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Két jelentős ásatás szinte egyazon időben hozta felszínre a római kori Britannia 
jellegzetes vallási feliratait, az ólomlemezekre írt üzeneteket Minerva Sulis isten-
nőnek és Mercurius istennek. 1977 és 1979 közt tárták fel Mercurius szentélyét 
Uleyban, Gloucestershire megyében. A templom helyén már a vaskorban (sőt, 
talán már a neolitikumban) szentély állt, és a korai középkorban feltehetőleg ke-
resztény templomként használták. A vaskori szentélyben fogadalmi ajándékként 
fegyvereket helyeztek el, ami a helyi istenség hadisten jellegére utal. Az isten nevét 
egyelőre nem tudjuk, de a rómaiak érkezésükkor Mercuriusszal azonosították, 
kőből faragott kultuszszobrának darabjai (köztük az isten feje) megőrződtek.  
A szentély területét a későbbiekben felszántották, ezért a szántókból került elő az 
a nagyjából ötven ólomlemez, amelyek kéréseit általában Mercuriushoz, de más 
istenekhez is címezték.2 A táblák egy része még publikálásra vár.

Aquae Sulis, a mai Bath területén a 18. században bukkantak rá a rómaiak 
által épített fürdőre. A kelták egy termékenységistennőt, Sulist, tiszteltek a forrás 
közelében, akit a rómaiak Minervával azonosítottak. A római fürdő és szentély 
területén a feliratokat Minerva Sulisnak szentelték. A fürdő vízelvezető rendszerét 
1979–1980-ban tisztították meg a régészek, és nagy meglepetésükre nem kevesebb, 
mint 180 ólomlemezre írt üzenetet találtak meg a csövekben. A táblák szövegét 
roger Tomlin publikálta.3 

A két lelőhely ólomlemezre írt feliratait korábban átoktáblákként értelmezték, 
de valójában ezek nem titkos szertartások során keletkezett mágikus szövegek, ha-

1 ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, OrCID 000-0001-878-8102. A tanulmány az OTKA 
K 119979 számú projekt támogatásával készült.

2 Woodward, Ann – Leach, Peter: The Uley Shrines: Excavation of a ritual complex on West 
Hill, Uley, Gloucestershire: 1977–9, London, 1993. . Öt táblát e könyv 118–126. oldalán publikált 
roger Tomlin.

3 Tomlin, roger: Tabellae Sulis: Roman inscribed tablets of tin and lead from the sacred spring at 
Bath, Oxford, 1988. . A kötet 60. oldalán Tomlin közli valamennyi 1988-ig megtalált britanniai 
tábla adatait. Az újabban megtalált táblák összeállítása: Tomlin, roger: „Cursing a thief in 
Iberia and Britain.” in Gordon, roger – Marco Simón, Francisco: Magical Practice in the 
Roman West, Leiden, 2010, 245–273.
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nem üzenetek, amelyeket a két szentélyben nyilvánosan helyeztek el, arra számítva, 
hogy a kilátásba helyezett isteni megtorlásoktól tartó tolvajok visszaszolgáltatják 
az eltulajdonított tárgyakat egykori tulajdonosaiknak.

Azért is indokolt nem a mágia, hanem a kultusz emlékei közé sorolni ezeket a 
dokumentumokat, mert saját magukat nem átkoknak (defixio, devotio) nevezték, 
hanem más, olykor bírósági kifejezésekkel írták le (a példák Uleyből származnak):

– adomány: donat, dat, donator, donavi
– lap: carta
– memorandum: commonitorium
– panasz: queritur, conqueror, queror
– kérés: rogat, rogo, rogaverim
– kérvény: petitio, iteratis precibus.4

Ezt a felirattípust a szakirodalom az igazságért való könyörgésnek (prayer for 
justice) nevezi.5 Henk Versnel (David Ogdenre hivatkozva) öt pontban sorolja fel 
az átoktáblák és a prayer for justice feliratok közti különbséget:

1. A táblák nyelvezete nem a megkötésre irányul, hanem inkább ima, könyörgés. 
Az átoktáblák jellegzetességei közül pl. hiányoznak a varázsigék (voces magicae).6

2. Általában főbb és köztiszteletben álló istenségeket szólítanak meg, bár az 
alvilágiak túlsúlyban vannak.

3. A megszólított hatalmakkal szemben alázatosak, tiszteletteljesek.
4. A levelek címzettjei ismeretlenek, míg az átkok általában megnevezik a 

„célszemélyt”.
5. Az átkok örök időkre szólnak, a prayaers for justice feliratok meghatározott 

időre (amíg a tolvaj az ellopott tárgyat vissza nem szolgáltatja).7

A tolvajokat a következő fordulatokkal nevezték meg: ‘Név’ szerint: nomen furis, 
‘akár férfi, akár nő’: si baro si mulier, ‘akár szabad, akár rabszolga’: si servus si liber 
‘akár fiú, akár lány’: si puer si puella. Az ellopott tárgyak is igen nagy változa-
tosságot mutatnak:8

4 Tomlin, roger: Roman curse tablets from the temple of Mercury at Uley in southern Britain. 
Előadás, amelyet 2017. március 21-én tartott az ELTE-n. 

