 2008b, 173 
440 PIRANOMONTE 2005. 
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fegyvernekΝ min sülhetett.Ν TovábbiΝ hatásfokozὰΝ er tΝ tulajdoníthatunkΝ azΝ átoktáblákΝ

átszúrásának (pl.ΝaΝpoetoviὰi),ΝmelyekΝegyrésztΝsimilia similibus révénΝutalnakΝaΝkínzásraΝ

ésΝarra,ΝhogyΝaΝcélzottΝszemélyΝfelettΝhatalmaΝvanΝaΝmágusnak,ΝilletveΝelΝakarjaΝérni,ΝhogyΝ

hatalma legyen. AΝpoetoviὰiΝátokΝpublikálὰjaΝmegállapítja,ΝhogyΝmaΝmárΝnincsΝmegΝazΝaΝ

tárgy,Ν amireΝ aΝ táblácskátΝ rέgzítették.Ν Valὰszín legΝ azértΝ nemΝ kerültΝ el ,Ν mertΝ nemΝ isΝ

létezett.ΝAΝmágusnakΝésΝmegrendel jénekΝnemΝcélja,ΝhogyΝkiderüljέn,ΝmitΝcsináltak.ΝEzΝegyΝ

titkosΝ eljárásΝ volt,Ν kifüggesztésΝ pedigΝ általábanΝ arraΝ szolgál,Ν hogyΝ aztΝ azΝ adottΝ tárgyat,Ν

szέvegetΝaΝnyilvánosságΝisΝmegismerje.ΝAzΝátszúrásΝlényegeΝaΝkínzásΝésΝbefolyásolásΝvolt,Ν

nem a kifüggesztés.441  AzΝemonaiΝdarabonΝégésnyomokatΝfedezettΝfelΝaΝpublikálὰja.ΝAΝt zΝ

szerepeΝsemΝújdonság,ΝmégΝ irodalmiΝ forrásainkΝ isΝvannakΝb venΝhasználatukra442, vagyis 

mindenképpenΝ aΝ rítusΝ egyikΝ alapelemeΝ lehetett. AzΝ aquincumiΝ táblaΝ kέzvetlenΝ lel helyeΝ

kέrülΝ isΝ találtakΝ égésnyomokat,Ν aΝ táblánΝ nem,Ν ezértΝ aztΝ inkábbΝ aΝ halottΝ temetésévelΝ

hozhatjukΝ έsszefüggésbe.Ν AΝ táblákΝ feltekerése,Ν felhajtásaΝ egyrésztΝ csέkkentiΝ aΝ méretét,Ν

vagyisΝ kevésbéΝ leszΝ felt n Ν ott,Ν aholΝ elhelyezték,ΝmásrésztΝ aΝ szέveget,Ν azΝ átkotΝ bezárja,Ν

elzárjaΝ azΝ avatatlanΝ szemekΝ el l. AΝ rítusΝ elvégzésénekΝ helyére nemΝ találunkΝ utalástΝ aΝ

pannoniaΝ anyagban,Ν egyedül aΝ savariaiΝ gέrέgΝ tábla szὰlítjaΝmeg a n˹kydἉimónt, minden 

bizonnyalΝ aΝ temet ben.ΝAΝpapiruszokbanΝ sincsΝ erreΝ egyértelm Νutalás,Ν deΝ aΝPGεΝV,γγ1Ν

helyeΝalapjánΝfeltételezhet enΝmárΝcsakΝaΝkészΝátokkalΝmentekΝaΝfέldbeΝsüllyesztésΝhelyére.  

AΝkísér leleteknekΝisΝnagyΝszerepeΝvan.ΝEzekr lΝazonbanΝnemΝsokΝinformáciὰnkΝvan,Ν

kevésΝ táblaΝkerültΝ el Ν jὰlΝ dokumentáltΝ kέrülményekΝkέzέtt.Ν ÍgyΝ csakΝaztΝ tudjuk,ΝhogyΝ azΝ

aquincuimi,ΝaΝsavariaiΝ latinΝésΝpoetoviὰiΝ táblaΝmellettΝkerültΝel ΝmásΝ leletΝ is.ΝEzekΝΝkέzülΝ

egyel reΝ csakΝ aΝ t ketΝ tudjukΝ jὰΝ eséllyeΝ aΝ rítushozΝkέtni.ΝAzΝaquincuminΝbiztosanΝ tudjuk,Ν

hogy volt funkciὰja,ΝaΝsavariaiΝkapcsánΝpedigΝcsakΝfeltételezhetjük,ΝmertΝtέrέttenΝkerültΝel .Ν

AzΝaquincumiΝátokΝszέvegeΝnemΝderültΝvolnaΝki,ΝhaΝnemΝkerülΝel ΝazΝírὰeszkέz. 

