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Hippolütosz
variációk
Szerenesés félévekben csaknem minden munkanap délelőttjéta Va
tikáni Könyvtárban töltöttem. A Belvedere-udvar felőli bejárat elő

csarnokában Hippolütosz szobra fogadja a látogatót. Klasszikus gö
rög bölcs mintájára oroszlánfejes széken ül, szakállas, de teljesen
kopasz. Bal keze átnyúlik a másik oldalára, ujjaival egy könyvet
tart, jobb keze köpenyének mellrészét érinti. Bő redőzetű öltözéke
alól kilátszanak a lábfejek és a szinte női eleganciával hajtogatott
tunika szegélye. A szobor alsó és felső részét könnyen felismerhető

repedés választja el. A mellrészt, a karokat, vállakat és a fejet ké
sőbb illesztették a medencéhez. A szék oldalára bevésték Hippolü
tosz 16 éves ciklusú húsvétkánonját, amit Euszébiosz történetíró
(t339) is említ, és a nevéhez fűződő vagy másoknak tulajdonított
művek jegyzékét. A talapzat tíz soros latin felirata az utókor szá
mára megörökíti, hogy STATUAM HIPPOLYTI ECCLESIASTICI
VIRI OOCTISSIMI, a nagy tudományú egyházi férfiú szobrát XXIII.
János pápa rendeletére helyezték ide, pontifikátusának első évében
A. D. MCMLIX XVI KAL. AUGUSTI, 1959. július 17-én.

Az új környezetbe került műtárgyról sem egyházi, sem világi
lapok nem adtak hírt, mert a palota belső átrendezése legritkáb
ban érinti a nyilvánosságot, és a Vatikáni Könyvtár csak kutatói
engedéllyel látogatható. A Szentszék tevékenységét közlő, éven
ként megjelenő nem hivatalos jelentés szűkszavúan ismertet né
hány részletet.' 1959. február 2-án reggel XXIII. János pápa au
dencián fogadta a Biblioteca Apostolica Vaticana egész személyze
tét. Eugenio Tisserant könyvtáros bíboros bemutatta munkatársa
it. A pápa felhívta figyelmüket a felbecsülhetetlen kultúrkincsek
megőrzésére, gyarapítására, melynek révén az egész világ vala
mennyi országának tudósaival folyamatos kapcsolatba kerülnek.
Június 19-én 16.3D-kor a Szentatya látogatást tett az Apostoli
Könyvtárban, és két órát töltött az irodák, olvasótermek, kataló
gustár, fotó- és restaurátor-laboratóriumok, raktárak részletes
megtekintésével. Az olvasóterem katalógusából kikeresett egy
könyvet, és magához vette. A jelenlevők mindegyikével szót vál
tott, a beosztottak társaságában lefényképeztette magát, és apos
toli áldását adta valamennyiükre. Intézkedései következtében a
könyvtár főbejáratát jelentősen megváltoztatták.

A közlemény megemlíti, hogy Hippolütosz szobortöredéke az
1551-es ásatásokból került elő, és az akkori bíboros könyvtáros,
Marcello Cervini megvásárolta, a Vatikánnak ajándékozta, ahol a
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A szobor

2D'Onofrio, Cesare: Un
popolo dl statue
racconta, 1990.

múlt századig maradt, majd a nemrég létesített Lateráni Múze
umba került. Mostani új helyének elrendezését és az átszállítást a
Vatikáni Kormányzóság Műszaki Szolgálata példamutatóan oldot
ta meg. A könyvtár előcsarnokánaklépcsőfeljárójátkét ívelt részre
osztották, és ez lehetővé tette, hogy a középpontban elhelyezett
szobor fogadja a világ valamennyi részéről érkező tudósokat. A
jelentés befejező sorai idézik a talapzat feliratának szövegét. A
szobor névadójának mindmáig vitatott történeti szerepét a közle
mény nem érinti.

Hippolütosz az ókeresztény egyháztörténelem legizgalmasabb
egyénisége. Személyét és tevékenységét kezdettől fogva megkér
dőjelezik. A hivatalos pápakatalógusban ő az első ellenpápa (217
235? ellenpüspök). Az újabb patrológiai kutatások kétségbe von
ják ezt a hagyományt.

