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Előszó
ut egregius pictor vultum speciosum effingit,
ita pudicitia celsius consurgentem vitam exornat.
Bacchylidés fr 38 (Amm. Marc. XXV, 4, 2)1

Ammianus Marcellinus tanúsága szerint Iulianus császár kedvenc mondása
Bakchylidés e fenti töredéke volt. A történetíró a császár jellemzése során elengedhetetlennek
tartotta e megjegyzést, bizonyságul az utókor számára, hogy az uralkodó kedvelte az irodalmi
idézeteket, sententiákat. Miként nyilvánult meg mindez irodalmi műveiben? Elsősorban erre a
kérdésre kerestük a választ a dolgozatban.
Iulianus rövid élete ellenére számos művet alkotott, noha e fennmaradt corpus nem
teljes. Korai írásai közé tartoznak panegyricusai, Constantius császárhoz és Eusebia
császárnéhoz szóló művei. Több irodalmi levél, episztula maradt ránk, időrendben haladva az
első vígasztaló beszéd (logos paramythétikos) Salustioshoz, a császári praefectushoz címezve.
Az athéniakhoz írott levél egyszersmind a császár rövid életrajzát, politikai elképzeléseit
tartalmazza. Elveszett azonban a lakedaimóniakhoz és a korinthosiakhoz írott episztula, ez
utóbbiból csupán rövid töredéket ismerünk. 2 Themistios rétorhoz szól a kormányzásról
megfogalmazott oratio, amelyet szintén irodalmi levél formájában vetett papírra a császár.
Két hosszabb lélegzetű invekíváját olvashatjuk, ezek közül az egyiket egy Hérakleios
nevezetű kynikus ellen írta. A másik támadó irat konkrét címzettje nem ismeretes, a
műveletlen kynikusokhoz szól. A Kybeléhez és a Hélioshoz írott himnuszai az újplatónikus
filozófia hatását tükrözik. Különleges helyet foglal el a művek között a Császárok című
szatíra, amelyben Iulianus a Római Birodalom hajdan volt uralkodóit vonultatta fel. Utolsó,
hosszabb lélegzetű írása az antiochiaiakhoz szóló Szakállgyűlölő című támadó s egyben
apologikus beszéd. Vitairatnak tekinthetjük a csupán töredékesen fennmaradt Galileaiak
ellen, avagy a keresztény tanokkal szemben megfogalmazott művet, ez a munka Iulianus
kiváló bibliai ismereteiről tesz tanúbizonyságot. Számos irodalmi és magánlevél tarkítja még
a palettát, ezeket a császár aktuális tartózkodási helye szerint csoportosították, ezen írások
elemzésétől e munkában eltekintettünk.3

1

„miként a jeles festő vonzónak ábrázolja az arcot, úgy ékesíti az erkölcsösség a magasabb célokra törekvő
életet” (Ford.: Szepesy Gy.)
2
L’empereur Julien, Œuvres complètes T. I./1.: Discours de Julien César (ed.: J. Bidez) (Paris 1932) 212; T.
I./2. Lettres et Fragments (ed.: J. Bidez) (Paris 1972) 51.
3
L’empereur Julien, Œuvres complètes T. I./2. Lettres et Fragments (ed.: J. Bidez) (Paris 1972).
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A disszertáció keretein belül egyrészt arra vállalkoztunk, hogy feltérképezzük az egyes
proverbiumok ókori előfordulási helyeit. Ennek során elsősorban arra a kérdésre kerestük a
választ, hogy Iulianus mely esetekben használt a corpusokban is fennmaradt közmondásokat,
s mikor irodalmi idézeteket, továbbá hol vélhetjük felfedezni személyes, szentenciózus
formában megfogalmazott megnyilvánulásait. Törekvésünk egyúttal arra irányult, hogy e
stilisztikai eszköz vizsgálata alapján alkossunk képet a császár műveltségéről. Áttekintettük a
proverbiumokat, sententiákat abból a szempontból is, hogy melyek köthetőek konkrét
filozófiai iskolához.
A dolgozat célja nem csupán Iulianus műveiben előforduló proverbiumok és
proverbiális kifejezések számbavétele volt, hanem annak vizsgálata, hogy e stilisztikai
eszközök rétorikai szempontból milyen szerepet töltöttek be az egyes műveken belül. Azt a
kérdést igyekeztünk bemutatni, hogy Aristotelés és követői által megfogalmazott normák
szerint a közmondások valóban argumentatív funkciót láttak-e el, s ha ez így van, akkor
mennyiben segítették a szerző érvelését. Szillogizmusok segítségével mutattuk be, hogy az
általunk érvelő proverbiumoknak tekintett idézetek hogyan illeszkedtek az elbeszélés
menetébe. Ebben a tekintetben figyelemre méltó, hogy Iulianus elveszett művei között a
Suda-lexikon megemlíti bivblion

peri;

tw&n

triw&n

schmavtwn című

munkáját, ezek szerint a császár maga is kitüntetett szerepet tulajdonított az érveléshez
felsorakoztatott rétorikai alakzatoknak. 4 Végül arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a
proverbiumok segítségével levonhatunk-e bizonyos következtetéseket Iulianus Apostata
történelemben betöltött szerepére vonatkozóan.

4

A lexikon nem ad bővebb felvilágosítást arra vonatkozóan, hogy a császár e művében pontosan mit értett e
három „schéma” alatt. Suda 437
jIoulianovV, oJ parabavthV kai; ajpostavthV, in:
Lexicographi Graeci. Suidae Lexicon (ed. A. Adler) (Stuttgart 1989-1994))
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I. A proverbiumok
1. Proverbiumok és proverbiális kifejezések az antik rétorikában
»

[Esti

de;

hJ

paroimiva

trovpoV

kai;

th&V

kaloumevnhV ajllhgorivaV«
(Diogenianos)

A paroimiográfusok gyűjteményeikben nem tettek különbséget a tanító célzatú
paroimiák, azaz proverbiumok és rokonai, a rövid, csattanószerű szállóigék, a gnómák, avagy
sententiák között.5 A paroimia címszó alatt a következőket találhatjuk: ‛közmondás’, ‛velős
mondás’,

‛szólás’,

‛példabeszéd’.

A szó etimológiáját

a gyűjtő,

Diogenianos a

‛pavr/oimoV/’ szóból, illetve az ‛oi\moV’-ból magyarázta.6 A közmondás ezek szerint az
utak szélén, útkereszteződésekben elhelyezett közhasznú felirat, bölcsesség, egyfajta
útmutatás, ami a vándort útja során elkíséri. Az a korábbi nézet azonban nem állja meg a
helyét, amelynek alapján a kifejezés a ‛hasonló’ jelentésű o{moioV-ból ered.7
Más elképzelés szerint a homérosi himnuszokban és Kallimachos költeményeiben
fellelhető oi\moV hősi, epikus dalt jelent, s ebben az értelemben a prooimion szóval függ

5

A proverbiumokról és a sententiákról: R. Vokmann, Die Rhetorik der Griechen und Römer (Hildesheim,
Zürich, New York 1987) 266 sk, 416 sk, 434 skk; J. Martin, Antike Rhetorik. Technik und Methode (München
1974); H. Lausberg, Handbuch der literarischen Rhetorik (München 1960) §§ 872, 1117-1121, Elemente der
literarischen Rhetorik (München, Regensburg 1990) 131 skk.; R. Hahn, Die Allegorie in der antiken Rhetorik
(Ulm/Donau 1967)
6
K. Rupprecht: ‛Paroimia’ RE XVIII. 1707-1735.
7
Diogen. CPG I, 177-178 Th;n paroimivan ojnomavzesqaiv fasiv tineV ajpo; tw&n
oi[mwn: ou{tw de; aiJ oJdoi; ejkalou&nto. OiJ d j a[nqrwpoi, o{sa
koinwfelh& eu{riskon, tau&ta kata; lewfovrouV oJdou;V ajnevgrafon uJpe;r
tou& pleivonaV ejntugcavnontaV th&V wjfeleivaV metalambavnein: ou{tw kai;
ta; tw&n sofw&n ajpofqevgmata gnwsqh&nai fasi, kai; ta; Puqagorika;
paraggevlmata. [Enioi dev fasi proVhgoreu&sqai ta;V paroimivaV ajpo; tou&
o{moiovn ti ejf j oi|V levgontai dhlou&n paroimivaV tugcanouvsaV. Apost. CPG
II, 237-238 JH de; paroimiva ejk th&V para; proqevsewV kai; tou& oi\moV hJ
oJdovV: paraoimiva kai; paroimiva: h[toi to; parodiko;n trivmma te kai;
dihvghma. ejn ga;r th&/ ajrch&/ e[ti tw&n trivbwn ajshvmwn oujsw&n, dia;
to; tou;V oJdeuvontaV mh; ajpokavmnein tw&/ mh; ginwvskein povson th&V
oJdou& dihvnusan kai; tiv leivpetai, ta; nu&n prosagoreuovmena mivlia pro;V
JRwmaivwn, tovte shmei&a kalouvmena, oiJ palaioi; katav tinaV th&V oJdou&
tovpouV ejtivqesan: kai; touvtoiV ejpevgrafovn tina zhthvmata. tou&to de;
ejpoivoun duoi&n e{neken, tou& te gnwrivzein to;n oJdeuvonta th&V oJdou&
to; povson, kai; tou& ajnaginwvskonta to; ejpivgramma, kai; peri; th;n
touvtou safhvneian katagignovmenon kamavtou ejpikoufivzesqai. perievcei de;
paivdeusin hjqw&n kai; paqw&n ejpanovrqwsin kai; tw&n praktevwn pukna;V
uJpoqhvkaV. kai; peri; me;n tw&n o{rwn aujtw&n, e[cousi favnai kai; a[lla
e[stw hJmi&n eijrhmevna tosavde: ijthtevon d j a]]n ei[h loipo;n pro;V to;
prokeivmenon suvn ge qew&/ i{lew/ kai; sunergw&/.
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össze. A paroimia az ‛elbeszélés mellett’ álló ‛betoldás’, így a latin ‛adagio’, s a német
‛Beispiel’ szóval rokonítható.
Aristotelés Rétorikájában kimondja, hogy a paroimia olyan metafora, amely
speciesről speciesre történő átvitelt jelent.8 Továbbá azt is leszögezi, hogy néhány proverbium
egyszersmind gnóma is.9
Quintilianusnál, aki a de exemplis címszó alatt tárgyalja, azzal a kiegészítéssel, hogy
a közmondás (paroimia) nagy általánosságban elfogadott, s szerzője bizonytalan. 10 A rétor
ezzel a gnómához képest egy rendkívül lényeges különbséget fogalmazott meg: a proverbium
népi jellegű. 11 Donatus meghatározása szerint szerző nélküli szentencia, azaz gnóma
(proverbium sine auctore sententia).
Diogenianos így fogalmazott: a proverbium olyan tropos, amely valójában az
allegóriát

helyettesíti.

12

A

proverbiumok

szerepének

és

beszédbeli

helyzetének

tanulmányozásához az antik értelmezésekhez kell visszanyúlnunk. Az ókori irodalomtudós e
stilisztikai eszközt az allegoria alcsoportjának, azaz troposnak tekintette.
Quintilianus a troposok közé besorolt allegóriát így határozta meg: „Allegoria, quam
inversionem interpretantur, aut aliud verbis, aliud sensis ostendit, aut etiam interim
contrarium.”13 A Rhetorica ad Herennium szerzője hasonlóan fogalmazott: permutatio est
oratio aliud verbis aliud sententia demonstrans. Ezek után három különböző típusú allegóriát
sorol fel, ezek a következők: 1. per similitudinem – hasonlóság alapján, amikor a szerző több,
egymáshoz közel álló metaforát vonultat fel; 2. per argumentum – az érvelés alapján, amikor
egy személyről vagy dologról, vagy helyről a hasonlóság alapján túlzásokba bocsátkozik.
(au[xhsiV, meivwsiV), 3. ex contrario – az ellentétek alapján: ez az eiróneia, ami egy
önálló tropos volt. 14 A szavak eredeti értelmének ellentétes jelentésében alkalmazott

8

Arist. Rhet. III, 11 1413a 15 AiJ paroimivai metaforai; ajp j ei[douV ejp j ei\dovV
eijsi
9
Arist. Rhet. 1395a 20 e[ti e[niai tw&n paroimiw&n kai; gnw&mai eijsin.
10
Quint. V, 11 skk.; V, 11, 41 quae vulgo recepta sunt … quod incertum auctorem habent
11
K. Rupprecht: ‛Paroimia’ RE (XVIII) 1707 skk.
12
CPG I Diogen. I, 178, 3-4 [Esti de; hJ paroimiva trovpoV kai; th&V kaloumevnhV
ajllhgorivaV. V.ö. Lausberg az allegóriát a figurae közé sorolja. i. m. (1960) (§§895-901) 441 skk.
13
Quint. VIII 6, 44. Az allegóriáról: Martin i. m. (1974) 262-264. Quintilianus 14 tropost különböztetett meg,
ezek a következők voltak: 1. metaphora, 2. synekdoché, 3. metonymia, 4, antonomasia, 5. onomatopoeia, 6.
abusio, 7. metalepsis, 8. epitheton, 9. allegoria, 10. aenigma, 11. ironia, 12. periphrasis, 13. hyperbaton, 14.
hyperbolé
14
Rhet. Ad Herenn. IV 34, 46. A Rhetorica ad Herennium szerzője 10 tropost vett számba: 1. nominatio, 2.
pronominatio, 3. denominatio, 4. circumitio, 5. transgressio, 6. superlatio, 7. intellectio, 8. abusio, 9. translatio,
10. permutatio.
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eiróneiának több speciesét különböztették meg, ezek egyike Quintilianusnál a paroimia, vagy
proverbium. A rétor továbbá a paroimiát rövid allegorikus meseként határozta meg.15
A görög nyelven író Kr. e. első századi grammatikus, Tryphón troposokról szóló
értekezésében önálló troposként tüntette fel a paroimiát, erre vonatkozóan a következőket
találhatjuk nála: a paroimia általában a beszéd elején áll, egyszersmind hasonlóság alapján tett
utalás.16
Idővel az eiróneia fogalmát még tovább árnyalták, s a Constantinus uralma alatt
munkálkodó Iulius Rufinianus további kategóriákat különböztetett meg. 17 Az allegória és
kifejezési eszköztára kétségkívül jelentős szerepet töltött be a késő császárkori Rómában.

A gnóma (=sententia) annyiban különbözik a paroimiától (=proverbium), hogy
konkrét szerzőhöz köthető, ez a kritérium azonban a későbbiekben olykor veszített
jelentőségéből, s általánosan megfogalmazott bölcsességet jelentett, amelynek szerzője
néhány esetben ismeretlen volt. Eredetileg ‛vélemény’, valakinek a mondása, majd ‛bölcs
mondás’. Ebben az értelemben szorosan kapcsolódik a ‛velős mondásokhoz’, az
apophthegmákhoz, amelyek szintén személyhez kapcsolható tradíciót képeznek. Ennek
megfelelően a gnómákat a proverbiumok fogalomkörén belül kell elhelyeznünk, hiszen ezt

15

Quint. VIII 6, 57-59; Quint. V, 11, 21 cui confine est paroimivaV genus illud, quod est velut fabella
brevior et per allegorian accipitur: ‛non nostrum’, inquit, ‛onus’: bos clitellas’.
(Tryph. Trop. II 25 p. 206, 19 (Sp) III.)
16
Tryph. Trop. II, 198 (Sp) ig v Trovpoi me;n ou\n ou|toi th&V grammatikh&V th;n
koinh;n sunhvqeian parabaivnonteV, loipoi; de; th&V fravsewvV eijsin kz v,
uJperbolhv, e[mfasiV, ejnevrgeia, parasiwvphsiV, oJmoivwsiV, eijkwvn,
paravdeigma, parabolhv, carakthrismovV, eijkasmovV, suntomiva, bracuvthV,
suvllhyiV,
proanafwvnhsiV,
parevkbasiV,
ajmfiboliva,
ajntivfrasiV,
metatuvpwsiV,
ajntonomasiva,
eijrwneiva,
sarkasmovV,
ajstei>smovV,
mukthrismovV, carientismovV, ejpikertovmhsiV, paroimiva. ke v. Peri;
paroimivaV. Paroimiva ejsti; lovgoV eijrhmevnoV ejn ajrch&/ pro;V e{teron,
legovmenoV de; uJf j hJmw&n kata; ajnakuvklhsin provvV tina tw&n oJmohqw&n,
wJV para; Sapfoi&, mhvt j ejmoi; mevli, mhvte mevlitta.
17
Quintilianus az eijrwneiva alábbi troposait különböztette meg: sarkasmovV – gyűlölettel és
ellenségeskedéssel teli gúny, ajstei>smovV avagy urbana dictio ez a humoros önirónia,
ajntivfrasiV – egyetlen szóban megmutatkozó ellentétesség, paroimiva – egy közmondás gúnyos
értelmű használata személyre vagy dologra vonatkozóan, mukthrismovV – amikor valamit rejtegetünk, de
mégis nevetségessé tesszük. Iulius Rufinianus még négy tropust tett ezekhez: 1. cleuasmovV sive
ejpikertovmhsiV, komoly témákkal kapcsolatban, de a szerző hasonlataival gúnyt űz egyes személyekből
és dolgokból, 2. carientismovV vagy/ skw&mma, festiva dictio néven is ismeretes, amikor a
csípkelődés derűvel keveredik, 3. diasurmovV, egy személy vagy dolog kigúnyolása, 4.
ejxouqenismovV abban az esetben használatos, amikor egy dolgot megvetendővé alacsonyítanak. Martin i.
m. (1974) 264.

8

tették a paroimiográfusok is, amikor számos proverbiumként fennmaradt gnómát őriztek meg
gyűjteményeikben. 18
A gnómáknak alapvetően két jelentéskörét különböztethetjük meg az antik rétorok
szerint: 1. közhelyként (locus communis) a bizonyítás eszköze, 2. a beszéd díszítő eleme,
jóllehehet e két funkció szorosan összefügg egymással. 19 Kiválóan alkalmasak arra, hogy
segítségükkel a szerző kódolt nyelven közölje azt, amit mondani kíván. Közös bennük, hogy
noha meghatározott szituációkra vonatkoznak, mégis aktuális jelentésük a szövegkörnyezettől
függően változhat, értelmezésüket a szerző a hallgatóságra bízza. A gnómákat, első
jentéskörük szerint sokszor alkalmazták politikai beszédekben, hiszen a bizonyítás részét
képezték, s önállóan is lehettek enthymémák.20
Az antik rendszerezők közül elsőként Aristoteléshez fordulhatunk, aki több
alkalommal interpretálta e stilisztikai eszközt. Definíciója szerint a gnómák az enthymémák
konklúziói és premisszái, amelyek gyakran tartalmaznak paradoxont, s ekkor magyarázat
(epilogos) is kapcsolódik hozzájuk. Aristotelés arra is vállalkozott, hogy osztályozza a
gnómákat, két nagy csoportjukat különböztette meg, a buzdító és az eltanácsoló gnómákat
(aiJreta; h] feuktav).21
Anaximenés, a lampsakosi rétor előírta, hogy a törvényszéki beszédekben a
hallgatóság meggyőzésére felhozott példák után, s a befejezésnél szentenciákat és
enthymémákat szükséges felsorakoztatni. 22 Ezek alapján kijelenthetjük, hogy a gnómák
egyenesen a meggyőzés, ill. a bizonyítás részét képezték, s példaértékűek voltak. Anaximenés
a felperes bizonyításának egyik eleméhez, az ún. bebaivwsiV-hoz sorolta.23

18

Erre a legkézenfekvőbb példa a híres Gnw&qi sautovn, amely a CPG köteteiben ugyanúgy fellelhető, mint
a Sextus-féle szentencia, azaz gnóma-gyűjteményben.
19
Martin i. m. (1974) 376.
20
K. Horna: ‛Gnome, Gnomendichtung, Gnomologien’ RE Suppl. VI. 74-87.
21
Arist. Rhet. II 21, 1394a [Esti d j hJ gnwvmh ajpovfansiV, ouj mevntoi ou[te peri;
tw&n kaq j e{kaston, oi|on poi&ovV tiV jIfikravthV, ajlla kaqovlou, ou[te
peri; pavntwn, oi|on o{ti to; eujqu; tw&/ kampuvlw/ ejnantivon, ajlla;
peri; o{swn ai{ pravxeiV eijsiv, kai; aiJreta; h] feukta; ejsti pro;V to;
pravttein, w{st j ejpei; ta; ejnqumhvmata oJ peri; toiouvtwn sullogismovV
ejstin, scedo;n ta; sumperavsmata tw&n ejnqumhmavtwn kai; aiJ ajrcai;
ajfaireqevntoV tou& sullogismou& gnw&mai eijsin, oi|on
crh; d j ou[ poq j o{V tiV ajrtivfrwn pevfuk j ajnhvr,
pai&daV perissw&V ejkdidavskesqai sofouvV.
Arist. Rhet. II 21, 1394b 7 jApodeivxewV me;n ou\n deovmenai o{sai paravdoxovn ti
levgousin h] ajmfisbhtouvmenon: o{sai de; mhde;n paravdoxon, a[neu
ejpilovgou,
22
Martin i. m. (1974) 227-228. Anaxim. Rhet. 32, 2-6, 1438b 37 skk.
23
Anaxim. Rhet. 36, 17 skk., 1442b 33 skk. (Anaximenés a következőképpen csoportosította a törvényszéki
beszéd bizonyítását: 1. a felperes bizonyítása a, bebaivwsiV b, pro;V tou;V ajntidivkouV 2. az
alperes bizonyítása. Martin i. m. (1974) 228-229.
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A Rhetorica ad Herennium szerzője az alakzatok (figurae) között tárgyalta a
gnómákat. 24 Quintilianus, Aristoteléshez hasonlóan kimondta, hogy általános érvényű
megállapítást takar (vox universalis), s a bizonyítás eszköze. A rétor ezt számos példával
támasztotta alá. 25
A Kr. u. első és második század fordulóján tevékenykedő Theónnak a rétorika
bevezetéséhez írott kézikönyve (Progymnasmata) nagy népszerűségnek örvendett. A szerző
nem foglalkozott külön fejezetben a gnómákkal, ezeket a mythosszal, a diégémával és a
chreiával rokon műfajnak tekintette.26 A mythos lehet gnómikus beszéd is, s erre egy aisóposi
mese a példa. Amikor a kutya hússal a szájában megpillantotta saját magát a folyó tükrében,
rögvest tükörképe után kapott, s beleesett a folyóba. 27 A diégésis olyankor használatos,
amikor valakinek válaszolunk, s nem annyira a történeti és politikai beszédekhez illik, hanem
inkább a színházi műfajok velejárója. 28 A chreiához írott magyarázatában Theón azt
állapította meg a gnómával kapcsolatban, hogy négy tekintetben különbözik a chreiától. A
chreia személyre utal, a gnóma nem feltétlenül, a gnóma vonatkozhat az egész chreiára, de
annak egy részére is, továbbá a gnóma mindig valamilyen hasznos útmutatót tartalmaz, végül:
míg a chreia egy ügy tárgyalása (praxis) és beszéd (logos) is lehet, addig a gnóma csupán
beszéd (logos).29
Hermogenés rétorikai tanításaiban már külön fejezetet szentelt a gnómáknak, ő is
példákkal egészítette ki írását, s egyaránt tett tartalmi és formai megkülönböztetéseket. A
24

Rhet. Ad Herenn. IV, 17, 24, Martin i. m. (1974) 122.
Quint. VIII, 5, 1-35; IX, 3, 98.
26
Theón Progymn. 3 (75), 4 (91), 5 (96-97) (Sp II).
27
Theón Progymn. 3 (75) (Sp II) ejpilevgomen de; w|de, o{tan muvqou rJhqevntoV
ejoikovta tina; gnwmiko;n aujtw&/ lovgon ejpiceirw&men komivzein, oi|on
kuvwn para; potamovn tina fevrwn krevaV, kai; kata; tou& u{datoV th;n
aujtou& skia;n qeasavmenoV, oijhqei;V e{teron ei\nai kuvna mei&zon krevaV
e[conta, o} me;n ei\cen ajpevbalen, aJlovmenoV de; eijV to;n potamo;n wJV
aJrpavswn, uJpobruvcioV ejgevneto.
28
Theón Progymn. 4 (91) (Sp II) jEpifwnei&n de; dihghvsei ejsti to; kaq j e{kaston
mevroV th&V dihghvsewV gnwvmhn ejpilevgein, to; de; toiou&ton ou[q j
iJstoriva/ prevpon ejsti;n ou[te politikw/& lovgw/, qeavtrw/ de; kai;
skhnh&/ ma&llon ejpithvdeion.
29
Theón Progymn. 5 (96-97) (Sp II) Creiva ejsti; suvntomoV ajpovfasiV h] pra&xiV met
j eujstocivaV ajnaferomevnh ei[V ti wJrismevnon provswpon h] ajnalogou&n
proswvpw/, paravkeitai de; aujth&/ gnwvmh kai; ajpomnhmovneuma: pa&sa ga;r
gnwvmh suvntomoV eijV proswvpon ajnaferomevnh creivan poiei&. kai; to;
ajpomnhmovneuma de;; pra&xivV ejstin h] lovgoV biwfelhvV. diafevrei de; hJ
me;n gnwvmh th&V creivaV tevtrasi toi&sde, tw&/ th;n me;n creivan pavntwV
ajnafevresqai eijV provswpon, th;n de; gnwvmhn ouj pavntwV, kai; tw&/ pote;
me;n to; kaqovlou, pote; de; to; ejpi; mevrouV ajpofaivnesqai th;n creivan,
th;n de; gnwvmhn kaqovlou movnon: e[ti de; tw&/ carientivzesqai th;n
creivan ejnivote mhde;n e[cousan biwfelevV, th;n de; gnwvmhn ajei; peri;
tw&n ejn tw&/ bivw/ crhsivmwn ei\nai: tevtarton o{ti hJ me;n creiva pra&xiV
h] lovgoV uJpavrcei, hJ de; gnwvmh lovgoV ejsti movnon.
25
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második századi szerzőnél a következő típusokkal találkozhatunk: eltanácsoló (apotreptiké),
buzdító (protreptiké), igaz (aléthés), meggyőző (pithané), egyszerű (haplé), összetett
(synezeugmené) és túlzó (hyperboliké). Továbbá felhasználási körét is meghatározta: alkalmas
a rövid chreiák aláfestésére, dicséreteknél, felhasználható okolásnál, enthymémaként,
ellentétes értelemben, az összehasonlításnál (parabolé) és példáknál (paradeigma). 30
Iulianus kortársa, s ugyancsak Libanios tanítványa az Antiochiában tevékenykedő
Aphthonios külön caputban tárgyalta a gnómákat. Sok tekintetben követte Hermogenést.
További kategóriát vezetett be: a kijelentő (apophantiké) gnómák csoportját. Használatát ő is
a chreián belül ajánlotta, s részben Theón megállapításait közölte, amikor a gnómák és a
chreiák közti különbséget magyarázta.31
30

Hermog. Progymn. 4 (7-8) (Sp II) Peri; gnwvmhV. Gnwvmh ejsti; lovgoV kefalaiwvdhV
ejn ajpofavnsei kaqolikh&/, ajpotrevpwn ti h] protrevpwn ejpiv ti, h]
oJpoi&ovn ejstin e{kaston dhlw&n. ajpotrevpwn ejpiv ti, h] oJpoi&ovn ejstin
e{kaston dhlw&n. ajpotrevpwn me;n wJV ejkeivnw/,
ouj crh; pannuvcion eu{dein boulhfovron a[ndra.
protrevpwn de; wJV ejn ejkeivnw/,
crh; penivhn feuvgonta kai; ejV megakhvtea povnton
rJiptei&n kai; petrw&n Kuvrne kat j hjlibavtwn.
h] touvtwn me;n oujdevteron poei&, ajpofaivnetai de; peri; th&V tou&
pravgmatoV fuvsewV, oi|on to; ga;r eujpravttein para; th;n ajxian ajformh;
tou& kakw&V fronei&n toi&V ajnohvtoiV givnetai./ e[ti de; tw&n gnwmw&n aiJ
me;n eijsin ajlhqei&V, aiJ de; piqanaiv, aiJ de; aJplai&, aiJ de;
sunezeugmevnai, aiJ de; uJperbolikaiv. ajlhqei&V me;n oi|on,
oujk e[stin euJrei&n bivon a[lupon ejn oujdeniv.
piqanai; de; oi|on,
o{stiV d j oJmilw&n h{detai kakoi&V ajnhvr,
oujpwvpot j hjrwvthsa, gignwvskwn o{ti
toiou&tovV ejstin, oi|sper h{detai xunwvn.
aJplai& de; oi|on,
duvnatai to; ploutei&n kai; filanqrwvpouV poiei&n.
sunezeugmevnai de; oi|on,
oujk ajgaqo;n polukoiranivh, ei|V koivranoV e[stw:
ei|V basileuvV:
uJperbolikai; de; oi|on,
oujde;n ajkidnovteron gai&a trevfei ajnqrwvpoio.
hJ de; ejrgasiva paraplhsiva th&/ th&V creivaV proveisi toi&sde, ejgkwmivw/
tou& eijrhkovtoV bracei&, kaqavper ejn creiva/, kata; to; aJplou&n, kata;
th;n aijtivan, kata; to; ejnantivon, kata; to; ejnquvmhma, kata;
parabolhvn, kata; paravdeigma, kata; krivsin.
31
Aphthon. Progymn. 4 (25-26) (Sp II)
{WroV gnwvmhV. Gnwvmh ejsti; lovgoV ejn
ajpofavnsesi kefalaiwvdhV, ejpiv ti protrevpwn h] ajpotrevpwn. th&V de;
gnwvmhV to; me;n ejsti protreptikovn, to; de; ajpotreptikovn, to; de;
ajpofantikovn, kai; to; me;n aJplou&n to; de; sunezeugmevnon, kai; to; me;n
piqano;n to; de; ajlhqevV, to; de; uJperbolikovn. kai; protreptiko;n me;n
wJV tov,
crh; xei&non parevonta filei&n, ejqevlonta de; pevmpein.
ajpotreptiko;n de; wJV tov,
ouj crh; pannuvcion eu{dein boulhfovron a[ndra.
ajpofantiko;n de; wJV tov, dei& dh; crhmavtwn, kai; a[neu touvtwn oujde;n
ejsti genevsqai tw&n deovntwn. kai; aJplou&n me;n wJV tov,
ei|V oijwno;V a[ristoV ajmuvnesqai peri; pavtrhV.
sunezeugmevnon de; wJV tov,
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A grammatikusok gnómákkal kapcsolatos interpretációihoz kísértetiesen hasonlít a
bizánci Apostolios írása, amelyet tizenötödik századi közmondásgyűjteménye bevezetéseként
fogalmazott meg.

32

Mindez azt bizonyíthatja, hogy a középkori paroimiográfusok

szándékosan nem tettek minden esetben különbséget a gnómák és a paroimiák között, s a
gnómákra vonatkozó antik rétorikai elméleteket tudatosan azonosították a paroimiákra
ismérveivel?
Az ókori oktatásban kitüntetett szerep jutott a gnómáknak és paroimiáknak egyaránt.
A proverbiumok használatát nemcsak a pogányok, hanem a keresztények is előírták. 33 A
sokszor filozófiai tartalmú gnómákat elsősorban a retorikai oktatásban használták. 34 Sőt a jó
szónok és író feladatai közé tartozott, hogy proverbiumokat, s proverbiális jellegű, bölcs
mondásokat fogalmazzon meg, s ehhez elsősorban elődeinek munkáit tekinthette
mértékadónak. 35 A proverbiumok a ritmikus prózába illeszkedtek, s ennek megfelelően

Oujk ajgaqo;n polukoiranivh, ei|V koivranoV e[stw.
piqano;n de; wJV tov,
toiou&tovV ejstin ™e{kastoV∫ oi|sper h{detai xunwvn.
ajlhqe;V de; wJV tov,
oujk ejstin euJrei&n bivon a[lupon ejn oujdeniv.
uJperboliko;n de; wJV tov,
oujde;n ajkidnovteron gai&a trevfei ajnqrwvpoio.
JH me;n ou&n diaivresiV au{th th&V gnwvmhV, ejrgavsaio d j aujth;n
toi&V th&V creivaV kefalaivoV, ejgkwmiastikw&/, parafrastikw&/, tw&/ th&V
aijtivaV, ejk tou& ejnantivou, parabolh&/, paradeivgmati, marturiva/
palaiw&n, ejpilovgw/ bracei&. dienhvnoce de; hJ creiva th&V gnwvmhV tw&/
th;n me;n creivan ei\nai pote kai; praktikhvn, th;n de; gnwvmhn ajei;
logikhvn, kai; tw&/ th;n me;n creivan dei&sqai proswvpou, th;n de; gnwvmhn
ajproswvpwV ejkfevresqai.
32
CPG II Apost. Praef. 234-235, 3-5 Paroimiva me;n ou\n ejsti; lovgoV ejpikaluvptwn
to; safe;V ajsafeiva/: h] di j aijsqhtw&n pragmavtwn shmaivnwn pravgmata
nohtav: h] ejpikekrummevnwV th;n ajlhvqeian ejpemfaivnwn. Kai; e[ti tovnde
to;n trovpon: paroimiva ejsti; dihvghma parodikovn, h] rJh&ma tetrimmevnon
ejn th&/ crhvsei tw&n ge pollw&n, ajpov te mikrw&n tinw&n kai; ojlivgwn ejf
j
o{moia
pleivw
kai;
meivzw
metalhfqh&mai
dunavmenon:
h]
lovgoV
ejpithdeumevnoV toi&V h[qesi kai; th&/ ajnqrwpivnh/ zwh&/ kata; to; e[qoV
tw&n zwvntwn. Kai; e[ti ge ouJtwsiv: Paroimiva ejsti lovgoV wjfevlimoV,
h[toi biwfelhvV, ejpikruvyei metriva/ polu; to; crhvsimon e[cwn ejn
eJautw&/: h] lovgoV protreptiko;V para; pa&san tou& bivou th;n oJdo;n
crhsimeuvwn. Diafevrei de; tou& ai[nou: o{ti oJ me;n ai\noV ejsti; lovgoV
muqikovV, ejkferovmenoV ajpo; ajlovgwn zwv/wn h] futw&n pro;V ajnqrwvpwn
paraivnesin. h] lovgoV eujktikovV, h[toi paraklhtikovV, ejk dhmiourghmavtwn
kai; katorqwmavtwn mnhmoneuovmenoV.
]H paroimiva ejxhplwmevnh meta;
dihghvsewV, ajpartivzousa to; noouvmenon. h] lovgoV kata; ajnapovlhsin
muqikh;n ajpo; ajlovgwn zwv/wn kai; futw&n pro;V ajnqrwvpouV eijrhmevnoV,
33
H.-I. Marrou, Histoire de l’éducation dans l’antiquité (Paris 1965) 237.
34
Marrou i. m. (1965) 263.
35
„Ce qui est sûr, c’est que le devoir d’un orateur ou plus généralement d’un écrivain était de se constituer un
stock de proverbes, et que la lecture de ses prédécesseurs était le meilleur moyen d’y parvenir.” J. Bouffartigue,
L’ Empereur Julien et la culture de son temps (Paris 1992) 311.
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formailag, versmértékek szerint is csoportosíthatók. Számos, igen változatos metrumot
találhatunk e közmondások között.36
A proverbiumok használata a késő császárkorban divatos volt, ezt mi sem bizonyítja
jobban, minthogy Kr. u. harmadik és negyedik századi szerzőknél igen gyakran találkozunk
közmondásokkal, amelyek egyszersmind műveltségüket is hűen tükrözték. Menandros rétor
például azért ajánlja Plutharchos olvasását, mert művei sok szállóigét tartalmaznak.37
A párbeszéd-jellegű oratiokban gyakrabban fordul elő, s a leveleknek egyszersmind
stilisztikai kelléke volt.38 Míg Démétrios nem tartotta megfelelőnek, ha a levelek szofizmákat,
szentenciákat és példabeszédeket tartalmaznak, addig a későbbi szerzők másképpen
vélekedtek erről a kérdésről. 39 Proklos, avagy Libanios a Peri; ejpistolimaivou
caravkthroV című munkájában fontosnak vélte, hogy ezek az írások számos
reminiszcenciát és paroimiát tartalmazzanak. 40 A keresztény Nazianzi Gergely is ugyanígy
vélekedik Nikobuloshoz írott beszédében, szerinte a proverbiumok, az apophthegmák és az
enigmák csak fűszerezik a levél stílusát.41
A rétorikai képzéshez tehát hozzátartozott a proverbiumok és gnómák ismerete, hiszen ezek
mint a beszéd díszítőelemei a Kr. u. IV. század kultúrájának fontos részét képezték.
A gnómákkal és a paroimiákkal a következő stilisztikai eszközök rokoníthatók: az
apophthegma, az apomnémoneumata, a homoia, a chreia, a hypothéké, chrésmos (jóslat) a
rejtvény, az apologos és a mese (fabula).42 Ezeket nem mindig választják el egymástól az
egyes kiadásokban.43

2. A proverbiumok gyűjteményei
36

Rupprecht i. m. 1713-1716.
Menandr. 392-393 (Sp III) crhsimwvtatoi de; pro;V lalia;n kai; oiJ Ploutavrceioi
bivoi, w{sper eijV a[llhn pollh;n kai; pantodaph;n paivdeusin: kai; ga;r
plhvreiV eijsi;n iJstoriw&n kai; ajpofqegmavtwn kai; paroimiw&n kai;
creiw&n: tau&ta ga;r pavnta katamignuvnai tai&V laliai&V crhvsimon, i{na
pantacovqen th;n hJdonh;n qhreuvswmen.
38
Bouffartigue i. m. (1992) 312.
39
H. Koskenniemi, Studien zur Idee und Phraseologie des griechischen Briefes bis 400 n. Chr. In: Annales
Academiae Scientiarum Fennicae (Suomalaisen Tiedeakatemian Toimituksia) Ser. B 102/2 (1956) (Helsinki
1986) 23.
40
Prokl. Peri; ejpistolomaiovou caravkthroV in: E. Hercher, Epistolographi Graeci (Parisiis
1873). A szerzőség kérdése vitatott, ezt tárgyalja Koskenniemi idézett munkája és Sykutris: ’Epistolographie’,
in: RE Suppl. V (1931) 185-220.
41
Ibid. Greg. Naz. Ad Nicob. Hercher i. m. (1873)
42
W. Spoerri: ’Gnome’2 in: Kl. Pauly 823-829.
43
Fortun. Rhet. II 23 p. 115, 28 H.
37
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A közmondások népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, minthogy az ókorban
számos gnóma- és paroimia-gyűjtemény született.44
Az előbbiekhez tartoznak a konkrét szerzőhöz köthető gyűjtemények, többek között a
Pythagorasnak tulajdonított mondások, az Euripidés-florilegiumok és Menandros gnómái,
Stobaios Anthologiuma, a „hét” görög bölcshöz köthető sententiák.45
A közmondásokat a paroimiographusok gyűjtötték, akik között több grammatikust is
találhatunk, hiszen a közmondások magyarázata az ő feladatuk volt.46
Első jeles képviselőjük, Aristotelés Paroimivai címen egy könyvben állította
össze az általa ismert proverbiumokat.47
A peripatetikus iskolához több ismert gyűjtő is tartozott, mint például Theophrastos,
akinek Peri; paroimiw&n című munkájáról Diogenés Laertios és Athenaios is
megemlékezett. Fontos lépés, hogy ő már különbséget tett a paroimia és az apophthegma
közt.48
A Soloiból származó Klearchos, szintén Aristotelés tanítványa, két könyvet írt a
közmondásokról, Athenaios több alkalommal hivatkozott műveire.49
A sztoikusok közül Chrysippos, Theophrastoshoz hasonlóan Közmondásokról
(Peri; paroimiw&n) címen ismeretes kötetet állított össze, többek között neki
tulajdoníthatunk egy korinthosi közmondásgyűjteményt.50
Chrysippos kortársa, Démón egyes forrásaink szerint 40, mások vélekedése alapján
csupán egy könyvet írt közmondásokról, Peri; paroimiw&n címmel. 51
A Kr. e. harmadik, második században tevékenykedő alexandriai grammatikusok
egyike volt Eratosthenés, aki tizenkét kötetben foglalta össze az ókomédiáról szerzett
44

Rendszerezett összefoglalásuk többek között: K. Horna: ‛Gnome, Gnomendichtung, Gnomologien’ RE Suppl.
VI. 74-87; W. Spoerri: ’Gnome’2 in: Kl. Pauly II 823-829. (München 1979)
45
Puqagorikai; ajpofavseiV. The Sentences of Sextus, ed. H. Chadwick (Cambridge 1959);
Menandri sententiae. Comparatio Menandri et Philistionis, ed. S. Jaekel (Lipsiae 1964); Gnwmika;
ajrcaivwn
JEllhvnwn filosovfwn kai; aJgiw&n patevrwn th&V
jEkklhsivaV
ejkloghv (A. Phloros 1952), Ioannis Stobaei Anthologii qui inscribi solent Eclogae et Ethhicae ed. C.
Wachsmut, O. Hense Vol. I-V. (Berlin 1958); M. Tziatzi-Papagianni, Die Sprüche der sieben Weisen. Zwei
byzantinische Sammlungen (Stuttgart, Leipzig 1994)
46
Az alábbi összefoglalás a következő munkák alapján készült: K. Rupprecht: ‛Paroimiographoi’ RE XVIII.
1735-1778; H. Gärtner: ’Paroimiographoi’ Kl. Pauly IV 524-526. (München 1979); Corpus Paroemiographorum
Graecorum (ed.:Leutsch-F. G. Schneidewin) (tom. I. Gottingae 1836?) (tom. II. 1851); O. Crusius, Analecta
critica ad paroemioraphos Graecos (Leipzig 1883).
47
CPG Praef. I.-Diog. Laert. 5, 26.
48
CPG Praef. III-IV. Theophrastos: Diog. Laert. 5, 45. Stob. Flor. 21, 12.
49
Athen. 15, 701 c. 7, 317a.
50
SVF 3, 202; CPG Peaef. V.
51
FHG I. 378 skk.
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ismereteit (Peri; th&V ajrcaivaV kwmwidivaV), amelyben számos közmondást
hagyományozott az utókorra, ezek nagy részéről azonban ma már csupán töredékekből
alkothatunk fogalmat.
Bizánci Aristophanés minden bizonnyal az első nagy rendszerező volt. Két csoportra
osztotta az általa összegyűjtött közmondásokat: két metrumokban, négy nem metrumokban
írott, közmondásokat tartalmazó könyvéről tudunk.52 Továbbá rövidített változatban maradt
fenn az ő nevéhez köthető LevxeiV jAttikaiv és Glw&ssai Lakwnikaiv.53
Polemón Kr.e. második században tevékenykedett, s levél formájában írott egy
monographiát a közmondásokról. Stephanos egy másik tudóst is említ, név szerint
Aristeidést, akinek Peri; paroimiw&n című munkája legalább három kötetet tett ki.
Dionysodórosról kevés információnk maradt, többek között ismeretes, hogy
szembeszállt Chrysipposszal.54
A gyűjtők között említhetjük továbbá Alexandriai Aischylost, Mylónt és Attalost,
akiknek tevékenységéről azonban nem sokat tudunk.
Augustus uralma idején élt és munkálkodott Arius Didymos, aki tizenhárom kötetben
gyűjtötte össze és rendszerezte a közmondásokat (Pro;V tou;V Peri; paroimiw&n
suntetacovtaV). Művét a krétai Tarrhaból származó epigrammaköltő és grammatikus,
Tarrhai Lukillos közmondásgyűjteményével együtt kivonatolta a Hadrianus császár korában
élt Zénobios (Zhnobivou ejpitomh;

tw&n

Tarraivou

kai;

Diduvmou

paroimiw&n). Didymos nagyszerű gyűjteményéből három kötetes munka lett, s ennek az
összefoglalásnak mára csupán egyes részeit ismerjük.55 Feltételezik, hogy Lukillos dolgozott
Didymos művéből, s ennek köszönhető, hogy a címben elöl áll a kevéssé ismeretes
grammatikus neve.56 Zénobios minden bizonnyal az iskolai rétorikai oktatás segédanyagául
szánta munkáját.
Zénobios munkájának egy része az ún. Athos-gyűjteményben (Zénob. M, ed. E. Miller)
maradt fenn. Diogenianos és Plutarchos neve alatt hagyományozott kilencedik századi
kompiláció

szintén

tartalmazott

Zénobios-excerptumokat

(Peri;

tw&n

par

j

jAlexandreu&si paroimiw&n). Egyébiránt a neves chairóneiai szerző, Plutarchos két

52

CPG Praef. Mark. XXIII, 10 Dio; kaiv tiV tw&n par j aujtoi&V sofw&n sunagagw;n
ta;V uJpo; pollw&n kai; diafovrwV lecqeivsaV paroivmiaV, eijV aujta;V
gevgrafe bibliva duvo me;n tw&n ejmmevtrwn, tw&n de; ajmevtrwn tevssara.
53
Crusius i. m. (1883) 79.
54
Plut. Arat. 1, 1.
55
CPG Praef. XIV-XV.H. Gärtner ‛Zenobios2’ , in: Kl. Pauly V. 1493-1494.
56
Rupprecht i. m. 1750.
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könyvet

is

szentelt

közmondásoknak.

57

Diogenianos

szintén

Hadrianus

korában

tevékenykedett. Később a kiváló alexandriai grammatikusok gyűjtéseit is tartalmazó
kilencedik századi corpust már korabeli bizánci szólásokkal is kiegészítették.
Ez számunkra azért fontos, mert ebből a kivonatból dolgoztak az alábbi bizánci
szerzők: a tizenharmadik századi Kyprosi Gregórios, a tizennegyedik században
munkálkodó Makarios Chrysokephalos, Arsenios és a tizenötödik században tevékenykedő
Apostolios, aki több Iulianus által idézett proverbiumot is feljegyzett.58
Pausanias gyűjteménye ugyancsak nagyon értékes volt. A mára csupán töredékesen
fennmaradt közmondásokat azonosították Zénobios néhány proverbiumával. A második
századi utazó hatása nagyobb annál, mintsem a töredékek alapján feltételezhetnénk.
Feltehetően a fennmaradt paroimiák nagy része valamilyen módon kapcsolatba hozható a
tudóssal.59
A közmondások hagyományozásában nagy szerepet játszanak a különböző szerzőkhöz
írott scholionok. Elsősorban Platón és Aristophanés műveinél található „széljegyzetek”,
amelyek többsége a Didymos-Lukillos corpusra vezethető vissza. Euripidés scholionjai
Pausanias és Plutarchos gyűjteményeire utalnak. Sophoklés drámáihoz feltehetően Bizánci
Aristophanés

metrikus

gyűjteményét

használták.

Feltételezhetjük,

hogy Theokritos

kommentátora, Theón önállóan dolgozott.
Már az ókor végén létezhetett egy közmondásokat összefoglaló gyűjtemény, ezt a
későbbiekben Vulgatanak nevezték, s ez lehetett az Athos-gyűjtemény archetípusa, feltehetően
a legősibb összegző corpus, amely tartalmazta Zénobios epitoméját, továbbá Plutarchos és
egy ismeretlen szofista (sophista ignotus) közmondásait. Később többek között ez a
gyűjtemény, ill. ennek egy része lehetett Eustathios, a neves Homéros-kommentátor forrása.
Markellos, a Constantinus (!) idején tevékenykedő grammatikus gyűjteménye sem az eredeti
munkákra vezethető vissza.60

Nem ehhez a hagyományozáshoz kapcsolódik az a Sextusnak tulajdonított
Encheiridion, amely Kr. u. második században keletkezett. 61 A szentenciákat a negyedik
században Rufinus latinra fordította, s ő úgy tartotta, hogy II. Xystus pápa (257/258) gyűjtötte

57

CPG Praef. XXXV.
CPG Praef. XXXVI.
59
Rupprecht i. m. 1755.
60
Rupprecht i. m. 1774 sk.
61
Th. Wolbergs: ‛Sextos3’ , Kleine Pauly V. 158 (München 1979)
58
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össze azokat. 62 Nem így a szintén negyedik századi Hieronymus, aki Q. Sextiusnak, egy
sztóikus, pythagoreus-platónikus tanokkal átitatott szerzőnek tulajdonította a munkát, s
hangsúlyozta, hogy feltétlenül pogány jellege van. 63 Annyiban igaza volt Hieronymusnak,
hogy a gyűjteményen belül kimutatható egy pogány mag, s ezen nem keresztény szentenciák
közül több is Kleitarchos neve alatt maradt fenn.64 A szerzőség kérdését illetően ugyanakkor
inkább egy keresztény személy jöhet szóba. Kétségtelen, hogy keresztény körökben rendkívül
kedvelt volt ez a gnóma-gyűjtemény, talán azért is, mert a közmondások sokszor etikus és
aszketikus tartalmúak voltak.65 Az újplatonikus Porphyriosnál találhatunk számos e kötetben
is szereplő szentenciát.66

Iulianus beszédeiben fellelhető proverbiumokat a következő gyűjteményes kiadások
alapján interpretáltuk:
-Corpus Paroemiographorum Graecorum (ed. E. L. v. Leutsch, F. G. Schneidewin) tom. I.
(Gottingae 1839), tom. II. (Gottingae 1851), tom. III. (Hildesheim 1965)
-Der erste Teil der fünften Athos-Sammlung griechischer Sprichwörter (hrsg. M.
Spyridonidou-Skarsouli) (Berlin, New York 1995)
-Fr. Wehrli, Die Schule des Aristoteles: Klearchos. Texte und Kommentar. Heft III (Basel
1948)
-Greek Proverbs (ed. R. Strömberg) (Göteborg 1954)
-Ioannis Stobaei Anthologium (ed. C. Wachsmut, O. Hense) Vol. I-V. (Berlin 1958)
-M. Tziatzi-Papagianni, Die Sprüche der sieben Weisen. Zwei byzantinische Sammlungen
(Stuttgart, Leipzig 1994)
-The Sentences of Sextus (ed. H. Chadwick) (Cambridge 1959)
-Lexicographi Graeci. Vol. I Suidae Lexicon (ed- A. Adler) (ep. 1935)
-The Delphic Oracle (H. W. Parke, D. E. W. Wormell) Vol. I-II. (Oxford 1956)
-Menandri Sententiae (ed. S. Jaekel) (Lipsiae 1964)
-Theognis. Ps.-Pythagoras. Ps.-Phokylides (post E. Diehl ed. D. Young) (Lipsiae 1961)
-Eustathii Commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes, ed. M. van der Valk, Vol. I-III
(London 1979)
62

H. Chadwick, The Sentences of Sextus (Cambridge 1959) 9.
Chadwick i. m. (1959) 126.
64
Ibid. 73 skk.; Chadwick kiadásában a Pythagorasnak tulajdonított gnómák is megtalálhatóak. 84 skk.
65
Kereszténységgel való szoros kapcsolatára utal, hogy a Nag Hammadi szövegek között megtalálták Sextus
szentenciáinak eredeti görögből származó részleges kopt fordítását. in: G. Filoramo, L’ attesa della fine. La
storia dello gnosticismo. Magyarul: A gnoszticizmus története (Kairosz 2000) 388.
66
W. Kroll: ’Sextus’ RE II/2. 2061-2064.
63
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-A. Otto, Die Sprichwörter und sprichwörtliche Redensarten der Römer (Hildesheim 1964)
-Die Sprüchwörter bei den Römischen Komikern (ed. W. v.Wyss) (Zürich 1889)
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II. Iulianus beszédei a proverbiumok és rokon stilisztikai eszközeinek tükrében

Or. I - Constantiushoz
Iulianus irodalmi tevékenységének első nagyobb lélegzetű műve a Constantiushoz
írott dícsőítő beszéd. A mű 356-357 telén keletkezett, s bizonyára a caesari kinevezésért való
hálaadás volt.67 A második századtól kezdve a római konzulok hivatalba lépésükkor formális
dicsőítő beszédet tartottak.68 Az azonban Iulianus előtt még nem fordult elő, hogy az újonnan
kinevezett caesar panegyricusban fejezte volna ki köszönetét augustusa előtt. Jelen esetben
azonban nem csupán erről van szó. Az ifjú caesar számára fontos volt a közvélemény
megnyerése, s ez a mód kiváló alkalmat nyújtott a leendő császárnak ahhoz, hogy
szimpatizánsokra találjon, egyelőre természetesen csak Constantius oldalán.
Azt nem tudjuk, hogy nyilvánosan elhangzott-e a beszéd, akár az udvarnál, Constantius
jelenlétében, vagy a birodalom magistratusai előtt.
Formai tekintetben messzemenően eleget tett a dicsőítő beszéd követelményeinek, ezt
bizonyítja az is, hogy Libanios, Iulianus egykori tanára rétorikai előadásai alkalmával
példabeszédként használta fel diákjai számára.69 Az elismerés kölcsönös volt, hiszen a császár
nemcsak ebben a művében adózott tisztelettel az antiochiai rétor előtt. 70 Ugyanakkor a
szintén negyedik századi szerző, Themistios hatása is egyértelműen kimutatható, mert az ő
módszerével élve Iulianus egyszersmind a dicsőítő beszéd keretén belül még tanácsokat is
adott az uralkodónak.71 Ez mégsem merül ki puszta utánzásban, hiszen a császár jóvoltából
számos új információval gazdagodhatunk Constantius tetteire vonatkozóan.

72

Mindez

alátámasztja G. Koch azon elképzelését, miszerint Iulianusnak lehetett egy történeti munkája
is, hiszen nagy igyekezettel foglalkozott a birodalom politikai eseményeivel.73

67

L’Empereur Julien, Œuvres complètes, ed. J. Bidez, Tome I./1. (Paris 1932) 3; P. Athanassiadi-Fowden,
Julian and Hellenism. An Intellectual Biography (Oxford 1981) 61. A mű datálásáról és keletkezési
körülményeiről: La prima oratione di Giuliano a Constanzo. Introduzione. Traduzione e commento, ed. I.
Tantillo (Roma 1997) 11 skk.
68
R. Browning, Julian der Abtrünnige (München 1977) 114.
69
M. Giebel, Die Wiederkehr der alten Götter (Düsseldorf, Zürich 2002) 84-85.
70
J. Bidez, Julian der Abtrünnige (München 1940) 156; Them. Or. I, II. in: Themistii orationes, ed. H. Schenkl,
G. Downey vol. I- (Lipsiae 1965) (Teubner). Ugyanakkor ez a hatás kölcsönös volt, amennyiben Themistios III.
beszédéhez éppen Iulianus I. oratioját használta fel. In: B. Colpi, Die paideiva des Themistios (Bern 1987)
196.
71
ed. J. Bidez i. m. (1932) 5; Liban. Or. LIX. In: Libanii opera, ed. R. Foerster, vol. I- (Lipsiae 1904).
Themistios, Libanios és Iulianus Constantiushoz írott beszédeinek összevetését C. Gladis végezte el, in: C.
Gladis, De Themistii Libanii Juliani in Constantium orationibus (Diss. Breslau 1907), továbbá Tantillo i. m.
(1997) 33 skk.
72
Bidez i. m. (1932) 6-7.
73
G. Koch, De Juliano Imperatore scriptorum, qui res in Gallia ab eo gestas enarrarunt, auctore disputatio
(Arenaci 1890). A szerző nagymértékben támaszkodott Ammianus Marcellinus megjegyzésére (XVI. 5, 7) „sed
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Iulianus beszédében a Menandros rétor által előírt logos basilikos szabályait követte, ennek
megfelelően olvashatunk Constantius származásáról, szülőföldjéről, trónutódlásáról, hadi
sikereiől.74 A szerző már ebben a művében, Platón alapján filozófuskirályként tünteti fel a
császárt.75 Számos kutató meglátása szerint ez a logos az ifjú várományos feltétel nélküli
lojalitását fejezi ki. 76 Természetesen a leírtakat már a kortársak sem értették szó szerint,
hiszen a túlzás az enkómionok természetes velejárója volt.
Ezek után vizsgáljuk meg közelebbről is, hogy ez a panegyricus valóban a császár
dicsőítésére íródott-e.
Az oratio felépítése a következőképpen alakul:
Bevezetés: a beszéd keletkezéséről (1 A-5 B)
Tárgyalás:
A, Constantius szülőföldjének leírása (5 B-6 C)
B, nemesi származása s felmenőinek érdemei (6 C-8 D)
C, születése és neveltetése (8 D-17 B)
D, hadi sikerei (17 B-41 A)
Befejezés: miért érdemlelte ki II. Constantius a filozófuskirály címet (41 B-49 A).77
A császár túlzott dicsérete Iulianusnál egyszersmind az irónia eszköze. Többek között
ez is arra enged következtetni, hogy nemcsak a harmadik oratioban, hanem már ebben a
panegyricusban is fellelhetjük a beszédnek azt a finom, a mondatok között megbúvó
másodlagos szimbolikus értelmezési lehetőségét, miszerint a pogány filozófust nem kizárólag
Constantius „hivatalos”, a basilikos logos elvárásainak megfelelő felmagasztalása vezérelte,
hanem kettejük háttérben meghúzódó ellentétét is kifejezésre akarta juttatni.

1. ejxousiva poihtikhv (10 B)- ejxousiva tou& plavsmatoV (2 AB)
(Költői szabadság. - Képzeletbeli szabadság.)

tamen eum haec” (praecedunt nonnulla de philosophiae studiis Juliani) effecte pleneque colligeret, nec
humiliora despexit, poeticam mediocriter et rhetoricam (amavit) – ut ostendit orationum epistularumque eius
cum gravitate comitas incorrupta – et nostrarum externarumque rerum historiam multiformem.” (Idézet G.
Koch munkájából, kiemelés az eredeti szövegben található. 17-18).
74
Bidez i. m. (1932) 4. Menandr. 368-377, (Sp III) (Lipsiae 1856)
75
Browning i. m. (1977) 115.
76
Bidez i. m. (1932) 9, Bidez i. m. (1940) 157; Browning i. m. (1977) 115; Athanassiadi-Fowden i. m. (1981)
61; R. Smith, Julian’s Gods (London, New York 1995) 3.
77
A tartalmi felosztás nem követi teljes mértékben Bidez tagolását: Bidez i. m. (1932) 4.
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Iulianus már a bevezetőben hangsúlyozza, hogy másfajta beszéd megírására törekszik,
mint elődei, akik egy, az övétől eltérő paideia alapján fogalmazták meg műveiket.78 A szerző
arra kívánja felhívni figyelmünket, hogy ő egy filozófiai mélységű, magasabb szintű
rétorikára törekszik: az igazság feltárásával ír a császár tetteiről.79 A proverbiális kifejezés
nem játszik szerepet az érvelésben, csupán példaként idézi a szerző.80
Megtudhatjuk, hogy Iulianus miként vélekedik a költő, s miként a rétor feladatáról.
Noha költők és rétorok szembeállítása korántsem állt távol a közhelyektől, mégis ez a
bevezetés már megelőlegezi azt, amit a szerző ki is mondott: a dicsőítő beszédben azokat is
magasztalhatjuk, akik nem méltók a dicséretre, de a szónoki beszédben a Múzsák által
adományozott „képzeletbeli szabadság” (ejxousiva

tou&

plavsmatoV) nem

kívánatos, mert az valójában a fikció szabadsága, ami csupán a költőknek megengedett.81
Szándékosan bocsátja előre ezt a proverbiális kifejezést, szemben azzal, hogy a rétorok a
mesterségbeli tudásuknál fogva merészek, s a hízelgés is megengedett, s ezért nemcsak az
igazságot kell megírniuk. Iulianusra mindvégig jellemző a költészet ambivalens megítélése,
több helyütt is ingadozik elutasítás és tisztelet között.82 Ez nem véletlen, hiszen e kettősség az
újplatónikus esztétika sajátja, míg Platón száműzte Homérost államából, addig Plótinos és
főként Proklos korára már filozófus körökben is nagy megbecsülésnek örvendett az
eposzköltő.83
Ebben az esetben Iulianus egyszersmind azt is megfogalmazza, hogy beszéde bizonyos
mértékig enigmatikus lesz, így tudatosan tért el az elegáns stílus azon követelményétől, hogy
a szónoknak közérthetőnek kell lennie, s beszédét nem szabad rejtvényekkel teletűzdelnie,
mert a közérthetőség alapvető esztétikai szempont volt. Ugyanakkor az igazság közlése nem
78

Iulian. Or. I Const. 2 A o{soi de; tou& me;n toiouvtou mevrouV katwligwvrhsan,
w{rmhsan de; ejf j e{teron paideivaV ei\doV kai; lovgwn suggrafhvn (…)
79
„Mais Julien peut voir les choses d’une autre façon. Faire de la philosophie, c’est aussi tourner le dos à la
rhétorique. C’est «se diriger vers une autre forme de paideia».” In: Bouffartigue i. m. (1992) 627-628.
80
Bidez kommentárjában (Iulian. Or. I. Const. 2 B, 10 B) nem utal arra, hogy proverbiális kifejezésről lenne szó,
ellenben egyes gyűjteményekben szerepel: Otto i. m. (1962) 1443.
81
Iulian. Or. I. Const. 2 AB e[sti ga;r oujk a[dhlon tou&q j o{ti toi&V me;n
poihtai&V Mou&sai kai; to; dokei&n ejkei&qen ejpipneomevnouV th;n poivhsin
gravfein a[fqonon parevcei th;n ejxousivan tou& plavsmatoV: toi&V rJhvtorsi
de; hJ tevcnh th;n i[shn parevscen a[deian, to; me;n plavttein ajfelomevnh,
to;
de;
kolakeuvein
oujdamw&V
ajpagoreuvsasa,
oujde;
aijscuvnhn
oJmologoumevnhn tw&/ levgonti to; yeudw&V ejpainei&n tou;V oujk ajxivouV
ejpaivnou krivnasa. Tantillo kommentárjában a Thukydidéstől (II, 37, 3) származó aijscuvnh
oJmologoumevnh kifejezést emelte ki, amely Menandros és Aristotelés au[xhsiV oJmologoumevnh
szókapcsolatának allúziója, s ebben az értelemben polemikus éllel szerepel a beszédben. („i in tale associazione
riconoscere, sotto l’ effetto retorico (il gioco di parole), lo spirito della polemica che caratterizza
quest’introduzione.”) Tantillo i. m. (1997) 139.
82
Bouffartigue i. m. (1992) 614-615.
83
Maróth M.: ‛Proklos a költészetről. Az újplatónikusok esztétikai nézeteiről’ Ikonológia és műértelmezés 5.
(Szeged 1995) 15-22.
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elsődleges kritérium. Míg a költőknél az ihlet ferdíti el a valóságot, addig a szónok tudatosan
tér el attól. A császár beszédeiben végigkövethető e finom játék: a látszat és valóság közti
ingadozás, hiszen egyes utalásait csupán az allegorikus magyarázatok segítségével érthetjük.
Ez a kettősség Homérostól vett idézeteiben is kifejezésre jut. Az első beszédben Odysseus
kiváló rétorként szerepel, majd az ugyancsak Constantiushoz írott harmadik beszédben
Achilleus a jó szónok mintaképe. 84 A két karakter problematikájára már Platón is felhívta
figyelmünket A kisebbik Hippias című dialógusában, ahol Sókratés éppen ezt a két személyt
állítja egymással szembe, míg Odysseus a ravaszság, addig Achilleus az igazmondás
példaképe volt.85 Odysseus egyébiránt a szofisták kedvelt szónokai közé tartozott.86
Az ejxousiva piohtikhv kifejezést már Diphilos is használta, s Themistiosnál
ugyancsak előfordul, ez utóbbi ismét a két szerző közötti parallelizmusra enged
következtetni. 87 A negyedik századi rétornál a költői szabadság más vonatkozásban is
szerepel, amennyiben beszédeit is a Múzsák, illetve Mnémosyné adományának tekintette.88
Mindezek alapján feltételezhetjük, hogy Iulianus, csak úgy, mint Themistios, költői
munkának szánta logosait, s élt is ezzel a szabadsággal. Az a tény ugyanakkor, hogy a szerző
törekedett arra, hogy Constantius tetteit ne csak az enkómion szubjektív mércéjével mutassa
be, azt bizonyítja, hogy elődeihez és kortársaihoz hasonlóan a dicsőítő beszéd keretén belül
meglehetősen ingadozott a panegyricus és a történeti munka között.89
Otto gyűjteményében a poeta címszó alatt találhatjuk meg a proverbiális kifejezést, aki
a költői szabadságra vonatkozóan elsőként Horatius Ars poeticáját idézi. 90 Másodsorban
abban az értelemben magyarázza a kifejezést, hogy a költőknek jogukban áll hazudni. 91
Görög szerzők közül az első hivatkozáshoz Lukianos egy szöveghelyét kapcsolta. 92 Ezt a
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Iul. Or. I. Const. 12 D; Iul. Or. III Const. 49 C-51 A.
J. Pépin, Mythe et allégorie (Paris 1976) 108-109. A szerző egyébként itt az polytropos jelentését vizsgálja.
86
W. Kroll, ‛Randbemerkungen’ RhM N. F. LXVI. (1911) 166. E szembeállítás később rétorikai közhellyé vált:
M. Pohlenz, Antikes Führertum (Leipzig, Berlin 1934) 20.
87
Diphilos fr. 30, továbbá Athen. 6, 223B; Them. Or. XI (223, 15-17).
88
Them. or. XXIV (99, 5)= Hés. Theog. 53 eijsi; gavr oiJ par j hJmw&n lovgoi
MnhmosuvnhV kai; Dio;V e[kgonoi.
89
H. Gärtner, ‛Einige Überlegungen zur kaiserzeitlichen Panegyrik und zu Ammians Charakteristik des Kaisers
Julian’. Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse, 10 (1968). 499-529. Különösen: 504505.
90
Vizsgálatunkat latin szerzőkre nem terjesztettük ki, azonban ott, ahol ez feltétlenül szükséges, római írók,
költők idézeteit is feltüntetjük. Otto i. m. (1962) 1443. Hor. A. p. 9 Pictoribus atque poetis Quidlibet audiendi
semper fuit aequa potestas. Továbbá ugyanitt szerepel: Lactant. Instit. 1, 27, 29 sed poetis licet, quicquid velint.
Tertull. Adv. Marc. 1,3 poetica et pictoria licentia.
91
Otto i. m. (1962) 1444. A következő szerzők szerepelnek e helyütt: Plin. Ep. 6, 21, 6 nisi quod tamen poetis
mentiri licet. Auson. Ep. 10, 1 Si qua fides falsis umquam est adhibenda poetis. Cato dist. 3, 18 Nam miranda
canunt, sed non credenda poetae.
92
Lukian. Imag. 18 palaio;V ou|toV oJ lovgoV, ajneuquvnouV ei\nai kai; poihta;V
kai; grafevaV.
85
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megjegyzést ki kell egészítenünk Lukianos egy másik művével, ahol a szerző történetesen a
dicsőítő beszéd és a historiográfia közötti különbségeket feszegeti. A „Hogyan kell
történelmet írni?” című mű párhuzama tartalmilag nagyon hasonló ahhoz, amit Iulianus is
vázolt, de míg Lukianos a magasztaló beszédet tekinti költői munkának, s a történeti művet
objektív, az utókor számára megírt tényközlésnek, addig Iulianus a költészet és a rétorika
között húzza meg ezt a határt, noha azt ő sem vitatja, hogy az epideiktikus beszéd nem
nélkülözi a hízelgést. A második századi szerző ebben a munkájában az ajkrath;V
ejleuqeriva kifejezéssel jelöli a költői szabadságot.93
Otto továbbá Aristotelés Metaphysicáját idézi, ez utóbbi szöveghelyet Kyprosi Gregórios is
megőrizte, ahol a következő közmondás szerepel: sokfélét hazudnak a költők.94
A császár feltétlenül eleget tett Menandros rétor előírásának, miszerint már a
prooimionban három gondolatot kell érvényre juttatnia a szerzőnek: az első a nagyítás és a
túlzás, a második követelmény az irodalmi idézetek sora, amelyek gyakran Homérostól
származnak, végül a mindenkori uralkodó családjának dicsőítése.95

2. siwph&V ajkivndunon gevraV (3 B)
(Hallgatni arany.)

