
Ta liz má nok  
és má gi kus ere jű szob rok

Tóth An na

Az ittkövetkező történetet egyKr.u.6. századikrónikaőriztemeg
számunkra,melynek szerzője IóannésMalalas.A szír származású,
görög nyelvű és műveltségű krónikás kilétéről nagyon keveset

tudunk, nem többet, mint ami művéből kiolvasható. Antiochiában élt, és
különösensokidőtszántszülővárosatörténeténekbemutatására.BáraCro-
nographia–enéventartjákszámonművét–műfajibesorolásaszerintvilág-
krónika,azazazemberiségtörténetétÁdámteremtésétőlaszerzősajátkorá-
ig tárgyaló írás, a tárgyalt anyag jelentős részét az antiochiai épületek és
ünnepekbemutatásaadja,vagyavárosapró-cseprőbelügyeirőlszólóbeszá-
molók.MalalaskülönösenrészletesenszámolbeazAntiochiátsújtótermé-
szetikatasztrófákról,földrengésekről,nemkülönbenarról,hogymilyennagy-
lelkűen támogatták az újjáépítést a császárok. Szívesen ír a várost díszítő
szobrokról, emlékművekről, feliratos emlékekről. Ezek között különleges
helyetfoglalelTyanaiApollónioslegendáriuma.1

Domitianus ki rály sá gá nak ide jén élt az igen bölcs Tyanai Apollónios. 
Hír ne ve csú csán so kat ván do rolt, és ta liz má no kat ál lí tott a vá ro sok ban és a 
fal vak ban. Ró mát el hagy va fel ke res te Byzantiont – ame lyet most sze ren csés 
mó don Kons tan ti ná poly nak hí vunk –, s ott a bi zán ci ak ké ré sé re sok ta liz mánt 
ál lí tott a gó lyák, a vá rost át sze lő Lykos fo lyó, tek nő sök és lo vak el len, és sok 
más cso dá la tos dol got tett. Az tán út ra kel ve Bi zánc ból Apollónios sok más 
vá ros ban is ta liz má no kat ál lí tott. Vé gül Tyanából Syriába ment, és el ju tott 
Antiochiába. Az antiochiai bir to ko sok meg kér ték, hogy ál lít son ott is ta liz má-
no kat, ami lye nek re szük sé gük van. Ké szí tett egyet az észa ki szél el len, amit a 
ke le ti vá ros ka pu nál ál lí tott fel. Ugyan ilyen mó don ké szí tett eb ben a vá ros ban 
ta liz mánt a skor pi ók el len is, hogy ne mer je nek a vá ros hoz kö ze led ni. Ezt a 
vá ros kö ze pén he lyez te el: bronz skor pi ót ké szí tett, amit föld del ta kart be, és 
fö lé je kis osz lo pot ál lí tott. A skor pi ók er re még Antiochia kör nyé ké ről is 
el tűn tek. Apollónios sok mást is cse le ke dett ott. A pol gá rok meg kér ték, ké szít
sen ta liz mánt a szú nyo gok el len is, hogy ne le gye nek Antiochia vá ro sá ban 
szú nyo gok.