Az első híradást Pirro Ligorio (1510-1583) nápolyi építész, régiség
búvár jegyezte fel, 1553-ra keltezett enciklopédikus munkájában.
1551-ben Róma városfalain kívül, a Via Nomentana és a TIvoliba
vezető út között, a Szent Lőrinc-bazilikáhozközeli magaslaton egy
erősen megrongált, ülő alakot ábrázoló márványszobor töredékét
találtákr' Magassága az alaptól a nyaktörésig jobb oldalon 94 cm,
bal felől 81 cm, a szék pereméig 62,5 cm, a jobb térdig 55 cm. Az
alak felső része, a karok és a fej hiányoztak. Ennek ellenére könnyen
azonosították, mert a szék oldalára vésett görög betűs szöveg és a
húsvéttáblázat alapján nem volt kétséges a feliratok készítőinek

szándéka: Hippolütoszt, a 3. század híres római apologétáját ábrá
zolja. A feltárás helyszíne is ezt igazolta. A Szent Hippolütoszról
elnevezett katakomba területén került felszínre.

Ligorio rögtönzött vázlatot rajzolt a leletről, majd hozzákezdett,
hogy "az a kődarab, il sasso, melyre a görög naptár van bevésve" is
mét szobor legyen. .Mívelhogy igen megrongálták, én, Pyrrho Liga
rio, arra törekedve, hogy lY. Piusz szent pápaságának idejében
(1559-1569) felépítsem, és ezzel díszítsem a pápa átriumát, restaurál
tattam a szobrot, amit végül az apostoli könyvtár nagytermében he
lyeztek el." Felirata portói püspöknek nevezte Hippolütoszt, a város
törmelékeiből kiásott szobrát Medici lY. Piusz restauráltatta. A milá
nói Medici nevű polgárcsaládból származott pápa nem állt rokon
ságban a firenzei uralkodó dinasztiával.

Pirro Ligorio és művésztársai melankolikusan szép, hatásos,
méltóságot sugárzó "régi görög" szobrot készítettek. Teljesen új
felsőrészt faragtak, és újravésték az eredeti alsó részt is. A ruházat
bővebb, szegélyének redőzete elegánsabb lett, a lábak összezártsá
ga kényelmesebb. 1959 óta ez a szobor áll a Vatikáni Könyvtár
előcsarnokában. Érdemes megjegyezni, hogy másutt is rápillant-
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hatunk. Feliratok nélküli másolatát Pietro Ottobini bíboros 1737
ben titulus templomába, a S. Lorenzo in Damaso3 Ottobini-kápol
nájába helyeztette.

Hippolütosz szobra számos régi művészettörténész figyelmét
felkeltette. Johann Winckelmann, a témakör klasszikus tekintélye
és mások az ókeresztény plasztika kitűnő alkotásának tekintették.
Bár a széken ülő, görög bölcsre emlékeztető alak semmi keresz
tény tartalmat nem hordoz, az eredeti részre vésett táblázat alap
ján nem kétséges, hogy a 3. századi felirat készítője a tudós ke
resztény apologétának állított emléket.

A közelmúltban Margherita Guarducci, a római egyetem ré
gészprofesszora a Pápai Régészeti Akadémia folyóiratában feltű

nést keltő észrevételt közölt.4 "Egy napon alkalmam volt megte
kinteni Szent Hippolütosz szobrának egyik fényképét. Csodálatos
felfedezésre jutottam. Szemem a szoboralakon levő tunika alsó ré
szére tévedt, és pillanatnyi habozás után aggódva tettem fel ma
gamnak a kérdést: férfi vagy nő? A válasz, amit rögtön meg kel
lett adnom magamnak, és amelyet később sok, nagytapasztalatú
régész barátom megerősített, a második eset volt. Igen, a szobor,
amelyet az egész világon Szent Hippolütosz szobrának ismernek,
éppenséggel egy női alak szobra. Majdnem négy évszázadon ke
resztül számtalan ember számára kínálkozott kutatási lehetőség,

és soha senki nem állapította meg, hogy a »szent tudós- nem
más, mint egy »tudós nő«, Nessuno ha mai rilevato elle il "santo dot
iore" einvece una dottoressa!"