A bevezető keretén belül emlékezik meg a császár azokról a rétorokról, akik
panegyricusban dicsőítették Constantiust, erejükhöz mérten igyekeztek tehetségüket
bizonyítani, s nem hallgattak, mint ahogy a közmondás tartja.

96

E szövegrészben a

proverbium egy szillogizmus bevezetéseként áll, ennek következtében az érvelésben is
szerepet játszik: Akik (csak) hallgatnak, nincsenek biztonságban, akik biztonságban vannak,
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Lukian. Hist. Conscr. 8.
Arist. Metaph. 1, 2, 10=Greg. Cypr. V, 2 kata; th;n paroimivan polla; yeuvdontai
ajoidoiv
További párhuzamos helyek: Macar. VII, 19 Polla; yeuvdontai ajoidoiv < ejpi; tw&n
kevrdouV e{neka kai; yucagwgivaV
yeudh& legovntwn. Apost. XIV, 37
Polla;
yeuvdontai ajoidoiv.
95
Kroll i. m. (1911); 172. Menandr. 369, 7; 380, 29.
96
Iulian. Or. I. Const. 3 B
[Axion de; a[gasqai th;n proqumivan tw&n ajndrw&n
aJpavntwn o{soi tw&n sw&n ejpaivnwn h{yanto: oiJ me;n gavr, o{pwV mhde;n
uJpo; tou& crovnou tw&n soi pracqevntwn ajmaurwqeivh, to;n mevgiston
uJpodu&nai povnon ejtovlmhsan, oiJ de;, o{ti tou& panto;V diamarthvsein
h[lpizon, th;n auJtw&n gnwvmhn ejn mevrei prou[fhsan, a[meinon tou& th&V
siwph&V ajkinduvnou gevrwV krivnanteV kata; duvnamin soi tw&n oijkeivwn
povnwn ajpavrxasqai. A kifejezés Eusebiusnál (VC I 10, 1) is megtalálható: Tantillo i. m. 141.
94
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nem hallgatnak. Végeredményben hallgatni nem arany Constantius idején. 97 A hallgatás
következményeiről

Iulianus

nem

nyilatkozik,

azonban

későbbi

vallomásából

következtethetünk e korábbi álláspontjára, amikor Constantius császárhoz fűződő viszonyát
farkasbarátságnak (lukofiliva) titulálja.98
Ezt a szókapcsolatot a ránk maradt írásos emlékek közül elsőként Simónidésnél
lelhetjük fel. 99 Iulianus nemcsak ebben az írásában idézte a neves keosi lírikust, neve a
Császárok című szatírában ugyancsak egy proverbiális kifejezés keretében merült fel. 100 A
paroimiográfusoknál Apostolios gyűjteményében szerepel a proverbium, aki a siwphv
helyett a sighv szót használja, s magyarázatra nem vállalkozik.101 Nem így a lábjegyzet,
ahol a kiadó számos előfordulási helyet felsorol, s a mondás eredetével kapcsolatos tévedések
tisztázására is vállalkozik. Ezek szerint Stobaios Florilegiumában téves volt az az elképzelés,
hogy Athénodóros a közmondás szerzője, s ez a hagyományozás Plutarchos művéből
származhat.102 Latin fordítását Horatiusnál a Carminum liber harmadik könyvében találhatjuk
meg. 103 Simonidés révén eredetinek tekinthető görög változata Aristotelés írásaiban is
fennmaradt, aki maga is a keosi költőt nevezte meg forrásaként. 104 Tekintve, hogy négy
szerzőnél is felbukkan a kifejezés, megállapíthatjuk, hogy a késő császárkorban meglehetősen
gyakran használhatták a proverbiumot pogányok s keresztények egyaránt, hiszen Alexandriai
Kelemen, Nazianzi Gergely és Libanios művében is felbukkant. 105 Elképzelhető, hogy
97

Akik dicsérték Constantiust, azok jobbnak vélték a „hallgatás biztonságánál”, hogy tehetségük legjavát
nyújtsák.
Akik csak hallgatnak, nincsenek biztonságban→akik biztonságban vannak, nem hallgatnak.
Hallgatni nem arany Constantius alatt.
BARBARA
Aki dicsőítő beszédet ír Constantiushoz, az biztonságban van.
Iulianus dicsőítő beszédet ír Constantiushoz.
Iulianus biztonságban van.
A szillogizmusokra vonatkozóan: Maróth M., A görög filozófia története (PPKE BTK 2002) 65-111; W. V.
Quine, A logika módszerei (Budapest 1968) ford.: Urbán János, angolul: Methods of Logic (New York, Chicago,
San Francisco, Toronto 1963); Maróth M., Aristoteléstől Avicennáig (Budapest 1983); Böhm K., Logika
(Kolozsvár 2004).
98
Ep. 40, L’Empereur Julien œuvres complètes, ed. J. Bidez, Tome I/2 (Paris 1972).
99
Simonid. Fr. 66.
100
Iulian. Or. X Caes. 333 B tetravgwnoV a[neu yovgou tetugmevnoV. Bouffartigue i. m. (1992)
252.
101
Apost. VII, 97 [Esti kai; sigh&V ajkivndunon gevraV.
102
CPG II. 422, 97. jegyzet Sunt Simonidis verba, ut Schol. Ad Arist. 190 Fromm. memoriae prodidit: Stobaeus
quidem Flor. 33, 5 Athenodorum sententiae auctorem esse perhibet; sed erroris origo ex Plutarchi Apophth.
Reg. cett. 207 C perspicitur, ubi Caesar Augustus Athenodoro Tarsensi respondens huius versus meminit.
103
Hor. Carm. III, 2, 25 est et fideli tuta silentio Merces.
104
Arist. uJpe;r t. tett. 143 kai; fanh&/ ti kai; deilivaV, eij de; bouvlei,
siwph&V ajkivndunon gevraV, w{V tiV tw&n Keivwn e[fh poihthvV.
105
Clem. Alex. Paedag. II, 7, 58 sigh; me;n ga;r ajreth; gunaikw&n ejstivn,
ajkivndunon de; tw&n nevwn gevraV, lovgoV de; ajgaqo;V hJlikivaV
dedokimasmevnhV. Greg. Naz. Ep. 51 (812 o.) ta; me;n kaq j hJma&V e[cei wJV e[cei,
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Iulianus a negyedik századi antiochiai rétortól vette át, hiszen ahogy azt már korábban is
láthattuk, ő igen nagy hatást gyakorolt a későbbi római császár irodalmi tevékenységére, s
fontos tényező, hogy mindketten a siwphv szót használták.

a[neu polevmou kai; pragmavtwn kaqhvmeqa, siwph&V ajkivndunon gevraV ajnti;
pavntwn timhvsanteV. Liban. Apol. Demosth. e[sti de; kai; tw&n poihtw&n ajkouvein
pote; legovntwn, wJV ajkivndunon ei[h gevraV to; th&V siwph&V (Tom. IV, 291 R).
In: Par. Gr. II. 422.
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3. w{sper e[k tinoV tragikh&V mhcanh&V (4 A)
(Deus ex machina. – Mint egy színpadi gépről.)

A továbbiakban Iulianus ismét arra utal, hogy nemcsak a bevezetőben, hanem az egész
műben eltér a szokásostól, amennyiben úgy véli, hogy a tettekben mutatkozik meg az
erényesség, s ő ezért Constantius tetteinek bemutatását tűzte ki célul. 106 Természetesen
mindezt a dicsőítő beszéd elvárásainak megfelelően teszi, azzal a megszorítással, hogy
nagyobb hangsúlyt helyez a császár hadi sikereinek bemutatására, azaz a történeti, politikai
eseményekre. Egyrészt az arányokban mutatkozik eltérés, másrészt a szerző filozófiai
érdeklődésében, s ebből adódóan a téma megközelítésében. Iulianus kategorikusan utal arra,
hogy tiszteletben tartja a panegyricus törvényeit (novmoV), s nem fog váratlan, s meglepő
módon szólni: „mint egy színpadi gépről”, ahogy a közmondás tartja.

107

A szerző

hangsúlyozza, hogy beszédében a követelményeknek megfelelően szándékozik majd
bemutatni azt, ami követendő, s azt, amit kerülnünk kell. Ezzel nem tett mást, mint Aristotelés
gnómákra vonatkozó meghatározását (aiJreta; h] feuktav) ismételte más szavakba
öntve, továbbá leszögezi, hogy jóindulatú parainéziseket igyekszik majd megfogalmazni.108 A
proverbium az érvelésben is szerepet játszik, amennyiben Iulianus azért tartotta fontosnak
nyomatékosítani, hogy nem akar eltérni az eredeti műfaji elvárástól, hogy a császári
udvaroncok gyanúját elaltassa, s ezzel tisztázza az esetlegesen felmerülő kételyeket. 109 A
szerző valós szándékát fürkészőnek azonban szemet szúr a caesar túlzott igyekezete, s joggal
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Iulian. Or. I Const. 3 C
jEpei; de; ejn ajlloi&V maqhvmasi trafevnteV kai;
paideuqevnteV,
kaqavper
ejpithdeuvmasi
kai;
novmoiV,
ajllotrivwn
katatolma&n e[rgwn dokou&men oujk ojrqw&V, mikra; moi dokei& crh&nai kai;
peri; touvtwn dhlw&sai, oijkeiotevran ajrch;n proqevnta tou& lovgou. Iulian.
Or. I Const. 5 AB ejgw; de; oi\mai dei&n tw&n ajretw&n to;n plei&ston lovgon
poihvsasqai. (…) ta; de; th&V ajreth&V e[rga movnou tev ejsti tou&
dravsantoV kai; oJ ejk touvtwn e[painoV ajlhqh;V kaqestw;V i[dioV ejsti
tou& kekthmevnou. Ezekhez kapcsolódóan: Bouffartigue i.m. (1992) 516.
107
Iulian. Or. I. Const. 3 d-4 A Tau&ta dh; diagoreuvwn oJ novmoV oujdemivan ijdevan
ejpitavttei lovgwn, oujde; w{sper e[k tinoV tragikh&V mhcanh&V, fasiv,
crh&nai proagoreuvein toi&V ejntugcavnousi speuvdein me;n pro;V th;n
ajrethvn, ajpofeuvgein de; th;n ponhrivan,
108
Iulian. Or. I Const. 3 C-4 B.
109
CELARENT+FESAPO
Aki váratlan dolgokról ír, az nem tartja a panegyricus műfaji követelményeit.
A deus ex machina váratlan dolog.
A deus ex machina nem a panegyricus műfaji követelménye.
A panegyricus műfaji követelményeit betartja a szerző.
Némely szerző nem alkalmaz deus ex machinát.
Iulianus látszólag azt mondja ki, hogy nem ír váratlan dologról, azonban a sorok között olvasva a későbbiekben
más eredményre juthatunk.
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vethetjük fel a kérdést: talán nem pontosan ellenkező indíttatásból tette-e Iulianus ezt a
kijelentését?
A proverbium oly nagy népszerűségnek örvendett, hogy latin változata (Deus ex
machina) is széles körben ismert volt. Görög forrásaink között Diogenianos és Apostolios
gyűjteményében is felbukkan, magyarázatukban mindketten az istenek váratlan, segítő
beavatkozását említik, s ezért a váratlan eseményekre mondjuk.110 Plutarchos proverbiumai
között a görög komédia kelléke jelenik meg, ennek elnevezése a kravdh, ami ‛faágat’,
‛fügefát’ jelent. Ezt Pollux a második századi szofista, ellentétben Plutarchosszal, egy
fügefából készült szerkezettel azonosítja.111
A szerző maga is felsorolja, hogy mit is kell tartalmaznia egy dicsőítő beszédnek, s
ezek szerint jár el, amikor Constantius családjáról és a császár születési helyéről beszél. 112
Figyelemre méltó, hogy felmenői közül Claudius Gothicust külön is kiemelte. A gótok
legyőzőjére csak 306-tól vezették vissza Constantinus származását, s így hozták közvetlen
rokoni kapcsolatba Claudius Gothicust és Constantius Chlorust.

113

Iulianus Claudius

szerénységét, egyszerűségét méltatja. 114 A beszéd során ezek azok a pontok, ahol a szerző
valós véleményét érhetjük tetten, s ebből következően ki nem mondottan ott áll, hogy
Claudius Gothicust a gazdagságra, dicsőségre törekvő II. Constantius ellenpéldájaként
mutatja be. A beszéd végén is többször hangsúlyozza Constantius gazdagságát, sőt azt is,
hogy másokat is gazdaggá tett. 115 Érdemes felfigyelni arra, hogy már e bevezetésben
110

Diog. II, 84 jApo; mhcanh&V qeo;V ejpifaneivV /< ejpi; tw&n ajproVdokhvtwV
ejp j wjfeleiva/ tini; ajnafainomevnwn. jEn ga;r tai&V tragw/divaiV qeoi;
ejx ajfanou&V ejpi; th&V skhnh&V ejfaivnonto. Továbbá: Diog. V. I, 78. Apost. III, 41.
111
Plut. II, 15 KravdhV rJageivshV < kravdh nu&n oujc oJ suvkinoV klavdoV, ajll j
hJ ajgkurivV, ajf j h|V oiJ uJpokritai; ejn tai&V tragikai&V skhnai&V
ejxartw&ntai, qeou& mimouvmenoi ejpifavneian, zwsth&rsi kai; tainivaiV
kateilhmmevnoi. ejpi; tw&n proVfanevntwn aijfnidivwV kai; ajschmonouvntwn.
Poll. IV, 128 o{ de; ejn tragw/diva/ mhcanhv, tou&to de; ejn kwmw/diva/ kravdh:
dh&lon dev, o{ti sukh&V ejsti mivmhsiV. Kravdhn ga;r th;n sukh&n kalou&sin
oiJ jAttikoiv.
112
Iulian. Or. I Const. 5 B-8 D.
113
A. Lippold: ‛Constantius’1 Kleine Pauly Bd. I. 1290. A. Demandt, Geschichte der Spätantike (München
1998) 46. (Egyébiránt maga Constantinus is a Gothicus melléknevet viselte, ami pénzérméin is kifejezésre jutott.
In: H. Brandt, Das Ende der Antike (München 2001) 29.
114
Iulian. Or. I Const. 6 D-7 A Kai; ta; me;n palaia; tiv dei& levgein, Klaudivou
mnhsqevnta, kai; th&V ajreth&V th&V ejkeivnou ejnargh& parevcein kai;
gnwvrima pa&si tekmhvria, tw&n ajgwvnwn pro;V tou;V uJpe;r to;n
[Istron
oijkou&ntaV barbavrouV ajnamimnhvskonta, kai; o{pwV th;n ajrch;n oJsivwV
a{ma kai; dikaivwV ejkthvsato, kai; th;n ejn basileiva/ th&V diaivthV
litovthta, kai; th;n ajfevleian th&V ejsqh&toV ejpi; tw&n eijkovnwn
oJrwmevnhn e[ti#
115
Iulian. Or. I Const. 43 B o{sa de; aujto;V oi[koqen carizovmenoV plousiwtevrouV
ajpevfhnaV pollou;V tw&n pavlai doxavntwn ejpi; th&/ tw&n crhmavtwn
eujporiva/ semnuvnesqai, (…) Iulian. Or. I Const. 44 BC TouvtouV ou\n [o{ti] pavntaV
uJperballovmenoV
ajreth&/,
toi&V
ploutou&si
me;n
to;
ploutei&n
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kirajzolódik előttük a filozófuscsászár mintaképe, akit az író valójában nem Constantiusról
mintáz. Míg Constantius Chlorus esetében a filavnqrwpiva, addig Constantinusnál a
megaloyuciva hangsúlyos, 116 ez utóbbi tulajdonsággal a császár fényűző életvitelére
kíván utalni, amikor Konstantinápoly megalapításáról emlékezik meg. 117
Constantius nevelkedésére vonatkozóan megtudhatjuk, hogy Constantinust Kyroshoz,
a rétorok által különösen kedvelt irodalmi alakhoz hasonlítja, abban a tekintetben, hogy a
perzsa királynak nem adatott meg az a szerencse, hogy jóravaló örököst hagyjon a
birodalomra.

118

A későbbiekben ugyancsak a “költői szabadságot” (ejxousiva

poihtikhv) utasítja el az író, amikor vonakodik attól, hogy részletesen számoljon be arról,
hogy Kyros, Romulus, Nagy Sándor és Philippos fényes és híressé vált tetteit milyen
előjelekből, álmokból jósolták meg.119 Azt, hogy Iulianus e párhuzama mennyiben volt túlzás,
amikor e jeles férfiakhoz hasonlította Constantiust, maga a történelem igazolta. A neveltetésre
vonatkozóan számos rétorikai közhellyel találkozhatunk.120

4. Ouj trufh; movnon h\qoV diafqeivrein, ajlla; kai; hJ tw&n
ajnagkaivwn ejndeh;V divaita (15 C)
(Nemcsak az elpuhultság, de az alapvető szükségletek hiánya is megrontja az erkölcsöt.)

Iulianus a lakedaimóniakról és a karthágóiakról úgy emlékezik meg, mint akik kiváló
nevelést nyújtottak gyermekeiknek.121 A helyes paideia a hellén nevelés, ezt állította szembe
a szerző a keresztény oktatással. E görög nevelésnek elsődleges célja az erényesség elérése.122

ajsfalevsteron h] path;r toi&V auJtou& paisi; katevsthsaV, eujgeneivaV de;
th&V tw&n uJphkovwn pronoei&V kaqavper aJpavshV povlewV oijkisth;V kai;
nomoqevthV: kai; toi&V ejk th&V tuvchV ajgaqoi&V polla; me;n prostiqeivV,
polla; de; kai; aujto;V ejx ajrch&V carizovmenoV, dh&loV ei\ tw&/ megevqei
me;n ta;V para; tw&n basilevwn dwrea;V uJperballovmenoV, th&/ bebaiovthti
ajpokruptovmenoV.
116
Iulian. Or. I Const. 7 B; 8 A.
117
Iulian. Or. I Const. 8 BD.
118
Iulian. Or. I Const. 9 A.
119
Iulian. Or. I Const. 10 B FhvmaV me;n dh; kai; manteivaV kai; o[yeiV ta;V ejn
toi&V u{pnoiV kai; o{sa a[lla qrullei&n eijwvqasin ejpi; tw&n ou{tw lampra;
kai; perifanh& praxavntwn, Kuvrou kai; tou& th&V hJmetevraV oijkistou&
povlewV kai;
jAlexavndrou tou& Filivppou, kai; ei[ tiV a[lloV toiou&toV
gevgonen, eJkw;n ajfivhmi: dokei& ga;r ouj povrrw tau&ta th&V poihtikh&V
ejxousivaV ei\nai.
120
Iulian. Or. I Const. 10 C skk. Például, amikor Constantius észjárását Odysseuséhoz hasonlítja (Iulian. Or. I
Const. 12 D).
121
Iulian. Or. I Const. 14 B-15 D. A spártai nevelés pozitív paradigmájáról: Tantillo i. m. (1997) 219 sk.
122
Bouffartigue i. m. (1992) 586 sk.
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A karthágóiak szokásai azonban nemcsak pozitívumként szerepelnek. Iulianus negatív
paradigmaként mutatja be őket, amikor mélységesen elítéli, hogy az apák elűzik gyermekeiket
otthonukból, hogy a szükségben saját erejükből tanuljanak meg boldogulni. 123 Erre a
kegyetlen szokásra vonatkozóan írja a szerző tanulságként a fenti idézetet, amely az
érvelésben is szerepet játszik.124
Bidez kommentárja Stobaios Florilegiumában a szegénység ostorozásáról szóló fejezetében
Euripidés Bellerophontésének egy idézetére hivatkozik. 125
A következő egység Constantius tetteinek bemutatása és magasztalása. Iulianus
időrendben haladva közli a császár hadi vállalkozásait, s azokat az eseményeket, amelyeknek
részese volt. Említést tesz Constantinus temetéséről,126 s nem hagyhatja figyelmen kívül a
családját ért sérelmeket sem. Az író megfogalmazása nagyon óvatos, sőt mi több, el is hárítja
Constantius felelősségét a 337-es mészárlást illetően.127 Nem véletlen azonban, hogy Iulianus
a tartalmilag önálló egységet jelentő tagmondaton belül középen helyezi el a családjára
vonatkozó megjegyzést, célja minden bizonnyal a figyelemfelkeltés volt. 128 Egészen más
123

Iulian. Or. I Const. 15 BC Karchdonivwn de; oujde; ta; koina; tw&n ejpithdeumavtwn
ejpainei&n a[xion: ejxelauvnonteV ga;r tw&n oijkiw&n oiJ gonei&V tou;V
pai&daV ejpevtatton eujporei&n dia; tw&n povnwn tw&n pro;V th;n creivan
ajnagaivwn, to; dra&n ti tw&n dokouvntwn aijscrw&n ajpagoreuvonteV. To; de;
h\n ouj th;n ejpiqumivan ejxelei&n tw&n nevwn, ajlla; to; laqei&n
peira&sqai drw&nta prostavttein: pevfuke ga;r ouj trufh; movnon h\qoV
diafqeivrein, ajlla; kai; hJ tw&n ajnagkaivwn ejndeh;V divaita,
124
BARBARA
(Minden,) ami rosszra vezet, megrontja az erkölcsöt.
Az elpuhultság rosszra vezet.
Az elpuhultság megrontja az erkölcsöt.
(Minden,) ami rosszra vezet, megrontja az erkölcsöt.
A hiány rosszra vezet.
A hiány megrontja az erkölcsöt.
125
Stob. Flor. Caput XXXII. Pars altera – PenivaV yovgoV
23 (Meineke 96, 1) Eujripivdou Bellerofovnth/ (fr. 285 N.2).
{OstiV de; gau&ron spevrma gennaiovn t j e[cwn
bivou spanivzei, tw&/ gevnei me;n eujtucei&,
peniva/ d j ejlavsswn ejstivn, ejn d j ajlguvnetai
fronw&n, uJp j aijdou&V d j e[rg j ajpwqei&tai cerw&n.
126
Iulian. Or. I Const. 16 C.
127
337-ben Iulianus több rokona Constantinus fiainak esett áldozatul. Az örökösök, félve az esetleges
trónkövetelőktől félreállították Constantius Chlorus Theodorától született gyermekeit, akik Constantinus
féltestvérei voltak: Iulianus apját, Iulius Constantiust, az időseb Dalmatiust és gyermekeit, Hannibalianust és az
ifjabb Dalmatiust, az idősebb Hannibalianust. Iulian. Or. VII Hérakl. 228 B, 229 D; or. V Ath. 270 D. A
vérfürdőt azzal magyarázták, hogy Constantinus halotti köntösében találtak egy végrendeletet, amelyben az
elhunyt császár féltestvéreit azzal vádolták, hogy ők mérgezték meg az uralkodót. Gallust csak azért kímélték
meg, mert beteg volt, Iulianus pedig ifjú korának köszönhette megmenekülését. In: Bidez i. m. (1940) 22.
128
Iulian. Or. I Const. 17 A Ta; me;n pro;V tou;V ajdelfou;V kai; polivtaV kai; tou;V
patrw/vouV sou fivlouV kai; ta; strateuvmata dikaivwV kai; swfrovnwV
katasthsavmenoV
- plh;n ei[ pou biasqei;V uJpo; tw&n kairw&n a[kwn
eJtevrouV ejxamartei&n ouj diekwvlusaV - , ta; de; pro;V tou;V polemivouV
ajndreivwV kai; megaloprepw&V
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leírással találkozhatunk majd az Athéniakhoz szóló episztulában és a Császárok című
szatírában. Ezekben már egyértelműen gyilkossággal vádolja Constantiust.129

129

Erre már Bidez is felhívta figyelmünket. Bidez i. m. (1932) 29. 2. j. Iulian. Or. V Ath. 270 CD; or. X Caes.
336 B.
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5.

Kalo;n

me;n,

aj<lusitele;V

de;

>:

lusitele;V

me;n

ga;r

oujde;n o{ ti mh; aujto; kai; kalovn (19D)
(Szép, de haszontalan. – Mert semmi sem hasznos, ami ugyanakkor nem szép.)

A 338-as perzsa hadjárat után a paióniai konferenciáról szerezhetünk tudomást, ahol a
trónörökösök, Constantinus Faustától származó gyermekei, Constans, II. Constantinus és II.
Constantius egymás között osztották fel a birodalmat.130
A birodalom felosztásával kapcsolatban elhangzó fejezet lezárásaként szerepel e gondolat: a
hasznos egyszersmind filozófiai értelemben véve szép. 131 E két egymásnak ellentmondó,
proverbiális állítás szillogizmussokká kiegészíthető tételek premisszái, e minőségükben
szerepet játszanak az érvelésben.132
Platón és Aristotelés műveiben is fellelhetjük e gondolatokat, de míg Platón egyértelműen
szépnek tekinti a hasznosat, addig Aristotelés már árnyaltabban közelít a kérdéshez, hiszen
előfordul, hogy a rút lesz hasznos, történetesen a jogtalan hadviselés esetén.133

130

Iulian. Or. I. Const. 17 C-20 A. E megegyezés alapján II. Constantinus (337-340) kormányozta Galliát,
Hispaniát és Britanniát, Constans (337-350) kapta Itáliát, Africa provinciát, Pannoniát, Daciát, Illyriát,
Macedoniát és a görög területeket, II. Constantius (337-361) pedig Egyiptomot, Thraciát Konstantinápollyal és
Asiát. Demandt i. m. (1998) 60-61.
131
Iulian. Or. I Const. 19 CD oJ de; uJpe;r th&V tw&n o{lwn ajrch&V ou{tw
megaloyuvcwV kai; swfrovnwV dokw&n bebouleu&sqai, wJV to;n me;n ejk th&V
ejpimeleivaV auJtw&/ meivzona mh; prosqei&nai povnon, tw&n de; ejk th&V
ajrch&V prosovdwn eJkw;n uJfivesqai uJpe;r oJmonoivaV kai; th&V pro;V
ajllhvlouV
JRwmaivwn aJpavntwn eijrhvnhV povswn ejpaivnwn a[xion krinei&
tiV# Ouj mh;n oujde; ejkei&no levgein e[nesti ejntau&qa, wJV kalo;n me;n,
aj<lusitele;V de; >: lusitele;V me;n ga;r oujde;n o{ ti mh; aujto; kai;
kalo;n e[moige faivnetai. Tantillo i. m. (1997) 269 sk. Martin i. m. (1974) 168-174.
132
Nem minden szép hasznos, de minden hasznos szép, ezért ha valami hasznos, akkor biztos, hogy szép is. v.ö.
Maróth i. m. (2002) 102 skk.
BARBARA
Minden, ami szép, nem feltétlenül hasznos
Constantinus fiainak osztozkodása szép.
Constantinus fiainak osztozkodása nem feltétlenül hasznos.
Ami hasznos, az feltétlenül szép.
Constantinus fiainak osztozkodása hasznos.
Constantinus fiainak osztozkodása szép.
133
Plat. Pol. 457 B kavllista ga;r dh; tou&to kai; levgetai kai; lelevxetai, o{ti
to; me;n wjfevlimon kalovn, to; de; blabero;n aijscrovn. Arist. Rhet. I, III 1358 b1359 a
JOmoivwV de; kai; oiJ sumbouleuvonteV ta; me;n a[lla pollavkiV
proi?entai, wJV de; ajsuvmfora sumbouleuvousin h] ajp j wjfelivmwn
ajpotrevpousin oujk a]n oJmologhvsaien: wJV d j oujk a[dikon tou;V
ajstugeivtonaV katadoulou&sqai kai; tou;V mhde;n ajdikou&ntaV, pollavkiV
oujde;n frontivzousin. JOmoivwV de; kai; ejpainou&nteV kai; oiJ yevgonteV
ouj skopou&sin eij sumfevronta e[praxen h] blaberav, ajlla; kai; ejn
ejpaivnw/ pollavkiV tiqevasin o{ti ojligwrhvsaV tou& aujtw/& lusitelou&ntoV
e[praxen o{ ti kalovn, oi|on jAcilleva ejpainou&sin o{ti ejbohvqhse tw&/
eJtaivrw/ Patrovklw/ eijdw;V o{ti dei& aujto;n ajpoqanei&n ejxo;n zh&n.
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Szerzőnk sem véletlenül állította szembe egymással e két fogalomkört, s talán éppen e
kettősségre kívánt rámutatni, amikor e gondolatot felvetette. Kétségtelenül Aristotelés jár
közelebb az igazsághoz, amikor a rétor relatív látásmódját firtatja.
A filozófusok s rétorok által egyaránt kedvelt gondolatot Stobaios is megőrizte az utókor
számára, Platón Államát idézve. 134
Iulianus a konferencia legfőbb érdemeként az egyetértés és a béke megteremtését
hangsúlyozta azzal a csípős éllel, hogy Constantinus fiai nem úgy civakodtak a birodalom
területein, mint a komédiák zsugori vénei, ahogy a Misopógónban is felbukkanó (349 C)
Smikrinés és Thrasyleón tette. 135 Ugyanakkor már-már komédiába illő Iulianus azon
megjegyzése, hogy nem szükséges firtatni a provinciák jövedelmezőségének kérdését, és azt,
hogy az utódok közül ki járt jobban, hiszen mint mondja, minél kisebb a terület, kormányzása
annál kevesebb erőkifejtést igényel. 136 Feltétlenül ironikus ez a megjegyzés, hiszen II
Constantius kapta a leggazdagabb és legjelentősebb területeket.

Ezek után 338 októberében Antiochiába igyekezett a császár, mert a Sassanida
birodalom uralkodója, II. Shapur (310-379) lankadatlanul ostromolta Nisibist. Ez az ostrom,
csak úgy, mint a későbbi 343-as, a perzsák menekülésével végződött, a győzelem ebben az
esetben is inkább az ellenfél rossz manőverezésének volt köszönhető, semmint Constantius
kiváló hadvezéri teljesítményének, erről Iulianus is beszámolt.137
343-ban került sor az első singarai (Beled-Singar) csatára, amely ismét perzsa vereséggel
zárult.138 Nisibis 346-ban és 350-ben is ostrom alatt állott, eközben 348-ban Constantius újra
győzelmet aratott a keleti hadszíntéren.139

Touvtw/ de; oJ me;n toiou&toV qavnatoV kavllion, to; de; zh&n sumfevron.
Martin i. m. (1974) 168-174.
134
Stob. IV, 1, 102 (Flor. C. XLIII G. M.).
135
Bouffartigue i. m. (1992) 249.
136
Iulian. Or. I Const. 19 D-20 A {OlwV de; ei[ tini kaq j auJto; to; sumfevron
ejxetavzein dokei&, krinevtw mh; pro;V ajrguvrion skopw&n mhde; prosovdouV
cwrivwn ajpariqmouvmenoV, kaqavper oiJ filavrguroi gevronteV uJpo; tw&n
kwmw/dw&n ejpi; th;n skhnh;n eJlkovmenoi, ajlla; pro;V to; mevgeqoV th&V
ajrch&V kai; th;n ajxivwsin. Filoneikw&n me;n ga;r uJpe;r tw&n oJrivwn kai;
dusmenw&V e[cwn, ejkeivnwn a]n h\rxe movnwn w|n e[lacen, eij kai; plevon
e[cwn ajph/vei: uJperorw&n de; tw&n mikrw&n kai; katafronhvsaV, h\rce me;n
aJpavshV meta; tw&n ajdelfw&n th&V oijkoumevnhV, ejpemelei&to de; tou&
lacovntoV mevrouV, ajpolauvwn me;n teleivaV th&V timh&V, metevcwn de;
e[latton tw&n ejp j aujth&/ povnwn.
137
Iulian. Or. I Const. 20 D. Bidez is P. Peeters tanulmányára hívja fel a figyelmünket, amely többek között ezt a
visszavonulást fejtegeti. In: P. Peeters: ‛L’ intervention politique de Constance II dans la Grande Arménie, en
338’. Bulletins Acad. R. Belg., Class des Lettres XVII (1931) 10-47.
138
Iulian. Or. I Const. 22 D-26 A.
139
H. Dieter, R. Günther, Römische Geschichte (Berlin 1990) 340.
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A Tigrisnél lezajlott harcokról részletesen is olvashatunk Iulianusnál, ez a leírás az antik
rétorika szabályai szerint természetesen korántsem mentes a közhelyektől.140 Azt azonban ő
sem hallgatta el, hogy a császár a győzelmet valójában a perzsák visszavonulásával vívta ki.
Erre vonatkozik a csataleírás végén a hajókormányos és a kocsihajtó példája, miszerint
semmit sem szabad a szerencse szerint megítélni, a kedvező vagy kedvezőtlen körülményeket
is figyelembe kell vennünk.141
A továbbiakban a szerző a hat évvel később, 350 és 353 között lezajló Magnentius féle
usurpatio leírásával folytatja az eseményeket. Megemlékezik a császárgyilkosságról, arról
hogy Magnentius 350-ben miként ölette meg Constansot.142
Ezzel egyidőben, 350-ben Shapur, kihasználva a válsághelyzetet, ismét támadásba lendült, a
perzsák több erődítményt is elfoglaltak, 143 ekkor került sor Nisibis harmadik ostromára,
azonban ez sikertelen maradt.144
Ez az epizód más oknál fogva is figyelmet érdemel. Iulianus művének e csatajelenete
meglepően hasonlít Héliodoros regényének egy részletére, az Aithiopika kilencedik
könyvében található ostromleírásra. Mindez arra enged következtetni, hogy Iulianus a
perzsákkal folytatott küzdelmet e részlet alapján írhatta meg. Csaknem ugyanezzel a leírással
találkozhatunk a második Constantiushoz szóló panegyricusban, ahol szintén a 350-ben
lezajlott hadműveletekről van szó.145

Iulianus Vetranio felemelkedését és bukását is bemutatja. A trónkövetelőt 350.
március 1-jén Mursában kiáltották ki augustusszá. Az új császárt Constantina, II. Constantius
testvére, a 337-ben meggyilkolt Hannibalianus özvegye tüzelte a háttérből. Ez egyszersmind
Magnentius hatalmának növekedését vonta maga után, hiszen Vetranio csatlakozott a
trónbitorlóhoz.146 Iulianus Constantináról, a császár testvérének üzelmeiről egy szót sem ejt,
diplomatikusan elhallgatva a császári család konfliktusait. Mindössze annyit tudhatunk meg,
hogy Vetraniot hadbíróság elé állította, Magnentius ellen pedig háborút indított.147

140

Iulian. Or. I Const. 22 D-26 A.
Iulian. Or. I Const. 25 BD.
142
Iulian. Or. I Const. 26 A skk.
143
Iulian. Or. I Const. 27 A-30 A.
144
A határon fekvő erődítményt Jacobus püspök védte. In: Demandt i. m. (1998) 64.
145
Iulian. Or. I Const. 27 B; a második Constantiushoz szóló beszédben: or. III (II) Const. 62CD. In: Szepessy
T.: ‛Nisibis ostroma és a Héliodóros-kronológia’. Act. Ant. Hung. 24 (1976) 52-74.
146
Demandt i. m. (1998) 61; H. Dieter, R. Günther i. m. (1990) 340.
147
Iulian. Or. I Const. 30 D.
141
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6. Qettalikh; peiqanavgkh (32 A)
(Thessaliai meggyőzés)

A 350 decemberében zajló ütközet alkalmával Vetranio letette a fegyvert, s ezek után
szabadon elvonulhatott, majd egy nagyobb összegű életjáradékkal a bithyniai Prusában
élhetette le hátralévő éveit.148
Minderről Iulianus úgy számolt be, hogy Constantius ékesszólásával győzte le Vetraniot,
mégpedig a kényszerű thessaliai meggyőzéssel.149 Ez a proverbiális kifejezéssé lett thessaliai
meggyőzés nem más, mint egy burkolt kényszerítés, ami arra utal, hogy nem önkéntes volt ez
a megadás. Thessaliát a varázslatok és a csodák hazájaként tartották számon, s ez az
ékesszólásra is igaz volt. 150 Az ajnavgkh kifejezés az allegorikus paroimia negatív
tartalmára utal. Továbbá az a tény, hogy a császár nemcsak ebben a beszédében használta
ilyen értelemben ezt a proverbiumot. E thessaliai meggyőzés allúzióját a közel azonos időben
keletkezett Eusebiához írott dicsőítő beszédben is megtalálhatjuk, abban az összefüggésben,
hogy Iulianus kényszerűségből fogadta el a caesariatust.

151

Az athéniakhoz szóló

episztulájában pedig már kendőzetlenül leírja azt a jelenetet, miként kényszerítették arra, hogy
Constantius társcsászára legyen, tehát e helyütt is Constantiusra vonatkozik és feltétlenül
pejoratív értelemben.152 Az utalás ebben az oratioban szerepet játszik az érvelésben, s a mű
kettős értelmezési síkját tekintve döntő jelentőségű.153

148

Pontosabban 350. december 25-én. In: Demandt i. m. (1998) 62.
Iulian. I Const. 31 D-32 A Oujkou&n ejpeidh; prw&ton h[rxw tw&n lovgwn, sigh;
me;n ejpevsce pro;V th;n ajkoh;n wJrmhmevnwn pavntwn to; stravteuma:
davkrua de; proujcei&to polloi&V, kai; ejV to;n oujrano;n ta;V cei&raV
w[regon, sigh&/ kai; tau&ta drw&nteV, wJV mhvtiV ai[sqhtai. Th;n eu[noian
de; oiJ me;n ejnedeivknunto dia; th&V o[yewV, pavnteV de; tw&/ sfovdra
wJrmh&sqai tw&n lovgwn ajkouvein.
jAkmazouvshV de; th&V dhmhgorivaV
sunenqousiw&nteV tw&/ lovgw/ pavnteV ejpekrovtoun, ei\ta au\qiV ajkouvein
ejpiqumou&nteV hJsuvcazon: tevloV de; uJpo; tw&n lovgwn ajnapeiqovmenoi
<se;> movnon ejkavloun basileva, movnon a[rcein hjxivoun aJpavntwn,
hJgei&sqai
sfw&n
ejkevleuon
ejpi;
to;n
povlemon,
ajkolouqhvsein
wJmolovgoun, ajpolambavnein hjxivoun th&V ajrch&V ta; gnwrivsmata. Su; de;
oujde; th;n cei&ra prosavgein w[/ou dei&n oujde; ajfelevsqai xu;n biva/: oJ
de; a[kwn me;n kai; movliV, ei[xaV de; o{mwV ojye; pote, fasiv, th&/
Qettalikh&/ peiqanavgkh/, prosh&gev soi perielovmenoV th;n aJlourgivda.
Tantillo i. m. (1997) 327.
150
Bidez i. m. (1932) 47.
151
Iulian. Or. II (III) Eus. 121 C th;n ajnagkaivan ai[thsin
152
Iulian. Or. V Ath. 274 C. Az athéniakhoz szóló beszéd tárgyalásakor kerül majd részletesebb kifejtésre.
153
BARBARA
A kényszerűség zsarnokság.
A thesszaliai meggyőzés kényszerűség.
A thessaliai meggyőzés zsarnokság. (Aki thessaliai meggyőzést alkalmaz, az zsarnok, Constantius zsarnok.)
149
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A közmondás eredetét nem ismerjük, Strömberg is kizárólag Iulianus neve alatt
hivatkozott rá.154 Figyelemre méltó magyarázatot adott hozzá, ami az allegória értelmezését
még érdekesebbé teszi; ti. Athénaios alapján azt tudhatjuk meg, hogy a thessaliaiak felettébb
kapzsik voltak.155 Ez esetben Constantius és Vetranio viszonyára vonatkozóan egyértelműen
visszás ez a megjegyzés, s a császár hatalomvágyát figurázta ki, méghozzá egy dicsőítő
beszéd keretében!
A paroimia, hasonlóan negatív értelemben Eunapiosnál, Synesiosnál és Zósimosnál is
felbukkan.156 Az ókorban több közmondás keletkezett az ajnavgkh szóval összefüggésben,
hasonló jelzős szókapcsolatban Themistiosnál szerepel, ő Diomédés nevét fűzte az erőszakos
kényszerhez. A proverbium ebben a formában Klearchosnál és az Athos-gyűjteményben is
megtalálható.157
Arra már mások is rámutattak, hogy Iulianus többek között a második Constantiushoz
szóló beszédének 23-32. caputjáig (78 B-92 D) terjedő kitérőjében az ideális uralkodó
ismérveit fogalmazta meg. 158 Ezen erények közé sorolhatjuk az ékesszólást is. A mágikus
eloquentiának ugyanakkor az említett ajnavgkh negatív mellékzöngét ad. Különösen akkor,
amikor Rómában a retorikát a felemelkedés eszközének tekintették. 159 A jó szónoknak
azonban nem a természetfeletti kényszer, hanem a ratio segítségével kell meggyőznie
hallgatóságát. Iulianus azonban ebben az esetben is érzékletes leírást ad a császárról, azt
sugallva, hogy az uralkodó fenyegető, sőt félelmet keltő megjelenése kényszerítette Vetraniot
a fegyverletételre. 160 A szerző talán egykori szemtanúk vagy a képzelet segítségével

154

R. Strömberg, Greek proverbs (Göteborg 1954) Julian 2. hJ Qettalikh; peribavlletai
peiqanavgkh. 53.
155
Athen. X 418 C: Kaibel 410.
156
Zos. I, 21, 2 tou& de; dia; to; kai; eJautw&/ kai; Filivppw/ tou&t j
ajxuvmforon
hJgei&sqai
paraitoumevnou,
th&/
Qettalikh&/
legomevnh/
peiqanavgkh/ crhsavmenoV ejkpevmpei kata; th;n Paionivan aujtovn, Továbbá:
Eunap. VS, p. 501 (Boiss.); Synes. De regno 21, p. 50, 23-51 (XXIII 26 A)
157
Them. Or. XXI (30, 2) Diomhvdeia ajnavgkh. Ath. VA 62 c, 441. E proverbium kimerítő elemzését
találhatjuk Dobeschnél, aki a trójai mondakörrel kapcsolatos paroimiák közé sorolta e Diomédésre vonatkozó
szöveghelyet: G. Dobesch, Die Sprichwörter der griechischen Sagengeschichte (Wien 1962) 197 skk.; Wehrli i.
m. (1948) 70. Apost. VI, 15.
158
F. Curta: ‛Kaiserliche Lobrede und politisches Programm: Die dritte Rede des Julianus Caesars’, in: Eranos
95 (1997) 39-56, 43-44. A szerző más szöveghelyeket is elemzett, ahol Iulianus az ideális uralkodó erényeiről
írt.
159
M. Pohlenz, i. m. (1934) különösen a következő fejezet: ‛Der Weg zu Ansehen und Einfluss (42b-51)’ 104
skk.
160
Iulian. Or. I Const. 31 BC kai; parh/veiV ejpi; to; bh&ma meta; tou& tevwV
sunavrcontoV: sunh/vei de; oJplivthV dh&moV stivlbwn toi&V o{ploiV, ta;
xivfh gumna; kai; ta; dovrata proteivnonteV, deilw&/ me;n frikw&deV kai;
deino;n qevama, eujyuvcw/ de; kai; qarralevw/ kai; oi|oV aujto;V gevgonaV
o[feloV gennai&on.
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részletesen is bemutatja Constantius megjelenésének és szónoklatának hatását, azt, hogy a
tömeg miként állt át a császár oldalára.161
Iulianus említést tesz Nepotianus rövid életű római usurpatiojáról, majd értesülhetünk
a frank Magnentius fölött aratott győzelemről, erre a csatára 351 őszén, a Mursánál (Eszék) a
Dráva mellett került sor. 162 A siker elsősorban annak volt köszönhető, hogy Magnentius
katonái Silvanus parancsára átpártoltak Constantiushoz. 163 Iulianus hosszasan ecseteli a
küzdelemet, amelyet Constantius legfényesebb vállalkozásának tekint.164
Ezek után Magnentius szövetségeseinek megtorlására is kitér a szerző. A küzdelemnek
azonban még korántsem volt vége, mert a trónbitorló csupán Aqulieiába vonult vissza, s még
több mint egy évig tartotta magát.

7. e[oiken oujde; e}n hJ fuvsiV pro;V ajndro;V ajreth;n kai;
swfrosuvnhn

toi&V

ajkolavstoiV

kai;

deilioi&V

e[ruma

mhcanhvsasqai (…) (39 A)
(A férfiúi erény és bölcsesség ellenében maga a természet sem nyújt segédkezet a
fékteleneknek és a gyáváknak.)

Constantius és Magnentius összetűzésével kapcsolatban jegyezte meg az író, a fenti
közmondásszerű fordulatot.165 Beszédbeli helyzeténél fogva azt mondhatnánk, hogy látszólag
Magnentius bukásának leírását vezeti be. Kérdés azonban, hogy valójában mire, illetőleg kire
vonatkozhatnak e sorok. Ammianus Marcellinus történeti munkáját olvasva az derül ki, hogy

161

L. fentebb: Iulian. Or. I Const. 31 C-32 A.
Iulian. Or. Const. 35 A. Nepotianus 350. június 3-án ragadta magához a hatalmat Rómában, mindössze négy
hétre. A trónbitorló Constantius féltestvérének volt a fia. Demandt i. m. (1998) 61.
163
H. Dieter, R. Günther, i. m. (1990) 340. Iulian. Or. I Const. 39 B-40 B.
164
Iulian. Or. I Const. 36 A-38 A; 42 A.
165
Iulian. Or. I Const. 38 D-39 B jAkovlastoV de; w]n fuvsei kerdaivnein w[/eto to;
carivzesqai tai&V ejpiqumivaiV ejn tosouvtoiV kakoi&V, dh&lovV te h\n livan
pepisteukw;V ajsfalw&V aujtw&/ ta; parovnta e[cein, ajpoteicizomevnhV ejn
kuvklw/ th&V
jItalivaV toi&V o[resi, plh;n o{son ejx hJmiseivaV hJ
qavlassa, tenagwvdhV ou\sa kai; toi&V Aijguptivwn e{lesin ejmferhvV,
a[baton kai; nhivth/ stratw&/ polemivwn ajndrw&n kaqivsthsin: ajll j
e[oiken oujde; e}n hJ fuvsiV pro;V ajndro;V ajreth;n kai; swfrosuvnhn toi&V
ajkolavstoiV kai; deiloi&V e[ruma mhcanhvsasqai, pavnta uJpocwrei&n
fronhvsei meta; ajndreivaV ejpiouvsh/ paraskeuavzousa, pavlai te hJmi&n
ejxeu&re ta;V tevcnaV, di j
w|n eijV eujporivan tw&n tevwV doxavntwn
ajpovrwn katevsthmen, kai; ejpi; tw&n kaq j
hJma&V e[rgwn to; polloi&V
ajduvnaton ei\nai fainovmenon
<ejpevdeixen>
ejpitelouvmenon pro;V
ajndro;V swvfronoV: o} dh; kai; tovte toi&V e[rgoiV, w\ basileu&, deivxaV,
eijkovtwV a]n ajpodevcoio tou;V ejp j aujtw&/ lovgouV. Tantillo i. m. (1997) 371.
162
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éppen Constantius jellemezéséhez tartozott a féktelen, s a gyáva jelző. Magnentius
felkelésének csupán megtorlásáról olvashatunk a fennmaradt könyvekben, ebben az áll, hogy
Magnentius hívei szörnyű kínzások közepette végezték be életüket, s több ártatlan ember is
áldozatul esett a büntetőexpedícióknak.166
A közmondásgyűjtőknél nem található meg a fent idézett részlet, ez nem feltétlen arra
utal, hogy közmondásként egyáltalán nem létezhetett. Ugyanakkor elképzelhető az, hogy a
bölcs mondásnak tekinthető megjegyzés Iulianus alkotása, hiszen mint láttuk, a közmondásos
szófordulatok alkotásának képessége hozzátartozott a jó szónok feladatához. A fordulat
formálisan Magnentius bukásával kapcsolatban hangzik el a beszédben, megállapíthatjuk,
hogy az érvelésben is szerepet játszott Constantius valódi jellemének bemutatásához.167
Magnentiusnak a társcsászárrrá választott Decentiusszal együtt rövid időre egész
Galliát sikerült maga mellé állítania, de miután Decentius vereséget szenvedett az alemann
királytól, Chnodomartól, már visszafordíthatatlan volt a küzdelem. Constantius a frank
usurpator több szövetségesét a maga oldalára állította, s 353-ban Galliában, a Mons Seleuci
(Gap) közelében legyőzte Magnentiust, ennek következtében az év folyamán, augusztusban
mindkét trónbitorló öngyilkos lett.168

8.

Kaqavper

jOlumpionivkhV

peri;

tw&/

trivtw/

palaivsmati

katabalw;n (40 B)
(Akár egy olimpiai győztes, harmadik menetben ütötte ki.)

Iulianus Constantius fényes győzelmének leírásához alkalmazta az imént bemutatott
fordulatot, amely közvetlenül nem játszik szerepet az érvelésben. A császár magabiztos
sikerének bemutatását Iulianus olyannyira eltúlozza, hogy a hallgatóságot joggal meglephette

166

Amm. Marc. XIV, 5; XVIII, 9. Az uralkodó gyávaságára példa, hogy Magnentius híveit igyekezett a
birodalom távoli részére helyezni.
167
FERIO
A féktelenek és gyávák nem törekszenek erényre és bölcsességre.
Némely uralkodó féktelen és gyáva.
Némely uralkodó nem törekszik erényre és bölcsességre. (Constantius közéjük tartozik)
CELARENT
A féktelen és gyáva embert nem segíti a természet.
Constantius féktelen és gyáva.
Constantiust nem segíti a természet.
168
Demandt i. m. (1998) 62.
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ez a méltatás. 169 Az ügyes rétorok szónoklatát az ökölvívásból vett hasonlat érzékletesen
szemlélteti, hasonló megfogalmazással Platónnál több helyen találkozhatunk.170
A proverbiális fordulat nem maradt fenn a közmondásgyűjtőknél, mégis szerzőnk
előszeretettel használja ezt a kifejezést máshol is. 171 Forrásaink között Aischylosnál és
Basileiosnál ugyancsak találkozhatunk vele, a tragédiaíró neve a kifejezés korábbi eredetére
utal.172
Végezetül Constantius érdemeit méltatva a filozófuskirály ideájához igyekszik mérni
őt, miközben kedvelt rétorikai közhellyel élve Nagy Sándort és Kyrost állítja elénk példaként.
Felmerül a kérdés, hogy miként vélekedhetett Iulianus e két hadvezérről, mint az erény
platóni értelemben vett megtestesítőiről. A szerző más írásaiban találhatjuk meg erre a
választ. Nagy Sándor a fentiektől egészen eltérő színben tűnik fel előttünk a Császárok című
műben, s Kyros is más dimenzióba kerül, amikor a szerző zsarnoki oldalát helyezi előtérbe.173
Iulianus magasztalásából az derül ki számunkra, hogy Constantiust elsősorban
polgárháborús érdemei, azaz Magnentius és más usurpatorok elleni fellépése miatt kell
nagyra értékelnünk.174 Elgondolkodtató ez a tény, hiszen egy római számára korábban nem
volt dicsőség a polgárháború, amely a birodalom lakosságának biztonságát fenyegette.
Augustus joggal volt büszke arra, hogy principatusa idején nem voltak belső zavargások a
birodalomban.

169

Iulian. Or. I Const. 40 AC kaiv tisi toiouvtoiV eJtevroiV auJto;n yucagwgw&n to;n
pavnta dietevlei crovnon, e{wV auJto;n kaqavper jOlumpionivkhV peri; tw&/
trivtw/ palaivsmati katabalw;n divkhn ejpiqei&nai tw&n tetolmhmevnwn
ajxivan kathnavgkasaV w[santa dia; tw&n stevrnwn to; aujto; xivfoV, o}
pollw&n politw&n ejmivaine fovnw/. TauvthV ejgw; th&V nivkhV ajmeivnw kai;
dikaiotevran ou[pote genevsqai fhmi; oujde; ejf j h|/ ma&llon to; koino;n
tw&n ajnqrwvpwn hujfravnqh gevnoV, tosauvthV wjmovthtoV kai; pikrivaV
ajfeqe;n o[ntwV ejleuvqeron, eujnomiva/ de; h[dh gannuvmenon, h|V tevwV
ajpolauvomen kai; ajpolauvsaimevn ge ejpi; plevon, w\ pavnta ajgaqh;
provnoia.
170
Plat. Euthyd. 277 C [katabalw&n] w{sper pavlaisma w{rma Továbbá: Plat. Phaidr. 256 B;
Resp. 583 B.
Tantillo i. m. (1997) 373 skk.
171
Iulian. II (III) Const 74 C; Kyn. 197 D; Caes. 334 A.
172
Aisch. Eum. 589 CO. e}n me;n tovd j h[dh tw&n triw&n palaismavtwn. Basil. Ep. 59
(ed. Courtonne).
173
Kyros paradigmája közhely volt az ókori rétorikában, Menandros is elsősorban őt és Romulust sorolta fel
azon személyek között, akikre példaként kellett hivatkozni. In: Menandr. 371, (Sp III).
174
Iulian. Or. I Const. 42 AB oujde; ga;r ejmfuvlion a[xion prosagoreuvein to;n
povlemon ou| bavrbaroV h\n hJgemw;n eJauto;n ajnagoreuvsaV basileva kai;
ceirotonhvsaV strathgovn: tw&n ajdikhmavtwn de; tw&n ejkeivnou kai; w|n
e[drasen eijV oijkivan th;n sh;n oujc hJduv moi pollavkiV memnh&sqai.
jAndreiotevran de; th&sde th&V pravxewV tivV a]n eijpei&n e[coi# ktl. Bidez
kommentárjában i. m. (1932) Eutropius munkájára utal: Eutr. X, 15, 2 et cuius (sc. Constantii) in civilibus magis
quam in externis bellis sit laudanda fortuna.

38

A befejezés a tyrannos vétkeinek foglalatát tartalmazza, azokat a bűnöket sorolja fel,
amelyeket maga Constantius is elkövetett, majd felteszi a kérdést, hogy ki merészelné e
vádakkal magát a császárt illetni.175 Ismét méltatja azt, hogy tyrannosoktól szabadította meg a
birodalmat, s e gondolati egység lezárásaként egy költői kérdéssel találkozhatunk: ugyan ki
merné az itt elhagzottakat firtatni.176

9. Mimei&sqai th;n qeivan ejn ajnqrwvpoiV fuvsin (48 A)
(Az emberek közt utánozni az isteni természetet.)

A befejezés egyben Iulianus személyes elkötelezettségét és politikai programját is
tartalmazza: jót cselekedni az alattvalókkal s az emberben lévő isteni természetet követni.
Erre a két pontra irányította Constantius figyelmét is, mondván, amire „magad is törekedtél”.
Itt következnek azok a számunkra érdekes adverbiumok, amelyekkel Iulianus leírja,
hogy valójában, mit is jelent bölcs uralkodónak lenni: szelíden, megbocsátóan és
nemeslelkűen viselkedni. 177 A felsorolás inkább parainézis, semmint a császár magasztalása, s
beszédbeli helyzetét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az érvelés lényeges részét képezi:
premisszaként ironikus értelemben szerepel Constantiusra vonatkozóan.178

175

Iulian. Or. I Const. 43 D-44 A ajll j h\n ajdivkhma tou&to, kaqavper ajndrofoniva
kai; kloph; kai; prodosiva, to; dokei&n ajreth&V metapoihqh&nai. Kai;
tau&ta tuco;n ajlhqw&V ouj basilevwn fhvsei tiV, ponhrw&n de; kai;
ajneleuqevrwn e[rga turavnnwn kai; pravxeiV: ejkei&no de; h[dh to; pavqoV
ouj tw&n ajnohvtwn movnon, ajlla; tinwn ejpieikw&n kai; prav/wn ajndrw&n
aJyavmenon, to; toi&V fivloiV a[cqesqai plevon <e[cousi> kai; pollavkiV
ejlattou&n ejqevlein kai; tw&n proshkovntwn aujtou;V ajfairei&sqai, tivV
ejpi; sou& levgein ejtovlmhse#
176
Iulian. Or. I Const. 45 B Povteron ou\n kai; peri; touvtwn martuvrwn tinw&n kai;
tekmhrivwn tw&/ lovgw/ prosdei&# h] dh&lon ejk tou& levgontoV o{ti mh;
yeudei&V ejpeisavgei lovgouV#
177
Iulian. Or. I Const. 48 A Leivpetai dh; loipovn, kaqavper aujto;V w{rmhkaV, to;
pavntaV eu\ poiei&n kai; mimei&sqai th;n qeivan ejn ajnqrwvpoiV fuvsin:
prav/wV me;n e[cein pro;V ojrghvn, tw&n timwrw&n de; ajfairei&sqai ta;V
calepovthtaV, ptaivsasi de; oi\mai toi&V ejcqroi&V ejpieikw&V kai;
eujgnwmovnwV prosfevresqai. Tantillo i. m. (1997) 421 sk.; Kiváló áttekintést nyújt erre
vonatkozóan: Giuliano Imperatore Contra Galilaeos, ed. E. Masaracchia (Roma 1990) 218 sk.; Bouffartigue i.
m. (1992) 632.
178
BARBARA
(Mindenki,) aki utánozza az isteni természetet, szelíd és megbocsátó.
Az uralkodó kötelessége utánozni az isteni természetet.
Az uralkodó kötelessége szelídnek és megbocsátónak lenni.
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A oJmoivwsiV qew&/ Iulianusnál több beszédben is felmerül. 179 A gondolat
eredetileg pythagoreus gyökerekre tekint vissza, hiszen Pythagoras volt, aki a filozófusok
figyelmét az ég felé irányította.180 Erről tanúskodnak a neve alatt hagyományozott szentenciák
is.
Platón értelmezésében „istenhez való megtérés”. Mindez azt jelenti, hogy a filozófia az isteni
világhoz történő hasonulás, közeledés, amely az istenvilág ideáinak szemlélete, ez a phronésis
(Plat. Pol. 505 A).181 Aristotelés ebben a tekintetben teljességgel egyetértett mesterével, s ő is
a lélek elsődleges feladatának tekintette az isteni világ utánzását. 182 Poseidóniosnál is
megtalálhatjuk e gondolatot, akinek sokat köszönhetett mind a sztoikus, mind az újplatonikus
iskola.

