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Barta Andrea (1979) régész, 
klasszika-filológus, az ELTE BTK 
Nyelvtudományi Doktori Iskola 
Ókortudományi Programjának 
hallgatója, a Kulturális Örökség-
védelmi Szakszolgálat munkatár-
sa. Kutatási területe a pannoniai 
latinság.

Lassányi Gábor (1976) régész, 
egyiptológus, az Aquincumi Mú-
zeum munkatársa. Kutatási terü-
lete a kései antikvitás régészete 
Pannoniában és Észak-Kelet-Af-
rikában.

Legutóbbi írása az Ókorban:
A szavannák fáraói. Núbia a me-
roitikus korban (2008/1–2).

Sötét fohászok
Gondolatok a római átokszövegekről

 egy új aquincumi ólomtábla kapcsán

Barta Andrea – Lassányi Gábor

Amennyire halott az, aki itt van eltemetve, és ahogyan már nem 
tud beszélni, annyira legyen Rhodine is halott Marcus Licinius 
Faustus számára, és úgy ne tudjon beszélni…

Ahogy ez az ólomdarab most a föld mélyére kerül, úgy kerüljön 
az alvilági istenekhez Sinto, Martialis, Sinto egész társasága, 
sőt bárki, aki a fi véremmel, Rubriusszal vagy velem, Quartió-
val szembeszáll…

Alvilági istenek, kérlek titeket, hogy fogadjátok el panaszomat 
Luxia, Aulus Antestius lánya ellen. Mindennap támadja meg 
betegség a szívét, elméjét, egészségét, életét, minden testrészét. 
Ha véghezviszitek, amit kérek, beváltom a fogadalmam, melyet 
most tenni készülök, hiszen ez jár nektek…

Rhodine Róma városából; Sinto és Martialis Crucinia-
cumból, Germaniából; Clodius, Servilius és Luxia Car-
monából, Hispaniából. Nevek, amelyek viselői minden 

bizonnyal nem ilyen emléket szerettek volna magukról hagyni 
az utókor számára. Elkövettek azonban valamit, amivel kivál-
tották valakinek a mélységes haragját, és ami miatt a sértett 
úgy érezte, hogy csak a mágia útján szerezhet elégtételt. Nem 
tudjuk, vajon megérdemelten vonták-e magukra a rontást, sőt 
azt sem tudjuk, hogy lett-e foganatja az átkoknak. A részletek 
gyakran ismeretlenek számunkra. De fennmaradtak a bűnösök 
nevei – és egy szokás, melynek nyomai a Római Birodalom 
térbeli és időbeli határai között mindenkor és mindenhol fel-
lelhetők. Így Aquincumban is, ahol az első ismert átoktáblát 
2007 tavaszán találtuk a polgárvárostól keletre, a Duna-parton 
húzódó, egykor hatalmas kiterjedésű temetőben. 

Ólomtábla a Homokos dűlőben

Az óbudai part menti egykori dombok között húzódó nekro-
polisz helyén a 20. század elején építették fel az Óbudai Gáz-
gyárat. Bár az ipartelep építésekor Kuzsinszky Bálint régészeti 
leletmentéseket végzett, ezek elsősorban a Gázgyár északi ré-
szén található római fazekastelepre koncentráltak, és egy késő 
római Duna-parti temetőkápolna körüli sírcsoportot leszámít-
va csak kevés temetkezést dokumentáltak. Az Óbudai Gázgyár 
stratégiai jelentősége miatt a II. világháború után zárt övezet-Az ásatás helyszíne
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nek számított, így néhány kisebb leletmentés eredményeit le-
számítva a közelmúltig csak nagyon keveset lehetett tudni az 
itt található temető valódi jelentőségéről és kiterjedéséről.

1996-tól, a Graphisoft Park kiépülésével párhuzamosan 
Zsidi Paula kezdett megelőző feltárásokat a volt Gázgyár déli 
részén, amely során több tucat, a modern létesítmények által 
sokszor erőteljesen bolygatott, Kr. u. 2–4. századi hamvasztá-
sos és csontvázas római kori sír került elő. Ezeket a kutatásokat 
folytattuk 2004 és 2007 között a Park bővítésével párhuzamo-
san. Ekkor két új irodaépület tervezett helyén az intenzív mo-
dern pusztítás ellenére is több mint 1300 temetkezést sikerült 
feltárnunk. A munkák keleti irányban, a polgárváros közvetlen 
közelében 2009-ben tovább folytatódtak. 

