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Agócs Nándor (1986) ókortörténész, 
régész, az ELTE BDPK Történelem 
Tanszékének adjunktusa, a SZIKM 
tudományos titkára. Fő kutatási te-
rületei a római társadalomtörténet, a 
latin felirattan és a római kőfaragás. 
Legutóbb megjelent kötete: Digni-
tas, auctoritas, maiestas és potestas 
Pannoniában. A politikai, vallási és 
gazdasági hatalom ismert pannoniai 
származású és helyi birtokosai Pan-
nonia térségében Augustustól Iustini-
anus koráig (Budapest–Pécs, 2019).

Grüll Tibor (1964) ókortörténész, az 
MTA doktora, egyetemi tanár, a Pé-
csi Tudományegyetem Ókortörténeti 
Tanszékének vezetője. Fő kutatási te-
rülete a Római Birodalom története, 
valamint a hellénisztikus és római 
kori judaizmus és a korai keresz-
ténység világa. Legutóbb megjelent 
kötete: Újabb ötven dolog, amit nem 
képzeltél volna a rómaiakról (Buda-
pest, 2019). 
Legutóbbi írása az Ókorban:
„Hazugságra munkál az írástudók 
tolla” – Bibliai régiségek hamisítása 
a 19. századtól napjainkig (2019/2).

Jusztinger János (1980) egyetemi ad-
junktus, a Pécsi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kara Római 
Jogi Tanszékének vezetője. Római 
jogász, fő kutatási területe a római 
vagyonjog egyes intézményei, illetve 
azok továbbélése modern jogunk-
ban. Legutóbb megjelent önálló mo-
nográfiája: A vételár az ókori római 
adásvételnél (Pécs, 2016). 

Szabó Ernő (1981) ókortörténész, a 
PTE Interdiszciplináris Doktori Isko-
lájának doktorjelöltje; az Ókortörté-
neti Tanszék tudományos segédmun-
katársa. Fő kutatási területe a római 
epigráfia és társadalomtörténet.

Íróanyagok és íróeszközök 
ábrázolásai római síremlékeken
Kísérlet egy gyakori ikonográfiai motívum 

tipológiai elemzésére

Agócs Nándor  – Grüll Tibor –  
Jusztinger János – Szabó Ernő

1. Íróanyagok és íróeszközök a Római Birodalomban

Az ókori Római Birodalomban kétséget kizáróan a papirusz számított a legfon-
tosabb íróanyagnak.1 Egyiptomban már a Kr. e. 3. évezred óta termesztették 
a papirusznádat (Cyperus papyrus), amely a papirusz alapanyagául szolgált. 

Innen exportálták a birodalom minden sarkába. A papiruszt Rómában legkorábban 
Ennius említi, de a hagyomány szerint mikor Kr. e. 181-ben felnyitották Róma le-
gendás királyának, Numa Pompiliusnak sírját, abban is találtak papirusztekercseket. 
Egy másik hagyomány ellenben azt tartja, hogy Rómába először V. Ptolemaios idején 
(Kr. e. 181–146) szállítottak Egyip tomból papiruszt, ahol annak használata rohamo-
san terjedt. A császárkor elején már maguk a rómaiak is többféle fajtájú és minő-
ségű papiruszt gyártottak. Egy standard méretű (kb. 340 cm hosszú) írásra használt 
papirusztekercs ára a Kr. u. 1. században 2 drachma, a 3. század közepén 4 drachma 
volt Egyiptomban, miközben az 1. században egy mezőgazdasági munkás napi bére 
1 drachmát tett ki.2 Lehetséges, hogy a papirusz drága volt a társadalom legalsóbb 
rétegei számára, de a honestiores módosabb tagjai gond nélkül meg tudták vásárolni, 
ráadásul ‒ mint azt Martialis csípős versei is tanúsítják ‒ a papirusz mindenütt elér-
hető árucikk volt.3 

A viasszal bevont fatáblácskák (tabulae ceratae) szintén az emberiség legősibb író-
anyagai közé tartoznak. A mai Törökország déli partjain fekvő Ulu Burunnál (Kaş) fel-
fedezett, a Kr. e. 14. századból származó hajóroncsban számos ország termékei mellett 
megtalálták a világ ma ismert legrégibb írótábláját is.4 Viasz ugyan nem maradt rajta, de 
az íróvessző karcolásai jól láthatók a felületén. A tábla két szárnyát elefántcsontból ké-
szült zsanér fogta össze. Egyiptomi ábrázolásokból gyanítható, hogy a hajó rakományá-
nak leltára lehetett rajta. Az írótáblákat a legrégibb idők óta főleg gazdasági feljegyzé-
sek, nyilvántartások vezetésére használták, Európában először a görögök terjesztették el 
πίναξ néven.5 A római korban az iskolák legelterjedtebb íróanyaga vált belőle (Keleten 
ugyanilyen népszerűek voltak erre a célra az ostrakonok), de az írás mesterei is sokszor 
erre írták első fogalmazványaikat.6 A táblákat banki könyvelésekre, vagy akár szerződé-
sek feljegyzésére is használták szerte a Római Birodalomban.7

Az ókor két legismertebb „könyv”-típusa: a tekercs és a kódex. A papirusztekercs 
úgy készült, hogy először az egyes lapokat (χάρτης/charta) egymáshoz ragasztották 
(κολλῆμα), amivel hosszú papiruszszalagok keletkeztek, melyek összegöngyölve, 
tekercs alakban kerültek forgalomba. A papiruszra ecsettel vagy nádtollal (κάλαμος) 
írtak koromból és más anyagokból készült fekete vagy barna tintával (μέλαν), éspedig 
eredetileg csak a finomra csiszolt felső rétegre, melyen a papirusz rostjai vízszinte-
sen haladtak. A tekercs első oldalát díszesen kifestették, ez volt a πρωτόκολλον, 
míg az utolsó oldalra (έσχατόκολλον) írták a mű adatait. A papirusz hátsó oldalát, 
ahol a rostok függőlegesen haladtak, csak szükség esetén használták írásra, például 
leveleknél ide írták a címzést.8 Régebben úgy vélték, hogy a papirusz kifejezetten a 
tekercsformának (βίβλος/volumen), míg a pergamen a kódexalaknak megfelelő író-
anyag volt. A Chester–Beatty-féle papiruszarchívum alapján tudjuk, hogy a papiruszt 
a Kr. u. 2. században kezdték alkalmazni kódexek készítésére (liber chartaceus), s 
a pergamen csak valamikor a 4. században kezdte átvenni ezek szerepét a kódexek-
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ben (liber membraneus). Egyes tudósok arra is hajlanak, hogy 
a pergamenkódexek elterjedését a kereszténységgel kapcsol-
ják össze.9 Az írótáblákat hosszabbik oldalukon kilyukasztva 
zsinórokkal fogták össze, kettőt (δίπτυχα/diptycha), hármat 
(τρίπτυχα/triptycha) vagy akár többet is (πολύπτυχα/
polyptycha) összekapcsolhattak ilyen módon. Így keletkezett 
a kódex (σώματιον/codex). 

Minthogy a két legfontosabb íróanyag: a papirusz és az író-
tábla, valamint a belőlük készült tekercs és kódex az ókorban 
legalább annyira elterjedt volt, mint manapság a könyvek vagy 
az újságok, nem csoda, ha gyakran felbukkannak az ókori fal-
festményeken.10 Különösen tanulságosak a Nápolyi-öbölben 
fekvő, Kr. u. 79-ben a Vezúv által elpusztított települések ilyen 
jellegű ábrázolásai. Az íróesz közök önállóan, csendéletszerű-
en, illetve kézben tartva is szerepelnek.11 A legismertebb kép 
talán az, amely Terentius Neót és feleségét ábrázolja (Casa di 
Terentius Neo, Pompeii VII.ii.6): az utóbbi diptychont tart a 
bal kezében, és jobb kezével egy stylust szorít az állához, míg 
férje jobb kezében egy rotulust támaszt az állának (1. kép). 
A másik ismert kép talán Sapphót ábrázolja (Donna con ta-
volette cerate e stilo), amint szintén stylust tart az ajkaihoz, 
bal kezével pedig egy codexet fog (Pompeii Reg. VI. Insula 
Occidentalis; 2. kép). Herculaneumból is előkerült egy freskó 
egy fiatal lány képével, amit az előzőkhöz hasonló pózban egy 
stylust és diptychont tart (3. kép). Sokan annyira meglepőnek 
tartják, hogy az ókori Rómában ilyen sok hölgyet ábrázolnak 
íróeszközökkel, hogy ezeket a képeket nem is tartják reális áb-
rázolásoknak. Pedig a feliratos források is megerősítik, hogy 
női írástudók, másolók, kalligrá fusok is szép számban akad-
tak Rómában.12 Ezek között találkozhatunk Hapatéval, a görög 
gyorsíróval (notaria Graeca, CIL VI 33892); Corinnával, aki 
egy raktár írnoknője volt (libraria, CIL VI 3979); Tychével, 
Hermával és Plaetoriával, akik mindhárman titkárnők voltak 
(amanuenses, CIL VI 9541, 7373, 9542); és négy libraria is 
előfordul, akik valamennyien Rómában élő felszabadítottak 
voltak, ahol másolói munkát végeztek (CIL VI 9301; 9525; 
8882; 37802). A Vezúv környéki városok falfestményeinek ún. 
medaillon- vagy tondo-arcképein természetesen a fiúk is gyak-
ran szerepelnek az instrumenta scriptoria társaságában. Pom-
peiiben a Casa del Cenacolo (V.ii.h) egyik falán egy fiatal fiút 
ábrázoltak koszorúval a fején, amint kezében könyvtekercset 
tart, melyen a PLATO felirat olvasható; ugyanott egy másik 
fiatal hasonló pózban két tekercset tart, amelyek közül az egyi-

1. kép. Terentius Neo és felesége (Pompeii),
Museo Archeologico Nazionale di Napoli (forrás: Wikipedia)

2. kép. Nő stylusszal és codexszel (Pompeii), Museo Archeologico
Nazionale di Napoli (fotó: Szabó Ernő)

3. kép. Nő stylusszal és diptychonnal (Herculaneum),
Museo Archeologico Nazionale di Napoli

(fotó: Szabó Ernő)
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ken a HOMERVS felirat szerepel13 (4. és 5. kép). Elizabeth A. 
Meyer szerint ezek az ábrázolások részben a negotium, részben 
az otium világához tartoznak: az előbbiek a számadáskönyvek, 
szerződések, magánfeljegyzések; az utóbbiak az iskolai gya-
korlatok és az irodalmi művek.14 Mind a papirusztekercsek, 
mind az írótáblák tartozhattak mindkettőhöz, de a fiúk tondóin 
főként papirusztekercseket találunk klasszikus szerzők mű-
veivel, amelyek nyilván az iskolai tananyag részét képzeték. 