 

Az írásforma 

 

AzΝ átoktáblákΝ mintΝ régészetiΝ lelettípusΝ azΝ epigráfiaiΝ kisleletekΝ kέzéΝ tartoznak.Ν

ÉrtelmezésükΝ azonbanΝ nemcsakΝ epigráfustΝ kíván,Ν hanemΝ filolὰgustΝ is,Ν hiszenΝ láthattuk,Ν

ugyanΝformulákbὰlΝépítkeznek,ΝdeΝέnállὰΝmegoldásaikΝisΝvannak,ΝmelyekΝvizsgálataΝinkábbΝ

aΝ filolὰgiaΝ mὰdszereiΝ kέzéΝ tartozik.Ν AΝ szέvegekΝ teljesΝ kέr Ν értelmezéséhezΝ azonbanΝ

441 KROPP 2008, 91. 
442 Verg, VIII. ecl.νΝvagyΝaΝcyreneiekΝesküje.ΝἙttΝugyanΝviasztΝégettek,ΝdeΝmásraΝisΝhasználták. 



141 

mindenekel ttΝ olykorΝ komolyΝ paleográfiaiΝ ismeretekreΝ vanΝ szükség443. A papiruszokban 

nem találunk külέnΝel írást aΝbet formákra, eztΝnemΝszabályozták,ΝmindezΝazΝátoktábláknálΝ

isΝ kέzvetlenülΝ tapasztalhatὰ. AΝpuhaΝ fémlapraΝ egyΝ nagyonΝ hegyesΝ stilusszalΝ véstékΝ fel a 

szέveget. AzΝírásformábὰlΝlátszik,ΝhogyΝezΝtέbbnyireΝnemΝokozottΝgondot,Νer s,ΝhatározottΝ

vonásokatΝalkalmaztak.ΝAlapvet enΝkétΝírástípustΝlehetΝaΝtáblákonΝelkülέníteni,ΝaΝkapitálistΝ

ésΝ aΝ régebbiΝ rὰmaiΝ kurzívot444.Ν EzekΝ azonbanΝ mindigΝ együttΝ jelennekΝ meg,Ν aΝ szέvegΝ

lejegyz jeΝkeverteΝ ket.ΝσemΝvalὰszín ,ΝhogyΝ tudatosan,Ν sokkalΝ inkábbΝaΝpraktikumΝésΝaΝ

megszokásΝvezethette.ΝAzΝegyesΝbet kΝ formáiΝtέbbnyireΝmegegyeznekΝazΝadottΝ táblán,ΝhaΝ

mégsem,Ν akkorΝ aztΝ azΝ írnokΝ gyakorlatlanságánakΝ szokásΝ tulajdonítani, illetve a teljesen 

kurzívanΝ írtΝ piszkozatrὰlΝ valὰΝ másolássalΝ (l.Ν aquincumiΝ táblaΝ σΝ bet je).Ν AΝ talpasΝ bet kΝ

eseténΝjὰlΝképzettΝírnokotΝszokásΝfeltételezni,ΝilyenΝisΝel fordulΝaΝpannoniaiΝtáblákΝkέzέttΝ(l.Ν

azΝemonaiΝbet kΝegyΝrésze).ΝAΝkurzívΝ írásokΝ isΝviszonylagΝ jὰlΝolvashatὰk.ΝAmennyibenΝaΝ

pannoniaiΝátoktáblákonΝolvashatatlanΝ részΝmaradt,Ν aztΝ aΝ táblaΝ sérülésénekΝszámlájáraΝkellΝ

írnunkΝ– egyΝkivétellel,ΝaΝsavariaiΝlatinΝnyelv Νtáblával,ΝmelyΝmesszeΝaΝlegrendezetlenebbΝ