183

A középső platonizmus nagy rendszerezője, Alkinoos ugyancsak tanítása

homlokterébe állította ezt a gondolatot, amely számára is a filozófia lényegét takarta. 184
Plótinos az Enneasok első könyvében beszél arról, hogy a léleknek menekülnie kell a rossz
elől, s feladata az istenekhez való hasonulás.185

179

Többek között: Iulian. Or. VII 225 D ou{tw dh; kai; ejn th&/ filosofiva/ tevloV tev
ejsti kai; ajrch; miva gnw&nai te eJauto;n kai; ajfomoiwqh&nai toi&V
qeoi&V: ajrch; me;n ou\n eJauto;n gnw&nai, tevloV de; hJ pro;V tou;V
kreivttonaV oJmoiovthV.
180
Maróth i. m. (2002) 26.
181
Maróth i. m. (2002) 27. További szöveghelyek erre vonatkozóan: Plat. Theait. 176 B fugh; de;
oJmoivwsiV qew&/ kata; to; dunato;n oJmoivwsiV de; divkaion kai; o{sion
meta; fronhvsewV genevsqai Plat. Pol. 500 C oujde; gavr pou ... scolh; tw&/ ge wJV
ajlhqw&V pro;V toi&V ou\si th;n diavnoian e[conti kavtw blevpein eijV
ajnqrwvpwn pragmateivaV, ..., ajll j eijV tetagmevna a[tta kai; kata;
taujta; ajei; e[conta ojrw&ntaV kai; qewmevnouV ou[t j ajdikou&nta ou[t j
ajdikouvmena uJp j ajllhvlwn, kovsmw/ de; pavnta kai; kata; lovgon e[conta,
tau&ta mimei&sqaiv te kai; o{ti mavlista ajfomoiou&sqai: h] oi[ei tina;
mhcanh;n ei\nai, o{tw/ tiv oJmilei& ajgavmenoV, mh; mimei&sqai ejkeivno#
Plat. Pol. 613 A ouj ga;r dh; uJpo; ge qew&n pote ajmelei&tai o{V a]n
proqumei&sqai ejqevlh/ divkaioV givgnesqai kai; ejpithdeuvwn ajreth;n eijV
o{son dunato;n ajnqrwvpw/ oJmoiou&sqai qew&/ Plat. Tim. 90 D; Nom. 716 CD; Phaedr. 253
AB; Diog. Laert. 3, 78 tevloV me;n ei\nai th;n ejxomoivwsin tw&/ qew&/.
182
Arist. Eth. Eud. 8, 3, 16, 1249 b 17 h{tiV ou\n ai{resiV kai; kth&siV tw&n fuvsei
ajgaqw&n poihvsei mavlista th;n tou& qeou& qewrivan, h] swvmatoV h]
crhmavtwn h] fivlwn h] tw&n a[llwn ajgaqw&n, au{th ajrivsth kai; ou|toV oJ
o{roV kavllistoV: ei[ tiV d j h] e[ndeian h] di j uJperbolh;n kwluvei to;n
qeo;n qerapeuvein kai; qewrei&n, au{th de; fauvlh. e[cei de; tou&to ou{tw
th&/ yuch&/, kai; ou|toV th&V yuch&V o{roV a[ristoV, to; h{kista
aijsqavnesqai tou& ajlovgou mevrouV th&V yuch&V, h|/ toiou&ton.
183
W. Theiler, Die Vorbereitung des Neuplatonismus (Berlin, Zürich 1964) 106.
184
Alcin. Didasc. 28 oi|V pa&si ajkovlouqon tevloV ejxevqeto oJmoivwsin qew&/
kata; to; dunatovn
185
Plot. 1, 2, 1 jEpeidh; ta; kaka; ejnqau&ta kai; tovnde to;n tovpon peripolei&
ejx ajnavgkhV, bouvletai de; hJ yuch; fugei&n ta; kakav, feuktevon
ejnteu&qen. TivV ou\n hJ fughv# qew&/, fhsin, oJmoiwqh&nai. Tou&to dev, eij
divkaioi kai; o{sioi meta; fronhvsewV genoivmeqa kai; o{lwV ejn ajreth&/.
Eij ou\n ajreth&/ oJmoiouvmeqa, a\ra ajreth;n e[conti# Kai; dh; kai; tivni
qew&/# \Ar j ou\n tw&/ ma&llon dokou&nti tau&ta e[cein kai; dh; th&/ tou&
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A későbbiekben mind az újplatónikus filozófiában, mind a kereszténységben központi
szerepet töltött be ez a filozófiai tanítás, s számos más változatban előfordult. Az újplatonikus
iskolának a filozófia definiálására megfogalmazott hat kanonizált pontja között a harmadik
helyet foglalja el. 186 A gondolat népszerűségéről tanúskodik továbbá a Pythagorasnak
tulajdonított Crusa& e[ph, a Menandros gnómáit tartalmazó egyik keresztény kódex és
Sextus szentencia-gyűjteménye is.187
E proverbium méltó zárása a császárhoz szóló első beszédnek, ha arra gondolunk,
hogy az uralkodó ariánus keresztény volt. Egyszersmind azt is sugallja, hogy Constantius
tettei is csak az istenek ítélőszéke előtt bizonyulhatnak helyesnek.
A befejezésben Iulianus Silvanus bukásáról számol be, jóllehet a korábbiakban
Constantius az ő segítségével aratott győzelmet Mursánál Magnentius felett, mégis udvari
intrikák áldozatául esett: kegyvesztetten csupán az usurpatio menthette volna meg, hiszen
ellenkező esetben is életével fizet. 188 A szerző a császár polgárháború után tanúsított
magatartásával kapcsolatban óvatosan fogalmaz: zárszavában azt írja, hogy tökéletes
erényességének ismertetőjegye szelídségre hajló cselekedete. 189 Az istenek utánzásának
filozófiai tartalmú gondolatával egyetemben nyer értelmet ez a mondat, amennyiben nemcsak
kovsmou yuch&/ kai; tw&/ ejn tauvth/ hJgoumevnw/ w|/ frovnhsiv qaumasth;
ujpavrcei# Kai; ga;r eu[logon ejnqau&ta o[ntaV touvtw/ oJmoiou&sqai.
186
Maróth i. m. (2002) 33.
187
Carm. Aur. 48<53
jAll j e[rceu ejp j e[rgon
qeoi&sin ejpeuxavmenoV televsai. touvtwn de; krathvsaV
gnwvseai ajqanavtwn te qew&n qnhtw&n t j ajnqrwvpwn
suvstasin, h|i te e{kasta dievrcetai, h|i te kratei&tai.
gnwshi d j, h} qevmiV ejstiv, fuvsin peri; panto;V oJmoivhn,
w{ste se mhvte a[elpt j ejlpivzein ,mhvte lhvqein.
in: Theognis. Ed. D. Young. (Lipsiae 1961) (Teubner)
Menandr. App. 3, 14 (e codice R)
MovnoV movnw/ spouvdaze tw&/ Qew&/ prevpein.
In: Menandri sententiae. Ed. S. Jaekel. (Lipsiae 1964. (Teubner)
A Pythagorasnak és Sextusnak tulajdonított szentenciák között hasonlóakat találhatunk: Pyth. Sent. 102
timhvseiV to;n qeo;n a[rista, o[tan tw&/ qew&/ th;n diavnoian ojmoiwvsh/V
hJ de; oJmoivwsivV ejsti dia; movnhV ajreth&V: movnh ga;r ajreth; th;n
yuch;n a[nw e{lkei pro;V to; suggenevV; Sext. 44 timh; megivsth qew&/ qeou&
gnw&siV kai; oJmoivwma. Sext. 45 o{moion me;n oujde;n qew&/, prosfilevstaton
de; to; eijV duvnamin ejxomoiouvmenon. Sext. 381 tima&/ qeo;n a[rista oJ th;n
eJautou& diavnoian ejxomoiwvsaV qew&/ eijV duvnamin In: Chadwick. i. m. (1959). A
pogány és keresztény imitatio Dei megfogalmazásáról: A. Heitman, Imitatio Dei. Die ethische Nachahmung
Gottes nach der Väterlehre der zwei ersten Jahrhunderten, Studia Anselmiana, 10 (Roma 1940); H. Merki,
JOmoivwsiV qew&/. Von der platonischen Angleichung an Gott zur Gottähnlichkeit bei Gregor von Nyssa,
diss. Freiburg 1952. Kiváló áttekintést nyújt erre vonatkozóan: Giuliano Imperatore Contra Galilaeos, ed. E.
Masaracchia (Roma 1990) 218 sk.; Bouffartigue i. m. (1992) 632.
188
Amm. Marc. XV, 5-6. Ammianus részletesen beszámol Silvanus kényszerű választásáról és bukásáról, s arról
is, hogy Constantius és csatlósai „ahogy ez akkoriban szokásos volt – kopó módjára és körmönfontan
kivizsgálták az ügyet” (ford.: Szepesy Gy.), és sokakat kivégeztek.
189
Iulian. Or. I Const. 49 A ou{tw soi pro;V ejpieivkeian hJ pra&xiV rJevpousa
teleivaV ajreth&V uJpavrcei gnwvrisma.
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a grammatikai megfogalmazást tartjuk szem előtt, hanem azt is, hogy Iulianus miért éppen a
rJevpw igealakot használja, ez a szó gyakran az isteni szférával összefüggésben jelenik
meg. Iulianus, Homéros kiváló ismerője nem utalhatott ezzel másra, mint az Ilias nyolcadik
énekének híres soraira, a trójaiak s az achájok megmérettetésére.190 Idővel Constantius e tette
más módon esik majd latba.
Iulianus

II.

Constantiushoz

szóló

panegyricusát

tekinthetjük

a

lovgoV

ejschmatismevnoV (sermo figuratus) alapján megfogalmazott írásműnek, amennyiben
a szerző a dicsőítő beszéd külsőségei, formai követelményei mellett az interpretáció kettős
síkjának megfelelően saját véleményét, a császárral szemben felmerülő kritikáját is
kifejezésre juttatta.191

Or. II (III) Eusebiához
Az Eusebia császárnéhoz írott panegyricus ugyancsak a basiliko;V lovgoV
szabályai szerint készült. Iulianus hasonlóan az iménti beszédhez, most is Menandros rétor
követelményei szerint járt el. Az ókor azon kevés enkómionja közé tartozik, amelyben
hölgyeket magasztalnak. A beszéd felépítése a következő: bevezetés, a beszéd célja (102 A106 B), Eusebia hazájáról (106 B-107 D), származásáról (107 D-110 A), továbbá a császárné
esküvőjéről (110 A-114 B) és hitveséről (114 BC), végül Eusebia tetteiről (114 C-117 B)
részletesebb leírást olvashatunk.
Iulianus e művével athéni útjáért kívánt köszönetet mondani a császárnénak. Ezt
bizonyítja, hogy e gondolat köré építette a teljes oratiot, olyannyira, hogy csaknem a
panegyricus mértani közepén találhatjuk az erre vonatkozókat (117 B-120 D). A tanulmányút
kapcsán elhangzik Athén, majd ezzel összefüggésben Hellas és Egyiptom dicsérete (118 D119 D), a filozófia magasztalása (120 AD). Iulianus beszámol a caesari cím
adományozásának körülményeiről (121 A-123 C), majd a könyvek dicsérete következik (123
190

Hom. Il. VIII, 69-72
kai; tovte dh; cruvseia path;r ejtivtaine tavlanta,
ejn d j ejtivqei duvo kh&re tanhlegevoV qanavtoio,
Trwvwn q j iJppodavmwn kai; jAcaiw&n calkocitwvnwn:
e{lke de; mevssa labwvn: rJevpe d j ai[simon h\mar jAcaiw&n.
191
„Beim schmatismo;V ejnantivoV, dem ductus subtilis, beabsichtigt demnach der Redner gerade das
Gegenteil von dem, was er sagt, lässt aber in der Art, wie er sein Thema behandelt, seine wahre Meinung
deutlich genug durchblicken.” H. Gleditsch, R. Volkmann, Rhetorik und Metrik der Griechen und Römer
(München 1901) 25. Az értelmezés kettős síkjával maga Iulianus is foglalkozott írásaiban: Iulian. Or. VII. 218
AB.
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C-126 B), ami valójában nem más, mint a pogány kultúra, illetve paideia enkómionja. Végül a
szerző kiváló nők tetteit sorolja, s közülük Pénelopéhoz hasonlítja Eusebiát, akinek házastársi
odaadása példamutató volt (126 B-128 B). A beszéd a császári pár római látogatásával zárul
(128 B-129 D).
Iulianus Eusebia iránt valódi tiszteletet érzett, hálája őszinte. 192 A kettejük közötti
kölcsönös szimpátiát földrajzi vonatkozású szimbólumokkal fejezi ki az író. 193 Négy
szimbolikus táj szerepel az oratioban, ezek a következők: Thessalia, ill. Makedónia, Eusebia
szülőföldje, Hellas, Iulianus hazájaként jelenik meg, Róma, a birodalom fővárosa, Eusebia
győzelmes bevonulásának jelképe, s végül Gallia, Iulianus és Constantius csatározásának
helyszíne, s az ifjú caesar első komoly győzelmének szimbóluma. 194 Az első kettőt nem
választhatjuk el egymástól, ezzel Iulianus allegorikus értelemben is kifejezi Eusebiához való
kötődését, hiszen mindkettejük hazája Hellas, a filozófia otthona.

195

E szimbolikus

tájábrázolás mögött az újplatónikus vallásos topográfia rejlik.196
Láthattuk, hogy Iulianus több alkalommal is Pénelopéhoz hsonlította a császárnét.197
Ennek alapján felmerül a kérdés, hogy a szerző valójában kizárólag antik rétorikai közhelyet
kívánt-e ezzel alkalmazni vagy egyúttal Constantius és Eusebia viszonyára utalt. A kutatás
jelenlegi állása szerint Eusebia a férje akaratának közvetítője volt akkor is, amikor látszólag
Iulianus érdekében járt el.198 Lehetséges, hogy ezt a viszonyt az akkor még ifjú császárjelölt is
felismerte, s panegyricusában ennek adott hangot? Nem tartjuk valószínűnek, hiszen az antik
források Iulianusszal kapcsolatban egybehangzóan Eusebia hathatós segítségéről számolnak
be, s erről tanúskodik megbízható forrásunk, Ammianus Marcellinus történeti könyve. 199 E
panegyricus azonban kétségtelenül a hatalmi propaganda eszköze volt, s ennek
érvényesülésében Iulianus is szerepet játszott.200
Az oratio 356-357 telén keletkezhetett, ezt igazolja, hogy olvashatunk benne a
császári pár első római látogatásáról, amire 356-ban kerülhetett sor. 201 Iulianus ekkor
Galliában tartózkodott, s hadvezérként vezette a császári csapatokat.202

192

Bidez i. m. (1940) 157.
Giebel i. m. (2002) 85.
194
Or. III. 106 D-107 B; Bouffartigue 458-459.
195
Bouffartigue i. m. (1992) 660.
196
É. Bréhier, La philosophie de Plotin (Paris 1961) 27.
197
Iulian. Or. II (III) Eus. 110 BD, 112 D-114 B, 126 D-128 B.
198
S. Tougher: ‛The Advocacy of an Empress: Julian and Eusebia’ The Classical Quarterly N. S. Vol. XLVIII
(Oxford 1998) 595-599.
199
Amm. Marc. XV, 2, 7-8; Zos. III, 1-2.
200
S. Tougher: ‛In praise of an empress: Julian’s Speech of Thanks to Eusebia’. In: The Propaganda of Power
(ed. M. Whitby) (Leiden 1998) 105-123.
201
Bidez i. m. (1932) 104. 2. jegyzet.
193
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A bevezetőben Iulianus azt írja, hogy azért magasztalja Eusebia császárnét e
panegyricusban, mert hálával tartozik neki, hiszen a hálátlanság az egyik legsúlyosabb
jogtalanság, s nemcsak az a vétkes, aki rosszat cselekszik, annak dacára, hogy ő jóban
részesült, hanem az is, aki hallgat, s nem adózik köszönettel adományozójának. 203 Az
emberek sokszor azért hálátlanok, mert félnek attól, hogy hízelgőnek tartják őket, s ezért meg
sem próbálják köszönetüket kifejezésre juttatni.
Az író a továbbiakban történeti példákkal is igyekszik érzékeltetni, hogy dicsőítő
beszédben hálát adni korántsem rút dolog, hiszen így tett Sókratés, Platón, Aristotelés és
Xenophón is. 204 Amennyiben végigtekintünk e neves személyeken, egyszersmind az oratio
célja is kirajzolódik előttünk, hiszen bennük a filozófia közös. A beszéd tehát nemcsak
Eusebia császárné dicsérete, hanem, ahogy a bevezetőben elhangzott, egyszersmind a
filozófia magasztalása.

Iulianus maga is elismeri, hogy nőket nem szokás panegyricusokban méltatni, noha ők
is lehetnek erényesek, s hogy az elhagzottaknak nagyobb nyomatékot adjon, Pénelopét, majd
Nausikaát említi, akiket Homéros magasztalt. 205 Gondoljunk azonban Helené dicséretére,
hiszen az ókorban nem egy szónok vállalkozott arra, hogy e hölgyet dicsérje. 206
Constantius enkómionjához képest itt ismét egy lényeges különbséggel találkozhatunk.
A szerző Homérost, a költőt hívja segítségül, hogy Eusebia érdemeit kifejezze. E műre nem
jellemző a költői szabadságnak az a merev elutasítása, amelyet az első beszédben
tapasztalhattunk.207 Iulianus, amint azt a bevezető összegzéseként megfogalmazza, Homéros
példáját követve, hízelgéstől mentesen kívánja magasztalni Eusebiát. E pontban a császárné
erényeit is felsorolja a szerző, amelyek között számos nem kimondottan női erényt is
találhatunk (swfrosuvnh, dikaiosuvnh, pra/ovthV, ejpieikeiva, hJJ
peri; to;n a[ndra filiva, hJ peri; ta; crhvmata megaloyuciva,
202

Iulian. Or. II (III) Eus. 124 B ajlla; kai; strateuomevnw/ moi e{n gev ti pavntwV
e{petai
oi|on
ejfovdion
th&V
strateivaV
pro;V
aujtovptou
pavlai
sugkeivmenon.
203
Iulian. Or. II (III) Eus. 102 B Oujdeno;V ga;r oi\mai tw&n ajllwn ajdikhmavtwn
e[latton misou&men ajcaristivan kai; ojneidivzomen toi&V ajnqrwvpoiV, o{tan
eu\ paqovnteV peri; tou;V eujergevtaV w\sin ajcavristoi: e[sti de; oujc
ou|toV ajcavristoV movnon, o{stiV eu\ paqovn dra&/ kakw&V h] levgei, ajlla;
kai; o{stiV siwpa&/ kai; ajpokruvptei lhvqh/ paradidou;V kai; ajfanivzwn
ta;V cavritaV.
204
Iulian. Or. II (III) 104 A
205
Iulian. Or. II (III) Eus. 104 B-105 C.
206
Gorgias, Isokratés (or. X). Volkmann i. m. (1987) 317, 328-330; Martin i. m. (München 1974) 182-184.
207
Iulian. Or. I Const 2 AB.
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hJ

peri;

tou;V

oijkeivouV

kai;

xuggenei&V

timhv.). E helyütt

egyszersmind rövid tartalmi összefoglalást is ad, hogy miről szándékozik beszélni a
továbbiakban.208
Eusebia

szülőföldjéről,

Makedóniáról

és

származásáról

olvashatunk,

ezzel

kapcsolatban ugyancsak a makedón Philippost és Nagy Sándort, majd a perzsa Kyrost és
Kambysést, e kedvelt szónoki példákat említi. Figyelemre méltó a császár Nagy Sándorra
vonatkozó megjegyzése: ő volt az, aki elsőként hajtott térdet a kelő Nap, azaz Hélios előtt.209

1. ejx ajgaqw&n me;n ga;r ajgaqo;n fu&nai crhv (109 A)
(Jóktól csak jó származhat.)

Iulianus Eusebia atyjának méltatása kapcsán, a császárné származására vonatkozóan
fogalmazta meg a fenti közmondást, amely több szillogizmust is magában foglal. 210
Flavius Eusebius minden bizonnyal azonosítható azzal a személlyel, aki 347-ben volt
konzul, s a megtisztelő magister equitum et peditum tisztséget viselte.211 A család kiválóságát,
arisztokrata származását ezzel a proverbiummal igyekezett hangsúlyozni, s ezt fokozza a

208

Iulian. Or. II (III) 105 D-106 A \Ar j ou\n e[ti dehsovmeqa meizovnwn eijkovnwn kai;
ajpodeivxewn ejnargestevrwn, w{ste ajpofugei&n th;n ejk tou& kolakeuvein
dokei&n uJpoyivan# oujci; de; h[dh mimouvmenoi to;n sofo;n ejkei&non kai;
qei&on poihthvn, ejpainevsomen Eujsebivan th;n ajrivsthn, ejpiqumou&nteV
me;n e[painon aujth&V a[xion diexelqei&n, ajgapw&nteV dev, eij kai;
metrivwV tugcavnoimen ou{tw kalw&n kai; pollw&n ejpithdeumavtwn, kai; tw&n
ajgaqw&n tw&n uJparcovntwn ejkeivnh/, swfrosuvnhV kai; dikaiosuvnhV, h]
pra/ovthtoV kai; ejpieikeivaV, h] peri; to;n a[ndra filivaV, h] th&V peri;
ta; crhvmata megaloyucivaV, h] th&V peri; tou;V oijkeivouV kai; xuggenei&V
timh&V. Iulian. Or. II (III) 106 B Proshvkei de; oi\mai kaqavper i[cnesin eJpovmenon
toi&V h[dh rJhqei&sin, ou{tw poiei&sqai th;n xuneufhmivan, tavxin
ajpodidovnta th;n aujth;n ejkeivnh/, patrivdoV te wJV eijkovV, kai;
patevrwn mnhmoneuvonta, kai; o{pwV ejghvmato kai; w&/tini, kai; ta\lla
pavnta to;n aujto;n ejkeivnoiV trovpon.
209
Iulian. Or. II (III) Eus. 107 C kai; ajnivsconta prw&toV ajnqrwvpwn to;n h{lion
prosekuvnei,
210
BARBARA
A római polgár jó.
Eusebia római polgártól származik.
Eusebia jó.
BARBARA
Jóktól származók jók.
Eusebia jóktól származik.
Eusebia jó.
211
Bidez i. m. (1932) 79, 4. jegyzet.
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következőkkel: az utódok még őseiknél is kiválóbbak, a dicsőktől még dicsőbbek
születnek.212
Platón Menexenosában (237 A) olvashatjuk ezt az idézetet, amely szorosan illeszkedik
Iulianus műveiben számos más helyen található Platón-utaláshoz.213
A paroimia több gyűjteményben is fennmaradt, méghozzá mind az általunk idézett
változatban, mind más formában. Makariosnál kétféleképpen szerepel, a paroimiográfus
magyarázata szerint a boldogan élőkre vonatkozik.214 Leutsch kommentárja sokkal közelebb
áll a mi kontextusunkhoz. Ezek szerint már Bizánci Aristophanés is lejegyezte, aki
Aristophanés Plutosára hivatkozott, amelyben szintúgy megtalálható, ugyanakkor hasonló
közmondásokat is felsorakoztat, idézve az athéni Pherekratést és Aristeidést, akik abban az
értelemben alkalmazták, hogy a jóból csak jó lehet.215 Makariosnál egyébiránt e mondásnak
ellenkező értelmű változata is fennmaradt: rosszra rossz következik.

216

Apostolios

interpretációjában az áll, az anyagi javakra, a nagy gazdagságra is vonatkoztathatjuk.217
Az Appendix feljegyzésében más közmondással összefüggésben olvashatjuk.

218

E

feljegyzésnek az az érdekessége, hogy itt is az eredettel összefüggésben szerepel, ami
ugyancsak könnyebben kapcsolható Iulianus frázisához, mint Apostolios javakra és Makarios
boldogságra vonatkozó megállapításai.

212

Iulian. Or. II (III) 108 D-109 A o{stiV de; ajpodivdwsi pavlin ejx eJautou&
progovnoiV te kai; patrivdi meivzona timh&V uJpovqesin, lamprotevran me;n
ejkeivnhn kai; semnotevran, tou;V patevraV de; ejndoxotevrouV ajpofaivnwn,
ou|toV oujdeni; kataleivpei pro;V eujgeneivaV a{millan lovgon, oujde;
e[stin o{stiV ejkeivnou fhvsei kreivttwn gegonevnai: ejx ajgaqw&n me;n ga;r
ajgaqo;n fu&nai crhv, oJ de; ejx ejndovxwn ejndoxovteroV genovmenoV, ejV
taujto;n ajreth&/ th&V tuvchV pneouvshV, ou|toV oujdeni; divdwsin ajporei&n
eij th&V eujgeneivaV eijkovtwV metapoiei&tai.
213
Más dialógusok mellett Iulianus a Menexenost több alkalommal is idézte, ez nem lehetett véletlen, hiszen
Platónnak ez a műve minden bizonnyal központi szerepet töltött be a rétorikai oktatásban. L. R. Clavaud, Le
Ménexène de Platon et la rhétorique de son temps (Paris 1980). Bouffartigue i. m. (1992) 182 sk.
214
Macar. I, 5
jAgaqw&n ajgaqav < kaiv: jAgaqw&n ajgaqivdeV < ejpi; tw&n
sfovdra eujdaimonouvntwn.
215
Aristoph. Plut. 10 tw&n d j ajgaqw&n h\n tajgaqav; Ath. Pherekratés VI, 269 ta; kala;
tw&n kalw&n; Aristeid. uJ. T. Tett. II, 322 e[scata ejscavtwn. In: CPG II. 135. 5. jegyzet.
216
Macar. V, 11 Kako;n kakw&/ e{petai.
217
Apost. I, 14 jAgaqw&n ajgaqivdeV < ejpi; pollw&n ajgaqw&n levgetai.
218
App. III, 1 Nauvswn Naukravth < ejpi; tw&n oJmoivwV ajpodidovntwn ajllhvloiV:
wjnomatopoivhsan to; Nauvswn para; to; nau&V kai; to; kratei&. Polla; de;
ejsti toiau&ta, oi|on LeukovteroV LeuvkwnoV kai;
jAgaqivdeV ajgaqw&n.
Leutsch kommentárjában Thukydidésre, Euripidésre és Pindarosra is hivatkozik a következő változattal
kapcsolatban: JElla;V {ElladoV. In: Athen. V, 187D.

46

2.

geloiovteron

tw&n

ajpotoreuvein

ta;V

kevgcrouV

ejpiceirouvntwn (111 D)
(Nevetségesebb, mint azok, akik halikrát csiszolnak)
3. to;n Murmhkivdhn ajntitattovmenon th&/ Feidivou tevcnh/ (112 A)
(Myrmékidést Pheidiashoz hasonlítani.)

II. Constantius és Eusebia házasságára 352-353 telén került sor. Iulianus hosszan
ecseteli a császári nászt.219 A császárnét kiváló asszonyokhoz hasonlítja. Először Euadnét és
Laodameiat, a két híres mitológiai alakot mutatja be, s ezt nemcsak Eusebia makedóniai
származása miatt teszi, hanem azért is, mert e két thessaliai nő a hitvesi hűség megtestesítője,
hiszen mindketten öngyilkosok lettek, amikor férjük haláláról értesültek. 220 Iulianus mégse
kívánta kizárólag e tragikus sorsokkal bevezetni a császári frigyet. Pénelopé, kitartó, csendes
hűsége még nagyszerűbb példának ígérkezett. Eusebia esküvői lovasfogatának leírásához
Arión és Terpandros költőket idézi meg, hogy egy terjedelmes és nehezen értelmezhető
hasonlat segítségével az esküvő pompáját érzékeltesse. A szerző Eusebia esküvői hintóját a
Múzsák által megihletett költők művészetéhez hasonlította.221 E híres énekmondók előadása
oly magaslatokban szárnyallt, hogy a hozzá nem értő csak magát tette nevetségessé, ha
szavakkal kívánta kifejezni az elmondhatatlant. Ezt a gondolatot fejezte ki Iulianus a fenti
proverbiumokkal.
E nagyszabású hasonlat azonban nemcsak a császári pár csodálatos esküvői fogatának
leírása volt, s nem csupán Iulianus esztétikai hitvallását tolmácsolta, hanem egyszersmind az
ifjú caesarnak a császári külsőségekkel szemben megfogalmazott kritikáját is tartalmazta. E
kritériumok miatt érdemes kissé részletesebben is foglalkoznunk e kitérővel, amelybe a szerző
még a Hérodotosnál fennmaradt Arión-történetet is beleszőtte.222 A két neves énekmondóra,
Ariónra és Terpandrosra hivatkozik, amikor egyrészt azt fogalmazza meg, hogy a tömeg
„öröme” és „bánata” szerint, egyéni érzelmeitől indíttatva ítéli meg az énekest, azaz a
219

Iulian. Or. II (III) Eus. 110 A skk.
P. Weizsäcker: ‛Euadné’3. Iphis leánya, amikor férjét, Kapaneust megégették, ő is máglyára vetette magát. In:
H. W. Roscher, Lexikon der griechischen Mythologie I. 1. 1391-1392. (Hildesheim, Zürich, New York 1993)
(Olms) (e. p. Leipzig 1884-1886) (Teubner); Stoll: ’Laodameia’2. Prótesilaos felesége, amikor megtudta, hogy
férje elesett a trójai háborúban, öngyilkosságot követett el. Roscher II. 2. 1826-1829.
221
Iulian. Or. II (III) Eus. 110 D-111 A Eij dev tiV a[ra ejkeivnwn ejpakouvein poqei&,
o{pwV me;n ejk MakedonivaV ejkalei&to meta; th&V mhtro;V hJ nuvmfh, tivV
de; h\n oJ th&V pomph&V trovpoV aJrmavtwn kai; i{ppwn kai; ojchmavtwn
pantodapw&n crusw&/ kai; ajrguvrw/ kai; ojreicavlkw/ meta; th&V ajrivsthV
tevcnhV eijrgasmevnwn, i[stw paidikw&n sfovdra ajkousmavtwn ejpiqumw&n:
kaqavper ga;r oi\mai kiqarw/dou& tinoV dexiou& th;n tevcnhn: e[stw de; eij
bouvlei, TevrpandroV ou|toV h] oJ Mhqumnai&oV ejkei&noV, (…).
222
Iulian. Or. II (III) Eus. 111 A.
220
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művészetet. Sokan már a ruha látványától is hátrahőkölnek, s ezek az emberek csak a ruhát, a
külsőségeket dicsérik. Vannak azonban olyanok is, akik a tiszta művészetet próbálják meg
szavakkal kifejezni, s az ilyen embert a szerző, nem csekély öniróniával „nevetségesebbnek”
tartja, „mint azt, aki halikrát csiszol”, hisz a lehetetlenre tesz kísérletet, mint Myrmékidés, aki
Pheidiasszal kívánt versenyre kelni.223
Iulianus a hallgatóságon belül valójában három egymástól elkülönülő csoportot
különböztet meg, az első a gyermekek, akik csak a külsőségeket, a ruhát értékelik. A második
társaságba tartoznak a tudatlan férfiak és kevés kivételtől eltekintve csaknem valamennyi nő,
akik a zenében kizárólag az öröm és a bánat kifejeződését látják. A nézők harmadik rétege a
múzsai művészetekhez értő férfiak együttese (mousiko;V ajnhvr), közéjük tartozott
szerzőnk is, ők azok, akik a platóni értelemben vett esztétikai értékrendet képviselik.224
Az érvelésben is szerepet játszó két közmondást Iulianus minden bizonnyal
szándékosan emelte ki.225 Emellett látszólag kissé háttérbe szorult személyes kritikája, hogy
223

Iulian. Or. II (III) Eus. 111 A-112 A eij dh; ou\n tiV toi&n ajndroi&n ejkeivnon to;n
kravtiston ejpilexavmenoV kai; ajpodou;V to;n peri; to; sw&ma kovsmon th&/
tevcnh/ prevponta, ei\ta ejV qevatron paragavgoi pantodapw&n ajndrw&n kai;
gunaikw&n kai; paivdwn fuvsei te kai; hJlikiva/ kai; toi&V a[lloiV
ejpithdeuvmasi diaferovntwn, oujk a]n oi[esqe tou;V me;n pai&daV kai; tw&n
ajndrw&n kai; gunaikw&n oJpovsoi toiou&toi, eijV th;n ejsqh&ta kai; th;n
kiqavran ajpoblevpontaV ejkpeplh&cqai deinw&V pro;V th;n o[yin, tw&n
ajndrw&n
de; tou;V ajmaqestevrouV kai; gunaikw&n plh;n sfovdra ojlivgwn
a{pan to; plh&qoV hJdonh&/ kai; luvph/ krivnein ta; krouvmata, mousiko;n
de; to;n a[ndra, tou;V lovgouV ejxepistavmenon th&V tevcnhV, ou[te
mignuvmena
ta;
mevlh
th&V
hJdonh&V
cavrin
fauvlwV
ajnevcesqai,
dusceraivnein de; kai; eij tou;V trovpouV th&V mousikh&V diafqeivroi kai;
eij tai&V aJrmonivaiV mh; deovntwV crw/&to mhde; eJpomevnwV toi&V novmoiV
th&V ajlhqinh&V kai; qeivaV mousikh&V# oJrw&n de; ejmmevnonta toi&V
nomisqei&si kai; ouj kivbdhlon hJdonhvn, kaqara;n de; kai; ajkhvraton toi&V
qeatai&V ejnergasavmenon, a[peisi tou&ton ejpainw&n kai; ejkplhttovmenoV,
o{ti dh;
su;n tevcnh/ mhde;n ajdikw&n ta;V MouvsaV tw&/ qeavtrw/
xuggevgone. To;n de; th;n aJlourgivda kai; th;n kiqavran ejpainou&nta
lhrei&n oi[etai kai; ajnohtaivnein: kai; eij meta; pleivonoV ta; toiau&ta
dihgei&tai, levxei te hJdivsth/ kosmw&n kai; ejpileivnwn to; fau&lon kai;
ajgenne;V tw&n dihghmavtwn, geloiovteron nomivzei tw&n ajpotoreuvein ta;V
kevgcrouV
ejpicerouvntwn,
kaqavper
oi\maiv
fasi
to;n
Murmhkivdhn
ajntitattovmenon th&/ Feidivou tevcnh/.
224
Bouffartigue i. m. (1992) 489 sk.
225
BARBARA
A lehetetlennel kísérletezni nevetséges.
Halikrát csiszolni lehetetlen.
Halikrát csiszolni nevetséges.
Minél lehetetlenebbel kísérletezünk, annál nevetségesebb.
Zenét szavakban kifejezni nehezebb, mint halikrát csiszolni.
Zenét szavakban kifejezni a legnevetségesebb.
Myrmékidést Pheidiashoz hasonlítani lehetetlen.
A zenét szavakba önteni olyan, mint Myrmékidést Pheidiashoz hasonlítani.
A zenét szavakba önteni lehetetlen.
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valójában a külsőségek iránti túlzott fogékonyságot kívánta elmarasztalni, az ítélet a császári
udvar pompájára vonatkozott.
A külsőségekkel olyannyira nem kíván foglalkozni, hogy attól is elzárkózik, hogy számba
vegye a gazdag ruhákat és ajándékokat.226
Tekintsük át, hogy hol találkozhatunk ezekkel a közmondásokkal. A paroemiographi
Graeci Appendixében Schneidewin kommentárja a Suda lexikonra, mint Iulianus lehetséges
forrására hivatkozik. Ezt támasztja alá az a tényező is, hogy a gyűjteményben is együtt
szerepel ez a két paroimia. A közmondás téves magyarázataként csupán annyit találunk, hogy
Pheidias a legkiválóbb, Myrmékidés pedig a legsilányabb festő volt. 227 Érdekesebb a
Pliniusnál és Ailianosnál fennmaradt két szöveghely, amelyek Myrmékidés alkotásairól
számolnak be. Ailianos és Plinius szerint a milétoszi Myrmékidés és a spártai Kallikratés
rendkívül kicsiny szobrokat készítettek.228 Ezek a parányi alkotások igen nagy kézügyességre
vallottak, szabad szemmel azonban nem lehetett

gyönyörködni bennük. Iulianus

Myrmékidésre tett utalása, akár a következőket is jelentheti: Pheidias nagyszerű munkái fel
sem vehetik a versenyt a milétosi kézművesével, aki a részletekben veszett el, hiszen fokozni
akarta azt, ami már nem fokozható. A halikrával kapcsolatban is ebben az értelemben találó e
mondás, hiszen fölösleges tovább fényesíteni azt, ami a természet szerint is elég fényes.
Számos homérosi idézetet találhatunk a frígyre és a császári párra vonatkozóan. A
szerző arra is kitér, hogy Constantius sokaknak csupán Eusebia közbenjárására kegyelmezett
meg.

229

Ezek után a császárné bőkezűségére és adományaira tér ki, ennek kapcsán

olvashatunk arról, hogy miként segített athéni útjában. 230 Iulianus e fejezetekben vall arról,

226

Iulian. Or. II (III) Eus. 112 A
App. I, 68 Geloiovteron ajpegravyh/- tw&n ta;V kevgcrouV ajpotoreuvein
ejpiceirouvntwn: h] kaqavper to;n Murmhkivdhn ajntiprattovmenon th&/
Feidivou tevcnh. FeidivaV ga;r a[ristoV zwgravfoV, MurmhkivdhV de;
kavkistoV.
228
E szerzőkre kommentárban Bidez is hivatkozik. In: Bidez i. m. (1932). Plin. NH VII, 21 Oculorum acies vel
maxime fidem excedentia invenit exempla. In nuce inclusam Iliadem Homeri carmen in membrana scriptum
tradit Cicero. (…) Myrmecides quidem in eodem genere inclaruit quadriga ex eadem materia, quam musca
integeret alis, fabricata et nave, quam apicula pinnis absconderet. Plin. NH XXXVI, 5, 43 Sunt et in parvolis
marmoreis famam consecuti Myrmecides, cuius quadrigam cum agitatore operuit alis musca, et Callicrates,
cuius formicarum pedes atque allia membra pervidere non est. Ailian. HV I, 17 Tau&ta a[ra ejsti;
ta; qaumazovmena Murmhkivdou tou& Milhsivou kai; KallikravtouV tou&
Lakedaivmonivou ta; mikra; e[rga. tevqrippa me;n ejpoivhsan uJpo; muivav
kaluptovmena, kai; ejn shsavmw/ divsticon ejlegei&on crusoi&V gravmmasin
ejpevgrayan. w|n, ejmoi; dokei&n, oJ spoudai&oV oujdevteron ejpainevsetai:
tiv ga;r a[llo ejsti; tau&ta h] crovnou paranavlwma#
229
Iulian. Or. II (III) Eus. 115 B skk.
230
Iulian. Or. II (III) Eus. 117 B skk.
227
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hogy Hellast tekintette igazi hazájának, s az a tény, hogy a császárné szülőföldje is ez a vidék
volt, még szorosabbra fűzi szellemi összetartozásukat.231
Az újplatónikusok által kedvelt forrás-allegória keretében a pogány filozófiáról és
filozófusokról beszél akkor, amikor Hellasról és Egyiptomról ír. Athént, Spártát, Korinthost,
Sikyónt és forrásait említi, amelyek mindegyike egy-egy pogány filozófust jelképez. 232 Bidez
kommentárjában arra tett kísérletet, hogy egyeseket Iulianus közvetlen környezetében álló
filozófusokkal azonosítson. 233 E részletben nem egyszer hangsúlyozza, hogy a filozófia, a
szellem gazdagsága az igazi gazdagság, ami többet ér minden aranynál és ezüstnél. Mindez
burkoltan Constantius császárral szemben megfogalmazott passzív rezisztenciáját juttatja
kifejezésre. A filozófia dicséretén belül a szerző nem hallgatja el, hogy ő maga is kiérdemelte
a filozófus nevet.234
Iulianus nem feledkezik meg köszönetet nyilvánítani azért, hogy Eusebia nyíltan védelmébe
vette, amikor segített elhárítani a vádakat, amelyek a szerzőt féltestvére, Gallus pere során
érték.235

231

Iulian. Or. II (III) Eus. 118 D ejsme;n ga;r th&V JEllavdoV oiJ peri; th;n Qrav/khn
kai; th;n
jIwnivan oijkou&nteV e[ggonoi, kai; o{stiV hJmw&n mh; livan
ajgnwvmwn, poqei& proseipei&n tou;V patevraV kai; th;n cwvran aujth;n
ajspavsasqai.
232
Iulian. Or. II (III) Eus. 119 AD levgousi ga;r dh; kai; Aijguvptioi to;n Nei&lon par
j aujtoi&V ei\nai tav t j a[lla swth&ra kai; eujergevthn th&V cwvraV kai;
ajpeivrgein aujtoi&V th;n uJpo; tou& puro;V fqoravn, oJpovtan h{lioV dia;
makrw&n tinwn periovdwn a[stroiV gennaivoiV sunelqw;n kai; suggenovmenoV
ejmplhvsh/ to;n ajevra puro;V kai; ejpiflevgh/ ta; suvmpanta: ouj ga;r
ijscuvei, fasivn, ajfanivsai oujde; ejxanalw&sai tou& Neivlou ta;V phgavV.
Ou[koun oujde; ejx
JEllhvnwn pantelw&V oi[cetai filosofiva, oujde;
ejpevlipe ta;V
jAqhvnaV oujde; th;n Spavrthn oujde; th;n Kovrinqon:
h{kista de; ejsti <touvtwn> tw&n phgw&n e{khti to;
[ArgoV poludivyion:
pollai; me;n ga;r ejn aujtw&/ tw&/ a[stei, pollai; de; kai; pro; tou&
a[steoV peri; to;n palaio;n ejkei&non Mavshta: th;n Peirhvnhn de; aujth;n
oJ Sikuw;n e[cei kai; oujc hJ KovrinqoV: tw&n jAqhnw&n de; polla; me;n kai;
kaqara; kai; ejpicwvri ta; navmata, polla; de; e[xwqen ejpirrei& kai;
ejpifevretai tivmia tw&n e[ndon ouj mei&on: oiJ de; ajgapw&si kai;
stevrgousi, ploutei&n ejqevlonteV ou| movnou scedo;n oJ plou&toV zhlwtovn.
Bouffartigue proverbialis kifejezésnek tekintette a homérosi reminiszcenciát (Hom. Il. IV, 171. to; [ArgoV
poludivyion:-„nagyszomjú” jelzőt, ami az eposzban az argoszi földre vonatkoyott. Bouffartigue i. m.
(1992) 154. A forrás, folyó allegóriáját szívesen alkalmazták a költők, Kallimachos második himnuszában
szerepel. Erre hivatkozott Ps.-Longinos (35, 4) a tartalom és forma egységének bemutatása kapcsán. In: E.
Werner, Antike Rhetorik und ihre Geschichte (Darmstadt 1974) 43.
233
Sikyón Kelsost, Athén forrásai pedig Priskost vagy Ephesosi Maximost jelentik. In: Bidez i. m. (1932) 93. o.
3., 4. jegyzet.
234
Iulian. II (III) Eus. 120 B.
235
Iulian. Or. II (III) Eus. 121 A. Bidez i. m. (1940) 118. Amm. Marc. XV, 2, 7. A vádak a következők voltak:
engedély nélkül hagyta el Macellumot, relegatiojának helyszínét, s ugyancsak császári engedély nélkül
találkozott Gallusszal.
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4. oi|V ga;r a]n ejxh&/ pravttein o{ ti a]n ejqevlwsi su;n
biva/, h\ pou deovmenoi duswpei&n kai; peivqein ajrkou&sin.
(121 C)
(Akiknek megvan a lehetősége, hogy amit akarnak, erőszakkal megtegyék, azoknak még
szorult helyzetükben is elég, ha kérnek és rábeszélnek.)

A történetet Iulianus továbbra is életrajzi elemekkel folytatja. Beszámol arról, hogy
miként hívták az udvarhoz azért, hogy a caesari méltósággal tüntessék ki. A szerző
meglehetősen őszintén nyilatkozik arról, hogy terhes volt számára ez a felkérés. Első
Constantiushoz szóló beszédében olvashattunk a thessaliai meggyőzésről (Or. I Const. 32 A),
amelynek kapcsán utaltunk a későbbi athéniak írott episztulára. A thessaliai meggyőzés
gondolata (121 C th;n ajnagkaivan ai[thsin) rejtőzik itt az Eusebiához szóló
dicsőítő beszéd mögött, amelyben a fenti proverbiális színezetű idézet befejezésül hangzik el.
Iulianus is kénytelen volt engedni e császári hatalomnak, ezért nem is volt más választása,
mint hogy elfogadja a caesari címet. Elemzésünk alapján az érvelésben is szerepet játszik a
gondolat, méghozzá a szillogizmuson belül premisszaként értékelhetjük.236
A gyűjtőknél nem találkozhatunk a fenti szentenciával. Itt ismét Iulianus ama
törekvésének lehetünk tanúi, hogy egy általános igazságot proverbiális formában fogalmaz
meg, amennyiben a bevezetésként álló vonatkozó névmás a közmondásokra és bölcs
mondásokra jellemző általánosítást tartalmaz.
A következőkben a szerző az újplatónikusok körében különösen kedvelt kocsihajtóallegória keretében ír Gallia helyzetéről. A megbokrosodott lovak a 353-ban elnémított
Magnentius gall követőit jelképezik, a kocsihajtó maga Iulianus, akit caesarként küldtek
Galliába, hogy megfékezze az elszabadult „gall szekeret”.237

236

Iulian. Or. II (III) Eus. 121 C jEgw; de; uJphvkouon, ou[ti tou&to ge hJdevwV
sfovdra uJpomevnwn, a[llwV de; ajpeiqei&n calepo;n o]n sfovdra h]pistavmhn:
oi|V ga;r a]n ejxh&/ pravttein o{ ti a]n ejqevlwsi su;n biva/, h\ pou
deovmenoi duswpei&n kai; peivqein ajrkou&sin.
BARBARA
Aki bármit megtehet, az is kerülhet szorult helyzetbe.
A zsarnok bármit megtehet.
A zsarnok is kerülhet szorult helyzetbe.
Akik erőszakkal bármit megtehetnek, azoknak még szorult helyzetükben is elég, ha kérnek és rábeszélnek.
A zsarnok is kerülhet szorult helyzetbe.
A zsarnoknak szorult helyzetében elég, ha kér és rábeszél.
237
Iulian. Or. II (III) Eus. 122 AD.
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Ezután saját esküvőjéről is ejt néhány szót, az újonnan kinevezett trónutódnak
Constantius testvérét, Helenét kellett feleségül vennie. 238 E kötelező aktusból csupán azt
emeli ki, hogy Eusebia kiváló könyveket adott nászajándékba a szerzőnek, s itt tér át a
könyvek dicséretére, ami kiváló alkalmat nyújtott a pogány kultúra magasztalására.239

5. oJ presbuvthV
[ Ecei ti levxai tw&n nevwn sofwvteron (124 C = Eurip. Phoen.
530)
(tapasztalás agg ajkakon
bölcsebben szól, mint ifjakéin,) (ford.: Kárpáty Cs.)

E könyvek tartalmára vonatkozóan olvashatjuk a fenti Euripidés-idézetet, amely
Stobaios Florilegiumában is fennmaradt. Az idősek által közvetített bölcsesség, Jkincs’,
amelyet a szerző qhsaurovV-/nak nevez.240 Ez a kincs nem más, mint a pogány filozófia
teljessége, ezért szerepel e gondolattal összefüggésben Thalés.241 E részlet azon Iulianusnál
fennmaradt szentenciák sorába tartozik, amelyek egyszersmind metaforikus idézetek.242 Ez a
gondolat nem játszik szerepet az érvelésben.
Stobaios Euripidés drámarészletét más szövegváltozatban őrizte meg, ami azonban a
proverbium lényegén nem változtatott.243
Számos, e részlethez hasonló tartalmú gnómát is találhatunk Menandros egysorosai
között.244 Iulianus ezzel elsősorban a könyvek morális értékét igyekezett hangsúlyozni, ez a
nézete jutott kifejezésre nevelői törekvésében, oktatási reformjában.245
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Iulian. Or. II (III) 123 D.
Iulianus könyvek iránti rajongását taglalja O. V. Volkoff következő tanulmánya: ‛Un empereur Romain
d’Orient bibliophile’ LEC XLVIII (1980) 127-139. A szerző a cikk végén listát készített Iulianus lehetséges
műveltségéről E. Talbot és J. Bidez Iulianus-szövegkiadásai alapján. Volkoff azonban nem vette figyelembe azt
a tényezőt, amelyet J. Bouffartigue 1992-ben megjelent rendkívül alapos munkájában viszont szem előtt tartott: a
császár számos művet kizárólag kompendiumokból ismerhetett.
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Iulian. Or. II (III) Eus. 125 A.
241
Iulian. Or. II (III) Eus. 125 D.
242
Bouffartigue i. m. (1992) 220.
243
Stob. Flor. IV, 50 Pars prima (Peri; ghvrwV o{ti ouj fau&lon) (ed. O. Hense)
1 Eujripivdou FoinivssaiV (528<530)
\W tevknon, oujc a{panta tw&/ ghvra/ kakav,
jEteovkleeV, provsestin: ajll j hJmpeiriva
e[cei ti dei&xai tw&n nevwn sofwvteron.
244
Menandr. Mon. 164 Gnwvmh gerovntwn ajsfalestevra nevwn.
Menandr. Mon. 524 NevoV w]n ajkouvein tw&n geraitevrwn qevle.
245
Bouffartigue i. m. (1992) 612, 640.
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A befejezésben a szerző ismét Eusebia érdemeit méltatja: Semiramis, Nitókris,
Rodogyné és Tómyris példáját azért említi, mert ők valamennyien uralkodónők voltak, férfias
viselkedésük mégsem vált dicséretükre, mert zavargások és háborúk okozói voltak; velük
ellentétben Pénelopé azért dicsérhetjük, mert bölcsen kitartott férje mellett, noha nem hajtott
végre nagy tetteket.246
Periklést állítja Odysseus hűséges társa mellé, akinek szelídségét magasztalja, hiszen
miatta egyetlen polgárnak sem kellett meghalnia. Eusebiát azért dicsérhetjük, mert soha nem
élt vissza hatalmával, kizárólag jó irányban használta fel e potentiáját. 247 Ezzel Iulianus
visszautal korábbi, súlyos kijelentésére, a már elemzett Constantiushoz szóló proverbiális
formában elhangzó mondatra. Ez az áttételes megfogalmazás nem más, mint az uralkodóval
szemben elhangzó burkolt provokáció: Constantius visszaélt császári hatalmával. 248
Végezetül a császári pár római látogatásával zárja az oratiot, s azzal az udvariassági
formulával, hogy Eusebiát erényessége miatt bizonyára még mások is fogják dicsérni.249

Or. III (II) Constantiushoz
Iulianust e beszéd megfogalmazásakor két gondolat vezérelte: az egyik a
hagyományoknak megfelelően Constantius dicsőítése, a másik az ideális királyság és király
személyének lefestése. A mintaszerű panegyricus ugyan tartalmazhatott filozófiai kitérőket,
mégis nagyrészt az uralkodó dicséretére íródott, s célja nem egy filozófiai téma többé-kevésbé
részletes

taglalása

volt.

Az

oratio

címe

a

következő:

Peri;

tw&n

tou&

aujtokravtoroV pravxewn, h] peri; basileivaV [az uralkodó tetteiről (49
C-78 A), avagy a királyságról (78 B-101 D)].250
Azok az uralkodói erények, amelyeket Iulianus e beszédében felsorol korántsem
illettek Constantiusra, csupán a caesar arra vonatkozó kívánságát fejezték ki, hogy milyennek
szeretné a birodalom augustusát. Bidez szövegkiadásában hangsúlyozta, hogy a szerző már
246

Iulian. Or. II (III) Eus. 126 C-128 B.
Iulian. Or. II (III) Eus. 128 B-129 B.
Iulian. Or. II (III) Eus. 129 B kai; oujde;n protimhvsomen ou[te to;n trovpon ou[te
th;n duvnamin, uJf j
h|V e[xesti me;n aujth&/ dra&n o{ ti a[n ejqevlh/,
qevlei de; a{pasi tajgaqav# tou&to ejgw; kefavlaion tou& panto;V ejpaivnou
poiou&mai, oujk ajporw&n a[llwn qaumasivwn ei\nai dokouvntwn kai; lamprw&n
dihghmavtwn.
248
Iulian. Or. II (III) Eus. 121 C.
249
Iulian. Or. II (III) Eus. 129 D.
250
Bidez i. m. (1932) 109.
247
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első beszédében is óvatosan fogalmazott. 251 Azt azonban fenntartásokkal kell fogadnunk,
hogy Iulianus jelen esetben is lojalitását fejezte volna ki. A szerző valójában olyan uralkodót
ábrázol, amilyen később maga is szeretett volna lenni. 252 Ammianus Marcellinus munkája
alapján előttünk álló Constantius személyét illetően felettébb ironikus ez a magasztalás.
A mű szövegszerű vizsgálata során Themistios Peri; ajreth&V című munkája
mellett Dión Chrysostomos hatása is kimutatható. Iulianus több írásában is követte a második
szofisztika korában különösen kedvelt utóbbi rétort, aki maga is szerzett beszédet a
királyságról (Or. I-IV).253
Ez az enkómion abban is különbözik az elsőtől, hogy bővelkedik Homérostól
származó versidézetekben, ugyanakkor számos platóni reminiszcenciával is találkozhatunk
benne. Vajon milyen üzenetet kívánt közvetíteni ezekkel a szerző, kifejezhetnek-e ezek a
sorok olyan metaforikus tartalmat, ami talán megmagyarázza gyakoriságukat? A kérdésre
igennel felelhetünk, Iulianus nem egy helyütt szimbólumoknak szánta e versrészleteket,
hiszen ezeket sokszor a kommentátorok is így értelmezték, s az újplatónikus filozófus,
Porphyrios is így interpretálta őket. 254 A homérosi sorok ugyanakkor abban segítettek
Iulianusnak, hogy más megközelítésből mutassa be a császár tetteit, amennyiben az első
panegyricus óta eltelt időben Constantius nem szerzett újabb babérokat.255
Megfigyelhetjük továbbá, hogy Iulianus vallásos megnyilatkozásaiban sokkal bátrabb,
mint annak előtte: több helyen az isteneket és a démonokat szólítja meg.256
A beszéd keletkezési ideje vitatott, a szerző Nisibis ostromára és a hadiállapot
szüneteltetésére vonatkozó megjegyzéséből arra következtethetünk, hogy 358 folyamán vagy
359-ben írhatta.257 A 359-es év tűnik elfogadhatóbbnak, mert Iulianus galliai sikerei után attól
tartott, hogy elveszítheti az uralkodó jóindulatát. Constantius nem csupán kedvező kimenetelű
hadjáratára tekintett rossz szemmel, hanem azt sem vette jó néven, hogy az újdonsült caesar
katonái körében rendkívüli népszerűségnek örvendett.258 359. mellett szól az is, hogy közel e
művel egy időben született a Salustiushoz, Iulianus jóbarátjához s bizalmas tanácsadójához
írott vígasztaló beszéd. A Salustius személyét sértő intrikák közvetve Iulianusnak is ártottak,
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Bidez i. m. (1932) 111.
Bidez i. m. (1932) 113.
253
J. R. Asmus, Julian und Dion Chrysostomos (Tauberbischofsheim 1895). Erre a panegyricusra vonatkozóan
különösen: 12 skk.; 24 skk.
254
J. Bouffartigue: ‛Connaissance et pratique du commentaire Homérique dans l’antiquité tardive: le témoignage
de l’empereur Julien’. RPh 67 (1993) 21-40.
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Browning i. m. (1977) 145.
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Bidez i. m. (1940) 188.
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Bidez i. m. (1932) 109; Iulian. Or. III (II) Const. 66 C.
258
Amm. Marc. XVI. 12, 63 skk.
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ez is éppen elegendő volt ahhoz, hogy úgy értékelje a helyzetet, hogy Constantiust feltétlen
lojalitásáról illik biztosítania. 259
Egy másik, még talán ennél is nyomósabb érv, hogy Iulianus egy helyen beszél
napfogyatkozásról, ami akkortájt két ízben is bekövetkezett.260 Az egyik 355. május 28-án, a
másik 359. március 15-én volt, indokoltabb, hogy a leírást e későbbi időpontban
bekövetkezett eseménnyel azonosítsuk, hiszen erről a szerző friss élményként számolt be.
Mindezek alapján 359 márciusa és októbere közé datálhatjuk a beszédet. Az októberi időpont
terminus ante quem, amennyiben feltétlenül Amida 359. október 6-án bekövetkezett eleste
előtt született a mű, hiszen Iulianus csupán a perzsa készülődésről számolt be.261
A mű bevezetésében a két homérosi hős, Agamemnón és Achilleus párhuzamával
félreérthetetlenül Constantiusra és önmagára utal, amikor arról van szó, hogy Agamemnón
hadizsákmányától fosztotta meg Achilleust. 262 Péleidés azonban sértettségében nem a
fegyverekhez, hanem a lanthoz nyúlt, ezt tette Iulianus is, amikor egyes feltételezések szerint
Sallustius visszahívásával közel egy időben fogalmazta meg ezt a második Constantiushoz
írott beszédét.

263

Constantius családjának dicséretét ugyancsak homérosi idézettel

allegorizálva fejtette ki: a Pelopidák nemzetségét állította párhuzamba az uralkodóéval. 264
Pelops, Atreus, Thyestés és Agamemnón alakjaiban Constantius Chlorusra és utódaira
ismerhetünk.
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A rejtvény kulcsa Atreus és Thyestés viszonyában keresendő. Atreus úgy
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Browning i. m. (1977) 145.
Iulian. Or. III (II) Const. 80 CD.
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Iulian. Or. III (II) Const. 67 A. E kronológiai álláspontot képviseli Seeck és Curta is. In: O. Seeck, Geschichte
des Untergangs der antiken Welt IV (Berlin 1911), F. Curta i. m. (1997) 53.
262
Athanassiadi-Fowden i. m. (1981) 63.
263
Hom. Il. IX, 186 skk.
264
Hom. Il. II 100-108= Iulian. Or. III (II) 51 BC. Pelops és leszármazottai, akiket Myrtilos átka sújtott. Pelops
Oinomaos élisi királytól kocsiversenyen úgy nyerte el, leánya, Hippodameia kezét, hogy megvesztegette
Myrtilost, a kocsi hajtóját. Ő erre harmadíziglen megátkozta Pelopsot. Ez az átok be is teljesedett fiain, Atreuson
és Thyestésen: amikor Thyestés kimódolta, hogy Atreus megölje saját fiát, Pleisthenést. Atreus, miután magához
csalta Thyestést, gyermekeit tálalta fel neki a lakomán, erre Thyestés is megátkozta Atreust. Az átok a harmadik
nemzedéken is beteljesedett: Agamemnónt, Atreus fiát felesége szeretője, Aigisthos ölte meg, aki Thyestés
gyermeke volt. F. Curta i. m. (1997) 39-56; Kocsisné Csízy K.: ‛Iulianus és a Duna’. Ant. Tan. XLVIII (2004)
91-100.
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Iulian. Or. III (II) Const. 51 BC =Arxovmeqa de; ajpo; tou& skhvptrou prw&ton, eij
bouvlei, kai; th&V basileivaV aujth&V. Tiv ga;r dhv fhsin oJ poihth;V
ejpainei&n ejqevlwn th&V tw&n Pelopidw&n oijkivaV th;n ajrcaiovthta kai;
to; mevgeqoV th&V hJgemonivaV ejndeivxasqai#
ajna; de; kreivwn =Agamevmnwn
[Esth skh&ptron e[cwn, to; me;n {HfaistoV kavme teuvcwn
kai; e[dwke Diiv, oJ de; tw&/ th&V MaivaV kai; eJautou& paidiv,
+ErmeivaV de; a[nax < dw&ke Pevlopi, Pevloy de; >
dw&k= =Atrevi poimevni law&n:
=Atreu;V de; qnhvskwn e[lipen poluvarni Quevsth/,
Aujta;r o{ g= au\te Quevst= =Agamevmnoni dw&ke forh&nai,
Pollh&/si nhvsoisi kai; [Argei> panti; ajnavssein.
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viszonyul Thyestéshez, mint ahogyan Constantinus testvéréhez, azaz Iulianus atyjához, a 337ben gyilkosság áldozatává lett Iulius Constantiushoz. A szerző ezzel a metaforával arra kívánt
utalni, hogy esetlegesen Constantius is gyilkosság áldozatává lehet, ahogyan Agamemnón,
akit Thyestés gyermeke, Aigisthos ölt meg. Iulianus e párhuzamban magára Aigisthos
szerepét osztotta!266 Ezek után az uralkodó család méltatása következik.267
A 350-ben Magnentius elleni drávai ütközetet a homérosi hősők Skamandrosnál vívott
csatáihoz hasonlítja. 268 Végül arra a következtetésre jut, hogy míg Achilleus nem feledte
haragját, addig Constantius megbocsátó volt.269

1. jAreopagivthV e[stw krithvV (61 B)
(Areopagita bíró legyen.)

Homéros költeményeinek esztétikai hatásáról azt írja Iulianus, hogy azokat nem
könnyű részrehajlás nélkül megítélni, jelen esetben a skamandrosi harcokról van szó. Ezzel
kapcsolatban „legyen akár areopagita bíró”, aki ítélkezik, a szerző akkor sem fél az
ítélettől.270
Iulianus e helyütt gondolatmenete lezárásaként alkalmazta a proverbiumot. Ezzel
egyszersmind arra céloz, hogy Constantius homérosi példákkal kifejezett dicséretét szintúgy
kétkedve kell fogadnunk, amennyiben e sorok mögött is költői túlzás rejlik. Constantius
aretalógiája tekintetében a költői szabadságnak köszönhetően még durvább ez a ferdítés.
Ezzel a végkövetkeztetéssel egyúttal Constantius egész korábbi méltatását kérdőjelezi meg.

Au{th soi th&V <tw&n > Pelopidw&n oijkivaV hJ genealogiva, eijV trei&V
oujde; o{laV meivnasa geneavV: tav ge mh;n th&V hJmetevraV xuggeneivaV
h[rxato me;n ajpo; Klaudivou, mikra; de; ejn mevsw/ dialipouvshV th&V
hJgemonivaV, tw; pavppw tw; sw; diadevcesqon.
266
Curta i. m. (1997) 39-56, 50: „Durch die Dynastie der Atriden hat Julian die Möglichkeit, auf die Familie
Konstantins zu zielen. Wie aus der dritten Rede zu entnehmen ist, wird Constantius mit Vorliebe mit
Agamemnon assoziert herangezogen. (…) Der Stammbau der Pelopiden weist aber viele Makel auf, die in dem
homerischen Zitat übersehen wird, wie z. B. den göttlichen Fluch auf alle Atriden, der Aegisth bewog, seinen
Onkel zu ermorden. Die Konsequenz aus diesen Gleichsetzungen würde sein, dass Konstantin von seinem
Neffen Julian ermordet worden wäre.”
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Iulian. Or. III (II) Const. 51 C-52 D.
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Iulian. Or. III (II) Const. 55 C skk.
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Iulian. Or. III (II) Const. 58 BC.
270
Iulian. Or. III (II) Const. 61 B {OstiV de; ejqevlei mhde;n uJpo; tou& kavllouV
ejxapata&sqai tw&n rJhmavtwn kai; tw&n e[xwqen ejpiferomevnwn plasmavtwn
w{sper ┼ ejn ajrch&/ peri; ajrwmavtwn tinw&n kai; crwmavtwn jAreopagivthV
e[stw krithvV, kai; oujk eujlabhsovmeqa th;n krivsin.
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A szöveg értelmezésének kulcsát magában a homérosi szövegben kell keresnünk. Ez
az allegorikus interpretáció egyszersmind filozófiai síkra tereli a beszédet, s más
megvilágításba helyezi a művet. 271 A proverbium egyszersmind az érvelésben is szerepet
játszik.272 A költészet más színben mutatja be a valóságot: Homéros, a fenti mondással élve
‛megrontja a bírákat’, Iulianus magatartása a költészettel szemben ezért oly ambivalens, amint
ezt már az első Constantiushoz szóló beszédben láthattuk.273
A közmondásgyűjtők közül Diogenianos és Makarios jegyezte fel a proverbiumot,
amelyet az ‛ jAreopagivthV’ címszó alatt találhatunk meg. Az interpretáció szerint a
Jmogorva, hallgatag és tiszteletben álló emberekre’ vonatkozott.274 Diogenés szöveghelyével
kapcsolatban Schneidewin érdekes kiegészítést tett a lábjegyzetben, miszerint Cicero a római
senatus és az ‛areos pagos’ párhuzamba állításával használt hasonló jelzőket.275

2. Glauvkou tevcnh (67 C)
(Glaukos művészete.)

A következőkben a perzsa hadszíntér áll előttünk, Iulianus itt ismét hosszas
csataleírásokban számol be az eseményekről. Hektór és Sarpédón görög tábor falainál vívott
harca Constantius és Magnentius küzdelmét jeleníti meg. 276 Hektór jellemére vonatkozik a
következő proverbium: nincs szükségünk Glaukos művészetére, sem különösebb bölcsességre
ahhoz, hogy észrevegyük Hektór magatartását, mihelyt feltűnik Achilleus, ő rögvest elvegyül

271

Bouffartigue i. m. (1992) 575.
BARBARA
A költői túlzásnak is van valóságtartalma.
Iulianus drávai harcokról írt beszámolója költői túlzás.
Iulianus drávai harcokról írt beszámolójának is van valóságtartalma.
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Aki elfogulatlan ítéletet akar alkotni, az areopagita bírót kérdez meg.
Az olvasó elfogulatlan ítéletet akar alkotni.
Az olvasó areopagita bírót kérdez meg.
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Bouffartigue i. m. (1992) 615.
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Diog. II, 91 jAreopagivthV < ejpi; tw&n skuqtrwpw&n kai; siwphlw&n kai;
uJpersevmnwn.
Macar. II, 30 jAreopagivthV < ejpi; tw&n skuqtrwpw&n kai; uJpersevmnwn kai;
siwphlw&n.
275
Cic. Ep. Ad Att. I, 14, 5 Romanae autem se res sic habent: Senatus a[reoV pavgoV: nihil constantius,
nihil severius, nihil fortius.
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Bidez i. m. (1932) 138. 3. jegyzet: „Hector, Sarpédon et la destruction du mur vont ramener Julien à la guerre
contre Magnence.
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a harcosok közt.277 Ezen a ponton ismét ellentmondásra bukkanhatunk a beszéd formáját és
valós szándékát illetően, amennyiben a párhuzam mögött Constantius alakját véljük
felfedezni. A proverbium szerepet játszik az érvelésben.278
Ez a proverbiális kifejezés a közmondásgyűjtőknél is megtalálható, Zénobios és
Makarios is feljegyezte. Zénobios hosszas magyarázatot fűzött hozzá, alapvetően két
értelmezést adott, az egyik szerint a fáradság nélkül készült mestermunkára vonatkozik, a
másik interpretáció alapján a mesterien elkészített remekművekre alkalmazható. Minezekhez
még egy érdekes történetet is hozzáfűzött második századi paroimiográfusunk.279
Makarios szűkszavúbban adta meg a közmondás értelmezését, az ő gyűjteményében a túlontúl
művészien kivitelezett alkotásokra vonatkoztathatjuk ezt a kifejezést. 280 Érdekesebbnek
ígérkezik az a lábjegyzetben található magyarázat, ahol többek között Libanios egy
beszédrészlete szerepel. Ő a chiosi Glaukosra hivatkozik, akiről viszont tudjuk, hogy a Kr. e.
7. században élt és a vasöntés feltalálójának tartották a görögök.281
Érdemes mindezeket egybevetnünk Bidez kommentárjával, szerinte a közmondás erdete nem
ismert, azonban Platón Phaidónjának egy szöveghelyére hivatkozik, ahol a filozófus a
mitológiából ismert jóstehetségű Glaukosra utalt.282
277

Iulian. Or. III (II) Const. 67 CD Scedo;n ga;r moi tou&to faivnetai to; gennaiovtaton
tw&n e[rgwn
{EktoroV, kai; oujci; Glauvkou tevcnh/ sunei&nai oujde;
sofwtevraV
ejpinoivaV
dei&tai,
JOmhvrou
safw&V
didavskontoV
wJV
jAcillevwV me;n fanevntoV
ejduvsato oujlamo;n ajndrw&n,
jAgamevmnonoV de; toi&V Trwsi;n ejpikeimevnou kai; ejV to; tei&coV
katadiwvxantoV
{Ektora u{page ZeuvV, i{na ajposwvzoito kaq j hJsucivan.
ProspaivzontoV de; aujto;n oJ poihth;V kai; katagelw&n th&V deilivaV uJpo;
th&/ fhgw&/ (…).
278
BARBARA
Glaukos művészetével rendelkezik a bölcs.
Hektór jellemét ismeri, aki Glaukos művészetével rendelkezik.
A Hektór jellemét ismerő bölcs.
(A proverbium értelmezésétől függően a bölcs helyett állhat: ügyes, jóstehetségű.)
279
Zénob. II, 91 Glauvkou tevcnh /< h] ejpi; tw&n rJad/ivwV katergazomevnwn, h]
ejpi; tw&n pavnu ejpimelw&V kai; ejntevcnwV eijrgasmevnwn.
{IppasoV gavr
tiV kateskeuvase calkou&V tevttaraV divskouV ou{twV, w{ste ta;V me;n
diamevtrouV aujtw&n i[saV uJpavrcein, to; de; tou& prwvtou divskou pavcoV
ejpivtriton me;n tou& deutevrou, hJmiovlion de; tou& trivtou, diplavsion
de; tou& tetavrtou, kai; krouomevnouV ejpitelei&n sumfwnivan tinav. Kai;
levgetai Glau&kon ijdei&n tou;V ejpi; tw&n divskwn fqovggouV prw&ton.
280
Macar. II, 100 Glauvkou tevcnh /< ejpi; tw&n livan ejntevcnwn.
281
Liban. Orat. T. III 354 R.=CPG II. ed. Leutsch 153.
oujc aiJ me;n prw&toi tw&n oijkiw&n ouj dievferon kaluvbhV, mikrou& dei&n,
oujde; ojnomavzontai … tiv dev# hJ Glauvkou tou& Civou tevcnh kat j ajrca;V
h\n#
282
Bidez i. m. (1932), Plat. Phaid. 108 D jAlla; mevntoi, w\ Simmiva, oujci; Glauvkou
tevcnh gev moi dokei& dihghvsasqai a{ g j ejstivn: wJV mevntoi ajlhqh&,
calepwvterovn moi faivnetai h] kata; th;n Glauvkou tevcnhn, (…).
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A fentiek fényében Iulianus esetében Platón Glaukosára asszociálhatunk, hiszen a szerző a
bölcs gondolattal, jóstehetséggel összefüggésben alkalmazta ezt a kifejezést.

