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F É R G E K  r ó m a i a k b a n  é s  e g y é b  n é p e k b e n

— Evilági bűnök és bűnhodésck a görög-római világban 
és a korai kereszténységben —

Sullát, a  nagy hadvezért és diktátort nem hiába nevezték „Felixnek” , szerencsésnek, 
hiszen kortársainál és a későbbi nagy róm ai hadvezéreknél jóval nyugalm asabb vé
get é r t  nem  gyilkolták m eg, nem  kellett ellenségei elől m enekülnie, hanem  lem ondva 
a hatalomról, vidéken, békés Öregkorban halhatott m eg, 60. életévében.

Azaz: m égsem . Nagy életrajzírója, Plutarchos szerint kínos és fájdalm as betegség
ben hunyt el, hosszú szenvedések között: „Életm ódja m ég súlyosabbá tette betegségét, 
mely elein te jelentéktelennek látszott; hosszú ideig nem  is tudta, hogy belső részeit 
fekély lepte el. Ettől teste gennyedésnek indult, s férgek rágták. Többeket csak azért 
tartott m aga m ellett, hogy eltávolítsák a  férgeket, de hiába szedték ki belsejéből, a 
férgek egész testét ellepték, úgyhogy végül tele volt velük a ruhája, fürdőkádja, kéz
mosó m edencéje, sőt, étele Ls. M indent gennyes váladék borított, annyira súlyos volt 
betegsége. E zért naponta többször is megfiürdött, öblítette, m osta és tisztogatta a 
testét, de m indez m it sem ért, m ert a bom lási folyam at gyorsan terjedt, és a férgek 
olyan töm egesen lepték el, hogy semmi nem  h aszn á lt” 1 A szörnyű betegség leírását 
olvasva persze m egkérdőjelezhető Sulla nagy szerencséje és életének boldog vége.

400 évvel később a nagy keresztényüldöző császár, Galerius, Constantinus társu
ralkodója haldoklóit palotájában. Titokzatos k ó r vitte el, am elynek leírása azonban 
több pontban m egegyezik a plutarchosi változattal. A rothadó testű császárt elevenen 
rágják szét a férgek.

E m éltatlan halálnem  ugyanakkor nem  korlátozódott csupán a róm ai uralkodókra. 
Negyven év alatt két zsidó k irály , Nagy Heródes és unokája, A grippa halt m eg a fent 
leírt körülm ények között. A különösen rosszindulatú betegség, úgy látszik, szívesen 
szedte áldozatait királyi családokból, és főleg olyan em berek haltak meg így, akik 
közismertek voltak  kegyetlenségükről, gonoszságukról és zsarnokságukról. A források 
a betegségek tüneteinek leírása m ellett, m ásban is m egegyeznek: rövidebben vagy 
hosszabban kifejtik , hogy a  betegség szenvedő alanya így lakóit m eg bűneiért, hogy 
az istenek vagy Isten büntetése élete végén elérte, hogy nem  fejezhette be békésen 
életét az, aki egész életében csak gonoszságot művelt. 1 2 3

1 Plutarchos, Sulla 36., Máthé Elek fordítása. Plutarchos a „féreg" szót használja:
„ K m  nok u v  xpovov nyvóei n é p i  t o l  oTtka^va TEyovMq epjcuoq, K a i  ríjv
otxpiax 8 ux<t>0apeÍCTav eíq ööcípm; gerépakc jtaö av ,”

2 A forrásokat lásd a 134. oldalon!
3 Plutarchos Sulla-életrajzában ez nem jelenik meg olyan nyilvánvalóan, mint a többi 

forrásban. Plutarchos a betegség leírásához nem fűz erkölcsi magyarázatot.
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A szem élyes ellenszenv, am elyet a szerzők éreztek  az uralkodók ellen, világosan 
k itűn ik  a forrásokból. A z ókortörténet kutatói m ár többször próbálták bizonyítani a 
leírások hitelességét, és különféle betegségek részleteit véltek  felfedezni a források
ban .4 5 Az ellentm ondó adatok m iatt azonban nagym értékben m ódosítani kell az említett 
szem élyek halálának körülm ényeire vonatkozó elképzeléseket. A betegség leírásának 
gyakori előfordulása inkább látszik  bizonyítani annak toposz-m ivoltát, m int azt, hogy 
ez  a k ó r népbetegség lett volna.

H elytálló  az az  elképzelés, m iszerint a fenti m otívum ot gyakran alkalm azták a go
noszok evilági bönhődéséről felállított elképzelés bizonyítására. A  leírások hátterében 
m inden bizonnyal egy valódi betegség állhatott, am elyet azokra is alkalm aztak, akikről 
ism eretes volt, hogy nem  erőszakos halált haltak, vagy akiknél az ókori szerzők utalást 
találtak arra, hogy betegségben hunytak el. Plutarchos, hogy előadásának hitelességét 
fokozza, felsorolja azokat az ism ert szem élyeket, akik szerinte ugyanebben a beteg
ségben pusztultak el: Pelias fia, Akastos,s a m itikus alak m ellett szerepel itt Alkman 
a dalköltő, Pherekydés, a Pythagorasszal egy időben élt filozófus, Kallisthenés, Nagy 
Sándor udvari történetírója és M ucius, a jogtudós. A z utóbbi nagy valószínűséggel 
Publius M ucius Scaevola, a G racchusok kortársa, kiváló jogász és szónok. Plutarchos 
em ellett m egem líti m ég Eunust, a szicíliai rabszolgafelkelés vezetőjét is .6

A z itt szereplő szem élyek közül néhány bizonyosan belekényszeríthető lenne a 
bűnhődésről gyártott toposz keretei közé: elképzelhető, hogy Eunusról, a lázadó rab
szolgáról elterjedt a szóbeszéd, hogy az istenek ezen szörnyű betegséggel büntették. 
A lkm an, a  spártai kö ltő  látszólag feddhetetlen. Egy papirusztöredéken azonban fenn
m aradt A lkm an kozm ogóniai elm élete, m ely „...teljesen kikapcsolja az olymposi is
teneket, s így talán az első k ísérlet egy racionális világm agyarázatra vagy legalábbis 
egy, a H ésiodosénál elvontabb kozm ogóniára .” 7 A lkm an tehát megkérdőjelezi az is
tenek létét, am i m ár önm agában is hatalm as vétségnek szám ított. Halálának leírása 
összeegyeztethető lehetne a  toposz elképzelésével. E llenben Pherekydés, Pythagoras 
m estere (a pozitívan jellem zett filozófusé) nem  vádolható m eg sem m iféle bűnnel,

4  Lásd a következő írásokat' S. Perawne, The Life and Times of Herod the Great,
New York, 1956; A. T. Sandison, The Last Itlness of Herod the Great, Med. ///sí. 
11(1967), 381-7. o. Megállapításaik szerint Heródes halálát arteriosclerosis okozta.
T. F. Camey szerint Sulla szifiliszben halt meg. L. m, A. T. Sandison, The Madness 
of the Emperor Caligula, Med. Hist. 1958, 202-9. o.; R. S  Katz, The Tllness of 
Caligula, CW  1972, 223-25. o.; M. G. Morgan, Caligula’s IIIness Again, CW 1973, 
327-29. o.; C. E. Bosworth, The Death of Alexander the Great Ruinor and 
Propaganda, CQ Ser. 2. 21 (1971), 112-136. o.