έsszkép ΝtáblaΝazΝέsszes kέzül,ΝnemcsakΝa sortartásΝmiatt,ΝhanemΝaΝbet formákΝmiattΝis. A 

pannoniai átoktáblákΝ bet típusaiΝ mindΝ ismertekΝ máshonnan,Ν έnállὰΝ megoldásokkalΝ nemΝ

találkozunk,ΝvagyisΝaΝ lejegyz kΝmindΝ tapasztaltΝ írástudὰkΝvoltak. Ezt bizonyítják továbbá 

azΝ emonainΝ ésΝ aΝ sisciai táblákonΝ használtΝ kέzpontozások. AΝ fordítottΝ írásΝ visszatér Ν

jellegzetességeΝazΝátoktábláknak.ΝAΝpannoniaiΝanyagbanΝcsakΝegyenΝláthatunkΝilyet,ΝottΝazΝ

egészΝ szέvegetΝ érinti.Ν εindezΝ aΝ GrafΝ általΝ megfogalmazottΝ mágikusΝ inverziὰΝ

megnyilvánulásánakΝ tekinthet 445, külέnέsenΝ akkorΝ kapΝ jelent séget,Ν amikorΝ aΝ szέvegΝ isΝ

utalΝ erre,Ν έsszekέthet véΝ válikΝ azΝ írásΝ aΝ képével. AΝ kérdés,Ν hogyΝ vajonΝ hivatásosΝ

írnokokhozΝkέthet k-eΝaΝ táblák,ΝakiknélΝesetlegΝaΝmagánszemélyΝmegjelentΝaΝmágusΝáltalΝ

adott piszkozattal, vagy ugyanezt magaΝaΝmegrendel ΝírtaΝle,ΝesetlegΝaΝmágusΝvoltΝilyenΝjὰlΝ

képzett,Ν aΝ pannoniaiΝ átoktáblákΝ alapjánΝ nemΝ válaszolhatὰΝ meg.Ν ŰlänsdorfΝ aΝ DTεΝ 1Ν ésΝ

DTM 4-enΝ láthatὰΝ két-kétΝ kézírásaΝ alapjánΝ aztΝ látjaΝ bizonyítottnak,Ν hogyΝ aΝ

magánszemélyekΝsajátΝmagukΝírtákΝmegΝaΝtáblát446. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni azt 

sem,Ν hogyΝ aΝmágiaΝ egyΝ titkosΝ praktikaΝ volt,Ν speciálisΝ tudástΝ feltételezett, megkέvetelteΝ aΝ

varázslὰΝmágikusΝ erejét.Ν JὰvalΝ valὰszín bbΝ ezekΝ alapján,Ν hogyΝ azΝ átoktáblákΝ tέbbségeΝ aΝ

443 AzΝ átoktáblákΝ paleográfiájávalΝ foglakozikΝ behatὰanμΝ BARTOLETTI 1990; KROPP 2008, 243-245; 

BδÄσSDτRF 2012, 41-47. PannoniaΝ tekintetébenΝFEἘÉR β011.Ν ésΝβ01γ.Νm veΝ azΝ aquincumiΝ instrumentum-

feliratokrὰlΝmegkerülhetetlen. 
444 AΝrégebbiΝelnevezésΝmajuszkulakurzívΝvoltΝ(melyetΝR.S.τ.ΝTomlinΝjavaslatáraΝneveztekΝát)μΝazΝelnevezésΝ
okátΝ aztΝ szolgáltatta,Ν hogyΝ ebbenΝ aΝ bet típusbanΝ aΝ majuszkulaΝ ésΝ aΝ kurzívΝ bet típusokatΝ kέvetkezetesenΝ
keverik (BδÄσSDτRF 2014, 41) 
445 GRAF β00λ,ΝkülέnέsenΝ1θγ.Νskk. 
446 BδÄσSDτRF 2009, 42. 
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mágusΝ m helyébenΝ készült,Ν deΝ nem zárhatὰΝ ki,Ν hogyΝ prὰbáltákΝ utánozniΝ ésΝ kilesniΝ aΝ

fortélyait447.Ν AΝ jὰlΝ olvashatὰΝ bet kΝ pedigΝ azΝ átokΝ pontosΝ célzásánakΝ aΝ kέvetkezményei.Ν

AkkorΝ leszΝmegΝaΝkívánt hatás,ΝhaΝmindenΝegyértelm en,Νalaposan,Ν félreérthetetlenülΝvanΝ

megfogalmazvaΝ ésΝ kέzέlveΝ – éppΝ ezértΝ szinteΝ aligΝ találkozhatunkΝ rέvidítésekkelΝ azΝ

átoktáblákon. 

