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A görögül író római polihisztor, Klaudios Ailianos (170–225) az állatvilág sajátságairól írott művében (Peri idiótés zóón / De natura animalium) olvasni az alábbiakat
(III. 47):
Engedjétek, az atyai Zeusra kérem, hogy megkérdezzem a tragédiaírókat s elődeiket, a mítoszok szerzőit: ugyan miért zúdítanak akkora tudatlanságot (agnoia)
Laios gyermekére, aki szerencsétlen együttlétben egyesült anyjával; illetve Télephosra, aki nem kísérelte meg ugyan az ilyesfajta együttlétet, de szülőanyja mellé
heveredett, s talán ugyanazt tette volna, ha a kígyó, ezen isteni küldött, meg nem
akadályozza? A természet az oktalan állatoknak (alogois zóois) engedi, hogy az
ilyesfajta vegyülés eshetőségét a külső jelek alapján is felismerjék, s nincs szükségük ismertetőjegyekre, sem pedig annak a tanúskodására, aki kitette Oidipust
a Kithairónon. A teve például semmi szín alatt nem egyesülne anyjával. Egyszer
egy tevehajcsár betakarta a nőstényt, amennyire csak lehetett, kivéve annak nemi
szervét, majd odavezette hozzá a csikót. Az a párosodás vágyában (hormé), anélkül
hogy tudna róla, egyesült anyjával, majd rájött, mit tett. A szörnyűségért felelős
férfit összeharapdálva, megtaposva, térdeivel agyonnyomva, kínhalállal pusztította
el, majd magát a mélységbe vetette. Tudatlan (amathés) tehát ezek szerint Oidipus,
aki nem ölte meg magát, csupán a szeme világát oltotta ki, hiszen nem ismerte
fel a szörnyűségekből való szabadulás módját: lehetséges lett volna megölnie magát, ahelyett, hogy átokkal sújtsa házát és
nemzetségét, s hogy végül gyógyíthatatlan
bajjal próbálja orvosolni a korábbi csapásokat.

1. kép. Tevét ábrázoló persepolisi dombormű (Kr. e. 6. század)

A meglehetősen bizarr anekdota nem csupán az ókori zoológia vagy az irodalomtörténet kutatóinak lehet fontos: mitológiai párhuzama révén a történet komoly
etikai problémákat vet fel. Azonosnak tekinthető-e a per definitionem értelem nélküli állat (a-logos), illetve Oidipus tette?
Miféle érzelmi, értelmi motiváció rejlik
cselekvésük mögött? Kevésbé bűnös-e az
ösztöneinek engedelmeskedő teve, mint az
őt feleségéhez, egyben anyjához fűző vérségi kapcsolatról mit sem tudó, az incestust törvényes házasságban elkövető thébai király? A bűn felismerését követően
melyikőjük válaszreakciója megfelelőbb
az erény helyreállítására? Egyáltalán, lehetséges-e a tevénél tudatos cselekvésről,
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bűnről, erényről beszélni? Az állatok megnyilvánulásainak
emberi magatartásformákkal való összevetése a homérosi eposzok állathasonlataitól kezdve része a görög gondolkodásnak,
s a különböző filozófiai iskolák antropológiájában állandó,
közös elem az animális és a humán viselkedés viszonyítása,
amely néhol az állat követendő erkölcsi példakénti tételezésével bővül. Az alábbiakban ezen összetett kérdéskör néhány
fontos jegyére szeretnénk felhívni a figyelmet az ailianosi történet elemzésével.
Ami a görögségnek a tevéről alkotott képét általában illeti,
a nevében is idegen kamélos,1 nem lévén őshonos, nem képezi részét a görög vallási-kulturális bestiáriumnak, így sajátos
hellén eszmék hordozójává sosem válik. A névtelen szerzőségű, állatkaraktereiben évszázados állandóságot mutató aisóposi mese nem túl hízelgő színben tünteti fel. Egy késő bizánci
keltezésű, de bizonyára ősi hagyományon alapuló szatirikus
elbeszélő költeményben (Diégésis Paidiophrastos tón zóón
tón tetrapodón, A négylábúak elmés meséje) a ló támad rá a
tisztátalanok közé sorolt tevére, gúnyolja annak hosszú nyakát,
vékony lábakon imbolygó, formátlan testét, lassúságát, balgaságát, s az állatvilág „nevetséges szennyé”-nek titulálja (775:
geloion katharma tón zóón). A teve szarvának hiányát magyarázó eredettörténet (aition) az állat irigységét, nagyravágyását
hangsúlyozza (Fab. 119). Az ökör szarvait csodáló teve Zeustól hasonlót kér magának is, az isten azonban nehezményezi,
hogy az állat nem éri be meglévő nagyságával, testi erejével
(melyeknek egyébiránt rendszeres megjelenítője2): büntetésül
nem csupán megtagadja tőle a szarvakat, de hosszú füleit is
megkurtítja. (Érdekes módon a sokkalta szembetűnőbb púp
eredetéről nem szól görög történet, angol etimológián alapuló mese olvasható viszont Kiplingnél.3) A Camelus saltat latin közmondásban is továbbélő mese szerint (Fab. 85) a teve
a táncával nagy sikert arató majomtól irigyli el annak ügyes
mozgását, de amikor maga is táncolni próbál, csúfos kudarcot vall: az önnön képességeik határait be nem ismerők helytelen cselekvésének tematikája a cinikus eszmeiséggel rokon.4
A teve lustaságát és önzését egy plutarchosi hely (Tanácsok
az egészség megőrzéséhez 137d) szemlélteti: a csomagokkal
megrakott, holtfáradt szamár kéri társát, hogy az vegyen át terheiből, mert ha nem, hamarosan elpusztul, s akkor a teve majd
az ő lenyúzott bőrét is vinni kényszerül – valóban ez történik.