Érdekes összehasonlítási anyag lehet egy-egy olyan terület 
tekercsábrázolásainak feldolgozása, amely nyelvi, kulturális 
és vallási hagyományait tekintve merőben eltért a magasabb 
szinten romanizálódott nyugat-európai területektől.15 Palmyrá-
ban nagy hagyománya volt a sírportrék készítésének: kb. 2000 
ilyen relief maradt ránk a világ különböző múzeumaiban szét-
szórva.16 Portraying the Literacy of Palmyra címen az ókori 
város egyik legismertebb szakértője, Łukasz Sokołowski írt 
átfogó tanulmányt (Sokołowski 2014). A lengyel szerző 145 
sírábrázolás alapján, amelyen íróeszközöket (volumen, codex, 
capsa, schedula, stylus stb.) látunk, megpróbálta ezek szimbo-
likus jelentését megfejteni, amihez az íráshordozó személyeket 
az alábbi csoportokba sorolta: (1) iskolásfiúk és idősebb tanu-
lók; (2) a város polgárai és a birodalmi polgárok; (3) vállalko-
zók (kereskedők, adminisztrációs személyzet, karavánvezetők, 
tevehajcsárok stb.); (4) gyászolók (sírtulajdonosok és papok). 
A Sokołowski által vizsgált anyagban kiemelkedően magas 
számban voltak ábrázolva az ún. schedulae (73 db)17 (6. kép), 
a széles és keskeny írótáblák (57 db), míg a zárt tekercsből 
mindössze 4 db-ot találtak,18 és 8 síremléken több íróeszköz 
(stylus, schedula, codex, capsa) is előfordult.19 A szerző véle-
ménye szerint Palmyra polgárai inkább görögnek, semmint ró-
mainak akarták mutatni magukat, és az íróeszközök is a görög 
paideia magas szintű elsajátítását fejezik ki; ugyanezt erősíti a 
görög himation viselete is. A kutatás már régebben felvetette, 
hogy a schedulae olyan hivatalos iratok lehettek, amelyek je-
lezték, hogy az elhunytnak jogában áll az adott temetkezőhely 
használata.20 A sírok kapuján gyakran jelezték, ha az alapító el-
adta a használat jogát egy másik családnak, s ezt az adásvételt 
a római előírások szerint írásban is kellett rögzíteniük. Itt kell 
megjegyeznünk, hogy számos palmyrai feliratban rögzítették 
a nők sírokhoz fűződő adásvételi és tulajdonjogát.21 Az instru-
menta scriptoria és a különféle gesztusok – főként a Palmyrá-
ban is előforduló előrenyújtott mutatóujj (Einfingergestus) és 
az előrenyújtott mutató- és középső ujj (Zweifingergestus) – 
értelméről eddig nem sokat tudott mondani a kutatás.22 

Az egykori Római Birodalom nyugati felében folyamatosan 
feldolgozzák és publikálják a régészeti anyagban azonosított 
íróeszközöket. Európai szinten úttörőnek számított a Panno-
niában talált instru menta scriptoria feldolgozása: Bilkei Irén 
katalógusában 169 db stylus és atramentarium, illetve néhány 
írótábla-töredék szerepel. Bajusz István a Dacia Porolissensis 
tartományban előkerült íróeszközöket publikálta; és ugyancsak 
feldolgozták a Britannia, Gallia és Hispania területén talált 
instrumentumokat. Ezeken a tartományokon kívül példaszerű 
feldolgozását végezték el az Augusta Raurica (Augst, Svájc) 
településen eddig előkerült íróeszközöknek.23 Természetesen 
se szeri, se száma az egyes írószerszámleleteket feldolgozó 
tanulmányoknak, de ezekből nehéz bármiféle általános követ-
keztetést levonni. Az északi tartományokban végzett kutatások 
látszólag alátámasztották az írástudás szintjét illető, William 
V. Harris által képviselt „minimalista” felfogást, hiszen az író-
anyagok és íróeszközök többsége katonai és városi környe-
zetben került elő. A legújabb britanniai régészeti kutatások
azonban árnyalták ezt a képet: itt ugyanis több íróeszköz került
elő rurális környezetből, mint a közepes vagy kis városok ból.

4. kép. Fiú „PLATO” feliratú tekerccsel (Pompeii), Museo Archeo-
logico Nazionale di Napoli (forrás: Wikimedia)

5. kép. Fiú „HOMERVS” feliratú tekerccsel (Pompeii),
Museo Archeologico Nazionale di Napoli

(forrás: https://i.pinimg.com)
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2. Íróanyagok és íróeszközök
síremlékeken

Ahogy a fentiekből is kitetszhetett: a 
különféle íróanyagok és íróeszközök 
ábrázolása rendkívül gyakori funerális 
kontextusban a császárkor egész idő-
szaka alatt. Sajnos azonban ebben a 
témában ‒ kevés kivételtől eltekintve 
‒ még lokális feldolgozások sem szü-
lettek, nemhogy összbirodalmi néző-
pontot érvényesítő, komoly adatbázisra 
épülő kutatások. Jelenlegi kutatásunk 
első fázisában az Ubi Erat Lupa online 
adat bázisában található ábrázolások-
ra épült;24 majd a következő fázisban a 
CSIR és a MAMA eddig publikált köte-
teit is alapul vesszük, amelyekben teker-
csek, írótáblák és/vagy más íróeszközök 
ábrázolása található meg.25 Előzetesen 
igyekeztünk egy tipológiát felállítani, 
amelyet alkalmasnak találtunk a sírem-
lékek képi és szöveges anyagának fel-
dolgozására. Célszerűnek látszott külön 
foglalkozni magukkal az ábrázolások-
kal, illetve a tekercseket hordozó sze-
mélyek kilétével, amit részben az őket 
ábrázoló domborművekből, részben a 
feliratok szövegéből ismerhetünk meg, 
bár rendkívül sok az olyan ábrázolás is, 
amelyekhez nem tartozik szöveg. Mivel 
az ábrázolások többségénél valamilyen 
gesztus is megfigyelhető, ezeket is be-
vettük az adatbázisba. 

a) Íróanyagok és íróeszközök26

1. Tekercsek27

1.1. Nyitott tekercsek (volumina)
1.2. Zárt tekercsek (rotuli)

1.2.1. Egy columna
1.2.2. Két columna
1.2.3. Tekercs umbilicusszal

1.3. Összekötözött tekercsek (chartae alligatae)
1.4. Henger alakú tekercstartó (capsa)

1.4.1. Kisméretű capsa (1‒4 tekercs)
1.4.2. Nagyméretű capsa (4‒12 tekercs)

1.4.2.1. Nyitott fedéllel
 1.4.2.2. Zárt fedéllel

1.5. Négyszögletes tekercstartó szekrény/ládika (scrinium)
2. Írótáblák (tabulae ceratae, tiliae)
2.1. Egy tábla

2.1.1. Viaszostábla (tabula cerata)
 2.1.2. Tabula ansata
2.2. Diptychon
2.3. Polyptychon (codex)

2.3.1. Kézben tartott 
2.3.2. Tokban, szíjról lelógatott

3. Egyéb íróeszközök
3.1. Stylus/graphium28

3.2. Theca
3.3. Spatula
3.4. Calamus és scalprum
3.5. Atramentarium

Annyit már előzetesen megállapíthatunk, hogy a nyitott és zárt 
(összetekert) tekercsek két merőben különböző kategóriát al-
kotnak: az előbbiek ‒ az írás vagy olvasás gesztusával összeköt-
ve (bővebben lásd a c) pontban) ‒ minden bizonnyal foglalko-
zás-, illetve műveltségjelzők, míg az utóbbiaknak való színűleg 
nincs ilyen funkciójuk, vagy legalábbis nem ez az elsődleges. 
A zárt tekercsek ugyanis egy igen csekély mértékű variabilitást 
mutató, stabil ikonográfiai típust képeznek, amely minden bi-
zonnyal valamiféle stabil ‒ talán jogi vonatkozású ‒ jelentéssel 
társult. Ezt erősíti meg az is, hogy a zárt tekercs a c) pontban 

6. kép. A palmyrai Zubaida portréja kezében schedulaeval, Metropolitan Museum of Art
(forrás: www.metmuseum.org)
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1.1.1. Férfi(ak): a) foglalkozás ismert; b) foglalkozás nem 
ismert
1.1.2. Nő(k) 
1.1.3. Gyerek(ek)