5 Versnel, Hendrik Simon: „Beyond Cursing: The Appeal to Justice in Judicial Prayers”. in 
Faraone, Christopher A. – Obbink, Dirk: Magika Hiera, Oxford, 1991, 60–106; Versnel, 
Hendrik Simon: „Prayers for justice, East and West: New finds and publications since 1990”. 
in Gordon – Marco Simón: i. m. 275–354.

6 Az antik átoktáblákról átfogó leírást ad: Németh György: „Sötét varázslatok. Az antik 
átoktáblák két korszaka.” Vallástudományi szemle, 6, 2012,  71–104.

7 Versnel (2010): 327.
8 A példák ugyancsak Uleyből származnak, a felsorolás r. Tomlin előadását követi (Tomlin, 

roger: Roman curse tablets from the temple of Mercury at Uley in southern Britain. Elhangzott 
2017. március 21-én.
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– igavonó állat (iumentum)
– lenvászon (lintiamen)
– arany gyűrű a házamból (anulus aureus de hos[pitiolo] )
– zabla (frenem)
– gyűrű (anulum)
– ezüst lemez és négy gyűrű (lami[l]la una et anulli quator)
– egy köpeny anyaga ([m]ateriam sagi)
– két kereket és négy tehenet és házam több kisebb felszerelését (rotas duas et 

vaccas quattuor et resculas plurimas de hospitiolo meo)
– kesztyűk (manecilis … manicili[o]s)

A két lelőhely ólomlemezre írt feliratos emlékei közül eddig csak kettő jelent meg 
magyar fordításban.9

ULEY10

Uley 1. Cenacus panaszt tesz Mercurius istennek Vitalinusról és fiáról, Natalinusról, 
az igásállat miatt, amelyet elloptak tőle, és arra kéri Mercuriust, hogy ne legyenek 
egészségesek addig, amíg csak vissza nem adják nekem az igásállatot, amelyet 
elloptak, és az istennek meg nem adják az áldozatot, melyet kirótt rájuk.11

Uley 2. Feljegyzés (commonitorium) Mercurius istennek Saturnina asszonytól, a 
vászonruha ügyében, amelyet elveszített. (Azt kéri,) hogy aki ellopta azt, ne találjon 
megnyugvást, amíg a fent említett tulajdont el nem viszi a fent említett szentélybe, 
akár férfi, akár asszony, akár rabszolga, akár szabad. ő (Saturnina) átadja (értéke) 
egyharmad részét a fent említett istennek, ha visszaszerzi a tulajdonát, amiről 
fentebb írt. Egyharmad részét annak, amit elveszített, átadja Silvanus istennek, ha 
visszaszerzi azt, akár férfitől, akár nőtől, akár rabszolgától, akár szabad embertől.12 

9 Uley 72; Tab. Sulis 44. Németh (2013): 749–750.
10 Az átoktáblák rajza, fényképe és átírása a következő honlapon található meg: http://curses.

csad.ox.ac.uk/4Dlink2/4DACTION/WebrequestCurseTabletSearch?searchType=browse&sea
rchField=CurseNumber (Letöltés: 2017. november 21.) A fordítást több helyen módosítottam 
Tomlin újabb olvasatai alapján, amelyek a budapesti előadáson kiosztott dokumentumban 
voltak olvashatók.

11 Ebben az esetben Cenacus ismerte a tolvajok nevét. Abban reménykedett, hogy a szentélyben 
kiállított panasz hatására visszaadják az igásállatot.

12 Saturnina két istent is megnevez, és ha visszakapja a vászonruhát, értékének egyharmadát 
felajánlja a segítő istennek. Az nem teljesen egyértelmű, hogy az egyharmad a két isten között 
oszlik meg, vagy fejenként kapnak egyharmadot, illetve, az a legvalószínűbb, Silvanus csak 
közvetítője volt a Mercuriushoz intézett kérésnek.
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Uley 3. Mars Mercurius istennek … arany gyűrűt a házamból … ellopta, és egy 
vas béklyót … aki csak okozta a kárt … találja meg az isten a tulajdonomat.13

Uley 4. Biccus14 átadja Mercuriusnak, amit elveszített, (hogy a tolvaj,) akár férfi, 
akár hímnemű15 (si vir si mascel), ne tudjon se vizelni, se székelni, se beszélni, se 
aludni, se ébren lenni, se  egészséges vagy ép lenni, amíg csak vissza nem hozza 
azt Mercurius templomába. Ne legyen öntudatánál (ne co(n)scientiam), amíg csak 
én közbe nem lépek.

