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Hannibál harci elefántjai

A bizánci Suda-lexikon a Thórakion (θωράκιον) címszó alatt a következő-
ket írja: „Hannibál (a karthágói hadvezér) emberei a magával vitt elefán-
tokra helyezett tornyokból elvágta az ágakat a magas hegyekben és ezzel az 
utat biztonságossá és könnyen járhatóvá tette.”

A XVIII. század óta ezt az idézetet sokan Polübiosz történeti munkájá-
nak részeként tartják nyilván, úgy gondolva, hogy ez csakis a pun háborúk 
történetének elsődleges forrásaként számon tartott történetírótól származ-
hat. A korábbi kutatás ugyanakkor kizárólag a szöveg lehetséges forrásával 
foglalkozott, így elsiklott a felett a fontos információ felett, amit a Suda 
szócikk magában hordoz, tudniillik, hogy az elefántok hátára tornyokat he-
lyeztek. Ugyanakkor azzal sem foglalkoztak, hogy Hannibál hadjáratának 
melyik időszakára vonatkozik a fenti forrás.

A leírásból nyilvánvaló, hogy Hannibál hadseregét egy sűrű erdő tartóz-
tatta fel, és a pun hadsereg elefántokkal volt felszerelve, ugyanakkor a leírás 
arra is utal, hogy egy rendkívül időigényes logisztikai tevékenységről van 
szó, vagyis egy erdő egy részének a kiirtásáról. A történetírásban Hannibál 
nevét összekapcsolják a harci elefántokkal, azonban a források szerint két 
rövid és igen jól dokumentált időszakhoz köthetjük a harci elefántok alkal-
mazását. A hannibáli háború kezdeti szakaszában Kr.e. 218 nyara és tele 
között voltak elefántok a seregében, amikor Ibériából elindult. Ekkor a pun 
hadviselésnek megfelelően 37 elefántot is vitt magával. Nem tudjuk ponto-
san, hogy mennyi elefánt élte túl az Ibériától a Pó-síkságig tartó viszontag-
ságos utat, de azt tudjuk, hogy a trebiai csatát követően Kr.e. 218 végén már 
csak egyetlen állat maradt életben: Surus. Ezt követően csupán egyetlen 
alkalom volt, amikor harci elefántokat alkalmazott seregében, a Kr. e. 202-
es zamai csatában nyolcvan elefántot állított fel serege előtt, mivel azokkal 
akarta áttörni a római arcvonalat.

A két esemény közül a dél-galliai és az Alpokon keresztül vezető út a 
valószínűbb helyszín, ahol az elefántoknak áthatolhatatlan sűrű erdőkön 
keresztül kellett átvágni. Polübiosz utal arra, hogy Hannibálnak külön-
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böző geológiai, emberi és időjárási nehézségekkel kellett szembenéznie, 
ugyanakkor sehol sem említi, hogy az erdők akadályt jelentettek volna. 
Egy másik forrás, Cassius Dio ugyan utal természeti akadályokra, ame-
lyek feltartóztatták Hannibált az általa választott ösvényeken, amelyeket 
a jobb rejtőzködés miatt választott, de ő sem említ erdőket. Ugyanakkor 
Livius feljegyez egy eseményt, amelyet Polübiosznál nem találunk, még-
pedig azt, amikor a punok óriási tüzet raktak, hogy ennek segítségével 
szétrobbantsák az útjukban álló sziklákat. Van egy olyan elképzelés is, 
hogy ez az eset Kr. e. 215-ben történt, amikor Livius szerint Hannibál 
elefántokat kapott utánpótlásként, ez a történet azonban csak Liviusnál 
szerepel, ezért nem tekinthető hitelesnek. 

A Suda által említett történetben fontos az elefántok felszerelésének le-
írása. Az elefántokon kis tornyok voltak, amiket levettek a hátukról, az oiki-
dia nevű emelvényeket viszont rajtuk hagyták. 

Rance szerint négy lehetséges forrása volt a Suda-lexikonnak: a többek 
által is elfogadott Polübiosz mellett számításba kell venni a hannibáli há-
borúról külön könyvet írt Appianoszt, a severus-kori Cassius Diót és Di-
odórosz Szikeliótészt. Bár Diodórosz igen kevésszer szerepel a Sudában, 
Rance igen szellemesen az alábbi érveket vonultatja fel mellette. Egyrészt 
Diodórosz művéből pontosan az a rész veszett el, amely Hannibál Ibériából 
Itáliába történő vonulását írja le (a másik három forrásként szóba jöhető 
szerző művének ezen részei viszonylag jó állapotban maradtak ránk, ezért 
a Suda idézete nehezen lenne beilleszthető bármelyikbe). A másik fontos 
érv, hogy a Sudában említett hodoiporia szó, amely átjárót, vagy menetelést 
jelenthet Polübiosznál egyáltalán nem szerepel, Appianosznál és Cassius 
Diónál is csak egy-egy esetben, míg Diodórosznál ötvenegy (!) alkalommal. 
Rance már a Sudában előforduló szavakkal is elég meggyőzően bizonyítja, 
hogy Diodórosz lehetett a Suda írójának forrása.