1.2. Házaspárok
1.2.1. Dextrarum iunctio
1.2.2. Rámutatási gesztus, kéz a vállon
1.2.3. Nincs kézfogás, sem gesztus

1.3. Családok
2. Aktív katonák
2.1. Legionáriusok

2.1.1. Tisztek
2.1.2. Közkatonák

2.2. Auxiliárisok
2.3. Katonai kisegítő személyzet (scriba, librarius, servus)31

3. Leszerelt katonák

Az íráshordozó személyek esetében célszerűnek látszott a civi-
lek és a katonák megkülönböztetése, bár itt nyilvánvalóan akad 
egy közbülső kategória: a honesta missióval leszerelt katoná-
ké. A civilek esetében megkülönböztettük az egyedül ábrázolt 
férfiakat, nőket és gyermekeket. Kétségkívül az elsőből van 
a legtöbb, és ez esetben sokat segítenek majd azok a faragvá-
nyok, amelyekhez feliratok is tartoznak: ezekből ugyanis sze-
rencsés esetben értesülhetünk az elhunyt nevéről, származásá-
ról, jogállásáról, foglalkozásáról ‒ vagyis azokról a dolgokról, 
amelyek segíthetnek a tekercsek jelentését tisztázni. Ugyanez 
vonatkozik természetesen a nők és a (fiú)gyermekek esetére 
is. Az ő esetükben is feltehetően valamilyen jogi vonatkozás-
sal állunk szemben, bár a műveltségjelző szerepet sem lehet 
teljesen kizárni, főként a szarkofágok és a nyitott tekercsek 
kapcsán.32 Az adatbázisban célszerűnek látszott külön felvenni 
a házaspárokat, mivel ezek ábrázolása is igen gyakori. A zárt 
tekercset ebben az esetben is a férj tartja bal kezében, miköz-
ben jobb kezével legtöbbször vagy a felesége jobbját szorítja 
(dextrarum iunctio), vagy a tekercsre mutat.33 Olyan eset egye-
lőre nem fordul elő, ahol a tekercs a feleség kezében lett volna 
(8. kép). Végül a családok ábrázolásait is érdemesnek látszott 
külön kategóriában kezelni. Itt is kizárólag a férfiak tartják ke-
zükben tekercseket, bár sokszor egy családon belül többen is 
(apa és felnőtt fia; apa és kiskorú fia). Ami a katonákat illeti, 
itt alapvetően meg kell különböztetnünk az eleve római pol-
gárjoggal rendelkező legionariusokat és a csak a lesze reléskor 
polgárjogot nyert auxiliarisokat, akik tehát szolgálati idejük 
alatt (legalábbis Kr. u. 212 előtt) nem voltak civis Romanusok. 
Nyilvánvalóan különbséget tehetünk a tisztek és a közkatonák 
között is, bár egyelőre úgy tűnik, hogy a zárt tekercs mindkét 

7. kép. Levéltárossegéd a pannoniai Poetovióból, Pokrajinski muzej
Ptuj (forrás: http://lupa.at/3756)

szereplő gesztusok közül az esetek nagy részében az egy-, 
vagy kétujjas rámutatással (Ein-/Zweifingergestus) társul, míg 
ilyen gesztust soha nem látunk a nyitott tekercseknél, és csak 
igen ritkán az írótáblák esetében. A zsineggel összekötözött, 
illetve tárolóládába (capsa) helyezett tekercsek ‒ a nyitott 
tekercsekhez hasonlóan ‒ inkább a foglal kozással és/vagy a 
műveltséggel függnek össze (7. kép). Ugyanez a helyzet az 
egyéb íróeszközökkel és írószer számokkal is. Az írótáblák 
helyzete talán a legkevésbé egyértelmű: előfordulhatnak 
foglalkozás jelző ként (sokszor stylusszal és graphiummal 
összekapcsolva), műveltségi markerként (pl. iskolás gyerme- 
keknél),29 de talán jogi, sőt ‒ a phrygiai sírábrázolásokon ‒ 
vallási jelentésben is.30 Mindenesetre a bal kézben tartott zárt 
tekercs helyett csak ritkán találunk írótáblát, és a rámutatás 
gesztusa sem gyakori velük kapcsolatban.

b) Íráshordozó személyek

1. Civilek
1.1. Egyének

8. kép. Noricumi házaspár, a férfi kezében zárt tekercs,
Museum Lauriacum

(forrás: http://lupa.at/491)
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kategóriában gyakori. A magasabb műveltségre utaló nyitott 
tekercset és capsát inkább csak a tisztek esetében ‒ és főként 
szobraikon ‒ láthatunk.34 Érdekes, hogy a cohors katonáinak 
pénzügyeit könyvelő signifer gyakran írótáblát hord a bal ke-
zében, az írnoki kisegítő személyzet (a magasabb beosztású 
scribák és segédeik, a librariusok) tagjainak kezében pedig 
szintén leggyakrabban stylus és diptychon található (9. kép). 
Ez újra csak aláhúzza azt a megfigyelést, hogy a bal kézben 
tartott zárt tekercs és a hozzá kapcsolódó rámutatás-gesztus 
nem közvetlenül a foglalkozáshoz kapcsolódik. 

c) Az íráshordozók használata és gesztusnyelv

1. Az íráshordozók használata
1.1. Írás
1.2. Olvasás
2. Tekercs a kézben
2.1. Tekercs a bal kézben
2.2. Tekercs a jobb kézben
3. Gesztusnyelv
3.1. Einfingergestus (rámutatás egy ujjal)

3.1.1. A jobb kéz mutatóujja rámutat a bal kézben tartott 
tekercsre
3.1.2. A tekercset tartó bal kéz mutatóujja kinyújtva 

3.2. Zweifingergestus (rámutatás két ujjal)
3.2.1. A jobb kéz mutató- és középső ujja rámutat a bal 
kézben tartott tekercsre
3.2.2. A tekercset tartó bal kéz mutató- és középső ujja ki-
nyújtva

3.3. Egyéb gesztus az ujjakkal 
3.3.1. A jobb kézen
3.3.2. A tekercset tartó bal kézen

Az íráshordozókat alapvetően két cél-
ra lehet használni: írásra és olvasásra. 
Mindkettő nyitott tekercsekhez kap-
csolódik, amiket az ábrázolt alakok álló 
vagy ülő helyzetben tartanak maguk 
előtt.35 Az álló alakok lábánál csaknem 
minden esetben capsa látható (10. kép). 
De még ez az ábrázolás sem csupán 
művelt ségjelző, hiszen egy valaha ma-
gas beosztásban állt veterán (vetera-
nus ex praetorio, CIL III 5412) és egy 
vámhi vatali szolga (ser(vus) vil(icus) 
vectigal(is) Illyr(ici), CIL V 8650) sír-
emlékén is megtaláljuk. Ami az írást 
illeti, ez történhet írótáblára stylusszal 
és papirusztekercsre calamusszal. Úgy 
tűnik, az utóbbi inkább a magasabb 
beosztású scribák jellemzője, akik a 
hétköznapi, gyakorlati szövegek mellett 
„szépirodalom” másolásával is el vol-
tak foglalva. A tekercsre úgy írtak, hogy 

9. kép. Katona és szolgája (Castra Regina, Raetia), Historisches Museum Regensburg
(forrás: http://lupa.at/6322)

10. kép. Tekercstartó (capsa) a színész Fundilius Doctus lábánál
(Aricia), Ny Carlsberg Glyptotek (forrás: Wikimedia)
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Zweifingergestusnak nem jogi, hanem retorikai vonatkozásai 
vannak.39 Márpedig, ha a bal kézben tartott zárt tekercs vala-
miféle jogi természetű okirat ‒ legalábbis munkahipotézisünk 
szerint annak kell lennie ‒, akkor értelemszerűen a rámutató 
gesztus is jogi természetű. Ebben a kontextusban figyelemre 
méltó a stipulatiós eljárással kapcsolatos Paulus-szöveghely: 
nam et Pedius libro primo de stipulationibus nihil referre ait, 
proprio nomine res appelletur an digito ostendatur an voca-
bulis quibusdam demonstretur („Pedius is azt írja a stipulati-
ókról szóló első könyvében, hogy az ilyen eljárásoknál nem 
számít, hogy a szóban forgó dolgot saját nevén nevezik-e 
meg, vagy ujjal mutatnak rá, vagy bizonyos szavakkal utal-
nak rá”, Paul. Dig. XII. 1.6), amelynek értelmében az ujjal 
történő rámu tatás nemcsak megerősíti, hanem akár helyettesít-
heti is az írott szerződést.40

