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Alexandros életrajza az Epitomé historiónban

Megjegyzések Zónaras forráskezeléséhez*

A bizantinológusok kitartó kutatásainak köszönhetően ma már 
máshogy olvassuk a bizánci krónikaírók műveit, mint koráb-
ban. Ma már tudjuk, hogy a krónikaírók munkái – jóllehet mást 
állítanak magukról – nem csupán korábbi krónikák és történeti 
művek összegzései, egyszerű kivonatai. Az olvasónak mindig ré-
sen kell lennie és tudatosítania kell magában, hogy amit olvas az 
valójában (ahogy persze mindig, bármely műfajról is legyen szó)
a szerző, vagyis a krónikaíró szövegértelmezése, amely értelme-
zés olykor gyökeresen el is térhet a felhasznált forrásszöveg ere-
deti mondanivalójától. Több kiváló tanulmány látott napvilágot, 
amely szemléletes példákon keresztül mutatja be, hogyan tudták 
a bizánci krónikaírók – még akkor is, ha szinte szó szerint idéz-
ték forrásaikat – a kontextus újrarendezésével, egy-egy mellék-
név vagy határozószó beillesztésével (vagy éppen elhagyásával), 
a kronológia megváltoztatásával és más egyéb nyelvi, szerkesztői 
eszközökkel újraértelmezni forrásaikat.1 Ezek a szövegmódosítá-
* A tanulmány az OTKA NN 104456 jelzetű pályázat támogatásával készült.
1 Lásd további példákkal: R. Scott: Text and Context in Byzantine Historiog-

raphy. In: L. James (ed.): A Companion to Byzantium. Chichester – Malden, 
MA – Oxford 2010, 251–262, különösen: 254 skk.
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sok, apró változtatások nem csak arról árulkodnak, hogy a kró-
nikaíró miként viszonyult a tárgyalt történeti személyhez, ese-
ményhez, korszakhoz vagy a forrásként választott szerzőhöz, de 
fényt vetnek annak a korszaknak a múltértelmezésére is, amely-
ben a krónikaíró alkotott. 

Jelen írásban a fenti szempontokat figyelembe véve vizsgáljuk 
(olvassuk) a közép bizánci korszak egyik legjelentősebb króni-
kaírójának, Ióannés Zónarasnak a világ történetét a Teremtéstől 
1118-ig, I. Alexios császár haláláig tárgyaló Epitomé historión című 
művét,2  pontosabban annak csak egy rövid töredékét, a króni-
ka Alexandros életével foglalkozó fejezeteit (Zon. Epitome IV, 8, 
329 [9]–14, 353 [10]).3 Zónaras a makedón király élettörténetét 
– egy anekdota kivételével, amelyet valószínűleg Arrhianos Ana-
basisából kölcsönzött4 – Plutarchos alapján írta meg.5 A chairó-
neiai történetíró Alexandros életrajza – miként a többi, az Epito-
méban forrásként használt plutarchosi életrajz is, nevezetesen az
Artaxerxés, a Romulus, a Numa, a Publicola, a Camillus és az Aemili-
us Paulus6 – ideális alapanyagot jelenthetett a bizánci krónikaíró 
számára. Plutarchost ugyanis az életrajzok megírásánál, ahogy 
azt éppen az Alexandros életrajz bevezetőjében írja, részben ha-
sonló irányelvek vezérelték, mint a krónikaírót: az ókori biográ-
fus is figyelmezteti olvasóit, hogy nem szól részletesen minden 
híres eseményről, hanem csak vázlatosan mondja el azokat,

2 Zónarasról és az Epitoméról lásd további bibliográfiával: H. Hunger: Die hoch-
sprachliche profane Literatur der Byzantiner I. München 1978, 416–419; W. 
Treadgold: The Middle Byzantine Historians. Basingstoke 2013, 388–399.

3 Az Epitomé szövegét és (oldal)számozását a következő kiadás alapján közöl-
jük: M. Pinder (ed.): Ioannis Zonarae Annales. Vol. 1. Bonn 1841.