 

A datálásról 
 

Ahogy a bevezet benΝisΝemlítettemΝazΝátoktáblákΝésΝvulgárisΝlatinΝtudományterületeΝ

egymástΝ kiegészítikΝ ésΝ támogatják.Ν AΝ nyelviΝ jelenségekΝ szempontjábὰlΝ fontosΝ adatotΝ

jelentene a datálás,ΝdeΝaztΝláttuk,ΝhogyΝennekΝaΝkezeléseΝnemΝegységesΝaΝkorpuszban. 

A legszerencsésebbΝesetbenΝaΝlelőkörülmények datálnak.ΝEzΝcsakΝaz utὰbbiΝid kbenΝ

lehetséges,Ν hiszenΝ pontos,Ν modernΝ régészetiΝ feltárásΝ ésΝ dokumentáciὰΝ nélkülΝ nemΝ lehetΝ

elkülέníteniΝ aΝ rétegeket.Ν KülέnέsenΝ nagyΝ jelent ségeΝ vanΝ aΝ stratigráfiaiΝ egységekΝ

meghatározásának,Ν mivelΝ azΝ átoktáblákatΝ tέbbnyireΝ szándékosanΝ elásták,Ν abszolútΝ

értelembenΝ jὰvalΝmélyebbreΝkerültekΝ aΝvelükΝegyΝ id sΝ tárgyakhozΝképest.ΝAzΝaquincumi,Ν

majd a savariai latin nyelv Ν táblaΝ azΝ els Ν ebb lΝaΝ csoportbὰl.Νεindkett Ν jὰlΝ dokumentáltΝ

kέrülményekΝkέzέttΝkerültΝnapvilágra,ΝmajdΝazὰtaΝezeknekΝazΝadatoknakΝaΝkiértékeléseΝisΝ

megtέrtént.Ν ÍgyΝ tudtukΝmeg,ΝhogyΝazΝaquincumiΝ táblátΝegyΝhamvasztásosΝsírΝárkábaΝástákΝ

bele, vagyis kés bbi,Ν mintΝ magaΝ sír.Ν AΝ savariaiΝ táblaΝ el kerülésekorΝ mégΝ nemΝ voltakΝ

tisztázottakΝ az Iseum rétegviszonyai,Ν máraΝ azonbanΝ ezΝ nagyjábὰlΝ megtέrtént,Ν ígyΝ nagyΝ

biztonsággalΝ lehetΝ megállapítani,Ν hogyΝ azΝ ὰlomlapΝ felettΝ húzὰdὰΝ rétegΝ zárt,Ν vagyisΝ ante 

quem id pontotΝhatározhatunkΝmegΝaΝ120-asΝévekkel. 

A paleográfiai kutatások el rehaladtávalΝegyreΝpontosabbΝdatálὰeszkέzΝazΝ írásképΝ

is.ΝEΝ témábanΝMallon 1952-esΝésΝBartoletti 1990-esΝ tanulmányaΝmegkerülhetetlen,Ν illetveΝ

AquincumotΝtekintveΝFehérΝŰenceΝnagydoktoriΝdolgozata. 