El ké szí tet te, és meg hagy ta ne kik, hogy daisios hó nap, az az jú ni us 7-én 
tart sák meg a szí ri ai Antiochiában a Grasté ün ne pi ló ver senyt. A daisiosi 
új hold kor fel ál lí tot ta a ta liz mánt, és a hó nap he te dik nap ján meg pa ran csol ta, 
hogy min den ki még az nap men jen el a ló ver seny re, még pe dig úgy, hogy 
ke zük ben nád szá la kat tar ta nak, an nak te te jén tö mör ólom ké pecs két, amely 
Arés ar cát min táz za, a nád al ján vö rös bőr ből ké szült paj zsocs ka függ jön, és 
ugyan így a nád ról egy kard is, amely lenfonallal van a nád szál hoz köt ve, és 
meg hagy ta ne kik, hogy be vo nul va ki ált sák: „Szú nyog ta lan a vá ros!”, majd, 
mi u tán be fe je ző dik a ló ver seny, min den ki he lyez ze el ezt [a tár gyat] ott ho ná
ban. Ez után nem tűnt fel töb bet a nagy Antiochiában szúnyog.2
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Pé ter Ka to li kus Egye tem ta nár se-
gé de, az EL TE Ókor tu do má nyi 
Dok to ri Is ko lá já nak  hall ga tó ja. 
Ku ta tá si te rü le te a bizantinoló-
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Vajonavarázserejű talizmán történetecsupánérdekes
mesevoltakrónikásszámára,vagyélőmágikusrítustörö-
kítettmeg?Malalasleírásaegyedi,vagymásforrásokbanis
olvashatunkhasonlótörténeteket?Hogyanfértösszeakró-
nikáskeresztényhitével,hogyegypogánymágusvarázsla-
taitdicsérje?Elsősorbanekérdésekvetődnekfelaszöveget
olvasva.Azegyházatyákműveikbendörgedelmesenosto-
rozzákamágiamindenformáját.Felfogásukszerintegye-
dülanyakbanviseltkeresztnemtekintendőamulettnek,és
tulajdonképpenakeresztvetésisbabonaságnakminősül,ha
nincsmögötteélő, igazhit.Mindezekellenéreazamulet-
tekben,varázsigékbenvalóhitkiirthatatlannakbizonyult,s
éppenBizáncfénykorábangyakranmeglepő toleranciával
ke zel ték a má gi át.

A Cronographiábangyakrantalálkozunkvarázslókkal:így
példáulegyfajtamágusvoltZeus,akitakrónikásegyősiidők-
ben élt királynak illetve boszorkánymesternek tart; szintúgy
AugustuscsászárésKleopátra,megperszeaBetlehembesiető
háromkirályok,deaszerzőkevesetírarról,mibenálltemágu-
sokbűvereje,egyedülTyanaiApollóniosvarázslatairólemléke-
zikmegrészletesen.ANerokorábanéltújpythagoreusvándor-
filozófussalmárPhilostratosKr.u.3.századelejénírtéletrajzá-
banismintnagyhatalmúprófétávaltalálkozunk,abizáncikor-
ban pedig már egyértelműen varázslónak tartották, mint a
BirodalomnyugatifelénVergiliust,ésApollóniosmágusiminő-
ségébenkerültbeBalinasnévenaszír-arabfolklórbais.3Tevé-
kenysége,mintazelőbbidézettszöveghelyismutatja,elsősor-
ban talizmánok állításával kapcsolatos, ám ez a kora-bizánci
talizmán-fogalomnemegyezikmegamiénkkel:amiszemünk-
benatalizmánvagyamulettlehetbármilyenkisebb–ígyállan-
dóanmagunkkalhordható–tárgy.Ámatörténetbenegyváros
védelmező talizmánjárólvanszó,méghozzánagyméretűszo-
borformájában.Atörténetlegfontosabbelemeaz,hogyaszob-
rok varázserővel bírhatnak. E szobrok némelyikét maga a
varázslóApollónios állíttatja fel, más esetekben viszont úgy
tűnik,hogyavárosbanmárkorábbanisálltszobrotruházfel
mágikuserővel.Feltehető,hogyezahiedelemnagyonelterjedt
voltBizáncban,mertsokforrásbanolvashatunkhasonlótörté-
ne te ket.

Azantik városokutcaképénekmindig ismeghatározó
elemevoltanagyszámúköztériszobor:azistenekképmá-
sai,vagyavároskiválóságainakportréi, számtalanősrégi
műalkotás,melyekállításánakkörülményeitmár régelfe-
ledték.NagyKonstantinKonstantinápolymegalapításakor
százávalhozatottazújfővárosbailyenműemlékeket,hogy
székhelye pompáját növelje.Bár e szobrok jelentős része
valami módon a pogány korhoz kötődött, többnyire a
kereszténycsászárságidejénisbékénhagytákőket:Bizánc-
banazideológiaialapúszoborrombolásnemvoltjellemző.
Aszobrokáltalábrázoltistenekettermészetesendémonnak
vélték,ésennekemlékeakkor ismegmaradt,amikormár
régenelfelejtették,hogykitisábrázolnakazegyesszobrok:
mindinkább körüllengte őket egyfajta baljós aura, ami
távolságtartásra intette az embereket.ASuda lexikonegy

szócikkeisarrafigyelmeztet:tisztelnikellarégiszobrokat
ésóvakodnikelltőlük,főleghaazokpogányok.