5 Plutarchos, Sulla 36. Pelias fia, Akastos mitológiai hős, így az ő betegségének 
hitelességét természetesen nem kell vizsgálnunk.

6 „...ei 6c Séí Kai tojv cuC ouSevog grrv xpnoToü yvwptgtov öe oJJmc, 
éniuvno8fiva.t. Aeverai rov apEavTcc 7<ru öoukucau rtokeuou rrepi EuceXiav 
őpcuremv, Euvouy ovoga, get<x ttiv cujcooiv ere, Ptognv ayogevov vno  
pöopuxocwq aitoöaveTv....”

7 Ritoók Zs.—Sarkady J.—Szilágy J. Gy., A görög kultúra aranykora, Budapest, 1968, 
98. o.
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amiért e z t  a büntetést érdem elte volna ki. A z agg bölcselőt tanítványa ápolja utolsó 
óráiban, és —  D iodorus Siculus és D iogenés Eaertios egybehangzó állítása szerint —  
méltó m ódon tem etted  el.8 M ucius Scaevoláról m aga Plutarchos ír nagyon ked 
vezően: [Ti. G racchus] „A  törvényjavaslatot nem  egyedül készítette elő, hanem  k i
kérte a legerényesebb és leghíresebb polgárok tanácsát is, így  Crassusét, a pontifex 
maximusét, M ucius Scaevoláét, a  jogtudósét és akkori co n su lé t”9 A lkm an és P he
rekydés betegségét több forrás is em líti, olyanok is, am elyek nem  hozzák kapcsolatba 
a haláleseteket az isteni büntetéssel. Aristotelés szerint10 a férgek vagy te tv ek 11 a 
húsból keletkeznek az em beri testben. A betegség bőrkiütésekkel kezdődik, m elyek 
kipattannak, és férgek keletkeznek belőlük. A  betegség oka: túl sok a testben a nedv.
Ezek után m egem líti, hogy hallom ása szerint Alkm an és Pherekydés is így haltak 

12
mg-

Egy újabb vélem ény szerint a  fantasztikus betegség m ögött a  valódi phth iriasis  
(tetvesség) áll. Eszerint elképzelhető, hogy az élősködők —  a betegség elhanyagolása 
vagy szakszerűtlen orvosi kezelés m ellett, gyenge állóképesség m iatt —  a  testen 
nagyobb elváltozásokat okozhatnak.14 E  vélem ény szerint a phthiriasis tetveket és 
(rüh)atkákat feltételez a  testben, de egyes szerzők ehelyett férgekről, kukacokról, bo
garakról beszélnek. A leírásokban az közös, hogy az alhasban „nyüzsögnek” a férgek, 
És szörnyű szagot áraszt a rothadó testrész.15 E zt az álláspontot tám ogatja az a  részle t 
is, ahol P linius em líti m eg Sulla és A lkm an halálát, akiknek férgek keletkeztek n

8 Diodorus Siculus, frg. X.3.4.: Pherekydés betegségben hal meg, Diog. Laert., Vita 
Pirii. Pherekydés 1. 118.: „vootioovto. au rov  -uito riuöcrjopou Tcujkivou ev 
'Arikíp. O t'óe <(>0£LpLao<iVTa róv Plóv TEkeuTÍjvcu.”. Diód. Sic., uo.: 
ÓKO.Tvax'UÖevTOC, 5e rou <J>epeicúf>ov Siót. yrfpcu; Kai ó ta  to jic-yéöoq rríc, vóoou..."

9 Plutarchos, Tiberius Gracchus 9.
10 Aristotelés, „rtept r a  Cjmíí ta r” V.31. 55őb-557a: „of óe óGÉÍpa; I k tiov octpianv

Í lyíyvoyru.1]... eytou^ óc toűto crujj-Paivci roív ttvöptWnv vócrripa, otoy
■ u y p a e n a  i t o k k n  e v  t c j  o c n p a r i  f i .  K ai ö i a f t ö a p T i o a v  n v t u ;  T | ö n  t o u t o -vj t o v  

r p ó i r o v  t o c n t ^ p  > j < p f x v a  t e  <\xírn t o v  ttoitittiv K a i  O e p e t c d ö n v  t o v  E i i p i o v . ”

11 A források a „<|>0eip, tpó^" (tetű, féreg, élősködő) mellett használják a „OKtűkn^” 
(féreg, giliszta, báb, lárva) kifejezést is.

12 Erkölcsi célzások nélkül.
13 Thomas Africa, Wotms and the Death of Kings: A Cautionary Note on Disease and 

History, CA 1. 1982, 1-17. o.
14 Africa idézi R. Hoeppli véleményét a phthiriasisről: „The pathological condition 

deseribed as phthiriasis, although rare, does exist and is caused nőt by lice bút by 
certain mites, parasites of animals which may occassionally become accidental 
parasites of mán. One has alsó to keep in mind that special conditions, such as 
weakening the generál resistence of the humán body, may be needed in order to 
enable the mites to establish themselves.” R. Hoeppli, Parasites and Parasitis 
Infections..., Singapore, 1969, 356. o.

15 „What is common to all accounts is a fatal eorruption of tissue in the lower
abdomen, swanning whith worms or lice and emitting a terrible stench.” (Africa, i. 
m. 9. o.)
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testükben. Plinius szerint a férgek keletkezhetnek a testben és a hajban is, illetve 
azokon a helyeken, ahol túlságosan nagy nyirkosság, nedvesség van. 6 Plinius hite.
lességét elv itatja a Term észetrajz egy m ásik részlete, ahol —  Sulla haláláról írv a __
m egjegyzi, hogy Sulla áldozatainak halála  szerencsésebb volt, és sokkal kevésbé ke
gyetlen, m int a  diktátoré.17

A toposz keletkezésének körülm ényei századokkal korábbi időszakban, magánál a 
történetírás atyjánál keresendők. H érodotos elm ondja, hogy Kyréné királynőjének 
Pheretim ének fiát m eggyilkolták B arkéban, m ire a k irálynő perzsa sereg segítségét 
kérte a város ostrom ához. A m ikor a  várost a perzsák elfoglalták, Pheretim é bosszút 
állt: karóba húzatta a férfiakat, a nők em lőit ped ig  levágatta. Ezután a királynő „nyo 
m orultul pusztult el, m ert eleven testét férgek rág ták  s z é t” 18 A z újabb, szószerinti 
fordítás szerint azonban „élve nyűvektol hem zsegett” , am i inkább arra utal, hogy a 
gondozatlan fekélyek, daganatok, sebek  m iatt a  fekvőbetegbe a legyek a  meleg ég- 
hajlaton (Egyiptom ban) belerakják petéiket, ahonnan (a sebekből) ténylegesen nyűvek 
kelnek  ki. Ez az elképzelést igazolja Plutarchos is, aki Kyros királyfi gyilkosának 
kivégzéséről írja, hogy a m egkínzottat két teknő  közé szorítják be, arcára mézet ön
tenek, s ezután arcát a  legyek teljesen beborítják, „m ajd a rothadás és a felbomlás 
következtében székletében férgek és nyűvek keletkeznek, ezek behatolnak a test bel
sejébe és elevenen szétrágják. M ikor végre a halál bekövetkezik, és a felső teknőt 
eltávolítják, látni lehet, hogy a  test húsos részei egészen felem észtődtek, és a belső 
részeket férgek és nyűvek nagy töm ege lepi e l.”  Az ilyesfajta leírás csak nehezen 
m agyarázható a tetvesség következm ényeivel.