Az ailianosi, a rajta esett sérelmet kíméletlenül megtorló teve
motívumával látszólag ellentétes az a mese, amelyben az állatok királyválasztó gyűlésén azért utasítják el a teve jelentkezését, mert annak nincs epéje (cholé), s mivel ezáltal a harag is
hiányzik belőle, nem képes majd kellő eréllyel fellépni a bűnösökkel szemben (Fab. 246).5 Ami a történeti hitelű szerzőket illeti, az archaikus kor szemlátomást nem ismeri a tevét,
alakja csupán a perzsa háborúk idejétől tűnik fel, többnyire a
keleti népekről beszámoló forrásokban. A szó első előfordulása az aischylosi Oltalomkeresőkben (463) olvasható, melyben a drámaíró az állatot a hellén–barbár oppozíció megjelenítésére használja. Az Egyiptomból őseik földjére menekülő,
idegen külsejű Danaos-lányok kilétét, etnikai hovatartozását
azonosítani próbáló argosi király a magukat görögnek valló
nőket előbb Líbia, Egyiptom, Ciprus lakóihoz, majd a nomád,
„teveháton nyargaló, fanyergű ind” asszonyokhoz hasonlítja
(284–286, Kerényi Grácia fordítása). A látszólag pusztán az
orientális színezet megteremtésére szolgáló kép kapcsán ér-
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demes felidézni, hogy a Danaidák az unokafivéreikkel kötendő házasság jelentette majdani vérfertőzés elől menekülnek, s
hogy a modern szakirodalom szintén a darab központi kérdésének tekinti az exogám/endogám házasság problematikáját –
az állat szerepeltetése e helyütt tekinthető akár a tevék közötti
vérfertőzés-tabura vonatkozó elliptikus utalásnak is, noha az
incestus elutasításának a tevével való nyílt, tudatos társítására
elsőként csupán Aristotelésnél látni adatot. A történetírás leginkább a perzsákra vonatkozó információk hátterében szerepelteti a tevét. Kroisos és Kyros csatájának leírásában Hérodotos
utal a lovak teveszag előidézte vadságára (amely fontos taktikai döntés meghozatalához vezet, I. 80); míg a Hellas ellen
induló Xerxés seregszemléjében az állat az arab segédcsapatok
leírásában tűnik fel (VII. 86–87), a 479-ben vívott plataiai csata után pedig a győztes görögök osztják szét maguk közt a perzsáktól szerzett javakat, köztük azok tevéit (IX. 81). Az állatot
a perzsákhoz fűző tendenciát az arabokon túl még egy alkalommal bontja meg más nép említése, az aranyásó hangyáktól
azok zsákmányát megszerző, tevén közlekedő indusokra vonatkozó, a későbbi paradoxográfiában rendre idézett adat (III.
103). E részlet egyébként a Historiae első, tevét szerepeltető
helye, Hérodotos mégsem ad teljes leírást, mondván, a hellének ismerik az állatot, s így annak bemutatását néhány, részben téves anatómiai adatra korlátozza.6 Szintén a paradoxon
műfajával rokon az az adat, hogy a görögök ellen vonuló perzsa sereget északon oroszlánok támadják meg, akik kizárólag a
málhát hordó, eddig sosem látott tevéket falják fel (VII. 125).
A történelmi eseményekhez kötődő feljegyzéseken túl a teve
viselkedésével kapcsolatos, az állat későbbi, etikai példakénti
szerepeltetése felé mutató elemeket nem találni sem a klasszikus, sem a későbbi korok történetírásában.
A komédia színpadán az állat hol a perzsa-toposz részeként
tűnik fel, hol a személyes inzultus eszközeként. Előbbire példa
a középkomédia egy töredéke (ahol ételkatalógusban szerepel
a nagykirály asztalára készült, egészben sült teve, Antiphón fr.
172), illetve egy  aristophanési hely. A 414-ben bemutatott Madarakban a Felhőkakukkvár urainak hódoló szárnyasok között
feltűnik egy gyalogos „méd kakas” is, akinek származásával
kapcsolatban a főhősben kétségek merülnek fel: „Méd?… Aztán hogy repülhetett bé, teve nélkül, hogyha méd?” (276–278,
itt és a továbbiakban Arany János fordításában). A darab egy
későbbi részében a szokásos politikai szatírán túl, melynek célpontja az egykori demokratából az oligarchák egyik vezérévé
előlépő, majd a Négyszázak bukása után Spártába emigráló,
korrupt és híresen gyáva Peisandros, a teve egyedülálló vallási
összefüggésben jelenik meg. A politikus sajátos rituálé keretében igyekszik megidézni még életében elvesztett lelkierejét,
bátorságát (1555–1563):
…S áldozatképp egy tevének a bárányát ölve le
távozék, mint egy Odysseus, és feljött az
alvilágból
Vérszagára a tevének Chairephón, a bőregér.
Az epikus reminiszcenciákra (az Odysseia alvilágjárása, a kérők lelkének Hádésba távozása) épülő részben a denevér egy
Sókratés-tanítvány megjelenítésére szolgál. A teve említése
kevésbé egyértelmű, hiszen az állat sem isteni attribútumként,
sem áldozati állatként nem ismert:7 a komikum forrása bizo-
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nyára Peisandros és a teve (a közönség számára jól ismert)
külső vagy belső hasonlóságában keresendő. Teve és politikus
hasonló megfeleltetését látni a 422-ben bemutatott Darazsakban (1033–1035) és a 421-ben írott Békében (757–758) is, a
gúny tárgya mindkét esetben az aristophanési közéleti humor
legfőbb áldozata, Kleón. A kezdetben alantas, majd alpári mitológiai és állathasonlatokkal élő karikatúra félelmetes, egyben
nevetséges hibridként ábrázolja Kleónt, akinek „bűze… mint a
fókáé, / a t...e mosdatlan cápáé,8 s...e tevéé”. Az állatot a politikus legkevésbé szalonképes testrészéhez társító kép pontos
jelentése vitatott, az értelmezők hol a szexuális és szkatologikus mellékértelmű „szélesülepűség”-re, hol az említett állatok
dögletes szagára utalnak, utóbbit Kleón cserzőműhelyének elviselhetetlen levegőjének feleltetve meg.9 Az ailianosi történet
összefüggésében megemlítendő, hogy egy scholion viszont a
thermoprókton terminussal magyarázza a helyet, mondván,
a „melegülepű” Peisandros a tevéhez hasonlóan buja (lagnos).
Az állítás meglepő, hiszen a teve kivételes nemi vágyáról a
hagyomány nem tud, mindenütt csupán az állat párzás idejére
korlátozódó idegessége, vadsága említődik. Ami a képsorozat
egészének mondanivalóját illeti, a mindkét darabban a közvetlen esztétikai állásfoglalásra alkalmat adó parabasis során elhangzó portré metapoétikai szerepe nyilvánvaló: a szörnyeteg
(teras) Kleón bátor legyőzője maga a harcot „héraklési, dühös
elszántsággal” (Darazsak 1030, A béke 752) vállaló, öntudatos
szerző.