Ami kor el men tünk egy szer a Kynégionba Himériosszal, 
a ki vá ló chartulariosszal, hogy az ott ta lál ha tó szob ro kat 
meg is mer jük, ta lál tunk köz tük egy al ko tást, mely hos  szú sá-
gá ra néz ve ki csi volt, de szé les sé ge nagy. Mi kor én meg cso-
dál tam, de nem kér de zős köd tem ró la, így szólt

– Cso dáld meg, mert ő a Kynégion épí tő je.
Én pe dig így szól tam:
– Maximianos az épít te tő, és Aristeidés a ter ve ző mér

nök. – Eb ben a szem pil lan tás ban a szo bor rá zu hant Hime-
riosra, és ha lál ra súj tot ta. (…)

 Az el hunyt is me rő sei és a csá szár ba rá tai ve lem együtt 
fel ke res ték a he lyet, meg kö ze lí tet ték a fér fi holt test ét, és 
döb ben ten cso dál ták a szo bor rom ja it. Egy bi zo nyos Ioan-
nés ne vű fi lo zó fus azt mond ta:

– Az is te ni gond vi se lés re mon dom, úgy ta lá lom Démos-
thenés ira tai alap ján, hogy ez a zódion öl te meg e ne ve ze tes 
fér fit. – És bá tor sá got gyűjt ve meg hagy ta Philippikos csá
szár nak, hogy ásas sa el a szob rot azon a he lyen. (Pat ria 
35.)

 
Egymásiktörténetszerint,amikorKonstantinápolyban

eltávolítottákahellén–értsdpogány–Phidaliaszobrát,a
környéketföldrengésráztameg,melyetvégülcsakegycsá-
száráltalelrendeltkörmenetésSzentSabasközbenjárása
tudottlecsillapítani.4

Etörténetektanulságaaz,hogyveszedelmesdologegy
ősiszobrotmegmozdítani,mertnagybajkerekedhetbelőle.
Ababonamégabalesetmögöttishajlamosvoltrosszindu-
latútermészetfelettierőketlátni.Nemegyértelműaszöve-
gekből,hogymiokozzaazősiszobrokrontóvarázserejét.
Logikusvolnaaztgondolni,hogyakeresztényekszemében
démonnaktetszőpogányistenektőlvalófélelemrőlvanszó,
deerrenemutalsemmilyenbizonyíték:azártalmaserővel
bírószobroknagyrészenemisteneketábrázolt.AHimérios
haláláról szóló történet egy változatának címe viszont a
következő: „Az erő sza kos ha lál lal hal tak szel le me i nek 
ki űzé se”. Egyházatyák és egyiptomi földből előkerült
mágikuspapiruszokegyaránttanúskodnakarrólanépihie-
delemről, mely szerint a nem természetes halállal halt
embereklelkeidémonnáválnakatúlvilágon.

Más szobrok ennél speciálisabbhatóerővel rendelkez-
tek.Amágikuserővelbírószobrokravonatkozóinformáci-
óink egyik fő tárháza aPat ria Konstantinupoleós gyűjte-
ménye.A könyv egyfajta tágan értelmezett útleírás,mely
felsoroljaésismertetiKonstantinápolylegfontosabbneve-
zetességeit.Példáulmegtudhatjuk,hogyavárosegyikAph-
rodité-szobra hasonló funkciót töltött be, mint a Róma
városiBoccadellaverità,tudniilliksegítettahűtlenasszo-
nyok, lányok leleplezésében – igaz, a szobor varázsereje
mindösszeannyibanállt,hogyfellebbentetteahozzáköze-
ledőkszoknyáját.5

Amágikus szobrok legnagyobb csoportja úgy jelenik
meg, mint személyeknek, vagy akár egész népeknek a



hasonmása,ésígyamágikussympatheia révén,amiaszo-
borraltörténik,azkövetkezikbemintaképévelis.Szinténa
Patriábanolvashatjuk,hogyI.RhangabeMihálylevágatta
KonstantinápolyTyché-szobrának,vagyisaSzerencséneka
karjait,nehogyasorsacsászárellenébenacirkuszipártok
lázadóinakadhassaátahatalmat.6Egymásiktörténetbena
többé-kevésbémágikusszertartásvégrehajtójamagaapát-
riárka: több krónikás is leírja,7 hogy egy al ka lom mal 
Bizáncranagybarbár sereg támadt,melyethárom törzsfő
vezetett.Ekkorapátriárkaahippodrombavezetteanépet,
aholegyháromfejűszoborállt,ésmeghagyta,hogyvágják
leaszoborfejeit.Aháromfejbőlkettőtőlsikeresenmegis
szabadítottákaszobrot,sennekeredményeképpenahárom
ellenségesvezérközülkettőhirtelenmeghalt,éscsupána
harmadikérteelmegfogyatkozotthaderővelafővárost.