AΝ legmegbízhatatlanabbnakΝ értékelhetjükΝ aztΝ aΝ keltezést,Ν melyΝ azΝ adottΝ településΝ

virágkorát tekintiΝ aΝ táblaΝ legvalὰszín bbΝ elkészítésiΝ idejénekΝ (emonai,Ν sisciai).Ν AΝ nagyΝ

számokΝtέrvényeΝalapjánΝugyanΝjoggalΝfeltételezhet ΝolyanΝnépességΝérkezéseΝaΝtelepülésre,Ν

akikΝmagukkalΝ hozhattákΝ eztΝ aΝ szokást.Ν PontosabbanΝ fogalmazva,Ν aΝ kuncsaftokΝpénzéb lΝ

él ΝmágusΝottΝjelentΝmeg,ΝaholΝnépesΝmegrendel -seregreΝszámíthatott.ΝAΝnyelviΝjelenségekΝ

447 GondoljunkΝApuleiusΝh sére,ΝakiΝéppΝazértΝváltozikΝszamárrá,ΝmertΝaΝvarázslὰn tΝprὰbáltaΝutánozni. 
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értékelésekorΝ azonbanΝ nagyonΝ fontosΝ elemΝ aΝ datálás,Ν ígyΝ haΝ nemΝ lehetségesΝ (példáulΝ

szὰrványleleteknél),ΝakkorΝaΝfeltételezhet Νid szakotΝnagyonΝὰvatosanΝkellΝmegadniΝ 

 

2. A szövegek jellegzetességei 

A táblák nyelve 

 

AΝpannoniaiΝkilencΝátoktáblábὰlΝέsszesenΝegyΝszületettΝgέrέgΝnyelven,ΝegyΝgέrέgΝésΝ

latinΝ nevekΝ listájátΝ tartalmazzaΝ gέrέgΝ bet készleten,Ν hatΝ táblaΝ teljesenΝ latinΝ nyelv ,Ν mígΝ

egyenΝ csupánΝ aΝ mágikusΝ hatásΝ fokozásaΝ végettΝ (mivelΝ aΝ nemΝ kapcsolὰdikΝ azΝ átokΝ

tέrzséhez)Ν egyΝ rέvidΝ gέrέgΝnyelv Ν betoldásΝ isΝ olvashatὰ.ΝAΝkétnyelv Ν szέvegekΝkapcsánΝ

ADAMS β00Ő,ΝŐ0Νhangsúlyozza,ΝhogyΝnemΝszabadΝέsszetéveszteniΝaΝnyelvtanulástΝazΝadottΝ

nyelvΝ írásánakΝ megtanulásával.Ν EgyΝ teljesenΝ kétnyelv Ν emberΝ lehetΝ mindkétΝ nyelvenΝ

írástudatlan,Ν vagyΝ el fordulhat,Ν hogyΝ csakΝ azΝ egyikΝ írásbeliségétΝ ismeri.Ν VagyisΝ abbὰl,Ν

hogyΝvalakiΝnemΝaΝmegfelel Ν írásrendszertΝhasználja,ΝnemΝkέvetkezik,ΝhogyΝnemΝteljesenΝ

kétnyelv .ΝεitΝ jelentΝ ezΝ aΝmiΝ esetünkben˹ΝAΝpannoniaiΝmágikusΝ feliratokΝnyelvér lΝ nemΝ

lehetΝ egyέntet Ν választΝ adni.Ν δáthatὰ,Ν hogyΝ abbanΝ aΝ pillanatban,Ν amintΝ nemΝ „gyári”Ν

iparosterméknekΝ tekinthet Ν bajelhárítὰΝ amulettekre,Ν gemmákraΝ vanΝ szükség,Ν hanemΝ aΝ

mágusΝ megrendel iΝ személyesΝ kérésselΝ járulnak elé,Ν nemΝ általánosságbanΝ fogalmaznak,Ν

fontosΝszámukra,ΝhogyΝaΝmegfelel ΝembertΝelérjeΝaΝmegtorlás,ΝmárisΝaΝprovinciaΝhivatalosΝ

beszéltΝ nyelvéreΝ váltanak.Ν εindekέzbenΝ viszontΝ nemΝ feledték,Ν hogyΝ aΝ kέrülέttükΝ lév Ν

mágikusΝvilágΝnemΝlatinΝnyelv ,ΝmásΝmágikusΝtárgyakonΝgέrέgΝésΝegyébΝidegenΝelemekkelΝ

találkoznak.Ν ÍgyΝ haΝ err lΝ tudomásukΝ volt,Ν ésΝ lehet ségükΝ isΝ nyílt,Ν választhattákΝ aΝ

hatásosabbnakΝ tartottΝ nyelvet.Ν EzΝ tέrténtΝ Sisciában,Ν aholΝ aΝ nevekΝ árulkodnakΝ aΝ vegyesΝ

nyelv Νkέzέsségr l,ΝésΝezΝtέrténtΝSavariában, melyΝtartományiΝkέzpontΝisΝvoltΝsokáig. 