A teve biológiájának tudományos igényű kutatása Aristotelésszel kezdődik, aki mindenekelőtt az élőlények minden osztályát magában foglaló rendszertan létrehozására törekvő Historia animalium lapjain összegzi az állattal kapcsolatos addigi
ismereteket. Az állatot (miként a rabszolgát, a nőt vagy a gyereket) a szabad születésű férfihoz képest tökéletlen élőlénynek
látó Aristotelésnél sajátos kettősség mutatkozik az animális
létmód megítélésében. Lélekfilozófiai írásaiban dominál az a
kereszténység közvetítésével évszázadokra meghatározó antropocentrikus gondolat, amelynek jegyében az értelmes lélekrésszel nem rendelkező állatokban csupán a környezettel való
érintkezést szolgáló érzékelő és vágyakozó funkció lelhető fel,
így azok fejletlenebbek a többi élőlényt a maga javára használó, értelem vezérelte embernél. Zoológiai témájú munkáinak
egyes passzusai viszont feltételezik bizonyos intellektuális képességek meglétét az állatoknál is: a méhek, hangyák közösségalkotása, a pók technikai tudása, a polip mimikrije, a madarak mimetikus képességei stb. alapján Aristotelés hajlamos
feltételezni a gyakorlatias gondolkodás (phronésis), az értelem
(dianoia) meglétét az állatok esetében is.10
Ami a tevére vonatkozó konkrét adatokat illeti, Aristotelés
utal a púp meglétére (HA 499a13), a szarv hiányára (HA 501a14,
mellőzve bármiféle eredetmondát), s tényként közli, hogy a tevének nincs epéje (PA 677a35), anélkül, hogy ebből az állat
jellemére vonatkozó következtetést vonna le. Említi testi erejét (HA 498b7), gyorsaságát (HA 632a30), hadászati szerepét
(kitérve a teveszagtól irtózó lóra: HA 571b25). Ezen adatokra
is érvényes az egyes biológiai kategóriák közötti ok-okozati
összefüggéseket, vagy éppenséggel a feltűnő anomáliákat tudatosító szemlélet: a teve nagy termete révén képes önmagát
megvédeni, emiatt vemhességéből csupán egy utód születik
(GA 711a19, HA 578a10); noha teste hatalmas, mégsem fogyaszt nagy mennyiségű táplálékot, csupán tüskés, száraz nö-

2. kép. Amphorákat szállító teve. Terrakotta figura
a Kr. u. 2–3. századból. Metropolitan Museum of Art, New York

vényeket, emiatt rendelkezik viszont többszörösen összetett
gyomorral (HA 674a34) – a gondolat az aristotelési biológiára
általánosan jellemző teleologikus érvelés példája. A Historia
különösen sok információt közöl a teve nemiségéről, szaporodásáról, utalva a hím ivarszervének különlegességére (500b23,
540a18), pontos adatokat hozva a párosodás idejével, módjával
(546b1, 540a13), a vemhességgel, a nőstényállat emlőinek felépítésével és tejével (499a18, 500a29, 520b32) kapcsolatban.
Az ailianosi történet összefüggésében három hely emelendő ki.
Az első szerint a tevék egyesülése a nyilvánosság kizárásával
zajlik (HA 540a16–18): „Valahányszor csak párosodnak, félreeső helyre vonulnak vissza, s nem lehet közeledni hozzájuk,
még a hajcsárnak sem.” (A félrevonulás tényét alátámasztja a
Historia animaliumhoz készült, másfél évszázaddal későbbi
Epitomé is, II. 460). A hímállatnál a párzás idején sajátos viselkedés tapasztalható (HA571b):11 „Ingerlékeny (chalepos) a
hímteve a párzás idején, akár ember, akár pedig teve közeledik
feléje.” Mint láttuk, az aisóposi corpus és Aristotelés szerint az
állatnak nincs epéje, a vadság tehát kizárólagosan a nemi érintkezés idején jelentkezik nála – mindez a vérfertőzés utáni eszmélés szempontjából igen fontos. Az ailianosi incestus-történt
előképe, amelyet a közvetlenül utána olvasható lovas variáns
erősít meg, szintén Aristotelésnél olvasható (HA 630b31):
A tevék nem párosodnak saját anyjukkal, s akkor sem hajlandók erre, ha kényszerítik őket. Egyszer, megfelelő hímállat hiányában, egy teve gondozója letakarta az anyaállatot,
s így küldte rá a csikót. A fedeztetés közben a takaró lehullott, s a csikó, noha megtörtént az együttlét, nem sokkal
később halálra marta a tevehajcsárt. Azt is beszélik, hogy
a szkíta királynak volt egy nagyszerű nősténylova, amelytől csak kitűnő lovak születtek. Közülük a legszebb méntől
szeretett volna utódot a király, ezért odavezette az anyaállathoz, hogy hágja meg. A csikó nem volt erre hajlandó, de
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miután az anyaállatot letakarták, a hím tudtán kívül mégiscsak párosodott vele. Mikor azonban az együttlét végén láthatóvá vált a kanca feje, a csikó ráismert anyjára, elrohant,
és egy szakadékba vetette magát.
A két anekdota több ponton eltér: a névtelen tevehajcsárral
szemben a lovas történetben (talán a perzsák és a tevék társításának hatására) keleti uralkodóról van szó; a lovas variáns
kiemeli a kanca és a csikó kivételes szépségét, utóbbi öngyilkossága tragikus színezetet kölcsönöz az anekdotának, s az
ailianosi önpusztító teve előzményének tekinthető. Jelentős a
különbség a becsapott állatok válaszreakciójában is: a kamélos
az álnok hajcsáron áll bosszút, a hippos megöli magát. A vérfertőzésre kényszerített állatokról szóló anekdoták nélkülöznek minden, a zoológiai, illetve paradoxografikus érdeklődésen túlmutató etikai célzatot, Aristotelés az állatok viselkedését
nem minősíti, azt emberi magatartásmóddal, szokással nem
veti össze. Ennek ellenére a minden irónia nélkül előadott történetek alkalmasak a majdani, erkölcsi reflexióval bővülő újraírására: a teve bosszúja s a ló öngyilkossága tekinthető az állat
értelmes, a felismerés, a megbánás, a szégyenérzet előidézte
tudatos cselekvésnek – ilyesfajta emocionális állapotok meglétét az állatoknál Aristotelés ugyancsak hajlamos elfogadni.12
A teve anekdotája rövidített formában, a lovas párhuzam nélkül az aristotelési corpusban másutt is felbukkan. Az Epitomé
kevésbé részletező előadásban ugyanezt a történetet hagyományozza (II. 457); a pseudo-aristotelési Mirabilia magát a történetet, a tevecsikó megtévesztését és bosszúját nem adja elő,
pusztán az incestus-kerülés tényét hozza, azt viszont, ismét a
Kelet-toposz jegyében, Arábiára korlátozza (850b18).