4 Vö. Zon. Epitome IV, 14, 353 (3–8); Arr. An. VII, 27, 3.
5 A továbbiakban az Alexandros életrajz szövegét és számozását a következő 

kiadás alapján közöljük: K. Ziegler (ed.): Plutarchi vitae parallelae. Vol. 2.2. 
Leipzig 1968², 152–253.

6 Vö. Treadgold: i. m. (2. j.) 394.
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továbbá mellőzi elbeszéléséből a nagy csataleírásokat és a hosszú 
szónoklatokat, ahogy azt krónikájában később Zónaras is teszi.7

A felfogásbeli hasonlóságok ellenére a bizánci krónikaíró nem 
egyszer módosítja vagy átértelmezi – még ha nem is gyökeresen –
forrásszövegét. A továbbiakban néhány szövegrészlet elemzésén 
keresztül próbáljuk azokat az írói, nyelvi eszközöket bemutatni, 
melyek segítségével a krónikaíró „a sajátjává” formálta a forrásul 
választott szöveget. Mielőtt azonban rátérnénk e(zen értelmezé-
si) folyamat  vizsgálatára, érdemes pár szót szólnunk Alexandros 
történetének helyéről az Epitoméban.

Zónaras Alexandros életpályáját a zsidók történetébe ágyazva 
beszéli el, amolyan kitérőként. Ahogy azt a makedón király törté-
netét felvezető mondatban olvasóinak jelzi,8 Alexandros tetteiről 
(πράξεις), jelleméről (ἤθη) és származásáról (ὅθεν κἀκ τίνων ἔφυ) 
csak röviden szándékszik szólni (κατ’ ἐπιδρομὴν διηγήσασθαι), 
ami után elbeszélését visszatereli a leírás fősodrába (ἐπαναγαγεῖν 
τὸν λόγον πρὸς τὴν συνέχειαν), s inkább Alexandros jeruzsálemi 
látogatásáról számol be Iosephus Flavius nyomán. E rövid beve-
zetőből s a prooimionban olvasható utalásból is kiderül,9 hogy az 
Alexandros-ekphrasis apropóját részben Iosephus – történetileg 
kétségbe vonható – tudósítása szolgáltatta, mely szerint a zsidó 
nép és a világhódító makedón király útjai egyszer közvetlenül is 
keresztezték egymást a történelem során.10 A látogatáson kívül 
7 Vö. Plut. Alex. 1, 1–3; Zon. Praef. 1. Az Epitomé bevezetőjéről lásd még: H. Lie-

berich: Studien zu den Proömien in der griechischen und byzantinischen 
Geschichtsschreibung II. Die byzantinischen Geschichtsschreiber und Chro-
nisten. (Programm des Kgl. Realgymnasiums München für das Schuljahr 
1899/1900) München 1900, 53–54;  R. Maisano: Il problema della forma lette-
raria nei proemi storiografici bizantini. BZ 78 (1985) 329–343, különösen: 338; 
L. R. Cresci: Ποικιλία nei proemi storiografici bizantini. Byzantion 74 (2004) 
330–347, különösen 343–345.  

8 Zon. Epitome IV, 8, 329, (9–16).
9 Zon. Praef. 3, 10 (21)–11 (7).
10 Vö. JA XI, 8, 3–6; lásd még: T. M. Banchich (trans., introd. & comm.) – E. N. Lane 
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Alexandros történetének vázlatos ismertetését a világkrónikák 
hagyományos tematikája is indokolttá tette, amelyben a perzsa 
birodalmat megdöntő, s így Dániel próféta jövendölését beteljesí-
tő Alexandrosnak állandó helye volt.11 

