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Hoffmann Zsuzsanna

A mágia szerepe az ókori Rómában.
Adalékok az idősebb Plinius mágia-értelmezéséhez

A mágia1 köztudott módon szinte egyidős a vallással és az emberrel. Az ember ős-
idők óta sajátos mágikus rítusokkal, varázseljárásokkal próbálta pótolni hiányzó 
erőit, képességét valamilyen cselekvés sikerrel való lebonyolítására. Célzatát tekint-
ve lehet pozitív és negatív, aszerint hogy a siker vagy az ártás szándéka motiválja. A 
mágia Rómában való elterjedése és az ottani mágia-értelmezések jobb megvilágítá-
sához felidézünk néhány jellemző vonást a korábbi történetéből.

Honnan ismerjük a mágiát? Főként a ránk maradt ókori forrásokból. Ezek részint 
varázspapiruszok, részint úgynevezett defixiós2 táblák – de segítik a tájékozódást a 
császárkori Egyiptomból fennmaradt, varázsszövegeket tartalmazó papiruszköny-
vek is. A papiruszok tartalma igen változatos, hosszabb-rövidebb szövegeket őriz-
tek meg számunkra, amelyek képzett emberektől származnak. Miután e szövegek 
nem voltak titkosak, ezért fennmaradtak, keletkezésük főként a császárkor középső 
szakaszára datálható. Esetenként egy-egy ilyen eljárás leírása több változatban is 
olvasható, aminek alapján feltételezhető, hogy az eljárások idővel változtak. A csá-
szárkorban törvények tiltották az efféle dokumentumok birtoklását, sőt, elrendel-
ték elégetésüket, birtokosukra pedig büntetés várt. Mindez azonban nem vetett ko-
moly akadályt terjedésük útjába. Titokban másolták és gyűjtötték őket, de főként 
zárt körben terjedtek, mester tanítványának, apa fiának adta tovább, miközben az 
eljárás lebonyolítási módja változhatott is. Ezek a források nagyon jó tájékozódási 
anyagot jelentenek a görög-római mágia Egyiptomban ismert elméletéhez és gya-
korlatához. Tartalmukban hasonlóak az egyiptomi varázskönyvek is – az egyiptomi 
hatás széles körben kimutatható a görög-római kultúrában. Természetesen a mágia 
kutatásában más ókori források, irodalmi és történeti művek, feliratok is támpontot 
adhatnak.

A mágia hosszú ideig nem kapott kellő hangsúlyt a kutatásban,3 a felvilágosult-
ság alapjáról utasították el. Később azonban változott ez a hozzáállás, amikor fel-

1 A mágiáról általánosságban jó áttekintést ad Fritz Graf magyarul is olvasható, A mágia a görög-
római világban című kötete (Budapest: Gondolat Kiadó, 2009). Ugyanez a kötet közli a magyarul 
olvasható szakirodalom jegyzékét is. Lásd még H. D. Betz: „Magic: Magic in Greco-Roman 
Antiquity.” The Encyclopedia of Religion 9, ed. M. Eliade, New York: 1995, 93-97; és G. Luck: 
Arcana mundi. Magic and the Occult in the Greek and Roman World. Baltimore-London, 1985. Az 
irodalmi vonatkozásokhoz lásd: J. E. Lowe: Magic in Greek and Latin Literature. Oxford: Basil 
Blackwell, 1929.
2 Bővebben lásd Auguste Audollent: Defixionum Tabellae. Fontemoing, 1991. 
3 Lásd Fritz Graf: i.m. 13 skk.
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ismerték, hogy a vallástudomány számára igen nagy segítséget jelentenek az ilyen 
típusú források, főként a rítusok vizsgálatában. Ennek kapcsán számos probléma 
vetődött fel. A vita egyik alapvető kérdése lett a mágia viszonya a valláshoz, meg-
lehetősen középpontba került a rítusok problémája, a misztériumokkal4 való kap-
csolata, vagyis hogy mi a közös a mágikus szertartásokban és a misztériumokban.

A mágia nyugaton, a Római Birodalomban való elterjedéséhez, divatossá válá-
sához szükséges néhány történeti adatot is megemlíteni. A mágia a császárkor első 
századában egyenesen virágkorát élte, amit számos irodalmi adat is igazol: Horati-
us, Vergilius, Apuleius, idősebb Plinius, Iuvenalis, Lucanus különböző művei.

Eredetét tekintve a mágiának már Mezopotámiában is régi hagyományai vol-
tak. A legtöbb ide vonatkozó szöveg Assurbanapli ninivei könyvtárából került 
elő. Ezzel olyan tradíció indult el, amely a késő antikvitásig nyomon követhető. 
Megjegyezném, hogy az asszír törvények a rontó mágiát halállal büntették, de ez 
nem vetett gátat az elterjedésének, míg a védekező-bajelhárító mágia legális volt. 
A mágikus beavatkozásokról beszámoló akkád szövegek gyakran említik az efféle 
kellékek falakban való elrejtését, míg nyugaton ilyenről nem tudunk, tehát ez keleti 
jellegzetesség. A mezopotámiai és görög mágikus eljárásokban egyébként több ha-
sonlóság fedezhető fel. A görögökhöz átkerülve ezek a rituális eljárások gyakoribbá 
váltak, ugyanis itt az enyhébb szankcionálás miatt nagyobb volt a kísértés ezek al-
kalmazására, legalábbis Platón ezt állítja.

A magosz vagy mágus perzsa papot jelent, a kifejezés Kr.e. a 6. században jelent 
meg, és fellelhető már akkor Szicíliában és Dél-Itáliában is, majd innen terjedt to-
vább. Ennek alapján a kifejezés eredetét a perzsákhoz szokták kötni. A perzsa má-
gus-papok történetét Hérakleitoszig lehet visszavezetni (14. töredékében is előfor-
dul a terminus). Mit is takar ez az elnevezés? Olyan keleti vándor bölcset jelent, aki 
magánjellegű misztériumok szakértője. A perzsa birodalom egyébként akkoriban a 
politikai egység révén mintegy hidat vert Mezopotámia és az ión partvidék között, 
és lehetséges, hogy a perzsa mágusok is kihasználták a kitűnően kiépített perzsa 
úthálózatot. Említi a mágusokat Platón és Szophoklész is. Ők végzik a mágikus, 
beavatási szertartásokat, sőt hatáskörükbe tartozik a rontás (fekete mágia) is. Az 
elnevezés nem általános, más terminusokkal keveredve is előfordul, Platón pl. kol-
dus papoknak is nevezi a mágusokat, használatosak a goész, goéteria (boszorkány, 
boszorkányság), agürtész (gyűjtő), kathartai (tisztító papok) kifejezések is. Platón 
időskori és egyben utolsó művében, a Törvényekben már büntetné őket.5 A mage-
ia (varázslás) és a goéteria (boszorkányság) kifejezéseket elsőként az egyik szofista, 
Gorgiász ötvözi, Heléné dicsérete című munkájában: 