Az akaratán kívül vérfertőzést elkövető teve morális exemplumkénti alkalmazására tehát Ailianos13 nyújtja az első példát.
A De natura animalium 17 kötete nem csupán a korábbi görög szerzőknél olvasható zoológiai sajátságokat gyűjti egybe,
s nem is kizárólag a nemesebb szórakoztatás céljából: írója a
kor erkölcsi válságából kivezető spirituális megújulás lehetőségét keresi az állatvilág idealizáló felmutatása során.14 Ailianos világképét, benne a természetben való harmonikus létezés
céljával, az istenekkel szembeni jámborsággal, a bölcsesség és
a szellemi autonómia mindenek feletti tiszteletével sztoikus
eredetre szokás visszavezetni, a De natura azonban gyakran
túlmutat ezen. Az állatvilágban megfigyelhető, a megszokottól eltérő jelenségek leírásai többségükben örömteli, az állattal
való közösség élményét kialakító, a pozitív hasonlóság révén
rokonság- és biztonságérzetet adó felismerésekhez vezetik az
olvasót; miközben a rútra, a félelmetesre, a császárkor latin
irodalmában kedvelt horrorisztikus spectaculumra nincs példa. A zoológiai jegyzetek a látható, fizikai valóságon túli, lényegében metafizikai fogalomként kezelt Természet misztikus
erejére kívánnak rámutatni: a rácsodálkozás gesztusa, a mirabilia himnikus-retorikus magasztalása szintén túllép a sztoikus
racionalitás keretein.15 Az állat Ailianos értelmezésében bizonyos szituációkban az oikeiósis modellje lehet az ember számára. Eltérően az állatot nem beszélő, nem gondolkodó, alacsonyabb rendű lénynek tekintő sztoikus felfogással   (amely
a kosmost átható egyetemes Logos fogalma miatt eleve kérdéses, s amellyel kapcsolatban az iskola doxográfiája sem titkolja
kételyeit),16 a De natura az állatok technikai, gondolkodásbeli
és szociális teljesítménye alapján a mindenséget irányító érte-
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lemben részesülő lényként tekint rájuk. Az érzelem és az értelem Aristotelés feltételezte minőségein túl Ailianos további
képességekkel is felruházza az állatokat, így a barátsággal (IV.
44–45), az istenfogalom ismeretével (IV. 10; VII. 44), valamint
a társlény, az ember iránti elfogadó attitűd, a philanthrópia erényével is, amelyet a közös gondviselőhöz való együttes tartozás érzése alakít ki.17
Abban nincs semmi csodálatra méltó (paradoxon), hogy
az ember bölcs és igazságos, gondot visel gyermekeire és
szüleire, táplálja és óvja önmagát, s birtokolja a természet
egyéb ajándékait, hiszen nyelvvel és értelemmel rendelkezik, s tiszteli az isteneket. Az igazán nagy dolog az, hogy
az oktalan állatok ugyancsak részesei valamiféle természet
adta erénynek (meteinai tinos aretés kata physin), s az emberekkel együtt számukra is megadatott számos hasznos tulajdonság
– olvasni az előszóban. Az Epilógus (idejét vagyonszerzés helyett tudományra fordító, bevallottan a közjó érdekében fáradozó) szerzője az állatok jámborságát (eusebeia) méltatja, szégyenkezve az ember istentelensége, kegyetlensége (asebeia)
miatt.  
A felismerhető belső szerkezetet és külső narratív keretet
egyaránt nélkülöző gyűjtemény vállalt rendszerező elve az
esetleges, a prológusban réthez és koszorúhoz hasonlított tarka
változatosság.  A poikilia jegyében az adatok véletlenszerűen
kerülnek egymás mellé, az azonos témák nem alkotnak elkülönülő csoportokat. Nincs ez másképp a tevéről szóló, szétszórt
jegyzetek esetében sem, mindazonáltal rejtett kapcsolódási
pontok, visszacsatolások felismerhetők. Az első említés változatos felsorolás végén található, amely a képességek hiányával indít (a nem ordító nőstényszamár stb.), majd az antipátia
témájával folytatva (az illatoktól elpusztuló keselyű) jut el a
lovak tevétől való viszolygásának perzsákkal társított tényéig
(III. 7); erre következik a könyv legvégén a vérfertőzés-történet (III. 47). A IV. könyv 55. fejezete szintén sok információt halmoz. Beszél a teve várható életkoráról, majd a katonai
célokra használt hímek kasztrálásáról, amelynek révén erejük
megtartásával szüntethető meg az állatok dölyfös fékezhetetlensége (hybris, akolasteia); ezt egészíti ki a nőstény nemi vágyért felelős testrészének kiégetéséről szóló mondat. (A hímek
párzás alatti vadságának aristotelési adatát [HA 571b] Ailianos
tehát elfogadja, noha azt külön sehol nem közli.) Az V. könyv
egyetlen, valójában nem is a tevéről szóló adatot hoz (50): a
huzamosabb ideig tevékkel, lovakkal együtt élő szárnyasok az
összeszoktatás hatására nem ijednek meg a négylábúaktól – a
félelem témája az imént (III. 7) a ló és a teve összefüggésében szerepelt. Különösen fontos a teve viselkedését etnográfiai
adattal szembeállító hely (VI. 60):
A massageták, állítja Hérodotos, tegezüket felakasztják, s
azután a nő a férfival nyilvánosan közösül, s még ha a többiek látják is őket közben, nem tulajdonítanak neki jelentőséget. A tevék párosodása ezzel szemben soha nem történik
nyilvánosan, sem úgy, hogy nézőik akadnának. (Hogy ezt
szeméremnek [aidós] nevezzük, vagy inkább a természet kifürkészhetetlen ajándékának [physeós dóron aporréton],
hagyjuk inkább Démokritosra és mindazokra, akik képesek
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megvitatni s okát adni a rendkívüli s máshoz nem fogható
dolgoknak.) Ráadásul a tevehajcsár, mikor érzi a párosodás
vágyát az állatok között, maga is eltávolodik közelükből,
mintegy utat engedve a nászszobába lépő menyasszonynak
és vőlegénynek.