A következőkben az Ilias hatodik énekének híres részletével találkozhatunk, amikor
Hektór pap-királyként kérte a trójai nőket, imádkozzanak Athénéhez, hogy az istennő segítse
győzelemre Ilion népét.283 Ez alkalommal hosszas kitérő következik, amelyben a szerző már
kendőzetlenül filozófiai síkra tereli a beszédet, s többször idézi Platón Menexenosát és
Timaiosát.284 Eközben nyíltan vall újplatónikus nézeteiről, többek között arról, hogy az ember
a benne lakozó daimonion révén kapcsolatban áll az istenekkel. 285 Az exkurzus célja, hogy
bizonyítsa: az ideális uralkodó egyik legfőbb erénye az istenekkel szemben tanúsított
jámborság, görögül eujsevbeia.286 A paradigma Constantiushoz szól: a jámbor, istenfélő
császár Hektór példáját követi, uralkodói kötelessége, hogy ne csupán külsőségekben
megnyilvánuló ceremóniák szerint legyen a birodalom vezetője, hanem papi hivatását
meggyőződésből teljesítse.

3. trivton pavlaisma (74 C)
(Harmadik menetre.)

-Azt hiszem, Szimmiasz, ahhoz igazán nem kell a Glaukosz tudománya, hogy előadja az ember, mi van; de hogy
miképpen van valójában, azt nehezebbnek tartom, akár a Glaukosz tudományával is, (…).
(Ford.: Kerényi Grácia) A magyar kiadásban Németh György a következő magyarázatot adta e sorokhoz: nem
kell Glaukosz tudománya – tudniillik ahhoz, hogy a vizsgált kérdés mélyére hatoljunk. Glaukosz a búvárok,
halászok és hajósok jóstehetségű védelmezője volt. In: Platón összes művei I. Kötet. (Budapest 1984) (Európa)
1155.
283
Iulian. Or. III (II) Const. 68 BC Kaivtoi eij me;n aujto;V iJkevteue pro; tou& new;
xu;n th&/ gerousiva/, polu;n <a]n> ei\ce lovgon: proshvkei ga;r oi\mai to;n
strathgo;n h] basileva kaqavper iJereva kai; profhvthn qerapeuvein ajei;
xu;n kovsmw/ to;n qeo;n kai; mhde;n ojligwrei&n mhde; eJtevrw/ ma&llon
proshvkein hJgei&sqai mhde; ejpitrevpein, ajnavxion aujtou& nomivzonta to;
diakovnhma.
284
Iulian. Or. III (II) Const. 68 C-69 B.
285
Iulian. III (II) Const. 70 AB. Athanassiadi-Fowden összegyűjtötte azokat a helyeket, ahol a pogányságra utaló
megnyilatkozások szerepelnek: Zeus vagy Hélios a legfőbb istenség (83 A), Héliosról (80 C, 82 D), hite a
démónokban (90). In: Athanassiadi-Fowden i. m. (1981) 65.
286
Iulian. Or. III (II) Const. 70 D Ouj mh;n oujde; th&V ejnnovmou qerapeivaV
ajpostatevon oujde; th;n toiauvthn timh;n uJperoptevon tou& kreivttonoV,
qetevon de; ejn ajreth&V moivra/ th;n eujsevbeian th;n krativsthn: e[sti
ga;r oJsiovthV th&V dikaiosuvnhV e[kgonoV: au{th de; o{ti tou& qeiotevrou
yuch&V ei[douV ejstivn, oujdevna levlhqe tw&n o{soi ta; toiau&ta
metaceirivzontai.
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Constantius utolsó Magnentius elleni ütközetével kapcsolatban hangzott el a fenti
proverbiális kifejezés. 287 A császárnak csupán harmadik alkalommal sikerült leszámolnia a
frank usurpatorral. Ezt a platóni fordulatot több ízben is használta Iulianus, azonban egy
alkalommal sem játszik szerepet az érvelésben. 288

4. to; Kolofwvnion crusivon (80 A)
(Kolophón aranya.)

A 350 decemberében Nisnél aratott győzelemmel, Vetranio térdrekényszerítésével az
oratio első szakasza lezárul, ezután kerül sor az ideális uralkodó bemutatására.289
Iulianus Sókratés példájából indul ki, aki azt a kérdést vizsgálta, hogy miben is áll az
areté. A Iulianus által is sokszor hangoztatott rétorikai közhely mellett szerepel, hogy a
boldogság nem az anyagi jólétben keresendő, ahogyan az erényességhez (areté) sincs szükség
Kolophón aranyára. A végkövetkeztetés ismerős: az erény távol áll a jólétben élő
tyrannosoktól, közéjük tartozik immár nemcsak Magnentius, hanem maga a császár is. 290
Ebbe a példázatba szövi bele a szerző a fenti proverbiumot, Kolophón aranya nem más, mint
a királyi hatalom és pompa jelképe. 291 A közmondás alátámasztja Iulianus érvelését,
amennyiben premisszaként értelmezhető. Az erény nem feltételezi a gazdagságot, ellenben a
gazdagság megronthatja az erényt.292
287

Iulian. Or. III (II) Const. 74 C tw&n ge mh;n pro;V to;n tuvrannon pracqevntwn o{ te
ejpi; Sikelivan e[kplouV kai; ejV Karchdovna,
jHridanou& te aiJ
prokatalhvyeiV tw&n ejkbolw&n, aJpavsaV aujtou& ta;V ejn
jItaliva/
dunavmeiV ajfelovmenai, kai; to; teleutai&on kai; trivton pavlaisma peri;
tai&V KottivaiV
[Alpesin, o} dh; basilei& me;n parevscen ajsfalh& kai;
tou& mevllontoV ajdea& th;n uJpe;r th&V nivkhV hJdonhvn, ejxeirgasmevnwn
pavnu ajxivan kathnavgkase.
288
Iulian. Or. I. Const. 40 B; hasonló: Iulian. Or. X Caes. 334 A.
289
Iulian. Or. III (II) Const. 76 C-77 B.
290
Iulian. Or. III (II) Const. 80 AB Tauvthn (sc. ajrethvn) de; th&/ yuch&/ fasin
ejmfuvesqai kai; aujth;n ajpofaivnein eujdaivmona kai; basilikh;n kai; nai;
ma; Diva politikh;n kai; strathgikh;n kai; megalovfrona kai; plousivan ge
ajlhqw&V, ouj to; Kolofwvnion e[cousan crusivon,
Oujd j o{sa lavi___>noV, oujdo;V ajfhvtoroV ejnto;V e[erge
To; pri;n ejp j eijrhvnhV,
o{te h\n ojrqa; ta; tw&n
JEllhvnwn pravgmata, oujde; ejsqh&ta polutelh&
kai; yhvfouV jIndika;V kai; gh&V plevqrwn muriavdaV pavnu pollavV, ajlla;
o} pavntwn a{ma touvtwn kai; krei&tton kai; qeofilevsteron, o} kai; ejn
nauagivaV e[nesti diaswvsasqai kai; ejn ajgora/ kai; ejn dhvmw/ kai; ejn
oijkiva/ kai; ejp j ejrhmivaV ejn lh/stai&V mevsoiV kai; ajpo; turavnnwn
biaivwn.
291
Curta i. m. (1997) 45.
292
FESAPO
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A paroimia Plutarchos, Zénobios Diogenianos és Apostolios gyűjteményében is
fennmaradt. Csaknem valamennyien egyetértenek abban, hogy a kolophóniak munkálták meg
a legszebben az aranyat.293 Kyprosi Gregórios mindezekhez még azt is hozzátette, hogy ez az
arany eltért a többitől.294
Érdekes és a többi között kivételt képez Diogenianos szöveghelye, aki a kolophóniaiak
hybriséről beszél, s azt a magyarázatot találjuk nála, hogy a gazdagokra és fennhéjázókra
használták a kifejezést, ugyanis mint mondja – ilyenek a kolophóniak. 295
Iulianus újplatónikus kötődését hangoztatja akkor, amikor Héliosról és a Fényről, s az
univerzumon belüli rokonságunkról beszél, 296 s amikor a látható istenek és démonok ellen
fellépő keresztényeket kritizálja. 297
Továbbra is „Kolophón aranyához” kapcsolódik a következő gondolatmenet: az
uralkodót sem a gazdagság és a királyi ékszerek teszik érdemessé az uralkodásra, hanem
csupán erénye, de ha valaki érdemtelenül viseli ezeket a királyi jelvényeket, az
visszafordíthatatlanul bukásához vezet.298
Figyelemre méltó Iulianus mitológiai példája, Phaetón bukása, amelyet feltehetően
Dión Chrysostomostól vett át.299 Phaetón, Hélios fia azért bukott el, mert túl magasra tört. Ez

Egyetlen erényes sem rendelkezik kolophón aranyával.
Mindenki, aki Kolophón aranyával rendelkezik, az gazdag.
Némely gazdag nem erényes. (Constantius gazdag, de nem biztos, hogy erényes.)
293
Plut. II, 15 Cruso;V oJ KolofwvnioV < oiJ Kolofwvnioi to;n kavlliston cruso;n
ejrgavzesqai nomivzontai.
Zénob. VI, 47 Cruso;V oJ KolofwvnioV < mevmnhtai tauvthV
jAristofavnhV ejn
Kwkavlw/. Ei[rhtai de; parovson oiJ Kolofwvnioi to;n kavlliston cruso;n
ejrgavzesqai nomivzontai. Kai;
JHrovdotoV de; Kolofwvnion kalei& to;n
a[riston crusovn. A kommentár szerint Hérodotosnál nem található meg ez a szöveghely. Apost.
XVIII, 37 Cruso;V oJ KolofwvnioV < oiJ Kolofwvnioi to;n kavlliston cruso;n
ejrgavzonto: kai; ga;r poluv fasi parallavttein tou& a[llou to;n
Kolofwvnion crusovn.
294
Greg Cypr. V, 13 Cruso;V KolofwvnioV: oiJ Kolofwvnioi to;n kavlliston cruso;n
eijrgavsanto. Kai; ga;r poluv fasi parallavttein tou& a[llou to;n
Kolofwvnion crusovn.
295
Diog. V, 79 Kolofwniva u{briV < ejpi; tw&n plousivwn kai; uJbristw&n.
Toiou&toi ga;r oiJ Kolofwvnioi.
296
Iulian. Or. III (II) Const. 80 C-82 A.
297
Iulian. III (II) Const. 82 CD.
298
Iulian. Or. III (II) 82 A-83 D.
299
Dion Chrys. I, 45-46 ou{tw de; kai; tw&n basilevwn, a[te oi\mai para; tou& Dio;V
ejcovntwn th;n duvnamin kai; th;n ejpitrophvn, o{V me;n a]n pro;V ejkei&non
blevpwn pro;V to;n tou& Dio;V novmon te kai; qesmo;n kosmh&/ kai; a[rch/
dikaivwV te kai; kalw&V, ajgaqh&V tugcavnei moivraV kai; tevlouV
eujtucou&V: o}V d j a]n parabh&/ kai; ajtimavsh/ to;n ejpitrevyanta h]
dovnta th;n dwrea;n tauvthn, oujde;n ajpwvnato th&V pollh&V ejxousivaV kai;
dunavmewV h] tosou&ton movnon o{son fanero;V pa&si genevsqai toi&V kaq j
auJto;n kai; toi&V u{steron ponhro;V
kai; ajkovlastoV w[n, to;n
muqeuovmenon FaevqontoV ajnaplhvrwsaV povtmon, a{te ijscurou& kai; qeivou
para; moi&ran ejpiba;V a{rmatoV, oujc iJkano;V w]n hJnivocoV.
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a paradigma az ideális uralkodó ellentétét jeleníti meg: Constantius volt az, aki 357-ben
érdemtelenül tartott triumphust, s ez alkalommal jogtalanul viselte a császári jelvényeket. A
győztes strasbourgi csata után Iulianust illeték volna meg a babérok.300

5. kaqavper oiJ khfh&neV ajllotrivoiV ejfevsthke povnoiV (84 D)
(Miként a hereméhek, másokat lát el munkával.)

Az ideális uralkodó jellemvonásait taglalva Iulianus az önmérséklet, illetve
mértéktartás erényét fejtette ki, amikor állathasonlatokban beszélt arról, hogy a királyt nem
ragadhatják el indulatai, s még kevésbé viselkedhet úgy, mint a hereméhek, akik helyett
mások fáradoznak, míg ő elpuhult, gyáva, avagy fékezhetetlen harcossá lesz. 301 A homérosi
eposzokból kölcsönzött állathasonlatokkal, a bika, az oroszlán és a párduc képével áll
szemben a méhek társadalma.302 Ebben az esetben Iulianus a gondolat középpontjába helyezte
a proverbiumot, amivel hatásosan festi le e két végletet. Premisszaként fontos szerepet játszik
az érvelésben.303 Ez az állathasonlat kiváló példa arra, hogy miként alakulhatott át egy-egy
irodalmi idézet közmondássá, hiszen ugyanazt a funkciót tölti be az Ilias részlete, mint a
hereméhekre vonatkozó proverbium.

300

Curta i. m. (1997) 45-47. Erre vonatkozik a szerző athéniakhoz szóló epistulájában tett kijelentése: Iulian. Ep.
Ath. 279 C Kaivtoi eij mh; qriambeuvein ejxh&n,
301
Iulian. Or. III (II) Const. 84 CD o{stiV de; h{ttwn me;n hJdonw&n, ajkravtwr de;
ojrgh&V kai; ejpiqumiw&n pantoivwn, kai; uJpo; smikrw&n ajpagoreuvein
ajnagkazovmenoV, ou|toV de; oujde; ijscuro;V oujde; ajndrei&oV ajnqrwpivnhn
ijscuvn: ejpitreptevon de; i[swV aujtw&/ kata; tou;V tauvrouV h] tou;V
levontaV h] ta;V pardavleiV th&/ rJwvmh/ gavnnusqai, eij mh; kai; tauvthn
ajpobalw;n kaqavper oiJ khfh&neV ajllotrivoiV ejfevsthke povnoiV, aujto;V
w]n malqako;V aijcmhth;V kai; deilo;V kai; ajkovlastoV. (Kiemelés a szerzőtől. – Cs.
K.)
302
Hom. Il. XVII, 20-22
ou[t j ou\n pardavlioV tovsson mevnoV, ou[te levontoV
ou[te suo;V kavprou ojloovfronoV, ou| te mevgistoV
qumo;V ejni; sthvqessi peri; sqevnei> blemeaivnei,
(ed. M. L. West) (Teubner)
303
CESARE
Egyetlen jó uralkodó sem olyan a csatában, mint a hereméhek.
Mindenki, aki másokat lát el munkával, olyan, mint ahereméhek.
Senki másokat munkával ellátó a csatában nem bizonyul jó uralkodónak.
Aki maga harcol a csatában, az nem gyáva.
A jó uralkodó maga harcol a csatában.
A jó uralkodó nem gyáva.
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Makarios jegyezte fel ezt a fordulatot, aki azt írta, hogy a lustákra és azokra értjük,
akik mások javait használják. A hereméhek semmittevőkre vonatkozó hasonlata kedvelt volt
mind a görög, mind a latin irodalomban.304

A következő fejezetekben Iulianus a jó király tulajdonságait, kötelességeit ismerteti. E
felsorolás középpontjában az istenekkel szemben tanúsított jámborság (eusebeia) áll. 305 Ezek
a „programpontok” tökéletesen egybevágnak az újplatónikus politikai filozófia tanításával. 306
E domináns vallási szférából egyszersmind az is következik, hogy az uralkodó pontifex
maximusi méltóságánál fogva egyszersmind jó pap-király, Iulianus megfogalmazásában
homérosi „népek pásztora”, aki a kereszténység pásztorkirályára emlékeztet bennünket.307
Platón és Dión Chrysostomos munkáihoz kapcsolódva a jog és az igazságosság
kérdését firtatja a szerző. Végül arra int, hogy az uralkodónak mindig be kell tartania a helyes
mértéket. 308 Ezt a gondolatot Iulianus ismét a lóhasonlat allegóriájával fejti ki, méghozzá
meglehetősen ravasz megoldással: ő maga is vétkezik, ha nem tartja be a beszéd hosszúságára
és tartalmi kitérőire vonatkozó szabályokat, mértéket, mint az a ló, amelyiknek nincs
ellenfele.309 Nem vitás, a szerző Constantiusra kívánt utalni a példázattal, akinek nem állhatott
útjában senki, ahhoz hogy leszámoljon mindenkivel, aki a hatalom gyakorlásában
veszélyeztetheti őt. Az igazságos és jogszerető uralkodó ellentéte rajzolódik ki előttünk
Constantius személyében.
304

Macar. V, 14 Khfh&neV movcqouV a[llwn katevdontai < ejpi; tw&n ajrgw&n kai;
ta; ajllovtria dapanwvntwn. A CPG idevágó kommentárjában a következő szöveghelyeket
találhatjuk: Suid. khfhvn: ...levgetai de; ejk touvtou kai; a[nqrwpoV [sc. khfhvn],
oJ mhde;n dra&n dunavmenoV: quem usum Ruhnkenius ad Plat. Tim. Lex. 158 Lugd. illustravit. »Fuci
apud Latinas aures ut khfh&neV apud Graecas proverbialiter dicuntur, quicunque alienis insidiatur
laboribus.«; Procop. De bello Goth. II, 7; Hippokrat. In praecept. med. I, p. 85 Kuehn; Hes. Erg. 304; Verg
Georg. IV, 68.
305
Iulian. Or. III (II) Const. 85 D skk.
306
F. Curta: ‛Atticism, Homer, Neoplatonism, and Fürstenspiegel: Julian’s Second Panegyric on Constantius’
GRSB 36 (1995) 177-211, különösen 197 skk.: III. Neoplatonism and ’Political Theology’. Az uralkodó erénye
a philanthropia, ami ugyancsak vallási vonatkozásban nyer értelmet. In: J. Kabiersch, Untersuchungen zum
Begriff der Philanthropia bei dem Kaiser Julian, Klassisch-Philologische Studien 21 (Wiesbaden 1960).
Iamblichosra vonatkozó politikai filozófiáról: Dominic J. O’Meara, ‛Aspects of Political Philosophy in
Iamblichus’. In: Philosopher and Man of Gods (ed.: L H. J. Blumenthal, E. G. Clark) (Bristol 1993) 65-73. Ezek
az erények a sztoikusoknál kerülnek előtérbe, itt Zénón és Chrysippos erkölcsi tanítására gondolunk. In: Maróth
i. m. (2002) 508 skk. Ezt a morális értékrendet fogalmazta meg Cicero is De officiis című művében. In: Pohlenz
i. m. (1934)
307
Iulian. Or. III (II) Const. 86 D-87 A. A kérdést elemzi J. R. Asmus, Iulianus II. Constantiushoz írott
panegyricusa Dión Chrysostomos I. Királyságról írott beszédével rokonítható. Vö. Asmus i. m. (1895) 12 sk.
Iulianus Platón Államában szereplő őrökkel szemben támasztott kritériumokat ismerteti, szerinte a jó király e
tulajdonságokkal is rendelkezik. In: Plat. Pol. 416A.
308
Iulian. Or. III (II) Const. 88 D-96 D. Sajnos jelen munka keretein belül nincs lehetőség arra, hogy az ideális
uralkodó ismérveit részletesebben is elemezzük.
309
Iulian. Or. III (II) Const. 93 B kaqavper i{ppon ajntagwnistou& sterovmenon ejn toi&V
drovmoiV
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A párhuzam akkor nyer bizonyítást, amikor közvetlenül e metaforikus kép után
Iulianus még attól sem riadt vissza, hogy beszámoljon a Crispus elleni merényletről. 310
Crispus Constantinus és Minervina gyermeke volt, Constantius féltestvére, akit saját apja
öletett meg. Constantinus 326-ban elkövetett tettét Constantius és testvéreinek 337-es
vérbosszújával állíthatjuk párhuzamba. 311 A császári udvar hatalmi gépezete, mint egy
fékevesztett ló, mindenre képes.
Iulianus egy Odysseia-részlettel utal Constantius hybrisére: Mert az a férfiú esztelen
ám és semmirekellő, / Vendéglátóját aki párviadalra kihívja (Od. VIII, 209-210), azaz barátai
nem bízhatnak meg benne.312 Amint Salustius eltávolítása Iulianus minden addigi bizalmát
megingatta.

6. poqeino;V toi&V fivloiV kai; ajgaphtovV (97 A)
(Barátainak kedves és szeretett.)
Az iméntiek fényében Aristophanés idézett sora vitathatatlanul ironikus.313 Az érvelés
tekintetében semleges részlet Constantiusra utal, aki Magnentius felett aratott győzelme után
hűséges alattvalóit bőségesen megjutalmazta, sőt ellenfeleivel is így járt el. 314 Komolyan
gondolhatta-e Iulianus ezt a megjegyzését? Biztosak lehetünk afelől, hogy nem, hiszen
elegendő csupán a szerző kortársának, Ammianus Marcellinusnak a munkáját kézbe vennünk,
310

Iulian. Or. III (II) Const. 94 A; Brandt i. m. (2001) 28.
Curta i. m. (1997) 49 sk.
312
Iulian. Or. III (II) Const. 96 AB oujkou&n kai; to;n
jOdusseva parwvxunen eijV
duvnamin ajmuvnasqai lovgw/ te kai; e[rgw/ (dihnevcqh gou&n uJpe;r touvtou
pro;V to;n xenodovkon aujto;V w]n ajlhvthV kai; xevnoV, kai; tau&ta eijdw;V
o{ti
[Afrwn < kai; oujtidano;V pevlei ajnhvr,
{OstiV xeinodovkw/ e[rida profevrh/si barei&an)
kai; jAlevxandron to;n Filivppou kai; jAcilleva to;n th&V QevtidoV kai;
a[llouV dev tinaV ouj fauvlouV oujde; ajgennei&V ajnqrwvpouV. AthanassiadiFowden hívja fel a figyelmünket Iulianus vádjára, amit a VII beszédben más módon is kifejez: 233 C hJ
pro;V tou;V fivlouV ajpistiva. A homérosi idézet egyszersmind figyelmezetést tartalmaz: „He
uses now flattery, now concealed threats to frighten the superstitious emperor and, as if by the way, he recalls the
foolishness of those who trusted in Fortune, forgetting how capricious a deity she is.” In: Athanassiadi-Fowden i.
m. (1981) 66.
313
II Const. 97 A, Aristoph. Ran. 84. A műfordításban a következőképpen hangzik az ezt megelőző sorral
együtt: „Elment, itt hagyott │A jó költő, s baráti óhaja.” ford.: Arany J.
314
Iulian. Or. III (II) Const. 97 AB Toiou&toV de; w]n kai; genovmenoV basileu;V meta;
to;n povlemon, eijkovtwV ouj movnon ejsti poqeino;V toi&V fivloiV kai;
ajgaphtovV, pollh&V me;n timh&V kai; dunavmewV kai; parrhsivaV metadidouvV,
crhvmata de; aujtoi&V a[fqona carizovmenoV kai; crh&sqai o{pwV tiV
bouvletai tw&/ ploutw&/ sugcwrw&n, ajlla; kai; toi&V polemivoiV toiou&toV
ejdovkei.
311
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s azonnal választ kaphatunk a kérdésre. Constantius gyalázatosan bánt el Magnentius
katonáival, s még az ártatlanokat sem kímélte.315
Aristophanésnek, az ókomédia legnagyobb mesterének neve óhatatlanul is a humor,
sőt az irónia megjelenésével hozható összefüggésbe. Amennyiben feltételezhetjük, hogy
Iulianus ismerte a mű tartalmát, úgy még jelentőségteljesebb ez az utalás. Aristophanés a
Békákban Aischylos és Euripidés versengését énekelte meg, s ez a két jelző Agathónra
vonatkozóan csipkelődő megjegyzésként hangzott el a műben. 316
A politikai metaforák hosszú során végigtekintve láthattuk, hogy Magnentius és
Constantius ellentétét több alkalommal mutatta be szerzőnk. Itt most az az uralkodó áll
előttünk, aki nem az ideális államfőt testesíti meg. Mindezek fényében nem is lehet kétséges,
hogy ez a fordulat allegorikus, sőt ironikus, hiszen Constantius nem volt közkedvelt barátai
körében.317
Az idézet csupán egy az aristophanési reminiszcenciák sorában, amelyek között
számos proverbiumot találhatunk. 318

7. ajpistovteroV tw&n leovntwn (98 C)
(Az oroszlánoknál is megbízhatatlanabb.)

Silvanus 355. augusztus 11-én lépett fel usurpatorként, s Ursicinius vezetésével már a
hónap végére sikerült őt megfékezni, majd 355. szeptember 7-ére végleg vérbe fojtották a
315

Amm. Marc. XIV, 5, 1-3 Dum haec oriente aguntur, Arelate hiemem agens Constantius post theatrales ludos
atque circenses ambitioso editos apparatu diem sextum idus Octobres, qui imperii eius annum tricesimum
terminabat, insolentiae pondera grauius librans, si quid dubium deferebatur aut falsum, pro liquido accipiens et
comperto inter alia excarnificatum Gerontium, Magnentianae comitem partis, exsulari maerore multauit. utque
aegrum corpus quassari etiam leuibus solet offensis, ita animus eius angustus et tener, quidquid increpuisset, ad
salutis suae dispendium existimans factum aut cogitatum insonitum caedibus fecit uictoriam luctuosam. si quis
enim militarium uel honoratorum aut nobilis inter suos rumore tenus esset insimulatus fouisse partes hostiles,
iniecto onere catenarum in modum beluae trahebatur et inimico urguente uel nullo quasi sufficiente hoc solo,
quod nominatus esset aut delatus aut postulatus, capite uel multatione bonorum aut insulari solitudine
damnabatur.
316
Dionysos és Héraklés társalgása közben, amikor Héraklés azt kérdezi Dionysostól, hogy miért akar leszállni
Euripidésért az Alvilágba, mondván, hogy az élők között is akadnak jó költők, ekkor Agathónt is megemlíti. Erre
Dionysos válaszol a fenti idézettel. Aristophanés Agathónhoz való viszonya nem kimondottan pozitív, hiszen a
Nők ünnepe című darabjában őt is kifigurázta.
317
Ellenben a Salustiushoz írott paramythétikosban ugyanezt a fordulatot idézte az író, ahol mindkettőjükre, a
galliai születésű tisztségviselőre és Iulianusra egyaránt vonatkozott a kifejezés: poqeinoi; fivloi Sal. 241
D.
318
Iulian. Or. III (II) Const. 97 A = Ran. 84; Iulian. Sall. 243 C = Acharn 1; Iulian. Them. 260 C = Vesp. 1431;
Iulian. Them. 260 D = Av. 301; Iulian. Misop. 350D = Ach. 180-181; Iulian. Caes. 309 B = Ran. 288-289;
Iulian. Caes. 310 B = Equ. 1111-1120; Ep. 31 = Ach. 530-531; Ep. 2. = Plut. 268; in: Bouffartigue i. m. (1992)
Aristophane 244 skk.
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mozgalmat.319 A trónbitorló elleni vállalkozásban Ammianus Marcellinus is részt vett, noha
krónikájában igyekezett tisztázni Silvanus viselkedését. A frank lázadót valósággal
belekényszerítették az elpártolásba: koholt vádak alapján üldözték, s ő más kiutat nem látva,
császárrá kiáltatta ki magát. 320
Az usurpatorra vonatkozóan hangzik el e fent idézett közmondás, amelyet Stobaiosnál
is megtalálhatunk és eredetileg Homéros Iliásának híres soraira vezethető vissza: „Mert nincs
szerződés az oroszlán s emberi faj közt,”.321
A proverbium premisszaként hangzik el, s a szerző érvként alkalmazza a beszédben,322
sőt mondanivalóját is e gondolat köré építi: az idézet alapján mutatja be, hogy miben állt
Silvanus megbízhatatlansága. 323 Homéros sora és szöveghelyünk kiváló paradigmája annak a
folyamatnak, hogy miként válhatott proverbiummá egy-egy eposz-részlet.
A közmondás szerkezete megfelel a Themistiosnál található: ajpistovteroV
tw&n pavlai Qessalw&n (A régi thessaliaiaknál is megbízhatatlanabb.) mondásnak. 324
Érdemes összevetnünk Iulianus enkómionját Ammianus történeti munkájával, ezáltal
az elemzett szövegrész is más megvilágításba kerül. A panegyricus szerzője azt írja, hogy
Silvanus saját gyermekét a barátság és a bizalom zálogaként (o{mhroV filivaV kai;
pivstewV) hagyta a császárnak. 325 Itt azonban nemcsak a gyermekre gondolhatunk, hanem
arra a levélre, amelyet Silvanus zálogul adott, s ami végül bajba sodorta őt. A levelet
meghamisították, majd ebből következtettek Silvanus hűtlenségére, ezért lett „az
oroszlánoknál is megbízhatatlanabb”. A frank usurpator az udvari intrikáknak esett áldozatul,
319

Demandt i. m. (1998) 63.
Amm. Marc. XV, 5.
321
Hom. Il. XXII, 262 = Stob. Flor. Append. IV, 184, 7.
322
BARBARA
A trónbitorló az oroszlánoknál is megbízhatatlanabb.
Silvanus trónbitorló.
Silvanus az oroszlánoknál is megbízhatatlanabb.
320

A 337-es események következtében Constantius is trónbitorló: Constantius az oroszlánoknál is
megbízhatatlanabb.
323
Iulian. Or. III (II) Const) 98 C
jAnh;r tw&n ejpitacqevntwn ejn Galativa/
stratopevdoiV (i[ste i[swV kai; tou[noma kai; to;n trovpon) o{mhron filivaV
kai; pivstewV ajpevlipen oujde;n deomevnw/ basilei& to;n pai&da: ei\ta h\n
ajpistovteroV tw&n leovntwn, o i| V
o uj k
e[ s t i, fhsiv, pro;V
a[ndraV [ {O m h r o V] o{ r k i a
p i s t av.
324
Them Or. 11 p. 225, 22. A paroimiográfusoknál: Zénob. IV, 29. B. Colpi, Die paideiva des Themistios.
Ein Beitrag zur Geschichte der Bildung im vierten Jahrhundert nach Christus, Europäische Hochschulschriften
Bd. 36 (Bern 1987) 83. Ez a közmondás azért is érdekes számunkra, mert Themistiosnak ebben a beszédében
több Iulianus által is alkalmazott paroimiája is előfordul, ezek a következők: ejxousiva poihtikhv
(Them Or. 11 p. 223, 15-17=Iulian. I. Const 2 B); cruvsea calkeivwn (Them. Or. 11 p. 227, 12=Iulian.
Them. 260 A). In: B. Colpi i. m. (1987) 186.
325
Stobaiosnál a következő variáns szerepelt: o{mhra dedwkw;V filivaV ajpistovteroV kai;
tw&n leovntwn ejgevneto (Stob. Flor. App. IV. 184, 9 ed. Meineke)
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személyében Constantius egykori bizalmasát, a mursai csatában döntő szerepet vállaló
hadvezérét végeztette ki. 326 Ammianus vízválasztónak tekintette a galliai lázadás leverését,
ezért írja a császárról: „már-már istennek hitte magát, és a hízelgők mézes-mázos beszédeinek
hatására pöffeszkedve azt képzelte, hogy ő az ura minden emberi sorsnak” (ford.: Szepesy
Gy.). 327 Érdemes itt egy pillanatra elidőznünk, hiszen Iulianus Silvanusszal kapcsolatban
ismét az uralkodói díszt, a bíborruhát említi. (98 D) Ez megerősíti azt az elképzelést, hogy a
trónbitorló paradigmája magára, Constantiusra utal, amint ezt a beszéd számos más pontján is
láthattuk.328

8. pivtuoV divkhn ajfanivzein ta; spevrmata (100 D)
(Fenyőfa módjára tüntetni el a magokat.)

Befejezésül a szerző ismét a jog és igazságosság kérdését vizsgálja, amikor
összegzésként a négy sarkalatos erényt veszi számba. Ezeket Constantiusnak tulajdonítva
kijelenti, hogy a császár az ideális uralkodó prototípusa.
Iulianus a polgárháborúban részt vevők amnesztiájáról beszél, s itt ismét megemlíti
Silvanus gyermekének bántatlanságát. Most válik világossá az egykori gyermek-Iulianusra
326

Amm. Marc. XV, 5, 3-4 Dynamius quidam actuarius sarcinalium principis iumentorum commendaticias ab
eo petierat litteras ad amicos, ut quasi familiaris eiusdem esset notissimus. Hoc impetrato, cum ille nihil
suspicans simpliciter praestitisset, seuabat epistulas, ut perniciosum aliquid in tempore moliretur. (…) et
peniculo serie litterarum abstersa solaque incolumi relicta subscriptione alter multum a uero illo dissonans
superscribitur textus: uelut Siluano rogante verbis obliquis hortanteque amicos agentes intra palatium uel
priuatos, inter quos et Tuscus erat Albius aliique plures, ut se altiora coeptantem et prope diem principalis
aditurum …XV, 5, 8-9 namque Arbitione auctore Apodemius ad eum uocandum cum litteris mittitur, inimicus
bonorum omnium diuturnus et grauis. Qui incidentis … cum venisset in Gallias, dissidens a mandatis, quae
proficiscenti sunt data, nec uiso Siluano nec oblatis scriptis, ut ueniret, admonito … remansit ascitoque rationali
quasi proscripti iamque necandi magistri peditum clientes et seruos hostili tumore uexabat. Inter haec tamen
dum praesentia Siluani speratur et Apodemius quieta perturbat, XV, 15-16 Agens inter haec apud Agrippinam
Siluanus assiduisque suorum comperiens nuntiis, quae Apodemius in labem suarum ageret fortunarum, et sciens
animum tenerum uersabilis principis timensque, ne trucidaretur absens indemnatus, in difficultate positus
maxima barbaricae se fidei committere cogitabat. Sed Laniogaiso uetante tunc tribuno, quem, dum militaret
candidatus, solum affuisse morituro Constanti supra rettulimus, docenteque Francos, unde oriebatur,
interfecturos eum aut accepto praemio prodituros nihil tutum ex praesentibus ratus in consilia cogitabatur
extrema et sensim cum principiorum uerticibus erectius collocutus isdemque magnitudine promissae mercedis
accensis cultu purpureo a draconum et uexillorum insignibus ad tempus abstracto ad culmen imperiale surrexit.
XV, 33 licet enim ob tempestiuam illam armaturis proditionem ante Mursense proelium obligatum gratia
retineret Constantium, ut dubium tamen mutabilem uerebatur,
327
Amm. Marc. XV, 5, 37 post quae ita completa Constantius ut iam caelo contiguus casibusque imperaturus
humanis magniloquentia sufflabatur adulatorum.
328
Iulian. Or. III (II) Const. 98 D. Továbbá a királyi jelvényekre vonatkozó kitérők, amelyek nemcsak a
második, hanem már az első Constantiushoz szóló beszédben is felmerülnek. Ezekről Curta azt állapította meg,
hogy Iulianus azért foglalkozott velük részletesen, mert Constantius 357-es római látogatása során tartott
indokolatlan diadalmenetekor nem volt méltó e díszek viselésére, hiszen a strasbourgi (Argentorate) csata után őt
illették volna meg a babérok. In: Curta i. m. (1997) 45-46.
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vonatkozó korábbi kitérő. Szerzőnk hangsúlyozza, hogy Constantius a józanság,
mértékletesség

(frovnhsiV)

erényénél

fogva

nem

volt

bosszúszomjas,

s

gyermekgyilkosságokkal nem fosztotta meg írmagjuktól a családokat. 329 A dicséret ismét
ellentétes értelmet nyer, hiszen a proverbium Iulianusra utal: a fenyő módjára eltüntetett
magok szimbóluma az író családjának tragikus sorsát jelképezi, a 337-es vérengzést,
amelynek csaknem maga a caesar is áldozatául esett. A proverbium központi szerepet tölt be
a szimbólum értelmezésében, mindent az ellenkezőjére változtat: Constantius minden
tulajdonságában az ideális uralkodó ellentéte.330 Iulianus szándékosan hagyta a beszéd végére
ezt az allegóriát. A közmondás premisszának tekinthető, s szerepet játszik az érvelésben, noha
csupán hallgatólagosan utal a korábbi véres eseményekre. 331
Legkorábbi fennmaradt említését Hérodotosnál találhatjuk meg, aki arról számolt be,
hogy Kroisos amikor a lampszakosziak Miltiádést elfogták, megfenyegette lampszakosziakat,
hogy „mint a fenyőfát, úgy vágja ki őket”. Egy öregember fejtette meg az üzenetet: „az összes
fa közül egyedül a fenyő olyan, hogy ha egyszer kivágták, nem növel új sarjat, hanem örökre
kipusztul” (ford.: Muraközy Gy.).332 Valószínűleg erre vonatkozott Iulianus megjegyzése is,
aki ismert, régi történetet emlegetett a mondással kapcsolatban (palaio;V lovgoV).
329

Iulian. Or. III (II) Const. 100 D frovnhsin de; ejpideiknuvmenoV tw&/ sugkataluvein
ta;V e[cqraV kai; ouj parapevmpein eijV tou;V pai&daV oujde; eijV
ejggovnouV profavsei th&V ajkribou&V divkhV kai; tou& bouvlesqai per
ejpieikw&V mavla pivtuoV divkhn tw&n ponhrw&n ajfanivzein ta; spevrmata:
jkeivnwn gavr dh; to; e[rgon tovde, kai; ejp j
aujtw&/ th;n eijkovna
palaio;V ajpevfhne lovgoV. Iulianus minden bizonnyal itt is tudatosan használta a frovnhsiV
kifejezést, ami a lélek praktikus értelmi tevékenységére vonatkozik. Arist. NE VI. Maróth i. m. (1992) 377. A
proverbium ugyanakkor Constantius meddő uralkodására céloz, a megcsonkított fa a terméketlenség
szimbólumaként jelenik meg. Nem így a Kybeléhez írott himnuszban, ahol a császár a mítoszbeli fa jelképét
termékenységi szimbólumként magyarázza: Iulian. Kyb. 169 B To; ga;r toi devndron ejk gh&V
me;n fuvetai speuvdei de; w{sper eijV to;n aijqevra kai; ijdei&n tev ejsti
kai; ojfqh&nai kalo;n kai; skia;n parascei&n ejn pnivgei, h[dh de; kai;
karpo;n ejx eJautou& probalei&n kai; carivsasqai: ou{twV aujtw&/ polu; tiv
ge gonivmou perivestin.
330
Curta i. m. (1997) 47, 52.
331
BARBARA
A család kiirtása olyan, mint fenyőfa módjára tüntetni el a magokat.
Iulianus családját kiirtatta Constantius.
Iulianus családját Constantius fenyőfa módjára tüntette el.
hipotetikus
Ha az uralkodó bosszúálló, kiirtja a trónbitorló (Silvanus) családját.
Constantius nem irtotta ki a trónbitorló családját.
Constantius nem bosszúálló.
Ha az uralkodó bosszúálló, kiirtja a trónbitorló családját. (Iulianus családja 337-ben potenciális trónbitorló volt.)
Constantius bosszúálló.
Constantius kiirtotta Iulianus családját
332
Hdt. VI, 37 puqovmenoV w\n oJ Kroi&soV tau&ta pevmpwn prohgovreue toi&si
Lamyakhnoi&si metievnai Miltiavdea: eij de; mhv, sfevaV pivtuoV trovpon
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A közmondásgyűjtőknél számos változatban megtalálhatjuk a proverbiumot.
Diogenianos feljegyzése áll a legközelebb az általunk elemzett szövegben elhangzottakhoz.333
A kommentár hasznos kiegészítő magyarázatokat tartalmaz, miszerint Ailianos a
tyrannosokkal kapcsolatban használta ezt a közmondást, s Eustathios Iliashoz írott
kommentárjában is megtalálható.334 Iulianus megfogalmazásától kissé eltér Diogenianos egy
másik Centuriájában, továbbá Zénobiosnál és Makariosnál is megtalálhatjuk, ugyancsak a
fenyőfára vonatkozóan.335
Befejezésül Iulianus hangsúlyozza, hogy a jó király kötelessége, hogy ne csak az
alattvalók életét kímélje, hanem a növény- és állatvilágra is tekintettel legyen. A záró
sorokban azután önmagát

szólítja fel: most már elég volt

a Múzsákkal való

foglalatoskodásból, ideje munkához látni, eljött a cselekvés órája, ami a beszédben
megfogalmazott politikai programjának küszöbön álló megvalósítását illeti.336
Jóllehet Iulianus ezt a panegyricust pozíciójának veszélyeztetése láttán vetette papírra,
mégis művében valami olyasminek adott hangot, amit nyíltan nem tehetett, ezért az allegóriák
mögé rejtőzött. Ez egyszersmind lehetőséget ad arra, hogy áttételesen értékeljük az író
szavait. Feltételezhetjük, hogy Salustius visszahívása miatti elkeseredését nemcsak a hozzá
írott paramythétikosban juttatta kijezésre, hanem e második Constantiushoz intézett
beszédében is. A szerző elkeseredésének adott hangot akkor, amikor a homérosi
hasonlatokkal és reminiszcenciákkal olyan eseményekre utalt (Klytaimnéstra és Aigisthos
története stb.), amelyeket nyíltan nem mondhatott el.

ajpeivlee ejktrivyein. Planwmevnwn de; tw&n Lamyakhnw&n ejn toi&si
lovgoisi, to; qevlei to; e[poV ei\nai, tov sfi ajpeivlhse oJ Kroi&soV,
«pivtuoV trovpon ejktrivyein», movgiV kote; maqw;n tw&n tiV presbutevrwn
ei\pe to; eovn, o{ti pivtuV mouvnh pavntwn dendrevwn ejkkopei&sa blasto;n
oujdevna metivei, ajlla; panwvleqroV ejxapovllutai. deivsanteV w\n oiJ
Lamyakhnoi; Kroi&son luvsanteV meth&kan Miltiavdea.
333
Diog. II, 76 jExetrivbh divkhn pivtuoV < ejpi; tw&n pantelw&V ajfanisqevntwn.
334
Ailian. V.H. VI, 13 kalw&V to; daimovnion ejpi; trigonivan turannivdaV mh;
a[gon, ajlla; h] paracrh&ma ejktri&bon tou;V turavnnouV pivtuoV divkhn ktl.
Eustath. ad Hom. Il. A, 42 Tine;V de; ejcepeuke;V ei\pon to; qanavsimon kai;
ejktevmnon tou& bivou to;n blhqevnta divkhn peuvkhV: parovson hJ peuvkh
kopei&sa oujkevti ajnablastavnei.
335
Diog.
III, 60 PeuvkhV trovpon < ejpi; tw&n panwleqriva/ ajpollumevnwn.
parovson hJ peuvkh kopei&sa oujkevti fuvetai.
Zenob.
V, 76 PeuvkhV trovpon < au{th tavttetai kata; tw&n panwleqriva/
ajpollumevnwn: parovson hJ peuvkh kopei&sa oujkevti fuvetai. Mevmnhtai de;
aujth&V StavfuloV oJ NaukrativthV. Schneidewin jegyzeteiben Eustathiosra is hivatkozik, aki
ugyancsak az Iliashoz írott kommentárjában az első énekre vonatkozóan máshol is utalt e proverbiumra.
(Eustath. Ad Hom. Il. A, 51) Macar. VII, 7 PeuvkhV trovpon < ejpi; tw&n panwleqriva/
diafqeiromevnwn: parovson hJ peuvkh tmhqei&sa oujkevti ajnafuvei.
336
Iulian. Or. III (II) Const. 101 D; Curta i. m. (1997) 53.
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Constantius személyében az anti-császár paradigmája rajzolódik ki előttünk, aki
minden tekintetben ellentmond a Iulianus által vázolt ideális uralkodó archetípusának. 337
Nemcsak a homérosi reminiszcenciák, hanem Xerxés és Dareios, a tyrannosok, jóllehet locus
communisként elhangzó paradigmái is ezt a zsarnoki uralmat fejezik ki.338 A Constantiusra
vonatkozó idézetek ironikus tartalommal telnek meg, s az eredetileg panegyricusnak szánt
műből egyenesen a császár paródiája lesz. 339 Iulianus mindkét írásműben a feldíszített
beszédet (ejschmatismevnh uJpovqesiV) abból a megfontolásból alkalmazta, hogy
azokat kétféle módon lehessen értelmezni, s ez a kettős sík biztosítja számára, hogy valójában
unokabátyját súlyos vádakkal illesse. Az ifjú trónvárományos egyszersmind saját politikai
programját közölte beszédében, s ez gyökeresen eltért Constantius törekvéseitől.340

Or. IV (VIII) Salustios távozására
A második Constantiushoz írott beszéddel közel egy időben, 358-359 telén keletkezett
a Secundus Saturninius Salutiushoz (vagy Secundus Saturninus Salustius), azaz görögösen
Salustios távozására írott paramythétikos.341 Eleinte kérdéses volt a címzett azonosítása, mert
két Salutiusról is van tudomásunk, az egyik Gallia prefektusa: Flavius Salustius, a másik, akit
maga Iulianus nevezett ki Oriens prefektusává, Secundus Saturninius Salustius. Constantiust
minden bizonnyal a féltékenység és a félelem vezérelte, amikor Iulianust hű tanácsadójától,
bizalmas barátjától fosztotta meg. A gall származású elöljáró közvetítő kapocs volt az ifjú
caesar és Gallia lakói között.342 Ahhoz nem férhet kétség, hogy a trónvárományos részben
Salustios részéről megnyilvánuló segítségnek köszönhette galliai eredményeit. Constantius
meglehetősen rossz szemmel tekintett Iulianus hadi sikereire, s arra, hogy unokaöccse rövid
idő alatt igen népszerű lett a provinciában. 343 Iulianus újjáépíttette a tartomány lerombolt
337

Ezek a vádak az athéniakhoz írott episztulában nyíltan kifejezésre jutnak. Iulian. Ep. Ad Ath.
Curta i. m. (1997) 47, 52.
339
Curta i. m. (1995) 186, 209. A Constantiushoz szóló panegyricusok lehetséges kettős értelmezésének
gondolatát már más is felvetette. „It was useful for the basiliko;V lovgoV, and perhaps the Emperor
Julian in his fulsome panegyrics of Constantius was playing this dangerous game.” In: Philostratus and
Eunapius: The Live of the Sophists (ed. G. P. Goold) Cambridge, Massachusetts, London 1989,
ejschmatismevnh uJpovqesiV-re vonatkozó jegyzet: 570.
340
Curta i. m. (1997) 54.
341
Iulianusnál a SalouvstioV névváltozat szerepel, ezért mi is a Salustios alakot használjuk.
342
Bidez i. m. (1932) 184 sk.
343
Amm. Marc. XX, 4, 1 Constantium…urebant Iuliani virtutes, quas per ora diversarum fama celebrior
effunderat; továbbá XVI, 12, 67-70; XVII, 11, 1-2. Liban. XVIII, 90 jAntilabovntwn dh; ta;V
tuvcaV ajllhvlwn Galatw&n te kai; tw&n ejn kuvklw/ barbavrwn kai; tw&n me;n
ajnhnqhkovtwn, tw&n de; katerruhkovtwn kai; tw&n me;n ejn qalivaiV, tw&n
338
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városait, a határokat megerősíttette, megjavíttatta az úthálózatot, s még arra is volt gondja,
hogy orvosolja a provincia lakóinak ügyes-bajos dolgait. 344 Salustios visszahívásának
közvetlen oka egy bizonyos levél volt, amelyről maga Iulianus és Libanios is beszélt. Ezek
szerint Florentius, Gallia prefektusa vádolta őt, hogy Iulianust a császár ellen tüzelte.345
A beszéd műfaja paramythétikos, Iulianus önmagát vigasztalja, miután szomorúan vett
búcsút barátjától, akit Constantius az udvarhoz hívott. A szerző által nagyra tartott Marcus
Aurelius Elmélkedéseivel vethetjük össze az írást, hiszen a benne hangoztatott újplatonikus
tanok mellett sztoikus szellemiséget sugároz az írásmű.

de; ejn stenagmoi&V keimevnwn kai; tw&n me;n ajpolwlekovtwn to; kravtoV o}
dia; tevlouV e{xein ejnovmizon, tw&n de; ajpeilhfovtwn th;n duvnamin ejf j
h|V oujkevt j h[lpizon e[sesqai, kai; pavshV fwnh&V taujto;n aj/douvshV wJV
oujc o{plwn tauti; ma&llon h] th&V ejkeivnou dianoivaV, h\lqen ejp j
aujto;n fqovnoV para; tou& stefavnouV ojfeivlontoV. Zos. III, 8, 3, Dokouvntwn de;
ei\nai tw&n kata; th;n eJw/van ejn hJsuciva/, kai; tw&n tou& KaivsaroV
katorqwmavtwn
<ejn> toi&V
aJpavntwn
stovmasin
o[ntwn,
deinw&V
oJ
KwnstavntioV sunestavlh tw&/ fqovnw/: th&/ de; tw&n ejn Keltoi&V te kai;
[Ibhrsi pragmavtwn eujhmeriva/ daknovmenoV ejmhcana&to profavseiV, di j w|n
a]n dunhqeivh kata; bracu; kai; ajnepaisqhvtwV ta;V tou& KaivsaroV
ejlattw&sai dunavmeiV, ou{tw te th&V ajxivaV aujto;n paralu&sai: Továbbá:
Mamert. 4. 4-5. Iulianus maga is ezt írja, hogy Salustiusnak köszönhetően volt sikeres a politika terén: Iulian.
Sal. 244 CD.
344
Demandt i. m. (1998) 73. Constantius egyenesen Salustiost tette felelőssé Iulianus sikerei miatt. AthanassiadiFowden i. m. (1981) 70.
345
Iulian. Ep. Ath. 282 BD {Osa me;n ou\n ejpeceivrhsen oJ PentavdioV aujtivka
kainotomei&n, oujde;n crh; levgein: ajntevpratton de; ejgw; pro;V pavnta,
kai; givnetaiv moi dusmenh;V ejkei&qen: ei\t j a[llon labw;n kai;
paraskeuavsaV
deuvteron
kai;
trivton,
Pau&lon,
Gaudevntion,
tou;V
ojnomastou;V ejp j ejme; misqwsavmenoV sukofavntaV, Salouvstion me;n wJV
ejmoi;
fivlon
ajposth&nai
paraskeuavzei,
Loukiliano;n
de;
doqh&nai
diavdocon aujtivka. Kai; mikro;n u{steron kai; FlwrevntioV h\n ejcqr;V
ejmoi; dia; ta;V pleonexivaV ai|V hjnantiouvmhn. Peivqousin ou|toi to;n
Kwnstavntion ajfelevsqai me tw&n stratopevdwn aJpavntwn i[swV ti kai; uJpo;
th&V zhlotupivaV tw&n katorqwmavtwn knizovmenon, kai; gravfei gravmmata
pollh&V me;n ajtimivaV eijV ejme; plhvrh, Keltoi&V de; ajnavstasin
ajpeilou&nta: Liban. XVIII, 84-86
jEn touvtw/ de; o[ntoV kloph&V ejdivwken
a[rconta ajrcovmenoV, FlwrevntioV de; wJV me;n u{parcoV ejdivkazen, wJV
klevptein de; eijdw;V kai; tovte eijlhfw;V ejpi; to;n grayavmenon th;n
ojrgh;n h\gen aijdouvmenoV to;n oJmovtecnon. wJV de; oujk ejlavnqanen
ajdikw&n, ajll j h\san oiJ pro;V ajllhvlouV fqeggovmenoi kai; oJ qrou&V
aujtw&/ ta; w\ta ejkevntei, to;n basileva dikasth;n ejkavqizen. oJ de; ta;
prw&ta e[feugen, ouj ga;r auJtw&/ kai; tou&to dedovsqai. 85. kai; tau&ta
ejpoivei FlwrevntioV ouj tw&/ ta; divkaia ejyhfivsqai, tw&/ de; nomivzein
ejkei&non aujtw&/ qhvsesqai ka]n ajdikei&n dokh&/. wJV de; th&V pro;V
aujto;n cavritoV plevon ei\den ejschkui&an th;n ajlhvqeian, h[lghsev te
th;n yuch;n kai; a[ndra w|/ mavlista ejcrh&to diabalw;n gravmmasin wJV
ejpaivronta to;n nevon ejxevbale tw&n basileivwn, o{V h\n ajnti; patro;V
tw&/ basilei&. 86. pavlin toivnun tou&ton ejtivmhse lovgoiV o{ th;n ejpi;
tw&/ tovte cwrismw&/ khruvttousin e[ti luvphn, kai; a{ma me;n e[stenen,
a{ma de; tw&n uJpoloivpwn ei[ceto. kai; oujk ejgenevto ceivrwn th;n gnwvmhn
tosau&ta ajdikouvmenoV.
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A szerző elítéli a császár környezetében élő sykophantákat, egyedül Constantiust
kíméli. 346 Ez az őszinteség az egész beszéden végigvonul, amint a szerző a második
Constantiushoz írott oratioban sem rejtette véka alá filozófiai nézeteit, hiszen ezek fényében
egyszersmind nyíltan vallott platónizmusáról, s pogányságáról.
Salustios a görög filozófiában és rétorikában rendkívül jártas volt, erről tanúskodik
Peri; qew&n kai; kovsmou című írása, amelyben újplatonikusként a Logos-NousMythos hármas egységéről értekezett.347 Libanios ezért írta, hogy a gall férfi hasonló szerepet
töltött be Iulianus életében, mint egykor Phoenix Achilleus mellett.348
A beszéd a következő nagyobb egységekre tagolódik:
I. Milyen gyógyírt találhatna Iulianus Salustios távozása miatt érzett fájdalma orvoslására?
Théseus és Peirithoos barátsága (240 A-244 A).
II. Iulianus filozófiai vonatkozású történeti példákban vígasztalódik (244 B-248 B):
1. Scipionak Laeliustól kell elszakadnia (244 C-245 D)
2. Periklés Anaxagorasnak mond búcsút (245 D- 248 B).
III. Iulianus az istenség segítségével képes párbeszédet folytatni önmagával (248 D-250 C).
IV. Iulianus megvígasztalódik, mert Salustios bizonyára idegenben is barátjának tünteti fel
magát, s őt magát is szívesen fogadják (250 D- 252 B).
V. Zárszó (252 BD).349
A szerző a bevezetőben a közösen eltöltött időre emlékezik, már ennek során felmerül
az a sokat hangoztatott gondolat, ami a beszédben mindvégig kulcsszerepet játszik a
koinwniva, a ‛közösködés’, ‛közösség’ fogalma. 350 A barátság leírásában hangsúlyos
továbbá a pistiva, a ‛bizalom’, és a ‛kölcsönösség’, hiszen a jó barátokat úgy emlegetik
mint poqeinoi; fivloi, egymás társaságát kereső, illetve egymásnak örvendő
barátok. 351 A povqoV, a ‛vágy’ tehát ugyancsak hozzátartozott a barátok közti kapcsolat
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R. Asmus, Kaiser Julians philosophische Werke (Lepzig 1908) 3; Bidez i. m. (1940) 182 sk.; AthanassiadiFowden i. m. (1981) 69.
347
Browning i. m. (1977) 118 sk; Dagnino, Gli occhi dell’ anima. Intreccio di scrittura fra Giuliano detto l’
Apostata e Saturninio Salustio. Il Catechismo di Salustio (Genova 1996) 163 sk.
348
Liban. Or. XII, 43.
349
A felosztás némi változtatástól eltekintve Asmus tartalmi csoportosítását követi. Asmus i. m. (1908) 5.
350
Iulian. Sal. 240 A; 242 AD; 245 AB; 252 C.
351
Iulian. Sal. 241 D pavntwn ga;r ajqrovwV eijshv/ei me mnhvmh, th&V tw&n povnwn
koinwnivaV, w|n ajllhvloiV sundihnevgkamen, th&V ajplavstou kai; kaqara&V
ejnteuvxewV, th&V ajdovlou kai; dikaivaV oJmilivaV, th&V ejn a{pasi toi&V
kaloi&V koinopragivaV, th&V pro;V tou;V ponhrou;V ijsorrovpou te kai;
ajmetamelhvtou proqumivaV te kai; rJwvmhV, wJV met j
ajllhvlwn e[sthmen
pollavkiV i\ s o n qu m o; n e[ c o n t e V, oJmovtropoi kai; poqeinoi;
fivloi. A kiemelt idézet: Hom. Il. XIII, 704 és XVII, 720. Iulian. Sal. 242 D; 243 A.
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bemutatásához.352 Míg a második Constantiushoz írott beszédben ez az Aristophanés-idézet
ironikus felhanggal szerepelt, most azonban kétségkívül komolyan kell vennünk a filivanak ezt a vonatkozását.353
A barátság eme kölcsönösségéhez Iulianus szemében is hozzátartozott az ijsorropiva és
a parrhsiva, a kapcsolat mindkét jellemzője természetesen a gondolkodásbeli közösségen
alapult. 354 Az egyenlőség, a közvetlen és szabad véleménynyilvánítás egy caesar tollából igen
figyelemre méltó gondolat.
Ez a beszéd sem nélkülözi a Themistioshoz köthető párhuzamokat, így a filozófus rétor 22.
oratiojában írt a barátságról, ugyanakkor a közmondások között is találhatunk kapcsolódási
pontokat.355

1. mei&zon ejfaivneto tou& dioruvttein to;n

[Aqw (243 B)

(Nehezebbnek tűnik, mint átvágni az Athost.)

Platón hetedik levelében az államvezetésre vonatkozóan állapítja meg, hogy nehéz hű
barátok nélkül kormányozni. Iulianus szemében nehezebb, mint az Athost átfúrni, felásni. A
konklúzióként elhangzó mondat a bizonyítás részét képezi.356 Ez az adynatont kifejező frázis
nem található meg a közmondásgyűjtők által lejegyzett paroimiák között. Elképzelhető, hogy
az érvelésben is kitüntetett szerepet játszó megfogalmazás Iulianus alkotása, azonban az sem
kizárt, hogy egy elveszettnek hitt szólás bukkan fel a császár írásai között.
A szerző bevezetőjében utal arra, hogy Constantius és környezete felelős a
történtekért, Iulianus nyíltan kimondja, hogy Salustios eltávolítása Constantius önálló döntése
volt.357 A beszéd során több alkalommal nyomatékosítja, hogy Salustiost rosszakarói juttatták
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Iulian. Sal. 243 D.
Iulian. II Const. 97 A.
354
Smith i. m. (1995) 33, 41. A filiva platónikus értelmezéséről: Alkin. Eisag. XXXIII.
355
Themistios a 22. beszédben Orestés és Pyladés barátságát emelte ki.
356
Iulian. Sal. 243 AB fhsi; gou&n o{ti «Calepwvteron ejfaivneto moi ojrqw&V ta;
politika; dioikei&n: ou[te ga;r a[neu fivlwn ajndrw&n kai; eJtaivrwn
pistw&n oi|on te ei\nai pravttein, ou[t j eujporei&n touvtwn xu;n pollh&/
rJa/stwvnh». Kaivtoi tou&to ge eij Plavtwni mei&zon ejfaivneto tou&
dioruvttein to;n [Aqw,
BARBARA
Hű barátok nélkül kormányozni a legnehezebb.
Az Athost átvágni nehéz.
Hű barátok nélkül kormányozni nehezebb, mint az Athost átvágni.
357
Iulian. Sal. 243 D eijV taujto; ga;r e[oiken aujtw&/ now&n oJ mevgaV
aujtokravtwr tau&q j ou{tw nuni; bouleuvsasqai.
353
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erre a sorsra.358 Iulianus a pogány filozófusokat felsorakoztatva meséli el, hogy ki hogyan
vígasztalódott, amikor hasonló helyzetben volt.

2. i[sw/ zugw&/ (244 C)
(Ugyanazon igában.)

Kettejük kapcsolatát, Laelius és Scipio Africanus barátságával állította párhuzamba.
Iulianus hasonló baráti kör megteremtésére törekedett, mint amilyet egykor Scipio hozott létre
maga körül. 359 A művelt államférfiakból álló baráti társaság megteremtésén azért fáradozott
az uralkodó, mert így látta biztosítottnak reformtervei megvalósulását.
A metaforát a szerző to; legovmenon-ként jelölte meg, noha az általunk vizsgált
gyűjtemények egyikében sem található. A későbbiekben (246 B pro;V kevntra
laktivzein, zugo;n th&V ajnavgkhV) előforduló két hasonló jellegű közmondás
amellett szól, hogy proverbiális kifejezésként értékeljük, s ezt támasztja alá az a nézet is, hogy
a közmondások gyakran eredeztethetőek a mezőgazdaságból vett kifejezésekből.360 Iulianus
ebben az esetben a kommentár szerint Theokritos XII. idilljéből idézett (v. 15), a syrakusai
költő e versét nemcsak ebben a beszédben használta fel. 361 Úgy tűnik, hogy Iulianus
kitüntetett figyelmet szentelt ennek az idillnek.362
Egy költői kérdésben arra kívánt rámutatni, hogy a két római arisztokrata férfi barátsága
ugyanúgy az egyenlőségen alapult, mint Iulianus és Salustios kapcsolata. Scipiot azzal
vádolták, hogy cselekedeteinek hátterében Laelius állt, mert közeli barátjával az államéletben
felmerült kérdéseket is megvitatta. Iulianusnak ugyanezt vetették szemére.363 A proverbiális
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Iulian. Sal. 241 D Ahol a „rosszak” megjelölés Asmus kommentárja szerint a Constantius környezetében élő
keresztény udvari párttal azonosítható. Asmus i. m. (1908) 20. Továbbá 245 B, ahol az „irigyekről” van szó. A
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Smith i. m. (1995) 44.
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361
Theokr. XII, 2=Iulian. Ep. 96, 7-8; Theokr. XII, 32=Iulian. Misop. 338 D.
362
Bouffartigue i. m. (1992) 259 sk.
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Iulian. Sal. 244 CD povteron wJV oJ Skhpivwn ejkei&noV, oJ to;n Laivlion
ajgaphvsaV kai; filhqei;V to; legovmenon «i[sw/ zugw&/» par j ejkeivnou
pavlin, hJdevwV me;n aujtw&/ sunh&n, e[pratte de; oujde;n w|n mh; provteron
ejkei&noV puvqoito kai; fhvseien ei\nai praktevon# o{qen oi\mai kai; lovgon
parevsce toi&V uJpo; fqovnou to;n Skhpivwna loidorou&sin, wJV poihth;V me;n
oJ LaivlioV ei[h tw&n e[rgwn,
jAfrikano;V de; oJ touvtwn uJpokrith;V.
Au{th toi kai; hJmi&n hJ fhvmh provskeitai, kai; caivrw ge ejp j aujth&/
plevon.
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kifejejezés a bizonyítás részét képezi, hiszen akik egyenlő igában vannak, azok mindig együtt
vannak, következésképp állandóan segítik egymást.364

3. Ou|toV me;n panavristoV, o}V eu\ eijpovnti pivqhtai (245 A)
(Az a legbölcsebb, aki hallgat az okos szóra.)
4. «nohvsh/ pavnq= eJautw&»/ (245 A)
(Mindent magadban gondolj meg.)