A Gázgyári római temetőt a polgárváros kiépülése után, a 
Kr. u. 1. század végén nyithatták. Az utóbbi évtizedben feltárt, 
jól keltezhető temetkezések többsége Kr. u. 2–3. századi, de 
több 4. századra keltezhető sír is előkerült. Bár több melléklet 
nélküli temetkezésről korábban is sejthető volt, hogy a polgár-
város legkésőbbi időszakából szárma-
zik, 2009-ben egy a Kr. u. 4. század 
végére vagy az 5. század elejére datál-
ható csontfésűt tartalmazó temetkezést 
is feltártunk.

A temetkezések között közel ha-
sonló számban találtunk csontvázas és 
hamvasztásos sírokat. A hamvasztásos 
temetkezések szinte kizárólag szórt 
hamvas rítusúak, amelyben a hamva-
kat gyakran kitapasztott szélű, égetéssel 
szertartásosan megtisztított sírgödörbe 
helyezték. 

A csontvázas sírok jelentős része fa-
koporsós lehetett, de előkerült néhány 
kőláda- és téglasír maradványa is. A 
temetkezések változatos kerámia- és 
üvegedényekből, ékszerekből és hasz-
nálati tárgyakból álló mellékleteket 
tartalmaztak. A sűrű egymásra temet-
kezések alapján csak kevés tartós kő 
síremlékkel számolhatunk, igaz, hogy a 

felszíni rétegek a Gázgyár építésekor erősen sérültek. Mind-
össze egy feliratos sírsztélé került elő eredeti helyzetben, és 
három helyen maradt meg kerítőfalas sírépítmény, sírkert ma-
radványa. Ennek alapján a temetőt az aquincumi polgárváros 
legnagyobb városi temetőjeként azonosíthatjuk, ahová a feltárt 
részeken elsősorban a lakosság közép- és szegényebb rétegei 
temetkeztek. 

A sűrű sírmezőn 2007. május elején egy hamvasztásos sírt 
körülvevő, a homokos talajban csak bizonytalan körvonalú 
sekély árok alján egy vékony, szürkésfehér, nagyjából kétte-
nyérnyi (17 × 23 cm-es) puha ólomlemezt találtunk. A lemez 
majdnem ép volt, sarkai valószínűleg a földbe kerüléskor ha-
joltak meg, és ugyanekkor szakadhatott el középen, alul-felül 
a pereme. A feltáráskor semmit sem lehetett kivenni a tárgy 
felületét borító piszkosfehér ólomoxid miatt a tábla alsó, föld 
felőli oldalát borító feliratból. Rétegtani adatok alapján az a 
valószínű, hogy a Kr. u. 2. század második felében, vagy a 3. 
században került a földbe, nem lehet azonban teljesen kizárni 
a későbbi datálást sem.

Az aquincumi átoktábla
 

A szöveget annyira vékony hegyű íróvesszővel karcolták, hogy 
a restaurátorok alapos munkája ellenére is csak hosszas szem-
lélés után válnak kivehetővé a betűk (az aprólékos restaurálást 
Újvári Gábor, a BTM – Aquincumi Múzeum munkatársa vé-
gezte). A korrózió szintén megnehezíti a tábla olvasását, amely 
az egyébként sem mélyen felvitt betűket néhol szinte teljesen 
eltüntette. Az egyetlen segítséget egy pontlámpa súrlófénye je-
lenti – a Magyarországon fellelhető modern technikai eszkö-
zök ez esetben nem bizonyultak eredményesnek.

A tábla lassú olvasása során 12 sornyi latin szöveg bukkan 
elő, melyek közé három helyen kisebb betűkkel rótt sorokat 
tűztek be. Mindvégig balról jobbra fut az írás, nem található 
benne az átok hatékonyságát fokozó fordított betű vagy mági-
kus jel. A szöveg összképe rendezett, sőt, a bal oldalon vékony 

Az ólomtábla feltárás közben (Lassányi Gábor felvétele)

Az ólomtábla restaurálás után (Lassányi Gábor felvétele)
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Az átoktábla szövege (Barta Andrea rajza)