A zok az egyiptom i vagy m ezopotám iai néphagyom ányok, ahonnan Hérodotos va
lószínűleg m erítette történetét, nem  m aradtak fenn. A  toposz lassan kiform álódott az 
évszázadok a la tt  az elfertőződött sebek, daganatok, fekélyek és a bennük kikelő 
nyűvekből lett lassanként rothadó test, szétbom ló hús és nyüzsgő férgek.

A hérodotosi indoklás pedig a következő: „M agára vonta az istenek haragját, aki 
nem  ism er m értéket a  bosszúállásban. M ár pedig  Pheretim é, Battos leánya mértékte
lenül állt bosszút Barké lakóin.”20 A toposz két alkotóelem e tehát már Hérodotosnái 
m egvan: a bűn, a büntetés oka és a  büntetés típusa. A toposz keleti eredetét az is

16

17
IS

19
20

Plirt. HN XI. 112-113. „Sic quaedam ex imbre generantur in terra, quaedam et in 
ligno. Nec enim cossi tantum in eo, séd etiam tabani ex eo nascuntur et alia 
ubicumque umor est nimius (XXXIX) sieut intra hominem taeniae triccnum pedum, 
aliquando et plurium, longitudine. Iám in came exanima et viventium quoque 
hominum capillo, qua foeditate et Sulla dictator et Alcman ex clarissimus Graeciae 
poetis obiere.”
Pün. HN VII. 13S.
Hér. IV. 203. „ajtéfiave kox£ í ;, ^üxht ”)op (nyű) cuJaiov e^e^eaE” (Loeb 
Classical Text)
Plul., Artaxerxés, 16.

a p a  ávÜpíínroiCTi cu kenv voyupai Tipcnptat TtpoQ 8cwv emoOovoi yivovtou. 
n  pev ön tbepcripni; rrfQ B á n á to t)  Totavm  te Kai rooetúm  ngcnptn elvető o; 
BapKaíouq.” (Loeb Classical Text) ]. 18. j.



bizonyítja, hogy körülbelül Hérodotosszal egy- időben, a K r. e. V. században je len t 
meg a zsidó hagyom ányban is: az ekkor íródott Jób könyvében* [A sátán] „rosszin
dulatú fekéllyel sújtotta tetőtől talpig” ,21 am inek következtében:

„Tele vagyok kínnal egész alkonyaiig.
Férgek lepik  el testem , s a föld pora fedi.
Ö sszeaszalódik s gennyezik a  bőröm ” —  így Jób (7,5J.22 23
A Kr. e. II. század végén - I. század elején íródott két M akkabeus könyv szerzői, 

jV. Antiochos Epiphanés Seleukida uralkodó haláláról írva, rendkívül ötletesen fej
lesztették tovább a toposzt. M íg a Makkabeusok I. könyve (100 körűi) csak annyit ír 
zz „istentelen” A ntiochosról, hogy —  m iután az kifosztotta a  jeruzsálem i tem plom ot, 
majd az t újjáépítették és falakkal vették körül —  ezt a hírt hallván, m egrém ült, 
„fekvőhelyére roskadt, és bánatába belebetegedett, hogy nem sikerült neki, am it el 
akart érni. N apokig ott m aradt, m ert nagy kedvetlenség lett úrrá rajta. A zt hitte , hogy 
meg kell halnia,’ M ajd ráébred, hogy azért kell m eghalnia, m ert kirabolta Jeruzsá
lemet és üldözte a zsidókat. A m ásik M akkabeus könyv nem éri be ennyivel. Itt a 
gőgös, kevély király Jeruzsálem et a zsidók tem etőjévé akarja tenni, de Izrael Istene 
megveri egy gyógyíthatatlan betegséggel: belei fájnak, ráadásul k iesik  a  kocsiból, és 
minden tagját kificam ítja. „Sőt férgek nyüzsögtek az istentelen szem ében, és m ég 
életében darabokban szakadt le  ró la  a hús, szörnyű kínok közepette. R othadása sza
gától az egész tábor undorodott.”24 A 2 Makkabeus szerzője —  forrásként —  fel
használta a kyrénéi Iasón történetíró öt könyvét is, aki A ntiochos gőgjét (!!!!!) k i
hangsúlyozza: Antiochos azt hitte, hogy a hullám oknak parancsolhat és a hegyeket 
megmérheti —  s ez a  zsidó szerző szem pontjából m érhetetlen gőgnek szám ított, hiszen 
ezek Jahve tulajdonságai.25 26 A kyrénéi Iasón ugyanakkor o lvasta H érodotost —  a h e l
lenisztikus korban kedvelt olvasm ány — , és —  a gőgös Xerxésrc gondolva, aki meg- 
korbácsoltatja a tengert, és átvágatja a szárazföldet, és parancsolni akar a vizeknek
— alkalm azza Antiochosra a hérodotosi toposzt, összekapcsolva a betegség toposzá- , 16

A hérodotosi alapötlet iasóni átdolgozása vált a későbbi zsidó és keresztény íróknál 
alapmotívummá. A ntiochos betegsége ugyanakkor rejtélyes. A ppianos annyit jegyez 
meg, hogy „pusztító betegségben halt m eg”.27 Polybios megem líti, hogy a király egy

21 Jőb 2,7.
22 Az angol fordítás jobban visszaadja; „My body is clothed with worms and scabs, 

my skin is broken and festering” (New International Version of the Bibié)
23 l Makk. 6, 1-13.(
24 2 M akk. 9,9.: _,jt<xrre kcu ek  tou cxuiiítToc Tói) btxTocíknlc oKtóX.nKcxc av tx íc iv , 

t a x i  C y j v r o c  e v  o ö v r v a i c ,  t a x i  a X y r i f t o m v  t c u ;  o a p K C t Q  a u r o u  Ö i a j u j r 7e t v ,  u n ó  5 c  

r r ) £  o a p r f e  c x v j t o Ű  j h x v  t o  c r r p a T o n c ö o v  ( k x p u v e o ö a i  t t )v  o a n p t a v . ”

(Septuaginta)
25 L. Ps. 65,7.; lsa. -10,12.
26 Africa szerint „Herodotos caustic portrait of Xerxes impressed many readers in 

antiquity, and the hubrts o f the king who »sailed over the dry land and marched on
the sea« was a slock topos fór the historians and poets.” (i. m., 9. o.)
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perzsa városban ki akarta rabolni A rtem is tem plom át, de a barbár törzsek m egakadá
lyozták  ebben. V isszavonulás közben m egörült és meghalt. Á llítólag azért —  teszi 
hozzá Polybios — , m ert az istenek elégedetlenek voltak és m egharagudtak, mikor 
m egpróbálta elkövetni a szentségtörést.25 Josephus közlése A ntiochos haláláról kissé 
zavaros. E lőször azt írja, hogy az A rtem is-tem plom  kirablása körüli kudarc és a rossz 
hírek m iatt felizgatta m agát, és beteg lett, m ajd közli barátaival, hogy „szenvedéseit 
annak tulajdonítja, hogy rosszul bánt a zsidó néppel, k ifosztotta tem plom ukat és fity
m álta Istenüket.”27 28 29 Josephus következtetése: a király a jeruzsálem i tem plom  kifosztása 
m iatt halt m eg, nem  az A rtem is-tem plom  kirablására tett kísérlete m iatt, hiszen „ha 
valaki csak tervezett valam it, de nem  hajtotta végre, azért nem  érdem el bűnhődést” . 
Term észetes, hogy Josephus az előző m agyarázatot fogadta el szívesebben.