„Hiszen a szavak istenek adta varázsereje örömöt hoz, és elűzi a bánatot: mikor a rá-

4 Lásd Walter Burkert: Antike Mysterien. Funktionen und Gehalt. München: Beck (ez a kötet az 
angol Ancient Mystery Cults, Cambridge: 1987, átdolgozott kiadása).
5 A tudományossághoz való viszonyról lásd: Geoffrey E. R. Lloyd: Magic, Reason and Experience. 
Studies in the Origin and Development of Greek Science. Cambridge: 1991. 
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olvasás ereje a gondolat segítségével a lelkünkhöz köti magát, elvarázsolja, meggyőzi és 
megbűvöli azt a varázsló mesterségével; a boszorkányságnak és a varázslásnak két fajtája 
van, mindkettő a tévelygése a léleknek, és vaksága az elmének.”6

Egyes kutatók feltételezése szerint az Ószövetség Mózese is mágus volt,7 aki hosszú 
egyiptomi tartózkodása alatt sajátította el ezt a tudományt. Az Apostolok cselekedetei 
7, 22 is ilyen értelemben beszél róla, s így említi még az idősebb Plinius is, aki termé-
szettudományos munkája 30. könyvébe egy kis mágiatörténetet is beiktat.

A rómaiaknál viszonylag későn, a Kr.e. 1. században jelenik meg maga a magus és 
magia kifejezés, ahogyan ezt Fritz Graf is kiemeli.8 Véleményem szerint viszont nem 
az elnevezés a döntő, maga az eljárás ismert volt, és valószínűleg alkalmazták is. Ezt 
bizonyítja a legkorábbi római törvénygyűjtemény, a XII táblás törvények idevonat-
kozó tilalma. Tekintettel arra, hogy a törvény mindig a gyakorlatot követi, joggal 
feltételezhetjük, hogy a tiltást az efféle praktikák alkalmazása indokolta. Az említett 
törvényben szó szerint nem a magia szerepel, hanem a malum carmen incantare vagy 
excantare kitétel, az ‘ártó szándékkal valakire vagy valakinek a földjére, termésére 
ráénekelni, kiénekelni, valakinek a termését megrontani, tönkretenni, avagy a más 
földjéről az idegen termést átcsalogatni’ jelentésben.9 Több említés található Cice-
rónál, Vergiliusnál, Catullusnál, sőt Vergilius neve alatt fennmaradt egy Átkok (Di-
rae) című költemény is.10 Ez utóbbi jól mutatja – irodalmi formában – a carmen ma-
gicum jellegzetességeit, vagyis irodalmi formában megfogalmazott mágikus átok. 

Ha a mágiának a valláshoz való viszonyát akarnánk tisztázni,11 röviden úgy is 
fogalmazhatnák, hogy a vallásos, hittel rendelkező ember az isten akaratát akarja 
megtudni, aminek ismert módja a jóslás. A hívő el is fogadja a jóslás eredményét, 
tehát alkalmazkodik. A mágia híve is kíváncsi az istenek terveire, a mágikus jóslás 
alkalmazója viszont a saját akaratát szeretné megvalósítani, és mintegy a varázslat és 
mágia eszközeivel kikényszeríteni, hogy az isten vagy istenek megtegyék azt, amit 
ő maga akar. Az idősebb Plinius idevágó részletében egyenesen a parancsolás (im-
perare) latin szót használja.12 A mágia közel áll a misztériumokhoz13 is, sőt szókincs-
ében és eszközeiben számos átvétel is kimutatható. Mindkettő titkos, mindegyik 

6 Gorgiász: Heléné dicsérete, idézi Fritz Graf: i.m. 24.
7 Vö. Fritz Graf: i.m. 12 skk. Mózes 8. könyvének előkerült egy 4. századi kézirata, amely egy 
hosszú rituálé leírását tartalmazza. Ez jelenleg a leideni egyetemi könyvtárban található. 
8 Fritz Graf: i.m. 31.
9 Ez utóbbihoz lásd Idősebb Plinius, Nat. hist. 18, 41-43.
10 Vö. Hoffmann Zsuzsanna: „A Dirae mint carmen magicum.” Acta Universitatis Szegediensis, Acta 
Antiqua et Archaeologica Suppl. II (1979) 17-24; és uő.: „Die Dirae als carmen magicum.” Acta Antiqua 
Hungarica 29 (1981) 326-336.
11 Vö. Stanley Jeyaraja Tambiah: Magic, Science, Religion and the Scope of Rationality. Cambridge: 
1971; Keith Thomas: Religion and the Decline of Magic: Studies in Popular Beliefs in Sixteenth- and 
Seventeenth-Century England. London: 1987.
12 Naturalis historia 28, 20.
13 Bővebben lásd Walter Burkert: Antike Mysterien. Funktionen und Gehalt. München: Verlag C. 
H. Beck, 1994; és Manfred Clauss: Mithras. Kult und Mysterien. München: Verlag C. H. Beck, 
1990. 
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isteni segítségre tart igényt, és speciális beavatási szertartás szükséges mindegyik-
hez. A misztériumoknál hét fokozatról tudunk, a mágia esetében két szint van: az 
első lépésben mágus lesz a jelölt, a következő fokozat egy magasabb szintet, az iste-
nekkel való kapcsolatot jelenti. A mágia nem csupán ártó szándékú lehet, hanem az 
ellenkezője, segítő célzatú is.

Rendkívül érdekesek a mágikus rítusok, sőt, maga a szókincsük is. Ez utóbbi az 
emberi élőszó mágikus erejére is épít14 – esetenként többször kell valamit elmonda-
ni, formailag kötött, időnként értelmetlen szöveget (pl. abrakadabra…), de ha van 
jelentése a szövegnek, akkor az konkrét kényszerítést fogalmaz meg.

Maga a rituálé, a mágikus kötés: a defixio, a defigo ige ‘megköt, leszögez’ értelme 
világosan utal a mágus azon szándékára, hogy a másik embert alá akarja vetni a 
saját akaratának, ezért fizikailag is meg akarja bénítani, megköti, földhöz szöge-
zi. Hogy a mágia alkalmazója biztosra akart menni, igazolja a következő kitétel: 
„Ólombilinccsel kötöm le Eunaioszt”, illetve a „Megkötöm, és nem oldom fel töb-
bé” rövid, de sarkos kikötés. A kötés iránya általában lefelé mutat, a khthónikus, 
alvilági istenek és gonosz démonok birodalma felé. Ezeket a varázsszövegeket álta-
lában ólomtáblákra írták fel, sírokban, temetőkben helyezték el, pontosan, a célnak 
megfelelően választva meg a segítő erőt. A gondos elrejtés indoka az volt, hogy meg 
ne találják és el ne mozdítsák a táblát, mert akkor hatályát veszti.