Uley 5. A tolvaj nevét (nomen furis), aki ellopta a zablámat, akár szabad, akár rab-
szolga, akár férfi, akár nő,16 átadom az istennek, … két rész AFIMA,17 a harmadik 
az egészségéért.

Uley 33. Lucilia Mellossus (lánya), AEXSIEVMO,18 Minu(v)assus | Senebel[l]ena 
(fia).19

Uley 43. Mercurius istennek Docilinus. … Varianus és Peregrina és Sabinianus, 
akik ártást hoztak lábasjószágomra és a földre olvasták rá azt.20 Kérlek, vezesd őket 
a leghatalmasabb halálba, és ne engedj neki sem egészséget, sem alvást, amíg csak 
jóvá nem teszik általad, amit velem tettek. 

Uley 55. Mintla rufus Mercurius istennek. Átadtam őt, akár nő, akár (férfi), … 
egy kabát anyagát. Átadtam (őt).21

13 A töredékes felirat érdekességét a két ellopott tárgy értékének feltűnő különbsége adja.  
A felirat szövegét Tomlin pontosította, vö. Britannia 22 (1991), 308.

14 Helyesen talán Vicus, de a Biccus kelta név is létezik.
15 A szokásos akár férfi, akár asszony helyett. Egyedülálló fordulat, lehet, hogy tévedés hozta 

létre, de az is, hogy Biccus sejtette, ki lopta meg, és a tolvaj férfi volt. A si vir si mulier (akár 
férfi, akár asszony) fordulat olyan alapeleme volt ezeknek a fohászoknak, hogy Biccus még 
akkor is ragaszkodott hozzá valamilyen formában, ha tisztában volt az elkövető nemével

16 Egyedül a britanniai táblákon fordul elő a si baro si mulier formula a si vir si mulier (akár férfi, 
akár nő) helyett. A baro szó eredetére egyelőre nincs meggyőző magyarázat, de a jelentése a 
kontextus alapján egyértelműen férfi.

17 A betűsor értelmezése bizonytalan. A femina (nő) átírás az adott helyen értelmezhetetlen.
18 A szó olvasata bizonytalan.
19 Egyszerű névlista, nem derül ki a feliratból, hogy a kérés szerzője pontosan mit követelt tőlük.
20 A három személy elátkozta Docilinus jószágát és földjét, ha Tomlin értelmezése helyes e 

töredékes feliratrészről: et INT.rr[.] prolocuntur.
21 rufus nyilván arra az időre adta át a kabát anyagának tolvaját Mercuriusnak, amíg az vissza 

nem szolgáltatja neki az anyagot. A Mintla értelmezése bizonytalan.
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Uley 76. A szent Mercurius istennek. Könyorgök hozzád azok miatt, akik rosszat 
gondolnak rólam és rosszat tesznek (velem?), akár rabszolga, akár szabad, akár férfi, 
akár nő. Ne engedd meg nekik, hogy álljanak vagy üljenek, igyanak vagy egyenek, 
vagy hogy jóvátegyék ezeket az indítékokat,22 hacsak nem a saját vérükkel …23 

Uley 80. Az ólomlemez (carta),24 amelyet átadtam Mercuriusnak, bosszút követel 
a kesztyűkért (manecilis),25 melyeket elvesztettem. Vegye26 vérét és egészségét 
annak, aki ellopta. Gondoskodjék róla, amit Mercurius istentől kérünk. A lehető 
leggyorsabban (tedd meg) azzal, aki ezeket a kesztyűket (manicili[o]s) elvette.

Uley 86. Petroni(i)us.27

BATH28

Bath 4. Legyen folyékony, mint a víz, aki a díszcsatomat29 ellopta… Aki csak ellopta 
azt: Velvinna, Exsuperus, Verianus, Severinus, Augustalis, Comitianus, Minianus, 
Catus, Germanilla, Iovina.

Bath 5. Docimedis elveszítette két kesztyűjét (manicilia), és kéri, hogy a tolvaj 
veszítse el értelmeit (mentes suas!)30 és szemét az istennő szentélyében. 

Bath 8. Átadtam Sulis istennőnek a hat ezüst érmét, amelyeket elvesztettem. Az 
istennő kényszerítse ki azoktól, akiknek a neve ezután ide van írva: Senicianus és 
Saturninus és még Anniola. A feliratos lemezre fel lett írva.31 Anniola, Senicianus, 
Saturninus.