IVLIA NISSA ET GAIVS MVTILIVS NE POSSIT FACERE CON
TRA OCEANVM CONTRA AMENE NE POSSIT GAIVS CONTRA FELICO
NE FACERE RESPECTES LINGVA NE POSSIT ADVERSVS COSERVOS
 ARR RIONIS LINGVA NE POSSIT [---] 3a
FACERE EVNICI SVRI LINGVA NE POSSIT ADVERSVS OCEANVNV 4
 ASELLIONIS LINGVA ET NOMEN NE POSSIT ATVERSVS OCIANVM FACERE 4a
LOQVI NE POSSIT GAIVS AVT IVLIA ADVERSVS ANNIA 5
 ANNIANI LINGVA NE POSSIT [---] 5a
NVM FACERE ET DECIBALI LINGVA ET NOMEN NE POS
SIT ADVERSVS OCEANVM FACERE EO MODO HOC EGO AVER
SO GRAPHIO SCRIBO SIC LINGVAS ILLORVM AVERSAS NE POSINT
FACERE CONTRA OS L   CO SUPRAPOSIVI NE GAIVS AUT IVLIA
NISSA ET EVNICUS SVRVS ADVERSVS OCEANVM LIN[---] 10
AS OB[---]AE[---] LINGVa [---]ECCIGNISN[---]
CONTRA AMENE[---]

Az aquincumi átoktábla betűhű, illetve epigráfi ai átírása

Iulia Nissa et Gaius Mutilius ne possit facere con-
tra Oceanum, contra Am(o)en<a>(m). Ne possit Gaius contra Felic(i)o-
ne(m) facere. Respect<ae> lingua ne possit adversus coservos
 [-]arr[--]rionis lingua ne possit [---]    3a
facere. Eunici Suri lingua ne possit adversus Oceanu<m> 4
 Asellionis lingua et nomen ne possit a<d>versus Oc<e>anum  facere. 4a
loqui. Ne possit Gaius aut Iulia adversus Annia- 5
 Anniani lingua ne possit [---] 5a
num facere et Dec<e>bali lingua et nomen ne pos-
sit adversus Oceanum facere. Eo modo hoc ego aver-
so graphio scribo, sic lingu<ae> illorum avers<ae> ne pos(s)int
facere contra (h)os L[--- e]go(?) suprapos<ui>. Ne Gaius aut I[ulia]
Nissa et Eunicus Surus adversus Oceanum lin[gu?]- 10
as ob [---]AE[---] lingua [---]ECCIGNISN[---]
contra Am(o)en<a>(m)
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függőleges vonal jelzi, hogy a táblát előkészítették az írásra. 
Az első sort valamivel nagyobb betűkkel kezdték, a többiben 
viszont ritkán tér el a méretük az átlagos 6-9 mm-től – ez alól 
kivétel a három betoldott sor, de a betűk ott is közel egymére-
tűek. Nagyrészt majuszkulákat használt a tábla készítője, né-
hány kurzív változattal (például az A és R esetében). A V betűt 
egy ritkábbnak tekinthető verzióban, de szinte mindig ugyan-
abban a formában véste: három vonalból, U-alakban.

A tábla szövegének jelenleg több mint 90%-a olvasható, 
fordítása a következő:

Iulia Nissa és Gaius Mutilius ne tudjon ártani sem Ocea-
nusnak, sem Amoenának. Gaius ne tudjon ártani Felició-
nak. Respecta nyelve ne tudjon ártani a szolgatársainak. 
Eunicus Surus nyelve ne tudjon Oceanus ellen beszélni. 
Gaius, akárcsak Iulia, ne tudjon Annianusnak ártani, amel-
lett Decebalusnak sem a nyelve, sem a neve ne tudjon ártani 
Oceanusnak. Ahogyan én ezt céljától eltántorított vesszővel, 
mindentől távol írom, úgy az ő nyelvük, céljától eltántorít-
va, mindentől távol, ne tudjon ártani azoknak, akiket… fent 
megneveztem. Sem Gaius, akárcsak Iulia, sem Eunicus Su-
rus a nyelvét Oceanusszal szemben ne… – Valamint a betol-
dott sorokban: …nyelve ne tudjon…; Asellio nyelve és neve 
ne tudjon Oceanusnak ártani; Annianus nyelve ne tudjon…

Mielőtt azonban az aquincumi átokszöveget részletesebben 
elemeznénk, érdemes néhány szót ejteni az átokszövegekről a 
római világban.