A mágikus eljárások – melyek mindegyikére akadnak császárkori példák – célja-
ik szerint a következő csoportokba oszthatók:

1. Perátkok:15 defixiones iudiciariae.
Ez esetben a mágiát alkalmazó a perbeli ellenfelét átkozza meg, úgy, hogy meg-
bénítja annak vagy az illető tanúinak nyelvét, összezavarja a gondolataikat, vagy 
betegséget, fizikai alkalmatlanságot idéz elő náluk. Ilyen jellegű eljárásra a legtöbb 
példa a Kr.e. 5-4. századi Athénból maradt – tekintettel a bírósági eljárások tömegé-
re –, de másutt is elterjedt volt. 

Lássunk egy példát erre egy 20x16 mm-es ólomtábláról: 
„Megkötöm Theagenészt, nyelvét, elméjét és a szavakat, amiket használ; megkötöm Pürr-
hiasz, a szakács kezét és lábát is, nyelvét, elméjét és szavait. Pürrhiasz feleségét is megkö-
töm, nyelvét és elméjét. Kerkión szakácsot és Dikomosz szakácsot is megkötöm, nyelvüket, 
elméjüket és a szavakat, amiket használnak; megkötöm Kineászt is, nyelvét, elméjét és a 
szavakat, amelyekkel Theagenészt támogatja. Megkötöm Pereklész nyelvét is, az elméjét 
és a vallomást, amelyet Theagenész javára tesz. Szeuthész nyelvét is megkötöm, elméjét és 
a szavakat, amiket használ, ugyanúgy lábát, kezét, szemét, száját; Lampriász nyelvét is 
megkötöm, elméjét és a szavakat, amiket használ, ugyanúgy a lábát, kezét, szemét, száját, 

14 Az élőszó sokféle hatásához lásd: Thomas Köves-Zulauf: Bevezetés a római vallás és monda 
történetébe. Budapest: Telosz Kiadó, 1995, 65-183.
15 Ilyen típusú, illetőleg a mesteremberek közötti rivalizálást igazoló, mágikus praktikákról szóló 
dokumentumok jelentős számban keletkeztek az 5.–4. századi Athénban is. 



A mágia szerepe az ókori Rómában 79

mindezeket megkötöm, eltüntetem, elásom, leszögezem őket. Ha a bíróság előtt ellenem 
fordulnának, ne tudják megtenni se szóval, se cselekedettel.”16

2. Szerelmi varázslatok: defixiones amatoriae.
Ez a változat, mely a megcélzott személy szerelmét akarja kikényszeríteni, és lehe-
tetlenné tenni, hogy bárki mással szerelmi kapcsolatot létesíthessen, igen gyakori a 
római császárkorban. Leggyakrabban nők alkalmaznak efféle praktikákat, a férfiak 
másként akarnak győzni (illetve esetükben inkább házasság céljából fordult elő az 
efféle eljárás, ami köztudottan vagyonnal és befolyással is együtt járhatott).

 Példa erre egy görög betűkkel írott, latin nyelvű ólomtábla Hadrumentumból: 
„Idézlek, te démon, a nagy istennek s az Antterós isteneknek nevében; annak nevében, 
akiknek karvaly van a feje felett [Hórusz], valamint a hét csillag nevében, hogy azon 
órától kezdve, amikor ezt írom, ne aludjon Sextilius, Dionysia fia, hanem őrjöngjön, per-
zselje a tűz, ne tudjon se aludni, se ülni, se nyugodtan ülni, se beszélni, csakis én, Septima, 
Amoena lánya járjak az eszében. Őrjöngve perzselje az irántam való szerelem és vágya-
kozás, szerelmi tűzben égjen Sextiliusnak, Dionysia fiának a lelke és a szíve! Te pedig, 
Abar Barberie, Eloee, Sabaóth Pachnuphy, Pythipemi – gondoskodj róla, hogy Sextilius, 
Dionysia fia álmot ne találjon, hanem az irántam való szerelemben és vágyakozásban 
lobogjon. A szerelem tüze égesse lelkét és szívét, egész testének minden tagját. Ha pedig 
ez nem történne meg, magam szállok alá Osiris alvilági palotájába, szétrombolom a sírt, 
darabjait az alvilági folyóba szórom, hadd vigye tova. Mert én vagyok a nagy isten dé-
kán-csillaga, Achrammachalala, a nagy isten dékánja!”17

Többek között ilyen jellegű mágikus tevékenység vádjával került bíróság elé az iro-
dalmár, szónok-filozófus, Apuleius (Kr.u. 2. sz.), akinek az ott elmondott védőbe-
széde Apologia, illetve De magia (A mágiáról) címen is ismert.18

3. Verseny-varázslatok: defixiones agonisticae.
A sport lényege a verseny, így nem véletlen, hogy ezen a téren is több bizonyítéka 
van a mágia igénybevételének, bár így már nem lehetett szó agónról, vagyis nemes, 
tiszta versenyről. A klasszikus kor kései időszakából és a hellenizmus korából is 
több ilyen dokumentumot ismerünk, de a legtöbb a császárkorból maradt fenn. 
Ezek közül a legérdekesebbek a lóversenyekhez kapcsolódó szövegek. Több ilyen 
került elő római, karthágói cirkuszokból, amphitheátrumokból a császárkor közép-
ső és utolsó időszakából. Nyilván a kocsihajtók, ill. a lovak a megcélzott áldozatok, 
és gyakran pontosan megnevezett démonokhoz szól a kérés. 