3. A tekercsábrázolások lehetséges jelentései

3.1. A tekercsek és egyéb íróanyagok/íróeszközök 
használata szakrális jelentésben

Bár közismert, hogy a görög és római vallás számára nem léte-
zett normatív „szent könyv”,41 az írás rendkívül fontos szerepet 
játszott, mivel a hívek nemcsak a szóban elmondott imákon 
és az áldozatokon, hanem írott szövegekben is kommunikáltak 
isteneikkel.42 A luzitánok által lakott ‒ a mai spanyol‒portugál 
határon fekvő ‒ Ourense tartományban került elő egy Dianá-
nak szentelt oltár a 3‒4. századból, amelynek tetején két sor-
ban egymásra fektetett 4-4 papirusztekercs látható (12. kép).43 
Természetesen nem zárható ki, hogy a tekercsek pusztán de-
korációs célt szolgáltak, mivel a Diana-kultusz és a könyvek 
kapcsolatáról máshonnan sincs információnk. A kommagénéi 
Iupiter Dolichenus népszerű volt a birodalom minden részé-
ben, de sokáig semmi nem utalt arra, hogy az egyik kezében 
villámot, a másikban kétélű bárdot tartó istenségnek bármine-
mű kapcsolata lett volna a könyvekkel. A Dülük Baba Tepe-
si mellett felfedezett szentélyben azonban előkerült egy oltár, 
amelyen egy kéz nyújt egy zárt tekercset.44 Önmagában ter-
mészetesen ezt is nehezen lehet értelmezni. Rendkívül érdekes 
az a jelenség, amely a Germaniában népszerű Matronae-ábrá-
zolások esetében két helyen is megfigyelhető. A szokásos ősi 
germán ábrázolásmódban az ülő helyzetben lévő anyaistennők 
ölükben gyümölcsöskosarat tartanak: azonban a Darmstadt 
környékén és Vertillum (Vertault) helységben ‒ egykor mind-
kettő Germania Superior része volt ‒ fellelhető ábrázolásaik 
eltérnek a megszokottól.45 Mindkettőben közös motívum, hogy 
a középen ülő asszony nyitott könyvtekercset tart az ölében. 
(A darmstadtiban a bal oldalon ülő nő kezében guzsaly és orsó; 
a jobb oldaliéban mérleg; a vertault-i domborművön a bal ol-
dali nő kezében bepólyált csecsemő, a jobb oldaliéban patera 
és egy furcsa lyukas gömb, amelyet talán nem túlzás a titokza-
tos dódekahedronnal azonosítani; 13. kép).46 Feltehetően itt a 
vallási szinkretizmus egy újabb jelenségét láthatjuk: a germán 
Matronae ‒ amelyeknek sokféle változata ismert feliratokról47 
‒ az interpretatio Romana révén azonosult a Párkákkal vagy 
Moirákkal. Ez utóbbiakat egyébként Ostiában (Isola Sacra, 
11-es sír) hasonlóan örökítették meg: Clothót guzsallyal és or-
sóval, Lachesist mérleggel, Atropost nyitott könyvtekerccsel

11. kép. A térdén nyitott tekercsre író librarius
(Virunum, Noricum)

(forrás: http://lupa.at/964)

jobb lábukkal felléptek a capsára, a papiruszlapot pedig jobb 
térdükre fektették (11. kép). Úgy tűnik, az írópultok használata 
csak a korai középkorban jött divatba.36

A legtöbb megválaszolatlan kérdést a gesztusnyelv hasz-
nálata veti fel. Quintilianus Szónoklattana így foglalja össze 
a kezek szerepét a kommunikációban: „A kezek maguk be-
szélnek: velük követelünk, ígérünk, hívogatunk, bocsátunk el, 
fenyegetünk, könyörgünk, átkozunk meg, félünk, kérdezünk, 
tagadunk, örömet, szomorúságot, kételkedést, beismerést, szé-
gyent, továbbá módot, mennyiséget, számot és időt fejezünk 
ki” (Inst. Or. XI. 3, 85, ford. Tordai Éva).37 A tekercsekhez 
kapcsolódó leggyakoribb gesztus a jobb kéz tekercsre mutató 
vagy azt megérintő kinyújtott mutató- és középső ujja, amit a 
német szakirodalom nyomán Zweifingergestusnak nevezünk. 
A mozdulat irodalmi és képi ábrázolásait részletesen feldol-
gozó Thomas Richter hosszan tárgyalja annak művelt ségjelző 
vonatkozását, továbbá megemlíti apotropaikus, eskü, áldás és 
számolás funkcióját.38 Sajnos a tekercsábrázolásokkal kapcso-
latban csak átveszi a korábbi ‒ főként német nyelvű ‒ szak-
irodalom hipo té ziseit, és végül amellett foglal állást, hogy a 
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(14. kép). A „meg van írva a sors köny-
vében” metafora ‒ amelyre az ábrázolás 
utalhat ‒ a görög‒római kultúrkörben 
valószínűleg a divinatióval függ össze, 
amelyhez könyveket (pl. libri Sibyllini, 
sortes Vergilianae stb.) és papiruszra írt 
horoszkópokat is használtak.48

Annak ellenére, hogy a zsidó vallás 
középpontjában a héber Biblia áll, és 
az Írásokhoz való ragaszkodást a zsidó 
sírfeliratokon is lépten-nyomon hangsú-
lyozzák, maguk a tekercsek viszonylag 
kevésszer jelennek meg vizuális formá-
ban, s ha mégis, akkor csakis a diaszpó-
rában.49 A késő antik zsidó síremlékek 
szilárd ikonográfiájában állandó motí-
vumnak számít a menóra, a luláv, az et-
rog, a sófár és a machtá, de a tekercs csak 
ritkán tűnik fel, akkor is csak a római 
katakombák (Vigna Randanini, Villa 
Torlonia) sírzárófedél-feliratain. Egyik 
legszebb példája ennek a Salutia fel-
irata (JIWE II 87; 15. kép), amelyen kí-
vül csak négy esetet ismerünk, de ebből 
három elég bizonytalan.50 Közismert, 
hogy a Kr. u. 3‒5. századi zsinagógák 
központi eleme a tórafülke (vagy áron-

12. kép. Diana-oltár (Hispania Epigraphica 16702),
Museo Arqueológico Provincial de Orense

(forrás: http://eda-bea.es) 

13. kép. Párka-attribútumokkal ábrázolt kelta anyaistennők (Vertillum/Vertault),
Musée de la civilisation celtique, Bibracte (forrás: Wikipedia) 

14. kép. A harmadik Párka, Atropos nyitott tekerccsel egy ostiai sír
falfestményéről, Museo Ostiense (forrás: www.ostia-antica.org)
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fülke) volt, amelyben egy fából készült láda (kibótosz) őrizte a 
tóratekercseket.51 A tóraszekrények ábrázolását számos palesz-
tinai zsinagóga mozaikjain megtalálhatjuk, de a szekrények 
kettős ajtaja minden esetben zárva van. Ezzel szemben Rómá-
ban (és egy dombormű alapján Sardeisban is) elterjedt a nyitott 
tóraszekrény-ábrá zolás, amit sírfeliratokon, aranyüvegeken és 
olajmécseseken is megtalálhatunk.52 Az összesen nyolc darab 
sírfeliraton a nyitott szekrényben változó számú (4, 6, 8, 9, 12, 
14) tekercs látható; míg az öt aranyüvegen 4, 6 és 9 tekercs
fordul elő (16. kép). Rachel Hachlili szerint a Szentföldön ta-
lálható tórafülke-ábrázolásokon azért vannak zárva az ajtók,

mivel a szent tekercsek padlómozaikon 
történő ábrázolását deszakralizációnak 
érezhették az ottani szigorúbb felfogá-
sú hívők (Hachlili 2013, 204). Steven 
Fine a kérdésről írt cikkében azt hang-
súlyozta, hogy a tekercs a rómaiak szá-
mára is tökéletesen érthető szimbólum 
volt, amely a műveltség és a kulturált-
ság jelzésére szolgált (Fine 2015, 132). 
Ugyanakkor erős túlzásnak tűnik az a 
kijelentése, hogy a „tekercsekkel teli 
szekrény olyan sikeres szimbólum lett, 
amely Rómában a menórával is felvette 
a versenyt”.53 Ide tartozik, hogy a Dura 
Európos-i zsinagógában többször is áb-
rázolt Mózest két ízben könyvvel jele-
nítik meg. A „törvényadás” jelenetben 
sajnos a könyv (vagy kőtábla) ábrázo-
lása megsemmisült; viszont a tórafülke 
felett jobbra álló Mózes (mások szerint 
Ezra vagy Nehemja) egy tekercset tart 
kiterjesztett kezében, lába mellett pe-
dig egy terítővel letakart szekrény vagy 

capsa (17. kép). Ez az ábrázolásmód a görög‒római sírdom-
borműveken is tipikusnak számít, azzal a kivétellel, hogy ott 
a capsa sosincs letakarva! Véleményünk szerint itt ugyanazzal 
a jelenséggel állunk szemben, mint a palesztinai zsinagógák 
zárt ajtajú áronfülkéinél: a Tóra könyvei nem mindenki szá-
mára elérhetők.

A könyvtekercs vagy kódex mint önálló ikonográfiai mo-
tívum a Kr. u. 3‒5. században még keresztény közegben is 
meglehetősen ritkán fordul elő. A keresztények sírfeliratain 
ugyanúgy nem vált állandó motívummá, mint a zsidókén, még 
„konstantini fordulattól” kezdve sem. Néha természetesen elő-
fordul, mint például az Akmoneia környéki Kr. u. 4. századi 
„kripto-keresztény” feliraton, amelyen az elhunyt Eutropius 
„nagymértékű bölcsességét” (σοφίης μέτρον μέγα) hang-
súlyozza a szöveg, és ehhez kapcsolja a síroltár két oldalán 
lévő ábrázolásokat: egy stylus-tartót és egy papirusztekercset 
‒ helyesebben két összetekert volument.54 Lehetséges, hogy 
a két zárt tekercs a keresztény Biblia két részére: az Ó- és 
Újszövetségre utal, de ezt nem tudjuk bizonyítani.55 A könyv-
tekercs és/vagy kódex csak a Kr. u. 5. században válik egyre 
gyakoribb keresztény motívummá: a tarracói Leocadius-szar-
kofágon egy égből kinyúló kéz nyújt át egy nyitott tekercset 
‒ vagyis nem kőtáblát! ‒ Mózesnek (18. kép); az ún. Apos-
tolok szarkofágján pedig Péter és Pál apostolok láthatók, bal 
kezükben tekerccsel: egyik kezük a tekercsen, a másik Zwei-
fingergestust mutat, mindkettőjük lábánál capsa (19. kép).56 
A 4. századi Domitilla-katakomba ábrázolásai közül sokszor 
idézik Veneranda és Petronilla mártírok (az utóbbi az egyházi 
hagyomány szerint Szent Péter lánya) 356 körül készült fres-
kóját, ahol a két szent mellett egy nyitott tetejű capsa látha-
tó tekercsekkel tele, felettük pedig egy nyitott codex „lebeg” 
(20. kép).57 Ezt nem kell feltétlenül a codex „felsőbbrendű-
ségének” látnunk a volumen „alsóbbrendűségével” szemben, 
noha kétségtelenül a Kr. u. 4‒5. században, a kereszténység-
nek köszönhetően ment végbe az a kommunikációs forrada-
lom, amelynek révén a kódexformátum végleg győzedelmes-