Josephus nem  is em líti a férgeket Antiochos halálával kapcsolatban, annál is m eg
lepőbb, hogy a m otívum  m ilyen kidolgozotton je len ik  m eg nála H eródes betegségére 
vonatkozólag.30 A kép, m elyet Josephus rajzol az uralkodóról,31 nem  egészében ne
gatív, hiszen felhasználta Damaskosi N ikolaos történeti m űveit, m ely a Hasmoneus- 
d inasztia iránt barátságos és H eródesről is pozitívabb vélem énye van. Heródes halá
lának leírása azonban nagyon ellenséges. Oka: Isten büntetése a  gonosztettekért, ami
ket a m ár 70 éves király egész életében elkövetett. A  valószínűleg vízkórságban szen
vedő király elhájasodik, gennyes daganatok keletkeznek testén, nehezen lélegzik és 
görcsök gyötrik m inden testrészét.32 M íg Josephus csak H eródes „gonosztetteit” említi 
halálának okaként, Eusebios Egyháztörténetében egyértelm űen a bethlehem i gyermek
gyilkosság m egtorlását tünteti fel: „Ezen felül érdem es m egem líteni, m ilyen fizetséget 
is kapott Heródes azért, hogy ilyen tettre vetem edett K risztus és kortársai ellen, 
am ennyiben Isten igazságossága rögtön, anélkül, hogy egy kissé is várták volna, még 
élete folyam án lesújtott rá m indannak bevezetéseképp, ami m ajd a földről való elköl
tözése után vár rá.”33

27 App. Syr. 66.
28 „ ... (Antiochos) eSjcAme tov [líov, öotipovnpot^ ox; evioi ó am , 8ux ro  yeveoüai 

nvar, emariKaaicu; tov öm povíov K ara tt|v népi ro  npoeipripevov icpov 
Jtapctvopíav. ” (Pol. frg. XXXI. 9.)

29 Josephus, Arch. XII. 9.1. Josephus — elmélete igazolása érdekében —  képes 
Polybios megbízhatóságát is kétségbe vonni. „Csodálkoznunk kell a megalopolisi 
Polybioson, aki meghízható ember ugyan ..." (Révai József fordítása)

30 „ veti pnv  Keit tov a iö o to u  errp^u; ataoknKcu; Eprotaucwx, írveupaTOí; te opü ia  
evtoctu; Kai á c rr i  k ía v  átlónk axQtiöovt re  jn^ouio^opcu; Kai tu  rrutevű tou 
aaöjiaTOQ cmaxjpó^ te jtepi n a v  ijv pÉXoq, to ^u v  o v ^  vnopevnTTív 
JipoaTtÖepevCK^” (Arch. XVII. 16S-170.)

31 Heródes, aki eredetileg edomita származású volt, megpróbálta elismertetni uralmát 
mint a Hasmoneus-ház legális örökösééL

32 A kétféle (Heródes-ellenes és Nikolaos-féle) hagyomány közül itt világosan kitűnik 
az előbbi alkalmazása.

33 Eusebios, HE 1.8.3. Keresztény alkalmazásban a toposzhoz „csatolt” ideológia itt a 
legszembetűnőbb: a túlvilág! szenvedés előképe, bevezetése az evilági büntetés. 
Szükség van az elméletre a hívők által feltett olyan kérdések miatt, miszerint hogy
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U nokájára, H eródes Agrippára m ég gyorsabban lesújtott a  büntetés gőgje m iatt. Az 
Apostolok Cselekedetei szerint királyi trónján ült és beszédet tartott, a nép istenítette. 
„Isten angyala pedig azonnal lesújtott rá, m ert nem Istennek adta a d icsőséget Férgek 
em észtették m eg, így pusztult el.”34 Josephus is említi ugyan az ünnepséget, ahol 
Agrippát istennek nevezték, és ő  ezt egész term észetesnek találta,35 de egy bagoly 
jelen t m eg a feje fölött, és ez halálának a je le  volt; gyom rában nagy fájdalm ai voltak, 
és ö t napig szenvedett haláláig. Agrippáról nagy valószínűséggel tudjuk, hogy vak
bélgyulladás okozta halálát: a joscphusi leírásban nem  szerepelnek férgek. Eusebios 
viszont azon csodálkozik, m ennyire m egegyezik a két elbeszélés, m iután kis változ
tatással —  a bagoly helyett „angyalt” ír  —  közli a josephusi szöveget.36

A z A ntiochosról, Heródesről, A grippáról szóló halálleírás tehát nagy bizonyosság
gal nem  hiteles. Süllőhöz kell m ég visszatérnünk: az ő halálának is többféle változata 
ismeretes. P lutarchos Sulla legnagyobb bűnének a proscriptiót tartotta, azt, hogy dic- 
tatom ak nevezte k i magát, és becsvágyát. Plutarchos leírása azonban több helyen is 
valószínűtlenné teszi a betegséget: két nappal halála előtt Sulla, annak dacára, hogy 
„a férgek egész testét ellepték” , em lékiratait írja, egy nappal halála előtt pedig m ég 
m eggyilkoltat egy főtisztviselőt szobájában. Ekkor a „heves kézm ozdulatoktól kelése 
felfakadt, és sok vért veszített.”37 Itt tehát egyetlen, vérző daganatról van csak szó. 
Ugyanazon a szövegen belül így két változatát olvashatjuk a kór leírásának! A z is 
érdekes, hogy férgektől hem zsegő testtel hogyan tudott Sulla tíz nappal a halála elő tt 
a Neapolis környéki D ikaiarcheiába utazni súlyos betegen. Kétségtelen, hogy ha képes 
volt ügyeket intézni halála napjáig, akkor az gyors és hirtelen lehetett, m int Appianos 
is ú ja: „Sulla pedig falusi m agányában egy alkalom m al álm ot látott, hogy az isten 
immár m agához szólítja. M ásnap ... sürgősen m egírta végrendeletét, s az egész napot 
ezzel töltötte. M ikor estefelé lepecsételte, láz lepte el és még azon az éjszakán m eghalt, 
60 éves korában.”38 A ppianos hozzáteszi: úgy látszik, hogy élete végéig boldognak 
volt mondható. Kétségtelen, hogy egy ilyen szörnyű halál után, ahogy Plutarchos 
elképzelte, nem  sokan nevezték volna S u liit „Felixnek”. A  IV. századi F irm icus Ma- 
temus, a  kereszténnyé lett csillagjós élete első felében írta Asztrológia  c. m űvét, m ely
ben m ár elu tasítja  a róm ai isteneket és a végzet hatalmát. A  csillagok járása és az

lehet, hogy Isten jó, és nem bünteti meg a gonoszokat. Ezekre a kérdésekre nem 
volt kielégítő válasz a pokolbéli büntetésről szóló tanítás.