Példa erre a következő, Karthágóban talált szöveg:

16 A magyar szöveget idézi Fritz Graf: i.m. 89-90.
17 Magyarul idézi a szöveget Hahn István: Római istenei. Budapest: 1975, 208.
18 A perről és a vádpontokról lásd még Ulrike Riemer: „Apuleius, De magia. Zur Historizität 
der Rede.” Historia 55 (2006) 178-190. Apuleius ellen a vád magia malefica volt, ellenfele viszont 
ragaszkodott a crimen magiae-hoz.
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„Hívlak téged, démon, aki itt laksz a sírban [amelyből a szöveg előkerült], átadom neked 
ezeket a lovakat, hogy fogva tartsd őket, hogy gabalyodjanak bele a lószerszámba, és ne 
tudjanak mozdulni.”19

Az afrikai Hadrumentumban előkerült ólomtábla szövege szintén lóversenyhez 
kapcsolódik:

„Idézlek téged, ó démon – bárki vagy is –, és tereád bízom e mostani órától, naptól és 
pillanattól fogva, hogy a zöldek és fehérek pártjának lovait gyötörd és gyilkold; Clarus, 
Felix, Primulus és Romanus hajtókat ütköztesd össze és öljed meg, lélegezni se engedd őket! 
Annak az istennek nevében idézlek, aki téged életében megváltott: a tenger és a levegő 
urának nevében: Iaó, Iasdaó, Sorió, aeia!!!”20

Szintén lóversenyhez kapcsolódik a következő, részletes kívánságlistát tartalmazó 
dokumentum:

„Kötözd le a lovak futását, lábát, győzelmét, erejét, bátorságát, gyorsaságát, bolondítsd 
meg őket, vedd el izmaikat, tagjaikat, hogy holnap a hippodromban ne futhassanak, ne 
járhassanak, ne győzhessenek, a rajthelyet el ne hagyhassák, a céloszlopot meg ne kerül-
hessék, inkább bukjanak fel hajtóikkal együtt… Kösd le a hajtók kezét, vedd el tőlük a 
győzelmet, a látást, hogy ellenfeleiket ne láthassák, rántsd le őket a kocsiról, és vágd a 
földhöz, hogy a hippodromban elbukjanak, különösen a céloszlopnál, lovaikkal együtt.”21

A császárkori verseny-átkok22 alkalmazói gyakran a rivális kocsihajtók voltak, akik 
éppen úgy versengtek egymással, mint a kézművesek. A Codex Theodosianusban pl. 
adatok is találhatók arra, hogy a keresztény császárok egyértelműen a hajtókat tart-
ják megbízóknak, és halállal fenyegetik meg őket arra az esetre, ha fedeznének egy 
mágust, avagy éppenséggel megölnék azért, hogy az eset ne derüljön ki. De akad 
olyan eset is, hogy a szurkolók bérelnek fel egy mágust. Valójában a kocsihajtók 
voltak a közvetítők megbízóik, patrónusaik és a tömeg között, avagy keresztények 
és pogányok között, tehát a verseny társadalmi csoportok között folyt. A verseny-
zők és szurkolóik a versengés bizonytalan kimenetelét akarták biztosítani mágikus 
praktikákkal, az ellenfél hatalmát, erejét megtörni, őt magát cselekvésképtelenné 
tenni. De ismerünk a győzelem elérését célzó rítusokról szóló szövegeket is, és 
használtak a varázslattól megvédő amuletteket is.

Egy másik dokumentum amphitheátrumban zajló állatviadalhoz kapcsolódik, 
az eleje hiányzik:

„…öljétek meg, pusztítsátok el, sebezzétek halálra Gallicust, Prima fiát – még ebben az 
órában, az amphitheátrum nézőserege előtt… kötözd meg lábait és tagjait, bénítsd meg 
érzékszerveit és egész belsejét; bűbájoddal bénítsd meg Gallicust, Prima fiát, hogy se a 
medvét, se a bikát ne tudja megölni, sem egyetlen csapással, sem kettővel, sem hárommal. 

19 Idézi F. Graf: i.m. 112.
20 Idézi Hahn: i.m. 207.
21 Idézi F. Graf: i.m. 112.
22 A játékok és sportversenyek gyakorlatához számos értékes jogi szempontot vet fel a következő 
kötet: Gedeon Magdolna: Az antik Róma „sportjoga”. Miskolc: Novotni Kiadó, 2005.
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Az élő és mindenható isten nevére kérlek, tegyétek ezt meg! Máris, máris, gyorsan, gyor-
san! Támadjon rá a medve, és sebezze meg!”23

4. Defixiók az üzleti vetélytársak gáncsolására vagy megsemmisítésére – ezen a té-
ren szintén ádáz verseny folyik a sikerért.

Sírkamrában előkerült ólomtábla, a tetején Széth-Tüphón képével: 
„Te démon! Add halálnak Aselle fiát, Praeseticius péket, aki a kilencedik kerületben lakik, 
állítólag ott végzi a munkáját is – és add őt át Plutónak, a halottak elöljárójának! … Tör-
jön rá láz, hideglelés, görcs, sápkór, izzadás és nyavalyatörés, reggel, délben, este, éjszaka, 
ettől a naptól és ettől az órától fogva. Zavard meg elméjét, hogy gyógyulást ne találjon – és 
ha netán alkalmad van rá, fojtsd őt, Praeseticiust, Aselle fiát a forró vízbe…”24

5. Tolvajok és rágalmazók megkötése. Az efféle elemek ugyancsak jelentős számban 
tevékenykedtek a császárkori Rómában. 

A következő példa szinte a büntetőjogi kategóriát kimerítő irigységről tanúsko-
dik, és a Krisztus születése körüli időből való:

„Quintus Domitius, Gaius fia – jó időt nekem és életemnek. Ezt megbízásként adom arra, 
hogy az alábbiak a holtak által tönkremenjenek és megköttessenek, hogy én legyek az örö-
kös: Gaius Graniusnak, Gaius fiának nevelt gyermeke, az államköltségen felszabadított 
Gaius Publicus Aphrodosius, Lucius Cornelius. Saját költségemen megkötöm őket, hogy 
tönkremenjenek.”

Sőt, olyan szöveg is akad, amiben arra való receptek olvashatók, amelyekkel a má-
gus képes megtalálni a tolvajt.

A következő dokumentum pedig egy knidoszi szentélyben került elő, és éppen 
a mágia vádja ellenében akarja megvédeni az alkalmazót:

„Antigoné áldoz Démétérnek és Korénak, Plutónak és valamennyi istennek és istennőnek 
Démétér mellett. Ha mérget adtam be Aszklepiadésznek, vagy lelkemben elhatároztam, 
hogy ártok neki, vagy ha elhívtam a feleségét a szentélybe, és három félminát adtam neki, 
hogy tüntesse el az élők világból: akkor Antigoné jöjjön el a Démétér templomába, vörösen 
izzva a láztól, és ne nyerje el Démétér pártfogását, hanem még nagyobb kínokat szenved-
jen. Ha bárki Aszklepiadész mellett szólt énellenem, ha megvesztegetett egy asszonyt, és 
pénzt adtam neki…”

Itt egy Antigoné nevű nő védekezik azon vád ellen, hogy mérget adott volna Aszkle-
piadésznek, vagy erre felbérelt volna egy másik nőt. Ez a római szaknyelv szerint 
veneficium.25 A szentélybeli titkos találka a méreg átadását célozta volna, ez pedig az 
antik mindennapok velejárója. A vádlott önmagát átkozza meg, és önmagára kéri 
az istennő haragját, hogyha hazudott volna. Ez az eljárás az eskü vallásos szertartá-
sához hasonlít, amely lényegében nem más, mint egy feltételes önelátkozás. Vagyis 

23 Karthágóban előkerült ólomtábla, idézi Hahn: i.m. 208.
24 Idézi Hahn: i.m. 206.
25 Jogi vonatkozásaihoz lásd: Sáry Pál: „A Lex Cornelia de sicariis et veneficis.” Publicationes 
Universitatis Miskolciensis, Sectio Juridica et Politica XIX (2001) 301-325. 