Zónaras a bevezető mondatban tett ígéretéhez híven ismer-
tetését Alexandros származásával kezdi, de nem teljesen úgy, 
ahogy azt választott forrása, Plutarchos teszi. Az ókori történet-
író ugyanis a közvélekedésre (τῶν πάνυ πεπιστευμένων) hivat-
kozva azzal indítja beszámolóját, hogy a makedón király szár-
mazását apai ágon Héraklésra, anyai ágon pedig Neoptolemosra 
vezeti vissza.12 Ennek az adatnak azonban nyomát sem találni 
Zónarasnál; a bizánci krónikaíró megelégszik azzal, hogy rögzí-
ti, Alexandros apja Philippos, anyja pedig Olympias volt, majd
a μυθεύεται és a τοῦτο μῦθος kifejezésekkel bevezeti azokat a 
történeteket, amelyek Alexandros születésének körülményeiről 
szólnak és származását Ammónnal, azaz Zeusszal is összefüggés-
be hozzák: a Plutarchosnál olvasható sorrendet megfordítva Zó-
naras először az Olympiast kígyó alakban meglátogató Ammónról 
tesz említést, majd Olympias álmáról, melyben a királyné hasába 
egy mindent lángba borító villám csap, végül Philippos álom-
látásáról, melyben a király jövendőbelijének méhét oroszlános 
pecsét zárja le.13 Hogy Zónaras, aki a legtöbb esetben pontosan 
követi Plutarchos elbeszélését, itt miért változtatott a sorrenden, 
csak találgathatjuk. Mindenesetre figyelmet érdemel, hogy a kró-
nikaíró, bár mesebeszédnek tartja ókori forrásának értesüléseit, 
lejegyzi azokat, alighanem mert szórakoztató, érdekes történet-
nek ítélte mindhármat, ellentétben Plutarchosnak az Alexandros 

(trans.): The History of Zonaras. From Alexander Severus to the Death of 
Theodosius the Great. Abingdon, OX – New York 2009, 35, 16. jegyz.

11 Vö. E. M. Jeffreys: The Attitudes of Byzantine Chroniclers towards Ancient His-
tory. Byzantion 49 (1979) 199–238, különösen 203, 205–207, 217, 223, 230, 232.

12 Vö. Plut. Alex. 2, 1.
13 Zon. Epitome IV, 8, 329 (17)–330 (7). 
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hősi felmenőiről szóló száraz adatközlésével, amit elhagyott kró-
nikájából.14 Zónaras egyébként is nagyon ritkán utal Epitoméjában 
mitikus alakokra. Iordanis Grigoriadis szerint a mítoszok említé-
sének hiánya nem a szerző tudatlanságából fakad, hanem egy-
részt írásművének természetéből, másrészt talán óvatosságból, 
hogy ne vetüljön rá a pogányság gyanúja.15 Kétségtelen, hogy Zó-
naras az Alexandros életrajzból sem veszi át azokat a történeteket, 
amelyek a makedón királyt mítoszok szereplőivel kapcsolják ösz-
sze, mint például az amazonokkal. Ennek azonban megítélésünk 
szerint – ez esetben legalábbis – nem az óvatosság, hanem inkább 
az az oka, hogy már maga Plutarchos és forrásai is kételkedtek a 
történet hitelességében.16 Mindazonáltal Zónaras szóhasználata, 
nevezetesen a μυθεύεται és a τοῦτο μῦθος kifejezések jól tükrözik 
a XII. századi krónikaíró viszonyát az olyan (pogány) elbeszélé-
sekhez, mint például az Alexandros isteni származására vonatko-
zó történetek.   

Ahogy fentebb említettük Zónaras csak ritkán bolygatja meg 
Plutarchos elbeszélésének rendjét. Ha viszont mégis megteszi,
a kiemelt szövegrészlet sohasem lóg ki az új kontextusból, ahogy 
azt a következő példa is igazolja. Plutarchos az Alexandros szár-
mazását taglaló anekdotafüzér közé illeszti Olympiasnak a fia iste-
ni eredetére tett epés megjegyzését.17 A királyné kérdését – amely 
a következőképp szól: „οὐ παύσεταί με διαβάλλων Ἀλέξανδρος 
πρὸς τὴν Ἥραν;” – Zónaras is beemeli művébe, de máshová, mint 
Plutarchos. Olympias szavaival a plutarchosi életrajzban elfoglalt 
helyéhez képest csak jóval később találkozhatunk a krónikában. 
Miután Zónaras beszámol Alexandros Siwa-oázisbeli látogatásá-

14 A „jó történet” fontos válogatási szempont volt a bizánci krónikaíróknál; er-
ről lásd példákkal: Jeffreys: i. m. (11. j.) 214;  Scott: i. m. (1. j.) 252 skk.