Hasonló a helyzet magával a Suda-szócikk címével, a thórakion-nal is, 
amelynek ebben az esetben ’az elefánt hátára erősített torony’ a jelenté-
se. A görög erre a pürgosz szót használja, a thórakion használata ’torony’ 
jelentéssel még két esetben fordul elő Diodórosznál (Szemiramisz asszír 
királynő indiai hadjáratánál (Diod. 2. 1–34.) és Alexandrosz hüdaszpészi 
ütközeténél (Diod. 17. 88. 6). A mai történetírás mindkét előbb említett 
esettel kapcsolatban igen kritikus, Szemiramisz történetét teljesen mitikus 
eseménynek tartják, az indiai elefántoknál pedig tudjuk, hogy nem rendel-
keztek harci toronnyal, mivel azokat csupán egyetlen hajtó irányította, aki a 
nyakukban ült. A magyarázat az lehet, hogy a Kr. e. I. századi ókori történet-
írók úgy gondolták, hogy már a korábbi időszakban is használták az először 
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a hellenisztikus korban alkalmazott tornyokat az elefántokon és Diodórosz 
gyakorlatilag ezt vetítette vissza a korábbi időszakokra (Szemiramisz, Nagy 
Sándor és Hannibál korára).

A thórakion előfordul Ailianosz ’Az állatok természetéről’ (De natura 
animalium) c. művében is (13. 9), ahol Megaszthenész ’India története’ 
(Indiké) c. művéből idéz egy részletet. Ebben azt írta, hogy míg egy harci 
szekér csak két főt szállított, addig egy harci elefánt a hátára helyezett to-
ronyban három harcost visz, akik közül kettő oldalra lövöldöz, a harmadik 
pedig hátrafelé, míg egy negyedik férfi egy ösztökével a kezében irányítja 
az állatot. Ugyanezt Sztrabón is megemlíti a Geógraphiká-ban. Megaszt-
henész a saját megfigyeléseit írta le, amelyeket a Maurya birodalom fővá-
rosában, Pátaliputrában szerzett egy követjárás során Kr. e. 304–303-ban. 
Más leírások szerint az indiai elefántok „legénysége” általában 3 íjászból 
és egy elefánthajcsárból állt, és vagy valamilyen torony, vagy ülés (thó-
rakion) volt rászerelve, vagy mind a négy férfi az elefánt hátán ült. Rance 
itt hivatkozik Goukowskyra, aki eltávolította a thórakion-ra történő uta-
lást, arra hivatkozva, hogy az Ailianosz interpolációja, amely nem szere-
pel Sztrabón leírásában, valamint hangsúlyozza, hogy sem irodalmi, sem 
képzőművészeti forrásunk nincs arra, hogy az elefántok hátára valamiféle 
tornyot szereltek volna Indiában, vagy a hellenisztikus államokban a Kr. 
e. 300–280 közötti időszakban. 

Rance azt a következtetést vonja le, hogy a Suda Θ 438 szerzője csakis 
Diodórosz lehetett, mivel az ő művében van egy olyan hiányzó rész (a 26-
27. könyvek, amelyek a hannibáli háborúról szóltak), ahol ez szerepelhe-
tett, valamint ő használja a thórakion-t „torony”, vagy „ülés” jelentésben, 
ami teljesen szokatlan a görög történetírásban, mivel mások a toronyra a 
pürgosz szót használják. 

A cikk szerzője végül néhány történeti megjegyzést von le a Suda idé-
zettel kapcsolatban. Egyrészt megállapítja, hogy az idézett szöveg alapvető 
tévedést tartalmazhat az elefánt hátára szerelt toronnyal kapcsolatban. A na-
gyobb méretű indiai elefánt (Elephas maximus) hátára ugyanis lehetett tor-
nyot helyezni, a jóval kisebb afrikai elefántra (Loxodonta cyclotis) azonban 
nem. A karthágói hadseregben viszont ezen utóbbi elefántot használták. 