Átkok és átkozók

Az átkozás és annak írásban való rögzítése természetesen nem 
római találmány. A Kr. e. 4. századi Athénban már olyannyira 
gyakran folyamodtak mágikus tevékenységekhez, varázslás-
hoz, hogy az el tudott tartani egy önálló szakmát:

…kolduló papok és jósok kopogtatnak a gazdagok ajtaján, 
és elhitetik velük, hogy az istenektől áldozattal és ráolva-
sással megszerezhető varázserő fölött rendelkeznek, mely-
nek segítségével, ha ők maguk vagy őseik igazságtalanságot 
követtek el, ezt kellemes szórakozások és ünneplések közben 
jóvátehetik, s ha valaki az ellenségének akar ártani, ezt is 
elvégzik csekély javadalmazás ellenében akár igazságos, 
akár igazságtalan emberrel szemben, bizonyos igézések és 
megkötő varázslatok segítségével, mert – mint mondják – ők 
az isteneket rá tudják venni, hogy nekik szolgáljanak. [Pla-
tón, Állam 364b–c; Szabó Miklós fordítása, módosítva.]

Nem volt ez másképp a császárkorban sem. Az offi cina ma-
gicának nevezett műhelyek valószínűleg teljes körű szolgál-
tatást nyújtottak a megrendelőiknek. Tevékenységük emlékét 
azonban kevés tárgy őrzi olyan egyértelműen, mint az átok-
táblák, amelyek közül néhány még a készítő műhely nevét is 
feltünteti. 

A nagyjából fél- vagy egy-két tenyérnyi lapok általában 
ólomból vagy annak valamilyen ötvözetéből készültek, de 
maradtak fenn átkok papiruszon, viasztáblán, kerámiadarabo-
kon, amuletteken, sőt nemesfém lemezeken is. Természetesen 
a fennmaradt átoktáblák között az ólom a leggyakoribb alap-

anyag. Amellett, hogy az előbb felsoroltak közül ez konzervá-
lódik a legjobban, viszonylag könnyen hozzáférhető volt, és 
megfelelt a célnak: hideg, nehéz, és végérvényes, amit egyszer 
rávéstek. Visszavonhatatlanságát tovább fokozták azzal, hogy 
összehajtották, feltekerték, szöggel átütötték. Így nemcsak 
megismerhetetlenné vált a tartalma az arra nem jogosultak szá-
mára, de az utolsóként említett mozdulattól (innen az átok latin 
elnevezése: defi xio) hasonló hatást is várhattak el, mint a tűvel 
megszúrt varázsfi gurák esetén – a megátkozott cselekvésképte-
lenné tételét. Hogy az átok maradandó, titkos, az elszenvedője 
által fel nem oldható és nem viszonozható legyen, olyan helyen 
folytatták le a rituálét és helyezték el a hozzá kapcsolódó táb-
lát, mely nehezen megközelíthető volt, ahonnan nem lehetett 
könnyedén eltávolítani, és amely a közreműködő istenségek, 
sötét, alvilági erők „lakhelyéhez” közel volt. Ezért kerülnek 
elő az átoktáblák elsősorban temetőkből, szentélyekből, forrá-
sokból, kutakból.

Tartalmuk bizonyos keretek között változatosnak tekinthe-
tő. Ha minden részletet, körülményt megadtak, akkor ma is 
megismerhetővé válik, hogy ki, ki ellen, mely isten segítségét 
igénybe véve, miféle gonosz tett miatt milyen büntetést vár: 
Én, Arminia, könyörgök hozzád, Sulis, hogy Verecundinust, Te-
rentius szolgáját pusztítsd el, mert ellopta két ezüstömet… Ez 
a megfogalmazás azonban ritkaságszámba megy, noha a római 
vallás egyik „alapelve” szerint a részletek pontosítása növeli 
az isteni támogatás hatékonyságát. Ha nem tudták, ki a gaztett 
elkövetője, általában a lehetséges személy ellen könyörögtek 
retorzióért. Gyakran a helyszín miatt nem említik a szövegek, 
mely isten segítségére számítanak, hiszen abból az egyértel-
műen következik, valamint a rituálé folyamán pusztán szóban 
is megidézhették őket. Főleg a korai átoktáblákon nem volt 
szokás részletezni a kért szenvedéseket, csak a megátkozottak 
neveit tüntették fel, esetleg hozzátették a „megátkozom” szót. 
Ezenkívül veszélyesnek tartották az átkozó megnevezését, hi-
szen személyazonosságuk felfedésével kiszolgáltathatták ma-
gukat egy ellenátoknak.