Hoffmann Zsuzsanna82

az eskütevőt megbüntetik az eskü istenei, ha hamisan esküdött, vagy esküjét ké-
sőbb megszegte, tehát a defíxio és az eskü ez esetben közel állnak egymáshoz. 

A Kr.u. 1. században számos szöveg említi a mágia26 különböző alkalmazásait. 
Ezek közül a továbbiakban az idősebb Plinius hivatkozásait vizsgáljuk meg. A ter-
mészettudós szerző olykor meglepő módon, magyarázat nélkül efféle eljárás alkal-
mazását tanácsolja.

Műve egyik passzusában (28, 4) említi a carmen auxiliarét, amit az értelmezők 
homeopátiás vagy szimpátiás mágiaként magyaráznak.27 Az eljárás leírása összevet-
hető az idősebb Cato De agri cultura c. művének egyik részletével (160), ahol a ficam 
(luxus) gyógyításáról van szó. Cato az alkalmazandó ráéneklést cantióként nevezi 
meg. A sérült végtagnak úgy kell összeforrnia, mint az elhasított nádnak. Plinius 
munkájában számos orvos művét is felhasználja, s ez esetben – Catót követve – a 
mágia segítségéhez folyamodik. A ráéneklést – a cselekvés céljával egybehangzóan 
– carmen auxiliareként, tehát segítő ráéneklésként aposztrofálja. Ez a megnevezés 
a mágia orvosi alkalmazásához kötődik, amikor a mágia segítő hatására épített az 
alkalmazó.28

Plinius enciklopédikus összeállításában – hasonlóan az orvoslás történetéhez 
(28. könyv) – egy rövid mágiatörténetet is beiktat a 30. könyv elejére.29 Magát a má-
giát számos helyen említi, többször hevesen kikel ellene, értelmetlen hiedelemnek 
minősíti. Nála a magicus kitétel eleve egy idegen, pejoratív jelentéstartalmat is hor-
doz. A 30. könyv elején (30, 1) egyenesen a mesterségek legcsalárdabbikának ( fra-
udulentissima artium) mondja a mágusok „tudományát,” véleménye emlékeztet a 
Szent betegség szerzőjének hangvételére. Bemutatja e különleges és sajátos mesterség 
eredetét, valamint forrásait is. Tudomása szerint a mágia Xerxész perzsa király gö-
rögök elleni hadjárata során jutott el Perzsiából a görög földre, jelesül az őt elkísérő 
tanácsadónak, Osztanésznek köszönhetően.30 Szerinte a mágia a gyógyászat, a val-
lás és az asztrológia31 keveréke. A felsoroltak közül leghangsúlyosabbnak, mintegy 
alapnak a gyógyászatot tekinti. Felfogása szerint a gyógyító gyakorlatnak két fontos 
területe van, ezek egyike az orvoslás, amit ő jónak minősít, a másik viszont a má-
gia, amit rossznak és károsnak tart. Ez utóbbiról azt mondja, hogy önhitt módon 
felsőbbrendűnek és az istenekhez kapcsolódónak – altiorem, sanctiorem medicinam 
– tekinti magát. A természettudós szerző meglátása szerint a mágia a gyógyászat 
azon részéből ered, amelyik csupán színleli a gyógyító tevékenységet. A 28. és a 29. 

26 A mágiához és varázslatokhoz vö. még C. Zintzen: „Zauberei”, Der kleine Pauly 5, München 
1979, 1460 skk.
27 F. Graf: i.m. 36 skk.
28 Cato írásában érthetetlen, abrakadabra típusú ráolvasás szerepel, amely egyesek véleménye 
szerint nem halandzsanyelv, hanem valamilyen keleti nyelv szavai vannak benne.  
29 Plinius értékeléséhez lásd még F. Graf: i.m. 40-46. 
30 Naturalis historia 30, 8-11.
31 A görögöknél nem mutatható ki egyértelműen a mágia és az asztrológia szoros kapcsolata, sőt a 
jóslás és az orvoslás kapcsolata sem; a Platón által emlegetett koldus papok és jósok tevékenysége 
meglehetősen szerteágazó. 
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könyv is többször hivatkozik a mágusok gyógyító praktikáira, de egyértelmű az 
említések kritikus célzata. A 28. könyvben (28, 18) említi például az evocatio szertar-
tásának továbbélő gyakorlatát, ezt viszont nem gondolja a mágiához tartozónak.32 
(Megjegyeznénk, hogy éppen a hivatalos, ünnepi szertartásrendbe való beépülés 
adta meg a mágiának azt a lehetőséget, hogy a „magánjellegű varázslás” köréből 
kilépjen. Ezt a fajta beépülést jól illusztrálja Ovidius ünnepismertető naptára.33)

A 30. könyvben Plinius már határozottabban, de nem szisztematikusan ellen-
zi a mágiát. Véleménye eltér a korábbi álláspontoktól, nem azonos sem a görög, 
sem a köztársaságkori mágia-értelmezéssel, és nyilvánvalóan hatott rá saját korának 
felfogása is. Ismeri az idevágó görög forrásokat, hivatkozik is rájuk, és ő maga is 
átveszi azok terminológiáját. Nem minden esetben viszonyul negatívan a mágiá-
hoz, előfordul, hogy a magorum remediát, tehát a mágusok gyógymódjait javasolja. 
Elemzése nem történelmi hitelességű, az összegyűjtött, különböző eredetű infor-
mációk alapján foglal állást, és hajlik arra, hogy színlelt gyógyítási módnak tekintse 
a mágiát. Úgy látja, hogy a mágia szorosan kötődik a religióhoz,34 ami szerinte a hie-
delmekhez és a rítusokhoz való nagyon merev kötődést jelenti. Az ilyen értelemben 
vett religio Plinius meglátása szerint már túllép a hagyományos vallásosság keretein, 
s ilyen módon a mágia körébe tartozik. A mágus egyébként tevékenységének sikere 
érdekében gyakran folyamodik természetfeletti erőkhöz, már csupán a hatáskeltés 
végett is. Plinius ezt az eljárást néha egyszerűen a superstitio (babona) körébe sorol-
ja. Szerzőnk mágia-értelmezése szerint a harmadik összetevő az asztrológia (artes 
mathematicae),35 ami a mágia jósló funkciójához kapcsolódik.36