A massageták egyéb szokásairól is beszámoló hérodotosi részben (I. 216) nem találkozni a paradoxon morális kommentárjával, a De natura fejezetének lényege viszont pontosan az
emberi (itt barbár) nomos és a tevék képviselte, Ailianos által
kimondatlanul is helyesnek tekintett, természet (physis) sugallta magatartás szembeállítása.18 A párosodó tevék félrevonulása, mint láttuk, aristotelési adat (HA 540a16–18), ott azonban
a szemérem fogalma nem hangzik el, s nyoma sincs az állatok
nemi érintkezését esküvővé nemesítő, humanizáló kifejezéseknek (thalamos, nymphé, nymphios) sem. Az újabb egység
(X. 3) pusztán anatómiai adatot közöl, megismételve a hérodotosi (III. 103) leírást. Az erre következő, látszólag logikátlan
felsorolás (XI. 36) korábbi helyek adatainak összevonásából
származik: (1) a szekérhúzásra a mének a legalkalmasabbak,
(2) a lovak imádják az illatszereket, (3) a perzsák, mikor Kyros vezetésével Lydiában harcoltak, tevéiket lovakkal tartották
együtt, hogy így vegyék elejét azok félelmének. A kapocs az
utolsó két állítás között a lovakat vadító teveszag motívuma
(vö. HA 571b25); a zárómondat ezen túl az V. 50-ben olvasható madár–teve viszonylatban megjelenő félelemmotívumhoz
is kötődik. A sagareusok tevéinek évente Athéné tiszteletére
rendezett futóversenyéről esik szó ezután (XII. 34) – a görög
istennővel társított nomádok említése a korábbi, minden hellén vonatkozást nélkülöző massageta-utalást (VI. 60) idézheti. Az utolsó könyvben arról olvasunk, hogy a teve kedveli a
piszkos vizet (XVII. 7, vö. HA 595b30), majd másunnan nem
ismert adatként a Kaszpi-tenger környéki tevék kivételesen
finom szőréről, a belőle készült papi (!) ruhákról (XVII. 34)
esik szó, Ailianos végül Xerxés oroszlánok felfalta tevéit említi (XVII. 36).
Mint látható, az állatról közölt információk jelentős része a
nemiséggel kapcsolatos. Mindez a mű arányainak ismeretében
nem meglepő: a 792 fejezet 14 százaléka az állatok szexualitásáról számol be. A biológiai nemek s kapcsolatuk Ailianos
természettudományos érdeklődésének kiemelt fontosságú, etikai dimenzióval rendelkező területe, amelynek főbb vonásai
a sztoicizmus mellett (helyett?) részben pythagoreus alapokra
nyúlnak vissza.19 A De natura határozottan utal a nemek külsőben, képességekben és viselkedésben tapasztalható elkülönülésére, miközben a hímet és a nőstényt, ha nem is azonos mértékben, egyaránt alkalmasnak tartja az erény gyakorlására.20
Ailianos, talán a Stoa kevéssé ismert erós-felfogása alapján,
önmagában nem utasítja el a természettel való együttélés és az
erkölcsi fejlődés szempontjából meghatározónak tartott nemiséget, azonban annak mértéktelen, exhibicionista vagy aberrált megnyilvánulásait és a puszta gyönyörszerzést (lagneia)
elítélni látszik; s mindazzal szemben a szemérmen, önfegyelem alá rendelt vágyon, a házassággal egylényegű bensőséges
philia-kapcsolaton, hűségen nyugvó, kizárólag az utódnemzésre irányuló érintkezést tartja kívánatosnak.21 E felfogás jegyében sorolja az állatvilág érdekességeit az életrajzi adatok
szerint pontifexi tisztséget viselő, soha meg nem házasodó, a
gyereknemzésről tudatosan lemondó,22 magát az utószóban „az

3. kép. Kr. e. 400 körül készült, vörösalakos attikai lékythos,
tevén utazó, keleties külsejű férfival (vélhetően perzsa isten
vagy főméltóság). British Museum, London

igazság szeretőjé”-nek (erastés alétheias) nevező szerző. A De
natura számos elítélendő s jóval több követendő példát nyújt
e téren, egyes szexuálisan túlfűtött halfajok (I. 2; I. 12) és a
fogoly kivételes kéjvágyától (III. 5) a társához annak halála
után is hű galambon (III. 5), a varjak diszkrét szerelmén (III.
9) át a hűtlen társukat széttépő gerlékig (III. 44), az önmegtartóztató (VIII. 17), a házasságtörést szintén büntető (X.1; XI.
15) elefántig.23 A paradoxografikus elemek ismertetése ezen
idealizált, bölcshöz méltó nemiség normatívvá tételét szolgálja, noha a szövegben nem hangzik el semmiféle közvetlen,
kötelező érvényű felszólítás. Az „ó, ember” s hasonló, általános megszólításokkal bevezetett mondatok megmaradnak a rácsodálkozás, illetve az állati erénnyel szembeni szégyenérzet
szintjén:24 az etikai parancsot az olvasónak magának kell megfogalmaznia és lehetőség szerint követnie.   
Mindezek ismeretében a vérfertőző teve aristotelési történetének ailianosi feldolgozása különös figyelmet érdemel, a téma
ugyanis szorosan kötődik a De natura egyik alapkérdéséhez, a
physis és a nomos oppozíciójához, az ember természeti/társadalmi lényként történő meghatározásához. Az incestus jelenségének modern kutatói szerint a vérfertőzés tiltása nem vezethető vissza tisztán biológiai, sem pedig kizárólag szociális
tényezőkre: a jelenség pontosan a természeti létből a civilizációba való átlépés kiemelkedő fontosságú határvonalát jelenti.25
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Tanulmányok

4. kép. Tevegelő gyerekek. Császárkori (Kr. u. 2. századi) mozaik Anatólia területéről. Istanbul Mosaic Museum

Noha az ailianosi anekdotában a természeti és az emberi törvény szembeállítása expressis verbis nem szerepel, nyilvánvaló, hogy a szerző számára az incestus az állatvilágban is létező
etikai normák elleni megbocsáthatatlan vétek, amely az oikeiósis megvalósítására legalkalmasabb társulást, a házasságot és a
családot teszi tönkre.26 A philia legmagasabb fokának tekintett,
férfi és nő kölcsönös szeretetén alapuló törvényes házasság, a
gyermeknemzés, illetve az utódok nevelése és a szülőkről való
gondoskodás a sztoikus etika szerint a bölcs elsődleges kötelességei közé tartozik, s egyéni morális fejlődésének kulcsa,
amint arról Rómában Musonius Rufus több, mára csak címéből ismert, az őt nem idéző Ailianos által feltehetőleg olvasott
műve is vélekedett.27 Hogy a sztoikus életvezetési szabályokat
nem feltétlenül követő Ailianos állatokkal kapcsolatos felfogását mindez mennyire befolyásolta, pontosan nem tudható.