Guarducci a részletesebb vizsgálat eredményeit új tanul
mányban ismertette.5 A Hippolütosz-szobrot Pirro Ligorio a 2.
századból származó két ülő női szobor két darabjából szerkesztet
te. A széken ülő alak egy epikuroszi típusú Themiszta másolata.
Az elülső rész, a lábak és az alap, egy másik, pontosan nem azo
nosítható, ugyancsak ülő női szobor darabja, amit Ligorio a tönk
rement és eltávolított elülső részre használt fel. Összehasonlítva
az előkerült töredék rajzát a hasonló látószögből készült fénykép
pel, felismerhető két, egymástól eltérő, vaskengyelekkel összeerő

sített felső és alsó rész. A Ligorio által készített elülső rész bizo
nyos változásokon ment keresztül: lereszelték, módosították, a tu
nika és a palást szegélyeit több szakaszon levágták. A 16. századi
restaurálásból származó felső rész szürke csíkozású márványból
van, a fej feltehetően Hippokratészt ábrázoló restauráció. Az ibo
lyaszínű márványból készült könyv egy másik restaurálásra utal,
korábban a könyvet magasabban rögzítették. A szobor felső részé
nek képzése arra a Szent Péter-i típusra emlékeztet, melyet a
Grotte Vaticana újrahasznosított márványszobra képvisel. Össze
gezve tehát: vagy egy görög ábrázolás római másolatáról, vagy
egy utánzásról van szó, Az előretartott jobb lábbal és visszahúzott
bal lábbal kivitelezett, zárt cipős alak epikuroszi szobortípust mu
tat. Themiszta filozófusnőt, akinek bölcsességét Cicero és Seneca
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is elismeréssel említi, a csillagászat, a matematika és általában a
tudomány allegóriájának tekintették, ami megengedhetővé teszi,
hogy a mártír, tudós apologéta húsvétkánonját, műveinek eimét,
talán 225 és 235 között, rávésték a szék oldalaira. Guarducci meg
állapításai a női szobrok felhasználásával formált, de lényegében
16. századi, Ligorio-féle Hippolütosz-szoborról, a szakirodalom
egyik legérdekesebb fejezete.

A római presbiter

6Gál Ferenc: Dogmatika
1-2. 1990.

70öllinger, J.: Hippolytus
und Kallistus. 1853.

A korabeli Róma mintegy 700 ezer lakosának többsége görögül be
szélt. A megközelítőleg 20 ezres keresztény közösségben is ez volt
a prédikációk, a liturgia, az egyházi szertartások nyelve. A birodal
mi központ pezsdítőszelleme vonzotta a művelt rétegeket. A görög
nyeívű keletről különféle vallási csoportok vezetői telepedtek le,
nézeteik propagálására iskolát szerveztek. Az akkori keresztény
nemzedék már olyan társadalmi-erkölcsi környezetben élt, amely
kérdésessé tette a feltűnő visszahúzódást. Az újszerű vallási fejte
getések érdeklődést keltettek, agitációjuk a keresztények körében
sem volt hatástalan. Evangéliumi fogalmakat használtak, és a kí
vánesi emberi ész számára közérthető egyszerűséggelmagyaráz
ták, értelmezték a megfoghatatlant: a Messiás, Jézus, az Isten fia
egylényegűségét és kettős természetét, formuláját, a Szentháromság
misztériumát. Jeles apologéták - [usztinosz, Tertulliánusz, Híppo
lütosz, Óriginész - is bizonytalanná váltak, amikor a titkot köze
lebbi megvilágításba akarták hozni. Az irodalmilag rendkívül érde
kes, szerfölött szubtilis módon megfogalmazott nézetek körül éles
eszmei harcok dúltak. "A nehézség nemcsak magából a misztéri
umból adódik, hanem abból is, hogy a kereszténységnek még nincs
teológiai és filozófiai nyelve. A legtöbben azzal is tisztában voltak,
hogy az eretnekség ott kezdődik, ahol az egységet a háromság ro
vására hangoztatják vagy ahol a háromságban elsikkad az egység.
A kevésbé sikerült kifejezésmód még nem tévtanítás, különösen ak
kor, amikor a szavak jelentése még nem állapodott meg.:"