34 ,;7iapaxpfípcc öe éraxTa^ev auTOV áyyekoi; icuptou avO’tSv ovk cÍxokcv rrjv 
RoÉjav r $  Qtxo, taxi -yevópcvoc, oKUjJiTiKÓppcjrroq e^et|ru^ev.” (AcL ap. 12,23., 
Nóvum Testamentum Greace, Nestle, 1986 ed.)

35 Arch. XIX. 8.2.
36 Eus. HE. II. 10. 1-8. Az Agrippáról szóló fejezet címe szerint a király fő bűne 

mégiscsak az apostolok üldözése volt.
37 Plul. Sulla 37.
38 ^Zv'kkaq  ö ’ év tou;  dÍTpoiq Ivunviov  eöo^ev \öetv, Ótl ovtov 6 öatp tov r|5n 

tcaXoiTi... aw eipcujtev eneiyójrevoq kcil a ím j^  Tig^pa^ c t u v c t c Ac i  1 n 
CTÓpay ioagév^j 8  a.u7ac rcept ecm^pav rruperoc; epjtutret teát vutcroq 
ÉTeXetímrrev, ”
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em beri cselekedetek közötti összefüggéseket tárta fel könyvében, élesen cáfolva az 
isteni büntetés létét, Suliára h ivatkozva, aki zsarnok és gyilkos volt, m égsem  szállt 
szem be vele sem m iféle isteni hatalom , büntetlenül követte el gonoszságait és mégis 
szerencsésen végezte; „Em e gonoszságok után nyugalm as gondtalanságban é l t ”39 pjj. 
m icus M atem us így  Sulla példáját használta fel annak igazolására, hogy az istenek 
nem  büntetik  m eg a gonoszoka t E lképzelhetetlen , hogy M atem us ilyen határozottan 
fel m erte volna használni példaként Sulla életét, ha tudja, hogy a dictator hogy halt 
m eg. Valószínűbb, hogy azt a  változatot ism erte (Plutarchos után 200 évvel), ami a 
valóságnak is m eg fe le lt Egészen m ás változatot ism ertet M aecenas, Augustus mindig 
reális politikai tanácsadója: m ihelyt lem ondott hatalm áról, Su lla  k i v o lt téve a  politikai 
tám adásoknak és cselszövéseknek, végül is ez  okozta halálát; „Igaz, hogy egyesek 
szerin t Sulla éppen ettől való félelm ében m aga végzett önm agával, hiszen még élg. 
tében m egkezdték törvényeinek érvénytelenítését.” Ez az elképzelés is annak kö
szönhető, hogy Sulla hirtelen, váratlanul halt m eg. V isszatérve a  plutarchosi képhez 
Pausanias, m egem lítve Sulla halálát, úgy véli, nem  is am iatt bűnhődött a hadvezér 
m ert róm aihoz m éltatlan m ódon bánt az athéniakkal, hanem  m ert Aristiőnt, Mithri- 
datés egy vezérét, aki A théné tem plom ába m enekült, k ivonszolta és megölte, ami 
vérbűnnek és A théné m egsértésének szám ított.41 Pausanias egy m ásik helyen más 
okot is m egem lít, m elyért Sulla m egbűnhődött: m agának A thénének a szobrát lopta 
el, és a görög városok és görög istenek elleni tám adások után vitte el a betegség, a 
tetvesség.42,

Sulla, H eródes és Antiochos Epiphanés halálleírásának ötvözéséből születhetett meg 
a két IV . századi jelen tős keresztény történetírónál, Lactantiusnál és Eusebiosnál Ga- 
lerius császár halálának „regénye” . A z utolsó nagy keresztényüldözés zajlik, aminek 
D iocletianus és a Constantinuson kívüli három  tetrarcha az okozója. Lactanüus haragja 
és k irohanása érthető, bár m aga nem  volt ü ld ö zö tt A  keresztényüldözők halála 314- 
ben készül el, egy évvel M ilánó után. A G alerius betegségéről szóló szakasz első 
sorai valószínűleg a  valóságot tükrözik. „R osszindulatú daganat tám adt az ágyéka 
alsó részén, és egyre jobban  elburjánzo tt ... A  hegedő seb (am it az orvosok meg
operáltak) felszakadt... m ég több vért vesztett, a  sebre azonban m ár nem  hatott a 
kezelés: a rák m egtám adta a szom szédos ré sz e k e t ás m inél jobban  körbeoperálták, 
annál szélesebbre terjedt.” 42 43 A leírás eddig m egfelel egy orvosszakértő leírásának. 
A  következő részek  a  toposz alkalm azása (gennyedés, férgek, rothadó te s t  földuzzadt

39

40

41

42
43

Firmicus Matemus, Asztrológia, Bevezetés 7., 33. o. (Prométheusz könyvek 1, 
Budapest, 1984, ford. Bollók J.)
Maecenas politikai tanácsai Augustusnak. lm Cassius Dió, Hist. Rom. Lü. 15-40 
(17) (lm Római történeti cbrcstomathia [RTCh], szerte Borzsák /., Budapest, 1979, ford. 
Borzsák I.)
„cOJja yh|j oii m ura  ön aiTvav yevecrOcu oí" Botan rrfc, mjppofiaq, ^iKeaiou Se 
(xnwpa, őrt KUTouJarjovra eq jo rng AönvSÍ; ikpav ccjtacreivev uitoortaacxq 