A barátságban a társak egyenlőségét, kölcsönös viszonyát, lelki és gondolkodásbeli
közösségét idézetek sorával fejtette ki Iulianus. Az első egy Hésiodosnál fennmaradt mondás
(rJh&siV), amelyet a szerző Zénón adaptációjában közölt: az cselekszik helyesen, aki
hallgat az okos szóra. Zénón tehát az önismeretnél többre értékelte a bölcs tanácsot. Iulianus
helyesnek tartotta mindkét álláspontot (Ou|toV me;n panavristoV, o}V eu\
eijpovnti pivqhtai/ nohvsh/ pavnq= eJautw&), de ezeknél megfelelőbbnek
vélte a Pythagorasnak tulajdonított szállóigét. Az érvelésben is aktív szerepet játszó
gondolatmenetet több szillogizmus felállításával követhetjük nyomon. 365 Hésiodos soraira
paroimiaként hivatkozott szerzőnk.366
364

BARBARA
Akik segítik egymást, azok barátok.
Akik egyenlő igában vannak, azok segítik egymást.
Az egyenlő igában levők segítik egymást.
365
BARBARA
A jótanács okos szó.
A legbölcsebb hallgat a jótanácsra.
A legbölcsebb hallgat az okos szóra.
A bölcs mindent meggondol magában.
Te bölcs vagy.
Te gondolj meg mindent magadban.
366
Iulian. Sal. 244 D-245 B To; ga;r toi&V ojrqw&V uJp j a[llou gnwsqei&si
peisqh&nai meivzonoV th&V ajreth&V oJ Zhvnwn poiei&tai gnwvrisma tou&
gnw&nai tivna aujto;n ejx auJtou& ta; devonta, th;n JHsiovdou meqarmovttwn
rJh&sin,
Ou|toV me;n panavristoV, o}V eu\ eijpovnti pivqhtai
Levgwn ajnti; tou& «nohvsh/ pavnq j eJautw&»/ . jEmoi; de; ouj dia; tou&to
cariven ei\nai dokei&: peivqomai ga;r ajlhqevsteron me;n
JHsivodon
levgein, a[mfoin de; a[meinon Puqagovran, o}V kai; th&/ paroimiva/ parevsce
th;n ajrch;n kai; to; levgesqai
«koina; ta; tw&n fivlwn» e[dwke tw&/
bivw/, ouj dhvpou ta; crhvmata levgwn movnon, ajlla; kai; th;n tou& nou&
kai; th&V fronhvsewV koinwnivan, Az eredeti versidézet a következőképpen hangzik: Hes. Erg.
293-295
ou|toV me;n panavristoV, o}V aujto;V pavnta nohvsh/
frassavmenoV, tav k j e[peita kai; ejV tevloV h\/sin ajmeivnw/:
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Az askrai költő sorait Aristotelés a Nikomakhosi Etika első könyvében idézte. 367
Plutarchos a Moraliában, Themistios pedig nyolcadik beszédében jegyezte le, míg Plutarchos
szintén Hésiodos útmutatásával értett egyet, addig Themistios, Iulianusszal ellentétben a
sztoikus Zénón nézeteit osztotta.368 Ebben az esetben ismeretes, hogy Themistios meríthetett
Iulianostól és nem fordítva, hiszen az uralkodó halála után néhány évvel, Valens
tanácsadójaként írta ezt a művet. 369 Kitioni Zénón e szöveghelye méltán vált rétorikai
közhellyé: az uralkodóknak feltétlenül érdemes hallgatniuk jó tanácsosaikra.370
Hésiodos versrészletét Stobaiosnál is megtalálhatjuk, a paroimiográfusok közül Apostolios
idézte a boiótiai költőt.371

5. koina; ta; fivlwn (245 A)
(A barátok vagyona közös. – Barátok közt minden közös.)

A szerző végeredményben e két nézőpont egyikét sem osztotta maradéktalanul, hanem
a Pythagoras neve alatt hagyományozott gnómát tartotta követendőnek. Iulianus ezzel
kapcsolatban a to; levgesqai kifejezést használta. A továbbiakban a szentencia
magyarázatára is vállalkozott: a mondás nem kizárólag az anyagi javakra vonatkozik,
ahogyan eredetileg értették, hanem ennél sokkal fontosabb dologra, a közös gondolkodásra.
Mindez bizonyítja, hogy Iulianus pontosan ismerte a gnóma eredetét, amelyet a fenti
gondolatmenet zárásaként, konklúzió gyanánt alkalmazott.372 Azok a barátok, akik segítenek
ejsqlo;V d jau\ kakei&noV, o{V eu\ eijpovnti pivqhtai: d. (Teubner)
Mindenben legjobb annak, ki megérti magától,
Hogy mi következik aztán és jobb végre hogyan jut.
Mégis, az is jól jár, aki meghallgatja a bölcs szót.
(ford.: Trencsényi-Waldapfel I.)
367
Arist. NE I, 1095 b.
368
Plut. Fr. 42 Moralia VII (Teubner); Them. Or. VIII, 108 C. Bouffartigue i. m. (1992) 227.
369
Themistios Valenshez (uralkodott: 364-378) írta ezt a beszédet. „Der Zweck der Änderung ist klar: die Rolle
des Themistios als Berater des in der Rede angesprochenen Kaisers Valens wird damit aufgetwertet.” B. Colpi,
Die ‛paideiva’ des Themistios. Ein Beitrag zur Geschichte der Bildung im vierten Jahrhundert nach Christus.
Europäische Hochschulsschriften Bd. 36 (Bern 1987) 32.
Iulianus és Themistios műveinek egymáshoz való viszonyára vonatkozóan: Bouffartigue i. m. (1992) 297.
370
Bouffartigue i. m. (1992) 272, 551.
371
Stob. III 4, 25. (ed. Hense)
Apost. XIII, 51 i
Ou|toV me;n panavristoV, o}V auJtw&/ pavnta nohvsei,
frassavmenoV ta; k j e[peita kai; ejV tevloV h\/sin ajmeivnw:
ejsqlo;V d j au\ kajkei&noV, o}V eu\ eijpovnti pivqhtai.
o}V dev ke mhvq j auJtw/& noevvh/ mhvt j a[llou ajkouvwn
ejn qumw&/ bavllhtai, oJ d jau\t j ajcrhvi>oV ajnhvr.
372
Iulian. Sal. 245 A. Tekintsük át a teljes gondolatvezetést (3., 4. 5.):
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egymáson, mindent megosztanak egymás között, az anyagi s a szellemi javakat egyaránt,
ezért a jó barátok között minden közös.
Mielőtt rátérnénk arra, hogy a közmondásgyűjtők közül kik jegyezték fel a
szentenciát, vizsgáljuk meg, hogy melyek azok az ókori források, ahol e gondolat
megtalálható. A mondás eredete nem vitatott, hiszen abban teljes az egyetértés, hogy a
pythagoreusoknak, illetve Pythagorasnak tulajdoníthatjuk. Diogenés Laertios és Porphyrios is
említette és magyarázta a gnómát. 373 A pythagoreus irodalomból Iulianus feltehetően
nemcsak e két szerző munkáiból meríthetett, hanem más Pythagoras-életrajzokat is ismert, így
Iamblichosét.374
Aristotelés a Nikomakhosi Ethika című művében erre az idézetre is ráakadhatunk,
méghozzá a barátságról szóló nyolcadik könyvben. 375 Az újplatonikusok közt kedvelt mű
feltétlenül nagy hatással lehetett a későbbi császárra. 376 A filozófus a pythagoreus gnóma
alapján nagyobb egységbe helyezte a közösség fogalmát, s ebből kiindulva az államformák
vizsgálatára tért át.377 Mindez a politikai filozófiához vezet el bennünket, s ezzel kapcsolatban
Aristotelésnél ismét Iulianus egyik kedvelt témájával, az igazságos és bölcs uralkodó
jellemzésével találkozhatunk.378 Barátságról vallott nézeteik több ponton is érintkeznek, így a
hasonlóság, az egyenlőség, a kölcsönösség és igazságosság fogalmában.379 Mindez arra enged
következtetni, hogy a császár behatóbban ismerhette ezt a munkát.

BARBARA
A jótanács okos szó.
A legbölcsebb hallgat a jótanácsra.
A legbölcsebb hallgat az okos szóra.
A bölcs mindent meggondol magában.
Te bölcs vagy.
Te gondolj meg mindent magadban.
Ami a barátoké, az közös.
Te a barátom vagy.
A te eredményed közös.
373
Diog. Laert. VIII, 10; Porph. VP 33.
374
Bouffartigue i. m. (1992) 267 sk.
375
Arist. NE VIII, 11 (1159 b).
376
Bouffartigue azt feltételezi, hogy Iulianus nem olvasta ezt a munkát, kizárólag reminiszcenciáit találhatjuk
meg. i. m. (1992) 415.
377
Arist. NE VIII 1159 b kai; hJ paroimiva koina; ta; tw&n fivlwn, ojrqw&V: ejn
koinwniva ga;r hJ fivlia.
1160 a pa&sai ga;r dh; faivnontai aiJ koinwnivai movria th&V politikh&V
ei\nai: ajkolouqhvsousi de; aiJ tioau&tai filivai tai&V tioauvtaiV
koinwnivaiV. PoliteivaV d j ejsti;n ei[dh triva, i[sai de; kai;
parekbavseiV, oi|on fqorai; touvtwn.
378
Maróth M. i. m. (2002) 461 skk., különösen 484 skk.
379
Arist. EN VIII 1159 a skk. R. Smith is arra hívja fel a figyelmünket, hogy Iulianus sok tekintetben követhette
Aristotelés barátságra vonatkozó definícióját. Smith i. m. (1995) 40 sk.
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A szentenciát még a delphoi jóslatok között is fellelhetjük, Kr. e. 300 és 190 közé
datált jóslatok között tartják számon, forrásunk erre vonatkozóan egy Platón Phaidrosához
írott scholion és Klearchos 72. töredéke. A scholionban az áll, hogy Menandros Adelphoi
című művében szó szerint szerepelt a mondás. Amikor a delphoiak megkérdezték Apollónt,
hogy közös felajánlást tegyenek-e, erre Pythia csupán e fenti idézettel válaszolt.380
Figyelemre méltó, hogy a pythagorasi gnómák gyűjteményében nem maradt fenn. 381
Népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, minthogy a görög és a latin irodalomban számos
helyen felbukkan akár az „eredeti”, akár allúzorikus formájában.382
A paroimiográfusok közül többen is idézték. Amint láttuk, elsőként Klearchos
töredékeiben szerepelt. Zénobios magyarázata szerint a proverbium kizárólag pythagoreusok
vagyonközösségére utalt. 383 A hivatkozásokból az is kiderül, hogy Diogenés Laertios
Timaiost tette meg e pythagoreus mondás szerzőjének.

384

A gnóma fennmaradt

Diogenianosnál, Gregórios Kypriosnál és Apostoliosnál is, de bővebbet egyiküktől sem
tudhatunk meg.385
Strömberg gyűjteményében találhatunk egy Libanios-szöveghelyet, amelyben arra hivatkozik,
hogy az antiochiai rétor első beszédében ironikus értelemben az ellenfelek közösségéről
beszél.386

A következő fejezetekben Cato, Pythagoras, Platón és Démokritos példája áll előttünk,
közös bennük, hogy valamennyiüknek el kellett szakadnia barátjuktól.

387

Periklés

nevelőjének, Anaxagorasnak mondott búcsút. Az államférfit az athéniak választották el a
filozófustól. Iulianus Periklésszel azonosítja önmagát, amikor arról ír, hogy a közakaratnak
volt kénytelen engedni, ellenben szerzőnkre a császári parancsot oktrojálták. Iulianus e
hasonlatával Constantius rendelkezéséről alkotott véleményének is hangot adott, más

380

PW 422 (Sch. Pl. Phaidr. 279 C=Klearch. Fr. 72 (Wehrli) Enquirer. The Delphians. Enquiry. Eij ejx
i[shV th;n ajnavqesin poihvswntai. Reply. Koina; ta; tw&n fivlwn.
381
Chadwick kötetében, i. m. (1959) a ’The Pythagorean Sentences’ alatt nem szerepel. 84 skk.
382
Wyss i. m. (1889): Menadr. Adelph. Fr. 9; latin változata: Ter. Ad. 803 nam vetus verbum hoc quidemst, /
communia esse amicorum inter se omnia. További hasonló szöveghelyek. Plaut. Truc. 885 verumst verbum quod
memoratur: ubi amici, esse ibidem opes. Plaut. Mil. 658 nec magis qui amico amicus sit. Ter. Phorm. 562 solus
est homo amico amicus, továbbá Accius 132; Petron. Sat. 43, 44; Plaut. Epid. 425; Plaut. Bacch. 386.
383
Zenob. IV, 79 Koina; ta; fivlwn < TivmaioV fhsi;n o{ti prosiovntaV Puqagovra/
maqhta;V peri; th;n jItalivan e[peiqen oJ filovsofoV koina;V ta;V oujsivaV
poiei&sqai. {Oqen eijV paroimivan hJ sumboulh; tou& Puqagovra h\lqen.
384
Diog. Laert. VIII, 10.
385
Diog. V, 76; Greg. Cypr. Cod. Leid. II, 54; Apost. IX, 88.
386
koina; tw&n ejcqrw&n In: Strömberg i. m. (1954) 54 ‛Libanios’ 1. Ellenfelek között minden közös.
In: Lib. Or. I, 113.
387
Iulian. Sal. 245 C.
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választása azonban nem volt, minthogy úgy viselje e büntetést, mint Periklés, aki az athéniak
értelmetlen akaratát bölcs emberhez illőn, nagy önuralommal, szelíden fogadta.388
Ez az utalás egyúttal találóan rámutat Iulianus és Salustios barátságának lényegére: a
pogány filozófia, ill. vallásosság képezte kötődésük alapját. A következőkben Iulianus egy
fiktív beszédet fogalmazott meg, miként vehetett búcsút egykor Periklés barátjától,
Anaxagorastól.389 Ez a chreiának is beillő szövegrész egyúttal azt a célt is szolgálta, hogy a
szerző, - egyelőre az athéni politikus alakja mögé rejtőzve - pogány hitéről, az istenekhez
fűződő személyes viszonyáról beszéljen.

6. pro;V kevntra laktivzein (246 B)
(Rugdalózik az ösztöke ellen.)
7. zugo;n th&V ajnavgkhV (246 B)
(A kényszer igája.)

A periklési beszéd kezdetén a mezőgazdaságból vett metaforikus kép segítségével
fogalmazta meg Iulianus, hogy Periklés nem szállhatott szembe az athéniak döntésével, nem
„rugdalózhatott az ösztöke ellen”, s számára a „kényszerűség igája” kikerülhetetlen volt.390
Hasonlóan Iulianusnak sem volt más választása Constantius döntésével szemben. Kénytelen
volt elfogadni Salustios távoztát, ezért a két proverbium ugyancsak az érvelés részét képezi.391
388

Iulian. Sal. 246 A Kaivtoi kai; tou&ton a[konta, fasivn, jAqhnai&oi th&V pro;V
to;n didavskalon ajpevsthsan sunousivaV: ajll j e[feren wJV ajnh;r e[mfrwn
th;n a[noian tw&n auJtou& politw&n ejgkratw&V kai; prav/wV.
389
Iulian. Sal. 246 A-248 B.
390
Iulian. Sal. 246 AB « jEmoi; povliV mevn ejsti kai; patri;V oJ kovsmoV, kai;
fivloi qeoi; kai; daivmoneV kai; pavnteV o{soi kai; o{pou spoudai&oi. Crh;
de; kai; ou| gegovnamen tima&n, ejpeidh; tou&to qei&oV ejsti novmoV, kai;
peivqesqai ge oi|V a]]n ejpitavtth/ kai; mh; biavzesqai mhdev, o{ fhsin hJ
paroimiva, pro;V kevntra laktivzein: ajparaivthton gavr ejsti to;
legovmenon zugo;n th&V ajnavgkhV: (A mondat dőlt betűkkel kiemelt kezdetét is tekinthetnénk
proverbiumnak, amennyiben hasonló gnómákra bukkanhatunk Sextus gyűjteményében. Ezek általában a hazára
és a szülőkre vonatkoznak, a kettő azonosítása, metaforája egyébiránt rétorikai közhely volt. Sext. 481-495
Figyelemre méltó, hogy Iulianus itt a novmoV kifejezést használja a gondolat definiálására, amennyiben a
gnómák eredetileg számos esetben törvények voltak. v. ö.: K. Horna i. m. RE)
391
BARBARA
A bölcs nem rugdalózik az ösztöke ellen.
Periklés bölcs.
Periklés nem rugdalózik az ösztöke ellen.
Metaforikus értelemben (Periklés=Iulianus; ösztöke= Constantius döntése):
BARBARA
A bölcs nem „rugdalózik” Constantius döntése ellen
Iulianus bölcs.
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Az első

mondást

maga a császár

is paroimiva-ként

jelölte

meg.

A

közmondásgyűjtők közül többen is feljegyezték az első proverbiumot: Zénobios,
Diogenianos, Gregórios, Makarios és Apostolios is. Ez utóbbi két szerzőnél magyarázatot is
találhatunk: arra az emberre mondjuk, hogy „rugdalózik az ösztöke ellen”, aki az erősebbnek
ellenszegül, a másik magyarázat szerint az önmaguknak ártókra vonatkoztatjuk.392 Zénobios
Euripidést idézi, s megemlíti, hogy Aischylosnál is fellelhető a paroimia.393 Diogenianos és
Gregórios nem fűzött hozzá magyarázatot. 394 A kommentár utalása szerint Libanios és
Nazianzi Gergely is használta ezt a proverbiumot. Ez a tény amellett szól, hogy a negyedik
században feltétlen közismert lehetett.
találkozhatunk.

395

Latin változatával Plautusnál több helyütt

396

A második: „a kényszer igája”, - beszédünkben to; legovmenon–ként szerepel csupán egy Euripidés töredékben olvasható. Érdekes kérdést vetett fel ez az idézet: Nauck
475. töredékében (Lykimnos) találhatjuk meg, noha Bidez a 478. töredékkel azonosította,
Bouffartigue szerint az Orestés 1330. sorára vezethető vissza. 397 Iulianus egyébiránt számos
helyen idézte az Orestést, noha vizsgált szerzőnknél a legtöbbször előforduló tragédia a
Phoinikiai nők.398 A ránk maradt közmondásgyűjteményekben ez a mondás nem szerepel.
Iulianus teljesíti Constantius döntését.
BARBARA
A bölcs elviseli a kényszer igáját.
Periklés bölcs.
Periklés elviseli a kényszer igáját.
Metaforikus értelemben:
BARBARA
A bölcs elfogadja Constantius döntését. (sc. a kényszer igáját)
Iulianus bölcs.
Iulianus teljesíti Constantius döntését.
392
Macar. VII, 44 Pro;V kevntra laktivzein: ejpi; tw&n meivzosin ajntiteinovntwn.
Apost. XV, 100 Pro;V kevntra laktivzeiV. ProfavsewV dei&tai movnon hJ
paroimiva: ejpi; tw&n eJautou;V blaptovntwn. Apostolios egy másik helyen hasonló
közmondásként hivatkozott rá: Apost. VI, 57 EijV oujrano;n ptuveiV: ejpi; tw&n kaq j
eJautw&n ti prattovntwn: h] ejpi; tw&n uJbrizovntwn eijV ejxaivreta: e[sti
de; oJmoiva th&/ Pro;V kevntra laktivzein.
393
Zénob. V, 70 Pro;V kevntra laktivzein: paroimiva, h|V mevmnhtai EujripivdhV:
Pro;V kevntra laktivzoimi qnhto;V w]n qew&/.
Kai; AijscuvloV de; tauvthV mevmnhtai.
394
Diog. VII, 84 Pro;V kevntra laktivzeiV: dhvlh hJ paroimiva. Greg. Cypr. V, 100
Pro;V kevntra laktivzei.
395
Liban. Ep. 1190; Greg. Naz. Christ. Pat. 2266.
396
Wyss i. m. (1889) 80: Plaut. Truc. 768 si stimulos pugnis caedis, manibus plus dolet; Pseud. 137 quos quom
ferias, tibi plus noceas; Cas. II 6, 8 stimulus ego nunc sum tibi.
397
Nauck Eurip. 475 fr. to; th&V ajnavgkhV ouj levgein o{son zugovn Nauck véleményét
osztotta Bidez is, aki a 478. fragmentumot adta meg kommentárjában, Bidez i. m. (19329 197. A helyes
azonosítás Bouffartigue szerint az Orestés említett helye: Eurip. Orest. 1330. Bouffartigue i. m. (1992) 216.
398
Bouffartigue i. m. (1992) 216. A császárnál fennmaradt euripidési szöveghelyek mindegyike egy-egy
stilisztikai eszközt képvisel, ez iménti a metaforák közé sorolható. Iulianus Eusebiához írott beszédében már
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8. Nou&V oJrh&/ kai; nou&V ajkouvei (247 A)
(Az értelem lát, az értelem hall.)

Iulianus a továbbiakban érdekes fejtegetésbe kezd: a Napnak, azaz Héliosnak
köszönhetően adatik meg az embereknek a látás képessége, s a szem által befogadott képeket
a fantázia segítségével a későbbiekben is képesek vagyunk látni. A képzelet maga az értelem,
amely lehetővé teszi a gondolati látást, ezáltal a Nous biztosítja a felidézett látást, a
visszaemlékezést. A szerző ezzel kapcsolatban Epicharmos töredékére hivatkozik: „a szellem
lát, a szellem hall”, s a Nous gyors működésére vonatkozó kitérőjét egy homérosi idézettel
támasztja alá. 399 Periklés alakjába burkolózva Iulianus ezzel a látás és a gondolkodás
platónikus összefüggését fogalmazta meg, ami intellektuális vígaszt nyújthat barátja távozása
felett érzett elkeseredésében. A gnóma konklúzióként hangzik el a beszédben, s feltétlenül
szerepet játszott az érvelésben.400
A középső és az újplatónizmus viszont több tant is átvett Platón tanítványától.
Aristotelés a lélekről, az emlékezésről és az álmokról szóló könyveiben írt a látás és a

hivatkoztunk egy közmondásként előforduló Euripidés-szöveghelyre, amely litotes. (Phoin. 530=Iulian. Eus. 124
C) Bouffartigue i. m. (1992) 220.
399
Iulian. Sal. 246 B-247 A Nu&n ajpallavttesqai to;n
jAnaxagovran ajf j hJmw&n
keleuvei, kai; to;n a[riston oujk ojyovmeqa tw&n eJtaivrwn, di j o}n
hjcqovmhn me;n th&/ nuktiv, o{ti moi to;n fivlon ejdeivknuen, hJmevra/ de;
kai; hJlivw/ cavrin hjpistavmhn, o{ti moi parei&cen oJra&n ou| mavlista
h[rwn.
jAll j eij me;n o[mmatav soi devdwken hJ fuvsiV, w\ PerivkleiV,
movnon w{sper toi&V o[rnisin, oujde;n ajpeikovV ejstiv se diaferovntwV
a[cqesqai: eij de; soi yuch;n ejnevpneuse kai; nou&n ejnh&ken, uJf j ou|
ta; me;n polla; tw&n gegenhmevnwn kaivper oujj parovnta nu&n oJra&/V dia;
th&V mnhvmhV, polla; de; kai; tw&n ejsomevnwn oJ logismo;V ajneurivskwn
w{sper o[mmasin oJra&n prosbavllei tw&/ nw&/, kai; tw&n ejnestwvtwn ouj ta;
pro; tw&n ojmmavtwn hJ fantasiva movnon ajpotupoumevnh divdwsin aujtw&/
krivnein kai; kaqora&n, ajlla; kai; ta; povrrw kai; muriavsi stadivwn
ajpw/kismevna tw&n legomevnwn para; povda kai; pro; tw&n ojfqalmw&n
deivknusin ejnargevsteron, tiv crh; tosou&ton ajnia&sqai kai; scetlivwV
fevrein# o{ti de; oujk ajmavrturoV oJ lovgoV ejstiv moi,
Nou&V oJrh&/ kai; nou&V ajkouvei
Fhsi;n oJ SikeliwvthV, ou{twV ojxu; crh&ma kai; tavcei crwvmenoV
ajmhcavnw/, w{sq j o{tan tina; tw&n daimovnwn {OmhroV ejqevlh/ kecrhmevnon
ajpivstw/ poreivaV ejpidei&xai tavcei,
JWV d j o{t j a[n aji?xh/ novoV ajnevroV
fhsiv.
400
BARBARA
A látott képet az értelem fogja fel.
A Nap segítségével látunk képeket.
A Nap segítségével működik értelmünk.
Az érzékelésre visszaemlékezünk.
A látás és hallás érzékelés
A látásra és a hallásra emlékezünk.
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képzelet összefüggéseiről.401 Jelen esetben ismét a Nikomakhosi Ethikához fordulhatunk, ahol
Aristotelés a két értelmes lélekrész egyikét, a sophiát az első princípiumal kapcsolta össze.402
Ez a gondolat jelent meg Poseidóniosnál is, aki azt tanította, hogy a kosmos lát és hall, s
ennek alapján Hélios mindent figyelemmel kísér, a sympatheia következtében a világban
minden kölcsönhatásban áll egymással. 403 Plótinos e tanítás alapján mondta ki, hogy a
világlélek „egy és oszthatatlan egész”, s a barátságot is e közös eredetre vezethetjük vissza.404
A Nous e misztikus újplatónikus értelmezése a második Constantiushoz szóló beszédben is
megtalálható (68 C skk.), ahol Iulianus a Menexenos című Platón-dialógusból idéz. Ez a
filozófiai kitérő segített abban, hogy a császár műveit közel egy időre datáljuk.405
Iulianus csupán ezen az egy helyen hivatkozott a „szicíliaiként” aposztrofált íróra.406
Mind görög mind római szerzők szívesen idézték Epicharmos e híres sorát, többek között
Platón, Aristotelés, Plutarchos, Cicero, Plinius. 407 Figyelemre méltó, hogy az Iliashoz írott
scholionok között is szerepel az álomra vonatkozóan. 408 Elképzelhető, hogy Iulianus is
másodkézből vette át Epicharmos töredékét.409
Salustius 362 tavaszára datálható fent említett művében ugyancsak találkozhatunk
Epicharmos sorával, egyébiránt a filozófiai munka számos vonatkozásában kapcsolódott
Iulianushoz.410
A gnómát a közmondásgyűjtők is számon tartották, Apostolios a következő
magyarázatot fűzte hozzá: a Nous erősebb minden lelki és testi képességnél.411

401

Aristotelés felismerése az a megállapítás, hogy a sensus communis segítségével vagyunk képesek érzékelni a
világot, a phantasia viszont már nem kapcsolódik szorosan érzékszerveinkhez, ami egy korábbi érzület
felidézését jelenti, s ez az emlékezés (memoria). Maróth i. m. (2002) 367 skk. Alcinoos, Eisag. XII: a kosmos,
amelynek nincs szüksége a látásra és a hallásra, s tartalmazza a Noust. XVIII: a látásról.
402
Arist. NE 1139 a. Aristotelés ezt a szemlélődő lélekrészt nevezte sophiának. Maróth i. m. (2002) 377.
403
Theiler i. m. (1964) 83, 85.
404
Maróth i. m. (2002) 390.
405
Bouffartigue i. m. (1992) 656.
406
Bouffartigue i. m. (1992) 97.
407
Plat. Phaid. 65 B erre vonatkozik; Arist. Probl. IX, 33; Plut. Mor. 336 B; Cic. Quaest. Tusc. I, 20, 46; Plin.
NH. XI, 54, 156.
408
Schol. Ven. ad Hom. Il. X, 25.
409
Bouffartigue i. m. (1992) 253.
410
Sal. Peri; Qew&n kai; Kovsmou 9 oJ me;n nou&V a{ma pavnta oJra&/ , oJ de;
lovgoV ta; me;n prw&ta ta; de; deuvtera levgei.
A mű datálásához és Iulianus írásaival való rokonsághoz: G. Dagnino i. m. (1996) 147. Továbbá: G. Rochefort,
Le Peri; Qew&n kai; Kovsmou de Saloustios et l’influence de l’Empereur Julien, R.E.G. LXIX, (1956)
50-66; J. Puiggali: ‛La démonologie de l’ empereur Julien étudiée en elle-même et dans ses rapports avec celle
de Saloustios’ LEC 50 (1982) 293-314.
411
Apost. XII, 13 Nou&V oJra&/, kai; nou&V ajkouvei: oJ ga;r nou&V kreivsswn
pasw&n dunavmewn tw&n te yuch&V tw&n te swvmatoV.
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9. e{petai ga;r u{briV me;n kovrw/, e[rwV de; ejndeiva/. (247 C)
(A hybris a mértéktelenség, a vágyakozás a hiányérzet következménye.)

A Nous képességénél fogva nincs szükségünk arra, hogy mindig lássuk azt, akivel
együtt szeretnénk lenni, hiszen a képzelet lehetővé teszi a belső látást. Iulianus azzal
vigasztalja magát, hogy túlzásba sem szabad esnünk, mert az a fenti közmondás szerint
nemcsak az emberi, hanem az isteni szférában is visszatetszést kelt. A szeretetnek ugyanakkor
jót is tesz a távolság, mert a vágyakozás (e[rwV) tartja életben a szeretetet (ajgapa&n
kai; stevrgein). Sovány vígasz ez az elváló barátok számára. A közmondás ebben az
esetben ismét az érvelés eszköze.412
Iulianus a periklési beszéd lezárásaként még egyszer filozófiai síkon is összegzi a látás
és a memória, illetve a látás és a Nous összefüggéseit: a végeredmény az aisthésis testi
vonatkozásának teljes kiküszöbölése, az értelem győzelme a test felett.413 Ezzel kapcsolatban
szerzőnk Plótinos Enneadesére (!) utal.414
Amennyiben mindezeket Iulianus és Constantius egymáshoz való viszonyában
értékeljük, akkor elmondhatjuk, hogy az ifjú caesar ezzel az eszmefuttatással a császár
döntését igyekezett ignorálni, hiszen látszólag sikerült túltennie magát Salustios távozása
felett érzett elkeseredésén.

412

Iulian. Sal. 247 C Ou[koun oujde; th;n eu[noian ajmblutevran e[cein eijkovV,
eij mh; kai; ma&llon ajgapa&n kai; stevrgein: e{petai ga;r u{briV me;n
kovrw/, e[rwV de; ejndeiva/.
BARBARA
A mértéktelenség a túlzásból ered.
A hybris a mértéktelenség következménye.
A hybris túlzásból ered.
A hiányérzet vágyakozás.
Aki szeret, az szerettei hiányát érzi.
A szeretet vágyakozás.
413
Iulian. Sal. 248 AB Tau&ta ejnnoou&nteV, touvtoiV strefovmenoi toi&V eijdwvloiV,
tuco;n oujk ovneivrwn nukterinw&n ijndavlmasi prosevxomen, oujde; kena;
kai; mavtaia prosbalei& tw&/ nw&/ fantavsmata ponhrw&V uJpo; th&V tou&
swvmatoV kravsewV ai[sqhsiV diakeimevnh. Oujde; ga;r aujth;n paralhyovmeqa
th;n ai[sqhsin uJpourgei&n hJmi&n kai; uJphretei&sqai: ajll j ajpofugw;n
aujth;n oJ nou&V ejmmelethvsei touvtoiV pro;V katanovhsin kai; suneqismo;n
tw&n ajswmavtwn diegeirovmenoV: nw&/ ga;r dh; kai; tw&/ kreivttoni
suvnesmen, kai; ta; th;n ai[sqhsin ajpofugovnta kai; diesthkovta tw&/
tovpw/, ma&llon de; oujde; deovmena tovpou oJra&n te kai; ejra&n
pefuvkamen, o{soiV ajxiwV bebivwtai th&V toiauvthV qevaV, ejnnou&nteV
aujth;n kai; sunaptovmenoi.»
414
Plot. Enn. I, 3, 2 jApo; de; tw&n ajretw&n h[dh ajnabaivnein ejpi; nou&n, ejpi;
to; o[n: kajkei& badistevon th;n a[nw poreivan.
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A fenti idézet első tagmondatát Theognis egyik költeményében találhatjuk meg,
ugyanakkor Solón neve alatt fennmaradt töredékek között is szerepel. 415 A folytatás minden
bizonnyal Iulianus kiegészítése, de nem lehetünk biztosak afelől, hogy szerzőnk e lírikusoktól
vette át a paroimiát.
A gyűjtők is feljegyezték a hybrisre vonatkozó proverbiumot, így Stobaiosnál s
Diogenianosnál is szerepel. Stobaios ebben az esetben Aristotelés egyik töredékét idézte
(Rose 57. fr.). Ez a szöveghely két szempontból is érdekes, egyrészt, mert a filozófus is
kiegészítette egy másik tagmondattal, ezáltal Iulianus megfogalmazása és mondatszerkesztése
nagyon hasonlatos ehhez a töredékhez. A másik figyelemre méltó összefüggés az, hogy
Aristotelés a phronésisszel kapcsolatban említette.416 E kapcsolódási pont ismét arra enged
következtetni, hogy Aristotelés írását véljük felfedezni a Salustioshoz szóló paramythétikos
forrásai között!
A Diogenianosnál fennmaradt idézetben csupán azt találhatjuk, hogy azokra
vonatkozik, akik szerencséjük miatt elbizakodottá válnak.417

10. gravfein ejf= u{datoV;
11. livqon e{yein
12. iJptamevnwn ojrnivqwn ejreuna&n i[cnh th&V pthvsewV (249 A)
(Vízre írni. Követ főzni. Szálldosó madarak repülésének nyomát kutatni.)

Iulianus Periklés fiktív beszédét Plótinos gondolataival zárta, majd visszatér saját
életútjára, s azzal próbálja magát vígasztalni a továbbiakban, hogy noha Salustius távoztával
megfosztották őt a szabad emberhez méltó baráti társaságtól, s ennek következtében
magányossá vált, gondolatait mégsem köthetik gúzsba. A szerző három egymást követő

415

Theog. 153 (W1) Tivktei toi kovroV u{brin, o{tan kakw&/ o[lboV e{phtai
ajnqtrwvpw/ kai; o{tw/ mh; novoV a[rtioV h\/.
Diogenianoshoz írott kommentárban Solón egyik töredéke szerepel e közmondás forrásaként: Sol. Fr. 6
Tivktei ga;r kovroV u{brin, o{tan povluV o[lboV e{phtai. Bouffartigue Theognis
szerzősége mellett érvel: Bouffartigue i. m. (1992) 253.
416
Stob. 3, 54=Hense G III, 25
jAristotevlouV
(fr. 57 Rose) kai; tou&to kat j
ajlhvqeian ou{twV e[cei: tivktei ga;r, w{sper fhsi;n hJ paroimiva, kovroV
me;n u{brin, ajpaideusiva de; met j ejxousivaV a[noian: ajll j o{sw/ per
a[n au|tai ma&llon aiJ diaqevseiV kaq j uJperbolh;n uJpavrxwsi, tosouvtw/
kai; pleivw kai; meivzw to;n kekthmevnon blavptousi, cwri;V fronhvsewV
paragenovmenai.
417
Diogen. VIII, 22 Tivktei ga;r kovroV u{brin o{tan kakw&/ ajndri; pareivh: ejpi;
tw&n tai&V eujtucivaiV ejpairomevnwn.

54

proverbiumot is felsorakoztat erre vonatkozóan, hiszen képtelenség az, hogy szellemi
szabadságában korlátozzák.418
Constantiusnak szólt e három közmondás, aki jóllehet Iulianust megfoszthatta
Salustius testi valójától, de szellemi érintkezésüktől nem foszthatja meg egyiküket sem. A
közmondások premisszaként jelennek meg a beszédben, e minőségükben szerepet játszanak
az érvelésben. 419 E három adynatonból következik, hogy nem Constantius elszigetelő
törekvése kudarcot vallott, mert képzeletben mégsem szakadnak el egymástól a jó barátok.420
Valamennyi metafora egy-egy adynatont takar. A szentenciák közismertek voltak,
több gyűjteményben is fennmaradtak. A „vízre írni” proverbium már Menandros és
Plutarchos neve alatt is fennmaradt, Menandros a hitvány férfiak esküjére vonatkoztatta,
Plutarchos pedig adynatonjai között sorolta fel.421 A bizánci szerzők közül Makarios csupán
azt írja, hogy a közmondás azokra vonatkozik, akik lehetetlenséget kísérelnek meg. 422
Apostolios viszont másképp értelmezte a paroimiát, ő a bíróságon használatos víziórákkal
magyarázta. 423 Az Athos-gyűjteményben is megtalálhatjuk, ahol számos egyéb adynaton
között szerepel.424

418

Sal. 249 A h] tou&to me;n ejsti tevraV h[dh kai; prosovmoion tw&/ gravfein
ejf= u{datoV kai; tw&/ livqon e{yein kai; tw&/ iJptamevnwn ojrnivqwn
ejreuna&n i[cnh th&V pthvsewV
419
BARBARA
Vízre írni, követ főzni, szálldosó madarak repülésének nyomát kutatni lehetetlen.
Az ember gondolatát gúzsba kötni olyan, mint vízre írni, követ főzni, szálldosó madarak repülésének nyomát
kutatni.
Az ember gondolatát gúzsba kötni lehetetlen.
420
Iulian. Sal. 249 A oujkou&n ejpeidh; touvtwn hJma&V oujdei;V ajfairhvsetai,
sunesovmeqa dhvpouqen aujtoiv pwV eJautoi&V, i[swV de; kai; oJ daivmwn
uJpoqhvsetaiv ti crhstovn: ouj ga;r eijko;V a[ndra eJauto;n ejpitrevyanta
tw&/ kreivttoni pantavpasin ajmelhqh&nai kai; kataleifqh&nai pantelw&V
e[rhmon:
421
Menandr. Monost. 26 jAndrw&n de; fauvlwn o{rkon eijV u{dwr gravfe. Plut. Peri;
tw&n ajdunavtwn 5 EijV u{dwr gravfeiV. E szöveghelynél a kommentárban hasonló
proverbiumként szerepel a „hamuba írni” (eijV tevfran gravfein), e közmondást Iulianus
athéniakhoz írott beszédében is megtalálhatjuk (Iulian. Ep. Ath. 286 D).
422
Macar. IV, 95 Kaq j u{datoV gravfei < ejpi; tw&n ajnovhta ponouvntwn. A
lábjegyzetben még több párhuzamos helyet említ a kiadó, ahol a közmondás csak más proverbiumok
magyarázatául szolgál: Diog. II, 59; Macar. V, 50; Apost. VI, 80. Így szerepel Strömbergnél is: Epictetus 2,
Strömberg i. m. (1954) 37.
423
Apost. VIII, 18 jEf j u{dwr < ejn tai&V divkaiV oJ ejpimelhsovmenoV tinoV
ejlavlei pro;V u{dwr. Mindezt azért tartottuk szükségesnek megemlíteni, mert Bidez éppen ezt a helyet
adta meg a közmondás magyarázatául, ami szerintünk helytelen.
424
Ath. VA 18: 18 b (i), 18 b (ii), 18 b (iii), 18 b1 (i), 18 b1 (ii), 18 b2. A kommentárban a szerző számos
szöveghelyet közöl a közmondásra vonatkozóan. 176 skk. További adynata: 14 ab, 15, 16 ab, 17 a-e, 18 a-f. 137
skk. Ezek között Iulianus másik két paroimiáját nem találhatjuk meg. Athos i. m. (1995)

54

A „követ főzni” kifejezés ugyancsak nagy népszerűségnek örvendett. Aristophanés
Darazsak című komédiájában is szerepel.425 Makarios és Apostolios is feljegyezte, s míg az
előbbi csak annyit tett hozzá, hogy ez a szállóige azokra vonatkozik, akik képtelen dolgokkal
kísérleteznek. 426 Apostoliosnál viszont ismét bőséges magyarázatot találunk a kifejezésre.
Makarios magyarázatával ő is egyetért, ugyanakkor több érdekes információval is
kiegészítette interpretációját: különböző anyagok égéstermékeinek füstjét nevezte meg, s azt
mondta, hogy a kő főzése során aijqavlh, azaz kőből származó korom keletkezik.427
A harmadik proverbiumhoz ugyancsak e bizánci szerző adott magyarázatot, aki ezt a
szólást is a hiába fáradozókra vonatkoztatta.428 A közmondást Strömberg is idézte, mégpedig
éppen Iulianusnál. A hivatkozások között Aischylos Agamemnón és Heten Thébai ellen című
drámájának egy-egy hasonló kifejezését adta meg.429

13. Megarevwn merivV (249 C)
(A megaraiak szektája.)

Iulianus meggyőződése szerint Sókratés daimonionja, továbbá az a tény, hogy az
istenek hatékonyan voltak képesek közreműködni Achilleus sorsában azt bizonyítja, hogy
kapcsolatba léphetünk a transzcendentális erőkkel. Szerzőnk röviden magyarázza az
újplatónikus henósist: az értelem isteni közreműködés folytán önmaga felé fordul, azonban az
egyesülés kizárólag önerőből jöhet létre. Nem is fejtegeti hosszan ezt a filozófiai
interpretációt, hanem ironikus éllel csupán annyit jegyez, hogy e tanokat nem a megaraiak
szektája hirdeti, hanem azok, akik eljutottak az első Létezőre vonatkozó bölcsességhez. A
proverbiális kifejezés premisszaként jelentkezik a műben: a megaraiak méltatlanok a platóni

425

Aristoph. Vesp. 280 livqon e{yeiV. Továbbá más, kövekre vonatkozó közmondásokat is találhatunk a
komédiaíróknál: Wyss i. m. (1889) 97 skk.
426
Macar. V, 63 Livqon e{yein < ejpi; tw&n ajdunavtoiV ejpiceirouvntwn. (E
közmondáshoz tartozó lábjegyzetben Leutsch többek között Iulianusra is hivatkozott, s az említett három
proverbiumot együtt idézi.) 185. Ugyanez a magyarázat található máshol is: App. III, 67.
427
Apost. X, 68 Livqon e{yein < ejpi; tw&n ejpiceirouvntwn ta; ajduvnata
poih&sai.
jIstevon o{ti aijqavlhn levgomen to;n ajpo; livqwn kapnovn:
ajtmo;n de; to;n ajpo; u{datoV: bdevloV de; to;n ajpo; luvcnwn: lignu;n de;
to;n ajpo; ejlaivou kai; kai; khrou&: knivssan de; to;n ajpo; tw&n krew&n:
kapno;n de; kurivwV to;n ajpo; xuvlwn.
428
Apost. XII, 100
[OrniV zhtei;V, ajnevmouV qhreuveiV < ejpi; tw&n mavthn
kopiovntwn.
429
Strömberg i. m. (1953) Julian 1.; Aisch. Agam. 394 diwvkei pai&V potano;n o[rnin. Sept. 500
petovmena diwvkein
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filozófiára, ezzel a bölcselet csupán a pogány tudósokat illeti. A megaraiakat azonosíthatjuk a
keresztényekkel, tehát a keresztények nem érhetnek fel a platóni filozófiához. 430
A „megaraiak szektája”, a megaraiak híressé vált jóslatkérésére vonatkozik: amikor a
hagyomány szerint az aigioniak vagy a megaraik (a mondás mindkét városhoz köthető)
megkérdezték Pythiától, hogy a hellének közül kik a legkiválóbbak, ő azt válaszolta, hogy ők
sem a harmadik, sem a negyedik, de még a tizenkettedik helyet sem foglalhatják el, s nem is
vehetők számításba. 431 A megaraiakat ebben az összefüggésben a pogány értékrenddel
szemben álló keresztényekkel azonosíthatjuk.432 Velük ellentétben az újplatonikus iskola, s a

430

Iulian. Sal. 249 BD Ei{petov toi kai; Swkravtei daimovnia fwnh; kwluvousa
pravttein o{sa mh; crewvn h\n. Fhsi; de; kai; {OmhroV uJpe;r jAcillevwV
Tw&/ ga;r ejpi; fresi; qh&ken,
wJV tou& qeou& kai; ta;V ejnnoivaV hJmw&n ejgeivrontoV, o{tan ejpistrevyaV
oJ nou&V eijV eJauto;n auJtw&/ te provteron xuggevnhtai kai; tw&/ qew&/ di
jeJautou&& movnou, kwluovmenoV uJp j oujdenovV. Ouj ga;r ajkoh&V oj nou&V
dei&tai pro;V to; maqei&n oujde; mh;n oJ qeo;V fwnh&V pro;V to; didavxai
ta; devonta, ajllj aijsqhvsewV e[xw pavshV ajpo; tou& kreivttonoV hJ
metousiva givnetai tw/& nw/&: tivna me;n trovpon kai; o{pwV, ouj scolh;
nu&n ejpexievnai: to; d j o{ti givnetai, dh&loi kai; safei&V oiJ mavrtureV,
oujk a[doxoiv tineV oujd j ejn th&/ Megarevwn a[xioi tavttesqai merivdi,
ajlla; tw&n ajpenegkamevnwn ejpi; sofiva/ ta; prw&ta.
CESARE
A „megaraiak szektája” nem juthat el a bölcsességhez.
A keresztények szimbóluma a megaraiak szektája.
A keresztény (szimbóluma) nem juthatnak el a bölcsességhez.
431
Bidez i. m. (1932) 200. 4. jegyzet; Bouffartigue i. m. (1992) 302. A jóslat a megaraiakra vagy az aigioniakra
vonatkozott, mindkettőjükkel kapcsolatban idézték, s a jósda első korszakához köthető: Ion Hist. (FHG II, 51) fr.
17 és Mnaseas (FHG III, 157) fr. 50 PW 1 Enquirer. The Men of Aegium. Enquiry. tivneV kreivttouV
ei\en tw&n JEllhvnwn. Reply.
gaivhV me;n pavshV to; Pelasgiko;n
[ArgoV
a[meinon,
i{ppoi Qessalikaiv, Lakedaimovniaiv te gunai&keV,
a[ndreV d j oi{ pivnousin u{dwr kalh&V jAreqouvshV:
ajll j e[ti kai; tw&n eijsi;n ajmeivnoneV, oi{ te meshgu;
TivrunqoV naivousi kai; jArkadivhV polumhvlou
jArgei&oi linoqwvrhkeV, kevntra ptolevmoio:
uJmei&V d j AijgiveeV, ou[te trivtoi ou[te tevtartoi
ou[te duwdevkatoi, ou[t j ejn lovgw/, ou[t j ejn ajriqmw&/.
iJstorei& de; MnasevaV o{ti Aijgiei&V oiJ ejn jAcaiva/ katanaumachvsanteV
Aijtwlou;V
kai;
labovnteV
penthkovntoron
aujtw&n
dekavthn
Puqoi&
ajnatiqevnteV hjrwvtwn tivneV kreivttouV ei\en tw&n
JEllhvnwn: hJ de;
Puqiva e[crhsen aujtoi&V ta; prokeivmena. Kai;
[Iwn de; Aijgieu&si
doqh&nai to;n crhsmo;n iJstorei&. tineV de; oi[ontai Megareu&sin eijrh&sqai
aujto;n kai; profevrontai <
JUmei&V d j, w\ Megarei&V, ou[te trivtoi ktl.,
wJV kai; KallivmacoV ejpi; toi&V jEpigrammativoiV. Parke, Wormell i. m. (1956) vol. II.
1.
432
Asmus i. m. (1908) 20. Bidez, noha megkérdőjelezve, de ugyancsak a keresztényekkel azonosította a
megaraiakat. Bidez i. m. (1932) 200.
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szerző szemében egyik legjelentősebb képviselőjük, Iamblichos az, aki a filozófia csúcsára
eljutott.433
Iulianus többször hivatkozott delphoi jóslatokra, ez a jóslat azonban azért is érdemel
különösebb figyelmet, mert már nagyon korán közmondás lett. Ókori szerzők igen gyakran
utaltak rá, ami arról árulkodik, hogy proverbiumként használták.434
A paroimiográfusok csupán az aigioniak neve alatt jegyezték fel ezt az általunk
bemutatott szövegben megaraikra vonatkozó mondást. Zénobios részletesen magyarázta
eredetét, Diogenianos és Apostolios már kevésbé voltak alaposak. E két szerző kommentárja
csaknem szó szerint egyezik. Abban azonban valamennyien egyetértettek, hogy a hitványakra
és a semmirekellőkre vonatkozott.435
A következőkben az újplatonikusok körében kedvelt homérosi hőssel, Odysseusszal
találkozhatunk. Athéné segítségével megvalósuló hazatérését a filozófusok az érzéki világ
felett aratott győzelemnek tekintik. Iulianus is önmegtartóztatása és kitartása miatt dicséri őt.
Athéné az újplatonikus interpretációk hatására Providenciaként jelenik meg.436

14. siwphlovteroV w]n kai; tw&n Puqagovra/ telesqevntwn (251 C)
(Jobban hallgat, mint Pythagoras követői.)

Nagy Sándor Homérost hiányolta, mert nem volt mellette oly költő, aki méltón
megénekelte volna tetteit. Achilleus és a többi harcos szerencsés volt ebben a tekintetben,
ennek következtében Alexandros állandóan elégedetlen volt sorsával.437 Azok a kifejezések,
433

Iulian. Sal. 249C to; d j o{ti givnetai, dh&loi kai; safei&V mavrtureV, oujk
a[doxoiv tineV oujd j ejn th&/ Megarevwn a[xioi tavttesqai merivdi, ajlla;
tw&n ajpenegkamevnwn ejpi; sofiva/ ta; prw&ta. Asmus i. m. (1908) 20.
434
Bouffartigue i. m. (1992) 302.
435
Zenob. I, 48 AijgieveV ou[te trivtoi ou[te tevtartoi < ejpi; tw&n eujtelw&n
kai; mhdeno;V ajxivwn. OiJ ga;r Aijgiei&V oiJ ejn
jAcaiva/ nikhvsanteV
Aijtwlou;V th;n Puqivan ejxhrwvtwn, tivneV eijsi; kreivttoneV tw&n
JEllhvnwn: hJ de; ei\pen,
JUmei&V d j AijgieveV ou[te trivtoi ou[te tevtartoi. Diog. I, 47 AijgieveV
ou[te trivtoi ou[te tevtartoi < ejpi; tw&n pantelw&V eujtelw&n kai;
mikrw&n.
jErwtwvntwn ga;r tinw&n, tivneV kreivttouV tw&n
JEllhvnwn#
tou&to ajntefqevgxanto AijgieveV ou[te trivtoi ou[te tevtartoi. Apost. I, 59
AijgieveV ou[te trivtoi ou[te tevtartoi < ejpi; tw&n pantelw&V eujtelw&n
kai; mikrw&n. ejrwtwvntwn ga;r tinw&n, tivneV kreivttouV tw&n
JEllhvnwn#
tou&to ajpefqevgxanto Aijgiei&V ou[te trivtoi ou[te tevtartoi.
436
Athanassiadi i. m. (1981) 70. Iulian. Sal. 249 D- 250 D. Iulianus a következő Odysseiaból származó részlettel
jellemezte a homérosi hőst: Hom Od. XIII, 331 Ou{nek j ejphthvV ejssi kai; ajgcivnooV
kai; ejcevfrwn.
437
Iulian. Sal. 250 D-251 A.
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amelyeket Iulianus használ, arra engednek következtetni, hogy Nagy Sándort hybrisszel
vádolja nagyratörő tervei miatt, minden téren a mértéktelenség jellemezte az uralkodót.438
Iulianus e példával feltehetően Constantiusra kívánt utalni, hiszen a császárnak
ugyancsak számos dicsérője akadt, s a szerzőnk által felsorolt tulajdonságok alapján nagyon
hasonlít a kép az Ammianus Marcellinus alapján, s Iulianus Athéniakhoz írott episztulájából
megismert uralkodóhoz. Constantius csakúgy, mint Alexandros, hybrisszel vádolható.
Szerzőnk mesterien váltogatja a szereplőket, s most önmagáról ír; e szembeállítás
megerősít bennünket iménti feltételezésünkben: Alexandros paradigmája Iulianus korára
vonatkozik. Saját személyét a következő módon határolja el az eddigiektől: kijelenti, hogy ő
megelégszik a meglévővel, s nem szeretne cifra beszédeket hallani, csupán az a fontos, hogy
Salustios a barátja, s a többiről, ami a filozófiai tanokat illeti, jobban kell hallgatniuk, mint
azoknak, akiket a pythagoreus tanokba beavatottaknak. Szerzőnk e fenti proverbiális
kifejezéssel érvelt.439
A Suda lexikonban ismeretlen forrásra, kérdőjellel az egyik proverbium-gyűjteményre
utalva megtalálható e pythagoreusokra vonatkozó mondás, továbbá Hesychiostól Pythagoras
követőinek szokásairól értesülhetünk, itt olvashatunk a hallgatási kötelezettségről.440
A pythagoreusokra tett célzás egy a pythagoreus irodalomból felhasznált proverbiális
példák sorából. A samosi bölcselő Iulianus műveiben gyakran felbukkan, megítélése szerint

438

Iulian. Sal. 251 BC.
Iulian. Sal. 251 BD jAlla; tw&/ me;n ei[te mevgeqoV ajreth&V uJpavrcon tw&n
prosovntwn ajgaqw&n oujdamw&V ejlavttwn suvnesiV ™de;∫ eijV tosauvthn
ejpiqumivan th;n yuch;n ejxh&gen, w{ste meizovnwn h] kata; tou;V a[llouV
<ejfivesqai>, ei[q j uJperbolhv tiV ajndreivaV kai; qavrsouV
eijV
ajlazoneivan neuvousa kai; pro;V aujqavdeian blevpousa, ajfeivsqw skopei&n
ejn koinw&/ toi&V boulomevnoiV ejpainei&n h] yevgein aujto;n, ei[ tiV a[ra
kai; tauvthV uJpolambavnei th&V merivdoV proshvkein ejkeivnw/. JHmei&V de;
toi&V
parou&sin
ajgapw&nteV
ajei;
kai;
tw&n
ajpovntwn
h{kista
metapoiuvmenoi, stevrgomen mevn, oJpovtan oJ khvrux ejpainh&/, qeathvV de;
sunagwnisth;V pavntwn hJmi&n gegonwvV, <mh;> tou;V lovgouV paradexavmenoV
eijV cavrin kai; ajpevcqeian eijkh&/ peplasmevnouV: ajrkei& de; hJmi&n kai;
filei&n oJmologw&n movnon, ejV de; ta; a[lla siwphlovteroV w]n kai; tw&n
Puqagovra/ telesqevntwn.
BARBARA
Aki az újplatónikus filozófiába beavatott, jobban hallgat, mint Pythagoras követői.
Iulianus és Salustios az újplatónikus filozófiába beavatott.
Iulianus és Salustios jobban hallgat, mint Pythagoras követői.
440
Suda 469 Siwphv: paroimiva: kai; siwphlovteroV e[somai kai; tw&n Puqagovra/
telesqevntwn. ejpi; tw&n pavnu sigwvntwn: parovson oiJ Puqagovrou foithtai;
paravggelma ei\con sigh;n ajskei&n pentaeth& crovnon. Suida 3121 PuqagovraV
... kai; o{ ti ajpofhvnaito oJ PuqagovraV, novmon tou&to oiJ oJmilhtai;
hJgou&nto kai; ejtivmwn aujto;n wJV ejk Dio;V h{konta, kai; hJ siwph; de;
uJpe;r tou& qeivou sfivsin ejphvskhto: polla; ga;r qei&a te kai; ajpovrrhta
h[kouon, w|n kratei&n calepo;n h\n, mh; prw&ton maqou&sin, o{ti kai; to;
siwpa&n lovgoV.
439
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Pythagoras Platón közvetlen elődje.

441

Iulianus egyik levelében szintén találhatunk

proverbiális jellegű Pythagorasra vonatkozó utalást.442
15. «ajspavsioV ejlqw;n a]n gevnoio» (251 D)
(Szívesen látott.)

A zárszóban Iulianus jókívánságait fejezi ki Salustiosnak. Erre vonatkozik a fenti
proverbiális színezetű homérosi sor, amelyet a szerző is to; legovmenon–ként határozott
meg.443 Az idézet nem játszik szerepet az érvelésben.
A közmondásgyűjteményekben nem találhatjuk meg e részletet, de Iulianus fenti megjegyzése
miatt érdemes proverbiális kifejezésként számon tartanunk.444
Befejezésül még egy alkalommal támadja a keresztényeket. Amikor a helléneket és a
keresztényekkel azonosítható barbárokat állította szembe egymással, nyíltan a görög filozófiát
részesíti előnyben. Iulianus szemében a galileaiak és a barbárok egy fogalomkörbe
tartoztak.445
Végezetül az istenség és a császár jóindulatát kéri Salustios számára, s homérosi
sorokkal búcsúzik barátjától.446

Or. V Az athéniakhoz
Az imént bemutatott munka és az athéniakhoz szóló epistula megírása között több
mint két év telt el. Ez alatt az idő alatt Iulianus komoly sikereket ért el Constantiusszal
441

Bouffartigue i. m. (1992) 67, 69.
Ep. 40, 16 ejxo;n Puqagovreion didavskein th;n glw&ttan Bidez i. m. (1972) 64.
443
Iulian. Sal. 251 D
[IswV de; ouj fau&loV oujde; ejkeivnwn tai&V yucai&V
ejnapolevleiptai e[rwV hJmw&n, oi|V eu\ oi\d j o{ti to; legovmenon
«ajspavsioV ejlqw;n a]n gevnoio», dikaivan ajmoibh;n ajntididou;V aujtoi&V
uJpe;r w|n hJma&V ajpolevloipaV ejnqade. Hom. Il. X, 35
To;n d j hu|r ajmf j w[moisi tiqhvmenon e[ntea kalav
nhi* para; prumnh&&i: tw&i d j ajspavsioV gevnet j ejlqwvn.
Épp vállára csatolta a fényes vértet a bárka
tatjánál a vezér, s örvendett, hogy jön az öccse. (ford.: Devecseri G.)
444
Bouffartigue i. m. (1992) 154.
445
Iulian. Sal. 252 B. „Quant à la religiosité de l’ écrivain, elle demeure assez nébuleuse pour ne choquer aucune
conviction. En prenant congé de Salluste, son ami le range parmi les Hellènes qui poursuivent la vérité par le
raisonnement, au lieu de prêter créance à des fables stupides et à des jongleries paradoxales, comme le font la
plupart des barbares. Ce sont des expressions familières à l’Apostat, lorsqu’il s’agit de ridiculiser les
«Galiléens». Bidez i. m. (1932) 188; továbbá Asmus i. m. (1908) 20.
446
Iulian. Sal. 252 D. Hom. Od. XXIV, 402; Il. II, 158.
Ou|lev te kai; mevga cai&re, qeoi; de; toi o[lbia doi\en,
Nosth&sai oi\kovnde fivlhn ejV patrivda gai&an.
442
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szemben: a 350-es évek végére Galliában a római uralmat teljes mértékben helyreállította. Az
uralkodó 360 februárjában csapatokat követelt, ekkor Decentius személyében követség indult
a caesar két parancsnokához, Lupiciniushoz és Sintulához. Iulianus ezzel a megvonással
katonáinak több, mint felét elveszítette volna, s így galliai helyzete is veszélyben forgott.447 A
caesar elszántan törekedett arra, hogy Constantius kegyetlen rendeletével szemben megvédje
kelta harcosait, akiktől azt követelte a császár, hogy családjukat maguk mögött hagyva
vonuljanak a perzsa hadszíntérre. 448 A katonák erre 360 februárjában, Lutetiában (Párizs) az
ifjú hadvezért pajzsukra emelve augustusszá kiáltották ki.449 Ezen az éjszakán Iulianus saját
beszámolója szerint az állam védőszelleme, a Genius publicus jelent meg előtte álmában. Az
eseményről Ammianus Marcellinus is írt, a jelenetet ugyanakkor kimerítően tárgyalta a
szakirodalom.450

447

Bidez i. m. (1940) 192.
Amm. Marc. XX, 4, 1-2 Properantem Constantium orienti ferre suppetias turbando prope diem excursibus
Persicis, ut perfugae concinentes exploratoribus indicabant, urebant Iuliani uirtutes, quas per ora gentium
diuersarum fama celebrior effundebat magnorum eius laborum factorumque uehens adoreas celsas post
Alamanniae quaedam regna prostrata / receptaque oppida Gallicana ante direpta a barbaris et excisa, quos
tributarios ipse fecit et uectigales. ob haec et similia percitus metuensque, ne augerentur in maius, stimulante, ut
ferebatur, praefecto Florentio Decentium tribunum et notarium misit auxiliares milites exinde protinus
abstracturum, Herulos et Batauos, cumque Petulantibus Celtas et lectos ex numeris aliis trecentos hac specie
iussos accelerare, ut adesse possint armis primo uere mouendis in Parthos. 4 Conticuit hisque acquieuerat
Iulianus potioris arbitrio cuncta concedens. illud tamen nec dissimulare potuit nec silere, ut illi nullas
paterentur molestias, qui relictis laribus transrhenanis sub hoc uenerant pacto, ne ducerentur ad partes umquam
transalpinas, uerendum esse affirmans, ne uoluntarii barbari militares saepe sub eiusmodi legibus assueti
transire ad nostra hoc cognito deinceps arcerentur. sed loquebatur in cassum.
449
Amm. Marc. XX, 4, 17 Conclamabatur post haec ex omni parte nihilo minus uno parique ardore nitentibus
uniuersis maximoque contionis fragore probrosis conuiciis mixto Caesar assentire coactus est. Iulian. Ep. Ath.
285 BC Ei\ta ejmpivptei qumo;V eijV tou;V stratiwvtaV, kai; pavnteV eijV ta;
basivleia meta; tw&n o{plwn e[qeon: katalabovnteV de; me; zw&nta kai;
carevnteV w{sper oiJ tou;V ejx ajnelpivstwn ojfqevntaV fivlouV a[lloV
a[lloqen perievballon kai; perievplekon kai; ejpi; tw&n w[mwn e[feron, kai;
h\n i[swV to; pra&gma qevaV a[xion, ejnqousiasmw&/ ga;r ejwv/kei.
450
Iulian. Ep. Ath. 284 CD GenomevnhV de; e[ti meivzonoV th&V boh&V kai;
qoruboumevnwn pavntwn evn toi&V basileivoiV, hj/teovmhn to;n qeo;n
dou&nai tevraV, aujta;r o} g j hJmi&n
Dei&xe kai; hjnwvgei
peisqh&nai kai; mh; prosenantiou&sqai tou& stratopevdou th&/ proqumiva/.
Genomevnwn o{mwV ejmoi; kai; touvtwn tw&n shmeivwn, oujk ei\xa eJtoivmwV,
ajll j ajntevscon eijV o{son hjdunavmhn, kai; ou[te th;n provsrhsin ou[te
to;n stevfanon prosievmhn. (Kiemelt szövegrész. Hom. Od. III, 173.) „The appearance of the
Genius Publicus symbolizes the moment of Julian’s ’conversion’ to a theocratical conception of kingship, for
wich he was the first emperor to provide an articulate justification.” Athanassiadi i. m. (1981) 74 sk.; Bidez i. m.
(1940) 196; Giebel i. m. (2002) 100. Amm. Marc. XX, 5, 10 „olim, Iuliane, uestibulum aedium tuarum obseruo
latenter augere tuam gestiens dignitatem et aliquotiens tamquam repudiatus abscessi; si ne nunc quidem
recipior sententia concordante multorum, ibo demissus et maestus. Id tamen retineto imo corde, quod tecum non
diutius habitabo” Ammianus Marcellinus azért tartotta fontosnak, hogy Iulianus trónra lépésével kapcsolatban
az istenek beleegyezésről, illetve a Genius publicus jelenlétéről beszámoljon, hogy az általa említett keresztény
uralkodókkal ellentétben a császár uralmát ezúton is legitimálja: ő az istenek kegyéből uralkodott. Adamik T.:
‛The figure of Julian in Ammianus’ History. Acta Antiqua 35 (1994) 31-36.
448
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Az utókor megítélése ambivalens az eseménnyel kapcsolatban, míg Ammianus
Marcellinus és Iulianus az uralkodó igazságtalan csapatelvonásának tulajdonította az
usurpatiot, addig mások, Eunapios egy töredéke alapján, azt állítják, hogy a hatalomátvétel a
várományos nagyszerű manővere volt. 451 Ezt az elképzelést támaszthatja alá Iulianus 359
végén, avagy 360 elején keletkezett, Oreibasioshoz szóló levele, ebben azt írja barátjának és
orvosának, hogy egy fáról álmodott, amelyet maga interpretált úgy, hogy az a küszöbön álló
uralkodását jelezte.452
Ammianus beszámolójából kiderül, hogy a császár amellett, hogy katonái egy részéről
hajlandó volt lemondani, ragaszkodott adott szavához, s kizárólag családostól kívánta útnak
indítani őket. Az indulás előtti napon megvendégelte tisztjeit, s panaszaikat meghallgatta, ami
ugyancsak azt támasztja alá, hogy igyekezett megnehezíteni az elválást. Kérdés, hogy ki
tüzelte azt a lázadást, amely még aznap este tört ki Iulianus táborában, ennek következtében
kiáltották ki augustusszá a caesart. Figyelemre méltó, hogy Iulianus, miután elfogadta a
császárságot, római szokáshoz híven pénzt is ígért és osztott alattvalóinak.453
E kitérő célja, hogy igazoljuk, Iulianus korántsem meggondolatlanul, hirtelen
elhatározásból lépett trónra. Magabiztossága azt sugallja, hogy már korábban is jól látta a
birodalom császárának gyengeségeit és készülhetett a majdani hatalomátvételre, s ezt fenti,
általunk már elemzett írásaiban igyekezett kifejezésre juttatni.
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Demandt i. m. (1998) 74. Eunap. Fr. 14 jIoulianovV (…) favskwn de; me; dei&sqai tou&
ta; te e[rga levgontoV, oujde; ga;r Palamhvdhn
JOmhvrou prosdehqh&naiv
fhsin ejV dovxan, kai; ta;V ajllotrivaV suggrafa;V tw&n ijdivwn e[rgwn
uJpo; megaloyucivaV paraitouvmenoV, aujto;V o{mwV dia; mevgeqoV tw&n
pepragmevnwn pro;V to; levgein aujta; kataseiovmenoV, oujde; suggrafh;n
aJplh&n, ajll j e[painon ajkribh& tina kai; lampro;n eJautou& dievxeisin
aujtokevleustoV, kai; pro;V pollou;V aujta; dia; tw&n ejpistolw&n uJmnw&n.
452
Ep. 14 (17) Oreibasioshoz. Bidez i. m. (1972), továbbá Giebel i. m. (2002) 107 sk.
453
Amm. Marc. XX, 4, 9-11 Inter has tamen moras absentis Lupicini motusque militares timentis praefecti
Iulianus consiliorum adminiculo destitutus ancipitique sententia fluctuans id optimum factu existimauit et
sollemniter cunctos e stationibus egressos, in quibus hiemabant, maturare disposuit. Hocque comperto apud
Petulantium signa famosum quidam libellum humi proiecit occulte inter alia multa etiam id continentem: „nos
quidem ad orbis terrarum extrema ut noxii pellimur et damnati, / caritates uero nostrae Alamannis denuo
seruient, quas captiuitate prima post interneciuas liberauimus pugnas.” quo textu ad comitatum perlato lectoque
Iulianus contemplans rationabiles querelas / cum familiis eos ad orientem proficisci praecepit clauularis cursus
facultate permissa et, (…). 13-14 utque honoratius procul abituros tractaret, ad conuiuium proceribus
corrogatis / petere iure, si quid in promptu esset, edixit. qui liberaliter ita suscepti / dolore duplici suspensi
discesserunt et maesti, quod eos fortuna quaedam inclemens et moderato rectore et terris genitalibus dispararet.
/ hocque angore impliciti in statiua solita cessarunt. nocte uero coeptante in apertum erupere discidium
incitatisque animis, ut quemque insperata res afflictabat, ad tela conuertuntur et manus fremituque ingenti
omnes petiuerunt palatium et spatiis eius ambitis, ne ad euadendi copiam quisquam perueniret, Augustum
Iulianum horrendis clamoribus concrepabant eum ad se prodire destinatius adigentes / expectareque coacti,
dum lux promicaret, tandem progredi compulerunt. quo uiso iterata magnitudine sonus Augustum appellauere
consensione firmissima. 18 qui (Iulianus) trursus ad necessitatem extremam iamque periculum praesens uitare
non posse aduertens, si reniti perseuerasset, quinos omnibus aureos argentique singula pondo promisit.