15. kép. Tóratekercs ábrázolása Salutia síremlékén (Monteverde-katakomba, Róma), Musei
Vaticani Cat. 30785 (forrás: www.museivaticani.va) 

16. kép. Nyitott tóraszekrény aranyüvegen,
The Israel Museum, Jerusalem

(forrás:https://artdaily.cc; fotó: David Harris, Art Daily Newsletter)
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kedett a tekercs felett. Ennek oka azonban nemcsak a zsidóktól 
való elkülönülésben, hanem a késő antik jogi kultúra hatásában 
is keresendő.58 

3.2. A tekercsek és egyéb íróanyagok/íróeszközök 
mint műveltségi utalások

A Múzsák közül Kalliopét többnyire írótáblával, Kleiót pedig 
tekerccsel mintázták meg a szobrászok (21. és 22. kép). A ró-
mai szónokokat tekerccsel a kezükben, capsával a lábuknál 
örökítették meg. A költőket, írókat, filozófusokat gyakran ülő 
helyzetben, ölükben nyitott tekerccsel ábrázolták, és többnyi-
re ugyanígy vannak bemutatva a tanítók/tanárok és a diákok 
is, mint a 11 éves gyermek-költő Quintus Sulpicius Maximus 
sírján Rómában (23. kép).59 A síremlékeken ábrázolt íróesz-
közök, különösen a nyitott tekercs (volumen), a capsa, vala-
mint a stylus és a codex pugillaris gyakran utal az elhunytak 
műveltségére, és itt nem a hivatásos költőkre, hanem az egy-

17. kép. Mózes olvassa a Tórát, mellette letakart capsa
(Dura Európos-i zsinagóga), National Museum of Damascus 
(forrás: Alamy Stock Photos, BP23GH; fotó: Zeev Radovan, 

BibleLandPictures)

18. kép. Isten átnyújtja Mózesnek a Törvényt (Leocadius-szarkofág,
Kr. u. 5. század), Museu Nacional Arqueològic, Tarragona (forrás:

Alamy Stock Photos, P6B98M)

19. kép. Az apostolok tekercsekkel (Vatikáni katakombák), Musei Vaticani (forrás: Alamy Stock Photos, EFB33G, fotó: Peter Horree)
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20. kép. Petronella mártír codexszel és capsával. Catacombe Domitilla, Via Ardeatina, Roma
(forrás: https://www.catacombedomitilla.it)

21. kép. Kalliopé, az eposz múzsája írótáblával,
2. századi római szobor (Villa di Cassio, Tivoli),

Musei Vaticani, Museo Pio-Clementino
(forrás: http://ancientrome.ru/art, fotó: Sergey Sosnovsky)

22. kép. Klió, a történetírás múzsája tekerccsel,
2. századi római szobor (Villa di Cassio, Tivoli),

Musei Vaticani, Museo Pio-Clementino
(forrás: Wikimedia, fotó: Marie-Lan Nguyen)
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szerű emberekre kell gondolni. Egy 
a makedoniai Diónban fenn maradt 
különle ges síremléken két összekulcsolt 
kéz (δεξίωσις, dextrarum iunctio), alat-
ta húros zeneszerszám, valamint kulcs, 
calamus, tintatartó és papirusztekercs 
látható (24. kép). A felső képme zőben 
olvasható latin felirat elárulja, hogy 
az asszony mindig a Múzsák után vá-
gyott, ezért játszott hárfán (sub dextram 
uxoris sculptum / nabilium facit quia 
semper Musis / cupida dum vixit fuit); 
férjének jobb keze alatt pedig azért van 
kulcs, mert mindig „a leghűségesebben 
bánt a könyveléssel” (viri sub dextram 
clavem / quia sculptam facit / tabulari-
um tractavit / summa cum fide), vagyis 
el tudott számolni a család vagyonával. 
Ezek alatt a nyitott könyvtekercsen a 
következő áll: „Így kulcsolódott össze a 
két kéz: mivel a feleség mindig hűséges 
volt a férjéhez, és a férj számára kedves 
volt a felesége, amíg élt.”60

Az írástudás és íráshasználat szintje a 
római legióskatonák körében is viszony-
lag magas lehetett.61 Kezdjük azzal, hogy 
a hadseregnek eleve szüksége volt a li-
terátus katonákra, akik járatosak voltak 
a betű vetésben és a számolásban, hogy 
ezeket másoknak is megtanít hassák: 
„de minthogy a legióknál számos isko-
la működik, amelyek képzett katonákat 
igényelnek, azok, akik az újoncokat ki-
próbálják, és mind egyi kükkel kapcsolat-
ban megvizsgálják, hogy megfelelő-e a 
testmagasságuk, erejük és fürge ségük, 
ez előbbiektől még az írásban is jártas-
ságot, valamint bizonyos számolási és 
könyvelési ismereteket is elvárnak” (Sed 
quoniam in legionibus plures scholae 
sunt, quae litteratos milites quaerunt, ab 
his, qui tirones probant, in omnibus qui-
dem staturae magnitudinem, corporis 
robur, alacritatem animi conuenit explo-
rari, sed in quibusdam notarum peritia, 
calculandi computandique usus eligitur, 
Veget. RM II. 19). Katonák feliratain 
gyakran feltűnik a pollio kifejezés, amit 
Karlheinz Dietz olyan katonákra értett, 
akik az újoncok latin tanításáért voltak 
felelősek a seregben.62 A római kato-
nák írásbeliségének bizonyítékai a Bu 
Ndzsem-i ostrakonok, a Dura Európos-i 
papiruszok, valamint a Vindonissában és 
Vindolandában talált írótáblák.63 Ezek 
között szép számban találunk ‒ első-
sorban Vergiliustól származó ‒ irodalmi 
szövegeket is.64 A katonák egyéb mó-
don is hátrahagyták írásbeliségük nyo-

23. kép. Quintus Sulpicius Maximus 11 éves gyermekköltő, a Kr. u. 94-es capitoliumi játékok
résztvevője (Porta Salaria, Roma) (forrás: https://i.redd.it)

24. kép. Névtelen házaspár síremléke kézfogás-gesztussal (dexiósis) és latin feliratokkal
(Dión, Macedonia), Archaeological Museum of Dion (forrás: Wikimedia) 
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mait: Bu Ndzsemben a principia falát is legalább egy méter 
magasan festett szövegek borították; Dura Európosban a Pal-
myrai kapunál számos falba karcolt graffitit, köztük a katonák 
által otthagyott epigrammákat fedeztek fel.65 A katonák sírem-
lékein a signiferek között különösen sokan tartanak a kezükben 
írótáblát, mivel ők voltak felelősek a cohors katonáinak köny-
veléséért,66 ezeknek az ábrázolá soknak tehát közvetlenül nincs 
közük a magasabb irodalmi műveltséghez (25. kép).

3.3. A tekercsek és egyéb íróanyagok/íróeszközök 
mint foglalkozási kellékek

A császárkori Római Biro dalom olyan magasan bürokratizált 
államszervezet volt, amelyben nem csupán az államgépezet, 
hanem a hadsereg működtetéséhez is nagy szükség volt a kép-

25. kép. Egykori signifer szarkofágja,
 bal kezében rotulusszal (Aquincum), Aquincumi Múzeum 

(forrás: http://lupa.at/2910)

26. kép. A 18 évesen elhunyt C. Valerius Diodorus tanuló
síremléke (Ravenna), Museo Civico agli Eremitani, Padova

 (forrás: http://lupa.at/14610)

zett írnokokra, jegyzőkre, titkárokra, fogalmazókra, számve-
vőbiztosokra, sőt a legegyszerűbb foglalkozásokat űzők ‒ pél-
dául földművelők, állattenyésztők ‒ is rákényszerültek arra, 
hogy az írástudást valamilyen szinten elsajátítsák, nem is szól-
va a magasabb képzettséget kívánó mérnökökről, orvosokról, 
tanítókról (26. kép).67 Mindez nem jelenti azt, hogy az állami 
közhivatalnokok (apparitores) száma volt nagy ‒ ezeket még 
a késő római korban is csupán 30 ezerre becsülte A. H. M. Jo-
nes68 ‒, hanem hogy még az egyiptomi falvakban is „társadal-
mi presztízs kapcsolódott össze az írástudással; míg az írás-
tudatlanság ‒ különböző mértékű ‒ társadalmi stigmatizációt 
vont maga után”.69 Úgy tűnik, a Római Birodalom nem csupán 
hadseregével igázott le népeket, hanem képes volt arra, amit 
Keith Hopkins úgy nevezett: „könyv általi hódítás” (conquest 
by book), mégpedig a birodalom teljes területén.70 A szóban és 
írásban is terjesztett, a hadseregben és a polgári települések is-
koláiban elsajátított hellén‒római műveltség azután egyfajta 
kulturális kötő szövetet képezett az imperium Romanum litera-
lizált társadalmában, és egyben a társadalmi felemel kedés felé 
is megnyitotta az utat. A campaniai falfestményeken a nego-
tium vilá gához tartozó íróesz közök gyakran pénzeszacskók kí-
séretében jelennek meg,71 és a Nápolyi-öböl környékén fekvő 
telepü lésekről előkerült írótábla-archívumok (Tabulae Caecilii 
Iucundi, Tabulae Sulpiciorum, Tabulae Hercu lanenses) világo-
san mutatják, hogy ezek az íróeszközök valóban a pénz világá-
hoz tartoztak (27. kép).72 A scribae és az apparitores azonban a 
„könyvkultúrához” is közel álltak: a scriba a köztársa ságkorban 
a poeta másik elnevezése volt,73 és bizonyos vallási tevékeny-
ségekhez ‒ például a madárjóslatok megőrzéséhez ‒ is közük 
volt.74 A profes szionális római scribák tehát egyaránt hozzá-
tartoztak az otium és a negotium világához.75 Ugyanakkor nem 
szabad elfelejtenünk, hogy a scriba ‒ mint állami alkalmazott 
‒ elsődleges feladata a hivatalos ügyiratok (tabulae publicae) 
kezelése volt.76 A scribák és segédeik (a scribae librarii) vilá-
gát tehát a tabula és a codex jelképezte (28. kép).
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3.4. A tekercsek mint hatalmi/jogi 
szimbólumok