 

Az átoktáblák mögött rejlős személyek 

 

AzΝ átoktáblákΝ szerepl itΝ várhatὰanΝ teljesΝ névenΝ nevezikΝ meg,Ν ahogyΝ tέbbszέrΝ isΝ

utaltamΝ rá,Ν aΝ pontosΝ célzásΝ érdekében.ΝAΝpannoniaiΝ neveketΝmegvizsgálvaΝ azonbanΝ azΝ isΝ

felmerül,Ν hogyΝ aΝ csakΝ cognomennelΝ megnevezettΝ személyekΝ nemΝ feltétlenülΝ szolgák.Ν

SzámosΝpéldátΝ lehetΝ hozni,Ν példáulΝ aΝgέrέgΝ sisciaiΝ kapcsán,Ν aholΝ azΝottΝ felsoroltΝ nevekΝaΝ

településenΝ el kerültΝ másΝ feliratokonΝ triἉΝ nominábanΝ szerepelnek.Ν S t,Ν azΝ utolsὰΝ sorbὰlΝ

rέgtέnΝ kétΝ névΝ isΝ egyΝ feliraton,Ν ugyanazzalaΝ gentiliciummalΝ vanΝ jelέlve. Az aquincumi 
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táblánálΝviszontΝmindenΝbizonnyalΝegyΝszolgakέzέsségΝéletébeΝpillanthatunkΝbe,ΝmelyetΝaΝ

coservos kifejezésΝigazol. 

AzΝ elátkozottakrὰlΝ megállapíthatjuk,Ν hogyΝ valὰszín legΝ mindenΝ társadalmiΝ rétegetΝ

képviselnek,Ν szolgák,Ν szabadok,Ν betelepül k,Ν helyiek,Ν férfiak,Ν n k,Ν gyerek.Ν VagyisΝ igazΝ

PliniusΝmegállapításaΝ„defigi quidem diris precationibus nem non metuit „senkiΝsincs,ΝakiΝ

neΝfélneΝattὰl,ΝhogyΝborzasztὰΝátkokkalΝmegb vέlik”Ν(Plin. NH 28, 19). 

 

Az átoktáblák tematikája és formulakincse 

 

AΝ pannoniaiΝ átokszέvegekΝ teljesΝ egészébenΝ kέvetikΝ aΝ hagyományokat.Νεegtorlást,Ν

igazságotΝakarnak,ΝbírὰságiΝügybenΝszámukraΝkedvez Νeljárást,ΝmegkέtéstΝeszkέzέlnek,ΝhaΝ

aΝcélΝúgyΝkívánja. 

Ugyanazokkal a nyelviΝformulákkalΝélnek,ΝmintΝbárholΝmásholΝaΝbirodalomΝterületén. 

A bevett fordulatok évszázadokonΝ átΝ forgalombanΝ voltak.Ν AzΝ átoktáblákΝ szerkezetiΝ

fejl désénekΝívétΝmégΝaΝpannoniaiΝaprὰΝgy jteménybenΝisΝmegΝlehetΝ figyelniΝ(nohaΝlehet,Ν

hogyΝ mindezΝ aΝ véletlenΝ m ve).Ν AΝ legkorábbraΝ keltezhet Ν emonaiΝ táblaΝ csakΝ neveketΝ

tartalmaz,Ν azΝ átoktáblákΝ virágzáshozΝ kέthet Ν aquincumiΝ darabΝ pedigΝ έnállὰΝ nyelviΝ

megoldást,Νsimilia similibus hasonlatotΝhozΝlétre.  