"ApiOTiíiíva.”
„ejteXrxpev ayapicrTorárn vóooc; naacSv. oGcipoív yap uvOnoev, ”
Lactantius, De mortibus... 33.
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alsótest) —  közbeszúrva a görög bálványim ádás elleni kirohanást: „[az orvosok] ...a 
díványokhoz folyam odtak, A pollóhoz, A esculapiushoz fohászkodtak ... A polló  gond
jaiba vette: sokkal veszélyesebben terjedt a kór.” Eusebius leírása nem  sokban tér el 
a Lactantius-félétól, v iszont nem  olyan részletes és hosszadalm as. M indkét szerző 
nemcsak G aierius, hanem  az öreg D iocletianus, M axim ianus, M axim inus D aia halálá t 
is kiszínezte, ha nem  is pont férgeket „használtak fel* a leírásokhoz. D iocletianus 
hosszan tartó  betegségben szenvedett, m inek következtében arcát a lig  lehetett fe lis
merni, s végül „m egőrült, m égpedig olyanform án, hogy bizonyos órákban őrjöngött, 
bizonyos órákban pedig  norm ális volt.*44 M axim ianus, a társcsászár m erényletet k í
sérelt m eg C onstantinus ellen, de a helyére fektetett eunuchot ö lte  m eg, C onstantinus 
katonái lefogták és felakasztották.45 A  források m ásik része öngyilkosságát em líti. 
Maximianus m erényletének elbeszélése is, ugyanakkor, toposznak tűnik. A  lengyel 
történész, K raw czuk szerint46 ez a történet „nagyon hasonlít a M akkabeusok harm adik  
könyvében olvasható  történethez. Ez a görög nyelvű alkotás alighanem  a Kr. e. I. 
sjizadban, az egyiptom i zsidóknál keletkezett. A  császárság idején nagyon olvasott 
mű volt, különösen a  keresztények körében.* K elet császára, M axim inus Daia m eg
próbált m ég Licinius győztes seregeinek ellenállni, ám de súlyosan m egbetegedett. 
Eusebius szerin t láztól és éhségtől gyötörve, csontsoványan, szörnyű fájdalm aitól a 
főidőn fetrengve pusztult el. Lactantius leírásában M axim inus m egm érgezte m agát, 
de előbb teletöm te m agát étellel-itallal, így lefékeződött a m éreg hatása, de aztán 
lassan m egőrült, földet evett, fe jét a falba verdeste, am íg szem ei kiugrottak üregükből. 
Ekkor —  m eglátta Istent, és  m egtért, végül ocsm ány halállal lehelte ki kártékony 
lelkét.47 A  különböző halállefrások is bizonyítják, m ennyire találták alkalm azhatónak 
ezeket a toposzokat Eusebius és Lactantius az isteni igazságosság szem léltetésére, 
flalerius halálához legnagyobb m értékben a 2 M akkabeust használták föl: nyilvánvaló 
az egyezés A ntiochosszal o tt, ahol a hellenisztikus uralkodó halála előtt levelet ír a 
zsidóknak a m egbékélés céljából, ső t hajlandó lett volna zsidóvá lenni. G aierius ki
bocsátja rendeletét, m elyben visszavonja a keresztényüldöző korábbi rendeletéit.

A toposz, m ely H érodotosnál keletkezett, így került be a kereszténységbe, hogy 
aztán hosszú évszázadokon keresztül továbbéljen, egészen az újkorig. N épszerűségét 
annak köszönhette, hogy a IV. századi kereszténységben nem  vált a pokolból! büntetés 
mint végső és abszolút isteni büntetés olyan köztudottá, m int a középkorban, így 
szükség volt ennek  igazolására az Isteni büntetés evilági szem léltetésére: a hellenisz
tikus világból átvett elképzelés kom oly lelki tám aszt nyújthatott a kereszténységnek 
íz üldözések alatt, olvasva a m éltó bűnhődés részleteit.

<4 Lact., De mortibus... 17.
45 Lactantius szerint „lehetőséget kapott a szabad halálra: Rút elhunytéhoz hurkot köt 

fenn a gerendán. így hát ó, a Római Birodalom hatalmas császára ... gőgös nyakát 
szegve-törve rút és szégyenteljes halállal fejezte be utálatos életét.” (De mórt. 30., 
Prométheusz könyvek 6, Budapest, 1985, ford. Adarnik Tamás)

46 Aleksander Krawczuk, Nagy Konstantin, Budapest, 1981, 110—111. o.
47 Laci. De mortibus... 49.
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A  hérodotosi toposz a keresztény kultúra m ellett a  hellenisztikus görög világban 
is  továbbfe jlődö tt P lutarchos sikeresen beillesztette az t Az isteni büntetés késiekedé 
séről c. m űvébe.48 P lutarchos, az ep ikureista tanok ellen  érvelve, m elyek tagadták 
gondviselés létezését, több példát sorol fel annak  bizonyítására, hogy az isten nem 
késlekedik  m egbüntetni a gonosz em bert. A z orchom enosi Lykiskos áruló volt, ezért 
évek  m úlva beteg lett, és „teste oszlásnak indult, s ezért m indig a folyóba mártózott, 
s áztatta m agát” . 9 A  selym briai H érodikos, H ypparchos tanára pedig, aki a gyógy 
tornát feltalálta, sorvadásos betegséget kapott.50 51 E  m ögött valószínűleg tüdővész áll 
m ert a görögben ugyanaz a szó je len ti a  tűdővészt és a sorvadást, rothadást.s l A már 
em lített F irm icus Mafcemus, aki nem  em líti S u lla  halálát, k itér ugyanakkor Plőtinos 
a görög filozófia Ari&totelés utáni legnagyobb alakjának halálára és rendkívül szörnyű 
véget ír  le. P lótinos „bűne”  nagy v o l t  m int ahogy Galerius pogány, Plőtinos nem 
h itt F irm icus világképében; tagadta a csillagoknak és a végzetnek az erejét, „semmi 
je len tőséget nem  tulajdonított a csillagok járásának , sem m it sem  tart fenn a végzet 
kényszerűségének, hanem  azt állítja, hogy m inden a m i hatalm unkban áll.” 52 Ezek 
után tagjai m egbénultak, egész bőrfelületén k itö rt a gonosz nedvek táplálta gennye- 
sedés, darabokban rohadt le a testéről a hús. E kkor „az igazság erejétől meggyőzve” 
felism erte a végzet erejét és hatalm át”, és „tönkrem ent testének kínjától összetörtén” 
m eghallotta „a jelen tkező  Sors szavát”. V essük össze a  je lene te t M aximinus Daia 
halálával! A  betegség leírásából egyes kutatók úgy vélik , P lótinos elefántkórban szen
vedett.53 E zt a trópusi betegséget egy  8 -1 0  cm -es hengerféreg okozza, mely bekerülve 
a testbe, az alsó végtagok m egduzzadását okozhatja.

N agy biztonsággal csak E unus és Kallisthenés esetében állíthatjuk, hogy tetvesség 
következtében haltak m eg. E unus börtönbe került, ahol testét a  tetvek sokasága tel
jesen  m egem észtette —  m ondja D iodóros.54 E unus sorsáról egybehangzóak a véle
m ények, nem  úgy m int K allisthenéséről, akiről P lutarchos különben is azt mondja, 
hogy „bár nagy szónok, józan  esze nem  volt” .55 A plutarchosi vélem ény szerint bör
tönben, elhájasodásban és tetűkórban halt m eg.56 A rrianos vélém énye: betegségben

48 A mű (magyarul in: Plutarkhosz: Szókratész daímónja, Prométheusz könyvek 7, 
ford. W. Salgó Ágnes) erőteljes kirohanás az epikureista tanok és minden más 
elmélet ellen is, melyek az istenek létét, tevékenységét, hatalmát valamilyen módon 
megkérdőjelezték, így az euripidési tanok ellen is („késik, ilyen az istenség 
természete”) (Euripidés, Orestés 420.)

49 „...xfjövök;  uoTepov icoXXou; ttigapévri vóoo<; tcaTavepnOetbo. t o u  otópaTOí; ] 
á a o \  a e i fktírrojv Kai 0pexti>v etq rov JtOTapov"

50 Plut., i. m. (1. 48. jegyzet!) 9.
51 őÖivou; —  pusztító betegség, tüdővész, sorvadás, <|>0ivw — elpusztul.
52 Firm. Mai,, Asztrológia, Bevezetés 7., 28. o. (1. a 39. jegyzetet!)
53 A Pauly-Wissowa enciklopédia szerint; Symptom dér Elephantiasis in Aretaios IV. 