EgymásiktörténetszerintálltKonstantinápolybankét
női szobor,melyeket a 12. századbanManuelKomnénos
idejénanépRómainőnekésMagyarnőneknevezett.Egy
naponarómainőszobraledőlt.Erreacsászársietvehely-
reállíttattaaszobrot,ésledöntveelszállíttattaamagyarnő
szobrát,abbanahiszemben,hogyezzelmegváltoztathatja,
kiigazíthatjaazeseményeketavalóságbanis.8

A szobrok varázserejében való hitet Konstantinápoly
lakóinakmég a nyugatról jött latin támadókba is sikerült
átplántálniuk.NikétasChoniatésírjale,hogyakeresztesek
mekkorapusztítástvittekvégbeavárosszobraiközött,nem
kisrészbenaszobrokvarázserejétől tartva.Egyesképmá-
sokatbeolvasztottak,attólfélve,hogyvalakiőellenükértel-
mezhetiőket.9

Malalas szerintApollónios Bizáncban is állított taliz-
mánokat, és ezt a történetetmás források ismegismétlik.
Körülbelülugyanazokatatalizmánokatsoroljákfel,melye-
ketMalalas is említ – gólyák, teknősök, lovak stb. ellen.
Perszenemvalószínű,hogybárkiisagólyákellenkívánt
mágikusvédelmetszerezni;inkábbarróllehetszó,hogya
városi folklórmegpróbáltamegmagyarázni, eredetilegmi
céltszolgálhatottegy-egyfurcsábbszobor.Másforrásokból
tudjuk, hogy a fővárosban volt egyGólya utca,melyben
háromkőgólyaállt,smindegyikmásikiránybatekintett.10 
Nyilvánezekrőlaszobrokrólvéltékúgyahelybeliek,hogy
talizmánkéntműködnek.

Mindezek a történetek bizonyítják, hogy Bizáncban
különlegesmágikuserőttulajdonítottakazősiszobroknak,
éstartottamagátahiedelem,hogyaszobrokbefolyásolásá-
valhatástlehetgyakorolniavalóságrais.Emágikuseljárá-
sok, úgy tűnik, jobbára nem igényeltek „szakképzett”
varázslót, ellentétben aMalalasnál olvasható események-
kel.A szír krónikás által megörökített eset egy speciális
rítust ír le, mely során egy szobor tartós hatóerőre tesz
szert. A Cronographiábanmáspéldákatistalálunkmágikus
szobrokra.A XIII. 3. szerint TyanaiApollónios felújított
egyrégebbitalizmánt:azantiochiaivároslakókegykispor-
fíroszlophozvezetikavarázslót,melyetmégCaesaridején
állítottegybizonyosDebboriosnevűfilozófus,hogymeg-
védelmezze a várost a földrengésektől. A talizmánt a

„typhónitűz”,vélhetőlegvillámcsapás,megrongálta,ígya
városelőkelőségeiattólféltek,hatásátiselvesztette.Kéré-
sükreApollóniosújtalizmántállít.

AX.9.szerintAblakónvarázslóTiberiuscsászárszob-
ra alá egy ládát rejtett, és ebben helyezte el a talizmánt,
melyAntiochiavárosátazárvizektőlvolthivatottmegóvni.
AXIII.3.fejezetbenaztolvashatjuk,hogyavároslakókegy
Poseidón-szobrottalálnak,melyföldrengésellenitalizmán
volt, ezt beolvasztják, és Konstantin szobrát készítik el
belőle.Azötödikkönyvatrójaiháborútörténetéttárgyalja,
ennek12.fejezetébenazáll,hogyaTrójátvédelmezőPal-
ladionisegyfajtatalizmánkéntműködött.AmítoszokPal-
ladionja természeténél fogva mindig is hasonlított
Apollóniostalizmánjaihoz,hiszenolyanszobrocskárólvan
szó,melyvédelmetnyújtavárosnak,aholőrzik.Azarche-
típus a trójai Palladion, melyet Odysseus és Diomédés
elloptakAthénészentélyéből,deatörténetikorbanisszá-
mos görög város állította, hogy a trójai Athéné-szobor
náluktalálható.Arómaiakúgytartották,Aeneasvagymaga
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PogánybálványimádókAphroditészobraelőtt 
egy12.századiAthószhegyikéziratból