22 A szöveg töredékes, értelmezése bizonytalan.
23 A felirat vége elveszett, pedig valószínű, hogy az isteni büntetést csak arra az időre kéri a 

felirat szerzője, amíg rosszakarói fel nem hagynak tetteikkel.
24 Helyesen charta.
25 A manecilis szó nem létezett az írott latinban, mielőtt a britanniai ólomlemezek szerzői le 

nem jegyezték. A manicillium is csupán egyetlen glosszában fordult elő.
26 Ti. az ólomlemez.
27 Egyetlen név, az ólomlemezen más nem szerepelt. Az nem derül ki, mit követel rajta a felirat 

szerzője.
28 A bath-i feliratok esetében a feliratok sorszámát adom meg Tomlin (1988) alapján.
29 Fibula. A latinban vilbiam állt, de ez feltehetőleg a fibulam hibás olvasata.
30 Talán tévedésből használta Docimedis a többes számú alakot, ugyanis egy embernek nem 

lehet több értelme. Ez az állapot (ti. az értelem elvesztése) nyilván csak addig tartott, amíg a 
tolvaj vissza nem adta a kesztyűt.

31 Charta picta perscripta. Feltehetőleg egy feliratos receptkönyvből származó formula, aminek 
nincs köze magához a kéréshez, vö. Kropp, Amina: „Sprachliche Betrachtungen zu den 
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Bath 32. Solinus Sulis Minerva istennőnek. Átadom istenségednek (numini tuo) 
és méltóságodnak fürdőruhámat (paxam balnearem)32 és köpenyemet. Ne engedd 
aludni, sem egészségnek örvendeni azt, aki kárt okozott nekem, akár férfi, akár 
nő, akár rabszolga, akár szabad, amíg csak fel nem fedi magát, és el nem hozza 
ezeket a tárgyakat templomodba. … gyermekei vagy az ő … és aki … tehát neki 
… aludni vagy (egészségesnek lenni) … a köpenyt és a többi dolgot, amíg csak el 
nem hozza ezeket a dolgokat a templomodba.33

lateinischen defixionum Tabellae auf der Grundlage einer elektronischen Datenbank”, Acta 
Antiqua, 49, 2009, 85. 

32 A paxa a pexa vulgáris formája. A szó jelentése finoman szőtt, többnyire tunica.
33 A szöveg második fele különösen nehezen olvasható. A fürdői lopásokat nagyon szigorúan 

büntették, mert a fürdők tolvajai, elijesztve a polgárokat, a fürdéshez való jog gyakorlását 
tették lehetetlenné. Sulis ráadásul éppen egy fürdőt tápláló forrás istennője volt.

A 4. számú bath-i levél Minerva Sulishoz. A szavakat fordítva írták, a 
szöveg kezdetének (IUQ IHIM) olvasata így qui mihi, vagyis: aki nekem. 
Korábban egy Vibia nevű nőről feltételezték, hogy ő követte el a lopást, 
de ez az értelmezés a fibula (díszcsat) szó hibás olvasatból ered.
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Bath 97.
Primurudeum.34 Basilia átadja Mars templomának ezüst gyűrűjét, hogy amíg valaki, 
akár rabszolga, akár szabad, hallgat, vagy bármit tud róla, legyen átkozott a vére, 
a szeme, minden tagja, és még a belei is emésztődjenek fel, ha ellopta a gyűrűt, 
vagy tudomása van a (tolvajról). 

Bath 98. Akár pogány, akár keresztény, akár férfi, akár nő, akár fiú, akár lány, akár 
rabszolga, akár szabad, attól, aki ellopott tőlem, Annianustól, Matutina fiától hat 
ezüstpénzt, az erszényemből, te, úrnő, istennő, szerezd vissza azokat tőle! És ha 
valami csalás folytán adta át nekem … és ezért ne add azt neki, hanem számítsd 
úgy (?), mint a vérét annak, aki így megsértett engem: Postumianus, Pisso, Locinna, 
Alauna, Materna, Gunsula, Candidina, Eutychius, Peregrinus, Latinus, Senecianus, 
Avitianus, Victor, Scotius, Aessicunia, Paltucca, Calliopis, Celerius.35

34 A szó értelmezése bizonytalan.
35 A felirathordozó ebben az esetben nem ólom, hanem bronz, ami kivételes az istennőnek írt 

üzenetek sorában. A felirat középső része nehezen értelmezhető. A hat ezüstpénz tulajdonjoga 
nem lehetett egyértelmű, és a felsorolt személyek esetleg éppen azt tanúsították, hogy a pénz 
nem Annianusé, ezzel sértették illetve vádolták meg őt. Tomlin (1988): 234. szerint a tolvaj 
ellenátka elleni védekezés lenne a felirat második része. Ebben az esetben nem a megsértett, 
hanem megátkozott a helyes fordítás. A felirat a 4. századból származik, és a pogányok és 
a keresztények egymás mellett élésének érdekes dokumentuma. Annianus egyértelműen 
pogány volt, ezért kérte Sulis segítségét. A pogány szót gens-ként használja, ami a szokásos 
gentilis rövidített formája.
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