13,18. ( ■írvLya; tor; cúiJ d.y/ió'VT\ca [tctokucn voooq] )
54 Diód. Bibi. K ist XXXIV. 2.1-26., In: RTCh
55 „Ou oírv eiiteív eoucev o ÁpLOTOTeknc, ő ri Ktxkkicrflcvn; kerjw pev ijv

tyuvarőc, teái peyac, voőv 6e oŰk ei^ev. ” (Plui. Alex. LIV.)

126



|y t  m eg,57 m íg egy m ásik hagyom ány szerint felakasztották. Az, hogy K allisthenés 
számára nem  sikerü lt olyan gonosz tettet kitalálni vagy neki tulajdonítani, ami igazolta 
volna csúfos halálát, csak azt bizonyítja, hogy nála  is valószínű, hogy a börtönben 
lett tetves.

Kr.e. 297-ben m eghalt K assandros, N agy Sándor volt hadvezére, im m ár G örögor
szág királya. U ralom ra törve, m eggyilkoltatja N agy Sándor anyját, O lim piast, elpusz
títja Nagy Sándor feleségeit, B arsinát és Roxánát, illetve gyerm ekeit H eraklést és IV. 
^lexandrost. Pausanias; ellentétben Justinus száraz közlésével, m iszerint K assandros 
elhalálozott,58 közli halálának körülm ényeit is. V ízkóros lett, és nyűvek keltek  ki 
testéből m ég életében. Fiát, Philippust is betegség ragadta el. A  pausianiasi kom m en
tál „5 sem  fejezte be jó l az életet” (Kassandros) . Nagy Sándor családjának kiirtása 
jcétségtelenül nagy bűn volt, de Phayllus, phókiai hadvezér tette60 m ég szörnyűbb. A  
Harmadik Szent H áború idején Phayllus m egtám adta és k ifosztotta Delphoit. A  jó sd a  
kirablása pedig A pollón büntetését vonta m aga után. A pollón kultusza rendkívül k i
terjedt vo lt a Kr.e. I. - K r.u. I. században, egyes területeken csak őt tisztelték. A  
pausaniasi leírásban Phayllus halála előtt álm ot lát, ahol az A pollőnnak felajánlott 
fogadalmi ajándékok között van egy férfi bronzszobra, akiről éppen lefoszlik  a húsa, 
is csak a csontjai látszanak.

Phayllus felébredt, és úgy halt m eg, ahogy azt álm ában látta.61 D iodorus Siculus 
is megemlíti Phayllus halálát: nagy fájdalm ak között, hosszú betegség után halt m eg.67 
phayllus vétke, m in t A ntiochusnak is, a  tem plom  kifosztása volt.

Végül egy érthetőbb m otivációjú eset: Josephus Flavius Belliim  ludaicum  c. m űve 
végén a lybiai Pentapolis helytartóját, C atullust em líti m eg, aki felbiztat néhány be
súgót, vádolják m eg az alexandriai és róm ai zsidókat lázadás szervezésével. így sok 
zsidót feljelentenek, de T itus közbenjárására V espasianus felm enti ezeket, Catullus 
pedig m egbűnhődik: lclkiism ere tfurdal ás tö r rá, majd „m egrohadtak belső részei és 
kifordultak testéből, így halt meg: m indenki m ásnál világosabban példázta az  isteni 
gondviselés, hogy a gonoszokat utoléri m egérdem elt bűnhődésük.’^ 3 A dolog érde
kessége az, hogy Josephusnak egyetlen oka volt a toposz alkalm azására: „azok között,

56
57

5B

59

60

61
62
63

„aitoÖaveTv rnrEprax^-uv yevöjrevov Km <)>0£Lpuxaixv7a," (Plut. Alex. LV.) 
„KülXXlítBcvtiv öe ^ p ia ro B o ó k o q  pev Xeyei öeöefievov cv raöaic, 
íiupjtepiáyeaücu rn  o T p a n a , erteiTa vdaw  T ekeornoai” (Arrianos, Anabasis 
Alexandru IV. 14.1—15.) VII.
„epJonoún yctp v&pw, kcci á n 3 c u o Í j t Ő v  ^tovrt cycvovro eűkaú  ** (Paus., Boetia
VII. 3.) (L. Justinus XV. 4., XVI. 1.)
Kassandros Kr. e. 297-ben halt meg, 200 évvel Sulla halála előtt; fontos az élet ,jó ” 
befejezése.
Phayllus Onomarchos testvére, phókiai hadvezér a 3.Szent Háborúban. Philippos 
Thessáliában megveri Kr.e. 353-ban. Elfoglalja ThermophylaiL 351-ben megtámadja 
a Peloponnésost. Háborúzik (352) Thébáva],
Pausanias, Phokis, Ozoliai Lokri II. 6-7.
Diód. Sic. XVI. 38. 5-6.
Josephus, BJ VII. 11. (Révai József fordítása) (7. 451—53.)
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akiket ilyen alattom os m ódon feljelentettek, ott szerepelt Josephus is, ennek a törté
nelm i m űnek a szerzője,”

T árgyalt toposzunk ezek után a ü l .—IV. századtól a keresztény irodalomban 
fejlődőit tovább; két, csak egyes elem eiben egyező toposz m aradt fenn ugyanakkor 
a zsidó és a perzsa hagyom ányban. Ism eretes, hogy Ti tus császárról az ókori források 
szinte csak jó  tulajdonságokat m ondanak; általános je lző je  a „jő császár” . Kétségtelen, 
hogy ezt a je lző t Titus nagym értékben annak köszönhette, hogy korán m eghalt, hiszen 
Néró is, ha ötévi uralkodás után m eghalt volna, m egkaphatta volna ezt a jelzőt. A 
zsidó hagyom ányban, Suetoniusszal ellentétben, m eglehetősen sö tét kép m aradt fenn 
Titusról (kivéve Josephust, aki a F laviusok híve volt), a gonosz, elvetem ült császárról, 
aki m eggyalázta a szentek szentjét, lerom boltatta a tem plom ot, és féktelen gőgjében 
odáig vetem edett, hogy párbajra kelt Izrael Istenével. „Ú gy tudom ,” —  m ondja Titus 
—  „hogy ezek [a zsidók] Istenének ereje a vízben van. Fáraó tám adt ellenük, a ten
gerbe fullasztotta, Sziszerát vízbe fullasztotta, s ugyanezt akarja tenni velem is. De 
ha igazán olyan hős, álljon ki velem  a szárazon háborúba.”64 Ekkor Isten legkisebb 
terem tm ényét, a szúnyogokat állítja ki vele a szárazföldön. A  szúnyog ( 
jatűs) az orrába repült, és 7  évig fúrta az agyát, vagy fürdés közben bem ászott az 
orrába és addig növekedett agyában, m íg halálát okozta. A m ikor az orvosok felnyi
tották T itus agyát, egy galam bot találtak benne, am i elrepült. 65 M ind a szúnyog, 
mind a féreg (tetű, nyű) kis állat, rovar, m ely m égis halált okoz: a m otívum  azt fejezi 
ki, hogy az istenek legkisebb terem tm énye is elég, hogy a bűnöst elpusztítsa. A zsidó 
legendában azonban kétségkívül Isten elleni lázadásról van szó. Előzm énye a mon
dabeli N im ród királyról szóló perzsa legenda, 66 ahol a király, aki megharagudott 
Á brahám ra, sasok hátán az égbe em elkedik és nyilat lő ki. Am ikor az véresen hull 
vissza, az t hiszi, m egsebesítette Istent, de Isten szúnyogokat küld hadserege ellen, 
akik lerágják a katonák csontjait, N im ródnak pedig egy —  m iután 7 napig dongja 
körül palotáját —  orrába repül és agyába ju t. Az Isten m egsebesítése megjelenik 
Titusnál is: kardjával beledöf a tem plom  kárpitjába és az vérezni kezd.