54

Iulianus levélben adta Constantius tudtára a történteket, a következő követelésekkel
állt elő: Constantius ismerje el őt iunior augustusnak, a császár mondjon le a követelt katonai
kontingensről.454 Miután Constantius nem fogadta el feltételeit, az újdonsült augustus 361-ben
csapataival megindult Sirmium felé.455
Ezek után levélben fordult a római senatushoz, s több görög városhoz, így a
spártaiakhoz, a korinthosiakhoz és az athéniakhoz is.456 A senatushoz írott levél valóságos
Constantius elleni invektíva volt, e mű sajnos teljes egészében elveszett.457 A három másik
epistula közül is csupán a legutóbbi maradt ránk teljes egészében, a többiből mindössze kis
részletet ismerünk.
Röviddel azután, hogy Iulianus hadba szállt Constantius ellen, s 361 októberében
elfoglalta Sirmiumot, a sors közbeszólt: 361. november 3-án Tassosban elhunyt a császár.
Iulianus 360 kora tavaszán proklamálta az athéniakhoz írott epistulát, amelyet
tekinthetünk egyszersmind politikai programjának és életrajzának. A mű ugyanakkor egyfajta
apológia, amelyben Constantius vele szemben elkövetett túlkapásait igyekezett leleplezni. Az
író felolvasásra szánta levelét, s célja az volt, hogy szimpátiát keltsen a görögök közt.458
A beszéd felépítése a következő:
Bevezetés. Athén dicsérete, a város a törvényesség őre (268 A-270 C).
Tárgyalás. 1. Constantius jogtalanságai, Iulianus gyermekkora és ifjúsága (270 C-273 D),
2. Eusebia dicsérete, athéni útja, Iulianust caesárrá nevezik ki (274 A-276 D)
3. Iulianus caesar, galliai események (277 A-280 D)
4. intrikák Iulianus ellen (281 A-284 C)
5. Iulianust augustusszá kiáltják ki (284 C-286 D).
Befejezés. Az istenek segítsége (286 D-287 D).

A szerző egy nagyobb egységből kiindulva, Hellas dicséretével vezeti be Athén
enkómionját, ez a város nemcsak a többi görög városállammal szemben állta meg a helyét,
hanem neki volt köszönhető, hogy összefogásával és vezetésével az egész görögség sikerrel
vette fel a harcot a barbárokkal szemben. Míg Spártában erővel, addig Athénban az
igazságosság alapján kormányoztak, ennek megtestesítője Aristeidés volt, akit e város
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Iulian. Ep. 17, Bidez i. m. (1972) 13 skk.
Demandt i. m. (1998) 75.
456
Iulian. Ep. Fr. 20, Bidez i. m. (1972) 51.
457
Ibid. – Bidez i. m. (1972) 51.
458
Bidez i. m. (1940) 209 sk.
455
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törvényei neveltek.459 A hellén igazság-eszmével sokszor szembehelyezkedő barbárok között
is akadtak olyanok, akik tisztelték a törvényt. A médeknél Déiokés, a hyberboreusoknál
Abaris, a szkíták között Anacharsis volt az, aki méltányolta a jogot.460 Iulianus az athéniakat
az antik oikoumené legigazságosabb népének tartja, s ezért emlékezik meg Aristeidés
mintaszerű igazságosságosságáról. 461 Ez az oka annak, hogy éppen az athéniakhoz fordult,
akiket az igazság őreiként mutat be, ilyen módon a caesar által elszenvedett
igazságtalanságok az ellentét következtében még jelentőségteljesebbnek tűnhetnek. Az a nép,
amely megvetette azokat, akik semmibe vették a jogot, méltó arra, hogy tudomást szerezzen
II. Constantius kegyetlen és igaztalan tetteiről. Sőt Iulianus Hellas egész lakosságának
tudomására kívánta hozni a történteket.462
Bevezetésül ismerteti, hogy milyen rokoni kapcsolat fűzi őt Constantiushoz, s arról
beszél, hogy családját 337-ben súlyos tragédia érte, amikor Constantinus Faustától származó
gyermekei Iulianus több rokonát lemészárolták. Az ő megmenekülése valóságos csoda volt.463
A későbbiekben a kappadokiai Macellumban eltöltött időszakról mesél, amit fogságként élt
meg.
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Iulian. Ep. Ath. 268 C jArcovntwn me;n Lakedaimonivwn ouj biva/ th;n ajrchvn,
ajlla; dovxh/ dikaosuvnhV pareivlesqe, kai; to;n
jAristeivdhn to;n
divkaion oiJ par j uJmi&n ejqrevyanto novmoi.
460
Iulian. Ep. Ath. 269 AB
]H ga;r oujci; kai; para; MhvdoiV uJmnei&tai tiV
DhiovkhV, [AbariV te ejn JUperborevoiV kai; jAnavcarsiV te ejn SkuvqaiV#
uJpe;r w|n
tou&to h\n qaumastovn, o{ti para; toi&V ajdikwtavtoiV
gegonovteV e[qnesi th;n divkhn o{mwV ejtivmhsan, tw; me;n ajlhqw&V, oJ de;
th&V creivaV cavrin plattovmenoV:
461
Iulian.- Ep. Ath. 269 C.
462
Iulian. Ep. Ath. 270 AB Tou;V ou\n ajtimavzontaV tou&to dikaivwV a]n kai; wJV
eijV th;n par j uJmi&n qeo;n ajsebou&ntaV ejxelauvnoite. Bouvlomai ou\n
u&mi&n ta; kat j ejmauto;n oujk ajgnoou&si me;n ajpaggei&lai de; o{mwV,
o{pwV, eij ti levlhqen (eijko;V de; e[nia, kai; o{sa mavlista toi&V pa&si
gnwsqh&nai proshvkei), uJmi&n te kai; di j uJmw&n toi&V a[lloiV
{Ellhsi
gevnoito gnwvrisma.
463
Iulian. Ep. Ath. 270 CD Kai; o{ti me;n ta; pro;V patro;V
hJmi&n ejnteu&qen
o{qenper kai; Kwnstantivw/ ta; pro;V patro;V w{rmhtai, fanerovn: tw; ga;r
hJmetevrw patevre gegovnaton ajdelfw; patrovqen. Ou{tw de; plhsivon hJma&V
o[ntaV suggenei&V oJ filanqrwpovtatoV ou|toV basileu;V a} eijrgavsato, e}x
me;n ajneyiou;V ejmou& te kai; eJautou&, patevra de; ejmovn, eJautou& de;
qei&on, kai; prosevti koino;n to;n e{teron pro;V patro;V qei&on ajdelfovn
te ejmo;n to;n presbuvtaton ajkrivtouV kteivnaV, ejme; de; kai; e{teron
ajdelfo;n ejmo;n ejqelhvsaV me;n ktei&nai, tevloV de; ejpibalw;n fughvn,
ajf jh|V ejme; me;n ajfh&ken, ejkei&non de; ojlivgw/ provteron th&V sfagh&V
ejruvsato to; tou& KaivsaroV o[noma, tiv me dei& nu&n w{sper ejk
tragw/divaV ta; a[rrhta ajnametrei&sqai#. (A kiemelt szövegrész: Eurip. Orest. 14.)
464
Iulian. Ep. Ath. 271 BD Tosau&ta hJmi&n ejph&/don ejn ajgrw&/ tini tw&n ejn
Kappadokiva/ katakekleismevnoiV, oujdevna ejw&nteV proselqei&n, to;n me;n
ajpo; ┼ tral fugh&V ajnakalesavmenoi, ejme; de; komidh&/ meiravkion e[ti
tw&n didaskaleivwn ajpagagovnteV. Pw&V a]n ejntau&qa fravsaimi peri; tw&n
e}x ejniautw&n ou}V ejn ajllotrivw/ diagagovnteV, w{sper oij para; toi&V
PevrsaiV ejn toi&V frourivoiV throuvmenoi, mhqeno;V hJmi&n prosiovntoV

54

gyermektelenségének volt köszönhető. Gallost ugyan caesárrá nevezték ki, de nem sokkal
ezután elítélték, majd úgy végezték ki, hogy nem is védekezhetett.465 Iulianust felügyelet alá
helyezték, s csupán Eusebia közbenjárásával menekülhetett meg, s tisztázhatta magát a vádak
alól.466
Megtudhatjuk, hogy Constantius kiforgatta őt apai örökségéből, s csak anyai ágról
származó birtokához juthatott hozzá. 467 Ekkor váratlan fordulat következett be életében,
annak ellenére, hogy sykophanták hada vette körül, Eusebia segítségével mégis elindulhatott
athéni útjára, erre az utazásra mindig örömmel tekintett vissza.468

1. Qettalikh; peribavlletai peiqanavgkh (274 C)
(A thessaliai meggyőzés övezi.)

Az ifjú nem sokáig élvezhette a filozófia fellegvárának szabadságát, ismét
visszarendelték Itáliába, ahol tudtára adták, hogy Gallos halála után őt jelöli az uralkodó
utódjául. Mindezt Iulianus kellemetlen kötelességnek tartotta: Constantius a „thessaliai
meggyőzéssel”, azaz kényszerrel erőszakolta rá ezt a címet. E szövegrészből kiderül, hogy
Eusebia nem sokkal ezelőtt halt meg, mert a szerző makari&tiV–nek nevezi őt.469 Iulianus
életrajzi epistulájában ismét Constantiusra vonatkozóan alkalmazta ezt a közmondást. Jelen
esetben is csak úgy, mint az első Constantiushoz írott panegyricusban, Constantinus fia az,
aki a thessaliai rábeszéléssel behálózza ellenfelét, az ifjú utódot. Itt válik számunkra
xevnou, mhde; tw&n pavlai gnwrivmwn ejpitrepomevnou tino;V wJV hJma&V
foita&n, diezw&men ajpokekleismevnoi panto;V me;n maqhvmatoV spoudaivou,
pavshV de; ejleuqevraV ejnteuvxewV, ejn tai&V lamprai&V oijketeivaiV
trefovmenoi
kai;
toi&V
hJmw&n
aujtw&n
douvloiV
w{sper
eJtaivroiV
suggumnazovmenoi#
proshv/ei
ga;r
oujdei;V
oujde;
ejpetrevpeto
tw&n
hJlikiwtw&n. A macellumi relegatio időpontájáról sokat vitatkoztak, a következő datálások merültek fel:
345/346-351: J. Geffcken, Kaiser Julianus (Leipzig 1914); 342-347: Bidez i. m. (1940); 344-350/351: Browning
(1977); 342-348: Athanassiadi i. m. (1981). A fentiek közül Bidez meghatározása számunkra a
legelfogadhatóbb.
465
Iulian. Ep. Ath. 272 A-273 A.
466
Iulian. Ep. Ath. 272 D-273 A.
467
Iulian. Ep. Ath. 273 B.
468
Iulian. Ep. Ath. 273 D-274 A.
469
Iulian. Ep. Ath. 274 BC Paragenovmenon dhv me tovte prw&ton ajpo; th&V JEllavdoV
aujtivka dia; tw&n peri; th;n qerapeivan eujnouvcwn hJ makari&tiV Eujsebiva
kai; livan ejfilofronei&to. Mikro;n de; u{steron ejpelqovntoV touvtou (kai;
ga;r toi kai; ta; peri; Silouano;n ejpevprakto), loipo;n ei[sodoV te eijV
th;n aujlh;n divdotai, kai; to; legovmenon hJ Qettalikh; peribavlletai
peiqanavgkh. jArnoumevnou ga;r mou th;n sunousivan sterew&V ejn toi&V
basileivoiV, oiJ me;n w{sper ejn koureivw/ sunelqovnteV ajpokeivrousi to;n
pwvgwna, clanivda de; ajmfiennuvousi kai; schmativzousin, wJV tovte
uJpelavmbanon, pavnu geloi&on stratiwvthn.
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egyértelművé, hogy korábban szintén pejoratív értelemben szerepelhetett ez a fordulat. Jelen
esetben ugyancsak szerepet játszik az érvelésben.470
A

kifejezést,

amint

arra

a

fentiekben

rámutattunk,

kizárólag

Strömberg

gyűjteményében találhatjuk meg.471

2. sunetwtevra th&V e[mprosqen hJ deutevra gnwvmh (276 B)
(„Jobb az ismételt megfontolás.”)472

Iulianus ezen események után még nagyobb kétségek közepette élte életét, immár
nyíltan vall pogányságáról: Athéné közreműködésével Hélios és Seléné voltak oltalmazói.
Érdemes itt egy pilllanatra elidőznünk: a caesar az istenekhez imádkozik, amint az egy jó
uralkodóhoz illik, Constantiusszal ellentétben, aki nem tisztelte az isteneket.473
Iulianus levélben próbált a császárnéhoz fordulni, de Constantius besúgói megtiltották,
hogy elküldje ezt az írást. 474 Helyzetét ekkor oly kilátástalannak vélte, hogy még az
öngyilkosság gondolata is foglalkoztatta. Erre vonatkozik a következő proverbium: jobb
mindent kétszer átgondolni.475 A közmondás végkövetkeztetésként hangzik el, s az érvelésben
is szerepet játszik.476
470

BARBARA
A kényszerűség zsarnokság.
A „thessaliai meggyőzés” kényszerűség.
A „thessaliai meggyőzés” zsarnokság.
471
Strömberg i. m. (1954) 53. Részletesebb tárgyalása l. Iulian. Or. I. Const. 32 A.
472
Eurip. Hippol. 436, ford.: Trencsényi-Waldapfel I.
473
Iulian. Ep. Ath. 275 AB uJpwvpteuon de; oujk eijV makra;n ejpibouleuvsontaV kai;
ejmoiv. Phga;V me;n ou\n oJpovsaV ajfh&ka dakruvwn kai; qrhvnouV oi{ouV,
ajnateivnwn eijV th;n ajkrovpolin th;n par j uJmi&n ta;V cei&raV, o{te
ejkalouvmhn kai; th;n jAqhna&n iJkevteuon swvzein to;n iJkevthn kai; mh;
ejkdidovnai, polloi; tw&n par j uJmi&n eJwrakovteV eijsiv moi mavrtureV,
aujth; de; hJ qeo;V to;n iJkevthn pro; tw&n a[llwn, o{ti kai; qavnaton
hj/thsavmhn par j aujth&V jAqhvnhsi pro; th&V tovte oJdou&. JWV me;n ou\n
ouj prou[dwken hJ qeo;V to;n iJkevthn oujde; ejxevdwken, e[rgoiV
ejpevdeixen# hJghvsato ga;r ajpavntacou& moi kai; parevsthsen aJpantacovqen
tou;V fuvlakaV ejx JHlivou kai; SelhvnhV ajggevlouV labou&sa. Constantiusszra
vonatkozóan: l. Iulian. Or. III (II) Const. 68 BC, ahol a szerző Constantiust Hektórral állította szembe.
474
Iulian. Ep. Ath. 275 BD.
475
Iulian. Ep. Ath. 276 AB frovnhsin de; hJ para; toi&V qeoi&V ejpi; to; mhvkiston,
ma&llon de; ejpi; pa&n blevpousa mhnuvei te ojrqw&V kai; pravttei to;
lw&/on: ai[tioi ga;r eijsin aujtoi; kaqavper tw&n o[ntwn, ou{tw dh; kai;
tw&n
ejsomevnwn:
oujkou&n
eijko;V
aujtou;V
uJpe;r
tw&n
parovntwn
ejpivstasqai». TevwV me;n ou\n ejdovkei moi kata; tou&to sunetwtevra th&V
e[mprosqen hJ deutevra gnwvmh: skopw&n de; eijV to; divkaion eujqevwV
e[fhn:(Kiemelés a szerzőtől. – Cs. K.)
476
BARBARA
Az embert kilátástalan helyzetben foglalkoztatja az öngyilkosság gondolata.
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Szerzőnk a következő részben magyarázza phronésisből eredő elhatározását,
mégpedig Platón Phaidónjával érvel az öngyilkosság ellenébenében. 477 Iulianus e platóni
dialógusra nem egy helyen hivatkozott, előfordul olyan szöveghely is, ahol a Phaidónnal
összefüggésben még Iamblichos közvetett hatása is kimutatható.478
A közmondás valójában euripidési reminiszcencia, s Arsenios és Apostolios is
számontartotta gyűjteményében. Minden bizonnyal mindketten egyértelműnek találták, ezért
nem interpretálták.479

A caesari titulus elfogadása örök szolgaságra kötelezte őt, hiszen a császári udvar
kénye-kedve szerint azt tehetett vele, amit akart. Constantius igen megalázó feltételekkel
küldte őt Galliába. 480 Az istenek segítségével azonban jelentős eredményeket ért el, s
Constantius féltékenyen a maga számlájára írta Iulianus hadi sikereit, ezért nem tarthatott
triumphust az ifjú caesar.481 A császár végül még hű barátjától, Salustiostól is megfosztotta, s
a rágalmaknak hitelt adva majdnem felségsértéssel vádolták. Egy híve sem maradhatott vele,
ellenségei vették körül.482
Ekkor váratlan fordulat következett be, amikor Iulianust 360 februárjában Lutetiában
(Párizs) katonái augustusszá kiáltották ki. Ezen a napon az istenek jelt adtak, bíztatva, hogy
fogadja el a császári címet: noha saját elbeszélése szerint vonakodott elfogadni a titulust, az
istenek akarata elől mégsem térhetett ki, s ezért vallotta azt, hogy az uralkodást isteni
parancsnak tekinti.483 A katonák vállukra emelve üdvözölték új császárukat.484

Iulianus helyzete kilátástalan.
Iulianust foglalkoztatja az öngyilkosság gondolata.
CELARENT
Aki ismételten fontolóra vesz mindent, az nem követ el öngyilkosságot.
Iulianus ismételten fontolóra vesz mindent.
Iulianus nem követ el öngyilkosságot.
477
Az idézetbeli felpont után következően: Plat. Phaid. 62 BC.
478
Bouffartigue i. m. (1992) 178-179.
479
Eurip. Hippol. 436 aiJ deuvteraiv pwV frontivdeV sofwvteraiArsen I, 100=Apost. I, 58 c
AiJ deuvteraiv pwV frontivdeV sofwvterai.
480
Iulian. Ep. Ath. 277 D TriakosivouV eJxhkontav moi dou;V stratiwvtaV eijV to;
tw&n Keltw&n e[qnoV ajnatetrammevnon e[steile, mesou&ntoV h[dh tou&
ceimw&noV oujk a[rconta ma&llon tw&n ejkei&se stratopevdwn h] toi&V
ejkei&se
strathgoi&V
uJpakouvsonta.
Gevgrapto
ga;r
aujtoi&V
kai;
ejnetevtalto
diarrhvdhn
ouj
tou;V
polemivouV
ma&llon
h]
ejme;
parafulavttein, wJV a]n mh; newvteron pravxaimi.
481
Iulian. Ep. Ath. 279 C Kaivtoi eij mh; qriambeuvein ejxh&n, Az Argentoratae mellett vívott
csatáról van szó, amelyre 357 augusztusában került sor.
482
Iulian. Ep. Ath. 281 D-283 D.
483
Iulian. Ep. Ath. 284 CD.
484
Iulian. Ep. Ath. 285 BD.
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A szerző már nem titkolja pogányságát, több ízben is az istenekre hivatkozik.485

3. eijV tevfran gravfein (286 D)
(Hamuba írni.)

Iulianus császárként első ízben Constantiushoz szólt, azt követelve, hogy vonja vissza
korábbi létszámcsökkentésre vonatkozó utasításait. Az uralkodó azonban nem ismerte el az
újonnan megválasztott ifjú császárt, s felszólította, hogy tegye le az augustusi címet,
miközben biztosította őt személyes sértetlensége felől. E Iulianusnak tett ígéretre utalt a fenti
idézet, amelyet a szerző paroimiva-ként jelölt meg, s Constantius megbízhatatlanságára
vonatkozott. A frázis nem szorul különösebb magyarázatra, stílisztikai eszközként erősítette
az író által közvetített mondanivalót. 486 A közmondást ugyanakkor az érvelés eszközének
tekinthetjük. Az uralkodó szavát akár hamuba is írhatná Iulianus: a hamuba írott szó be nem
váltott ígéretet jelent.487
Az idézetet legkorábban az ókomédia egyik költőjének, Philónidésnek Kothornoi című
darabjában lelhetjük fel, ahol a szerző Sophoklés egyik művében előforduló, s Iulianus által is
alkalmazott „vízre írni” proverbiumot parodizálta. Leutsch, illetve eredetileg Boissonade
kommentárja szerint Philónidéstől ered a közmondás.488 Bouffartigue arra a következtetésre
jutott, hogy ebben az összefüggésben a paroimiának két változata terjedt el, az egyik a

485

Iulian. Ep. Ath. 284 D wJV i[sasin oiJ qeoiv, stevnwn th&V kardivaV; 285 D i[sasin
oiJ qeoiv pavnteV; 287 D Qeoi; de; oiJ pavntwn kuvrioi summacivan hJmi&n th;n
eJautw&n ktl.
486
Iulian. Ep. Ath. 286 CD jEgw; de; tou;V me;n o{rkouV aujtou& to; th&V paroimivaV
oi\mai dei&n eijV tevfran gravfein, ou{twV eijsi; pistoiv: th&V timh&V de;
ouj tou& kalou& kai; prevpontoV movnon, ajlla; kai; th&V tw&n fivlwn e{neka
swthrivaV ajntevcomai: kai; ou[pw fhmi; th;n pantacou& gh&V gumnazomevnhn
pikrivan.
487
CELARENT
A megbízhatatlan ember ígéretét nem hisszük el.
Constantius megbízhatatlan ember.
Constantius ígéretét nem hisszük el.
BARBARA
Amit hamuba írunk, az megbízhatatlan.
Constantius ígérete hamuba van írva.
Constantius ígérete megbízhatatlan.
488
Not. ad Boiss. 5 add. Helladius in Phot. Biblioth. 530, a, 16 Bekk.: o{ti oJ stivcoV oJ kai;
paroimiazovmenoV
{OrkouV ejgw; gunaiko;V eijV u{dwr gravfw [Macar. 388.]
ejsti; me;n SofoklevouV [fr. 694 Dind.], tou&ton de; parw/dhvsaV oJ FilwnivdhV
e[fh:
{OrkouV de; moicw&n eijV tevfran ejgw; gravfw ™unde proverbium eijV
tevfran gravfein natum: C. 152: ejpi; tw&n ajdunavtwn kai; ajnhnuvtwn: Apost. VII, 78.
Arsen. 221.∫
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„vízre”, a másik a „hamuba írni”. 489 Apostolios, illetve Arsenios gyűjteményében maradt
fenn.490
Végezetül a már korábban idézett Epicharmos-töredék (or. IV. 247 A Nou&V
oJrh&/ kai; nou&V ajkouvei - Az értelem lát, az értelem hall.) allúziójával
találkozhatunk, amikor azt mondja ki a szerző, hogy az istenek mindent látnak és hallanak, s
rájuk bízza az ítélkezést, miközben csodás megmenekülését is az égiek féltő jóindulatának
tulajdonítja. A befejezésben ugyanakkor összefoglalóan még egyszer vázolja a közte és
Constantius között fennálló politikai helyzetet, dicséri Gallia kelta lakosságát, majd kilátásba
helyezi a polgárháborút, amennyiben a császár nem hajlandó engedményt tenni. 491

Or. VI Themistioshoz
Iulianus meglehetősen hosszú ideig nem írt egyetlen hosszabb lélegzetű művet sem,
hiszen az iménti munka és a Themistioshoz szóló nyílt levél között csaknem egy teljes év telt
el.492 Ezt az epistulát minden bizonnyal Constantius halála, azaz 361. november 3-a után és,
361. december 11-e, azaz Iulianus konstantinápolyi hatalomátvétele előtt fogalmazta meg.493

489

Bouffartigue i. m. (1992) 249.
Apost. VI, 73=Arsen. XXII, 55 EijV tevfran gravfein < ejpi; tw&n ajdunavtwn.
491
Iulian. Ep. Ath. 286 D-287 C Kai; prw&ton me;n aujta; toi&V pavnta oJrw&si kai;
ajkouvousin ajneqevmhn qeoi&V: ei\ta qusavmenoV peri; th&V ejxovdou kai;
genomevnwn kalw&n tw&n iJerw&n kat j aujth;n ejkeivnhn th;n hJmevran, ejn
h|/
toi&V
stratiwvtaiV
peri;
th&V
ejpi;
tavde
poreivaV
e[mellon
dialevgesqai, uJpe;r te th&V ejmautou& swthrivaV kai; polu; plevon uJpe;r
th&V tw&n koinw&n eujpragivaV aujtou& te tou& Keltw&n e[qnouV, o} di;V h[dh
toi&V polemivoiV ejxevdwken, oujde; tw&n progonikw&n feisavmenoV tavfwn, oJ
tou;V ajllotrivouV pavnu qerapeuvwn, wjhvqhn dei&n e[qnh te proslabei&n ta;
dunatwvtata kai; crhmavtwn povrouV dikaiotavtwn ejx ajrgureivwn kai;
cruseivwn, kai; eij me;n ajgaphvseien e[ti nu&n gou&n th;n pro;V hJma&V
oJmovnoian, ei[sw tw&n nu&n ejcomevnwn mevnein, eij de; polemei&n
dianooi&to kai; mhde;n ajpo; th&V protevraV gnwvmhV calavseien, o{ ti a]n
h\/ toi&V qeoi&V fivlon pavscein h] pravttein, wJV aijscro;n ajnandriva/
yuch&V kai; dianoivaV ajmaqiva/ h] plhvqei dunavmewV ajsqenevsteron aujtou&
fanh&nai: nu&n me;n ga;r eij tw&/ plhvqei krathvseien, oujk ejkeivnou to;
e[rgon, ajlla; th&V poluceirivaV evstivn: eij de; tai&V GallivaiV
perimevnonta me kai; to; zh&n ajgapw&nta kai; diaklivnonta to;n kivndunon
aJpantacovqen perikovyaV katevlabe, kuvklw/ me;n uJpo; tw&n barbavrwn,
kata; stovma de; uJpo; tw&n aujtou& stratopevdwn, to; paqei&n te oi\mai ta;
e[scata prosh&n «kai; e[ti hJ tw&n pragmavtwn aijscuvnh oujdemia&V
ejlavttwn zhmivaV toi&V ge swvfrosi». (Kiemelt szövegrész. Démosth. Olynth. I, 27.)
492
A szakirodalomban P. Allard határozta meg „nyílt levélként” a művet. In: P. Allard, Julien l’Apostat (vol. IIII) (Paris 1901-1910) II, 147.
493
G. Rochefort, L’empereur Julien Œuvres complètes T. II./1. (Paris 1963) 10. A levél időpontjára vonatkozóan
Bidez is alapos szakirodalmi útmutatást adott. A kézirati hagyományban már Themistios is a „császárhoz” írt
490
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A törvényességhez most már nem férhetett kétség, mert Constantius halálos ágyán Iulianust
jelölte utódjául. 494 Az ifjú császár továbbra is az istenek akaratának tulajdonította gyors
felemelkedését, ezt nagybátyjához, Iulianushoz írott rövid levelében is kinyilvánította. Most, a
törvényes öröklés küszöbén úgy tűnik, mintha megijedne a rá háruló felelőségteljes
feladattól.495
Feltételezhető, hogy Iulianus caesari kinevezése óta állandó levelezésben állt a levél
címzettjével, Constantius egykori bizalmasával. Themistios, a negyedik század neves rétora,
annak az Eugenios filozófusnak volt fia, akit még Constantius választott a senatus tagjai közé.
Ezért nem volt idegen számára sem, hogy közéleti tevékenységet vállaljon.
Iulianus és Themistios levelezéséből csupán a császár most elemzésre kerülő munkája maradt
fenn. 496 Themistios a rétor Dión Chrysostomos példája nyomán buzdította Iulianust az
uralkodói feladat vállalására. Dión megköveteli a filozófusoktól, hogy tanításaik alapján
erkölcsileg tegyék jobbá a világot: az ő kötelességük, hogy az uralkodókat felvilágosítsák, s
hogy maguk is tevékenyen részt vesznek a hivatalviselésben.
Annak ellenére, hogy Themistios az ariánus kereszténységet támogató Constantius
egyik tanácsadója volt, pogányságát nem tagadta meg, s a későbbi keresztény császárok
idején sem tagadta meg hitét. Iulianushoz írott levelében számos helyen hivatkozik pogány
példákra, mind a törvényhozó elődök (Solón, Pittakos, Lykurgos), mind az istenek és
félistenek (Héraklés, Dionysos) vonatkozásában. 497 Themistios fennmaradt 22. beszédében
fogalmazta meg a királyságra vonatkozó elképzeléseit, s erről megállapíthatjuk, hogy a
kynikusok által kedvelt Héraklés-mítosz feldolgozásában kétségtelenül Dión Chrysostomos

Iulianushoz szóló epistulájában. Teljességgel tarthatatlan az a nézet, miszerint akár Themistios levelét 355/356ra datálhatnánk, hiszen a megszólítás alapján feltétlenül Constantius halála után keletkezett a mű. Bidez i. m.
(1940) 406. 9. jegyzet. Rostagni ugyanakkor azt is észrevette, hogy Iulianus immár tartózkodott a
keresztényekkel szembeni megnyilvánulásoktól, s egyéb filozófiai tanok tekintetében, az epikureus kivételével,
semlegesség jellemzi ezt a művet, ezért is datálhatjuk a Constantius elhunyta utáni időszakra. Bidez i. m. 407.
17. jegyzet. Rostagni interpretációja: A. Rostagni, Giuliano Apostata (Turin 1920) 377 sk. Elképzelhető azonban
az is, hogy a levél Iulianus augustusszá történt kikiáltása után és Constantius halála előtt eltelt időben, azaz 360
februárja és 361. november 3-a között keletkezett. In: T. D. Barnes and J. Vander Spoel:‛Julian and Themistius’
GRSB 22 (1981) 187-189.
494
Athanassiadi i. m. (1981) 87. Amm. Marc. XXI, 15, 2; XXII, 1, 2. Zos. III, 2, 1.
495
Iulian. Ep. 28 [13] Zw&men dia; tou;V qeou;V ejleuqerwqevnteV tou& paqei&n h]
dra&sai ta; ajnhvkesta: mavrtuV de; oJ
{HlioV, o}n mavlista pavntwn
iJkevteusa sunavrasqai moi, kai; oJ basileu;V ZeuvV, wJV oujpwvpote
hujvvxavmhn ajpoktei&nai Kwnstavntion, ma&llon de; ajphuxavmhn. (…) eij de;
mavch/ kriqeivh, th&/ Tuvch/ ta; pavnta kai; toi&V qeoi&V ejpitrevyaV
perimevnein o{per a]n aujtw&n th&/ filanqrwpiva/ dovxh/. Továbbá: Liban. XVIII,
119-120.
496
1920-ban publikálták Themistios egy politikai írásának szírből arabra fordított változatát, s nem zárható ki,
hogy részben ez lehetett a rétor Iulianushoz írott levele. In: Rochefort i. m. (1963) 4, 4. jegyzet: P. L. Cheikho
(Al Machriq, XVIII, 881-889).
497
Bidez i. m. (1940) 214.
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hatása alatt állott, továbbá Iulianushoz írott levelében is Héraklést és Dionysost, a két emberi
anyától született félistent dicsőítette.498
Iulianus válaszában elsősorban Platón Törvényekből való híres idézetével érvel (IV,
713 C-714 A), miszerint Kronos uralma idején még igazságosan kormányoztak, mert
démonok álltak az emberek felett. Az ember, s így maga a császár is, ellentétben a
félistenekkel, teljes mértékben kiszolgáltatott a szerencsének, kötelessége alól azonban semmi
sem mentheti föl. Iulianus uralkodói példaképe Marcus Aurelius, aki a tökéletes erényesség
megtestesítője, habitusát tekinve Nagy Sándor ellentéte. 499 A törvény – mondja Plótinos
alapján Iulianus - az igazság ideájának kiáradásából született. Az újplatónikusok a filozófia
célját az egyéni megvilágosodásban látták, Themistios Aristotelés praktikus politikai
filozófiájával érvelt: mindenkinek képességei szerint köteles a lehető leghasznosabbat
nyújtani. 500 A császár ebben a politikai vonatkozású levélben kétségtelenül saját uralkodó
elveit fogalmazta meg, ezek alapján megállapíthatjuk, hogy reakciós elképzelései az egykori
köztársasági intézmények újjáélesztésére irányultak a birodalom e kései, hanyatló
szakaszában, ezért törekvése anakronisztikusnak tekinthető.501
A levél a következőképpen tagolható:
Bevezetés: a levél apropóját Themistios Iulianushoz szóló írása adta (253 A 253 C).
Tárgyalás:
1. Themistios vádjának visszautasítása: Iulianus nem az epikureus tétlenség miatt
igyekszik távol tartani magát a politikától (253 C- 255 C)
2. a császár tétovázásának oka: Tyché irányít mindent és mindenkit, s az ember
természeténél fogva is elégtelen az uralkodói feladatra:
a, a sztoikusok elutasítása (255 D- 259 A)
b, Platón: Törvények (IV, 713 C-714 A)- Kronos uralma idején démonok uralkodtak (257
D-259 A)
c, Aristotelés helyes meglátása a monarchikus eszmével kapcsolatban (260 C-261 D)
d, egyezések a két filozófus között (261 D- 262 D)
3. Themistios nézeteinek felülvizsgálata (263 B-266 C)
a, Aristotelés magyarázata (263 C-264 A)
b, Themistios által előadott praktikus filozófiai példák áttekintése (264 B-266 C)
498

Asmus i. m. (1895) 28.
Smith i. m. (1995) 12, 42 sk.
500
Browning (1977) 189 sk.; Athanassiadi i. m. (1981) 93.
501
Athanassiadi i. m. 94, 96, 113, továbbá erre vonatkozóan. F. Dvornik, ‛The emperor Julian’s „reactionary”
ideas on kingship’, Late Classical and Medieval Studies in Honor of A. M. Friend, Jr. Princeton 1955, 71-81.
499
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Befejezés: a fő téma összefoglaló ismétlése (266 C-267 B).502

Iulianus bevezetésében olvashatjuk, hogy szeretne megfelelni Themistios és az
emberek elvárásának, de feladata nagyon nehéz, mert az általa nagyra tartott Marcus Aureliust
és a világhódító Nagy Sándort kell követnie, s ehhez méltatlannak érzi magát.503
Megtudhatjuk, hogy Themistios levelében az állott, hogy a császár nem térhet ki kötelessége
elől, Heraklés s Dionysos méltó példaképek az uralkodó számára, s most neves
törvényhozókat, Solónt, Pittakost és Lykurgost kell felülmúlnia. Iulianust e kihívás látszólag
megtántorodásra, semmint versengésre ösztönzi. 504 A Platóntól származó, s követői, az
újplatónikusok körében kedvelt hasonlattal, a hajókormányos képével érzékelteti e
nehézséget: az állam vezetőjének, az allegóriában a hajókormányosnak, az a feladata, hogy
utasait, vagyis az alattvalókat biztos kikötőbe vezesse. Themistios azonban az államférfi
súlyos kötelességeit és buktatóit tárta Iulianus elé, s ő joggal értékelte úgy, hogy ez a kihívás
inkább riasztólag, semmint ösztönzőleg hat.505
502

R. Asmus tagolása alapján: i. m. (1908) 25.
E sorokat azért érdemes idézni, mert Iulianus Themistios eredeti levelének tartalmi áttekintését adta. Iulian.
Ep. Them. 253 AB
jEgwv soi bebaiw&sai mevn, w{sper ou\n gravfeiV, ta;V
ejlpivdaV kai; sfovdra eu[comai, devdoika de; mh; diamavrtw, meivzonoV
ou[shV th&V uJposcevsewV, h}n uJpe;r ejmou& provV te tou;V a[llouV a{pantaV
kai; e[ti ma&llon pro;V eJauto;n poih&/: kaiv moi pavlai me;n oijomevnw/
provV te to;n jAlevxandron kai; to;n Mavrkon, kai; ei[ tiV a[lloV gevgonen
ajreth&/ diafevrwn, ei\nai th;n a{millan frivkh tiV proshv/ei kai; devoV
qaumastovn, mh; tou& de; th&V teleivaV ajreth&V oujde; ejp j ojlivgon
ejfivkwmai.
504
Iulian. Ep. Them. 253 C-254 A Su; dev moi mei&zon ejpoivhsaV dia; th&V e[nagcoV
ejpistolh&V to; devoV kai; to;n ajgw&na tw&/ panti; calepwvteron e[deixaV,
ejn tauvth/ para; tou& qeou& tetavcqai me th&/ merivdi levgwn, ejn h|/
provteron
JHraklh&V
kai;
DiovnusoV
filosofou&nteV
oJmou&
kai;
basileuvonteV
kai;
pa&san
scedo;n
th&V
ejpipolazouvshV
kakivaV
ajnakaqairovmenoi
gh&n
te
kai;
qavlattan.
KeleuveiV
de;
pa&san
ajposeisavmenon scolh&V e[nnoian kai; rJa/stwvnhn skopei&n o{pwV th&V
uJpoqevsewV ajxivwV ajgwniouvmeqa: ei\ta ejp j aujtoi&V tw&n nomoqetw&n
aJpavntwn
mevmnhsai,
SovlwnoV,
Pittakou&,
Lukouvrgou,
kai;
touvtwn
aJpavntwn meivzona crh&nai par j hJmw&n levgeiV tou;V ajnqrwvpouV ejn
divkh/ nu&n perimevnein.
505
Iulian. Ep. Them. 254 C-255 A mhv pote a[ra
protrevpein ejqevleiV dia; tw&n
ejpaivnwn kai; tw&n ajgwvnwn dei&xai to; mevgeqoV, oi|V ajnavgkh pa&sa to;n
ejn politeiva/ zw&nta parabeblh&sqai to;n a{panta crovnon. Tou&to de;
ajpotrevpontoV ejsti plevon h] pro;V to;n <toiou&ton> bivon parormw&ntoV:
w{sper ga;r ei[ tiV to;n porqmo;n to;n par j uJmi&n plevwn kai; oujde;
tou&ton rJa/divwV oujde; eujkovlwV uJfistavmenon ajkouvei para; tou&
mantikh;n ejpaggellomevnou tevcnhn, wJV crew;n aujto;n to;n Aijgai&on
ajnametrh&sai kai; to;n jIovnion kai; th&V e[xw qalavsshV a{yasqai, kaiv:
«Nu&n me;n oJra&/V», oJ profhvthV levgoi, «teivch kai; limevnaV, ejkei& de;
genovmenoV oujde; skopia;n oujde; pevtran o[yei, ajll j ajgaphvseiV kai;
nau&n povrrwqen katidw;n proseipei&n tou;V ejmplevontaV, kai; th&V gh&V
ojyev pote aJyavmenoV, tw&/ qew&/ pollavkiV <proseuvxei>, pro;V aujtw&/ gou&n
tw&/ tevlei tou& bivou tucei&n o{rmou kai; th;n te nau&n swvan paradou&nai
503
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1. Laqei&n biwvsanta (255 B)
(Élj rejtőzködve! – lavqe biwvsaV – Epik. fr. 551)

Iulianus a hajókormányos-államférfi gondolatát folytatva fejti ki, hogy a közügyektől
távol maradó magatartás korántsem egyezik Epikurosnak a rejtőzködő életformára vonatkozó
tanításával.

506

A császár azt igyekszik bizonyítani, hogy Neoklés fiának filozófiai

álláspontjával ő sem ért egyet. 507 Epikuros tanítása Iulianus érvelését támasztja alá,
premisszaként szerepel a beszédben.508
Ez a számos helyen idézett mondás a paroimigráfusoknál is fellelhető, bár kizárólag
Makarios vette be gyűjteményébe. Érdekes, hogy ő Démokritosnak tulajdonította, s úgy
interpretálta, hogy ez nem más, mint amikor kizárólag saját ügyeinkkel foglalkozunk. 509
Figyelemre méltó, hogy a Makarios neve alatt szereplő kommentárban nem akadhatunk
Epikuros nevére, egyesek Biastól eredeztették, mások azt bizonygatták, hogy a pythagoreusok
éltek ilyen elvek szerint.510

kai; tou;V ejmplevontaV ajpaqei&V toi&V oijkeivoiV kakw&n parasth&nai kai;
to; sw&ma th&/ mhtri; gh&/ dou&nai, tou&to de; ejsovmenon i[swV a[dhlon
e[stai soi mevcri th&V teleutaivaV ejkeivnhV hJmevraV:»
506
Epik. Fr. 551 (Usener) Latin megfelelője: Bene vixit, qui bene latuit. In: Veni, vidi, vici: geflügelte Worte aus
dem Griechischen und Lateinischen (ed. K. Bartels) (Darmstadt 1992)
507
Iulian. Ep. Them. 255 AC a\r j oi[ei touvton ajkouvsanta tw&n lovgwn ejkei&non
povlin gou&n oijkei&n eJlevsqai plhsivon qalavsshV, oujci; de; caivrein
eijpovnta plouvtw/ kai; toi&V ejx ejmporivaV ajgaqoi&V perigignomevnoiV,
gnwrivmwn pollw&n, xenikh&V filivaV, iJstorivaV ejqnw&n kai; povlewn
uJperidovnta sofo;n ajpofaivnein to;n tou& NeoklevouV, o}V keleuvei
«laqei&n
biwvsanta»#
Kai;
su;
de;
e[oikaV
tou&to
katamaqw;n
prokatalambavnein hJma&V tai&V eijV to;n
jEpivkouron loidorivaiV kai;
proexaivrein th;n toiauvthn gnwvmhn. Fh;V ga;r pou scolh;n ejpainei&n
ajpravgmona kai; dialevxeiV ejn peripavtoiV proshvkein [ejn] ejkeivnw/: ejgw;
de; o{ti me;n ouj kalw&V jEpikouvrw/ tau&ta ejdovkei, pavlai kai; sfovdra
peivqomai: eij de; panq j o{ntina ou\n ejpi; politeivan protrevpein a[xion,
kai; to;n h|tton pefukovta kai; to;n ou[pw televwV dunavmenon, ejpi;
plei&ston i[swV diaporh&sai crhv:
508
CAMESTRES+FESTINO
Aki rejtőzködve él, az Epikuros követője.
Iulianus nem él rejtőzködve.
Iulianus nem Epikuros követője.
Némely kontemplatív életet élő Epikuros követője.
Némely kontemplatív életet élő közé nem tartozik Iulianus.
509
Mac. V, 47 Lavqe biwvsaV < pareggua&/ ijdiopragmonei&n. e[sti de;
Dhmokrivtou.
510
Ibid. Comm. ad Mac. V, 47: Bias: Anon. In Walzii Arsen. 514; pythagoreusok: Marin. V. Procli 15. Kétesnek
tekinthetjük a Biasra hivatkozó megállapítást, amennyiben a hét görög bölcs nyomait kutató gyűjteményes
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A továbbiakban szerzőnk azt a kérdést vizsgálja, hogy kit érdemes politikai pályára
buzdítani. Sókratés bölcs megfontolásból tette, hogy sokakat visszatartott a közéleti
szerepléstől, mint például Kleinias fiát, Alkibiadést.511
A sztoikusoknak mond ellent, amikor azt fejtegeti, hogy nem elég csupán a tehetség és
a jóindulat, mert minden a szerencsétől függ: Tyché kedvezésének vagyunk kiszolgáltatva
teljes mértékben.512 A továbbiakban egy proverbiális színezetű fordulattal élve Chrysippost
idézi: az idő ezer és ezer példából tanít bennünket.513 Iulianus azt a kérdést teszi fel, hogy
Cato és Dionysios milyen tekintetben voltak szerencsések. Céljaikat végeredményben nem
érték el, ezért bármennyire dicsérték őket, mégsem voltak boldogok. 514 Ezek az emberek
csalatkoztak, mert a boldogság minden élő célja, s ezt nem érték el, ezért jobb, ha boldognak
mondanak valakit, mintha dicsérik, de ugyanakkor ő maga nem boldog.515 Érdemes itt egy
pillanatra elidőznünk. Iulianus ismét Aristotelés Nikomakhosi Etikájából merít, amikor a
boldogságról beszél: az ember természeténél fogva vágyik a boldogságra.516 E szöveghely
másik érdekessége a ’boldog’ és a ’dicsér’ szavak mögött rejlő jelentéstartalom. A
’makarivzw’ ’boldognak tart’; ’dicsér’ kifejezésből származik a ’makari&tiV’
’megboldogult’, egyértelműen halottakra vonatkozó melléknév a görögben. 517 Elképzelhető,
hogy a szerző ebben az összefüggésben a keresztényekre célzott, akik a halál utáni
üdvözülésbe vetették hitüket, így mindez arra utal, hogy nem a halál utáni életben kell
keresnünk a boldogságot.

kiadásban sem szerepel, s a Biastól eredeztethető mondások tartalmával gyökeresen ellentétben áll. In: M.
Tziatzi-Papagianni i. m. (1994) ‛Bias’: 220-234, 402-408.
511
Iulian. Them. 255 C.
512
Iulian. Them. 255 D
JHmei&V de; kai; a[kontaV kai; xunievntaV aujtw&n
prosanagkavsomen, qarrei&n uJpe;r thlikouvtwn e[rgwn keleuvonteV, w|n [ou\n]
oujk ajreth; movnon ejsti;n oujde; proaivresiV ojrqh; [kai;] kuriva, polu;
de; plevon hJ tuvch kratou&sa pantacou& kai; biazomevnh rJevpein h|/per a]n
ejqevlh/ ta; pravgmata#
513
Iulian. Them. 256 A oJ crovnoV hJma&V dia; murivwn ejnargw&V didavskei
paradeigmavtwn.
514
Iulian. Them. 256 AB.
515
Iulian. Them. 256 BC SfalevnteV de; ejp j ejkeivnoiV eij me;n eujschmovnwV
e[feron, w{sper ou\n levgetai, th;n tuvchn oujk ojdunwvmenoi, paramuqivan
e[scon ejk th&V ajreth&V ouj mikravn, eujdaivmoneV de; oujk a]n levgointo
tw&n kallivstwn pravxewn dihmarthkovteV, plh;n i[swV dia; th;n stwi>kh;n
e[nstasin: pro;V h}n rJhtevon, wJV ouj taujtovn ejstin ejpainei&sqai kai;
makarivzesqai, kai; eij fuvsei to; zw&/on eujdaimonivaV ojrevgetai,
krei&tton ei\nai to; kat j ejkeivnhn makaristo;n tevloV, tou& kat j
ajreth;n ejpainetou& manteuomevnou.
516
Arist NE 1099 b, I, 10, 6.
517
Iulianus maga is a makari&tiV kifejezést használja akkor, amikor a megboldogult Eusebiáról beszél:
Iulian. Ep. Ath. 274 B.
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Iulianus a következőket írja az evilági boldogsággal kapcsolatban: ouj taujtovn
ejstin ejpainei&sqai kai; makarivzesqai (nem ugyanaz, ha dicsérnek
bennünket, mintha boldognak mondanak) kísértetiesen hasonlít egy Periandros neve alatt
fennmaradt gnómához: zw&n me;n ejpainou&, ajpoqanw;n de; makarivzou
(Míg élsz, dicsérjenek, amikor meghalsz, üdvözítsenek.).518 Mindkét esetben ugyanaz a két
szó

áll

egymással

szemben

(ejpainei&sqai

kai;

makarivzesqai

–

ejpainou&, makarivzou), s a közmondásból az iménti élőre és holtra vonatkozó
ellentét is világosan kirajzolódik. Mindezek alapján feltételezhetjük, hogy a császár
ismerhetett a hét görög bölcstől származó gnómákat.
Catoval és Dionysiosszal ellentétben Diogenést szerencsésnek nevezhetjük, mivel nem
volt semmije, ezért semmit sem veszíthetett.519
Iulianus ezek után visszatér a kormányos metaforájára, aki a kedvező vagy
kedvezőtlen szeleknek van kiszolgáltatva. Nagy Sándor példáját említi, a birodalmakat
megdöntő makedón uralkodó azon kevesek közé tartozott, akik ellent tudtak állni a sors
kiszámíthatatlanságának, de végül ő is Tyché áldozatául esett.520
Az emberek nagy része azonban inkább veszít, semmint nyer, ezért az emberi faj
valójában nem képes arra, hogy önmagán uralkodjék, s amint a hatalomból részesül, gőgös és
igazságtalan lesz. A konklúziót és a megoldást Platón elképzelése jelenti: az állatok fölött egy
magasabb rendű faj, az ember uralkodik, úgy az emberek fölé is egy nálánál magasabb
egzisztenciát szükséges helyezni. Ezt az ellentmondást az újplatónikusoknál jelentős szerepet
játszó démonok, félistenek hidalhatják csak át. Ők, akik kiválóbbak az embereknél,
összekötik az isten- és embervilágot. 521 Ebben a vonatkozásban már világossá válik, hogy
518

Tziatzi-Papagianni i. m. (1994) Periandr. 10 (Rec. Par.1) 244.
Iulian. Ep. Them. 256 CD.
520
Iulian. Ep. Them. 257 AB Pavlin de; aujto;n uJpotiqei;V tauvth/ povshV aujtw&/
dei&n oijhvsetai th&V paraskeuh&V kai; fronhvsewV phlivkhV <w{ste> ta;V ejf
j eJkavtera rJopavV, kaqavper pneuvmatoV kubernhvthn, eujschmovnwV fevrein#
Oujk e[sti qaumasto;n ajntitavxasqai prospolemouvsh/ movnon aujth&/, polu;
de; qaumasiwvteron tw&n uJparxavntwn par j aujth&V ajgaqw&n a[xion
fanh&nai. TouvtoiV oJ mevgistoV eJavlw basileu;V oJ th;n
jAsivan
katastreyavmenoV Dareivou kai; Xevrxou, calepwvteroV kai; ma&llon ajlazw;n
fanei;V, ejpeidh; th&V ejkeivnwn ajrch&V katevsth kuvrioV,
521
Iulian. Them. 257 D-258 D = Plat. Nom. IV, 713 C-714 A. Különösen: Iulian. Them. 258 AC= Plat. Nom.
713 CE wJV ajnqrwpeiva fuvsiV oujdamh&/ oujdamiva iJkanh; ta; ajnqrwvpina
dioikou&sa aujtokravtwr pavnta mh; oujc u{brewV te kai; ajdikivaV
mestou&sqai, tau&t j ou\n dianoouvmenoV ejfivsth tovte basilevaV kai;
a[rcontaV tai&V povlesin hJmw&n oujk ajnqrwvpouV, ajlla; gevnouV qeiotevrou
kai; ajmeivnonoV daivmonaV, oi|on nu&n hJmei&V drw&men toi&V poimnivoiV
kai; o{swn hJmeroiv eijsin ajgevlai: ouJ bou&V bow&n oujde; ai\gaV aijgw&n
a[rcontaV poiou&men aujtoi&V tinaV, ajll j hJmei&V aujtw&n despovzomen,
a[meinon ejkeivnwn gevnoV. Taujto;n dh; kai; oJ qeo;V filavnqrwpoV w]n to;
519
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miért olyan fontos Themistios számára Héraklés és Dionysos félistenek mitológiában betöltött
szerepe, akik isteni természetüknél fogva méltán uralkodhattak az emberek fölött.
Ismét Dión Chrysostomos Themistiosra gyakorolt hatására utalhatunk, bizonyára ő is
szerepet játszott abban, hogy a császár megismerte és átvette az I-II. század fordulóján
munkálkodó neves rétor gondolatait.522
Iulianust nem hagyja nyugodni az a vád, hogy Themistios a közélettől elfordulókat
azonosította Epikuros követőivel, ezért még egyszer megerősíti, hogy ő semmiképpen nem
sorolható a filozófus követői közé.523

2. Cruvsea calkeivwn, eJkatovmboi j ejnneaboivwn (260 A)
(„Aranyat bronzért, kilencökör-érőt százökör-érőtért.”)

Iulianust 354-355-ben, a Gallus elleni büntetőeljárás során megvádolták és
kihallgatták, s e veszélyes helyzetéből Eusebia mentette ki, szerzőnk ismét erre az incidensre
utalt, amikor az ióniai eseményeket említette. 355 nyarán, kora őszén, athéni útja alkalmával
sokan úgy vélték, hogy Constantius száműzte a császári rokont. Iulianus erre vonatkozóan
írta: „aranyat bronzért, kilencökör-érőt százökör-érőtért”. Az „aranyat bronzra cserélni” azt
jelentette, hogy Iulianus a császári hatalmat cserélte az athéni útra. Az ő szemében azonban ez
a csere korántsem volt kedvezőtlen, mint ahogyan azt mások értékelték.524
Hasonlóan az iménti példához (Epik. fr. 551) ismét egy hasonlatba épül be a
közmondás. A homérosi szöveghelyre már Iulianus is to;

legovmenon

-ként

gevnoV a[meinon hJmw&n ejfivsth to; tw&n daimovnwn, o{ dia; pollh&V me;n
aujtoi&V rJa/stwvnhV, dia; pollh&V d j hJmi&n, ejpimelovmenon hJmw&n,
eijrhvnhn te kai; aijdw& kai; dh; ajfqonivan divkhV parecovmenon,
ajstasivanta kai; eujdaivmona ta; tw&n ajnqrwvpwn ajpeirgavzeto gevnh.
522
Asmus i. m. (1895) 40 sk.
523
Iulian. Ep. Them. 259 B Tau&ta (Plat. Nom. 713 C-714 A) ei[ tiV ejnnow&n devdoiken ejpi;
thlikou&ton eJlkovmenoV bivon, a\rav soi faivnetai th;n ejpikouvreion
qaumavzein ajpragmosuvnhn kai; tou;V khvpouV kai; to; proavsteion tw&n
jAqhnw&n kai; ta;V murrivnaV kai; to; SwkravtouV dwmavtion#
jAll j oujk
e[stin o[pou ge ejgw; tau&ta protimhvsaV tw&n povnwn w[fqhn.
524
Iulian. Ep. Them. 260 AB ajpiw;n de; ejpi; th;n
JEllavda pavlin, o{te me
feuvgein ejnovmizon pavnteV, oujc wJV ejn eJorth&/ th&/ megivsth/ th;n
tuvchn ejpainw&n hJdivsthn e[fhn ei\nai th;n ajmoibh;n ejmoi; kai; to; dh;
legovmenon
«Cruvsea calkeivwn, eJkatovmboi j ejnneaboivwn»
e[fhn ajnthllavcqai# Ou{twV ajnti; th&V ejmautou& eJstivaV th;n
JEllavda
lacw;n ejgannuvmhn, oujk ajgrovn, ouj kh&pon, ouj dwmavtion ejkei&
kekthmevnoV.
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hivatkozott.525 Az idézetet a császár által alkalmazott metaforikus homérosi sententiák közé
sorolhatjuk.526 A közmondássá vált sor az érvelésben is szerepet játszik, amennyiben a császár
athéni útjára vonatkozó összegzésként hangzik el, s a szerző saját értékrendjét szándékozott
kifejezésre juttatni ezzel az idézettel. 527
Themistios írásai között is fellelhetjük ezt a homérosi idézetet, a rétor tizenegyedik
beszédében más Iulianus által alkalmazott közmondást is találhatunk. Az összehasonlító
elemzésből kiderül, hogy Platón és Libanios is használta ezt a szentenciát. A római
irodalomban Ciceronál, Martialisnál és Gelliusnál bukkan fel. 528 E iulianusi szöveghellyel
kapcsolatban csupán Strömbergre hivatkozhatunk, egyedül ő idézte az Iliasnak e részletét.
Forrásaként Manethónt adta meg, nála Platón mellett Aelianos Varia Historiáját is
megtalálhatjuk. 529

3. Gnw&qi sautovn
4. [Erdoi dj e{kastoV h{ntin J

eijdeivh tevcnhn (260 C)

(Ismerd meg önmagad!)
(„Kiki a saját mesterségét tegye.”)530

Az athéni út Iulianus szemében jelképes értelmet nyer: a filozófia szimbóluma. Ezt a
gondolatot magyarázza, amikor arról beszél, hogy kedvezőbben kell megítélni a filozófia
helyzetét, hiszen az nem egyezik a tétlen életformával. A ‛bölcsesség szeretete’ bizonyos
értelemben nem is tevékenység, tehát nem a praktikus és a „tétlen”, azaz a kontemplatív
525

Fent: Iulian. Ep. Them. 260 A.
Bouffartigue i. m. (1992) 153.
527
CESARE
Az aranyat bronzra cserélni általában nem jó üzlet.
A császári hatalmat az athéni útra cserélni olyan, mint az aranyat bronzra cserélni.
A császári hatalmat az athéni útra cserélni nem jó üzlet.
BARBARA
A filozófus számára az athéni út többet ér, mint a császári hatalom.
Iulianus filozófus.
Iulianus számára az athéni út többet ér, mint a császári hatalom.
528
Them. Or. 11 p. 227, 12. Colpi i. m. (1987), további egyezések: ejxousiva poihtikhv (Them Or. 11
p. 223, 15-17=Iulian. Or. I. Const 2 B); hasonló: ajpistovteroV tw&n pavlai Qessalw&n (Them.
Or. 11 p. 225, 22) és ajpistovteroV tw&n leovntwn (Iulian. Or. III (II) Const. 98 C). Plat. Symp. 219a,
Salzmann Libanioshoz írott közmondásgyűjteményére hivatkozik E. Salzmann, Sprichwörter und
sprichwörtliche Redensarten bei Libanios (Diss. Tübingen 1910) 95, továbbá Otto Nr. 384. Colpi i. m. (1987)
186. Cic. Ad Att. 6, 1, 22; Mart. 9, 94, 3; Plin. Ep. 5, 2, 2; Gell. 2, 23, 7.
529
Manetho 1. parevqhke… cavlkea cruseivoisin. In: Maneth. Apotelesm. V, 22. Strömberg a
lábjegyzetben még más szöveghelyeket is felsorakoztat: Psellus, Scripta minora LXIX 5; Aelian. VH IV 5. 58.
530
Aristophan. Vesp. 1431; ford.: Arany J.
526
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életvitelt állítjuk szembe egymással, hanem az önismeret alapján ítélkezhetünk csupán,
figyelembe véve, hogy mindenkinek a neki megfelelő mesterséget kell űzni. 531
A delphoi jósda híres felirata: „Ismerd meg önmagad” Iulianusnál több beszédben is
előfordul.532
A császár a Themistioshoz írott epistula egy helyén arról beszélt, hogy önmagunkról
nem szabad kedvezően ítélkezni, s nem azt kell elsősorban vizsgálnunk, hogy valaki tétlen
életet

él-e, vagy politikailag tevékenykedik, hanem inkább azt, hogy sikerült-e

megvalósítanunk az „Ismerd meg önmagad” parancsát. Mindezt egy, a Darazsakból való
Aristophanés-idézettel is kiegészítette.
Elsőként vizsgáljuk meg közelebbről az ismertebb delphoi feliratot. Ezt a gnómát
elsőként Platón jegyezte le a Charmidés című dialógusában (164 D-165 A), de allúzióit már
Hérakleitosnál is fellelhetjük.533 Platón megítélésében ez nem jelent mást, mint hogy „Légy
józan!”.534
Az „Ismerd meg önmagad” tanításával Aristotelés is kimerítően foglalkozott,
mégpedig a mára csak töredékekből ismert De philosophia című írásában.535 Mindenesetre
rekonstruálható, hogy e mű első könyvében Platón tanai szerepeltek, a második az ideatant

531

Iulian. Them. 260 C; jAlla; mhv pote crh; peri; hJmw&n a[meinon krivnein, oujk
eijV ajpraxivan kai; pra&xin blevpontaV, ma&llon de; eijV to; Gnw&qi
sauto;n kai; to;
[Erdoi d j e{kastoV h{ntin j eijdeivh tevcnhn.
532
Iulian. Ep. Them. 260 C; máshol, pl.: Iulian. Or. IX (VI) Kyn. 188 A.
533
Többek között a hybrisre (B 43 fr.), az ismeretre, önismeretre (B 46, B 83, B 101, B 112, B 116 fr.)
vonatkozók. In: H. Diels-W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker (Berlin 1906).
534
Plat. Charm. 164 DE=Stob. III, 21, 25 (Hense) Kai; oujk a]n aijscunqeivhn mh; oujci
ojrqw&V favnai pote; h] tou&to sugcwrhvsaim j a} ajgnoou&nta a[nqrwpon
aujto;n eJauto;n swfronei&n. scedo;n gavr ti e[gwge aujto; tou&tov fhmi
ei\nai swfrosuvnhn, to; gignwvskein eJautovn, kai; sumfevromai tw&/ ejn
Delfoi&V ajnaqevnti to; toiou&ton gravmma. kai; ga;r tou&to ou{tw moi
dokei& to; gravmma ajnakei&sqai, wJV dh; provsrhsiV ou\sa tou& qeou& tw&n
eijsiovntwn ajnti; tou& cai&re: wJV touvtou me;n oujk ojrqou& o[ntoV tou&
prosrhvmatoV, tou& caivrein, oujde; dei&n tou&to parakeleuvesqai ajllhvloiV
ajlla; swfronei&n. ou{tw me;n dh; oJ qeo;V prosagoreuvei tou;V eijsiovntaV
eijV to; iJero;n diafevron ti h] a[nqrwpoi, wJV dianoouvmenoV ajnevqhken
<oJ> ajnaqeivV, wJV ejmoi; dokei&: kai; levgei pro;V to;n ajei; eijsiovnta
oujk a[llo ti h] Jswfrovnei j , fhsivn. aijnigmatwdevsteron de; dhv, wJV
mavntiV, levgei: to; ga;r Jgnw&qi sautovn j kai; to; Jswfrovnei j e[sti
me;n taujtovn, wJV ta; gravmmatav fhsi kai; ejgwv, tavca d j a[n tiV
oijhqeivh a[llo ei\nai, o} dhv moi dokou&si paqei&n kai; oij ta; u{steron
gravmmata ajnaqevnteV, tov te Jmhde;n a[gan j kai; to; Jejgguva, pavra d
j ajta j, kai; ga;r ou|toi sumboulh;n wj/hvqhsan ei\nai to;
Jgnw&qi
sautovn j, ajll j ouj tw&n eijsiovntwn e{neken uJpo; tou& qeou& provsrhsin:
i{na dh; kai; aujtoi; mhde;n h|tton crhsivmouV sumboula;V ajnaqei&en,
tau&ta gravyanteV ajnevqesan.
535
Rochefort i. m. (1963) 21, 2. jegyzet. Aristotelés egyébiránt a gnómát a legismertebbek közé sorolta. In:
Arist. Rhet. 21, 1395a.
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kritizálta, a harmadik könyvben a bölcselő saját filozófiai elgondolásait ismertette.536 Ez a
munka ugyanakkor más szempontból is kiemelkedő: Pythagoras után Aristotelés volt az első,
aki a filozófia meghatározására vállakozott.537
Plótinos számára ugyancsak központi kérdést jelentett az önismeretre vonatkozó
tanítás.538 A késő ókorban az újplatonikusok Aristotelés De philosophiája alapján definiálták
a filozófia pontos fogalmát. Ez a hat pont Ammoniosnak Porphyrios Eisagógéjához írott
kommentárjában található.539 Közülük egyről, az isteni természet utánzásáról már esett szó az
első Constantiushoz szóló beszéd kapcsán (48 A). Jelen esetben (260 C) az isteni és az emberi
dolgok ismeretéről van szó.540 Ezen ismeret birtoklásához viszont elsősorban önmagunkat kell
megismernünk, hiszen csak ezek után következhet, hogy a rajtunk kívül álló dolgokat is
megismerjük.
Az újplatónikus filozófiai meghatározás általunk vizsgált elemét, az „Ismerd meg
önmagad” tanítását Porphyrios egy különálló írásműben is tárgyalta. A „Gnw&qi
sautovn” című munka sajnos nem maradt fenn, ennek egyes töredékeit Stobaiosnál
olvashatjuk. A fragmentumok között Aristotelés idézett művére is találhatunk utalást. 541
Iulianus ezt a számunkra elveszett művet ismerhette, mint ahogyan a filozófus más írásait
is.542
Az „Ismerd meg önmagad” tanítása valójában három nagy jelentéskörre bontható,
ezek a következők: „Ismerd meg világodat! – Ismerd föl ember voltodat! – Ismerd meg valódi
énedet!” 543 Az első parancs tehát a görög filozófusok szerint, a józan gondolkodásra
ösztönöz,
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s arra, hogy természete szerint értsük a világot.