15 I. Grigoriadis: Linguistic and Literary Studies in the Epitome Historion of John 
Zonaras. Thessaloniki 1998, 104.

16 Vö. Plut. Alex. 46, 1–5. 
17 Plut. Alex. 3, 4.
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ról, a sivatagban hirtelen jött esőről, az eltévedt királyt és kísére-
tét Ammón jóshelyéhez kalauzoló madarakról s a jósda papjáról, 
aki nyelvbotlásból Zeus fiaként köszöntötte a makedón uralko-
dót,18 az Alexandros életrajz 28. caputjának első paragrafusát paraf-
razeálva a következőket írja: 

κἀκεῖνος πρὸς μὲν τοὺς βαρβάρους ἐμεγαλαύχει τὴν 
γένεσιν τὴν ἐκ τοῦ θεοῦ, ὡς καὶ τὴν Ὀλυμπιάδα λέγειν „οὐ 
παύσεται διαβάλλων με πρὸς τὴν Ἥραν ὁ Ἀλέξανδρος;” 
πρὸς δὲ τοὺς Ἕλληνας τοῦ λόγου ἐφείδετο. (Zon. Epitome 
IV, 10, 338 [1–4])

Zónaras krónikájában a királyné kérdésének új helyet talált, 
ahova az jól bele is illett – talán jobban is, mint az eredeti, plutar-
chosi szövegkörnyezetbe, ahol némi zavart okozhat az olvasónak 
az időrend megértése, tudniillik az, hogy mikor mondta Olympias
e szavakat. Mindenestre a szövegrészlet kiemelése és új szöveg-
környezetbe ültetése a kivonatoló kreativitásáról tanúskodik,
s arról, hogy a krónikaíró képes volt szabadon, de ugyanakkor ér-
tőn felhasználni, illetve átrendezni forrását. 

A következő példák arra világítanak rá, hogy Zónaras hogyan 
tudta apró változtatásokkal forrásszövegének hangsúlyait áthe-
lyezni, jelentését módosítani. Jóllehet a krónikaíró, ahogy arra 
már a prooimionban is figyelmeztet, tartózkodik attól, hogy hosz-
szú beszédeket idézzen, rövid, egymondatos idézetek, néhány 
soros dialógusok számos alkalommal tűnnek fel az Epitoméban, 
melyekkel a szerző egyfelől fölpezsdíti elbeszélését, másfelől 
jellemzi a történet szereplőit.  Plutarchos életrajzaiból, amelyek 
tele vannak a szereplők jellemét élesebb megvilágításba hozó 
mondásokkal (ῥῆμα), Zónaras kedvére válogathatott. Válogatá-
sa, kisebb-nagyobb módosításai azonban egy rendkívül tudatos
kivonatoló-szerző benyomását keltik, aki olykor azt is megenged-
18 Vö. Zon. Epitome IV, 10, 337 (9–21).
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te magának, hogy forrásának elbeszélő részeit felhasználva rövid 
mondatokat adjon szereplői szájára, megváltoztatva így némi-
képp az eredeti szöveg mondanivalóját.

Miután például Thébai ostromát és elpusztítását Zónaras egy 
félmondatba sűríti – tartva magát az előszóban megfogalma-
zott másik irányelvéhez, a hosszú csataleírások mellőzéséhez –,19

Plutarchoshoz hasonlóan hosszú sorokat szán a csata után
Alexandros és a fogolyként elé vezetett bátor thébai nő, Timok-
leia találkozásának, aki a rajta erőszakot tevő thrák katonát kútba 
lökte és megkövezte.20 Plutarchos a király és Timokleia párbe-
szédéről függő beszédben tudósít,21 Zónaras azonban Timokleia
Alexandros kérdésére adott válaszát, hogy ki ő, egyenes beszéd-
ben közli: 