A pontos okot, amely miatt a mágiához fordult a megren-
delő, ritkán ismerjük meg a táblákról. Szerencsés helyzetben 
vagyunk azonban többek között a britanniai fürdőváros, Bath 
esetében. A Sulis-szentélyben elhelyezett táblákon többnyire 
meglopott emberek folyamodtak az isteni segítséghez: Haljon 
kínhalált, aki elvette a rézüstömet. Sulis szentélyének ajánlom, 
akár nő, akár férfi , akár szabad, akár szolga, akár kisfi ú, akár 
kislány. Aki ezt megtette, annak vérét e rézüst fogja fel…, vagy: 
Aki ellopta tőlem a fi bulámat, folyjon szét, mint a víz…

Hadrumetumban a lóverseny résztvevőit sújtották gyakran 
átkokkal: Kérlek titeket, hogy bukjanak el, rosszul induljanak. 
Kérlek titeket, kössétek meg ezeket a lovakat, ne engedelmes-
kedjenek a kantárnak, ne mozduljanak, inkább bukjanak fel és 
rosszul forduljanak. Essenek le a lovasaik, ne tudják tartani a 
gyeplőt…” 

Külön csoportot alkotnak e szövegek között azok a szerel-
mi „átkok”, amelyek megfogalmazásukban, eszköztárukban a 
többi rontó szöveggel állnak rokonságban, de céljuk az, hogy 
valakiben szerelmet, nemi vágyat keltsenek mágikus eszkö-
zökkel: Ettől az órától kezdve, mikor ezt írom, ne aludjon Sex-
tilius, Dionysia fi a – őrülten lángoljon értem, ne aludjon, ne 
pihenjen; ne beszéljen, hanem folyton csak rám, Septimára, 
Amoena lányára gondoljon…
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Az egyik leggyakoribb ok, mely miatt az átlagember ter-
mészetfeletti támogatásra szorult, a peres eljárás volt. Számos 
esetben kérték a megátkozott és olykor a képviselőik elnémítá-
sát: Kérlek titeket, alvilági istenek, hogy Marius Fronto, Sextus 
ellenfele, bizonyuljon hazugnak és ne tudjon Sextus ellen be-
szélni. Kérlek, hogy Fronto némuljon meg, amikor a consularis 
elé járul… 

Számos egyéb leletet ismerünk az ókori Pannonia területé-
ről, melyek arra utalnak, hogy az itt élők is rendszeresen for-
dultak a mágiához. Nagyjából 40-50 írásos emléket tudunk 
idesorolni (a számuk attól függ, hogy bizonyos szövegeket – 
rosszabb esetben csak jeleket – minek értelmezünk). Ebből a 
mennyiségből mindössze öt készült latin nyelven, a többi gö-
rögül. Ennek elsősorban nem az az oka, hogy a görög nyelvű 
népesség babonásabb lett volna, vagy esetleg több lehetősége 
nyílt az efféle megnyilatkozásra: ezt a nyelvet alkalmasabb-
nak érezhették e célra. Erre utalnak a táblákon előforduló zsidó 
és egyiptomi istennevek, kifejezések, illetve az ún. „mágikus 
jelek” – a birodalom keleti, alapvetően görög nyelvű feléről 
érkező újabb vallási áramlatok viszonylagos ismeretlenségük 
folytán könnyedén összekapcsolódhattak e sötét szándékokkal. 
Mindamellett, amennyiben hivatásos (többnyire keleti szárma-
zású) mágus készítette az átkot, ő inkább a saját nyelvét, val-
lását részesíthette előnyben; és a későbbiekben mások is gyak-
rabban nyúlhattak az általuk használt, hatásosnak bizonyult 
formulákhoz. Több olyan szöveget is ismerünk, melyek görög 
nyelven, görög betűkkel íródtak, de a bennük szereplő nevek 
egyértelműen latin nyelvű viselőkre utalnak, sőt latin betűkkel 
karcolták fel őket.

Elnémított rabszolgák
 

Az aquincumi táblán görög eredetű nevek (Eunicus, Oceanus) 
olvashatók teljesen latin nyelvi környezetben. Eunicus esetén 
a Surus agnomen utalhat a szír származásra is, míg Decebalus 
hasonló elven, jól ismert névrokona alapján esetleg dák felme-
nőkkel rendelkezett. A másik öt, Pannoniából előkerült hason-
ló hosszúságú latin nyelvű átoktábla szinte teljes merítést ad 
az itt élő vagy itt megforduló népek sorából. A Siscia mellett 
előkerült ólomlemezen több ismeretlen származású személy 
között egy narbóit és egy hispánt is megátkoznak; Carnuntum-
ban egy bizonyos Eudemusnak kell lopása miatt kínokat ki-
állnia egy görög szavakkal tűzdelt latin átokszöveg szerint; az 
emonai darabon egy bennszülött hangzású nevet is említenek 
hét másik római/romanizált mellett; a poetoviói és az ismeret-
len lelőhelyű táblán pedig igen gyakorinak tekinthető latin női 
cognomenek olvashatók. 