(Nota bene: az ideális állam nőközösségéből adódó vérfertőzés állítólagos elfogadása az Ailianos által sosem hivatkozott
Chrysipposnál és Zénónnál a sztoikus etika máig vitatott kérdése.28)
Az incestus problematikája a teve anekdotáján túl másutt is
feltűnik a műben.29 A szöveghelyek egyikében, az Aristotelésnél a tevéével együtt olvasható lovas anekdota átdolgozásában
szintén több változtatás ismerhető fel (IV. 7):
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Hallom, hogy a szkíta királynak (a nevét most, bár tudom,
mellőzöm – mi hasznom is lenne ugyan belőle?) volt egy,
minden, a lovaktól elvárható és tapasztalható nagyszerű
tulajdonságban kiemelkedő kancája, s volt egy előbbitől
származó, a többi ló közül kiválóságban messze kiemelkedő
csikaja. Bár keresett, mégsem talált méltó mént a kancához,
sem pedig a csikó magjának befogadására alkalmas kancát,
s emiatt őket kettejüket eresztette össze. Azok pedig cirógatták egymást és szeretetteljesen viselkedtek, de nem egyesültek. Mivel az állatok bölcsebbnek bizonyultak mesterkedésénél, a király letakartatta mindegyiket, s ekkor végrehajtották
a törvénytelen s igazságtalan tettet. Miután azonban mindkét ló rádöbbent, mit tett, bűnüket halállal váltották meg, s
szakadékba vetették magukat.
A Historia animalium névtelen szkíta királyát a kissé tudálékos Ailianos meg is nevezhetné, lényegesebb azonban, hogy
előadásában kiemeli: az ember ravaszságánál bölcsebb állatok (sophótera zóa) természetes ösztönüknél fogva nem követnék el a vérfertőzést, harmonikus anya–gyerek viszonyban közelednek egymáshoz, a nem akaratlagos érintkezés
után pedig közösen követnek el öngyilkosságot: az együttes, mintegy szavak nélküli közös megegyezést követő halál
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hangsúlyozása újdonság Aristoteléshez képest. A következő,
a csoda motívumával indító ailianosi incestus-elbeszélés sajátsága az emberi világra, történeti szereplőkre való nyílt
utalás, s legfőképp az állatok (gyerekgyilkossággal kiegészülő!) magatartásának elfogadása az emberi bűnnel szemben (VI. 39):
Nem kell-e csodálnunk tehát a természetet egyebek mellett
az alábbiak miatt is? A vadszamaraknál30 az apaállatok a
hímnemű utódok többségét elpusztítják, hogy azok ne szaporodjanak el túlságosan, s ne párosodjanak anyáikkal. Úgy
tűnik ugyanis, szégyenfoltnak (miasma) számít s vérbűnnel
terhelt ez az értelemmel nem bíró lényeknél. Bezzeg Kyrosnak s Parysatisnak, ugye, perzsák, mindez helyesnek s törvényesnek (kala, endika) tűnt! Bűnös módon szerette anyját
Kyros, s az hasonló módon viszonozta szerelmét. Az állat tehát <uralkodik vágyai felett>, az ember viszont vágyat érez
minden iránt, s nem kímél semmit.
A tevés elbeszélés Oidipusával párhuzamba állítható történeti szereplő, az ifjabb Kyros másutt is megjelenik a műben,
exemplumként alkalmazható biografikus történetegész azonban nem bontakozik ki alakja körül. A teve és a ló rossz viszonyát tárgyaló, már látott részeken (III. 7; XI. 26) túl egy fejezet
(I. 59) a végtelen gazdagságú uralkodó kertjeit méltatja (majd
marasztalja el a méhek még tökéletesebb viaszsejtjeivel szemben). A Kyros halálára utaló adatból (VI. 25) sem olvasható ki
a vérfertőzéssel indokolható bűnhődéstörténet (noha ilyesmire
Ailianos több példát hoz a túlzott nemi vágy fűtötte élőlények
kapcsán, lásd például I. 2; I. 9; I. 12): a történet az uráért önmagát feláldozó névtelen szolgát dicséri, a fejezetet bevezető
„hű kutya” motívumához kapcsolódva. A vadszamarak a vérfertőzés megakadályozása érdekében tehát vállalják a halált is,
amely ez esetben annak elszenvedése helyett utódaik elpusztítását (így alapvető sztoikus etikai parancs megszegését) jelenti; Kyros viszont nem csupán nem eszmél rá görög szemmel
nézve megbocsáthatatlan vétkére (hiszen azt nem bűnnek, hanem hazája nomosa alapján megengedettnek tekinti), de meg
sem lakol érte.
Az ailianosi anekdota leginkább az állat és Oidipus viselkedésének nyílt összehasonlítása miatt érdemel figyelmet.
A vérfertőzést par excellence megtestesítő mitológiai hős és
különféle állatalakok párhuzama korábbról is ismert. Dión
Chrysostomosnak a szolgaságról írott művében a cinikus Diogenés és beszélgetőtársa jó száz évvel Ailianos előtt hasonló
szellemben helytelenítik Oidipus magatartását, mondván, a bűnét felismerő király előtt két lehetőség állt: vagy titkolja, amit
tett, vagy pedig törvényerőre emelve egész népe számára kötelezővé teszi. Oidipus ehelyett nyilvános beismerést tett, hangos szóval panaszolva a történteket, utána pedig megvakította magát, „mintha ép látással nem tudott volna száműzetésbe
menni”, állítja a dióni Diogenés. Mindez helytelen, „hiszen a
kakasok sem méltatlankodnak emiatt, sem a kutyák, a szamarak közül se senki, sem a perzsák, akik az Ázsiában élők közül a legnemesebbek” (Or. X. 29–30). A kérdést ugyancsak a
physis és nomos ellentéte jegyében vizsgáló Alianos minden
bizonnyal ismeri Dión művét, azt azonban jelentősen átalakítja: az öncsonkítással kapcsolatos, szellemesnek szánt, valójában otromba megjegyzést ignorálja (noha az önvakítást maga

is elítéli); az incestus természetes mivoltát szemléltető, bárhol
fellelhető állatokból álló sorozatot pedig kihagyja, illetve azt
az vérfertőzést kerülő tevére cseréli, ezáltal lényegében szembesítve annak cinikus, elfogadó és sztoikus, elutasító olvasatát.