mentette meg a városból a nagyhatalmú szobrot, vagy
Diomédéstől kapta vissza, mindenesetre a szobrot Vesta
szentélyében őrizték, és a birodalom fennmaradásának
zálogakéntkezelték.Abizánciakeszobrotmint talizmánt
értelmezték,MalalasésKedrénosegyAsiosnevűfilozófus
ésvarázslóművénektartották,ésugyanazokkalakifejezé-
sekkelbeszéltekróla,mintApollóniostalizmánjairól(teles-
ma,zódion,stoicheion–hogyeháromkifejezéspontosan
mit jelent, arra rövidesen rátérek).A 6. századtól kezdve
egyretöbbentartottákúgy,hogyeszobrocskanemcsupán
Róma,hanemKonstantinápolyvédelmétisbiztosítja:szá-
mosauktorszerint11amikorNagyKonstantinmegalapította
azújfővárost,elhoztaRómábólaPalladiont,ésaforumon
helyezte el egy oszlop alatt elrejtve,melyen saját szobra
állt. Ez az eljárás nemköveti azt a tiszteletet,mellyel az
antik Rómában bántak a szobrocskával, inkább az antio-
chiai mágust idézi, aki több esetben szintén a föld alatt,
szobrok,oszlopokalátemetitalizmánjait.

A szövegekben az elvarázsolt szobrokra leginkább
háromszóthasználnak.Azelsőatelesma.Afőnévate le in 
igéből származik, melynek alapjelentése ‘misztériumokba
beavat’.Magaatelesmaszónemklasszikuskori,éscsaka
Malalasnáliselőfordulóértelmébenismert.Hasonlóságaa
magyar ‘talizmán’ szóhoz nemvéletlen: a görög kifejezés
arab, majd török közvetítéssel került be nyelvünkbe. Az
auktoroknemcsakafőnevethasználják,hanemazigeifor-
mátis,elsősorbanigenévként.APalladionesetébenaztírják
forrásaink,aszobortetelesmenonvolt,12ezttalánfordíthat-
jukúgy,hogy‘talizmánnáalakított’.Aszóésahozzákap-
csolódó rítus eredetét a későantik filozófia theurgia-szak-
könyveibentaláljukmeg.E„tudomány”,melynekművelői
nemláttákelégségesnekazegyszerűteológiát,aszellemek
megidézésére törekedtek, és megpróbálták befolyásolni
tevékenységüket.AMarcusAurelius idejénélt Iulianus írt
egy–azótaelveszett–Telestikécíműkönyvet,amelytalán
már tartalmazta aMalalasnál olvasható rítusok elemeit.A
filozófus Proklos megemlíti,13 hogy le het sé ges szob ro kat 
életrekelteni,hogyjóslatotkérjünktőlük.Ezazadatjelzi,
hogyaszokásvégsőforrásátalighanemEgyiptombankell
keresnünk,aholaszobroktól,vagyakár felelevenítetthol-
taktól való jóslatszerzésnek a legrégibbhagyományai vol-
tak. 

Amásodik kifejezés a zódion.Az idézett szövegekben
mint‘mágikuserejűszobor’szerepel,deaszóeredetijelenté-
seegészenmás,azállatövijegyeketillettékezzelanévvel.