A lenyűgöző műveltségű Hippolütosz presbiter személyiségé
nek karakteresebb vonásait azok a csípős, gúnyos megjegyzések
jelzik, amiket teológiai és fegyelmi vitákban kortársaira, a római
egyház két egymást követő vezetőjére zúdított. Ismerve a refor
máció korának "szóváltásait", a protestáns-katolikus hitviták
csaknem népies, durvaságig menő stílusát, nem meglepő. hogy
Hippolütosz apologéta szenvedélye ad absurdum fokozta az ellen
fél negatív megítélését. Zefürinosz (217) "gyámoltalan, megvesz
tegethető, műveletlen", és kedvelt tanácsadója, majd méltatlan
utóda, Kallisztosz befolyására eltévedt a tévtanítások útvesztőjé

ben? Kallisztoszt egyébként is kezdettől fogva képzetlen, tévely
gő, ellenszenves figurának tartotta, és viszontagságos ifjúkorának
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pletykakrónikáját legjelentősebb művében, Az összes eretnekség cá
folata (Philosophumena vagy Refutatio omnium haeresium) című vita
iratában novellisztikus részletességgel feljegyezte." Folytatásként
és más források hiányában ugyancsak ebből a fejezetből ismerjük
a római egyház fegyelmi újításait. amiket az ortodox nézetű Hip
polütosz élesen visszautasított. Kallisztosz a korábbi, túlzottan
szigorú bűnbocsánati gyakorlatot reálisan az emberi esendőség

hez mérte, és megengedte a társadalmi rangban különböző felek
házasságát, bár a római jog szerint érvénytelen volt.

A tradícióhoz szigorúan ragaszkodó Hippolütosz függetlenítet
te magát a római hierarchiától, híveivel új közösséget szervezett,
de sem kifejezetten. sem hallgatólagosan beleértve nem titulálta
önmagát püspöknek. Szerepét, elhivatottságát abban látta, hogy
társaival együtt megőrizze az egyházat a hitbéli tévedésektől. Kis
csoportjáról többes szám első személyben írt. Mi vagyunk az apos
toli hagyomány folytatói, a Szentlélek kegyelméből az egyház vé
dői, nem fáradtunk el az eretnekségek felkutatásában, és nyitott
szemmel hirdeljük a népeknek az igaz hit tanítását.9 A gondolko
dás energiáinak kíméletlen logikájával, személyeskedéstől nem
mentes indulattal tizennyolc éven át bírálta az egyházi vezetők

engedékenységét. Ez idő alatt három törvényesen megválasztott
római püspök követte egymást. Kallisztosz (217-222), I. Orbán
(222-230) és Pontianus (230-235), akivel végzetesen összekapcsolta
sorsát a történelmi emlékezet.

Együtt és külön

10Le Liber Pontificalis
par I'abbé L. Duchesne.

Tome 1. 1886.

A 4. századi dokumentumok középkori másolatait tartalmazó Ca
talogus Liberianus gyűjtemény pápa-névjegyzéke feljegyezte, hogy
Severus és Quintianus konzulsága alatt (235) Pontianus püspököt
és Hippolütosz presbitert az egészségtelen Szardínia szigetére szá
műzték.!"Ott Pontianus IlII. kal. oct. (szept. 28) lemondott, diseine
tus est. Ebből az is következhet, hogy látva sorsa reménytelenségét
nem akarta vezetés nélkül hagyni egyházát. Helyére XI. kal. dec.
(nov. 21) Anterust választották. Történészek szerint 235. szeptember
28-a az első biztos dátum a pápai kronológiában. Ez szerepel az
Annuario Pontificio katalógusában is.

A Liber Pontificalis 5-7. századi feljegyzése valamivel többet és
mást mond Pontianusról. A 235-ös évszám változatlan, de a "le
mondott" helyett azt írja: defunctus est, meghalt. Súlyos testi fe
nyítések, maceratus fustibus következtében vesztette életét III. kal.
november, október 30-án. Maradványait Fabianus római püspök
hajón hazaszállította. és a Kallisztusz-temetőben elhantolták. A
szöveg reális politikai állapotot rögzít. Pontianus közvetlen utóda,
Anterus másfél hónapos ideje alatt erre aligha kerülhetett sor,
mert nem kapott volna engedélyt elődjének hazahozatalára. Maxi-
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11 Liber Pont. I. 11.

mianus Thrax, bár uralkodása alatt egyszer sem mutatkozott Ró
mában, a keresztényeket éppúgy gyűlölte, mint a városi arisztok
ráciát. Philippus Arabs császár (233-249) békés esztendeiben Pabi
anus püspök kedvező körülmények között kormányozta egyhá
zát. A keresztény emlékezet legendával honorálta a beduin szár
mazású imperátort. Euszébiosz és Jeromos egyházatya szerint ő

volt az első uralkodó, aki keresztény hitre tért. A világkrónikák
magyar kompilátorai, Székely István és Apáczai Csere János is át
vették ezt a hagyományt.