A római művészetben a tekercs lehet a státusz és az ezzel ösz-
szefüggő jogszolgáltatás jelképe is. A magistratusokról ‒ a 
császárkorban pedig a princepsekről ‒ készített szobrokon ál-
talában a bal kéz tart egy zárt tekercset, a jobb lábnál pedig 
capsa látható, amely ez esetben talán a jogforrásokat vagy a 
hivatali feljegyzéseket ‒ mint a pontifex maximus esetében az 
annales maximit ‒ jelképezi (29. kép).77 A korai principátus 
idején a consulokról készült szobrokon is ezeket az eszközö-
ket látjuk, természetesen a sella curulisszal kiegészítve. Octa-
vius Kr. e. 28-ban vert aureusa ugyancsak a sella curulison ülő 
princepset ábrázolja, amint jobb kezével egy tekercset nyújt 
előre, lába előtt egy capsa. Az érme körirata: LEGES ET IURA 
P(OPVLO) R(OMANO) RESTITVIT („helyreállította a törvénye-
ket és jogot a római népnek”) (30. kép).78 A firenzei Uffizi-
ban található togatus Augustus-szobor (inv. 1914.76) szintén 
a bal kezében tart egy zárt tekercset. A művészettörténészek 
szerint Kr. e. 31‒28 között készült, vagyis ugyanabban az idő-
ben, amikor az aureus. Az itáliai Iuvanumban (Torricella Pelig-
na) előkerült sírem léken egy sella curulis látható, ami mellett 
egy zárt fedelű capsa áll, tetején tintatartóval és calamusszal.79 
Hella Eckardt szerint „a késő antik korra az írószertartó (the-
ca), úgy tűnik, a magas római hivatalok szimbólumává vagy 
insigniumává vált”.80 Feltételezhető, hogy az egyszerű polgá-

rok (civilek és katonák) síremlékein gyakorta feltűnő, csaknem 
kivétel nélkül a férfiak bal kezében tartott tekercs ‒ mint állan-
dó ikonográfiai motívum ‒ is valamilyen jogi jelentést hordoz. 
Ráadásul leggyak rabban ennél a típusú ábrázolásnál fordulnak 
elő a gesztusok, többnyire a jobb kéz mutató- és középső ujja 
rámutat a bal kézben tartott tekercsre (Zweifingergestus).81 
Hogy pontosan mit is jelent a tekercs e kontextusban, abban 
egyelőre nem jutott konszenzusra a kutatás. Felmerült már a 
polgárjog-adományozó okirat, de ennek egyrészről a 
Constitutio Antoniniana kiadása (Kr. u. 212) után nem volna 
semmi értelme, hiszen minden szabad provinciális lakos római 
polgárjogot nyert; másrészről vannak olyan tekerccsel ábrázolt 
személyek is, akik bizonyosan nem voltak polgárok. Elizabeth A. 
Meyer a tabulae és a legitimáció össze-függéseiről írt könyvében 
így ír az írásbeliség szerepéről a jogi kérdésekben:

Az írás szerepét nem csupán az egyszerű megállapodásoknál 
(stipulatio), hanem a házassági szerződések és hozományok 
esetében; s nemcsak a tulajdonjog-átruházási végrendele-
teknél (mancipatio per testamentum), hanem a gyermekek 
agnációs kötelék alóli felszabadításakor (emancipatio) is 

27. kép. Adószedő polyptychonba jegyez (2‒3. század,
Cirkusz-emlékmű, Neumagen), Rheinisches Landesmuseum, Trier 

(forrás: www.akg-images.com, fotó: Erich Lessing)

28. kép. A scribák oltára (Via di Porto San Sebastiano nekropolisz),
Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano, Roma

(forrás: Alamy Stock Photos, F1P2CJ)
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hangsúlyozták; továbbá a fatáblákra írt formát részesítették 
előnyben minden olyan esetben, amely hagyományosan stá-
tusz- és kiváltságszerzőnek számított: mint például a szü-
letési nyilvántartás és a leszereléssel kapcsolatos járulékos 
juttatások. Végezetül, nagy jelentőséget tulajdonítottak az 
írásnak abban az esetben is, amely két jogi aktus: a stipula-
tio és mancipatio kombinációjából született meg: az adomá-
nyozás és az értékesítés esetében.82

A sírfeliratokon nagy számban felbukkanó tekercsek (és ki-
sebb részben írótáblák) tehát elméletileg a fenti jogi kategó-
riák bármelyikének jelzésére szolgálhattak. Egyedülálló civil 
férfi esetében lehetett testamentum vagy tulajdonlási okirat; 
a házaspárok esetében lehetett házassági és/vagy hozomány 
szerződés; a gyermekeknél emancipatiós okirat; a katonák ese-
tében pedig leszerelési okmány vagy testamentum. Az utób-
biakkal kapcsolatban Ulpianus azt írja, hogy azok készülhettek 
fa írótáblákra (tabulae ligneae), papiruszra (chartae) vagy per-
gamenre (membranae) is, mindenképpen tabula volt a helyes 
megnevezésük: „A végrendeletet, bármely anyagra is íródott, 
el kell fogadni: akár fatáblákra, akár bármely más íróanyagra, 
úgymint papiruszra vagy pergamenre, vagy valamely állat bő-
rére ‒ ezeket helyesen mondják »végrendelet«-nek” (Tabulas 
testamenti accipere debemus omnem materiae figuram: sive 
igitur tabulae sint ligneae sive cuiuscumque alterius materiae, 
sive chartae sive membranae sint vel si corio alicuius animalis, 
tabulae recte dicentur, Ulp. Dig. XXXVII. 11.1.pr.). Ugyanezt 
olvassuk az Institutio nesben is: „Nem tesz különbséget, hogy 
a végrendeletet táblákra, papiruszra, pergamenre vagy más 
anyagra írják-e” (nihil autem interest, testamentum in tabulis 
an in chartis membranisve vel in alia materia fiat, Iust. Inst. 
II. 10, 12).83 A kutatás részletes elemzést eddig csak a szíriai
Apameiá ban állomásozó legio II Parthica katonasíremlékein
végzett.84 Itt egyér telműen sikerült kimutatni, hogy a sírem-
lékeken szereplő katonák kezében tartott tekercs nem a ma-
gasabb kulturális szint jelzé sére szolgált, hanem testamentum
volt, amely megadta az örökös nevét, számát és rangját (pri-
mus heres, secundus heres), amit a sírfeliratban is feltüntettek.
Legalább egy katona végrendelet nélkül hunyt el (intestatus),
és annak kezében nem is ábrázoltak tekercset.

30. kép. Octavius aranypénze: „helyreállította a törvényeket
és a jogot a római népnek” (Kr. e. 28, Asia tartomány),

British Museum, Coins and Medals Department 
(forrás: https://media.britishmuseum.org)

29. kép. Augustus mint pontifex maximus, lábánál capsa
(Via Labicana Augustus), Museo di Palazzo Massimo alle Terme, 

Roma (forrás: Wikimedia) 
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Jegyzetek

A kutatás a „Tekercs a kézben – Kísérlet a római sírábrázolások egyik 
gyakori ikonográfiai motívumának értelmezésére” című pályázat ke-
retében készült (NKFI K 135317).

1 Lewis 1974, 1989; Römer 2019.
2 A papiruszok legismertebb szakértője, Naphtali Lewis szerint egy 

papirusztekercs ára a római korban egy munkás egy-két napi át-
lagfizetésének felelt meg, ami a kereslet-kínálat viszonyának ala-
kulása szerint akár öt-hat napi bérnek megfelelő összegig is emel-
kedhetett (Lewis 1974, 129‒134). Ugyanezt támasztja alá Skeat 
1995, 88‒89.

3 Martialis az Apophoreta (Epigr. XIV.) című könyvében chartae 
maiorest és chartae epistularest (XIV. 10: „Tiszta papiruszlapok”; 
XIV. 11: „Levélpapirusz”, Bálint Gábor fordításában) említ, ami-
ből Schubart azt a következtetést vonta le, hogy az előbbi drága,
az utóbbi olcsó lehetett. Skeat ezt cáfolta, és arra a következtetésre
jutott, hogy „az általános kép, amelyet Martialis költeményei alap-
ján kapunk, egy olyan világot mutat, amelyben a papirusz szaba-
don hozzáférhető és szabadon felhasználható, különösebb tekintet
nélkül az árára” (Skeat 1982; 1995, 80).