A papiruszokbὰlΝtudjuk, hogy meghatároztákΝazΝátokΝfelépítését,Νleírták,ΝmitΝésΝmikorΝ

kellΝ tenni,Ν írni. AΝ varázskέnyvekΝ mindenΝ bizonnyalΝ régiΝ el képekreΝ mennekΝ vissza,Ν

rétorikailagΝm velt,ΝtudὰsΝmágusokatΝisΝfeltételezhetünkΝazΝέsszeállítὰiΝkέzέtt.ΝErreΝutalnakΝ

aΝ stilisztikaiΝ alakzatokμΝ feszültségkelt Ν eszkέzkéntΝ nevezhetjükΝ megΝ azΝ aquincumiΝ táblaΝ

hyperbatonját,Νugyanitt, az eltér ΝszerkezetbenΝmegfogalmazvaΝismételtΝmondatokΝszinténΝ

ilyenΝ hatástΝ érnekΝ el.ΝUgyanakkorΝ azΝ ismétlésselΝ hatástΝ lehetΝ fokozni,ΝmindenkiΝ számáraΝ

egyértelm véΝ tenni aΝ kommunikáciὰΝ célját. A szὰhalmozás,Ν aΝ rokonértelm Ν szavakΝ

mellérendeltΝfelsorolásaΝaΝmondanivalὰΝnyomatékosítására,ΝélénkítésreΝszolgál. 

 

Az átoktáblák nyelvi jellemzői 
 

GyakranΝvisszatér ΝmotívumΝazΝátoktáblákΝ leírásánálΝaΝsilányΝ latinság.ΝεégΝaΝXἙX.Ν

századi,ΝazΝὰkortΝaΝmagaΝcsillogásábanΝláttatniΝakarὰΝtudὰsokΝfogalmaztákΝmeg,ΝésΝhiábaΝaΝ

számosΝnyelvészetiΝkutatás,ΝnehezenΝlehetΝett lΝaΝjelz t lΝmegszabadítaniΝ ket.ΝJὰlΝtudjuk,ΝaΝ

silányΝlatinságΝvalὰjábanΝvulgárisΝlatint,ΝvalamintΝkevésbéΝalaposΝoktatást takar.  
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AΝ vulgárisΝ latinΝ nyelviΝ változásokraΝ utalὰ legjellemz bbΝ tévesztésekΝ mindΝ

megfigyelhet kΝaΝtáblákon. 

AΝ magánhangzὰrendszerΝ átalakulásátΝ mutatjákΝ azΝ e-i ésΝ u-o tévesztések, a 

diftongusokΝegyszer sέdései.ΝAΝmássalhangzὰkΝkέzέttΝtapasztalhatὰk,ΝdeΝvalὰjábanΝtalánΝaΝ

hangsúlyozásΝváltozásairaΝutalnakΝaΝhibásanΝduplánΝírtΝmássalhangzὰk.ΝUgyanakkorΝennekΝ

fordítottΝ változatátΝ pusztánΝ egyszer sít Ν írásmὰdkéntΝ értékelhetjük.Ν AΝ márΝ aΝ kés Ν

kέztársaságkorbanΝ végbementΝ változásokΝ ittΝ isΝ megfoghatὰk,Ν ezekΝ kέzéΝ sorolhatjukΝ aΝ

szὰvégiΝ -m, -s, -t lekopását,Ν gyengülését.Ν AΝ szὰΝ belsejébenΝ lév Ν mássalhangzὰΝ mellettiΝ

nazálisokΝszinténΝinstabilakΝvoltak,ΝcsakúgyΝmintΝaΝmássalhangzὰΝutániΝfélhangzὰk. 

AΝ deklináciὰsΝ ésΝ konjugáciὰsΝ rendszerΝ megingásánakΝ isΝ tapasztalhatὰkΝ jelei.Ν AzΝ

el bbΝ leírtΝ számosΝ hangtaniΝ jelenségΝ mellettΝ várhatὰakΝ aΝ morfolὰgiaiΝ hibákΝ is.Ν ÍgyΝ aΝ

PannoniábanΝ igenΝgyakoriΝ Ἑ.ΝdeklináciὰsΝsingularis genitivus ésΝpluralis nominativus nem 

standardΝ alakjaiΝ tέbbΝ helyenΝ isΝ megjelennek.Ν AzΝ igeragozásΝ egyszer sέdésétΝ mutatjaΝ

példáulΝ aΝ deponensΝ loquor aktívΝ alakjai.Ν AΝ semlegesΝ nemΝ megsz néséhezΝ vezet Ν útΝ

jellemz ΝpéldájaΝaΝvasΝalakja. 