Az aquincumi tábla szövege egyszerű, lényegretörő, formu-
la- és ráolvasásszerű; megkötő átkok sora. A mondatszerkesz-
tés állandó: ki, kinek ne tudjon ártani, vagy ki ellen ne tudjon 
beszélni. Pusztán egy mondat tér el a többitől, melyben egy 
hasonlat erősíti a könyörgést. Ugyan a szövegnek már csak egy 
kis részlete nem olvasható, valószínűleg nem nevezték meg 
benne a közbenjáró istenséget. Hasonlóképp az átok létrejötté-
nek pontos oka sem ismert (noha az utolsó előtti sorban látható 
egy ob szótag, de az utána következők nem kivehetők), a for-
dulatok alapján azonban feltehetően egy jogi eljárással kapcso-
latosan születhetett meg. 

A beszédben való megkötés, a valaki ellenében más érde-
két védő átkok a párhuzamok alapján bírósági környezetre 
utalnak: …Kössétek meg a fent nevezettek nyelvét, ne tudja-
nak ellenünk szóló válaszokat adni…; valamint a feljebb már 
idézett Kérlek, hogy Fronto némuljon meg, amikor a consula-
ris elé járul… 

Minthogy egy jogi ügy szolgáltathatja a hátteret, nem meg-
lepő a nevek hosszú sora. Két csoport konfl iktusára derül fény: 
Oceanus, Felicio, Annianus és Amoena kér maguk és szolga-
társai érdekében átkot Gaius Mutilius, Iulia Nissa, Eunicus Su-
rus, Decebalus és Respecta ellen. Ennél többet nem árul el a 
szöveg az említett személyekről, azt azonban valószínűsíthet-
jük, hogy nem csak egy réteget képviseltek, mivel Respectával 
kapcsolatban „szolgatársak”-ról esik szó, ugyanakkor Deceba-
lusnak neve van a közösségen belül.

Talán nem járunk messze az igazságtól, ha a résztvevők 
nagy száma, illetve státusza alapján két nagyobb család rab-
szolgáinak és klienseinek valamilyen köznyugalmat megzava-
ró konfl iktusát sejtjük az ügy hátterében, amely hivatalos el-
járáshoz vezetett. Egyetlen gazda rabszolgái esetében ugyanis 
maga a gazda hozhatott volna azonnali ítéletet, és valószínűleg 
nem lett volna idő hasonló varázseszköz elkészítésére.

 A konfl iktus szereplőinek néhány névrokonát ismerjük 
Pannoniából. Százhalombatta környékéről került elő egy Kr. 
u. 3. század folyamán elhunyt Oceanus nevű katona síremléke. 
Sopronban van kiállítva egy bizonyos Amoenus és családjának 
síremléke. Az Annianus és a Felicio név pedig már korábbról 
is ismert Aquincum történetében: Aelius Annianus a collegium 
centonariorumbeli társaival állított egy fogadalmi oltárt; egy 
sírfelirat szerint pedig a libertus Titus Flavius Felicio a Kr. u. 4. 
század elején augustalis volt a városban. A másik csoport nevei 
nem ennyire sokatmondóak: a Surus-Sura, Respectus-Respecta 
(és ebből képzett) nevek nagyon gyakorinak számítottak Pan-
noniában, míg a Mutilius és Nissus, valamint variációik eddig 
csak a környező provinciákban bukkantak fel. Egyedül Dece-
balust érdemes kiemelni közülük: ez a név előfordul a szom-
bathelyi Isis-feliraton is.

A három, kisebb betűvel írt, betoldottnak tűnő sor éppen a 
benne szereplő nevek miatt első olvasatra ellenátoknak látszik: 
Annianus neve ugyanis itt ellentétes előjellel szerepel, ellene 
kér megkötést a szöveg. A sor végén olvasható Oceanus vi-
szont elbizonytalanítja ezt az értelmezést, mert bár a szerkezet 
töredékes, a szövegben lévő párhuzamok alapján nagy való-
színűséggel az ő érdekében szól az átok. Az ellenátok lehető-
ségét továbbá aláássa a tény, hogy láthatólag ugyanaz a kéz 
vitte fel ezeket a sorokat is, ugyanolyan fordulatokat hasz-
nálva, mint a főszövegben. Így amíg a tábla teljes egészében 
nem válik olvashatóvá, nem lehet biztos megállapításokat 
tenni ezekről a sorokról.