4 Payton 1991. ‒ A lelet szenzációja, hogy eddig hasonló táblák 
csak a Kr. e. 8. századi Asszíriából (Nimrudból) kerültek elő (Wi-
seman 1955). 

5 Haran 1996, 213, vö. Ammirati 2013.
6 Meyer 2001 (https://books.openedition.org/obp/3097?lang=en) ‒ 

Az előbb említett Martialis az Apopho retában sokkal több típusát 
különbözteti meg, mint a papirusznak, részint az anyaga alapján: 
Pugillares citrei (XIV. 3); Pugillares eborei (XIV. 5); Pugillares 
membranei (XIV. 7) ‒ részint az összekötött táblák száma szerint: 
Quinquiplices (XIV. 4) és Triplices (XIV. 6); és részint a méretük 
alapján: Vitelliani (XIV. 8 és 9), amelyek a készítőjük után elneve-
zett kisméretű táblák voltak (Bálint 2008, 67).

7 Hartmann 2015; Marichal 1992.
8 Johnson 2009; Bülow-Jacobsen 2009.
9 Roberts‒Skeat 1983; Stroumsa 2016, 79‒80. Miközben a zsidóság 

megmaradt a pergamentekercsek haszná latánál a Tóra esetében, 
erről lásd a jelen tanulmány 3.1. pontjában.

10 Caratelli 1950; Birt 1976.
11 Kruschwitz‒Campbell 2009; Meyer 2009.
12 Haines-Eitzem (1998, 634, 16. jegyzet) tizenegy előfordulást 

gyűjtött össze cikkében, amelyben külön kiemelte a női írástudók 
szerepét az Újszövetség szövegeinek közvetítésében.

13 CIL IV 3445; Meyer 2009, 577, 41. jegyzet.
14 „Here, people learn, sing, read, and, with the help of the Muses, 

become poets: here is the imagined world of otium”, Meyer 2009, 
576.

15 Palmyrában mindvégig írásban és szóban is használták a helyi ará-
mi dialektust, de a város alapvetően hellenizált lehetett, amiről az 
1881-ben Leidenbe került hét görög nyelvű írótábla is tanúskodik 
(Tabulae Ceratae Assendelftianae), amelyen Hésiodos Munkák és 
napok című költeményének részleteit, valamint a római császár-
korban népszerű Babrios meséit találták meg (Sokołowski 2014, 
376).

16 Ezeket az Aarhus Egyetemen működő Palmyra Portrait Pro-
ject gyűjti össze egy igen hasznos bibliográfiával (2013‒2020) 
(https://projects.au.dk/palmyraportrait). 

17 Ezek leírását Sokołowski így adja meg: „Schedula resembles 
an elongated ‘stick’, similar to a narrow tablet described abo-
ve. However, what distinguishes schedula from tablets is their 
characteristic trapezoidal rather than rectangular shape. It seems 
possible that a small wooden tablet, a wide tablet, or a roll squee-
zed in one hand was depicted in this manner.” (Sokołowski 2014, 
380‒381.)

18 Az egyik közülük Marcus Iulius Maximus Aristides berytusi pol-
gár, akinek sírábrázolásán egy dór oszlop tetején elhelyezett nyi-
tott tekercsben vannak (görögül) beleírva személyi adatai. „As a 
Roman citizen bearing Greek cognomen Aristides probably inten-
ded to communicate that he is literate and well-educated, and that 
as full citizen he is able to avail himself of the achievements of 
Greek rhetors as well as Roman lawyers. […] Aristides is presen-
ted in a more refined, Hellenistic style, and seems to claim not 
only Roman citizenship but to aspire to the Greek ideal of a noble 
man who was able to show his education and who practiced civic 
virtues.” (Sokołowski 2014, 386.)

19 A legérdekesebb Yarhai és szolgája síremléke (PAT 0679), ame-
lyen a szolga jobb kezében egy kisebb méretű bőr capsát tart, bal 
kezében egy fogantyúról lelógó codexet vagy fadobozt (scrinium); 
a gazda bal kezében zárt tekercs és mappa, kettejük között pedig 
egy oszlop tetején egy babérkoszorút utánzó zsinórral összefogott 
chartae alligatae látható, vö. Parlasca 1988.

20 Ingholt 1934, 33; Sokołowski 2014, 392. (A scheda terminus 
használatát ugyancsak H. Ingholt vezette be.) Gaius Virius Alci-
mus és felesége Viria Phoibe síremlékén (British Museum, inv. 
no. ME 125036) a férj bal kezében tartott scheda vagy a „keskeny 
tábla” (a szerző mindkettőt használja) az Einfingergestusszal ki-
egészülve Sokołowski szerint kifejezetten tulajdonjogi okirat; a 
házassági szerződés lehetőségét fel sem veti.

21 Cussini 2005.
22 Heyn 2010 készített egy katalógust, amit az ábrázolt személyek és 

nem a gesztusok alapján rendszerezett. A főszöveg táblázataiból 
megtudhatjuk, hogy például a férfiak jobbkezes gesztusai közül 
a leggyakoribb a minden ujjat előre nyújtó (195 db), majd ezután 
jön az előrenyújtott mutatóujj (60 db) és a kinyújtott mutató- és 
középső ujj (50 db). Ugyanakkor ezek lehetséges jelentéseiről 
semmit nem mond a szerző.

23 Pannonia: Bilkei 1980; Dacia Porolissensis: Bajusz 2004; Bri-
tannia: Pearce 2004; Eckardt 2014; Gallia: Božič‒Feugère 2004; 
Hispania: Alonso‒Jerez‒González 2014; Augusta Raurica: Fünfs-
chilling 2012.

24 http://lupa.at/, működtetői Friederike és Ortolf Harl, valamint Ja-
kob Egger.

25 A kutatás célja, hogy a későbbiekben az AirTable segítségével egy 
olyan számítógépes adatbázist készítsünk, amelyben a tekercs-
ábrázolások mellett a sírfeliratok szövegét és az azokból kinyert 
adatokat is tároljuk, és ezáltal új összefüggéseket tudjunk feltárni 
a tekercsek és az elhunytak között. Arányszámokat természetesen 
csak az adatbázis feltöltése után tudunk majd mondani.

26 Az instrumenta scriptoria eddigi legrészletesebb átfogó feldolgo-
zásai: Blanck 2000; Božič‒Feugère 2004; Eckardt 2018.

27 Ezek részletes tipológiai feldolgozását lásd Capasso 1995.
28 F. und O. Harl, lupa.at (Bilddatenbank zu antiken Steindenkmä-

lern).
29 Horatius említi a centuriók iskolásgyermekeit, akik bal karjukról 

„kis táskát meg táblát” lelógatva mennek az iskolába (laevo sus-
pensi loculos tabulamque lacerto, Sat. I. 6, 74, ford. Bede Anna). 
A kiskorú rabszolgákat is gyakran említik az írástudással, kisegí-
tő adminisztratív vagy pedagógiai feladatkörökkel kapcsolatban, 
lásd pl. a kölni Xanthiast, akit metrikus sírfelirata így jellemzett: 
„Jártas a gyorsírásban: annyi betűt és nevet tudott lejegyezni se-
rény íróvesszejével, amennyit a serény nyelv mondott” (doctus in 
compendia / tot lit(t)erarum et nominum / notare currenti stilo, / 
quod lingua currens diceret, CIL XIII 8355 = CLE 219, 9‒22), vö. 
Laes 2011, 188.

30 Masséglia 2013.
31 A katonai scriba, librarius, actarius az altisztek (principales) közé 

tartozik, őket tehát ‒ amennyiben a felirat alapján erre lehetőség 
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nyílik ‒ meg kell különböztetni a tisztek személyes szolgálatában 
álló (servus státuszú) írnokoktól.

32 Huskinson 1996; 1999; Luginbühl 2017.
33 A dextrarum iuncito gesztusáról funerális környezetben lásd 

Reekmans 1958; Brilliant 1963, 18‒21; Stuppreich 1983; Davies 
1985. 

34 A katonaság szerepéről a latin kultúra és műveltség terjesztésében 
lásd Galsterer 1999.

35 A római olvasási szokásokról: Starr 1991; Gavrilov 1997; Johnson 
2000, 2012.

36 Metzger 1968; Parássoglou 1979, 1985.
37 Dutsch 2002. 
38 Richter 2003, 57‒98 (Lehrer, Schüler, Gelehrte); 148‒149 (apot-

ropäischer Gestus); 149‒151 (Schwurgestus); 151‒152 (Seg-
nungsgestus); 153 (Zahlzeichen).

39 Richter 2003, 90‒92 (elsősorban Hainzmann 1991 nyomán).
40 Corbeill 2005, 158‒159.
41 Rutgers 1998; Henrichs 2003; Rüpke 2005; Rapp 2007.
42 Beard 1991; Belayche 2013.
43 Museo Arqueológico Provincial de Ourense, inv. CE000178. 

A felirat szövege: Deane / Fa(bius) Sat/urni/nus / ex v(oto) p(o-
suit), HispEp 16702 = IRG IV, 76. 

44 Blömer‒Winter 2005; Facella 2017.
45 Darmstadt, Hessisches Landesmuseum (Lupa 8575); Chatil-

lon-sur-Seine, Musée du Pays Châtillonnais (Lupa 26055).
46 A dódekahedronnal kapcsolatos értelmezési problémák összefog-

lalásáról lásd Grüll 2016. Tudomásunk szerint a szakirodalomban 
eddig még senki nem vetette fel ezt az ikonográfiai összefüggést. 