AΝ szὰkincsetΝ érint Ν jellegzetességekΝ kέzéΝ tartozikΝ azΝ aversus újΝ jelentéseΝ azΝ

aquincumiΝ táblárὰl.Ν ÉsΝ haΝ fejtegetésünkΝ helyesnekΝ bizonyul,Ν azΝ obmutesco újΝ képz vel,Ν

illetveΝújΝt velΝvalὰΝellátásaΝisΝaΝlexikaiΝváltozásokhozΝtartozik. 

 

3. A disszertáció eredményei 
 

AΝ pannoniaiΝ átoktáblákΝ gy jteményénekΝ elemzéseΝ aΝ kέvetkez Ν általánosΝ

eredményeketΝhozta. 

1.ΝAzΝátoktáblákΝklasszikusΝf bbΝtípusaibὰlΝugyanΝnemΝképviseltetiΝmagátΝmindegyikΝ

aΝsz kέs,ΝdeΝtalánΝegyreΝb vül ΝpannoniaiΝanyagban,ΝdeΝaΝbírὰsági,ΝszerelmiΝmegkέtésekΝésΝ

aΝ’prayerΝforΝjustice’-okΝrangosΝgy jteménnyéΝteszik.Ν 

β.Νεegállapítottam,ΝhogyΝaΝpannoniaiΝátoktáblákΝnyelvezeteΝsemmibenΝsemΝtérΝelΝ aΝ

rὰmaiΝ birodalomΝ területénΝ megtalálhatὰΝ latinΝ nyelv Ν átoktáblákΝ szέvegét l,Ν számosΝ

párhuzamotΝlehetettΝfelfedezni.ΝAzΝel állítὰΝismertΝformulákbὰlΝépítetteΝmegΝazΝadottΝátkot,Ν

ígyΝadjaΝmagátΝaΝfeltevés,ΝhogyΝtalánΝreceptkέnyvb lΝdolgozott. 

γ.ΝεivelΝszὰΝszerintiΝegyezéstΝnemΝhogyΝaΝpannoniaiΝtáblákΝkέzέtt,ΝdeΝmégΝazΝέsszesΝ

kέzέttΝ isΝ csakΝ akkorΝ lehetΝ találni,Ν haΝ azΝ bizonyíthatὰanΝ egyΝm helyb lΝ kerültΝ ki,Ν ezértΝ aΝ

varázskέnyvekb lΝ vagyΝ nemΝ voltΝ kétΝ egyforma,Ν vagyΝ csakΝ formulákΝ voltakΝ benneΝ

felsorolva,ΝmelyeketΝaΝmágusΝsajátΝbelátásaΝszerintΝvariált. 



146 

Ő.Ν VulgárisΝ latinΝ nyelviΝ tévesztéseketΝ ésΝ párhuzamosΝ helyeketΝ keresveΝ sikerültΝ

tisztáznomΝ számosΝ problémásΝ helyet,Ν nemΝ csakΝ aΝ pannoniaiΝ anyagban,Ν hanemΝ másΝ

korpuszokbanΝlév ketΝis. 

η.ΝAzΝ átoktáblákΝnyelveΝ nemΝ térΝ elΝ jobbanΝ azΝ epigráfiaiΝ nyelvt l,ΝmintΝ aztΝ aΝm fajΝ

implikálja.Ν 

θ.Ν AΝ nyelviΝ hibáiΝ általábanΝ megegyeznekΝ aΝ k feliratokonΝ tapasztaltakkal,Ν pusztánΝ

b vebbΝszintaktikaiΝésΝlexikaiΝmegfigyelésekreΝnyílikΝlehet ség. 

ι.Ν AΝ mikrofilolὰgiaΝ mὰdszerekΝ pedigΝ segítettekΝ abban,Ν hogyΝ egyesΝ szavakΝ helyétΝ

pontosabbanΝ meghatározzukΝ aΝ vulgárisΝ nyelviΝ változásokΝ kέzέtt,Ν ezáltalΝ azΝ átoktáblaΝ aΝ

jelenségΝszέveghordozὰjakéntΝbekerülhetΝaΝkézikέnyvekbe. 
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