A keletkezés és korszakolás problémáit kutatva, Plinius a mágia fénykorának 
kezdetét hatezer évvel Platón halála előttre datálja, és nagy csodálattal adózik an-
nak a szívósságnak, amivel ilyen sokáig képes volt fennmaradni: 

„Első pillantásra meglepő, hogy ilyen hosszú idő után is élők ennek a mesterségnek a ha-
gyományai, noha ebben az időszakban nem volt írásbeliség, sőt, még a folyamatos oktatás 
gyakorlata sem alakult ki.”37 

32 Macrobius, Saturnalia 3, 9 a szertartás kapcsán varázsigék mondását említi, amit ő saját 
bevallása szerint Sammonicus Serenus Titkok könyve (Res reconditae) című munkájából vett, ez 
a forrás pedig egy bizonyos Furius régi könyveit jelölte meg forrásként; lásd még Hahn István: 
Róma istenei, Budapest: 1975, 163 skk.
33 A jelenség különösen jól megfigyelhető az alvilághoz és annak istenségeihez kapcsolódó halotti 
ünnepek szertartásaiban, így a Feralia (február 21.) és a Lemuria  (május 9., 11., 13.) rítusaiban. 
A császárkorra ezek divatja már némiképpen visszaszorult, de az „ősi szokásokat” még őrzi az 
emlékezet.
34 30, 2. A religio a rómaiaknál a vallás megnevezése, és feltehetőleg hordozza a ‘megkötés, a 
valamihez való merev ragaszkodás’ értelmet is, ami a római vallást valamennyire jellemzi is.
35 Vö. Franz Boll–Carl Bezold: Csillaghit és csillagfejtés. Helikon Kiadó, 1987; és Kákosy László: 
Egyiptomi és antik csillaghit. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1978 (Apollo Könyvtár 9). Lényegében 
ugyanez a három komponens alkotta a mágiát Zarathusztra korában Perzsiában is, ahonnan 
elterjedt, és ahol még a Kr.u. 1. században is nagy jelentőséggel bírt. 
36 Nat. hist. 30, 2.
37 Ford. Hoffmann Zsuzsanna.
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Alkotóelemeit tekintve hasonló a perzsa mágia is. A mágiát tehát alapvetően egysé-
gesnek lehet tekinteni, a hatása pedig nagyon is széleskörű. Természetesen vannak 
helyi sajátosságai, sőt, elítélendő elemei is, ilyen például az emberáldozat vagy a 
druidák ténykedése. A rómaiak szemében hordoz továbbá egyfajta idegen jelleget 
is. Plinius álláspontja erről a következő: 

„A druidák ilyen jellegű jóslásának és orvoslásának Tiberius Caesar uralkodása vetett 
véget… Nem lehet eléggé megbecsülni, mennyivel tartozunk azoknak a rómaiaknak, akik 
véget vetettek a borzalmaknak, amelyekben az emberölés a legvallásosabb cseleket volt, s a 
halott megevése szintén nagyon egészséges.” (30, 4, 13). 

Plinius nem osztja a görög filozófusok mágia iránti lelkesedését sem, de egységes-
nek látja ezt a csalárd „tudományt.” Meglátása szerint a mágia egyértelműen hatott 
a rómaiakra: „Biztos, hogy a mágia nyomot hagyott az itáliai népekben” (30, 12). 

A filozófusokkal szemben – akiket megtévesztettnek tart – éppen olyan kritikus 
a szerző, mint amennyire elítélően nyilatkozik Nero magatartásáról, aki beavattatta 
magát a perzsa mágiába.38 Plinius ugyanis külön teret szentel Nero császár mági-
ához való vonzódásának, amiről ironikus hangvétellel beszél. A vele kapcsolatos 
történetek szintén a jóslás tárgykörébe sorolhatók, az említett jóslási módok mind-
egyike a mágiához tartozik.39 

Plinius itteni különös állásfoglalása szerint valójában sem a római köztársaság 
korában, sem pedig a görögöknél nem tartozott a mágia körébe a gyógyítás és a 
jóslás. Fritz Graf véleménye szerint azonban – a papiruszok tanúsága alapján – még 
a császárkor vonatkozásában sem helytálló Plinius meglátása.40

Bár tény, hogy a mágikus rítusoknak van némi közük a jósláshoz és a gyógyítás-
hoz, a fő „szakterületük” egyértelműen a rontó, illetve a szerelmi mágia. Feltűnő, 
hogy Plinius nem tesz említést a rontó mágia rítusairól, illetőleg ebben a kérdésben 
a 28. könyv szerint a XII táblás törvény rendelkezéseit tartja mérvadónak. A rontó 
rítusok a Digesta szerint (48, 8, 3) tiltottak voltak Rómában. Ami ellenben egyértel-
műen nem ütközik tilalomba, az az időjárásvarázslat témaköre.

A mágia császárkori szerepéről alkotott képet tovább árnyalják Tacitus közlései,41 

38 Úgy tűnik, a mágiának a gyógyításban és jóslásban betöltött fontos funkciói közül Plinius 
az utóbbit érzi meghatározónak, ezt igazolja Próteusz és a thelmesszoszi boszorkányok 
szerepeltetése. Ezekről Cicero jóslásról szóló írásában a következőket olvashatjuk: „Az arabok, 
frígek, cilíciaiak pedig, mivel leginkább állatok legeltetésével foglalkoznak, télen és nyáron bejárva a 
mezőket, hegyeket, könnyebben megfigyelték a madarak énekét és röpülését. Ugyanez az ok játszott 
közre Pisidiában és a hozzánk közeli Umbriában. Míg az egész Karia, különösen a Thelmesszosz-
beliek – akikről az előbb beszéltem –, mivel igen kövér és bőven termő földeken laknak, és mert földjük 
termékenysége kedvezett minden megtermésének és létrejöttének, ezért figyelmüket a szokatlan jelenségek 
tanulmányozására fordították.” (Cicero: A jóslásról 1, 94. Szeged: Belvedere Kiadó, 2005, ford. 
Hoffmann Zsuzsanna.)
39 Plin., nat. hist. 30, 14. 
40 F. Graf: i.m. 43.
41 Annales 2, 27; 2, 28; 4, 22; 12, 22; lásd még John Fergusson: The Religions of the Roman Empire. 
London: 1970, 157-178.
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amelyeket a Iulius-Claudius kor mágiapereiről ad. Tacitus a magicae superstitiones, il-
letve a magorum sacra kifejezéseket használja, tehát nem minősíti a kérdéses eljárást. 
Az általa említett esetek tartalmi vizsgálata révén két eset minősíthető jóslásnak, a 
többi viszont a rontó mágia esetei közé tartozik. Tacitus adatai arra vallanak, hogy 
igenis gyakorolták ezeket az okkult eljárásokat42 Plinius korában, noha ő nem be-
szél róla. Tacitus szolgál adattal a mágia és asztrológia kapcsolatának igazolására is. 
Lollia Paulinát azzal vádolták, hogy Claudius császár esküvője kapcsán arról kért 
információt az asztrológusoktól, hogy meddig fog élni az uralkodó.43 A másik rész-
letben a Drusus Libo elleni perről van szó, ahol a mágikus célzatú asztrológiához 
nekromanteia, valamint a hatalom megdöntésének a terve is társul.44 Tacitustól azt is 
megtudhatjuk, hogy ezen esetek miatt – mindkettőben a jövőről tudakozódtak – 
sor került a mágusok és a chaldeusok elűzésére.