Hippolütosz sorsát, esetleges hazaszállítását egyetlen doku
mentum sem említi. A 336-366 közötti depositio martyrumll egyik
sora annál több kérdést vet fel: id. aug. (aug. 13). Ypoliti in Tibur
tina et Pontiani in Calisti. Százhúsz esztendő múltán ez a feljegy
zés az első, mely együtt említi a Szardíniára deportált disputáló
kat. Feltűnő, hogy a presbiter neve megelőzi a püspökét. Talán
Hippolütosz népszerűsége indokolta ezt a sorrendet? Nem való
színű, hogy egyidőben temették el őket, és arról sem tudunk,
hogy miért augusztus B-a az emléknapjuk.

A konstantini fordulat (324) utáni keresztény nemzedék már
csak a mártirok legendáiból ismerte elődeinek megpróbáltatásait.
Miután Bizánc lett a birodalom fővárosa, a nyugati egyház latinul
írt és beszélt. Hippolütosz görög nyelvű munkái eltűntek a római
horizontról, a tudós apologétát felváltotta a vértanú. Alakját a he
lyi hagyományok és a szenvedéstörténetek hasonló motívumai
számos változattá formálták. A legendaképződést megkönnyítette,
hogy a 3. század első felében öt különböző Hippolütosz szerepel
a különféle martirologiumokban. Megközelítőleg azonos időben

éltek, és vértanúként emlékeztek róluk.

A1elyik llippolütosz?

12 Ferrua, Antonio S. J.:
Epigrammata

Damasiana. 1942.

Tudós presbiter, ismeretlen város püspöke vagy római ellenpüs
pök? Egyszerűmártír vagy vértanúságot vállalt római katonatiszt?
Ilyen változatokban őrzi alakját az egyház nagy emlékkönyve, a
Mártirok Kalendáriuma. A 4. századi variációkban még feldereng a
különféle motívumok kölcsönhatása.

Amikor Damasus pápa (366-384) elrendelte a katakombák fel
tárását, félszáznál több epigrammát szerkesztett a mártírok tiszte
letére. n Az elogiumokból kiderül, hogy némelyiknek a nevét,
származását, sorsát csak az akkori szájhagyományból ismerte.
Hippolütoszról is írt, de nem említette, hogy tudós apologéta
vagy szakadár püspök lett volna. Damasus idejében a Novatianus
skizma bolygatta fel a keresztény közösséget. A 4. század végéig
húzódó, tradicionális puritán mozgalom, Hippolütosz után másfél
évtizeddel (251) kezdődött, de nagyban emlékeztetett arra, amit ő

hirdetett. Az epigramma, időrendi tévedéssel, a Novatianus eret
nekségből megtért presbiterre emlékezik, aki kivégzésekor a társa-
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it is erre intette. A poéma ünnepélyes zárómondata: probat omnia
Christus, Krisztus mindannyiunkat próbára tesz.

Prudentius hispániai latin költő a 402-403-as években felkereste
a római katakombákat, megörökítve a Hippolütosz kriptában át
élt élményeit.f Damasus nyolcsoros epigrammája nyomán 246 so
ros kiseposzba foglalta az eretnekségbe tévedt presbiter kálváriá
ját. Hiteles szemtanúként mesél. A látott és hallott információk
szabad asszociálásával olyan mártírkoszorút fon Hippolütoszra,
amelynek értelmezése ma is feladatot ró a kutatókra. A költe
mény szerint Hippolütoszt a Tiberis torkolatánál, a kikötő közelé
ben ítélték halálra. Kezét-lábát vad lovakhoz kötözték, árkon-bok
ron áthurcolva darabokra szaggatták. Prudentius elmondja, hogy
a Via Tiburtina menti katakombában látta a jelenetnek képi ábrá
zolását, és megalkotta hozzá a mártír utolsó szavait: "Szétszag
gatják tagjaimat, Krisztus, ragadd magadhoz lelkemet".