47 A Matrae/Matres/Matronae kultusza epigráfiai forrásokból ismert 
főként Britannia, Belgica, Germania Superior, Gallia Lugdunensis 
és Hispania Tarraconensis tartományokból. A kelta eredetű isten-
nőknek számos mellékneve ismert: Matres Nemetiales (Grenoble, 
CIL XII 2221), Matres Britannae (Winchester, RIB 88), Matres 
Masanae (Köln, CIL XIII 8223), Matres Arsacae (Xanten, CIL 
XIII 8630), Matres Brittiae (Fürstenberg és Xanten, CIL XIII, 
8632, 8631), Matres Remae (Gereonsweiler, AE 1990, 733); a 
Matronaenak kb. 60 ismert mellékneve van (vö. Garman 2008). 
‒ A kérdésről hamarosan önálló tanulmányunk jelenik meg a Reli-
gions in Roman Empire (RRE) című folyóiratban.

48 Egy császárkori attikai görög feliraton szerepelnek az író Moirák: 
οὔνομα Θεσμοφάνην με πατὴρ φίλος ἠδ’ ἅμα μήτηρ / κίκλησκον, 
δυεροῦ πρὶν θανάτοιο τυχεῖν· / ἑπτὰ δέ μοι μοῖραι περιτελλομένους 
ἐνιαυτούς / ἐκλώσαντο μίτοις ἄτροπα γραψάμεναι („A Thesmop-
hanés nevet kedves apám és vele anyám / adta nekem, mielőtt a 
nyomorult halálból részesültem volna, / a Moirák hét körbefor-
duló évet fontak nekem, / a megváltozhatatlant felírva maguknak 
fonalukkal”), IG II2 11674 = SEG XXVIII, 326. (A szövegre Dr. 
Lindner Gyula hívta fel a figyelmünket.) – A P. Lond. 98 egy több 
mint egy méter hosszú papirusz a Kr. u. 2. századból. ‒ Az „Élet 
könyve” a Bibliára visszavezethető elképzelés: 2Móz 32:32-33; 
Zsolt 69:29; Zsolt 139:16; különösen gyakori a Jelenések köny-
vében (13:8; 17:8; 20:12; 20:15). ‒ A „mennyei táblák” és a „sors 
könyve” motívum elterjedéséről a Második Templom idejének 
irodalmában lásd Baynes 2012.

49 Grüll 2008.
50 JIWE II, 102; II, 249 (?); II, 266 (?); II, 270 (?).
51 Meyers 1999.
52 Kőfeliratok: JIWE II, 164 (4 tekercs); II, 167 (9 tekercs); II, 185 

(6 tekercs); II, 187 (6 tekercs); II, 195 (8 tekercs); II, 502 (12 te-
kercs); II, 515 (9 tekercs); II, 516 (14 tekercs) ‒ aranyüvegek: 
JIWE II, 589 (6 tekercs); II, 590 (6 tekercs); II, 591 (4 tekercs); II, 
592 (24 tekercs); II, 597 (? tekercs).

53 „A cabinet full of scrolls was such a successful symbol that in 
Rome it even rivaled the menorah” (Fine 2016, 132).

54 Chiricat 2013, 209‒213, fig. 9.4. = MAMA XI 145.

55 A Kr. u. 200-as évektől kezdve a keresztény szövegek 80%-a papi-
ruszkódexre íródik; miközben a pogány irodalomnak csak 20%-a 
használja ezt a könyvformátumot (Nicklas 2008, 4‒8). A zsidók 
a Tóra esetében máig is ragaszkodnak a pergamentekercsekhez 
(Stern 2017, 11‒62). A kódexforma keresztény teológiai vonatko-
zásairól lásd Reudenbach 2014.

56 Sarcófago de Leocadio, Museu Nacional Arqueològic de Tarra-
gona P42; Sarcófago de los apóstoles, Museu Nacional Arqueolò-
gic de Tarragona P58; Vielliard 1940; Rodà 2013. ‒ A keresztény 
szarkofágoknak átlagosan 10%-án figyelhetők meg tekercsábrá-
zolások (Monteiro Duarte 2020, 4).

57 Monteiro Duarte 2020, 7.
58 Roberts‒Skeat 1983; Humfress 2007.
59 Garulli 2018, vö. Dupont 2009; az alapmű a témával kapcsolatban 

még mindig Marrou 1938.
60 hac re coniuncta[e] / sunt manus dex/trae duae uxo[r] / fidelis 

quia fuit / semper viro / viro aut<e=I>m con/iuncxs(!) cara dum 
/ vixit fuit, AE 1998, 1200 („ebben a dologban összekapcsolódik a 
két jobb kéz, a feleség mindig hűséges volt férjéhez, és házastárs-
ként mindig kedves volt férjéhez, amíg élt”, Musée archéologique 
de Dion, inv.-no. 5561); Lissarague 2006.

61 Best 1966; Stoll 1998; Wilkes 2001.
62 Dietz 1985.
63 Bu Ndzsem: Marichal 1992a; Adams 1999; Dura Európosz: Aus-

tin 2010; Vindonissa: Speidel 1996; Vindolanda: Bowman 1998.
64 A DIDO név szerepel egy durai osztrakonon (Dura Ostracon 

#144), ugyancsak Durában egy házban (Room #59) találtak egy 
Arma virumque graffitit (Rostovtzeff et al. 1952, 55, #960, Pl. XI. 
3). Az Aeneis IX. 473. sora (interea pavidam volitans pinnata per 
urbem) egy vindolandai írótáblán (Vindolanda #118) került elő, az 
Aeneis IV. 9. sorát pedig a Kr. u. 73-ban elfoglalt Maszadán talál-
ták meg egy papiruszon (Masada #721), nem is beszélve számos 
más ‒ szintén katonai kontextusban előkerült ‒ egyiptomi papi-
ruszról. 

65 Reeves 2004, 150‒155.
66 Stauner 2004, 64‒67.
67 Jones 1949; Watson 1974; Aubert 2004; Cohon 2010; Hanson 

2010. Az 1980-as években érdekes vita bontakozott ki a szak-
irodalomban arról, milyen módon ábrázolta Petronius Satyricon 
című regényében a Kr. u. 1. század közepének literalizáltságát, 
összefoglalóan lásd Horsfall 1989a, 1989b. 

68 Jones 1964, II. 1057. ‒ Az apparitoresról lásd Purcell 1983; David 
2007. 

69 Hopkins 1991, 370 (hivatkozik Harris 1989, 144‒145 kutatásaira).
70 „The Roman empire was bound together by writing. Literacy was 

both a social symbol and an integrative by-product of Roman go-
vernment, economy and culture. The whole experience of living 
in the Roman empire, of being ruled by Romans, was overdeter-
mined by the existence of texts.” (Hopkins 1991, 372.) Hopkins 
elfogadta William V. Harris becslését, amely szerint a tényleges 
írástudás a Római Birodalom lakosságának mindössze 10%-áról 
mondható el, ami szerinte 2 millió felnőtt férfit jelent. Az utóbbi-
val kapcsolatban azonban meg kell jegyezni, hogy az írástudás az 
előkelőbb nők és a gyermekek körében is elég általános lehetett. 
Az írástudók arányát Alan K. Bowman sokkal magasabbra becsül-
te (Bowman 1991).

71 Meyer 2009, 570‒576.
72 Ahogyan [Ca]murtius [Se]verus Paestum mellett talált síremlékén 

is pénzszámolás közben, codexszel az ölében látunk egy scribát, 
lásd Hartmann 2020, 53‒54; Mello 2012. Mindketten felhívják a 
figyelmet arra, hogy a scriba és két szolgája gesztusnyelvet hasz-
nál a számok kifejezésére, erről lásd Williams‒Williams 1995.

73 Scribas proprio nomine antiqui et librarios et poetas vocabant; 
at nunc dicuntur scribae equidem librari, qui rationes publicas 
scribunt in tabulis („A régiek az írnokokat és a költőket egyaránt 
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scribának nevezték, de mostanság azokat az írnokokat mondják 
scribának, akik a könyvelést vezetik”), Fest. 446, 26‒29 (333M), 
Hartmann 2020, 22; vö. Purcell 1983, 142‒146; Purcell 2001.

74 Giovannini 1998.
75 Hartmann 2020, 20.
76 Hartmann 2020, 27‒31.
77 Ugyanakkor a capsának kulturális vonatkozása is lehet: Caius Fun-

dilius Doctus Apollinis parasitus (CIL XIV. 4273) szobra, amely ma 
a Glyptothekban található, egykor a Nemiben lévő Diana-szentély-
ben állt. A szobor egy mimusszínészt (parasitus Apollinis) ábrázol, 
de a kezek sajnos letörtek, a név a lába mellé tett capsán is szere-
pel. A capsa egyébként a kontraposztos szobrok gyakori támasztéka 
volt, lásd például a lateráni Sophoklés-szobrot, amelynek kezében 
nincs tekercs; a témáról bővebben lásd Feugère 2006.

78 leges et iura populo Romano restituit (Mantovani 2008).
79 Chieti Museo Civico (Inv. Nr 27194), Deutsche Archäologische 

Institut (D-DAI-ROM-60.413), Schäfer 1989. 304. #28; Eckardt 
2018, 36. fig. 2.6, 142.

80 „By the late antique period, the writing equipment case (theca) 
appears to have become a symbol or insignium of high Roman of-
ficials” (Eckardt 2018, 145).

81 Részletes elemzését lásd Brilliant 1963; Richter 2003. A gesztu-
sok szerepét elemezte a palmyrai sírábrázolásokon Heyn 2010, de 
a birodalmi kontextusból kiszakítva. 

82 Meyer 2004, 276‒277; az eredeti szöveget a könnyebb érthetőség 
kedvéért kissé parafrazeálva fordítottuk.

83 Meyer 2004, 272.
84 Balty 2016.
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