545

Emberi mivoltunk

felismerésére azért van szükség, hogy ne essünk a hybris vétkébe, mert az isteni bosszút von
maga után. A hybris már Theognisnál is ellentétben áll az előbbiekben tárgyalt sóphrosynével.
Az elbizakodottsággal szemben tehát józan önmérsékletre van szükségünk. Végül a harmadik
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Maróth i. m. (2002) 296.
Maróth i. m. (2002) 30 skk.
538
Plot. Enn. IV, III, 1, l. 8-10 peiqoivmeqa d j a]n kai; tw&/ tou& qeou&
parakeleuvsmati auJtou;V ginwvskein parakeleuomevnw/ peri; touvtou th;n
ejxevtasin poiouvmenoi. (Iulian. Hérakl. 211 B)
539
Ammonios: In Porphyrii Isagogen sive V Voces, ed. A. Busse, in: CAG V/3 (Berolini 1891).
540
Ammon. In Porph. Isag. 3/1 filosofiva ejsti qeivwn te kai; ajnqrwpivnwn
pragmavtwn gnw&siV. 3/8 filosofiva ejsti; oJmoivwsiV qew&/ kata; to; dunato;n
ajnqrwvpw/. Maróth i. m. (2002) 33 sk.
541
Stob. III, 21, 26. A szöveget lásd alább, a közmondás előfordulási helyeinél.
542
Bouffartigue i. m. (1992) 197 skk. A De philosophiára vonatkozóan: i. m. 209.
543
H. W. Parke-D. E. W. Wormell, The Delphic Oracle (Oxford 1956); kivonatos magyar kiadása: Delphoi
jóslatok, válogatta, fordította és utószóval ellátta: Steiger Kornél (Holnap 1992) 71.
544
Hérakl. B 116 fr.; Steiger i. m. (1992) 71.
545
Ez nem más, mint az igazság ismerete. Steiger i. m. (1992) 72.
537
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összetevő, valódi énünk megismerése a legnehezebb feladat, e folyamat során csakis a Logos
lehet segítségünkre.546
Iulianus akkor idézte ezt a két proverbiumot, amikor az ideális uralkodóval
kapcsolatos elvárásait vetette papírra, ezért mindkét intés egyúttal a császár önmagával
szemben támasztott elvárása, e két parainézist egyszersmind legfőbb vezérelvének tekintette,
Marcus Aureliushoz hasonlóan, aki az Elmélkedésekben vallott erről.547
E két proverbium ugyancsak a bizonyításba épült be, hiszen akkor hangzottak el,
amikor arról volt szó, hogy az uralkodás túl nehéz feladat, de ez a filozófushoz méltó
hozzáállás az, ami alkalmassá tesz az uralkodásra. Mindkettőt premisszaként értékelhetjük,
hiszen csak az az ember képes mások ígényeit felmérni és kielégíteni, aki tisztában van
önmaga szükségleteivel és határaival, hiszen e bölcs belátás eredménye, hogy a
társadalomban méltó helyünket foglaljuk el. 548
A delphoi jóslatok között két helyen is megtalálhatjuk, az első felirat a jóslatok ötödik
periódusára esik, a templom Kr. e. 373-ban bekövetkezett pusztulásának idejére. Amikor
Kroisos megkérdezte, hogy miként tudná hátralevő életét a legboldogabban eltölteni, akkor
válaszolta neki a jósda, hogy csak az önismeret vezet a boldogsághoz.549
A második említést a hetedik korszak idejére datálhatjuk, azaz Kr. e. 300 és 190 közé,
s a proverbiális jellegű jóslatok között találhatjuk meg. Jelen esetben a spártai Chilón
kérdezte, hogy mi a legjobb az ember számára.550 Láthatjuk, hogy nincs egyetértés afelől sem,
hogy ki volt a kérdező, s abban a tekintetben is eltérnek a vélemények, hogy kinek a nevéhez
fűződött a mondás: hol Chilónhoz, hol Thaléshez kötötték, de voltak, akik Labysnek vagy a
delphoi jósdának tulajdonították. Az idézett szerzők közül Porphyrios sorolta fel a legtöbb
forrást. Ezt a töredéket azért érdemes idéznünk, mert Iulianus minden bizonnyal ismerte a
filozófus Peri; tou& gnw&qi sautovn című írását.551
546

Steiger i. m. 73-74.
P. Hadot, La citadelle interieure (Introduction aux Pensées de Marc Aurèle) (Fayard 1997)
548
BARBARA
Az embert bölcsessége alapján ítélhetjük meg.
Az „ismerd meg önmagad” (önismeret) és a „ki-ki saját mesterségét tegye” (megfelelő hivatás) az emberi
bölcsesség mércéje.
Az önismeret és megfelelő hivatás alapján ítélhetjük meg az embert.
549
Parke-Wormell 250. In: Vol. II. i. m. (1956) 102. Enquirer. Croesus. Enquiry. Tiv a]n poiw&n to;n
loipo;n bivon eujdaimonevstata diatelevsaimi# Reply. Sauto;n gignwvskwn
eujdaivmwn, Kroi&se, peravseiV. Evidence. X. Cyr. 7, 2, 20.
550
Parke- Wormell 423. In: Vol. II. i. m. (1956) 171. Enquirer. Chilon the Spartan. Enquiry. What is best for
men. Reply. gnw&qi sautovn. Evidence. Stob. 3, 21, 26=Porphyry; D. L. I, 40; Macrob. In Somn. Scip. 1,
9; Sch. Pl. Phil. 48c.
551
Stob. III, 21, 26 (Hense) Porfurivou ejk tou& a’ <Peri; tou& gnw&qi sautovn>. Tiv
pote h\n a[ra kai; tivnoV to; iJero;n provstagma to; ejn Puqoi&, o} gnw&nai
eJauto;n toi&V tou& qeou& dehsomevnoiV prosagoreuvei# mhvte ga;r timh&sai
547
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Stobaios egy külön fejezetet szentelt e gnómának, s ezzel számos elveszett mű
töredékét mentette meg a teljes pusztulástól, többek között Porphyrios imént idézett hasonló
című munkájának több részletét.552
A hét görög bölcs gyűjteményében Tziatzi-Papagiani jelentős szerzőkre hívja fel
figyelmünket. Diodoros történeti munkájának kilencedik könyvében, Plutharchos pedig
Symposionjában említette a szentenciát, s mindketten Chilónt nevezték meg a mondás
eredetére vonatkozóan.553 Diogenés Laertios Thalés neve alatt hagyományozta, de emellett
közölte, hogy Chilón is kisajátította.554
Ebben a kötetben találhatunk néhány nyelvileg csak hasonló, de tartalmilag közel
azonos szentenciát, ilyenek a Thaléshoz kapcsolódó calepo;n eJauto;n gnw&nai és
a delphoi oszlopokon található gnw&qi paqwvn.555
Az első közmondásgyűjtőknél, Aristotelésnél, Theophrastosnál és Klearchosnál is
megtalálható, ez utóbbi két szerzőt Stobaios is említette Eclogaejában. Ők valamennyien
apophtegmaként definiálták a mondást.556

qeo;n ta; proshvkonta mhd j au\ tucei&n tou& qeou& dehqevnta to;n ajgnoiva/
th&/ eJautou& ejniscovmenon paraggevllein e[oiken. ajll j ei[te Fhmonovh
ejpi; pavnta lusitelou&n ta; ajnqrwvpina tou&to ejqevspisen, di j h|V
prwvthV oJ PuvqioV levgetai ta;V eijV ajnqrwvpouV diadou&nai cavritaV,
ei[te Fanoqeva hJ Delfou&, ei[te kai; BivantoV h] Qalou& h] CeivlwnoV h\n
ajnavqhma, oJrmhqe;n ajpov tinoV qeivaV ejpipnoivaV: ei[te Kleavrcw/
prosektevon ma&llon tou& me;n Puqivou fravzonti ei\nai paravggelma,
crhsqh&nai de; Ceivlwni, tiv a[riston ajnqrwvpoiV maqei&n punqanomevnw/:
ei[te kai; pro; CeivlwnoV h\n e[ti ajnavgrapton ejn tw&/ iJdruqevnti new&/
meta; to;n ptevrinon te kai; calkou&n, kaqavper
jAristotevlhV evn toi&V
peri; filosofivaV ei[rhken: to; me;n o{tou a]n ei[h,
jIavmblice,
ajmfisbhthvsimon e[stw: pavntwV d j o{ti uJpo; qeou& h] oujk a[neu qeou&
ejrrhvqh, ejx aujtou& faivnoit j
a]n tou& ejn toi&V PuqivoiV aujto;
kei&sqai ajmfhvriston. tiv pote d j ejsti;n o} fravzei kai; pro; ge tw&n
perirranthrivwn protelei&sqai tw&/ qew&/ ejpitavttei, ajnagkai&on a]n ei[h
gnw&nai.
552
Ibid.
553
Chilo 21-23. Diodor. IX, 10, 1 o{ti Civlwn ajfikovmenoV eijV Delfou;V kai; kaqavper
ajparca;V poiouvmenoV tw&/ qew&/ th&V ijdivaV sunevsewV ejpevgrayen ejpi;
tina kivona triva tau&ta, Gnw&qi seautovn, kai; Mhde;n a[gan, kai; trivton
jEgguva pavra d j a[ta … (Kiemelés: M. Tz-P.) Plut. Sept. Sapp. Conviv. 21 p. 164 B oJ
CersivaV meidiavsaV «ajll j oujk a[n» e[fh « fravsaimi provteron h] puqevsqai
para; touvtwn o{ ti bouvletai to; « mhde;n a[gan» aujtoi&V kai; to; «gnw&qi
sautovn» kai; tou&to dh; to; pollou;V me;n ajgavmouV pollou;V d j
ajpivstouV ejnivouV de; kai; ajfwvnouV pepoihko;V «ejgguva pavra d j a[ta».
554
Thal. 1 (Rec. Mon.); Diog. Laert. I, 40 touvtou QavlhtoV ejsti to; Gnw&qi sautovn,
o{per
jAntisqevnhV ejn tai&V Diadocai&V FhmonovhV ei\nai fhsin,
ejcidiopoihvsasqai de; aujto; Civlwna.
555
Tziatzi-Papagianni Thalés 8 (Rec. Par.1) calepo;n eJauto;n gnw&nai (Diog. Laert. I, 36), 22 (Rec.
Par. 2) gnw&qi paqwvn. Az idézetet M. Tziatzi-Papagianni a maqei&n < paqei&n fogalomkörhöz
kapcsolta, ahogyan ez több Aisópos mesében is előfordul: Fab. 223 (I), 10-11 (Hausrath); (II), 10-11; (III), 1112, továbbá a közmondásgyűjtőknél: Mant. Prov. II, 92; Apost. XVII, 91 és XIII, 90; Arsen. ap. Apost. VI 67
d.).
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A Sextus-féle gyűjteményes kiadásban Kleitarchosnál mindenféle magyarázat nélkül,
pusztán a gnóma szerepel, Sextus azzal is kiegészíti, hogy „Istent látva magunkat vizsgáljuk”,
azaz magunkat ismerhetjük meg.557 A korai kereszténység számára ez az intés legalább olyan
fontos volt, mint pogány elődeinek, az újplatónikusoknak. Mindez abból is látható, hogy
Sextus közmondásainak zöme az önismeretre vonatkozik, hiszen a keresztények tanítása
szerint az önismeret az, ami elvezet Isten megismeréséhez. 558 Augustinus is alapvetőnek
tekintette, s számára a művelt ember fogalmához hozzátartozott mindkettő, az önismeret és az
Istenismeret is. 559 Alexandriai Kelemen és Órigenés az alexandriai iskola tananyagát három
lényeges pont köré csoportosította, amelyeknek egyike az önismeret volt.560
Visszatérve

a

közmondásgyűjtőkre,

Diogenianos,

amellett,

hogy

Solónnak

tulajdonította, még azt is megjegyezte, hogy azokhoz szól, akik hatalmukkal kérkednek.561 A
gnómát megtalálhatjuk továbbá Macariosnál és Apostoliosnál, utóbbi szerző egy Nazianzi
Gergelynek tulajdonított verset idézett.562 Azzal kapcsolatban viszont, hogy kitől ered, nincs
egyetértés a paroimigráfusok között. Az appendixben egy helyen Solón és Thalés neve
szerepel. 563 A Mantissa proverbia között bőségesebb leírást találhatunk, többek között
Theophrastost is megemlítik, mint gyűjtőt, aki szintén lejegyezte, s Biasnak tulajdonította.
Ugyanitt szerepel lehetséges szerzőként Chilón neve is, e testimonium szerint Klearchos is őt
jelölte meg.564

556

Klearch. 69 a=Stob. Ecl. III, 21, 26; 69 b=Mant. Prov. I, 43; 69 c=Stob. Ecl. III, 21, 12 gnw&qi sauto;n
wJV paroimiva paralambavnetai, marturei& QeovfrastoV, ejn tw&/ peri;
paroimiw&n. oiJ polloi; de; CeivlwnoV ei\nai to; ajpovfqegma, KlevarcoV de;
uJpo; tou& qeou& lecqh&nai Ceivlwni.
557
Sext. 398: pro;V o} gevgonaV eijdw;V gnwvsh/ sautovn. Sext. 446: oJrw&n to;n
qeo;n o[yh/ seautovn. Kleit. 2 gnw&qi sautovn. (in: Chadwick op. cit.)
558
Chadwick: ‛The moral teaching of Sextus’ 97 skk., az önismeretről és az ehhez kapcsolódó gnómákról: 98.
559
I. Hadot, Arts libereaux et philosophie dans la pensée antique (Paris 1984) 126-127.
560
Ezek a következők voltak: önismeret, a Jó ismerete és az Istenismeret. Az alexandriai iskola teljes mértékben
adoptálta a platónikus enkyklios paideiát. In: Hadot i. m. (1984) 288.
561
Diog. II, 10 Gnw&qi sautovn < ajpovfqegmav ejsti SovlwnoV: tavttetai de; ejpi;
tw&n uJpe;r duvnamin kompazovntwn.
562
Macar. III, 3 Gnw&qi sautovn < CeivlwnoV ei\nai fasi to; ajpovfqegma. Apost. V,
56a=Arsen. XV, 16; XVII, 21 Gnw&qi seautovn, a[riste, povqen kai; o{stiV ejtuvcqhV:
rJei&a me;n w|de tuvch/V kavlleoV ajrtetuvpou. (Max. Conf. Serm. 56, 662. Comb: ubi
Gregorio Nazianzeno versus adscribitur.)
563
App. I, 80 Gnw&qi sautovn < ejpi; tw&n uJpe;r duvnamin kompazovntwn. [Esti
de; ajpovfqegma eJno;V tw&n eJpta; sofw&n, h[toi SovlwnoV h] Qavlou..
564
Mant. Prov. I, 43 oiJ polloi; de; CivlwnoV ei\nai
to; ajpovfqegma fasivn.
KlevarcoV de; uJpo; tou& qeou& lecqh&nai Civlwni Damaghvtou lakedaimonivw/.
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Aristophanés komédiájának közmondásossá vált részletét, nem sokan jegyezték fel,
noha Cicero latinra is lefordította és szinoním változata magyarul napjainkban is
használatos.565 Azt már tisztáztuk, hogy miként épül be a beszédbe.
A Paroemiographi Graeci köteteiben kizárólag Makariosnál bukkanhatunk rá,
méghozzá csupán egy másik közmondás magyarázataként.566

5. glau&ka

jAqhnaivoiV a[gwn (260 D)

(Baglyot visz az athéniaknak.)

A következőkben a király és a törvény összefüggését és az örökletes királyság kérdését
vizsgálja a szerző, s ennek kapcsán Aristotelés Politikájának egy részletével ismertet meg
bennünket. Bevezetésül azt írja, hogy Themistios számára az előbbi Platón idézet és ez a most
következő aristotelési citátum olyan, mintha az athéniaknak vinne baglyot. A paroimia az
érvelésben is szerepet játszik.567
Ez a proverbium ismét egy Aristophanés-komédiából származó idézet (Av. 301),
ellenben elképzelhető, hogy a szállóigét már Aristophanés előtt is használták.568
Az utalás politikai tartalmú szövegrészhez kapcsolódik, de önmagában véve nem
politikai allegória. Iulianus a Politika idézetének bevezetéséül szánta az említett mondást,
majd az Aristotelés által tárgyalt következő kérdést vetette fel: az örökletes királyságban a
gyermek-király mennyiben lehet felelős a törvényekért.569
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Cic. Tusc. I, 18, 41 Quam quisque norit artem, in hac se exerceat. Bouffartigue i. m. (1992) 246 Athanassiadi
i. m. (1981) 93.
566
Macar. VIII, 39 To;n frouro;n crh; frourei&n, to;n ejrw&nta d j ejra&n.
567
Iulian. Ep. Them. 260 CD Mei&zon e[moige faivnetai to; basileuvein h] kat j
a[nqrwpon kai; fuvsewV dei&sqai daimoniwtevraV basileuvV, w{sper ou\n kai;
Plavtwn e[lege: kai; nu&n
jAristotevlouV eijV taujto; sunteivnonta
paragravyw lovgon, ouj glau&ka
jAqhnaivoiV a[gwn, ajll j o{ti mh;
pantavpasin ajmelw&n tw&n ejkeivnou lovgwn ejpideiknuvmenoV:
BARBARA
A művelt embert filozófiára oktatni olyan, mint baglyot vinni Athénba.
Themistios művelt ember.
Themistiost filozófiára oktatni olyan, mint baglyot vinni Athénba.
BARBARA
Közismert dolgot ismételni fölösleges.
Baglyot vinni Athénba olyan, mint közismert dolgot ismételni.
Baglyot vinni Athénba fölösleges.
568
Iulianus Aristophanés-idézeteihez: Bouffartigue i. m. (1992) 245-246.
569
Iulian. Ep. Them. 260 D-261 A=Arist. Pol. III, 15, 1286 B.
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Számos ezzel egyenértékű proverbiumot ismertek és használtak, ezek közül néhányat
Strömberg idéz, s néhányuk a paroimiográfusok corpusában szerepel. 570 Zénobios és
Apostolios hasonlóan interpretálta: azokra vonatkozik, akik olyan árucikket importálnak egy
vidékre, amiből bőséges az ellátás, s abból a terület egyáltalán nem szorul bevitelre, mert
bagoly bőven volt Athénban. A közmondásgyűjtő több helyen magyarázta a paroimiát, s az
ellentétes értelmű közmondást is ismertette: „Krétán nincs bagoly”, miszerint Krétán még az
odaszállított bagoly sem élt meg.571
A kommentátor szerint legkézenfekvőbbnek bizonyuló magyarázat nem található meg
az iménti gyűjteményekben. Az athéniak ugyanis pénzérméjükre Athéné szent állatát, a
baglyot verették, ezért mondhatták azt, hogy sok volt a bagoly Athénban.572
Az interpretáció alapján Iulianus hivatkozása jelentheti egyrészt azt, hogy a császár
megítélésében Aristotelésnek e sorai annyira közismertek voltak, hogy nem lett volna
szükséges idéznie, másrészt azt, hogy csupán Themistios számára volt mindez evidens.
Nem szükséges azonban feltétlenül a paroimiográfosokat követnünk. Gondolhatunk
arra, hogy a bagoly Athéné istennővel, a bölcsességgel áll kapcsolatban, s ezért Themistios
műveltségénél fogva nem szorul arra, hogy részletesebben fejtse ki Iulianus elgondolásait.
Különösen, ha figyelembe vesszük azt a tényezőt, hogy Themistios éppen Aristotelés
szavaival érvelt, amikor Iulianust buzdította.
Szerzőnk célja, hogy Aristotelés alapján bizonyítsa az újplatónikusok tanítását,
miszerint a törvény maga a Szellem. 573 Az ideális király a tövény szolgálója és őre.574 Az
570

Strömberg i. m. (1954) Eustathius 1. puvxon eijV Kuvtwron a[gein. ejn Aijguvptw/
si&ton a[gein, ejn Kilikiva/ krovkon, ijcqu;n eijV
JEllhvsponton, (Lat.: in
silvam ligna ferre.)
571
Zenob. III, 6 Glau;x eijV
jAqhvnaV < ejpi; tw&n ajcrhvstouV ejmporivaV
ajgovntwn, ejpeidh; to; zw&on pavnu ejpicwriavzei toi&V jAqhnaivoiV. Apost.
V, 46 Glau&ka jAqhvnaze < kai; Glau&ka jAqhnaivoiV < ejpi; tw&n toiau&ta
ajllacovqen ejmporeuomevnwn pro;V tou;V a[fqona e[contaV. Apost. V, 55 Glau&ka
eijV
jAqhvnaV < ejpi; tw&n ejpideiknumevnwn pro;V tou;V eijdovtaV a{per
a[meinon aujtou& i[sasin, o{ti polloi; eijV
jAqhvnaV glau&keV < Glau&x
ejpiv tina pra&xin spoudh&V ejcomevnhn ajndri; wJrmhmevnw/ sunou&sa kai;
ejpista&sa, oujk ajgaqo;n suvmbolon, fasivn < jEn th&/ Krhvth/ glau&ka mh;
givnesqaiv fasi to; paravpan, ajlla; kai; eijVkomisqei&san ajpoqnhvskein <
To;n a[rjrJena hJ qhvleia nikhvsasa o[rnin, ejn th&/ mavch/, ajmbruvnetaiv
te uJf j hJdonh&V, kai; kaqivhsi kavllh, kai; fronhvmatoV uJpopivmplatai
kai; baivnei makrovtera.
572
Giuliano Imperatore Epistola a Temistio. Edizione critica, traduzione e commento a cura di C. Prato e A.
Fornaro (Lecce 1984) 50.
573
Iulian. Ep. Them. 261 BC « JO me;n ou\n to;n novmon keleuvwn a[rcein <dokei&
keleuvein a[rcein> to;n qeo;n kai; to;n nou&n movnouV: oJ de; a[nqrwpon
keleuvwn prostivqhsi kai; qhriva: h{ te ga;r ejpiqumiva tou&ton kai; oJ
qumo;V diastrevfei kai; tou;V ajrivstouV a[ndraV: diovper a[neu ojrevxewV
nou&V oJ novmoV ejstivn.»
574
Iulian. Ep. Them. 261 A uJphrevthV kai; fuvlax tw&n novmwn.
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ember, aki részesedik ebből a Szellemből, egyszersmind elválaszthatatlan a szenvedélytől és a
vágytól, s ez ismét kiszolgáltatottságát bizonyítja. Az uralkodó legfőbb feladata először is,
hogy megszabaduljon e két gátló tényzőtől, ha ezt sikerült elérnie, akkor törvényeit örök
időkre hozhatja, s nem lehet tekintettel semmiféle barátságra, személyes érdekekre, csupán a
polgárok javát tartja szem előtt.575
Iulianus a következőkben napjainkig érvényes gondolatot fejteget: sokszor akaratlanul,
rajtunk kívül álló tényezők következtében leszünk részrehajlók. Ezzel kapcsolatban Solónt
hozza fel példaként, aki akaratlanul kedvezett barátainak, amikor idő előtt megismertette
velük az adósságok eltörlésére vonatkozó törvényjavaslatát.576

Ezután ismét Themistios levelének tartalmát ismerhetjük meg: a tevékeny életforma
dicséretesebb, mint a filozófusé. Iulianus erre az állításra elegánsan ugyancsak Aristotelés
Politikájából idéz: a szellemi téren tevékenykedők is politizálnak, nemcsak azok, akik
tényleges állami feladatokat látnak el. 577 Sókratés, a theóretikus filozófus örökérvényűt
alkotott, hiszen ő lett minden későbbi filozófiai irányzat megteremtője.578
Voltak olyan kiemelkedő gondolkodók, akiknek sikerült megragadniuk az isteni értelmet,
őket nevezhetjük akár isteni embereknek, avagy emberfelettieknek, s itt Themistios által
idézett példákra hivatkozik a császár, Arius Didymosra, Thrasyllosra és Musoniosra, mindezt
az újplatónikus gondolat, a sunafhv köré építi. 579
575

Iulian. Ep. Them. 261 C-262 B. Különösen Iulian. Ep. Them. 262 AC ajll j o{stiV ma&llon to;n
nou&n kaqarqei;V kai; th;n yuch;n oujk eijV ta; parovnta ajforw&n
ajdikhvmata oujde; eijV ta;V parestwvsaV tuvcaV tivqhsi tou;V novmouV,
ajlla; th;n th&V politeivaV fuvsin katamaqw;n kai; to; divkaion o{ <ti>
ejsti th&/ fuvsei kai; potapovn ejsti tajdivkhma teqeamevnoV th&/ fuvsei,
ei\q j o{sa dunatovn ejstin ejkei&qen ejntau&qa metafevrwn kai; tiqei;V
novmouV toi&V polivtaiV koinouvV, ou[te eijV filivan ou[te eijV e[cqran
ajforw&n ou[te eijV geivtona kai; suggenh&: krei&sson dev, eij mhde; toi&V
kaq j eJauto;n ajnqrwvpoV, ajlla; toi&V u{steron h] xevnoiV gravyaV
ajpopevmpoi novmouV, e[cwn ge oujde;n oujde; ejlpivzwn pro;V aujtou;V
e{xein ijdiwtiko;n sunavllagma.
576
Iulian. Ep. Them. 262 BC.
577
Iulian. Ep. Them. 263 D-264 A.
578
Iulian. Ep. Them. 264 BD. Különösen: Iulian. Them. 264 CD jEgw; me;n ou\n jAlexavndrou
fhmi; meivzona to;n Swfronivskou katergavsasqai, th;n PlavtwnoV aujtw&/
sofivan ajnatiqeivV, th;n Xenofw&ntoV strathgivan, th;n
jAntisqevnouV
ajndreivan, th;n
jEretrikh;n filosofivan, th;n Megarikhvn, to;n Kevbhta,
to;n Simmivan, to;n Faivdwna, murivouV a[llouV: kai; ou[pw fhmi; ta;V
genomevnaV hJmi&n ejnqe;n ajpoikivaV, to; Luvkeion, th;n Stoavn, ta;V
jAkadhmivaV.
579
Iulian. Ep. Them. 265 BC. Különösen 265 B eij ga;r ojrqw&V e[cei to; legovmenon, o{ti
pevfuken e{kaston uJpo; tw&n oijkeivwn gnwrivzesqai, th;n qeivan oujsivan
oJ gnwrivsaV nou&V tivV a]n eijkovtwV nomivzoito# Rochefort e fenti idézetet az
újplatónikus emanatioval hozza összefüggésbe: Rochefort i. m. (1963) 27; Marcone kommentárjában
Empedoklés tanítására (hasonló a hasonlóval) utal: Prato, Marcone i. m. (1987) 266. Iulianus itt a to;
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Iulianus végső érve amellett, hogy a gondolkodó, kontemplatív életforma is lehet
tevékeny, az, hogy maga Themistios is csupán szellemileg tevékeny. A filozófus legfőbb
feladata, hogy tetteivel erősítse meg szavait, s ebből következik az is, hogy Iulianus nem
futamodik meg a reá háruló feladatok elől. 580 Uralkodásának egyik lényeges alapelvét
fogalmazta meg, amikor befejezésül azt reméli, hogy hasznára lehet az emberiségnek.581

Or. VII Hérakleios ellen
362-ben Iulianus több támadó jellegű beszédet is megfogalmazott, közülük az egyik a
kynikus Hérakleios ellen szól, amelyet feltehetően 362 márciusában írt.
Ez év elején Hérakleios egy, az uralkodás művészetéről tartott előadásra hívta meg a
császárt és az udvar több jeles képviselőjét. 582 Ennek keretében a kynikus filozófus
allegorikus formában, az isteneket megszemélyesítve adott tanácsokat az uralkodónak, s ezzel
megsértette őt.

583

Héliosról, Phaetónról, Zeusról, Panról, Dionysosról és Héraklésről

megfogalmazott mítoszaiban odáig merészkedett, hogy Iulianust Pan alakjában ábrázolta.584
A császár nemcsak az istenekről szóló történetek tartalmát, hanem Hérakleios
mítoszalkotási kísérlét is elítélte. Beszédének kettős célját az alcímben olvashatjuk: Peri;
tou&

pw&V

kunistevon

kai;

eij

prevpei

tw&/

kuni;

muvqouV

legovmenon kifejezéssel a filozófiai tan népszerűségére mutatott rá, hiszen e formában nem szerepel a
közmondásgyűjtőknél. Ezzel összefüggésben szerzőnk ismét Aristotelésre hivatkozott, méghozzá egy lehetséges
theológiai írására. Ez a munka vagy elveszett, vagy a Physica VII és VIII könyvéről van szó, de elképzelhető,
hogy a Metaphysica L (§6 skk.) könyvét értette Aristotelés (265 A ejpi; th&/ qeologikh&/
suggrafh&/) alatt a szerző. In: Rochefort i. m. (1963) 176.
580
Iulian. Them. 266 AC Su; de; aujto;V hJmi&n a[praktoV ei\, mhvte strathgw&n
mhvte dhmhgorw&n mhvte e[qnouV h] povlewV a[rcwn#
jAll j oujk a]n faivh
nou&n e[cwn ajnhvr: e[xesti ga;r soi filosovfouV ajpofhvnanti, eij de; mh;
trei&V h] tevttaraV, meivzona to;n bivon eujergeth&sai tw&n ajnqrwvpwn
pollw&n oJmou& basilevwn. Ouj mikra&V merivdoV oJ filovsofoV proevsthken,
oujde;, kaqavper e[fhV, sumboulh&V ejsti movnhV th&V uJpe;r tw&n koinw&n
ejkei&noV
kuvrioV,
oujde;
hJ
pra&xiV
eijV
lovgon
au\qiV
aujtw&/
periivstatai, e[rgw/ de; bebaiw&n tou;V lovgouV kai; fainovmenoV toiou&toV
oJpoivouV bouvletai tou;V a[llouV ei\nai, piqanwvteroV a]n ei[h kai; pro;V
to; pravttein ajnusimwvteroV tw&n ejx ejpitavgmatoV ejpi; ta;V kala;V
pravxeiV parormwvntwn.
581
Iulian. Ep. Them. 266 D-267 A Didoivh de; oJ qeo;V th;n ajrivsthn tuvchn kai;
frovnhsin ajxivan th&V tuvchV, wJV ejgw; nu&n e[k te tou& KreivttonoV tovte
plevon kai; par j uJmw&n aJpavsh/ mhcanh&/ tw&n filosofouvntwn bohqhtevoV
ei\nai moi dokw&, protetagmevnoV uJmw&n kai; prokinduneuvwn.
582
Iulian. Hérakl. 17, 223 AB.
583
Bidez i. m. (1940) 262 sk.
584
R. Asmus i. m. (1908) 83.
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plavttein (Arról, hogy mi a kynikus filozófia, s illik-e a mítoszalkotás egy
kynikushoz).585
Diogenés halála után, Kr.e. III. századtól kezdődően vándorkynikusok járták a
birodalom városait, s elsősorban külsőségekben igyekeztek követni híressé vált elődjüket. E
filozófiai irányzat képviselői sokszor mindenféle meggyőződés nélkül törekedtek az
elfogadott értékek felforgatására, s társadalmon kívülrekedt egyénekként igyekeztek
mindenből és mindenkiből gúnyt űzni. Jelentős politikai befolyással azonban nem
rendelkeztek, s ezért működésüket nem akadályozták.
Hérakleios már Constantius idején feltünést keltett, s ezért a császárt nem érte
meglepetés az elhangzott előadás alkalmával. Fontosnak tartotta, hogy ő is az
elhangzottaknak megfelelő módon reagáljon, ezért ugyancsak nyílvános felolvasás alkalmával
vágott vissza kritikusának. 586 Legfőbb kritikája abban nyilvánult meg, hogy a kynikus
szabadsággal nem egyeztethető össze a mítoszírás. Ezzel egyúttal az újkynizmushoz
meglehetősen közel álló keresztényeket is támadta, bár a kynikusok nyerseségével és
mítosztagadásával ők sem értettek egyet. Rokonná tette e két csoportot egyszerűségük,
mártíromságuk, illetve az, hogy úgy érezték, nincs vesztenivalójuk.587 A császár maga is utalt
erre az analógiára, azonban az erősen vitatott, hogy támadója rokonszenvezett-e a
keresztényekkel.588
A beszéd különlegességét az adja, hogy a császár válaszában saját megtéréséről,
beavatásáról írt, példamítosza az újplatonizmus, s a pogány kultuszok, a mítoszok titkos
tanának leírásai közé tartozik. Ebből a történetből kiderül, hogy Iulianus aposztázisa mély
vallási meggyőződés eredménye volt. Továbbá azt a következtetést is levonhatjuk, hogy
számára az istenekről szóló történetek nem egy materiális világképet, s nem is erkölcsi
tanmesét jelentenek, hanem sokkal inkább egy összekuszált, s éppen ezért magyarázatra
szoruló metafizikát.589
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K. Döring: ‛Kaiser Julians Plädoyer für den Kynismus’ RhM NF 140(1997) 386-400. J. M. Alonso-Núňez:
‛L’ Empereur Julien et les Cyniques’ EC 52 (1984) 254-259.
586
Athanassiadi i. m. (1981) 52 skk., Browning i. m. (1977) 207 sk; Hérakleiosról: Bouffartigue i. m. (1992)
125.
587
Asmus i. m. (1908) 83; Bouffartigue i. m. 127; W. Chr.-W. Schmid, O. Stählin, Geschichte der griechischen
Litteratur II./2. (Die nachklassische Periode der griechischen Litteratur von 100 bis 530) 1021.
588
Iulian. Hérakl. 224 AB. A műveletlen kynikusok ellen: Iulian. Kyn. 192 D; ennek magyarázatához:
Bouffartigue i. m. (1992) 165-166. A negyedik századi kynikusok között számos keresztény akadt, illetve az
újkynizmus ezidőre számos, a kereszténységhez közel álló tant is magába olvasztott. Hérakleios azonban
Iulianus halála után is a pogány Prokopiost támogatta. In: Bidez i. m. (1940) 262.
589
Bidez i. m. (1940) 264 sk.
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Hérakleios elleni beszédet tekinthetjük egyszersmind a Themistioshoz írott oratio
ellentétének, hiszen ebben a szerző az uralkodásra vonatkozóan egészen másként foglalt
állást.590
A műben több helyen találhatunk platóni reminiszcenciákat. R. Asmus a múlt század
elején kimutatta, hogy Iulianus forrása jelen munkánál (Or. VII) s a Műveletlen kynikusok
elleni (Or. IX [VI]) vitairatban Iamblichos Alkibiadés-kommentárja lehetett. A szír bölcselő
töredékei, Olympiodorosnak az Alkibiadéshez, valamint Proklos Platónhoz és Iamblichoshoz
írott kommentárjai számos helyen érintkeznek Iulianus beszédeivel. 591 Platón Államának
második könyvével ugyancsak rokonítható a mű.592
A beszéd a következőképpen tagolódik:
Bevezetés: a beszéd indítóoka (204 A-205 C)
Tárgyalás
1, a mítoszok eredetéről (205 C-207 D)
2, Főtéma
a, a kynikusoknak nem mítoszokat, hanem csupán elbeszéléseket szabad
megfogalmazniuk (207 D-215 A)
b, a filozófia melyik ágához illik a mítoszalkotás (215 B-217 B)
c, a mítoszok típusai:
- beavatási mítoszok (217 B-223 A)
- morális mítoszok (223 A-227 B)
- Iulianus példamítosza (227 C-234 C)
d, az istenek tiszteletéről (236 D-239 C)
Befejezés: apostrophé Hérakleioshoz (239 C).593

1. \H polla; givnetai ejn makrw&/ crovnw/ (204 A= Eupol. Fab. inc. fr.
4)
(Sok minden történik hosszú idő alatt.)

590

Asmus i. m. (1908) 84.
R. Asmus, Der Alkibiades-Kommentar des Jamblichos als Hauptquelle für Kaiser Julian. Sitzungsberichte
der Heidelberger Akademie der Wissenschaften (Heidelberg 1917).
592
R. Guido: ‛MuvqouV plavttein, un’ eco platonica in Jul. Or. 7?’ Rudiae (Ricerche sul Mondo Classico)
3 (1991) 89-104.
593
A tartalmi felosztás Asmus tagolását követi: i. m. (1908) 85 sk.
591
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A beszédet egy Eupolistól vett idézettel indítja Iulianus, a szerző neve ismét beszédes,
hiszen az ókomédia egyik nagy alakjáról van szó, amit az író is nyomatékosít. A császár
olyannyira felháborodott a kynikus Hérakleios merészségén, hogy csaknem előadás közben
távozott. Elsősorban azt sérelmezte, hogy a mű szerzője Héraklésből és Dionysosból űzött
gúnyt, amint az akkoriban színházakban volt szokás.594
A hangsúlyos bevezetés arra utal, hogy egészen rendkívüli dolog történt, s a császár
ennek megfelelően kívánt választ adni. Hérakleios ezt az arcátlanságot csak egy olyan korban
engedhette meg magának, amelyben az értékrend már nem a régi: ez a vaskor társadalma.595
Az idézet szerepet játszik az érvelésben, konklúzióként definiálhatjuk, s a szerző erre építi a
beszéd további mozzanatait.596 A paroimiográfusoknál mégsem találhatjuk meg paroimiaként.
A császár műveltségét feltérképező Bouffartigue feltételezi, hogy létezhetett egy, a
komikusok szentenciáit összefoglaló antológia, amelyet kétségtelenül ismerhetett a szerző.597

2. iJppei&V ejn Qravkh/ (205 D)
(Thrák lovasok.)

594

Iulian. Hérakl. 204 A « \H polla; givnetai ejn makrw&/ crovnw/ »:
tou&to ejk th&V kwmw/divaV ajkhkoovti moi prw/vhn ejph&lqen ejkboh&sai,
oJphnivka paraklhqevnteV hjkrowvmeqa kuno;V ou[ti toro;n oujde; gennai&on
uJlaktou&ntoV, ajll j w{sper aiJ tivtqai muvqouV a[/dontoV kai; oujde;
uJgiw&V diatiqemevnou. Paracrh&ma me;n ou\n ejph&lqe moi dianastavnti
dialu&sai to;n suvllogon: ejpei; de; ejcrh&n w{sper ejn qeavtrw/
kwmw/doumevnwn
JHraklevoV kai; Dionuvsou para; tw&n kwmw/dw&n ajkouvein,
Dionysos és Héraklés kigúnyolásával kapcsolatban R. Guido kommentárja: Giuliano Imperatore Al Cinico
Eraclio, edizione critica, traduzione e commento a cura di R. Guido (Galatina, Lecce 2000) 107. Héraklés a
kynizmus egyik központi alakja, Iamblichos (VP 155) szerint már a pythagoreusok körében is szimbolikus
istenalakként tartották számon, a nyers természeti erő megtestesítője volt. Párhuzamos szöveghelyekre
vonatkozóan: Asmus i. m. (1917) 48.
595
Iulian. Hérakl. 205 A ouj mh;n oujde; eujtucei&V <ou{twV > ejsmen w{ste ta;V
ajkoa;V kaqara;V e[cein h] teleutai&on gou&n ta; o[mmata mh; kecravnqai
toi&V pantodapoi&V toutoui; tou& sidhrou& gevnouV ajsebhvmasin: ejpei; de;
w{sper ejndeei&V hJma&V tw&n toiouvtwn kakw&n ajnevplhsen oujk eujagw&n oJ
kuvwn rJhmavtwn to;n a[riston tw&n qew&n ojnomavsaV, wJV mhvpote w[fele
mhvt j ejkei&noV eijpei&n mhvte hJmei&V ajkou&sai. A vaskor társadalmáról: Plat. Pol.
415 A, 547 A; Crat. 398 A; Hés. Theog. 161, Op. 176; Verg. Ecl. 4, 8; Iuven. 13, 30.
596
BARBARA
Az emberi társadalom hanyatlása hosszú idő alatt következik be.
Értékpusztulás az emberi társadalom hanyatlása.
Az értékpusztulás hosszú idő alatt következik be.
Sok rossz dolog együtt értékpusztulás.
Sok rossz dolog együtt hosszú idő alatt következik be.
597
Bouffartigue i. m. (1992) 248, 250.
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E rövid bevezetés után nyomban értesülhetünk a beszéd céljáról: egy kynikusnak nem
szabad mítoszt alkotnia, hanem csupán logosokat fogalmazhat. A továbbiakban a mítoszok
különféle változatairól olvashatunk. 598
A mítoszok kialakulásáról megtudhatjuk, hogy kezdetben valótlan történeteket
igyekeztek hihető formába öntve elmondani, ez a gyermekek nevelésére, lélekvezetésre
(psychagógia) szolgált, másrészt a mítoszok zenés előadása esztétikai örömöt okozott.599
Az érveléshez kapcsolódóan, a hitelesség paradigmájaként szolgált a fenti idézet: a
thrák és thessaliai lovasok híre közmondássá lett, majd Iulianus az indiai, krétai és kár
íjászokkal folytatta a sort. 600 Eközben igyekezett bizonyítani, hogy a területi adottságok
elsődleges szerepet játszanak abban, hogy milyen harcmodor alakul ki egy-egy vidéken, s a
környezet és az emberek közti harmónia bizonyossága a gyermekek számára még
elfogadhatóbbá tesz egy-egy történetet. 601 A mítoszok segítségével később felnőttként
könnyedén megtalálhatják a számukra megfelelő elfoglaltságot. Ezek a történetek az ifjak
eredményes neveléséért, kifinomult ízlésvilágának kialakításáért felelősek.602 A thrák lovakról
Iulianus a második Constantiushoz írott beszédben, Consantius családjával kapcsolatban egy
hasonlatba szőtte a lovak dicséretét.603

598

Iulian. Hérakl. 205 AB Deu&ro peiraqw&men aujto;n ejf j uJmw&n didavxai prw&ton
me;n o{ti tw&/ kuni; <lovgouV ma&llon> h] muvqouV proshvkei gravfein, ei\ta
oJpoivaV kai; tivnaV crh; poiei&sqai ta;V diaskeua;V tw&n muvqwn, ei[ ti
a[ra kai; filosofiva prosdei&tai th&V muqo<graf>ivaV. ejpi; pa&si de;
uJpe;r th&V pro;V tou;V qeou;V euj;labeivaV ojlivga dialevxomai:
599
Iulian. Hérakl. 205 C Th;n me;n ou\n ajrch;n oJpovqen euJrevqh kai; o{stiV oJ
prw&toV ejpiceirhvsaV to; yeu&doV piqanw&V sunqei&nai pro;V wjfevleian h]
yucagwgivan tw&n ajkrowmevnwn, Erre vonatkozóan: Plut. Aud. Poet. 16 B; Theón progymn. 3
Mu&qoV ejsti lovgoV yeudh;V eijkonivvzwn th;n ajlhvqeian. 206 A tevryewV
e{neka kai; yucagwgivaV Plat. Gorg. 464 d, 502 a. Guido i. m. (2000) 115. Asmus i. m. (1917) 48 sk.
600
Iulianus esetleg egy katalógusból dolgozhatott: Bouffartigue i. m. (1992) 465.
BARBARA
Az érzékletes példa hitelessé teszi az elbeszélést.
A thrák lovasok példája érzékletes.
A thrák lovasok példája hitelessé teszi az elbeszélést.
601
Iulian. Hérakl. 205 D Eij de;, w{sper iJppei&V ejn Qravkh/ kai; Qettaliva/,
toxovtai de; kai; ta; koufovtera tw&n o{plwn ejn
jIndiva/ kai; Krhvth/
kai; Kariva/, th&/ fuvsei th&V cwvraV ajkolouqouvntwn oi\mai tw&n
ejpithdeumavtwn, ou{tw tiV uJpolambavnei kai; ejpi; tw&n a[llwn pragmavtwn,
ejn oi|V e{kasta tima&tai, mavlista para; touvtwn aujta; kai; prw&ton
euJrh&sqai. E caputra vonatkozóan: Guido i. m. (1991) 92.
602
Iulian. Hérakl. 206 AB tauti; ta; zw&/a, ou{twV oi\mai kai; to; tw&n ajnqrwvpwn
gevnoV oujk a[llo ti th;n yuch;n e[con h] lovgon kai; ejpisthvmhn w{sper
ejgkaqeirgmevnhn, o} dh; kai; levgousin oiJ sofoi; duvnamin, ejpi; to;
manqavnein ti kai; zhtei&n kai; polupragmonei&n. Plat. Phaid. 73 A, Nom. 2, 659 D;
Arist. NE 1, 1098 A.
603
Iulian. Or. III (II) Const. 52 BC.
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A thrák lovasokra vonatkozó proverbiumot Theokritos egyik idilljében (XIV), s a
gyűjtőknél is megtalálhatjuk.604

A mítoszok másik csoportját a költők által megfogalmazott felnőttekhez szóló
történetek alkották, ezek nemcsak lélekvezetésre valók, hanem egyszermind útmutatást
(parainesis) tartalmaznak, ennek következtében közvetett, utalásszerű formában adják
tudtunkra, hogy mi a helyes. 605 Iulianus itt Hésiodost, Archilochost, Homérost, Thukydidést,
Platónt és Aisópost említi, a nagy meseíróval kapcsolatban még azt is megjegyzi, hogy
társadalmi helyzete miatt volt kénytelen szimbólumokban megfogalmaznia mondanivalóját.606
A mítoszok Iulianus által bemutatott csoportosítása már Sókratés óta élt a platónikus
hagyományban. Az előbbi a gyermekekhez szóló paideutikon, etikai indíttatású, és mindenki
által megismerhető és érthető, míg az utóbbi a telestikon, csupán a beavatottakhoz szól, s célja
az ember és isten közötti kontaktust megteremtése.607

3. th;n skavfhn skavfhn levgonta (208 A)
(A kádat kádnak mondja.)

A kynikusokhoz nem illik e burkolt kifejezésmód, hiszen, aki mítoszt ír, az
mindenképpen elrejti mondanivalóját, s míg Aisóposnak nem adatott meg a szólásszabadság
(parrésia), addig ez egy kynikus lényegéhez hozzátartozott. 608 A kynikusnak éppen ezért

604

App. Prov. III, 28 iJppei&V ejn Qettaliva/ kai; Qravkh/ < paroimiva. A kommentár
Theokritos (XIV, 48) és Aristeidés (p. 208 Fromm) scholionokra utal, ahol a thessáliai lovakkal kapcsolatban
találhatunk kiegészítő megjegyzéseket.
605
Iulian. Hérakl. 207 A Tou& de; toiouvtou probaivnontoV kai; para; toi&V
{Ellhsin eujdokimou&ntoV, ei{lkusan ejnteu&qen oiJ poihtai; to;n ai\non,
o}V tou& muvqou diafevrei tw&/ mh; pro;V pai&daV, ajlla; pro;V a[ndraV
pepoih&sqai kai; [pro;V] yucagwgivan movnon, ajlla; kai; paraivnesin e[cein
tinav: bouvletai ga;r ejpikruptovmenoV parainei&n te kai;
didavskein,
o{tan oJ levgwn to; fanerw&V eijpei&n eujlabh&tai, th;n para; tw&n
ajkouovntwn uJforwvmenoV ajpevcqeian. Mítosz és költészet megkülönböztetéséről: Bouffartigue
i. m. (1992) 616 skk. Vö. Plut. Aud. Poet. 20 BC OiJ gou&n filovsofoi paradeivgmasi
crw&ntai, nouqetou&nteV kai; paideuvonteV ejx uJpokeimevnwn, oiJ de;
poihtai; tau&ta poiou&si plavttonteV aujtoi; pavgmata kai; muqologou&nteV.
606
Iulian. Hérakl. 207 BC Aisóposról: touvtw/ prosh&kon h\n ejskiagrafhmevnaV ta;V
sumboula;V kai; pepoikilmevnaV hJdonh&/ kai; cavriti parafevrein,
607
Maróth M.: ‛Az újplatónikusok esztétikai nézeteiről’ Ikonológia és műértelmezés 5. (Szeged 1995) 15-22. A
mítoszok két fajtájáról: Prokl. In Plat. Rem publ. 81, 12-21. A. D. R. Sheppard, Studies on the 5th and 6th Essays
of Proclus’ Commentary on the Republic. Hypomnemata Heft 61 (Göttingen 1980) 162 skk.
608
Smith i. m. (1995) 53.
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mindig nevén kell neveznie a dolgokat, „a kádat kádnak mondani”, s nem másként. Ellenkező
esetben maga is szolgaivá lenne, ha csupán a szimbólumok kedvéért mondana le elveiről.609
A proverbium központi szerepet tölt be Iulianus érvelésében, s egyszersmind magyarázatként
szolgált arra vonatkozóan, hogy miért nem alkothat mítoszt egy cinikus filozófus. 610
A fenti közmondássá vált sort a fennmaradt munkák alapján elsőként Aristophanésnél
lelhetjük fel. Elképzelhető, hogy Iulianus is pontosan őrá utalt, amikor azzal a bevezetéssel
hivatkozott a mondásra, hogy „a komikusok szerint”.

611

Lukianosnál a proverbium

paralleljével találkozhatunk.612
A közmondásgyűjtők közül Plutarchos apophthegmái és Apostolios paroimiái között
szerepel. A bizánci szerző értelmezésében azokra mondják, akik kertelés nélkül, az igazat
mondják.613

4. tw&/ kunikw/& to; novmisma paracaravttonti (208 D; 211 BC)
(Verd újra az érmét!)

A negyedik századtól kezdve a kynikusok nyilvános szereplése szokásossá vált, annak
ellenére, hogy Diogenés és Kratés nem értett egyet a tanításnak ezzel a módjával. A jó
kynikus, Iulianus megfogalmazásában az, aki követi e két nagyszerű előd példáját,
ugyanakkor magának alakítja ki szokásait. Erre szolgál a következő paroimia: „To;
novmisma

paracavraxon””

(„Verd

újra

a

pénzt!”),

amelyet

premisszaként

609

Iulian. Hérakl. 207 D-208 A Eij me;n ou\n kai; tw&/ kuni; proshvkei tauvthV th&V
douleivaV, legevtw, grafevtw, paracwreivtw th&V muqologivaV aujtw&/ pa&V
oJstisou&n, eij de; movnoV ei\nai fhsin ejleuvqeroV, ejpi; tiv crhvsetai
toi&V muvqoiV, oujk oi\da. Povteron i{na to; pikro;n kai; davknon th&V
sumboulh&V hJdonh&/ kai; cavriti keravsaV a{ma te ojnhvsh/ kai; ajpofuvgh/
to; proslabei&n ti para; tou& ojninamevnou kakovn#
jAlla; tou&to ejsti
livan doloprepevV.
jAll j a[meinon a[n tiV didacqeivh mh; ta; pravgmata
ajkouvwn aujta; mhde; ta; ejp j aujtoi&V ojnovmata kata; to;n kwmiko;n th;n
skavfhn «skavfhn» levgonta. Plat. Gorg. 462 C; Plut. Aud. Poet. 2, 16 B.
610
BARBARA
A kynikus nevén nevezi a dolgokat.
A „kádat kádnak” mondja a kynikus.
Aki a „kádat kádnak” mondja, az nevén nevezi a dolgokat.
611
Aristoph. Fr. 927. A komédiaszerzők szívesen használtak proverbiumokat. Bouffartigue i. m. (1992) 249.
612
Lukian. Hist. Conscr. 41 toiou&toV ou\n moi oJ suggrafeu;V e[stw, a[foboV, wJV oJ
kwmiko;V fhsiv, ta; su&ka, su&ka, th;n skavfhn de; skavfhn ojnomavzwn,
továbbá: Iov. Trag. 32.
613
Plut. Reg. Imp. Apophth. 178 B skaiou;V e[fh fuvsei kai; ajgroivkouV ei\nai
MakedovnaV kai; th;n skavfhn skavfhn levgontaV. Apost. XV, 95 b Ta; su&ka su&ka
th;n skavfhn skafh;n levgei. Apost. XVI, 10 Ta; su&ka su&ka levgw, kai; th;n
kavrpodon < ejpi; tw&n ta; ajlhqh& legovntwn ajnepifqovnwV.
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értékelhetünk, s így szerepet játszik az érvelésben. 614 Ha valaki újra veri a pénzt, akkor új
szokásokat alakít ki, önmaga ura lesz, ami bizonyos határok között a szabadság kritériuma.
Diogenés nevéhez fűződik az a történet, hogy amikor felkereste Pythiát Delphoiban
szimbolikusan e két szóban adta tudtul, hogy mit kell tennie: Paracavraxon to;
novmisma.615 Apollón papnője nem szó szoros értelemben vett pénzhamisításra szólította
fel Diogenést, noha gyermekkorában segédkezett apjának ebben a műveletben. Sokkal inkább
a konvencionális értékek átértékelésére. A görög novmisma nemcsak a vert érme volt,
hanem ‛szokás’, ‛szabály’, ‛rendelet’, ‛törvény’ jelentéssel is bírt. A paracaravttw pedig
az ‛újra ver’ mellett ‛átformál’ értelemben ugyancsak használatos; így már egészen másként
hangzik a tanács: „Formáld át a konvencionális szokásokat!”, vagyis „Írd újra a törvényeket a
magad szabálya szerint!”. Nem fér hozzá kétség, hogy a sinopéi filozófus ennek szellemében
értelmezte a jóslatot, s ezért csatlakozott Antisthenéshez, a kynikus iskola alapítójához.616
Iulianus minden bizonnyal ebben az értelemben intette Hérakleiost, s közben
interpretálta a közmondássá vált jóslatot: egy kynikusnak nem a szokásra, hanem kizárólag a
logosra kell hallgatnia, tehát önmaga törvényeinek engedelmeskedve szükséges cselekednie, s
lépéseit nem a konvenció irányítja.617 A proverbium az érvelés középpontjában áll, mintegy
etikai útmutatásként.
614

BARBARA
Aki a szokásokat újraértékeli, az önmaga törvényeinek engedelmeskedik.
A kynikus a szokásokat újraértékeli.
A kynikus önmaga törvényeinek engedelmeskedni.
615
A delphoi jósda ötödik korszakához, azaz a templom lerombolásának időszakához (Kr. e. 373) kapcsolható
jóslat. 180. P-W. Enquirer. Diogenés. Enquiry. Either eij tau&ta pravxei, a} ajnapeivqetai, or
tiv poihvsaV ejndoxovtatoV e[stai. Evidence. Diog. Laert. VI, 20 e[nioi de;
ejpimelhvthn genovmenon ajnapeisqh&nai uJpo; tw&n tecnitw&n kai; ejlqovnta
eijV Delfou;V h] eijV to; Dhvlion ejn th&/ patrivdi
jApovllwnoV
punqavnesqai
eij
tau&ta
pravxei
a{per
ajnapeivqetai.
Tou&
de;
sugcwrhvsantoV
to;
politiko;n
novmisma,
ouj
suneivV,
to;
kevrma
ejkibdhvleuse kai; fwraqeivV, wJV mevn tineV, ejfugadeuvqh, wJV dev tineV,
eJkw;n uJpexh&lqe fobhqeivV. e[nioi dev fasi para; tou& patro;V aujto;n
labovnta to; novmisma diafqei&rai: kai; to;n me;n deqevnta ajpoqanei&n,
to;n de; fugei&n ejlqei&n eijV Delfou;V kai; punqanovmenon oujk eij
paracaravxei, ajlla; tiv poihvsaV ejndoxovtatoV e[stai, ou{tw labei&n to;n
crhsmo;n tou&ton.
Iulian. Kyn. 188 A…oJ me;n ejn Delfoi&V qeovV, o}n ejpeidh; mh; qevmiV h\n ti
dialaqei&n oujde; hJ DiogevnouV ejpithdeiovthV e[laqe. Prouvtreye de;
aujto;n ouj w{sper tou;V a[llouV e[pesin ejnteivnwn th;n paraivnesin, ajll
j e[rgw/ didavskwn o{ ti bouvletai sumbolikw&V dia; duoi&n ojnomavtoin
Paracavraxon, eijpwvn, tov novmisma.
616
Steiger i. m. (1992) 35.
617
Iulian. Hérakl. 208 D tw&/ kunikw&/ «to; novmisma paracaravttonti» th&/
sunhqeiva/ prosevcein oujdamw&V proshvkei, tw&/ lovgw/ de; aujtw&/ movnw/,
kai; to; poihtevon euJrivskein oi[koqen, ajllj
ouj manqavnein e[xwqen.
Bouffartigue i. m. (1992) 239 sk., továbbá Iulianusnál megtalálható delphoi jóslatokról: 301 sk. Ezt a
problematikát tárgyalta Descartes is: „la liberté de juger par lui de tous les autres, et de penser qu’il n’y avait
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Ezt a parainézist a gyűjtőknél is, csak úgy, mint később Iulianusnál, az „Ismerd meg
önmagad!” intéssel együtt találjuk meg. A paroemiographi Graeci appendixében szereplő
hivatkozás e fenti értelmezést támasztja alá, miszerint nem kell adnunk a tömeg véleményére,
csupán az igazságot kell szemünk előtt tartani, s a törvényt szükséges ehhez igazítani, s nem
fordítva.618
Figyelemre méltó, hogy a paroimiának az iménti említett szöveghelyhez kísértetiesen
hasonló magyarázata hangzik el Iulianusnál, amikor másodízben hivatkozik erre a jóslatra, s
mellette ott találjuk az „ismerd meg önmagad” felszólítást is. A császár azt fejti ki, hogy
Diogenést azért intette erre a Pythia, mert a jó kynikusnak át kell értékelni az értékeket, hogy
mindig az abszolút igazság viszonylatában tudjon helyesen dönteni. 619 E diszjunkciós
folyamat előfeltétele az önismeret, ami tágabb értelemben, a makrokosmoson belül működő
rend felismerését feltételezi. A tömeg vélekedésének megvetése (th&V tw&n pollw&n
dovxhV uJperora&n) és az igazság (ajlhvqeia) kulcsfogalmak, amelyekkel a
Paroimiographi Graeci szövegmagyarázatában is találkozhatunk.

5. baravqrou to; pra&gma a[vxion (209 D)
(Pusztulásra méltó.)

A Diogenés után működő kynikusok azonban az ízléstelenség irányába hajlottak el, s
nem tiszteltek se istent, se embert. Vannak olyan erkölcsi normák, amelyeket még egy
kynikusnak sem szabad áthágnia, hiszen az isteni törvény magából a tökéletes igazságból
ered. A Gadarai Oinomaos nem tisztelte ezeket a törvényeket, ezért mondta Iulianus, hogy a

aucune doctrine dans le monde qui fût telle qu’on lui avait auparavant fait espérer” R. Descartes, Discours de la
méthode, I (ed. Adam-Tannery) VI, 5. in: Rochefort i. m. (1963) 153 sk., továbbá: Bouffartigue i. m. (1992) 239.
618
App. I, 81 Gnw&qi sauto;n kai;
To; novmisma paracavraxon < paraggevlma
Puqikav, toutevsti th&V tw&n pollw&n dovxhV
uJperovra kai; paracavratte
mh; th;n ajlhvqeian, ajlla; to; novmisma.
619
Iulian. Hérakl. 211 BC Tiv de; ei\pen oJ qeovV, a\r j i[smen# {Oti th&V tw&n
pollw&n aujtw&/ dovxhV ejpevtaxen uJperora&n kai; paracaravttein ouj th;n
ajlhvqeian, ajlla; to; novmisma. To; de; Gnw&qi sauto;n ejn potevra/
qhsovmeqa moivra/# Povteron ejn th&/ tou& nomivsmatoV#
[H tou&tov ge
aujto; th&V ajlhqeivaV ei\nai kefavlaion qhvsomen kai; trovpon eijrh&sqai
tou& Paracavraxon to; novmisma dia; th&V tou& Gnw&qi sauto;n ajpofavsewV#
{Wsper ga;r oJ ta; nomizovmena pantavpasin ajtimavsaV, ejp j aujth;n de;
h{kwn th;n ajlhvqeian oujq j uJpe;r eJautou& toi&V nomizomevnoiV, ajlla;
toi&V o[ntwV ou\si qhvsetai, ou{twV oi\mai kai; gnou;V eJauto;n o{per
e[stin ajkribw&V ei[setai kai; oujc o{per nomivzetai.
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kynikus írásaiban megmutatkozó értékrend teljes egészében pusztulásra méltó, azaz görög
kifejezéssel élve: „barathront érdemel”.620 Hérakleios mégis a kynikus gondolkodót követte.
Az idézet végkövetkeztetésként hangzott el, Iulianus e kifejezéssel azokra utal, akik
semmibe veszik az íratlan isteni törvényeket.621
A barathron eredetileg azt a szakadékot jelentette Athénban, ahová azokat a
halálraítélteket taszították, akik az isteni törvények ellen vétettek.622
Számos ókori szerzőnél megtalálhatjuk a fordulatot, ellenben a közmondágyűjtőknél
nem maradt fenn. Forrásaink közül Hérodotost kell elsőként megemlítenünk, aki arról számolt
be, hogy Dareios követeit egykor az athéniak szakadékba, a spártaiak kútba dobták, később
Xerxés ezért nem küldött követeket sem Athénba, sem Spártába. 623 Thukydidés már
egyértelműen csak a lakedaimóniakat hozta fel, akik a peloponnésosi háború idején tették ezt
az athéniakkal és szövetségeseikkel.624 Xenophón egy néphatározatot említ, miszerint a nép
ellen vétőket taszították szakadékba.625 Platón Gorgiasában olvashatjuk, hogy Miltiádést is
szakadékba akarták vetni, s csupán a prytanisoknak köszönhette, hogy az ítéletet pénzbírságra
enyhítették. 626 Aristophanés a Felhőkben, Plutarchos pedig Romulus és a Coriolanus
életrajzában használta a kifejezést.627 Figyelemre méltó, hogy ez utóbbi szöveghelyen már

620

Iulian. Hérakl. 209 AD Nu&n de; ejkei&nov moi pro;V Mousw&n fra&son uJpe;r tou&
kunismou&, povteron ajpovnoia tivV ejsti kai; bivoV oujk ajnqrwvpinoV,
ajlla; qhriwvdhV yuch&V diavqesiV oujqe;n kalovn, oujqe;n spoudai&on oujde;
ajgaqo;n nomizouvshV# Doivh ga;r a]n uJpolabei&n polloi&V peri; aujtou&
tau&ta OijnovmaoV: ei[ ti soi tou& tau&ta gou&n ejpelqei&n ejmevlhsen,
ejpevgnwV a]n safw&V ejn th&/ tou& kuno;V aujtofwniva/ kai; tw&/ kata; tw&n
crhsthrivwn kai; pa&sin aJplw&V oi|V e[grayen oJ ajnhvr. Toiouvtou de;
o[ntoV tou& pravgmatoV, w{ste ajnh/rh&sqai me;n a{pasan th;n pro;V tou;V
qeou;V eujlabeivan, hjtimavsqai de; pa&san ajnqrwpivnhn frovnhsin, novmon
de; mh; to;n oJmwvnumon tw&/ kalw&/ kai; dikaivw&/ pepath&sqai movnon,
ajlla; kai; tou;V ejk tw&n qew&n hJmi&n w{sper ejggrafevntaV tai&V yucai&V,
uJf j w|n pavnteV ajdidavktwV ei\nai qei&on ti pepeivsmeqa kai; pro;V
tou&to ajfora&n ejp j aujtov te oi\mai speuvdein ou{tw diatiqevmenoi ta;V
yuca;V pro;V aujto; w{sper oi\mai pro;V to; fw&V ta; blevponta, pro;V
touvtw/ de; eij kai; oJ deuvteroV ejxelauvnoito novmoV iJero;V w]n fuvsei
kai; qei&oV, oJ tw&n ajllotrivwn pavnth kai; pavntwV ajpevcesqai keleuvwn
kai; mhvte ejn lovgw/ mhvte ejn e[rgw/ mhvte ejn aujtai&V tai&V
lanqanouvsaiV th&V yuch&V ejnergeivaiV tau&ta ejpitrevpwn sugcei&n, o{sper
hJmi&n kai; th&V teleiotavthV ejstivn hJgemw;n dikaiosuvnhV: a\r j oujk
e[sti baravqrou to; pra&gma a[xion# Bouffartigue i. m. (1992) 124.
621
BARBARA
Az isteni törvény a legtökéletesebb igazságosság.
Pusztulásra méltó, aki az isteni törvény ellen vét.
Pusztulásra méltó, aki a legtökéletesebb igazságosság ellen vét.
622
Guido i. m. (2000) 127.
623
Hdt. 7, 133.
624
Thuk. 2, 67, 4.
625
Xen. Hell. 1, 7, 20.
626
Plat. Gorg. 516 DE.
627
Aristoph. Nub. 1449; Plut. Rom. 18, 5, 3; Coriol. 13, 1, 4.
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átvitt értelemben szerepelt, noha a közmondásgyűjtők nem tartották számon proverbiumként
az említett idézetet.