Mígakoraibizánciforrásokelsősorbanatelesmafőne-
vet és az (apo)telein igéthasználják,a8. századtólkezdve
in kább a stoicheion kifejezéssel találkozunk a szövegek-
ben,14vagyesetlegmindkettővelegyszerre.Kedrénosmin-
denesetrebizonyítja,hogyakétszójelentéseteljesenmeg-
egyezik.Aszóhasználatgyakranattólisfügg,hogymagaa
történet mennyire régi: Apollónios konstantinápolyi taliz-
mánjait a régebbi források inkább telesmának nevezik, a
későbbiekstoi cheionnak.Ezisjelzi,hogynemhalotttradíci-
óvalállunkszemben,hanemélőgyakorlattal,azelvarázsolt

szobroklététnagyoniskomolyanvettékabizánciak.Afőnév
melletteszóiselőforduligeiformában,mintstoicheiun. 

Aháromkifejezésközülastoicheiontörténetealegbo-
nyolultabb,mivelnagyon sokkülönböződolograhasznál-
ták; alapjelentése ‘elem’, ‘betű’, ‘őselem’, ‘principium’.
Éppenezértsokáigvitatottvolt,hogyastoicheiunszóegy-
értelműen magában foglal-e egy mágikus mellékértelmet,
vagyegyszerűencsakszobrotilletveszoborfelállítástjelent.
AkérdésselC.Blumfoglalkozottegycikkében,elsősorban
Kedrénosesetébenvizsgálvaakérdést.Szerinteegyesmon-
datokbanvalóbanelképzelhetővolnaazutóbbiértelmezés,
ámnemálljamegmindenüttahelyét,példáulaholastoi-
cheiunigetárgyaaLykosfolyó,15ittamegkötéstnyilvánva-
lóannemszószerint,hanemmágikusankellérteni.

Devajonminekköszönhető,hogyazeredetileg‘elem’
jelentésűszóértelmeennyireátalakultazévszázadokfolya-
mán?Kétlehetségesmellékértelmevanaszónak,amelyek
amágiáhozkapcsolhatják.Mintláttuk,astoicheion jelent-
het‘betűt’ is,azábécébetűinekpedigkülönös jelentősége
voltazantikmágiában.Ahétgörögmagánhangzóismétel-
getésevarázserővelbírt,számtalanegyiptomivarázspapiru-
szon találkozhatunkvelük.Tudunkegyesetről,mikoregy
fiatalembertkivégeztekcsupánazért,mertafürdőbenelis-
mételteagörögmagánhangzókat.16Másbetűmágiávalkap-
csolatos jelenségek az egyházatyák minden erőfeszítése
ellenérekiirthatatlannakbizonyultak,példáulaSator Arepo 
Tenet Ope ra Rotas szavakat magába foglaló bűvös négy-
szög,melyetmég a 19. századEurópájában is használtak
amulettként.AMalalasáltalemlítettföldrengésellenitaliz-
mánegyföldalattiládábanvoltelhelyezve,tehátfeltételez-
hetjük, hogy tulajdonképpen egy varázsigéket tartalmazó
szövegvolt.

Bárezta lehetőségetsemzárhatjukki teljesen,astoi-
cheionmagyarázatára van egymásik, nemkevésbé érde-
kes, ésmesszire vezető lehetőség is.A szót használta az
asztrológiaiszakirodalomis‘égitest’jelentésben.17 A ta liz-
mánszóharmadik,koraiszövegekbeniselőfordulószino-
nimája,mintemlítettük,zódionvolt,amelypedigzodiákus
jelet jelent.18Úgytűnik tehát,hogyavarázserejűszobrok
valamiképpkapcsolatbanállnakazasztrológiával.Lássunk
erreegypéldát!

FennmaradtegyKr.u.3.századiapokrif,melyaSa la-
mon tes ta men tu macímetviseli.FőhőseSalamonkirály,a
szövegnagyrészétegydémonkatalógustesziki,melynek
során a király egyenként kényszeríti a démonokat (ezek
elsősorban betegségeket okozó démonok), hogy vallják
meg:mianevük,melyikcsillagképheztartoznak,ésmelyik
angyal űzheti el őket.A szöveg szerint egyes szellemek
kimondottanbizonyoségitestekenélnek,másokcsakbizo-
nyoscsillagjegyűemberekreveszélyesek.19A8.1.fejezet-
benegyhétlélekbőlösszefonódottdémonjelenikmeg,se
hét lélekmindegyike stoicheionnak nevezi magát; nevük
külön-külön:Csalárdság,Viszály,Klóthó,Csapás,Tévely-
gés,Erő,aLegnagyobbRossz.Ahétdémonazötbolygó,
valamintaNapésaHoldegyüttesénekfelelmeg.A18.1.-
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ben egy 36 részből álló démon tűnik fel, s az őt alkotó
démonokat szintén stoicheionnak hívják. Ezek az úgyne-
vezettdekádokszellemei–azegyiptomiasztrológiaugyan-
isazegyeszodiákusjegyeketháromrészreosztotta,deká-
dokra,mivelezekazekliptika10-10fokátfedtékle,tehát
összesen harminchat volt belőlük. Az egyiptomiak e 36
dekádnak, illetve 36 dekádszellemnek az emberi test 36
részétfeleltettékmeg,ígyeszellemekelsősorbanbetegsé-
gekkialakulásáértvoltakfelelősek.20