64  Gittin 56b (In: Szabó Ödön, A Flavius-dinasztia a zsidó hagyományos irodalomban, 
Budapest, 1937, 16-17. o.)

65 Leviticus (Midras Rabba Gittin 56b—57a, translated by Judah J. Slotki, 1983.) Titus 
negatív megítélését a templom lerombolásának köszönhette. A róla szóló legendák 
már 70 után megszülettek, melyeket 81-ben, halála után ténylegesen is terjesztettek 
róla. Igazolhatta ezen halálleírás valóságosságát és igazságosságát a Titus halálát 
elbeszéld nem zsidó fonás. Suetonius ugyanis kiemeli: „Ezután az első éjszakai 
szálláson belázasodott, de gyaloghintőn továbbvitette magát, közben mint mondják, 
félrehúzta a függönyöket, feltekintett az égre, és keservesen siránkozott: el kell 
pusztulnia —  mondta —, pedig nem szolgált rá, hiszen nem kell megbánnia 
semmilyen cselekedetét — egy kivételével.” (Suetonius, Titus 10. In: Suetonius, A 
Caesarok élete, Budapest, 1975, ford. Kis Ferencné) Suetonius nem tudta, mi volt az 
a cselekedet, de a Rómában éló zsidó közösségek tagjai számára ez egészen 
nyilvánvalóan a templom lerombolása volt. így a Titus haláláról elterjedt legendát 
egész véletlenül erősíthette, igazolhatta a suetoniusi elbeszélés.

66 Tabari krónikája, (In: Szabó Ödön, i. m., 16—20. o.)
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E kitérő után térjünk vissza toposzunkhoz néhány m egjegyzés erejéig. M ediolanum  
után m egszűnt a keresztényüldözés, így a „szörnyű halál”  toposzát jobb  híján eretne
kekre alkalm azták. A  nagy ellenség, Arius, Konstantinápolyban egy ám yékszéken 
végzi be életét: belei kiom lanak, m ája, epéje kifolyik. A riust hirtelen halál ragadta 
el, A thanasius, Konstantinápoly püspöke ezt használta fel céljai érdekében és teijesz- 
tette a pletykát.67 Hierapolis püspüke, Papias is valam i ilyesm it terjesztett Judásról, 
akiről M áté evangéliumában  csak az áll, hogy m egbánta árulását és elkeseredésében 
felakasztotta m agát. Papias, úgy látszik, kevesellte és hiányosnak érezte ez t a  leírást; 
az 6 változata így tartalm az felduzzadt testet, bűzös szagot, gennyet és férgeket-68

K özépkori példákat az A rany Legenda (Legenda Aurea), Jacobus de V oragine m űve 
(XDI. század) szo lgálta t A Szent Sylvesterről szóló legendában m aga Constantinus 
császár is kedvezőtlen m egítélést kap: „M íg Constantinus üldözte a keresztényeket, 
Sylvester eltávozott a Városból, s papságával együtt egy hegyen húzódott m eg. A 
keresztényüldöző zsarnokot gyógyíthatatlan bélpoklossággal sújtotta az Ur. Szent 
H ilarius legendájában az eretnek Leó pápa halála nagyban hasonlít A riuséra.70 Egy 
András nevű em ber, akit egy szerzetes m egátkozott, „szörnyű betegségbe esett, úgy
hogy a hús teljesen lesorvadt róla, de m eghalni nem  tudott.”71 Több forrás m egem líti
az arianus vandál királyt, Huneriket, aki a katolikusokat üldözte A frikában. Tetves-

72ségben halt m eg, és saját fogaival tépte szét m agát darabokra.
1598. szeptem berében egy hatalm as birodalom  ura haldoklóit m agányosan, m in

denkitől elhagyatva az Escorialban. Csak lánya tartott k i m indvégig apja halálos ágya 
m ellett, holott szörnyű volt, m ert H. Fülöpnek darabokra rothadó teste olyan bűzt 
terjesztett, hogy a folyton égő szerek sem tudták ezt a pestises szagot letom pítani. 
Hónapokon keresztül tartott az agónia. Gennyes váladék patakzott rothadó húsából.

67

68

69
70

71
72

Sókratés, HE 1. 37-8. Athanasius püspök Arius haláláért imádkozik (37), Ariust 
lelkiismeretfurdalás szállja meg, felpufí'ad a hasa, az ámyékszéken „vére összefolyt a 
léppel és májjal, és abban a pillanatban meghalt.” Arius —  ezt több forrás 
megerősíti —  egy körmenet alkalmával halt meg hirtelen. Ez lehetett természetesen 
egy szívroham következménye is.
Máté 27,3-5. Az Apostolok Cselekedetei már toposzt alkalmaz: ...[Jűdás]
„gonoszsága révén telket szerzett magának^ amikor pedig lezuhant, kettéreyedt, és 
kifordultak a belei.) „ouroq |xcv cruv ctcmoaTO xtöpíov etc 111060ÍÍ rríc, oölkÍoc, 
teát nprivTiq ycWjxevoc, eAaícnoev \icooc, tooh e^exu&n icávra r a  on'káyx.va. 
avTov" (AcL Ap. 1,18.) Papias munkája in: J. A. Kleist, Christian Ancient 
Writers, Westminster, 1948, vol. VI., 119. o., Papias frg.3.
Jacobus de Voragine, Legenda Aurea, Budapest, 1991, ford. Déri Balázs 
„Abban az időben az eretnekek hitszegésétől megrontott Leó pápa zsinatot hívott 
össze, ahol hívatlanul Hilarius is megjelent ... Ekkor a pápa méltatlankodva 
felemelkedett és így szólt: Várj egy keveset, amíg visszajövök, és megadom neked, 
amit érdemelsz ... Miután kiment dolgát végezni, vérhas támadta meg, és belső 
szervei kifolyván, nyomorultul bevégezte életét”
Nagy Szent Gergely (márc. 12.) In: J. de Voragine, i. m., 88. o. (1. 69. jegyzet!) 
Toursi Gergely, H ist Franc. 2-3.; Isidorus, De reg. Goth. 79.; Prokopios, Peri 
polemón, 3.8.5. (egyszerűen megemlíti, hogy Hunerik betegségben meghalt)
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és végül már súlyos bélhurut is erőt vett rajta. Egy-két közel egykorú életrajzírója 
szerint phthiriasist (tetűkórságot) is kapott, sőt eleven húsában pondrókat is véltek 
felfedezni.73

Az angolok, hollandok és protestánsok újra tapasztalhatták, hogy Isten igazságosan 
ítélt.

(1993)
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