A kivégzés módját és helyszínét két különböző hagyomány
inspirálta. Szent Lőrinc mártír (t258) egyik legendájában Hippo
lütosz testőrtiszt volt, Décius császár idejében. Talán főfoglár is,
mert őrizetére bízták a börtönbe zárt Lőrinc diakónust. Látva a
halálra szánt szerpap hitbéli állhatatosságát, rabtartója keresztény
hitre tért. Lőrinc kivégzése után a tüzes rostélyon hagyott testet
elvitte, illatos fűszerekkel bekente, és Justinus presbiterrel együtt
titokban eltemették a Veranus-mezőn, Kegyes cselekedetükre fény
derült. A hitét megvalló Hippolütoszt lovak farkához kötötték, ti
zenkilenc tagú háza népét és idős nevelőjét lefejezték. A S. Maria
Maggiore bazilikához közeli S. Lorenzo in Fonte templom'" a ha
gyomány szerint Hippolütosz lakása fölé épült, és a padozat alat
ti kripta Lőrinc börtöne volt, ahol a centurio felvette a keresztsé
get. Az 1970. január l-jén életbe lépett, megújított Római Kalendá
rium a depositio martyrum nyomán augusztus B-án emlékezik
Hippolütosz és Pontianus mártírokra s velük együtt a római tra
dícióhoz tartozó Kasszián vértanúra.

A Tiberis torkolatánál vízbe fojtott Nonnust és társait a deposi
tio szeptember 5-én jelzi, de a 4. és a 6. századi szövegek Nonnus
nevét a Hippolütosz változatának mondják, Yppolitus qui dicitur
Nonnus, ami tovább variálja szerepét. Augusztus 22-én mint szé
les látókörű Hippolütosz püspök, akit hite miatt megkötöztek és
Porto Romanóban vízbe fojtottak. Hívei ugyanott temették el. Au
gusztus 24-én mint Szent Nonnus, Ostia kikötőben megtalálta a
tengerbe vetett Aurea vértanú partra vetett holttestét, és tisztes
séggel eltemette. Mivel Aurea a görög Chrysé mártír nevének la
tin fordítása, az ortodox egyház liturgikus naptára, a szünaxarion
január 30-án ír róla. Ugyanekkor emlékeznek Szent Hippolütosz
vértanúra, aki a bizánci hagyományban hittudós római püspök
volt, és felemelte szavát a keresztények embertelen megkínzása
ellen. Megkötözték, és húsz társával együtt a tengerbe vetették.
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A Hippolütosz-téma szövevényes, mint a mitológia. A szálak sok
felé vezetnek. Jean Michel Hanssens jezsuita történész elemezve a
hippolütoszi Apostoli Hagyomány (Traditio Apostolica) egyházfe
gyelmi gyűjteménymás fordításokban fennmaradt típusait, vizsgá
lat alá vonta a római presbiterre alkalmazott titulusokat és marti
rologiumokban megőrzött tiszteletének sokféle változatát. Jellemzé
se figyelmet keltett.15

Hippolütosz az ortodox hit erkölcsi szigorában élt, az apostoli
hagyományoktól eltérő változásokban az eretnekség veszélyét lát
ta. A hit elhívatott őrzőjének tekintette magát, de gyarló előítéle

tek befolyásolták. Univerzális tehetség volt, türelmetlen, nem res
pektált semmiféle tekintélyt. Megtehette, mert nem töltött be ma
gas egyházi hivatalt. Kétségtelen, hogy római egyházán belül a
magát függetlenítő tradicionalista ellenzék vezéralakja volt, de
püspökké választását, felszentelését az eddigi dokumentumok
nem bizonyítják. A különválásával előidézett ellentét nem lehetett
jelentős, mert a presbiter eltűnése után, már Fabianus püspök
alatt feloldódott. Maradék hívei visszatértek az egyházhoz, a sza
kadás hamarosan feledésbe merült. Hanssens nézete szerint Hip
polütosz páratlan értékű irodalmi hagyatéka szempontjából kö
zömbös, hogy Pontianus püspökkel együtt a tudós apologétát
száműzték-e vagy egy másik, hasonló nevű presbitert. Az egyik
csatlakozott a novatianus skizmához, megtért, Rómában kivégez
ték. A másik Szardínián pusztult el, Pontianussal együtt. Ezt a
Hippolütoszt temették el a Via Tiburtina közelében. Nem valószí
nű, hogy ez a kombináció az utolsó szó a Hippelütosz kutatás
ban.
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