Nyelvhasználat és rituálé

A szöveg monotonitását egy hasonlat töri meg: Ahogyan én ezt 
céljától eltántorított vesszővel, mindentől távol írom, úgy az ő 
nyelvük, céljától eltántorítva, mindentől távol, ne tudjon ártani 
azoknak, akiket… fent megneveztem. Az átoktáblákon nem rit-
ka az efféle hasonlatok használata: 
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Ahogyan ezt a lelket e szűk helyre bezárták, sem fényt, sem 
élő embert már nem láthat, megpihenni nem tud, úgy Col-
lecticiusnak, akit Agnella szült, lelke, elméje, teste hasonló-
kat érjen meg, lángoljon, elsorvadjon. 

A „céljától eltántorított”-nak, „mindentől távoli”-nak fordított 
aversus jelző, valamint a neki megfelelő ige az eddig ismert 
latin nyelvű átoktáblákon többször előfordul, pontos jelenté-
sét egy magyar szóval nehéz visszaadni, és valószínűleg nem 
is lehetséges. A szövegekben leggyakrabban arra vonatkozik, 
hogy a megátkozott kerüljön távol bizonyos dolgoktól, szemé-
lyektől, így ne tudja elérni aljas célját. A poetoviói ólomlemez 
a claudo (‘elrekeszt, elzár’) szót adja meg szinonimájaként: 
Paulina kerüljön távol (aversa sit) minden férfi tól, és legyen 
átkozott, ne tudjon ártani senkinek. Zárd el (claudas) Firminát 
minden ember közeléből. Egy másik, szintén pannoniai táblán 
az aquincumiéhoz nagyon hasonló szövegkörnyezetben hasz-
nálják az igét: (Az istenség) elmeháborodottá téve őket sza-
badítson meg tőlük (avertat illos amentes), ne szándékozzanak 
ellenségesen vallani, tegye némává a szájukat. Hasonlatokban 
azonban mellékértelmekkel bővül a szó jelentése. Az ‘elfordít, 
elvezet’ elsődleges jelentés minden bizonnyal magában foglalja 
a ‘megöl, meggyilkol’ értelmet is az alábbi, különösen kegyet-
len galliai átokszövegben, amely a varázsszertartás egy brutá-
lis részletét, egy kutyakölyök feláldozását emeli ki: Ahogyan 
ezt a kiskutyát eltették az útból (quomodo hic catellus aversus 
est), és már nem képes felkelni, úgy ők se tudjanak. Nyársalják 
fel őket is, ahogyan a kiskutyát. Egy mondattal korábban azon-
ban az aversus szót az eredeti jelentésében használja szöveg: 
…maradjanak távol e pertől (aversos ab hac lite debent). 

Az aquincumi átokszövegben is hasonlókat feltételezhetünk: 
a kétszer szereplő aversus jelentése nem teljesen fedi egymást. 
A megátkozottak nyelvének jelzőjeként azt fejezi ki, hogy a 
mondanivalójuk ne érje el eredeti, gonosz célját, legyen ettől 
eltérítve. Az íróvessző melletti jelentése pedig inkább a rituálé 
alapvető jellemzőjét, a titkosságot ragadja meg, mint ez egy 
mainzi tábla hasonló megfogalmazásából is egyértelműen lát-
szik: Ahogyan én ezt távol mindenkitől, titkon (averse) írom… 
Mindamellett a két jelentést nem kell élesen elválasztani egy-
mástól, hiszen a hitvány szándékuktól eltérített megátkozottak 
mondandója így nem éri el célját, távol kerül a hallgatóságától, 
a bíróságtól, míg a mindenkitől távol, titokban használt író-
vesszőt eredetileg nem ilyen sötét célokra szánták. (Érdemes 
megjegyezni e ponton, hogy az averto ige ‘elvezet, eltérít’ je-
lentése vonatkozhat lopásra is, mely átoktáblák esetén nem 
meglepő: ha az átok írásban rögzítéséhez nem lehetett jogszerű 
úton ólomlemezt keríteni, előfordult, hogy – talán még hasz-
nálatban lévő – vízvezetékcsövek estek áldozatul a mindenek 
felett álló alantas cél érdekében.) 