Plinius terminológiája nem mindig pontos, a méregkeverést (veneficium) nem so-
rolja egyértelműen a mágia körébe. A császárkori jogászok szerint azonban a vene-
ficium a mágia speciális esete.45 A jogtudós Paulusnál (Kr.u. 3. sz.)46 azt olvashatjuk, 
hogy a varázskönyvek puszta birtoklása éppen úgy büntetendő, mint a varázsprak-
tikákban való bűnrészesség. A törvényszövegek hivatalos szóhasználatában a magus 
és veneficus mellett megjelenik a maleficus is.47 A mágia és a jóslás kapcsolata  később 
is ismert volt, Sevillai Isidorus egyenesen a mágia fő területének gondolja a jóslást.48

Plinius a 30. könyvben a magia kifejezéssel jelöli a gyógyító eljárásokat, sőt az 
asztrológiát is. Ez utóbbi szerinte tudomány, amelynek szakemberei és szakirodal-
ma is van. A korai császárkorban tudomásunk szerint nem tiltotta ezek gyakorlását 
törvény, az viszont tény, hogy olykor elűzték ezek művelőit, ha ténykedésük ál-
lamérdeket sértett, például az uralkodó életkilátásait, a politikai hatalom alakulását 
firtatták. Működésük – Plinius tudomása szerint –  inkább a magánszférát érintet-
te, illetőleg a magánszemélyek gyógyítására koncentrált. Ezt a formát nem tiltot-
ták, ezért Tacitus a perek kapcsán nem tesz említést a gyógyító mágiáról, csupán 
a jóslást érinti, de a mágusokkal szemben nem csak ez a vád. Az állam, illetve az 
uralkodó sorsára vonatkozó jóslatkérés értelemszerűen az állam kiváltsága, magán-
személy részéről ez már felségsértés.49

A korai császárkorban tehát a mágia magában foglalja a gyógyítást, az asztrológi-

42 Idézés, méregkeverés, defixio stb.
43 Annales 2, 28, 2; mellékesen az ilyen természetű jóslatkérés egyben felségsértés is.
44 Annales 2, 27-28.
45 A kérdéshez lásd Sáry Pál: „A Lex Cornelia de sicariis et veneficis.” Publicationes Universitatis 
Miskolciensis, Sectio Iuridica et Politica XIX (2001)301-325.
46 Sententiae 5, 23, 17, lásd Fritz Graf: i.m. 185, 110. jegyzet.
47 Digesta 9, 18, 7.
48 Etymologiae 5, 21.
49 Tacitus, Annales 2, 27; 12, 22;  a felségsértéshez lásd még Richard A. Bauman: The Crimen 
maiestatis in the Roman Republic and Augustan Principate. Johannesburg: 1967; és Hoffmann 
Zsuzsanna: „A felségsértés Caesar korában.” Abhivadana. Tanulmányok a hatvanéves Wojtilla Gyula 
tiszteletére. Szeged: 2005, 185-196. 
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át és a jóslást is, és egyértelműen idegen jelleget is mutat. Ez a magyarázata annak, 
hogy a senatus időnként kiutasítja ezen mesterségek folytatóit. De míg teljesen ért-
hető a Lex Cornelia fellépése a fegyveres gyilkosságok ellen, addig meglepő a tör-
vény hatályának veneficiumra való kiterjesztése. Efféle mérgezési praktikák bármely 
korban előfordulhattak, és az adott időszakban nem igazolható az esetek számának 
látványos növekedése. A kései köztársaság idejéből defixiós táblák nem maradtak, 
de ez a tény az előfordulást nem zárhatja ki, sőt tekintettel arra, hogy a törvényal-
kotás mindig a gyakorlatot követi, bizonyára nem volt alaptalan a törvény hatályá-
nak kiterjesztése. Plinius korában viszont nagyon is divatosak és elterjedtek voltak 
a különféle mágikus praktikák, közlése szerint mindenki rettegett tőlük: „Nincs 
senki, aki ne tartana attól, hogy valamilyen titokzatos szertartás folytán defixio áldozatává 
válik.”50 Az efféle praktikákra – érzelmi labilitásuk következtében – különösen fo-
gékonyak voltak a nők. Cicero a szakrális törvényekről értekezve külön kitér erre a 
vonatkozásra:

 „Az asszonyoknak ne legyenek éjszakai szertartásaik azokon kívül, amelyeket a nép ja-
vára az ősi szokásnak megfelelően tartanak meg. Senki ne részesüljön beavatásban, leszá-
mítva Ceres görög misztériumát, miként az szokásban van.”51 

Továbbmenve Cicero azt is közli ugyanezen a szöveghelyen, hogy a „halottak 
lelkének,52 vagyis az alvilági isteneknek a jogai szentek legyenek.” Ez utóbbi kitétel nyilván 
a nekromanteiát is érinti. Egyébként a misztériumkultuszokat leszámítva, a mágikus 
áldozatok is zömmel éjszaka, mindenképpen titokban zajlottak, továbbá zömmel 
nők részvételével vagy kezdeményezésére. A császárkori joggyakorlat is észrevette 
ezeknek a szertartásoknak a mágiával való kapcsolatát. Paulus a Lex Cornelia kom-
mentárjában beszél ilyen éjszakai szertatásokról, amelyeket az emberek megbabo-
názásának, megtévesztésének célzatával rendeznek.53 A törvényes tiltás egyik moz-
gatója nyilván az lehetett, hogy ellenőrzés nélkül ne lehessen efféle szertartásokat 
lefolytatni. 