Malalasnál csak halvány utalást találunk rá, hogy a
telesma készítésnek csillagászati vonatkozásai voltak:
Apollóniosaszúnyogriasztótalizmántújholdkorállítottafel,
demás passzusokból úgy tűnik, hogy a szertartás idejének
asztrológiaikonstellációjajelentésselbírt.Mindezekalapján
logikusnak tűnik, hogy a stoicheion csillagászati ‘égitest’
jelentésevoltakiindulópontakésőbbi ‘varázserejűszobor’
értelem kialakulásához. Valójában az ‘égitest’ és a ‘betű’
jelentéselkülöníthetetlenegymástól,eznyilvánvaló,hameg-
vizsgálunk egy olyan szöveget, mely elmondja, hogyan is
kell telesmátkészíteni.Psellosegylevelében21leírja,hogya
szoborbelsejébenkialakítottüregbekellbizonyosgondosan
kiválogatottanyagokat–mágikusnövényeket,állatokat,gyö-
kereket,drágaköveket–helyezni.Amegfelelőösszeállítása
mágusszakmaititkamaradt,akiaszobrotvégüllepecsételte.
Etárgyakközötttehátelőfordulhatnakvarázsigékettartalma-
zószövegekis,ámazisbizonyos,hogyazemlítetttárgyak
jelképesértékétasztrológiaiszimbolikájukbiztosította.Szá-
mos forrás tanúsítja, hogyminden bolygószellemnekmeg-
volt a maga speciális drágaköve illetve növényi szimbólu-
ma.

Tehátegyolyanhagyományrólvanszó,amelyvisszave-
zethetőaKrisztusszületéseutánielsőszázadokba,ésamely
aztán figyelemreméltóan hosszú életűnek bizonyult. Fenn-
maradtavárosifolklórban,aholanéphitésaközhiedelema
szobrokjelentősrészétdémonierővelruháztafel.Alegendák
avárosokatmentővarázslókrólalighanemnagyrésztvalóban
csaklegendák,egyrészükviszontrendelkezhetvalóságmag-
gal; hiszen mi alapján tudnánk ma eldönteni, hogy vajon
Ablakón valóban készített-e árvíz elleni talizmánt Anti-
ochiában, és Nestorios varázsló tényleg megmentette-e
Athént a földrengéstől, amikor Kr. u. 375-ben Achilleus
Akropolison álló szobrát telesmává alakította, amint azt
Zósimosleírja?22

Aközépkorbanehagyománykettéváltegyprimitívebb
ágra,mely elsősorban a szoborhoz kötött démont tartotta
fontosnak,ésadémonhitegyműveltebbkörökbenelterjedt,
kifinomultabbvariációjára(bárvalószínű,hogyezakétág
sosemvoltegységes),melyekmindegyikehosszúéletűnek
bizonyult.1326-banvagy27-benXXII.Jánospápabullá-
bantiltottameg,hogybárkiisvarázslattaldémonokatzár-
jon képmásokba vagy bármely más tárgyba,23 de a tiltás
alighahatott,mertmégazitáliaireneszánszidejéniselő-
fordult, hogy valaki a saját városában telesmát állítson –
meglehet, éppen Psellos útmutatása alapján. Eközben a
stoi cheionszómegjelentalegalacsonyabbnéprétegeknyel-
vébenis,ésbekerültafalusihiedelemvilágba:amaigörög
nyelv ben a stoicheion szó egyszerűen ‘kísértetet’ jelent,
leginkábbegyhelyvédőszellemét.
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