A rituálét itt Aquincumban is, csakúgy, mint az esetek több-
ségében, nagy valószínűséggel egy hivatásos mágus folytat-
hatta le. Fontos szem előtt tartani, hogy maga az átok ólom-
lemezbe való karcolása legtöbbször csak az összetett mágikus 
szertartás egyik eleme lehetett, amelynek néhány egyéb részle-
tére gyakran maguk a táblák is utalnak: 

Clodius Romanus, Servilius Faustus, Valerius Extricatus. 
Minthogy e nevek már az alvilági isteneknél vannak, úgy 
velem kapcsolatban mind némuljon el, ne szólaljon meg. 

Minthogy képes voltam kitépni ennek a kakasnak a nyelvét, 
míg élt, úgy ellenségeim nyelve némuljon el velem kapcso-
latban…

Akárcsak a fentebb idézett szövegben a kiskutya leölése, a ka-
kas nyelvének kitépése is egy a rontást erősítő rituálé része, 
amely a mágia szabályainak megfelelően az analóg helyzetek-
re épít (nyelv kitépése – elnémítás; kutya leszúrása – tehetet-
lenség előidézése, gyilkolás); de a rituálé egyben véres áldoza-
ti szertartás is az alvilági hatalmaknak. 

A táblák elásására, halottak mellé való helyezésére nem hét-
köznapi stílusértékű szavakat használtak, hanem szinte irodal-
mi kifejezéseket: Ahogy ez az ólomdarab most a föld mélyére 
száll…; Ahogy ez az ólomtábla a mélybe süllyed… Bár a mi 
táblánk szövege hasonló szertartásra nem tesz utalást, magát a 
táblát minden bizonnyal pontosan meghatározott aktus szerint 
ásták el szöveges oldalával lefelé fordítva. 

A formulák, hasonló mondat- és szövegszerkezet használa-
ta, a birodalom különböző területeiről előkerült táblákon ol-
vasható párhuzamos kifejezések ismerete azt jelzi, hogy nem 
először kellett átkot készítenie a tábla előállítójának. Az írás-
ra előkészített mező, a szöveg rendezett összképe, kinézete, a 
betűk azonos megformálása elárulja, hogy foglalkozásszerűen 
gyakorolta az írást. Anyanyelve, de legalábbis a „munkanyel-
ve” a korabeli latin volt. A formulákban hasonló helyesírási, 
nyelvhelyességi „hibák” vannak, mint egy átlagos császárkori 
feliratos szövegben: a pluralis nominativus helyett accusati-
vust használ a linguae aversae kifejezésben, a possint gemina-
táját egy s-szel írja, valamint a klasszikus szövegekből eddig 
nem ismert suprapono praesens perfectumaként egy mellék-
alakot használ: supraposivi. A viszonylag kevés normatívtól 
való eltérő alakra magyarázatot adhat, hogy szűkös a formulák 
szókincse, nem nyújt sok lehetőséget a tévesztésre, de emellett 
arra is gondolhatunk, hogy a mágus formakönyvből dolgozott, 
onnan másolta a fordulatokat. Ez utóbbit támasztaná alá az, 
hogy inkább a neveket nem sikerült helyesen, normatív módon 
leírnia: Amoena accusativusából lemaradt a nem ejtett szóvégi 
-m, és emellett szintén a kiejtést tükrözi az oe kettőshangzóból 
eltűnt o betű. Respecta genitivusa is a vitatott eredetű, de annál 
elterjedtebb tévesztési típus: -ae helyett -es. Decebalus nevé-
ben pedig a szokásos, hangsúlytalan helyzetben lévő e~i ösz-
szekeverése jelenik meg. A szöveg nyelvezete, szóhasználata, 
valamint névanyaga a régészeti adatok alapján alátámasztja a 
Kr. u. 2-3. századi keltezést. 

Gaius Mutilius, Iulia Nissa és Decebalus, az aquincumi átok-
táblán elátkozottak, bizonyára nem ilyen emléket kívántak állí-
tani magukról a késői utókor számára. Könnyen lehet azonban, 
hogy végül alig pár méterre nyugodtak gyűlölt ellenségeiktől, 
Oceanustól, Feliciótól és Annianustól, illetve egymástól a gáz-
gyári temetőben. És természetesen az sem kizárt, hogy a fel-
tárások után csontjaik ma alig néhány centiméternyire pihen-
nek ugyanazokon a polcokon a Természettudományi Múzeum 
Embertani Tárának hatalmas acélszekrényeiben.  
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