Plinius alapján nem tűnik egyértelműnek, hogy a veneficium a mágiához tarto-
zik, Tacitus viszont egyértelműen odasorolja. Paulus császárkori jogász szerint már 
maga a varázskönyvek birtoklása is éppen úgy büntetendő, mint maga a mágikus 
cselekmény.54 Plinius a gyógyító rítusokra és az asztrológiára is használja a magia 
megnevezést. A császárkor elején nem tudunk a mágia ellen hozott büntető ren-
delkezésekről, csak időnként léptek fel ellene. Ugyanakkor a hellenisztikus világra 
nyitott római elit átvette a mágia „divatját” is, mivel már kevésbé kötődött saját 
hagyományaihoz.

50 Plinius, nat. hist. 28, 19; vö. még Cicero, Brutus 217; De oratore 129. 
51 Cicero, A törvények 2, 21 (Budapest: Gondolat Kiadó – Debreceni Egyetem Állam- és 
Jogtudományi Karának Kiadványai, 2008, ford. Simon Attila).
52 A Dii Manes-re vonatkozik, akiket isteni tisztelet illetett meg. 
53 Paulus, Sententiae 5, 23, 15. 
54 Sententiae 5, 23, 17.
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Plinius a 18. könyvében (41-43) egy érdekes esetről tudósít. C. Furius Cresimus,55 
a volt rabszolga, feltűnően sikeres gazdálkodó, bíróság elé kerül. A vádlói „ősho-
nos” rómaiak, akik a vádlott sikerét mágikus és varázspraktikáknak tulajdonítják. 
Jellemző, hogy a hagyományokhoz ragaszkodó, konzervatív római társadalom ki-
rekeszti a feltörekvőt, Plinius azonban ebben az esetben nem mágiáról, hanem a 
korábbi mezőgazdasági gyakorlatról56 és a mos maiorumról („ősi szokások”) beszél. A 
perben felmentő ítélet születik, vagyis a társadalom – kényszerű módon – elfogad-
ja és befogadja a vádlottat, aki idegen létére is az ősi római erények következetes 
képviselője. 

Egy másik Plinius-részlet egy gyógynövény mágikus orvoslásban való alkalma-
zásáról tudósít:57 

„Ariminium környékén ismernek egy rezeda58 nevű növényt. Gyógyítja a fekélyt és a 
gyulladást. Aki ezt használja, mondja a következőt: ‘Rezeda, csillapítsd a betegségeket; /  
Tudod-e, tudod-e melyik ifjú keresett itt gyógyító / gyökereket? / Ne legyen se feje, se lába.’  
Ezt háromszor mondják el, és ugyanannyiszor köpnek.”

Szintén gyógyító célzattal ajánlja a mágikus módszert Plinius a negyednapos láz59 
esetén: 

„A negyednapos lázzal szemben az orvosi kezelés semmiféle gyógymódot nem ígér. Ezért 
inkább a mágusok gyógyító eszközeit soroljuk fel” (30, 98).  

Sokat foglalkoztatta a kutatókat a mágikus szertatások kíséretében elmondott, gya-
korta értelmezhetetlennek látszó szöveg. Vannak olyan állásfoglalások, miszerint 
ezek, hasonlóan az ismert ‘abrakadabra’ típusú mondásokhoz, valóban értelmez-
hetetlenek, mások szerint valamilyen keleti nyelv nehezen megfejthető szavai. Érin-
ti a kérdést Plinius is: 

„Nem könnyű megmondani, hogy a mágia hitelét az idegen és kimondhatatlan szavak 
rombolják-e jobban, avagy a váratlanul felbukkanó, komolytalannak ható latin szavak, 
ugyanis ilyenkor valami különlegeset várnánk, olyat, amivel az istenek befolyásolhatók, 
vagy még inkább kényszeríthetők” (28, 4, 20).

55 Római környezetben feltűnő az idegen hangzású név is, feltehetően Khrésimos, egy, a görög 
keleten elterjedt névforma lehetett az eredeti névalak.
56 Az általa többször idézett Cato-féle alapelvekről. Hasonló a Plinius-kortárs Columella 
véleménye is: a sikeres gazdálkodásnak három fontos alapeleme van: a hozzáértés, a ráfordított 
tőke, valamint a munka szeretete.
57 Naturalis historia 27, 106, 131. 
58 A név a latin re-sedare szóból ered, jelentése ‘nyugtat, lecsillapít’. A növény botanikai neve 
Paeonia officinalis (Paeoniacae), bazsa- vagy pünkösdirózsa; cserzőanyagot és fenolt tartalmaz. 
Ld. még Dioskuridés, mat. med. 3, 147, aki két fajtáját is említi. Nálunk kedvelt kerti növény, 
mely a Földközi-tenger vidékéről származik, ahol vadon is előfordul. Az ókorban Paion gyógyító 
istenhez tartozónak gondolták, aki elsőként talált rá erre a mágikus hatású növényre; vö. még 
Vergilius, Aeneis 8, 769; Theophrastos, hist. plant. 9, 8, 6. Ez utóbbi azt tanácsolja, hogy csakis 
éjszaka szabad kiásni. Említi még Plinius 25, 29; 27, 84.
59 Vö. még Plinius, nat. hist. 7, 170; Celsus, Med. 3, 3. 
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Konklúzióként megállapíthatjuk, hogy az antik ember főleg  két esetben gyana-
kodott mágikus praktikákra: 1. egyrészt ha valaki váratlanul megbetegedett vagy 
meghalt, 2. másrészt megmagyarázhatatlan szakmai kudarc esetén, főként amikor 
nem akadt racionális magyarázat. Még a természettudós Plinius is azt ajánlja ne-
gyednapos láz esetén, hogy az érintett bízza magát a mágusokra. Ezt a felfogást a 
társadalom elfogadta, szinte felkínálta a kritikus helyzetek megoldására. A mágia 
ellen védekezni is lehetett, a mágikus tárgyakat és varázsszereket jól elrejtve sírok-
ban, falakban, tengerben, hogy ne lehessen rájuk akadni és helyükről elmozdítani. 
Az efféle védekezés és bajelhárítás célzatával viseltek továbbá különféle talizmáno-
kat, amuletteket, speciális köveket. Az ilyen védekezést célzó különös divat szin-
tén a római császárkorhoz köthető. A vizsgált kérdéshez számos adalékkal szolgál a 
természettudós Plinius is, anélkül hogy tudósként minden esetben elhatárolódna 
az eféle csalárd, megtévesztő eljárásoktól, illetőleg ezek művelőitől, vagyis a viszo-
nyulása ambivalens. Véleménye eltér a korábbi időszak mágia-értelmezéseitől – be-
leértve a római köztársaságkort is –, sőt, olykor még a saját koráétól is, amelynek 
pedig kétségtelenül a hatása alatt állt.