A dióni felsorolás végén álló, így az állatokkal egy szintre helyezett perzsákra, azaz a tevével a korábbi görög tradícióban a
leggyakrabban asszociált népcsoportra vonatkozó utalást Ailianos egy későbbi fejezetbe, a vadszamarak iménti anekdotájába (VI. 39) helyezi át, a méd történelem valós adataival
bővítve azt.31
A De natura teveanekdotájának Oidipusa szintén több okból méltó figyelemre. Ailianos e helyütt egyrészt szakít a tevét a barbár Kelettel társító toposszal, s az állatot sorstársként
görög hős mellé állítja. A bölcs Oidipus és az oktalan teve
hasonló testi késztetésből ugyanazt a vétket követi el, mint a
vadszamár-anekdota perzsái, de míg az előbbiek tudatlanságuk, illetve megtévesztettségük miatt tesznek így, majd saját
elhatározásból bűnhődnek, utóbbiak a vérfertőzést természetesnek találják, s vétek hiányában nem is bűnhődhetnek. A bűn
és az erény tehát nem egyszerűen etnikai határok mentén különül el, s nem is a felsőbbrendű ember – értelemmel nem bíró
állat közti demarkációs vonalon: az állatok között is van olyan
faj, amely ösztönösen, a természet íratlan törvénye alapján tabunak tekinti a vérfertőzést (mindez ritka, azaz paradoxon az
állatvilágban), miként a népek között is akadnak, amelyek saját nomosuk alapján azt természetesnek tartják (paradoxon az
embereknél).
Oidipus emellett drámai hős: az anekdota erősen színpadias, méltatlankodó felütése a szülőket védő Zeust hívja tanúul,
majd a tragédia és a mítosz szerzőin keresztül azok szereplőinek helytelen cselekvését ítéli el. A mitológia hőseivel Ailianos meglehetősen egyoldalú:32 a De natura kizárólag elítélő
hangon beszél róluk (döntő többségükben nőkről). Egy felháborító korabeli római bűntény kapcsán (egy özvegy patríciusnő megöleti fiait, mivel azok nehezményezik, hogy anyjuk
egy rabszolgával folytat viszonyt, VII. 15) Ailianos Médeia,
illetve a (később példás ivadékgondozásáról ismert fecskévé
változó) gyermekgyilkos Prokné alakját idézi; egy további helyen pedig azt írja,  az áspiskígyó mérge, a kaméleon színlelése
alulmarad Médeia és Kirké gonoszságával szemben (I. 54; II.
14). Állatalak emberi bűn megtorlójaként is feltűnik: a házasságtörő Alkinoénak a családszeretetéről híres gólya vájja ki a
szemét (VIII. 20). A felháborodott, igazságosztó madár, csakúgy, mint a teveanekdota tudtán és akaratán kívül vétkező, önbüntető négylábúja egyértelműen az állatok intelligens, az emberénél tisztességesebb viselkedését, illetve a természet által
az állatokba ültetett ösztönös erény emberi rendelkezéseknél
hathatósabb mivoltát igyekszik szemléltetni. Úgy tűnik tehát,
az állatok olykor használhatóbb cselekvésmodellt nyújthatnak
az ailianosi jelenkor erkölcseiben megtévedt embere számára,
mint a mitológia hősei.
Különösen igaz utóbbi állítás a teve történetére. Ailianos
nem a vérfertőzésben való (akaratlan) részvétel, hanem a bűn
felismerését követő reakciója miatt ítéli el Oidipust. (Az isteni közbenjárás révén a bűntől megmenekülő Télephos további sorsáról a szöveg nem beszél; a teve történetében szereplő,
vétlen anyaállatról, szemben a lovas történet fiához a halálban
társuló kancájával, illetve a sophoklési Iokastéval, szintén nem
hallunk.) Állítása szerint az oidipusi vezeklés módja elégtelen,
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szemben a hasonló szituációt átélő állatéval. A fiatal teve előbb
bosszút áll (ennek részletező, klasszikus retorikai sémát követő
bemutatása különösen hatásos), majd magányosan öngyilkos
lesz. (Ailianos tehát összevonja az Aristotelésnél humánetikai vonatkozások nélkül előadott két történetet, amelyekben a
teve csupán bosszút áll félrevezetőjén, de nem öli meg magát; a ló pedig öngyilkos lesz, anélkül, hogy a vele szemben
elkövetett, újabb bűnt eredményező sérelmet, a megtévesztést
megtorolná.) Oidipus nem áll bosszút senkin (kérdés, kire irányulhatna egyáltalán a megtorlás), s nem vet véget életének,
noha ezzel Ailianos szerint számos további csapástól menthette volna meg övéit. A halál vállalása helyett csupán megvakítja
önmagát – az öncsonkítás e fajtája az előbbi, a házasságtörést a
gólya  végrehajtotta megvakítással büntető elbeszélés ismeretében érdekes egyezés. Ailianos Oidipus (gyávaságnak ugyan
nem minősített) életben maradásával szemben egyértelműen a
teve öngyilkosságát tekinti az adott krízisben egyedül lehetséges, morálisan adekvát cselekvésnek.
A teve incestust követő öngyilkossága újfent Ailianos sztoicizmusának kérdését veti fel. Az iskola állásfoglalása a suicidium tekintetében nem teljesen egyértelmű: a bölcs öngyilkossága – azaz a tradicionális eufemizmus szerint az életből való
ésszerű (eulogós) visszavonulása – bizonyos helyzetekben
megengedett, így gyógyíthatatlan betegség, elviselhetetlen lelki fájdalom esetén, vagy akkor, ha egyedül a halál vállalásával
kerülhető el a becstelenség és az erény elvesztése, ha a krízis
a bölcs lelki integritását, önrendelkezését veszélyezteti, mint
például zsarnoki uralom idején.33 Az ailianosi teve öngyilkossága, melyet a felette hatalommal rendelkező hajcsárral való
leszámolás (akár zsarnokölésnek is tekinthető) motívuma egészít ki, leginkább az erény további gyakorlását ellehetetlenítő

tragikus tettet követő, a nem akaratlagos becstelenséget kiigazító, bölcshöz méltóan felelősségteljes, nemes befejezésnek tekinthető. A történet másrészt az állati intelligencia kérdéséhez
kötődik: Ailianos az önként vállalt halál hangsúlyozásával az
állatot olyan, a belátás, a lelkiismeret, a bűntudat feletti reflexió összetett mentális-pszichés folyamatán alapuló cselekvés
végrehajtójaként ábrázolja, amelyre az állati értelem ókori kutatóinál egyebütt ritkán lelni példát. (A bosszúállás közvetlen
mozgatórugója persze nem az értelem, hanem a harag, a megszégyenülés – az indulatos lélekrész működésbe lépése azonban kiegészül a rádöbbenéssel, a bűn elkövetésének tudatosodásával, s ez a fajta, távolról a tragédia anagnórismosát idéző,
a takaró lehullásának színpadias pillanatával kiegészített reakció kétségtelenül értelmi természetű is.) A gyilkosságba torkolló bosszúállás indulat vezérelte motívumát leszámítva az
önérzetes, megtépázott erénye miatt öngyilkos teve tehát bizonyos tekintetben a sztoikus bölcs ideáját látszik megvalósítani,
s magatartása Ailianos szerint következetesebb, mint az azonos
krízishelyzetben életben maradó királyé (noha, tegyük hozzá,
a halál elutasítása Oidipus részéről felfogható a közösség érdekeinek szolgálatát előíró sztoikus parancs követésének is).