ἣν δέσμιον πρὸς αὐτὸν ἀχθεῖσαν ἠρώτησεν ὁ Ἀλέξανδρος 
ἥτις εἴη. ἡ δὲ ἀτρέστως „Θεαγένους εἰμὶ ἀδελφή” 
ἀπεκρίνατο, „ὃς πρὸς Φίλιππον ᾑρέθη στρατηγὸς καὶ 
ὑπὲρ τῆς Ἑλλήνων ἀγωνιζόμενος ἐλευθερίας ἔπεσεν.”
(Zon. Epitome IV, 9, 333 [1–4])

Zónaras ugyan hű marad a forrásszöveghez, de az oratio rec-
tával egyfelől drámaibbá teszi a Plutarchosnál olvasható jelene-
tet, másfelől a történet nőszereplőjét, Timokleiát még inkább
a történet középpontjába helyezi. Hasonlóan finom eszközökkel 
módosítja Alexandros és hadvezére, Perdikkas beszélgetését is. 
Plutarchost követve Zónaras leírja, hogy a makedón király mi-
előtt hajóra szállt volna, hogy serege élén átkeljen Ázsiába, a Tár-
saknak földbirtokokat, falvakat és az adóból befolyó jövedelme-
ket osztott. Majd Perdikkasszal folytatja, aki azt kérdezte a király-

19 Vö. Zon. Epitome IV, 9, 332 (15–16).
20 Vö. Plut. Alex. 12, 1–6; Zon. Epitome IV 9, 332 (17)–333 (6).
21 Vö. Plut. Alex. 12, 5.
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tól, hogy mit hagyott magának, mire Alexandros azt felelte, hogy
a reményt. De lássuk az anekdotát Zónaras szavaival: 

Ὁρμήσας δὲ εἰς τὴν ἐν τῇ Ἀσίᾳ στρατείαν οὐ πρότερον τῆς 
νηὸς ἐπέβη πρὶν τῷ μὲν τῶν ἑταίρων ἀγρὸν ἀπονεῖμαι, τῷ 
δὲ κώμην, τῷ δὲ πρόσοδον ἄλλην. τοῦ δὲ Περδίκκου „τί δ’, 
ὦ βασιλεῦ, σεαυτῷ καταλείπεις;” εἰπόντος, „τὰς ἐλπίδας” 
ἐκεῖνος ἀντέφησε. (Zon. Epitome IV, 9, 333 [14–18])

S most Plutarchoséival: 

ἤδη δὲ κατανηλωμένων καὶ διαγεγραμμένων σχεδὸν 
ἁπάντων τῶν βασιλικῶν ὁ Περδίκκας „σεαυτῷ δ’ ” εἶπεν, 
„ὦ βασιλεῦ, τί καταλείπεις;” τοῦ δὲ φήσαντος ὅτι τὰς 
ἐλπίδας, „οὐκοῦν,” ἔφη „καὶ ἡμεῖς τούτων κοινωνήσομεν 
οἱ μετὰ σοῦ στρατευόμενοι.” (Plut. Alex. 15, 4)

Ha összevetjük Zónaras szövegét Plutarchoséval, a szó- és szin-
taktikai eltéréseken kívül a következő két fontosabb változtatást 
rögzíthetjük: (1) Zónaras Alexandros egyszavas válaszát oratio 
obliqua helyett oratio rectában közli, s (2) elhagyja Perdikkas vi-
szontválaszát. E két apró beavatkozásnak köszönhetően mindjárt 
meg is változik a történet jelentése. Plutarchos ugyanis, bár a 15. 
caputban Alexandros barátai és katonái iránti nagylelkűségét tag-
lalja, a Perdikkasszal folytatott rövid dialógusban nem elsősorban 
Alexandros, hanem – Perdikkas válaszán keresztül – a makedón 
katonák királyuk iránti elköteleződését emeli ki. Zónarasnál 
azonban Alexandros marad a főszereplő; a király jellemét tükröző 
csattanós választ már nem követi viszontválasz, ami elterelné az 
olvasó figyelmét a királyról. 

