
Miben halt meg 
a világhódító Nagy Sándor? 

A makedóniai II. Philipposz és Olympiasz házassá
gából kipattanó tektonikus embercsoda* talán az 
egyedüli, akihez elítélő mellékgondolatok nélkül 
asszociáljuk a „világhódító" jelzőt, a história felül
múlhatatlan hadvezére tüneményes életével és rej
télyes halálával ma is hódít. Európa, Ázsia és¥Af-
rika általa találkozott először a népek országútján 
egy kegyetlenül emlékezetes történelmi pillanat
ban. A Nílustól az Indusig tartó menetelés azóta a 
vállalkozások non plus ultrája, és a gordiusi csomó 
átvágása a legmerészebb egyszerűség örök jelképe. 
A róla regélő eposz — a legvalószínűbbtől a leg-
fantasztikusabbig — mindig érdekes az olvasónak. 

önként kínálkozik összehasonlításra a termé
szetellenes halál valószínűségének néhány irodalmi 
változata — az írójától függ — mennyire tűnik hi
hetőnek. 

A számontartott „hitelesek" egyik legtöbbet 
idézettje Curtius Rufus „Historiarium Alexandri 
Magni Macedonis" c. műve. Határozottan a meg-
mérgeztetés szószólója. „Köztudomású — írja —, 
hogy Makedóniában olyan erős hatású méreg te
rem, amely még a vasát is megemészti; egyedül 
csak a barmok patája állja az ártó nedvet. Stüx-
nek nevezik azt a forrást, amelyből a halálos mé
reg csordogál. Kasszandrosz merített belőle, ő adta 
át fivérének, lollasznak, aki belecsepegtette a ki
rály utolsó pohár italába. Akárhogy is volt, elhit
ték; és akikre a gyanú árnyéka vetődött, nem so
káig maradtak hatalmon. Mak^dónia, sőt Görögd 
ország felett is Antipatrosz ragadta magához a ha
talmat, majd utódai örökölték, és kiirtottak min
denkit, akit a legtávolabbi rokoni kapcsolat is fű
zött Nagy Sándorhoz."• (Kárpáty Csilla ford.). 

A tudományos valószínűség látszatára igényes 
átlagolvasó sem lepődik meg, ha latin auktortól 
ilyet olvas. Az idézett méregnek kémiai helyett mi
tológiai képlete van, tehát hatásmechanizmusa tet
szés szerinti, hiteles hatásosságát költői ereje biz
tosítja. 

A nemes ellenfél, a perzsák költő leszárma
zottja, Firdauszi a Sáhnáme c. versében méreg he
lyett az asztrológiai végzet beteljesülésével énekli 
meg a perzsa nyelven Iszkandarnak nevezett Nagy 
Sándor korai halálát: 
„Magasztos király, büszke hős! 
Oroszlán volt néked sorscsillagod, 
ezt tudják a nagyok s a bölcs mágusok. 



Most láttad a holt gyermek arszlánfejét: 
uralmadhoz immár közel jár a vég. 

S ki Iszkandarhoz járult bölcs csillagász, 
mind ezt mondta, jelzése egynek se más. 
És Iszkandar, ezt hallva, elkomorult, 
de bölcs, józan elméje el nem borult. 
Halál ellen orvosság nincs már — beszélt — 
de szívem a félelem nem dúlja szét; 
nem sok időt tartogat még életem, 
és kurtább vagy hosszabb már úgysem leszen." 

(Devecseri Gábor ford.) 
Híven a csillagászok jövendöléseihez hunyta 

le szemeit. A perzsáknál szokatlan, hogy krimina
lisztikai sejtések nélkül. 

A két régebbi klasszikus változat idézése után 
a mai kor írója hihetőbb magyarázatokat vetít 
vissza. 

Harold Lamb népszerű könyve szerint amikor 
Nagy Sándor a hadjáratból visszatért Babilonba 
^Reggel áldozatot mutatott be, és megparancsolta 
Nearchosznák, hogy a felfedező utazást a harma
dik napon meg kell kezdeni. Amikor a következő 
napon a hajnali áldozást végezte, a láza miatt nem 
tudott nyugton maradni. Ennek ellenére megbe
szélést tartott a tisztjeivel és meghagyta nekik, mi 
mindenről kell gondoskodniuk, hogy a flotta elin
dulásáig minden rendben legyen. Másnapra any-
nyira legyengült, hogy úgy kellett őt kivinni az 
áldozati oltárhoz. Ilyen állapotban szállították át a 
palotába, ahol tábornokok és tisztek várakoztak az 

_ ajtók előtt. Amikor ezek beléptek a terembe, meg
ismerte őket, de beszélni már nem tudott hozzájuk. 
Két napon és két éjszakán át igen magas láz gyö
törte. Amikor ezt hírül adták a katonáknak, azok 
"úgy gondolták, hogy talán már meg is halt, csak 
bizalmasai eltitkolják előlük a gyászhírt. Bánattól 
.sújtva összeverődtek a palota előtt, majd erőszak
kal betódultak, hogy láthassák őt. Alexandrosz 
már nem tudott beszélni. Erőlködve felemelte fe
jét, jobbjával üdvözlést intett mindegyik katona 
felé, majd odabólintott mindenkinek. Nemsokára 
meghalt. Élt harminckét esztendőt és nyolc hóna
pot." (Terényi István ford.) 

A leírás fertőző betegséget, valószínűleg malá
riát sejtet. Viszont Karlheinz Grossner: A babiloni 
c. művében Tamatam doktor — Nagy Sándor há
ziorvosa — töredelmesen meggyónja, hogy „bár hi
vatásom szerint orvos vagyok, gyógyítás helyett 
gyilkoltam, méghozzá a világ legnagyobb és leg
hatalmasabb emberét öltem meg, Makedón Sán
dort". Ezen ókori csodadoktor rafinált utalásai 
ólommérgezést emlegetnek. 

„Átnyújtottam neki a mirrhatinktúrát tartal
mazó üvegcsét, s ő megígérte, hogy naponta bedör
zsöli vele a foghúsát. . . Sándor rizsporos arcán a 
sömör, úgy láttam, gyógyulófélben. Szeme lázasan 
csillogott, étvágytalanságról panaszkodott. . . Ami
kor a billikomot ajkához emelte, a bor egy része 
kiömlött. A színes üveg csillogott, az ólomfoglalat 
pedig sötéten fénylett. Bűnösnek éreztem magam 
és így szóltam: félre kellene tenned ezt a billiko
mot, ki rá lyom.. . Mozgatta a nyelvét, láttam, amint 

* egyik alsó metszőfogát földre köpi. Súlyos ólom
mérgezésben szenvedett." (Nyilas Vera ford.) 

Miben halhatott meg Nagy Sándor? Valószínű
leg egyike marad ez az emberiség képzeletét örök
ké izgató, de utólag meg nem fejthető nagy rejté
lyeknek. 

Szállási Árpád dr. 