A vérfertőzés ellenére erényesnek megmaradó teve anekdotája nyílt vagy leplezett morális exemplumként a későbbiekben más kultúrkörökben is felbukkan, a 4. századi teológus,
Nagy Szent Vazul Hexaémeronjában éppúgy, mint Albertus
Magnus De animalibusában vagy a 15. századi Al-Damīrī
arab enciklopédiájában. A gazdag és izgalmas recepciót ez
alkalommal nincs módunk követni, de a fentiek alapján talán ennek hiányában is állítható, hogy Ailianos gyakorta nonszensznek minősített állattörténetei néha univerzális etikai kérdések közvetítői.

Jegyzetek
1 Az Arab-félszigeten őshonos egypúpú (Camelus dromedarius) és
a Belső-Ázsiából származó kétpúpú teve (Camelus Bactrianus)
megkülönböztetése a források többségére nem jellemző.
A kamélos a sémi gāmāl alakból származik, noha a kései antikvitásból ismert görög etimológia is, amely a nevet a láb hajlításával (kamptein) magyarázza, vö. Artemidóros: Álomfejtés I. 4,
Hórapollón: Hieroglyphika II. 100.
2 Vö. Plutarchos: Az állati leleményességről 963;   Lukianos: Egy
teremről XVI. 7; Saturnalia XIX. 13.
3 A How the Camel Got his Hump? című írás szerint a teve a vadonatúj világ leglustább teremtménye, aki a többi állat figyelmeztetésére sem hajlandó felhagyni a semmittevéssel, s azok rosszallására csak dühös morgással (humph) felel. A Dzsinn megelégeli ezt,
s büntetésül púpot (hump) növeszt a hátára.
4 Vö. Adrados 2003, 114–115; 185.     
5 Vö. Adrados 2003, 310.
6 A teve hátsó lábán nincs négy comb és négy térd, nemi szerve
viszont valóban hátrafelé, a farka felé néz.
7 Vö. Porphyrios: A húsevéstől való tartózkodásról I. 14. Noha a
dionysosi triumphust ábrázoló római mozaikokon, szarkofágokon
olykor láthatók tevegelő Silénosok, az isten maga sem a képzőművészetben, sem az irodalomban nem jelenik meg teveháton.
A viszonylag ritka görög ábrázolások listáját lásd Kitchell 2014,
22–23.
8 A görög lamia szó jelenthet cápát, de a mitológia gyerekek ijesztgetésére szolgáló, bűzös, vérszívó démonát is.
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9 Vö. Corbel-Morana 2012, 133.
10 Vö. Steiner 2010, 71–74.
11 Az adatot igazolja a modern biológia is, vö. Mukasa-Mugerva
1981, 21.   
12 Vö. Steiner 2010, 75 skk.
13 Általánosságban lásd Kindstrand 1998.
14 Vö. Hübner 1984, 173.
15 Vö. García Valdés 2003, 13–19; Smith 2014, 100–120.
16 Lásd a hangyák intelligens viselkedésére rádöbbenő Kleanthés
anekdotáját (NA VI. 50).  
17 Bővebben lásd Hübner 1984, 165.
18 Az emberi nomos és az ösztönös állati erény összevetésére lásd
még például I. 13 (Solón családtörvényei / az etnaios hal hűsége;
VI. 61 (az idősek tiszteletét előíró spártai törvény / az elefántgenerációk közötti, a „természet törvénye” (physeós nomos) által meghatározott példás viselkedés).   
19 Általánosságban lásd Smith 2013.
20 A hímek magasabbrendűségéről lásd VII. 26; IV. 29; IV. 41;
XI. 26.
21 Az állatok házasságáról lásd García Valdés 2003, 34–36. – Smith
(2013; 2014, 179–214) az ember és állat (delfin, ló, kígyó) közötti barátságról szóló anekdoták kétértelmű fogalmazásmódja
alapján ezen látszólag ártatlan történetekben feltételezi valamiféle
elfojtott, a felszíni tisztaságeszménytől erősen különböző sexual
innuendo meglétét.   
22 Vö. Suda s.v.; Philostratos: Szofisták életrajzai 31, 625.
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23 Ailianos rajong a virágokat, az illatokat s a női szépséget kedvelő
(I. 38), muzikális (XI. 44), görögül is értő (XI. 25) elefántért, magasztalását lásd II. 11.  
24 Lásd például a jégmadarak hűségét a feleségük háta mögött fiatal
lányokat nézegető férjekkel szembesítő részt (VII. 17).
25 Vö. Lévi-Strauss 20022, 28–29.
26 A témát jelzésszerűen érinti Hübner 1984, 106–161; García Valdés
2003, 35; Smith 2014, 109 és 110, 27. jegyzet.  
27 Musonius erós-felfogásáról lásd Gill 2013, 152. Smith (2014,
211) a prokreáció vonatkozásában veti fel Musonius esetleges
hatását.
28 Az incestus korai sztoikus megítéléséről lásd Gill 2013, 153–156.
29 Smith (2013, 75, 8. jegyzet) ide sorolja azt az anekdotát is, melyben egy csikó megöli s még halottaiban sem hagyja nyugodni az
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anyaállattal szexuális viszonyt létesítő lovászt. Az állatok közti
vérfertőzésről itt nyíltan nincs szó.
A kézirati hagyományból nem derül ki, milyen állatról van szó, de
a lacuna párhuzamos helyek (Mir. 831a22) és Plinius (NH VIII.
108) segítségével megszüntethető. A bármiféle humánetológiai
utalást mellőző Mirabilia a vérfertőzés motívumát a féltékenységével vegyíti: Szíriában a vadszamarak vezérhíme, ha azt tapasztalja, hogy a nőstényekhez az utódnemzedékből származó hím
közelednék, üldözi, majd végül harapásával kasztrálja a csikót.
Vö. Frandsen 2009, 13–16.
Smith (2014, 109) néhány név felsorolásán túl a mitológia szerepét nem tárgyalja.
Vö. Thalheim 1923, 1134–1135.
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