A továbbiakban azt vizsgáljuk meg, hogy a keresztény Zónaras
miként igazítja saját történelemszemléletéhez a pogány Plutar-
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chos szövegét. Mielőtt azonban rátérnénk e szöveghelyek elem-
zésére, röviden szót kell ejtenünk a bizánci krónikaíró történe-
lemfelfogásáról és annak nyelvi manifesztációjáról az Epitomé-
ban. Zónaras stílusát vizsgálva Grigoriadis hívta fel a figyelmet 
arra, hogy a bizánci történetíró passzív mondatszerkesztés iránti 
preferenciája minden bizonnyal összefüggésben van azzal, ahogy 
a szerző a történeti eseményekre tekintett, tudniillik azokat nem 
mint emberek tetteit fogta fel, hanem sokkal inkább történések-
ként (happenings), amelyek hatással vannak az emberek életére.22 
„Passive syntax – írja Grigoriadis – provides an ideal word structure 
for an historian whose philosophy concentrates not on human actions 
but sees humans more or less as the recipients of the course of their dest-
iny.”23 Ahogy az az Epitoméból is kiderül,  Zónaras osztva a korszak 
bizánci történelemfelfogását a világtörténelmet Isten tervének 
beteljesüléseként értelmezte, amely Krisztus második eljövete-
lével zárul majd,24 saját korát pedig Dániel próféta negyedik ki-
rályságával azonosította.25 A fentiek tükrében érdemes azokat az 
alant következő szövegmódosításokat is vizsgálnunk, amelyeket 
Zónaras Plutarchos szövegén eszközölt.

Noha Zónaras nem fárasztja olvasóit hosszú csataleírásokkal, 
Alexandros és Dareios első nagy összecsapásáról természetesen 
beszámol művében, s ahogy Plutarchos, úgy ő is röviden kitér a 
csatatér terepviszonyaira, amelynek Alexandros hadvezéri ráter-
mettsége mellett fontos szerepe volt az Issosnál kivívott diadal-
ban. Zónaras a következőket írja: 

Ἐν Ἰσσῷ δὲ τῆς Κιλικίας τῆς μάχης συγκροτηθείσης, 
πολλὴν μὲν καὶ ὁ τόπος διὰ τὴν στένωσιν παρέσχε ῥοπὴν 

22 Grigoriadis: i. m. (15. j.) 117.
23 Grigoriadis: i. m. (15. j.) 117.
24 Vö. Zon. Epitome III, 3, 214 (7–10).
25 Vö. Grigoriadis: i. m. (15. j.) 117.
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τῷ Ἀλεξάνδρῳ, πλείω δ’ αὐτὸς ἑαυτῷ δεξιῶς στρατηγήσας. 
(Zon. Epitome IV, 9, 335 [11–13])

Plutarchosnál mindez így hangzik:

Ἀλεξάνδρῳ δὲ τὸν μὲν τόπον ἡ τύχη παρέσχεν, ἐστρατήγησε 
δὲ τῶν ἀπὸ τῆς τύχης ὑπαρχόντων πρὸς τὸ νικῆσαι βέλτιον, 
. . . (Plut. Alex. 20, 7)