Van olyan elképzelés, amely szerint Kr. e. 215-ben Hannibál néhány 
(vagy legalábbis egy) indiai elefántot is kapott (a korábban már említett Li-
vius-szöveghely alapján gondolják így), amelye(ke)t állítólag IV. Ptolemai-
osz (Kr. e. 221-204) adományozott a karthágóiaknak, a Kr. e. 217-es raphiai 
csatában fogságba esett szeleukida indiai elefántok közül. Ez az elképzelés 
azonban nehezen tartható, hiszen a Ptolemaida Egyiptom teljesen Róma-
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barát volt, így nem valószínű, hogy IV. Ptolemaiosz segítette volna az éppen 
Róma ellen háborúzó punokat. A fentiekből az következik, hogy ha a Suda 
Θ 438-ban leírt szemelvényt hitelesnek fogadjuk el, akkor ez ellentmond 
azon tanulmányoknak, amelyek azt állítják, hogy az afrikai elefántokra soha 
semmilyen körülmények között nem szereltek tornyokat. Így a szemelvény 
azokat erősíti, akik szerint voltak ilyen tornyok, amelyeket csatákban, vagy 
ostrom idején az elefántokra szereltek.

A másik kérdés, hogy ki volt a forrása, a Suda forrásaként elfogadott 
Diodórosznak. Itt elsősorban nem Polübiosz, hanem elsősorban Appia-
nosz és némileg Livius forrásai között kell keresgélnünk, vagyis valószí-
nűleg egy görög mű jöhet számításba, amely a római annales-hagyomány-
hoz tartozott vagy abból merített. Ráadásul a szerzőnek különösen jól 
informáltnak kellett lennie a karthágói belpolitikában. A kutatók többsége 
szerint nagy valószínűséggel Lucius Cincius Alimentus (Kr. e. 240–190) 
volt a forrás, aki görögül írta meg Róma történetét a város alapításától a 
második pun háborúig, és maga is részt vett a Hannibál elleni háborúban. 
Praetorként két légiót vezetett Szicíliában Kr. e. 210-ben, majd ezt köve-
tően propraetorként irányította a szigetet Kr. e. 209/8-ban. Ezt követően 
visszatért Rómába és tagja lett annak a három fős küldöttségnek, amelyet 
T. Quinctius Crispinus consulhoz küldtek Capuába. Különös jelentősége 
van annak, hogy Alimentus lejegyezte művében, hogy Hannibál fogságá-
ba esett, de tisztelettel bántak vele és fogsága alatt, Kr. e. 208–201 között, 
kivételes szemtanúja lehetett a karthágói eseményeknek és magával Han-
nibállal is beszélhetett a háború korábbi szakaszáról. Livius elbeszélésé-
ből tudjuk, hogy Hannibál részletes információkat adott Alimentusnak a 
karthágói hadseregnek a Rhone folyón és az Alpokon való átkeléséről. Így 
aztán L. Cincius Alimentus nemcsak Diodórosz, hanem a Suda Θ 438 fő 
forrása is lehetett.

A másik szerző, aki szóba jöhet forrásként a lakedaimóni Szószülosz. 
Diodórosz műve 26. könyvének egy töredékében említi meg őt, mint aki 
hét könyvben megírta Hannibál háborúját. Szószülosz Hannibál kísére-
tének volt a tagja, görögül tanította a pun vezért. Művének célja az volt, 
hogy korrigálja a római történetírás pun- és Hannibál-ellenes hagyományát. 
Éppen ezért bár művét Polübiosz is ismerte, ő azonban eléggé elutasítóan 
nyilatkozik róla, megbízhatatlan pletykának minősítve azt. Szószülosz mű-
véből egyetlen eredeti szövegrész maradt fent, egy erősen megrongálódott 
würzburgi papiruszon. A szöveg egy tengeri csatát ír le a karthagói és a 
római-massziliai flotta között Kr. e. 217-ben. A részlet tanúsítja Szószülosz 
csataleírásainak pontosságát és objektivitását, ami alapján Polübiosz fen-
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tebb említett negatív kritikáját élesnek, vagy akár rosszindulatúnak tarthat-
juk. A rövid és erősen romlott szöveg rendkívül alaposan ismerteti a csatát, 
különösen a karthagói diekplousz-ról és a massziliai védekezésről. Így Ran-
ce szerint Szószülosz is számításba vehető, mint a Suda-szócikk lehetséges 
forrása.

Philipp Rance tanulmánya a második pun háború egy kis szeletébe nyújt 
bepillantást, azonban számos rendkívül értékes információt tartalmaz, en-
nek ellenére nemcsak az egész háborúval kapcsolatban ajánl figyelmünkbe 
rendkívül értékes új adatokat, hanem az ókori hadtörténet számára is.
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