Plutarchos szerint a sors adományozta (ἡ τύχη παρέσχεν) a hely-
színt (τὸν τόπον) Alexandrosnak, aki hadvezéri tehetségének kö-
szönhetően a sors teremtette körülményeket (τῶν ἀπὸ τῆς τύχης 
ὑπαρχόντων) messzemenően ki is használta. A plutarchosi leírás 
első tagmondatának cselekvő alanya, a τύχη Zónaras tudósításá-
ból elmarad, helyette a forrásszöveg tárgyesetben álló „adomá-
nya”, azaz a helyszín (ὁ τόπος) lesz az, ami szűkössége révén a bi-
zánci krónikaírónál előnyhöz jutatta (παρέσχε ῥοπὴν) a makedón 
királyt. Zónaras tehát, aki, mint fentebb említettük, a történe-
lemben Isten akaratát látta megvalósulni, a keresztény történe-
lemfelfogással nehezen összeegyeztethető, a hellénisztikus kor-
ban fogant történelemformáló erőt, a τύχη-t száműzte leírásából. 
Hogy azonban e döntő ütközetre Zónaras szerint is egy felsőbb
– csak éppen nem a Plutarchos által megnevezett – hatalom elren-
delése szerint került sor Issosnál, arra az ἐν Ἰσσῷ δὲ τῆς Κιλικίας 
τῆς μάχης συγκροτηθείσης tagmondat genitivus absolutusos szer-
kezetének passzív participiuma utalhat. A mondatrövidítő szer-
kezetbe bújtatott passzívum (συγκροτηθείσης) alighanem itt is
a krónikaíró azon nézetét tükrözi, mely szerint az események elő-
re meghatározott terv szerint zajlanak – a tervező pedig nem más, 
mint az Isten, e passzív szerkezetek rejtett ágense. Talán nem vé-
letlen, hogy Zónaras ugyanezt a passzív genitivus absolutust hasz-
nálja, amikor a harmadik, valóban sorsdöntő ütközetről beszél: 
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τῇ δ’ ἐπιούσῃ τῆς μάχης συγκροτηθείσης, ὡς μέν τινές 
φασιν ἐν Ἀρβήλοις ὡς δ’ ἕτεροι ἐν Γαυσαμήλοις, οἱ βάρ-
βαροι ἐνέκλιναν, καὶ ἦν αὐτῶν διωγμός. (Zon. Epitome IV, 
11, 339 [21]–340 [2]). 

Hasonló passzív szerkezetekkel találkozhatunk még a követ-
kező helyeken: Zon. Epitome IV, 9, 335 (17–19) (vö.: Plut. Alex. 20, 
11); Zon. Epitome IV, 10, 336 (10) (vö.: Plut. Alex. 24, 4).26 A legso-
katmondóbb azonban az Alexandros életét elbeszélő szövegrész 
utolsó mondata, mely így szól: 

Ὁ μὲν οὖν Ἀλέξανδρος οὕτως εἰς μέγα τύχης προαχθείς 
ἐτελεύτησεν. (Zon. Epitome IV, 14, 353 [9–10]) 

A kitérőt mintegy sphragisként záró mondat Alexandrosra 
vonatkozó passzív participium coniunctuma (προαχθείς), vélemé-
nyünk szerint, többé-kevésbé magában foglalja mindazt, amit 
Zónaras Alexandros sorsáról és – talán nem túlzás azt mondani, 
hogy – a történelemről gondolt, s egyben magyarázatul szolgál 
arra is, miért úgy változtatta meg a krónikaíró Plutarchos szöve-
gét, ahogy azt a fenti példákban láttuk. A προαχθείς kifejezés által 
sugallt történelemszemléletben kevés helyet kaphattak – Grigo-
riadis szellemes „képletével” élve27 – az olyan típusú mondatok, 
mint az „x did z”, helyettük inkább „z was brought about by x” nyelvi 
formulák voltak a megfelelőbbek, ahol – tegyük hozzá –, bár nincs 
kimondva, de x = Isten.

Zónaras monumentális munkájának csak néhány fejezetét, 
sőt valójában csak néhány mondatát vizsgáltuk. Tudjuk, hogy 
egy ilyen szűkmetszetű minta aligha szolgálhat általános érvé-
nyű megállapítások alapjául, ezért írásunk végén nem is vállal-

26 Vö. Grigoriadis: i. m. (15. j.) 120, 300. jegyz.
27 Grigoriadis: i. m. (15. j.) 117.
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kozunk ilyesfajta tézisek megfogalmazására. Összefoglalásként 
csupán annyit jegyzünk meg, hogy Zónaras számára Plutarchos
Alexandros életrajza bizonyos határokon belül ugyan, de nyitott 
szöveg volt, amelyet sok egyéb mellett a kivonatoló krónikaíró 
kreativitása, történelemszemlélete és értelmezése formált régi-
új szöveggé – történelemmé.