6. ta; Magnhvtwn kakav (211 A=Archil. Fr. 20)
7. to; Termevrion (211 A=Put. Thes. 11)
(A magnésiaiak szerencsétlensége. Termerosi baj.)

A császár a gadarai kynikust egyenesen a szégyentelenség és a rossz megtestesítőjének
tekintette, akit csupán a magnésiai és a termerosi bajhoz lehetett hasonlítani. 628 A közmondást
itt hasonlatként alkalmazta a szerző, hogy más vonatkozásba helyezve, árnyaltabban
fogalmazhassa meg közlendőjét. A két utalást egyenértékűnek tekinthetjük, az érvelésben
premisszaként szerepelnek. Döntő jelentőségű, hogy a proverbiumok vallási és mitológiai
párhuzamokra vonatkoznak.629
A Salustios távozására írott beszédben már találkozhattunk a megaraiakkal
kapcsolatban elhangzó diszkriminatív kijelentéssel. (249 C) A magnésiaiakra vonatkozó
állítás fennmaradt forrásaink közül elsőként Archilochos egyik töredékében található meg,
erre vonatkozóan a Suda lexikon is felvilágosítást ad.630
Plutarchos Théseus életrajzában olvashatjuk, hogy Théseus Héraklést követte, amikor
olyan módon ölte meg ellenségeit, ahogy azok akartak vele végezni. Prokrustést is saját
ágyában gyilkolta le az athéni hős, mint Alkméné fia a lelegek közül való Termerost, aki

628

Iulian. Hérakl. 210 D-211 A Tai&V Oijnomavou de; ejntucwvn: e[graye ga;r kai;
tragw/divaV
toi&V
lovgoiV
toi&V
eJautou&
paraplhsivaV,
ajrrhvtwn
ajrrhtovtera kai; kakw&n pevra, kai; ou[te o{ti fw& peri; aujto;n ajxivwV
e[cw, ka[n ta; Magnhvtwn kakav, ka[n to; Termevrion, ka[n pa&san aJplw&V
aujtoi&V ejpifqevgxomai th;n tragw/divan meta; tou& satuvrou kai; th&V
kwmw/divaV kai; tou& mivmou, ou{tw pa&sa me;n aijscrovthV, pa&sa de;
ajpovnoia pro;V uJperbolh;n ejn ejkeivnaiV tw&/ ajndri; pefilotevcnhtai: L.
Guido i. m. (2000) 129 sk., Iulianus Oinomaosról alkotott elítélő véleményéről: Bouffartigue i. m. (1992) 120 sk.
A fenti idézetben Iulianus a grammatikusok szerinti műfaji osztályozással is megismertetett benünket, ezek a
következők voltak: tragédia, szatírdráma, komédia és mimus. Bouffartigue i. m. (1992) 615.
629
BARBARA
Aki az istenek ellen vét, az a legrosszabb.
A magnésiaiak és Termeros az istenek ellen vétettek.
A magnésiaiak és Termeros a legrosszabbak.
A Gadarai Oinomaos olyan, mint a magnésiaiak és Termeros.
A Gadarai Oinomaos a legrosszabb.
630
Archil. Fr. 19. Suda III, 306 Iulianus írását idézi.
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Halikarnassos alapítójának fejét zúzta szét. Termeros ugyanis fejével támadt áldozataira, s
mint Plutarchos is mondja: „Állítólag innen eredt a „termeroszi baj” szólásmondás.”631
Ebben az összefüggésben ez az utalás rendkívül tudatosnak tűnik, amennyiben
Iamblichos Alkibiadés-kommentárjából kiderül, hogy Théseus és a krétai labirintus a lélek
alászállását jelképezte, amint Héraklés a nou;V-t, e részlet ebben az újplatonikus
értelmezésben mélyebb, misztikus értelmet nyer.632
A közmondásgyűjtők közül Zénobios, Diogenianos és Makarios is feljegyezte, abban
mindannyian egyetértettek, hogy nagy bajt jelent, csupán Makarios említette Termeros nevét,
akiről azt is elmondta, hogy durva gonosztevő volt. 633 Apostoliostól továbbá azt is
megtudhatjuk, hogy főként akkor használjuk, amikor az emberek az istenekkel szemben
vétkeznek.634

8. Gnw&qi sauto;n,(211 BC, 225 D) Paracavraxon to; novmisma (211 BC)
(Ismerd meg önmagad! Verd újra az érmét!)

Iulianus ezek után ismét a pythói papnő Diogenésnek adott válaszát magyarázza:
Oinomaos és Philiskos írásaiból semmi esetre sem alkothatunk képet a kynikus filozófusról.
Ennek során a proverbiumok a bizonyítás részét képezik. 635 A szerző a továbbiakban

631

Plut. Thes. 11, 2-3 Kai; ga;r ejkei&noV oi|V ejpebouleuveto trovpoiV
ajmunovmenoV
tou;V
proepiceirou&vntaV,
e[quse
to;
Bouvsirin
kai;
katepavlaise to;n
jAntai&on kai; to;n Kuvknon katemonomavchse kai; to;n
Tevrmeron surrhvxaV th;n kefalh;n ajpevkteinen. 3 jAf j ou| dh; kai; to;
Termevrion kako;n ojnomasqh&nai levgousi: paivwn gavr, wJV e[oike, kefalh&/
tou;V ejntugcavnontaV oJ TevrmeroV ajpwvlluen. ford.: Máthé Elek (Bp. 2001).
632
Asmus i. m. (1917) 53 sk; vö. Iulian. Hérakl. 222 AB.
633
Zenob. VI, 6 Termevria kakav < ta; megavla. Kai; hJ paroimiva ejnteu&qen.
Diog. VIII, 24 Termevria kakav < ta; megavla. Macar. VIII, 8 Termevria kakav < ejpi;
tw&n sfovdra deinw&n kai; calepw&n. ajpo; Termevrou tino;V qhriwvdouV th;n
fuvsin kai; lh/stou&.
634
Apost. XVI, 8 Ta; Magnhvtwn kakav < ejpi; tw&n megivstwn kai; ajlgeinotavtwn
kakw&n: parovson ou|toi ajsebhvsanteV eijV qeou;V megavlwn kakw&n
ejpeiravqhsan. Diogenés ( VIII, 24) csupán említi ezt a iulianusi szöveghelyet, amelyet Makarios ( VIII,
8) idéz.
635
Iulian. Hérakl. 211 B-212 A.
BARBARA
Az isteni törvény kinyilatkoztatója Pythia.
A kynikus engedelmeskedik az isteni törvényeknek.
A kynikus engedelmeskedik Pythiának.
Pythia intése a „verd újra az érmét” és az ismerd meg önmagad”.
A kynikus engedelmeskedik Pythia intésének.
A kynikus engedelmeskedik a „verd újra az érmét” és az „ismerd meg önmagad parancsának”.
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Diogenés életéről beszél. Figyelemre méltó, hogy Diónt is megemlíti, akinek Héraklésmítoszát Iulianus önnön példamítoszához használta fel. A császár azt igyekszik bizonyítani,
hogy a sinopéi bölcselő nemcsak szavaiban, hanem tetteiben is istenfélő ember volt. Erről
tanúskodnak Nagy Sándorhoz intézett parainézisei.636
Az istenekhez füződő jámborság példáját (deivgmata th&V pro;V tou;V
qeouvV oJsiovthtovV te kai; eujlabeivaV) a gnómikus költészet egy
darabjával, a kynikus Kratés (fr. 1) versével mutatta be. Diogenés tanítványa Kr.e. IV.
században írt. A költeményt azzal a csipkelődő megjegyzéssel idézte, hogy Hérakleios most
ismerje meg a művet, ha esetleg nem volt alkalma erre.637
Kratés e költeményével Solón hasonló kezdetű művét parodizálta.638

9. « JAplou&V oJ mu&qoV th&V ajlhqeivaV e[fu » (214 B=Eurip. Phoin.
469)
(A színigaz szó egyszerű.) (ford.: Kárpáty Csilla)

Diogenést és Kratést magasztalja, hiszen ők képesek voltak kynikus elvek szerint élni
és alkotni. Írásaikra vonatkozóan idézte Euripidés sorát a Főniciai nőkből. A két bölcselővel
ellentétben a hazug ember a rétorika eszközeivel képes elfedni az igazságot.639
636

Iulian. Hérakl 212 C-213 A.
Iulian. Hérakl. 213 AD Tiv dev# Oujci; kai; tou& KravthtoV mousika; kai;
cariventa fevretai polla; deivgmata th&V pro;V tou;V qeou;V oJsiovthtovV te
kai; eujlabeivaV#
[Akoue gou&n aujta; par j hJmw&n, ei[ soi mh; scolh;
gevgone maqei&n ejx ejkeivnwn aujtav: « MnhmosuvnhV kai; Zhno;V jOlumpivon
ajglaa; tevkna,
Mou&sai PierivdeV, klu&te moi eujcomevnw/:
Covrton ejmh&/ sunech& dovte gastevri, kai; dovte cwrivV
DoulosuvnhV, h} dh; lito;n ejqhke bivon.
…………………………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.. . . . .
jWfevlimon de; fivloiV mh; glukero;n tivqete.
Crhvmata d j oujk ejqevlw sunavgein klutav, kanqavrou o[lbon.
MuvrmhkovV t j a[fenoV crhvmata maiovmenoV,
jAlla; dikaiosuvnhV metevcein kai; plou&ton ajsinh&
Eu[foron, eu[kthton, tivmion eijV ajrethvn.
Tw&n de; tucw;n
JErmh&n kai; MouvsaV iJlavsom j aJgnavV,
Ouj dapavnaiV truferai&V, ajll j ajretai&V oJsivaiV. Kratésről többször is
megemlékezik Iulianus. Bouffartigue i. m. (1992) 72 sk.
638
L. Giudobaldi, Solone Poeta (Florence 1956) 46.
639
Iulian. Hérakl. 214 AB Toiuvtw de; tw; a[ndre twvde genomevnw ta; pro;V tou;V
qeou;V oujk ajkroathvria sunekroteivthn oujd j, w{sper oiJ sofoiv, di j
eijkovnwn kai; muvqwn toi&V fivloiV sunegignevsqhn: levgetai ga;r uJp j
Eujripivdou kalw&V
« JAplou&V oJ mu&qoV th&V ajlhqeivaV e[fu »:
637
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A közmondássá vált tragédiaidézet egyszersmind Iulianus esztétikai nézeteit is
tartalmazza, hiszen az egyszerűség és az őszinteség számára is követelmény volt. A premissza
gyanánt elhangzó mondat szerepet játszik az érvelésben.640
Stobaiosnál Euripidés művéből négy összetartozó sor szerepel „Az igazságról” című
fejezetében.641 A későbbi gyűjtőknél is fennmaradt a mantissai proverbiumok között, ahol a
szerző a „baráti jellem” proverbiumot magyarázta. Apostolios csupán annyit írt
kommentárjában, hogy az igazmondókra vonatkozik. 642
Iulianus a kynikusok életvitelének bemutatásával folytatja Hérakleios elleni
invektíváját, majd ezek után tér rá beszédének egyik lényeges pontjára: a filozófia mely
ágához tartozik a mítoszalkotás. A szerző a filozófia platóni, ill. újplatónikus felosztását
mutatta be.643 A filozófia három területe a praktikus filozófia, a physica és a logika. A fentiek
is három-három ismeretkörre oszlanak, így a gyakorlati filozófia az etikára az egyénhez
kapcsolódóan, az oikonomiára a háztartás vonatkozásában és a politikára az állam
viszonylatában. A physika a theológiára, ami egyszersmind metafizika, a matematikára és a
keletkező és pusztuló dolgok és az örök, egyszersmind testi létezők szemléletére. Ez utóbbi
telestikus és misztikus tudományok, mai felfogás szerint áltudományok kategóriáját a késői
újplatonikusok vezették be.644 A logika egyrészt az igaz állítások alapján történő bizonyítás
(apodeiktikus, azaz tudományos szillogizmus), másrészt a valószínűség útján való
szükségszerű következtetés (epicheirématikus szillogizmus), harmadrészt a látszólagos

skiagrafivaV gavr fhsi to;n yeudh& kai; a[dikon dei&sqai. Iulianus Euripidésidézeteiről: Bouffartigue i. m. (1992) 214 skk.
640
CAMESTRES
Minden színigaz szó egyszerű.
Hérakleios egyetlen szava sem egyszerű.
Hérakleios egyetlen szava sem igaz.
641
Stob. III, 11, 1
JAplou&V oJ mu&qoV th&V ajlhqeivaV e[fu,
kouj poikivlwn dei& ta[ndic j eJrmhneumavtwn:
e[cei ga;r aujta; kairovn: oJ d j a[dikoV lovgoV
nosw&n ejn auJtw&/ farmavkwn dei&tai sofw&n. Asmus i. m. (1917) 55.
642
Mant. Prov. II, 35 JO ga;r fivlou trovpoV w{sper oJ th&V ajlhqeivaV mu&qoV
aJplou&V ejsti kat j Eujripivdhn kai; ajfelh;V kai; a[plastoV: oJ de; tou&
kovlakoV o[ntwV nosw&n ejn eJautw&/, farmavkwn dei&tai sofw&n kai; pollw&n
nh; Diva kai; perittw&n. Apost. III, 62 JAplou&V oJ mu&qoV th&V ajlhqeivaV e[fu
< ejpi; tw&n th&/ ajlhqeiva/ crwmevnwn.
643
A filozófiát Aristotelés szerint két részterületre bonthatjuk, ezek a theóretikus és a praktikus tudományok. A
sztóikusok egy harmadikkal bővítették, ez volt a logika, s már Alkinoos, a középső platonizmus képviselője is e
felosztást tanította Eisagógéjában (III, 1). Maróth. i. m. (2002) 37.
644
Bouffartigue i. m. (1992) 557. Alkinoos a theóretikus tudományok közé a theológiát, a matematikát és a
physicát sorolta. (Alkin. Eisag. III, 4).
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valószínűségből való téves következtetés területére, azaz a szofizmákra (befejezetlen
szillogizmus, enthyméma) különül el.645
10. filei& ga;r hJ fuvsiV kruvptesqai (216 C= Héraleit. 123. fr.)
(A természet szívesen rejtőzködik.)

Iulianus igyekszik igazolni, hogy a mítoszalkotás csakis a theológia és az etika
tudományköréhez tartozhat, azonban Hérakleios nem tesz eleget e tudományterületek
egyikének sem. A mítoszok rejtett tartalmára vonatkozóan hangzik el a következő
proverbium, Hérakleitos egyik töredéke: a természet szívesen rejtőzködik. 646 A gondolat nem
csupán a delphoi jóslatokhoz kapcsolódik, hanem az isteni történetek alkotóihoz szól.
645

Iulian. Hérakl. 215 C-216 A mikra; ou\n ujpe;r tw&n th&V filosofivaV ei[te morivwn
ei[te ojrgavnwn <rJhtevon>. [Esti ga;r ouj mevga to; diafevron oJpotevrwV
a[n tiV tw&/ [te] praktikw&/ h] to; fusikw&/ to; logiko;n prosariqmh&/:
ajnagkai&on ga;r oJmoivwV faivnetai kat j ajmfovtera.<Tw&n> triw&n dh;
touvtwn au\qiV e{kaston eijV triva tevmnetai, to; me;n fusiko;n eijV to;
qeologiko;n kai; to; peri; ta; maqhvmata kai; trivton to; peri; th;n tw&n
ginomevnwn kai; ajpollumevnwn kai; tw&n aji>divwn me;n swmavtwn de; o{mwV
qewrivan, tiv to; ei\nai aujtoi&V kai; tivV hJ oujsiva eJkavstou: tou&
praktikou& de; to; me;n pro; e{na a[ndra, hjqikovn, oijkonomiko;n de; to;
peri; mivan oijkivan, politiko;n de; to; peri; povlin: e[ti mevntoi tou&
logikou& to; me;n ajpodeiktiko;n dia; tw&n ajlhqw&n, to; de; dia; tw&n
ejndovxwn biastikovn, to; de; dia; tw&n ejndovxwn paralogistikovn. Arist. Top.
100 ab fejezetére utal: ajpodeiktiko;n, biastikovn, paralogistikovn Guido i. m. (2000) 138.
Iulianus több szempontból is Alkinoos Eisagógéját követi, csupán a theóretikus tudományokat Iulianus
physicának s a dilektikát logikának nevezi. (Alkin. Eisag. III, 1) Az, hogy a császár a logika kifejezés alkalmazta
a dialektika helyett, arra utal, hogy inkább a peripatetikus iskola hagyományához kötődött, s nem annyira a
sztóikushoz, akik az utóbbi terminus technicust használták. J. Dillon, Alcinoos. The Handbook of Platonism
(Oxford 1993) 57 sk. Alkinoos a dialektikát, avagy logikát több területre különítette el, Iulianus csupán a
szillogizmusok hármas tagolását vette át, így a császár valójában nem tett mást, minthogy a szillogizmusokat
tekintette a logikának, ami a fenti területekre oszlik. Az apodeiktikos megfelel az apodeiktikosnak, a biastikos az
argumentáló szillogizmusnak, a paralogistikos pedig a rétorikus, avagy befejezetlen szillogizmusnak, ami
szofizma. (Alkin. Eisag. III, 2; diairei&tai de; au{th ei[V te to; diairetikovn kai;
to; oJristiko;n kai; to; ejpagwgiko;n kai; to; sullogistikovn, tou&to de;
eijV to; ajpodeiktikovn, o{per ejsti; peri; to;n ajnagkai&on sullogismovn,
kai; eijV to; ejpiceirhmatikovn, o} qewrei&tai peri; to;n e[ndoxon
sullogismovn, kai; eijV trivton to; rJhtorikovn, o{per ejsti; peri; to;
ejnquvmhma, o} kalei&tai ajtelh;V sullogismovV, kai; prosevti ta;
sofivsmata: o{per prohgouvmenon me;n oujk a]n ei[h tw&/ filosovfw/,
ajnagkai&on dev. Bouffartigue i. m. (1992) 556.
646
Iulian. Hérakl. 216 BC Touvtwn dh; tw&n merw&n ou[te tw&/ logikw&/ proshvkei
th&V muqografivaV, ou[te tw&/ fusikw&/ ou[te tw&/ maqhmatikw&/, movnon dev,
ei[per a[ra, tou& praktikou& tw&/ pro;V e{na ginomevnw/ kai; tou&
qeologikou& tw&/ telestikw&/ kai; mustikw&/:
«filei& ga;r hJ fuvsiV kruvptesqai»,
kai; to; ajpokekrummevnon th&V tw&n qew&n oujsivaV oujk ajnevcetai gumnoi&V
eijV ajkaqavrtouV ajkoa;V rJivptesqai rJhvmasin.
{Oper de; dh; tw&n
carakthvrwn hJ ajpovrrhtoV fuvsiV wjfelei&n pevfuke kai; ajgnooumevnh:
qerapeuvei gou&n ouj yuca;V movnon, ajlla; kai; swvmata, kai; qew&n poei&
parousivaV. Asmus i. m. (1917) 51 skk. A mítoszok értékéről: Bouffartigue i. m. (1992) 622 skk.
Hérakleitos Iulianus műveiben: Bouffartigue i. m. (1992) 263 skk.
BARBARA
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Mítoszt csupán azok fogalmazhatnak meg, akik a gyakorlati filozófia etikai
kérdéseivel foglalkoznak, s akik a teológia beavatásra és misztériumokra vonatkozó tanításait
ismerik. Erre azért van szükség, mert az istenek mindig rejtve közlik a lényegükre vonatkozó
ismereteket.647
Az érvelésben szerepet játszó Hérakleitos-töredéket nem találhatjuk meg a
paroimiográfusoknál, viszont az allegorikus interpretációt különösen kedvelő Alexandriai
Philón több helyütt hivatkozott a természetfilozófus töredékeire.648 Macrobiusnál, a pogány
restauráció lelkes képviselőjénél Iulianus idézetéhez kísértetiesen hasonló megfogalmazást
találhatunk.649 A közmondásgyűjtők nem tartották számon e fragmentumot.

Platón, Antisthenés és Xenophón etikai kérdések tárgyalásakor sokszor rejtették
mítoszok mögé mondanivalójukat. Iulianus Hérakleios névválasztását kritizálja: azt veti
szemére, hogy Héraklés helyett inkább Perseus avagy Théseus nevét használhatta volna, hogy
ne sértse az isteneket. Stílusában, jó kynikushoz híven, inkább Antisthenést kellett volna
követnie, s nem az allegorikus előadásmódjáról ismeretes Prodikost.650

11. to;n bou&n de; ejpitivqhmi th/& glwvtth/ (217 D)
(Ökröt teszek a nyelvemre.)

Szerzőnk ezek után a beavatási (telestiko;V kai; mustikovV) mítoszokra
tér át: a hagyomány szerint Orpheus alkotta a legszentségesebb istentörténeteket, minél
nagyobb szakadék tátongott képzelet és valóság között, annál mélyebb igazságtartalmat
hordozott a rejtvény. Az újplatónikusok filozófiai tanait ismerteti a szerző, amikor arról

A természet összefüggései rejtettek.
A mítosz tartalmazza a természet összefüggéseit.
A mítosz tartalma rejtett.
647
Iulian. Hérakl. 216 CD Tou&t j oi\mai pollavkiV givgnesqai kai; dia; tw&n
muvqwn, o{tan eijV ta;V tw&n pollw&n ajkoa;V ouj duna<mevnaV> ta; qei&a
kaqarw&V
devxasqai
di
j
aijnigmavtwn
aujtoi&V
meta;
th&V
muvqwn
skhnopoiivaV ejgcevhtai.
648
Bouffartigue i. m. (1992) 265.
649
Macr. Somn. Sc. I, 2, 17 inimicam esse naturae apertam nudamque expositionem sui sicut uulgaribus
hominum sensibus intellectum sui uario tegmine operimentoque subtraxit. vö. fent Iulian. 216 C. Bouffartigue i.
m. (1992) 337. Későbbi korok a természet titkainak megfogalmazásáról: P. Hadot: ‛Zur Idee der
Naturgeheimnisse’ Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse 8 (1982) (Mainz,
Wiesbaden) 1-33.
650
Iulian. Hérakl. 216 D-217 B. Hérakleios nevére vonatkozóan: Bouffartigue i. m. (1992) 84; Guido i. m.
(2000) 139. Prodikos allegorikus előadásmódjáról: Xen. Mem. II, 1, 21-34.
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beszél, hogy a Nousból s végső soron az Egyből ered minden, hiszen ez maga a Jó ideája.
Minél hihetetlenebb egy mítosz, annál rejtettebb, mélyebb értelmet kereshetünk benne. Erről
azonban a beavatatlanok előtt nem szabad beszélni, s a szerző csupán elragadtatta magát, mint
Dionysos követői, mert a kimondhatatlant nem mondhatja el, ezért kell „ökröt tennie
nyelvére”. 651 Mindez hűen tükrözi azt a tendenciát, hogy a negyedik századi filozófiai
magyarázatok többsége ezoterikus volt. Iulianus is azon kevesek közé tartozott, akik
részesültek a beavatásban, mégpedig egyesek szerint galliai caesarsága idején a Mithras
kultuszba, mások szerint már a kisázsiai tartózkodásakor, Ephesosban. 652 Szóválasztása
alapján Plótinos és Iamblichos szöveghelyeire utal. 653 Jelen esetben egy premisszaként
értékelhető közmondással fejezi ki a szerző, hogy a filozófiai tanítás lényegéről többet nem
mondhat: a paroimiával érvel a szerző.654
Az antikvitás számos alkotójánál fellelhetjük az idézetet, így Theognisnál,
Aischylosnál, Sophoklésnél és Plutarchosnál is.655
A közmondásgyűjtők közül többen is feljegyezték a proverbiumot. Zénobios bőséges
magyarázatot adott hozzá, miszerint azokra vonatkozik, akik nem beszélhettek őszintén, vagy
némák voltak. Eredetéről azt tudhatjuk meg, hogy az athéniak pénzére ökröt véstek, s akik a
651

Iulian. Hérakl. 217 C-218 A Fhsi; de; oujc uJpe;r pavntwn ou|toV, ajll j uJpe;r
tw&n telestikw&n, ou{V parevdwken hJmi&n
jOrfeu;V oJ ta;V aJgiwtavtaV
teleta;V katasthsavmenoV: to; ga;r ejn toi&V muvqoiV ajpemfai&non aujtw&/
touvtw/ proodopoiei& pro;V th;n ajlhvqeian: o{sw/ ga;r ma&llon paravdoxovn
ejsti kai; teratw&deV to; ai[nigma tosouvtw/ ma&llon e[oike diamartuvresqai
mh;
toi&V
aujtovqen
legomevnoiV
pisteuvein,
ajlla;
ta;
lelhqovta
periergavzesqai kai; mh; provteron ajfivstasqai, pri;n a[n uJpo; qeoi&V
hJgemovsin ejkfanh& genovmena to;n ejn hJmi&n televsh/. ma&llon de;
teleiwvsh/, nou&n kai; eij dhv ti krei&tton hJmi&n uJpavrcei tou& nou&
aujtou&, tou& eJno;V kai; tajgaqou& moi&ra tiV ojlivgh to; pa&n ajmerivstwV
e[cousa, th&V yuch&V plhvrwma, kai; ejn tw&/ eJni; kai; ajgaqw&/ sunevcousa
pa&san aujth;n dia; th&V uJperecouvshV kai; cwristh&V aujtou& kai;
ejxh/rhmevnhV parousivaV. jAlla; tau&ta me;n ajmfi; to;n mevgan Diovnuson
oujk oi\d j o{pwV ejph&lqe moi bakceuvonti manh&nai,
«to;n bou&n de; ejpitivqhmi th&/ glwvtth/»:
peri; tw&n ajrrhvtwn ga;r oujde;n crh; levgein.
jAllav moi qeoi; me;n
ejkeivnwn kai; uJmw&n de; toi&V polloi&V, o{soi tevwV ejste; touvtwn
ajmuvhtoi, th;n o[nhsin doi&en. Iulianusra vonatkozóan: Pepin i. m. (1976) 466; Guido i. m.
(2000) 140 sk. A misztériumok beavatottjainak hallgatási kötelezettségéről: Bouffartigue i. m. (1992) 634 skk.
Salustios is megfogalmazta ezt az elvet: a mítoszok hihetetlenek, mert a kimondhatatlant tartalmazzák, csupán
enigmatikusan jelzik számunkra a lényeget. Salust. De diis III, IV.
652
A galliai bevatásról: Julien II1, ed. Rochefort 176, amelyben Cumont, Textes et documents relatifs au culte de
Mithra című munkájára hivatkozik. II, 357. Az ephesosi beavatásról: G. Wojaczek: ‛Die Heliosweihe des
Kaisers Julian. Ein initiatorischer Text des Neuplatonismus’ WüJbb NF 18 (1992) 207-235.
653
Iulian. Hérakl. 217 D Peri; tw&n ajrrhvtwn oujde;n crh; levgein. Plot. Enn. 6, 9, 11;
Iambl. Myst. 6, 7; 1, 8, 28, 6-29, 2; 1, 9, 33, 4. Bouffartigue i. m. (1992) 343.
654
BARBARA
Aki beavatott, nem beszélhet.
Aki ökröt tesz a nyelvére, az beavatott.
Aki ökröt tesz a nyelvére, az nem beszélhet.
655
Theogn. Eleg. I, 815; Aisch. Agam. 36; Soph. Oid. Col. 1051; Plut. Thés. 25.
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kelleténél szabadszájúbbak voltak, bírság gyanánt egy ökröt ábrázoló pénzt voltak
kénytelenek fizetni.

656

Diogenianos hasonló interpretációt adott, azonban nála nem

bírságpénzként szerepelt az érme, hanem azok kapták, akiket megvesztegettek.657 Apostolios
szintén fizetőeszközként értelmezte a közmondásban előforduló ökröt, azonban ő kissé
másként interpretálta a proverbiumot, miszerint egyes rétorok azért kaptak pénzt, hogy
bizonyos embereket ne vádoljanak be.658

A következő gondolatmenet az antik rétorikaelméletre vonatkozóan felettébb érdekes:
Iulianus ismerteti, hogy a beszéd két fő alkotórésze a kifejezés (levxiV) és az értelem
(diavnoia), ami nem más, mint a forma és a tartalom. E kettő egymáshoz való viszonya
adja az egyszerű (aJplou&n) és a díszes, művészi formába öntött (ejschmatismevnon)
beszéd közti különbséget, s a mítoszok is ez utóbbi csoportba sorolandók.659 Iulianus ezzel
maga is kifejezésre juttatja, hogy az irodalmi alkotások nem csak egyféleképpen
értelmezhetőek, s ezzel utal arra is, hogy beszédeit két síkon értelmezhetjük.660 Ez az elmélet
visszautal az Euripidés-idézetre: „a színigaz szó egyszerű” (Phoin. 470). A beszéd kettős
értelmezéséről (lovgoV diplou&V) van szó, az egyik az egyszerű (ajlhqhvV,
aJplou&V), ami csupán magát az igazságot tartalmazza, s ebben az értelemben isteni, az
istenekre vonatkozik. Ez az egyszerűség rejlik a mítoszok lecsupaszított tartalma mögött. Az
istenekről azonban kizárólag tiszteletteljes és enigmatikus formában illik szólni, ezért van
szükség a feldíszített, rejtvényszerű tartalommal, azaz metaforákkal, allegóriákkal előadott

656

Zenob. II, 70 Bou&V ejpi; glwvtthV < paroimiva ejpi; tw&n mh; dunamevnwn
parjrJhsiavzesqai, h[toi dia; to; a[fwnon tou& zwvou, h] dia; to; tw&n
jAqhnaivwn to; novmisma e[cein bou&n ejgkecaragmevnon: o{per ejktivnein
e[dei tou;V pevra tou& devontoV parjrJhsiazomevnouV.
657
Diog. III, 48 Bou&V ejpi; glwvsshV < ejpi; tw&n mh; dunamevnwn
parjrJhsiavzesqai. Dia; to; tw&n jAqhnaivwn to; novmisma bou&n e[cein: oiJ
ga;r dwrodokouvmenoi ajfwniva/ kekravthntai. Továbbá: Diog. II, 2 végeredményben
ugyanezt a magyarázatot adja.
658
Apost. V, 7 Bou&n ejpi; glwvtthV < o{ ejsti novmisma. aJrmovzei de; ejpi;
tw&n rJhtovrwn tw&n lambanovntwn nomivsmata uJpe;r tou& mh; kathgorh&sai
tinav, ajlla; siwph&sai.
659
Iulian. Hérakl. 218 AB
JUpe;r de; w|n eijpei&n kai; ajkou&sai qevmiV kai;
ajnemevshton ajmfotevroiV ejstiv, pa&V lovgoV oJ proferovmenoV e[k te
levxewV kai; dianoivaV suvgkeitai. Oujkou&n ejpeidh; kai; oJ mu&qoV lovgoV
tiV ejstin, ejk duoi&n touvtoin sugkeivtai: skopw&men de; eJkavteron
aujtw&n. [Estin aJplh& tiV ejn lovgw/ panti; diavnoia, kai; mevntoi kai;
kata; sch&ma proavgetai, ta; paradeivgmata de; ajmfoi&n ejsti pollav. To;
me;n ou\n e}n aJplou&n ejsti kai; oujde;n dei&tai poikilivaV, to; de;
ejschmatismevnon e[cei diafora;V ejn eJautw&/ pollavV, w|n ei[ ti soi th&V
rJhtorikh&V ejmevlhsen, oujk ajxuvnetoV ei\. Asmus i. m. (1917) 54 sk.
660
R. Volkmann, ‛Rhetorik’. In: H. Gleditsch, R. Volkmann, Rhetorik und Metrik der Griechen und Römer
(München 1901) 25 sk.
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mítoszokra, amelyek az emberek többségéhez szólnak, s hazugságot (yeu&doV) is
tartalmaznak. 661 Ez a platóni alapokon nyugvó elképzelés nem más, mint a duplex veritas
tana, amelyet Aristotelés is felhasznált rétorikájában, s a középkor oktatását, esztétikai
felfogását is meghatározta.662
Iulianus egyszersmind megfogalmazza azt, hogy a beavatatlan tömeg számára a
metaforák nyelvén előadott mítoszok sok hazug elemet tartalmaznak, míg csupán kevés
beavatott számára tárul fel a mítosz rejtett igazsága.

A beavatási mítoszok közé tartozott Dionysos és Héraklés története is. Ezekkel
ismertet meg bennünket a szerző, amikor elbeszéli, hogy e két, földi anyától született
istenalakhoz milyen szimbólumok kapcsolódnak. Mindketten magukban hordozzák az isteni
és az emberi természetet. Héraklésnek az elemekkel kellett megküzdenie, s Zeus Athéné
Pronoiát adta mellé őréül, majd villáma, az aithér kisugárzása segítségével magához vette,
ezért tiszteletre méltó előttünk Alkméné fia.663
Dionysos az újplatónikusok szerint nem is igazi létező, hanem isteni kisugárzás.
Születése után Héra tette őt őrültté, majd anyja gyógyította ki betegségéből, s ekkor vált
istenné. 664 Miután Zeus a rendszeres letelepedett életformára szoktatta az emberiséget,
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Iulian. Hérakl. 218 BD Touvtwn dh; tw&n diavnoian schmavtwn aJrmovttei tw&/
muvqw/ ta; plei&sta, plh;n e[moige oujd j uJpe;r tw&n pollw&n oujd j uJpe;r
tw&n aJpavntwn ejsti; ta; ge nu&n rJhtevon, ajll j uJpe;r duoi&n, tou& te
semnou& kata; th;n diavnoian kai; tou& ajpemfaivnontoV ta; de; aujta;
tau&ta kai; peri; th;n levxin givnetai. Morfou&tai gavr pwV kai;
schmativzetai para; tw&n mh; proferomevnwn eijkh&/ mhd j w{sper ceimavrrouV
eJlkovntwn surfetou;V rJhmavtwn ejk th&V triovdou: ajlla; toi&n duoi&n
touvtoin. {Otan me;n uJpe;r tw&n qeivwn plavttwmen, semna; crh; pavnu ta;
rJhvmata ei\nai kai; th;n levxin wJV e[ni mavlista swvfrona kai; kalh;n
ei\nai <kai;> toi&V qeoi&V prepwdestavthn, tw&n aijscrw&n de; mhqe;n kai;
blasfhvmwn h] dussebw&n, o{pwV mh; tw&/ plhvqei th&V toiauvthV ajrchgoi;
qrasuvthtoV genwvmeqa, ma&llon de; kai; pro; tou& plhvqouV aujtoi; to;
peri; tou;V qeou;V hjsebhkevnai prolavbwmen. Oujde;n ajpemfai&non ei\nai
crh; peri; ta;V toiauvtaV levxeiV, ajlla; semna; pavnta kai; kala; kai;
megalopreph& kai; qei&a kai; kaqara; kai; th&V tw&n qew&n oujsivaV eijV
duvnamin ejstocasmevna. Hermésről, aki a beszédet feltalálta a mitológia szerint: Plat. Crat. 408 B skk;
ennek alapján Iulianus a beszéd e kettős természetére utalt, ami Iamblichos és később Proklos munkáiban is
megtalálható. In: Asmus i. m. (1917) 54 sk.
662
Maróth M.: ‛Rhetorik und Philosophie’ Act. Ant. Hung. 35 (1994) 61-71; Maróth M.: ‛Die Wurzel der
Veritas Duplex-Lehre’ Act. Ant. Hung. 39 (1999) 203-213.
663
Iulian. Hérakl. 219 A-220 A;
Iulian. Hérakl. 220 A
}On oJ mevgaV Zeu;V dia; th&V PronoivaV
jAqhna&V,
ejpisthvsaV aujtw&/ fuvlaka th;n qeo;n tauvthn o{lhn ejx o{lou proevmenoV
aujtou&, tw&/ kovsmw/ swth&ra ejfuvteusen, ei\t j ejpanhvgage dia; tou&
keraounivou puro;V pro;V eJautovn,uJpo; tw&/ qeivw/ sunqhvmati th&V
aijqerivaV aujgh&V h{kein par j eJauto;n tw&/ paidi; keleuvsaV.
jAll j
uJpe;r me;n touvtwn ejmoiv te kai; uJmi&n i{lewV JHraklh&V ei[h.
664
Iulian. Hérakl. 220 BD.
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Dionysosból látható isten lett, s ő hozta el a földművelést az emberek számára.665 A mítosz
lényegét a Semelé magzatával terhes Zeus és Dionysos viszonyában kell keresnünk, a
gyermek teremtetlen isteni szubsztancia.666

12. SardwvnioV gevlwV (222 B)
(Szardíniai nevetés. – Keserű nevetés.)

Platónra, Plótinosra, Porphyriosra és az isteni Iamblichosra hivatkozik a szerző,
amikor Dionysos kultikus vonatkozásáról és az újplatónikus beavatás lényegéről beszél. Aki
előtt nem tárul fel az egységes és részeiben oszthatatlan egész, Dionysos szubsztanciájának
misztériuma, annak az élete veszélyben forog, részeire hullik szét, hiszen nem tapasztalhatja
meg a teljességet. Iulianus erre vonatkozó gondolatmenetét szóról szóra megtalálhatjuk
Proklos Alkibiadés-kommentárjában. 667 Aki beavatatlan marad, nevethet bár, de nevetése
„szardíniai nevetés” lesz, s nélkülözi az istenismeretet (e[rhmoV w[n th&V tw&n
qew&n gnwvsewV)-, mondja a császár. Ezt Iulianus, saját bevallása szerint még a
birodalom kormányzásánál is előbbrevalónak tartotta.668 A közmondás ironikus értelemben

665

Iulian. Hérakl. 221 AB.
Iulian.- Hérakl. 221 C Ou[shV de; wJV a[n tiV ajkribw&V skopw&n ejxetavseie, th&V
iJstorivaV toiauvthV, oiJ to;n Diovnuson o{stiV pot j ejsti; qew&n
zhtou&nteV
tajlhqe;V
e[con
wJV
e[fhn
eijV
mu&qon
dieskeuvasan,
aijnittovmenoi thvn te oujsivan kai; to;n ajgevnnhton aujtou& tovkon, ejn
tw&/ kovsmw/ <th;n te> kat<abivwsin kai; th;n tw&n pra>gmavt<wn mevqe>xin ejn
tw&/ pantiv, A theológiai mítoszok rejtett tartalmáról (di j aijnigmavtwn) értekezett Iamblichos.
Asmus i. m. (1917) 52.
667
Asmus i. m. (1917) 60.
668
Iulian. Hérakl. 222 AC {Otw/ ga;r <a]n mh; to; peplhqusmevnon th&V zwh&V uJpo;
th&V eJnoeidou&V kai; ejn tw&/ meristw&/ pantelw&V ajdiairevtou o{lhV te
ejn
pa&sin
ajmigou&V
prou>parcouvshV
tou&
Dionuvsou
oujsivaV
telesiourghqeivh dia; th&V peri; to;n qeo;n ejnqevou bakceivaV, toutw&/
kivndunoV ejpi; polla; rJuh&nai th;n zwhvn, rJuei&san de; diespavsqai kai;
diaspasqei&san oi[cesqai: to; de; rJuei&san kai; diaspasqei&san mh;
prosevcwn tiV toi&V rJhvmasin uJdavtion mhde; livnou mhvrinqon ajkroavsqw,
xunievtw de; ta; legovmena trovpon a[llon, o}n Plavtwn, o}n Plwti&noV, o}n
PorfuvrioV, o}n oJ daimovnioV
jIavmblicoV.
}OV d j a]n mh; tauvth/
poih&/, gelavsetai mevn, i[stw mevntoi sardwvnion gelw&n e[rhmoV w]n ajei;
th&V tw&n qew&n gnwvsewV, h|V ajntavxion oujde; to; pa&san oJmou& meta;
th&V tw&n JRwmaivwn ejpitropeu&sai th;n barbavrwn e[gwge qeivmhn a[n, ouj
ma; to;n ejmo;n despovthn
{Hlion.
jAllav me pavlin oujk oi\d j o{stiV
qew&n ejpi; tau&t j ejbavkceusen ouj proeidovmenon. Ez a szöveghely abból a
szempontból is figyelmet érdemel, hogy Iulianus csupán itt említi név szerint Plótinost. Plótinostól származó
Iulianusnál előforduló reminiszcenciákról: Bouffartigue i. m. (1992) 89.
666
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szerepel, s a gondolat tartalmi kiemelésére szolgál, amely egyúttal az érvelésben is szerepet
játszik.669
Számos helyen megtalálhatjuk párhuzamát, kezdve a sort Homérosnál, az Odysseia
huszadik énekén, Platón Államában ugyancsak szerepel.670
A közmondásgyűjtők közül Diogenianos, Makarios és Apostolios is feljegyezte. Ők
valamennyien úgy interpretálták, hogy a saját bukásukat fájlalók keserű nevetését
jelentette. 671 Apostolios kétféle módon is magyarázta a közmondást. Az egyik szerint
Szardínia lakói Kronosnak áldozták fel a legszebb fegyvereseket és a hetven év fölöttieket, ők
pedig, hogy lelkierejüket bizonyítsák nevetve mentek a halálba. A másik magyarázat szerint a
sardiniai legelők veszedelmesek voltak, az itt legelésző állatok valamennyien görcsös
rángások közepette pusztultak el, ennek következtében felhúzott alsó ajkuk és kilátszó fogaik
miatt pofájuk kifejezése egy mosolygó ember arckifejezésére hasonlított. Ezt nevezték
szardíniai nevetésnek. Állítólag az ókorban egy kő erről kapta nevét Szardínia szigetén.672
Hasonló értelmű közmondást találhatunk az Athos-gyűjteményben, ahol a szardíniai jelző
helyett Aias neve szerepel.673

669

CAMESTRES
Minden boldog ember ismeri az isteneket.
Egyetlen beavatatlan sem ismeri az isteneket.
Egyetlen beavatatlan sem boldog.
Minden szardíniai módon nevető nem boldog.
Egyetlen szardíniai módon nevető sem beavatott.
670
Hom. Od. XX, 302
meivdhse de; qumw&/
sardovnion mavla toi&on:
Plat. Pol. 337 A Kai; o}V ajkouvsaV ajnekavgcasev te mavla sardavnion kai;
ei\pen: Guido i. m. (2000) 145.
671
Diog. III, 75 SardwvnioV gevlwV < ejpi; tw&n kakw&V gelwvntwn. Diog. VIII, 5
SardwvnioV gevlwV < ejpi; tw&n mh; ejk cairouvshV yuch&V gelwvntwn. Macar.
VII, 59 SardwvnioV gevlwV < ejpi; tw&n ejp j ojlevqrw/ sfw&n aujtw&n
gelwvntwn.
672
Apost. XV, 35 SardwvnioV gevlwV < ejpi; tw&n ejp j ojlevqrw/ tw&/ sfw&n
aujtw&n
gelwvntwn.
Kadhvmwn
me;n
diadoqh&nai,
o{ti
oiJ
Sardw&na
katoikou&nteV aijcmalwvtwn tou;V kallivstouV kai; presbutevrouV uJpe;r
eJbdomhvkonta e[th tw&/ Krovnw/ e[quon gelw&ntaV e{neka tou& to; e[pandron
ejmfh&nai, toutevstin ajndrei&on. h] o{ti sardwvnion botavnh ejsti
dhlhthvrioV, h{tiV a{pan to; sw&ma tou& fagovntoV aujth;n spasmw&/
uJpobavllei, wJV kai; tw&n ceilevwn sustalevntwn gumnou&sqai tou;V
ojdovntaV kai; gevlwtoV fantasivan parevcein toi&V oJrw&sin: o{qen e[nioi
ejf j u{brei ojnomavzousi to;n Sardwvnion gevlwta. e[sti de; kai; livqoV
ou{tw kalouvmenoV.
673
Ath. VA 33 AijavnteioV gevlwV. ejpi; tw&n parafrovnwV gelwvntwn. ejkei&noV
ga;r o{te ejmavnh tou;V kriou;V ajposfavzwn kai; aijkizovmenoV ejkavgcazen
wJV tou;V hJgemovnaV tw&n JEllhvnwn timwrouvmenoV. Athos i. m. (1995) 262 sk.
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13. jAntikuvraV soi dei& (223 B)
(Antikyrára van szükséged. Elment az eszed.)

A következőkben Iulianus ismét visszatér a gyermekek és gyermeki értelemmel
rendelkezők számára íródott morális mítoszokra. Csipkelődve jegyzi meg Hérakleiosnak,
hogyha őt és a résztvevőket ebbe a kategóriába sorolja, akkor bizony Antikyrára szorul. 674
A paroimia érvelő: Hérakleiosnak elment az esze, ha Iulianusról és társairól úgy
gondolja, hogy intelligenciájuk gyermeki színvonalon áll.675
Az ókorban két város is viselte az Antikyra nevet, az egyik Phthiotisban, a másik
Phókisban volt, mindkettő arról volt nevezetes, hogy ott sok helleborus, avagy hunyor (fehér
zászpa) termett. A hunyort használták elmebetegségek gyógyítására, azonban túladagolása
őrületet okozott. Ezért Antikyrára hivatkozni annyit tesz, mint valakire azt mondani, hogy
nincs észnél, ezért hunyorra szorul.676
A proverbium számos ókori szerzőnél fennmaradt, azonban a közmondásgyűjtőknél
nem találhatjuk nyomát. Theophrastos és Plinius orvosilag magyarázta a helleborus hatását.677
Horatius két versében idézte a latinul is elterjedt proverbiumot.678

Iulianus következő gondolatmenetében az újkynizmus és a kereszténység közötti
közvetlen kapcsolatra utalt, amikor egyik szektájukat, amelyhez Hérakleios is tartózhatott,
apotaktitésként jelölte meg. A császár lesújtó véleménye alapján ez az önmagát filozófusnak
tituláló csoport még a keresztények szemében is megvetendő volt, hiszen eretnekséggel
674

Iulian. Hérakl. 223 AB JO de; th&V tw&n hJqw&n ejpanorqwvsewV e{neka tou;V
lovgouV plavttwn kai; muvqouV paravgwn prattevtw mh; <pro;V> a[ndraV, ajlla;
pro;V pai&daV h[toi kaq j hJlikivan h] tw&/ fronei&n, pavntwV tw&n lovgwn
touvtwn deomevnouV. Eij me;n ou\n hJmei&V soi pai&deV ejfavnhmen ei[te
ejgw; ei[te
jAnatovlioV ouJtosiv, sugkatarivqmei de; touvtw/ kai; to;n
Memmovrion kai; to;n Salouvstion, pro;V touvtoiV dev, eij bouvlei, kai;
tou;V a[llouV eJxh&V. jAntikuvraV soi dei&: tiv ga;r a]n ajkkivzoitov tiV#
Iulianus e helyen említ néhány neves személyiséget, akik jelen voltak Hérakleios botrányos előadásán.
Anatoliost, Illyria egykori praefectusát, aki később magister libellorum, majd magister officiorum tisztséget is
betöltött, továbbá Memmoriost, aki 363-ban lett Cilicia kormányzója és Salustiost, Oriens praefectus
praetorioját, a 363-as év consulját, a IV oratio ihletőjét. Guido i. m. (2000) 146 sk.
675
BARBARA
A hunyor gyógyítja az elmebetegséget.
Antikyrán sok a hunyor.
Antikyrán gyógyíthatók az elmebetegek.
676
Incze B.: ‛Anticyra’ Pecz V., Ókori Lexikon I. (Bp. 1984) 146.
677
Theophr. Hist. Plant. 9, 10, 1; Plin. 25, 21-22.
678
Hor. Sat. 2, 3, 83-84 Danda est ellebori multo pars maxima avaris:
nescio an Anticyram ratio illis destinet omnem.
Hor. Ep. 2, 3, 299-301 Nanciscetur enim pretium nomenque poetae,
si tribus Anticyris caput insanabile numquam
tonsori Licino commiserit.
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vádolták őket.

679

A kynikusok, illetve pseudokynikusok kritikájának jellegzetességei

Iulianusnál egybeesnek a keresztényekével.680
A hízelgés azonban csöppet sem állt távol e szektától, s igen rövid úton sikerült
bebocsátást nyerniük a császári udvarba is, holott írásaik messze nem érték el az Akadémia és
a Lykeion színvonalát.681

14. bovtruV pro;V bovtrun pepaivnetai (225 B)
(Szőlő szőlőt érlel.)
15. ajfomoiwqh&nai toi&V qeoi&V, eJauto;n gnw&nai (225D)
(hasonulni az istenekhez, ismerni önmagunkat)

A filozófia tudományát nem sajátíthatjuk el vándorfilozófusoktól, akik a piaci
bölcseletet tanítják, Iulianus Hérakleiost is közéjük sorolja.682 Szerzőnk véleménye szerint e
műveletlen társaság nem értheti a proverbiumot: szőlő szőlőt érlel. 683 Hérakleios tanítása oly
veszedelmes és ragályos, hogy sokakat vezethet tévútra. A közmondást másképp is
értelmezhetjük: egészséges versengés szükségeltetik a jó eredmény eléréséhez, de ez csak jó
vezető vagy tanulótárs közreműködésével valósulhat meg.684
679

Iulian. Hérakl. 224 AB pavlai me;n ou\n uJmi&n ejqevmhn ejgw; tou&to to; o[noma,
nuni; de; aujto; e[oika kai; gravyein: ajpotaktivtaV tina;V ojnomavzousin
oiJ dussebei&V Galilai&oi: touvtwn oiJ pleivouV mikra; proevmenoi polla;
pavnu, ma&llon de; ta; pavnta pantacovqen xugkomivzousi, kai; prosktw&ntai
to; tima&sqai kai; doruforei&sqai kai; qerapeuvesqai.
680
Asmus i. m. (1917) 62.
681
Iulian. Hérakl. 224 D-225 A.
682
A beszéd címzettjének nevét itt nem említi a császár, de burkoltan őrá utal az álkynikusok ellen felhozott
vádjaival is. Iulian. Hérakl. 225B Tw&n rJhtorikw&n oiJ dusmaqevstatoi kai; oujd j uJp
j aujtou& tou& basilevwV JErmou& th;n glw&ttan ejkkaqarqh&nai dunavmenoi,
frenwqh&nai de; oujde; pro;V aujth&V th&V jAqhna&V su;n tw&/
JErmh&/,
tou&to ejk th&V ajgoraivou kai; peritrecouvshV aJrpavsanteV ejntreceivaV,
oujde; ga;r ejn paroimiva/ periferovmenon aujto; gignwvskousi to; o{ti
bovtruV pro;V bovtrun pepaivnetai,
683
Bouffartigue i. m. (1992) 311.
684
BARBARA
Aki „piaci bölcseletet” tanul, az nem juthat el az igazi filozófiához.
Hérakleios „piaci bölcseletet” tanult.
Hérakleios nem juthat el az igazi filozófiához.
CAMESTRES
Aki megfelelő mestertől tanul, az eljut az igazi filozófiához.
Hérakleios nem jut el az igazi filozófiához.
Hérakleios nem tanult megfelelő mestertől.
Más értelmezési lehetőség:
BARBARA
A filozófus-hallgatók versengése tökéletesedéshez vezet.
A „szőlő szőlőt érlel” olyan, mint a filozófus-hallgatók versengése.
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A paroimia Hérakleios tanulatlanságára szolgáló példa. Figyelemre méltó, hogy érvelő
közmondással alátámasztva hangzik el ez a becsmérlő megjegyzés, utalva ezzel arra, hogy a
proverbiumok ismerete az antik rétorikai műveltség része volt. Szerzőnk a fentiek alapján
igyekszik megmagyarázni, hogy a kynikus filozófus nem részesült megfelelő neveltetésben, ő
is egy a filozófiát közönségessé alacsonyító negyedik századi kynikus rétorok közül. 685
Szemére veti, hogy rövid úton igyekszik eljutni az erényhez, pedig az oda vezető út rögös, s a
végcéltól Hérakleios nagyon messze áll, hiszen csupán külsőségekben igyekszik hasonulni a
régi kynikusokhoz. Ez az út egyszersmind szimbólum Iulianus korai keresztény neveltetésére
vonatkozóan. Az erényhez vezető rögös út metaforáját Themistiosnál is megtalálhatjuk.686
Szóhasználatában a gondolatmenet több ponton érintkezik Plutarchos Moraliájával. 687
Iulianus e szakaszban a filozófia számára követendő lényegét fogalmazta meg, ezek a
következők: az önismeret, majd ennek segítségével hasonulás az istenekhez, ami
egyszersmind célja s kezdete. Iulianus érvelésében is szerepet játszik a filozófia e két
meghatározása. 688 E gondolatokkal találkozhatunk majd a Műveletlen kynikusok ellen
megfogalmazott invektívában. 689

A „szőlő szőlőt érlel” a tökéletesedéshez vezet.
685
Bouffartigue i. m. (1992) 627 sk.
686
A hésiodosi (Op. 287) reminiszcencia Themistiosnál több helyen is megtalálható: Or. 21, 26; 2, 364 d; 7, 515
e. Colpi i. m. (1987) 32.
687
Plut. Amat. 759 D w{sper oiJ Kunikoi; levgousi « suvntonon oJmou kai; suvntomon
euJrhkevnai poreivan ejp j ajrethvn.» V.ö.: Iulian. Hérakl. 225 C Th;n suvntomon
fasi;n oJdo;n kai; suvntonon ejpi; th;n ajreth;n <poreuvesqai>: o[felon
688
BARBARA
Az erényhez vezető út rögös.
A filozófia az erényhez vezet.
A filozófia útja rögös.
Az önismeret és az istenekhez vezető út a filozófia.
Az önismerethez és az istenekhez vezető út rögös.
689
Iulian. Hérakl. 225 BD Tw&n rJhtorikw&n oiJ dusmaqevstatoi kai; oujd j uJp j
aujtou& tou& basilevwV
JErmou& th;n glw&ttan ejjkkaqarqh&nai dunavmenoi,
frenwqh&nai de; oujde; pro;V aujth&V th&V
jAqhna&V su;n tw&/
JErmh&/,
tou&to ejk th&V ajgoraivou kai; peritrecouvshV aJrpavsanteV ejntreceivaV,
oujde; ga;r ejn paroimiva/ periferovmenon aujto; gignwvskousi to; o{ti
«bovtruV pro;V bovtrun pepaivnetai», oJrmw&sin ejpi; to;n Kunismovn:
bakthriva, trivbwn, kovmh, to; ejnqeuqen ajmaqiva, qravsoV, <ijtamov>thV,
<kai; pavnta> aJplw&V ta; toiau&ta. Th;n suvntomon fasi;n oJdo;n kai;
suvntonon ejpi; th;n ajreth;n <poreuvesqai>: o[felon kai; uJmei&V th;n
makra;n ejporeuvesqe: rJa&/on a]n di j ejkeivnhV <h] dia; tauvthV> h[lqete.
Oujk i[ste o{ti megavlaV e[cousin aiJ suvntomoi ta;V calepovthtaV# <Kai;>
w{sper ejn tai&V lewfovroiV oJ me;n th;n suvntomon ejlqei&n dunhqei;V
rJa&/on ejkperiveisi th;n kuvklw/, oujkevti mevntoi to; ajnavpalin oJ
kuvklw/ poreuqei;V e[lqoi a]n pavntwV kai; th;n ejpivtomon, ou{tw dh; kai;
ejn th&/ filosofiva/ tevloV tev ejsti kai; ajrch; miva gnw&nai te eJauto;n
kai; ajfomoiwqh&nai toi&V qeoi&V: ajrch; me;n ou\n eJauto;n gnw&nai, tevloV
de; hJ pro;V tou;V kreivttonaV oJmoiovthV. A filozófia e kettős lényegéről még a
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Az író korának műveltségére vonatkozó lesújtó véleményét fogalmazza meg akkor,
amikor azt állítja, hogy egyes rétorok nem értenek egy-egy paroimiát, így kétségtelenül azt
sem tudhatják, hogy e fent említett idézet kikre vonatkozik. A negyedik századi kultúrához, s
a művelt ember fogalmához tehát feltétlenül hozzátartozhatott a közmondások ismerete,
hiszen ezzel ki-ki tanultságáról tett tanúbizonyságot.
A proverbium, forrásaink szerint, amennyiben azonosíthatjuk latin változatával,
legkorábban Iuvenalis második szatírájában szerepelt. A hasonlat a versben a fertőzésre
vonatkozott.690 Otto latin közmondásgyűjteményében a görög fordítást is megtalálhatjuk, más
szerzőt azonban nem említett a gyűjtő.691 A paroimiográfusok gyűjteményeiben az appendix
egy helyén és Apostoliosnál is megtalálhatjuk, s mindkét esetben ugyanazzal a magyarázattal.
Ezek szerint azokra értették, akik versengve törekedtek arra, hogy utolérjék egymást.692 Ez a
versengés itt pejoratív értelemben szerepel.
Összefoglalva ismét az újkynikusok allegorizáló tendenciája ellen foglal állást, amikor
a fentiekben elemzett közmondást: th;n skavfhn skafh;n levgei (a kádat kádnak
mondja: or.VII. 208 A) más szavakkal ismételte meg ( jEkeivnw/ to; crusivon
oujk e[sti crusivon, oujc hJ yavmmoV yavmmoV), ugyancsak a név és az
értelmezés közti szakadékot kritizálva. Most azonban, ha lehet, még ironikusabb a
megjegyzés, mert itt ellenkező értelemben, a földi javak megvetésére célzott a szerző, s arra,
hogy mindent a természet szerint kell megítélnünk. A helyes értékrend szerint élő ember
uralkodik önmagán, s csupán minimális testi szükségleteit elégíti ki, mert Hérakleitos
szavaival élve, számára a test „szemétnél is kidobbnivalóbb”.693 A cél, hogy az ember isteni
oldalát igyekezzen érvényre juttatni.694

következőkben írt: Iulian. Kyn. 183 A, 184 A. A kynizmus lényegéről Iulianusnál: Bouffartigue i. m. (1992) 563
skk. Iamblichos interpretációjában: Asmus i. m. (1917) 63. Az útra vonatkozóan: Döring i. m. (1997) 392.
690
Iuven. 2, 78-81
dedit hanc contagio labem
et dabit in plures, sicut grex totus in agris
unius scabie cadit et porrigine porci
uvaque conspecta livorem ducit ab uva.
691
Iuven. 2, 81 Schol,: hoc ex proverbio sumitur: uva uvam videndo varia fit. Ezek után Ottonál a görög
paroimiográfusok szöveghelyeit találjuk, amihez a szerző a közmondásgyűjtők magyarázatát is hozzáfűzi. (v.ö.:
alább) Ugyanakkor megjegyzi, hogy Iuvenalisnál azt jelenti, hogy az egyik rossz megfertőzi a másikat. „Bei
Juvenal ist der Sinn: Einer (auch ein Schlechter) steckt den andern an.” Otto i. m. (1964)
692
App. I, 60 BovtruV pro;V bovtrun pepaivnetai < ejpi; tw&n ejxisou&sqai
filoneikouvntwn.=Apost. V, 5 Itt a lábjegyzetben azt olvashatjuk, hogy a római költő szatíráját nem
azonosíthatjuk e görög közmondással: „Iuvenalis Sat. II, 81 cum hoc proverbio non debebat componi.” CPG II.
332. Ezzel szemben A. Otto gyűjteményében meggyőző magyarázatot találhatunk, amikor a szerző a latin és a
görög proverbium együttes interpretációját adta, miszerint az irigység (livor) az, ami miatt verseny alakul ki két
ember között, s ezért igyekszik az egyik a másikhoz hasonulni. In: Otto 360.
693
Iulian. Hérakl. 225 D-226 A jEkeivnw/ to; crusivon oujk e[sti crusivon, oujc hJ
yavmmoV yavmmoV, eij pro;V ajmoibhvn tiV aujta; ejxetavzoi kai; th&V
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Hérakleios nemcsak elveiben, morális életvitelében, hanem írásában sem felel meg a
jó kynikussal szemben támasztott követelményeknek. Nem is mítosz az, amit írt, csupán
allegorikus szóképeket alkalmazott.695 Írásával Iulianust is arra kényszerítette, hogy mítoszt
fogalmazzon meg, méghozzá az isteneknek tetsző módon.
A következő fejezetekben olvasható dióni ihletésű példamítosz mögött Iulianus
személyes sorsa, küldetéstudata rejlik. 696 A történetét azzal kezdi a császár, hogy élt egy
gazdag ember, aki nem törődött azzal, hogy fiait az erényre nevelje, ezért halála után
birtokvágyók lettek. A gazdag ember képében Constantinust ismerhetjük fel, aki
pásztorkirályként jelenik meg, hiszen nagyszámú nyáj felett rendelkezik, de alattvalói, a
pásztorok szolgák. Fiai, II. Constantinus, Constans és II. Constantius, akik hitványságuk miatt
háttérbe szorítják a gazdag ember vér szerinti, oldalági rokonát, Iulianust. Nem riadnak vissza
a rokongyilkosságoktól sem, nem tisztelve az isteneket, a Constantinus által fenntartott
napkultuszt.697 Az égiek azonban úgy határoznak, hogy megmentik az ifjút, ezért Zeus Héliost
és Athénét bízza meg a fiatalember nevelésével.698 A gyermek rituális alvása idején Hermés,
ajxivaV aujtw&n ejpitrevyeien aujtw&/ timhth&/ genevsqai: gh&n ga;r aujta;
oi\den ajmfovtera. To; spaniwvteron de; kai; to; rJav/dion ajnqrwvpwn
ei\nai kenodoxivaV tau&ta kai; ajmaqivaV nenovmiken e[rga: to; aijscro;n h]
kalo;n oujk ejn toi&V ejpainoumevnoiV h] yegomevnoiV tivqetai, ajll j ejn
th&/ fuvsei: feuvgei ta;V peritta;V trofa;V: ajpostrevfetai de; ta;
ajfrodivsia. Iulian. Hérakl. 226 C kata; to;n
JHravkleiton kop<rivwn
ejkblhtov>teron, (Hérakleit. Fr. 96).
694
Bouffartigue i. m. (1992) 268.
695
Iulian. Hérakl. 226 D-227 A jEpei; to; ge nu&n uJpo; sou& pepoihmevnon ouj mu&qoV
ejsti sovV, wJV e[fhV, kaivtoi tou&tov ge ejneanieuvsw: ajll j oJ me;n
mu&qoV, mu&qoV ejsti palaiovV, ejfhvrmosaV de; aujto;n su; pravgmasin
eJtevroiV, o{per oi\mai poiei&n eijwvqasin oiJ th&/ tropikh&/ crw&menoi
tw&n nohmavtwn kataskeuh&/: polu;V de; ejn touvtoiV oJ PavrioV ejsti
poihthvV.
696
A császár példamítoszában Dión Chrysostomos Héraklés-allegóriáját követte: Asmus i. m. (1899) 21. Ez a
történet annyiban is életrajzi vonatkozású, hogy az istenalakok mögött is felfedezhetünk Iulianusszal
kapcsolatban álló személyeket. G. Wojaczek i. m. (1992) 207-235. Kocsisné Csízy K.: ‛Hélios szerepe és
azonosítása Iulianus Hérakleios ellen írott beszédében (Or. VII.)’ Ant. Tan. XLIV (2000) 223- 228. Iulianus
küldetéstudatáról: Browning i. m. (1977) 209. A példamítosz Iamblichosnál található párhuzamaira
vonatkozóan: Asmus i. m. (1917) 64 skk.
697
Iulian. Hérakl. 227 C-228 C. Iulian. Hérakl. 228 BC Prosapevlabon de; kai; oiJ xuggenei&V.
oujd j aujtoi; paideuqevnteV kalw&V, th&V tw&n paivdwn ajnoivaV te kai;
ajmaqivaV ajnevcesqai. Ei\ta ejpivmplato fovnwn pavnta, kai; hJ tragikh;
katavra uJpo; tou& daivmonoV eijV e[rgwn h[geto: ta; patrw&/a ga;r
«Qhktw&/ sidhvrw/ dielavgcanon»
kai; h\n pavnta ajkosmivaV plhvrh: patrw&/a me;n iJera; kateskavpteto para;
tw&n
paivdwn
ojligwrhqevnta
provteron
uJpo;
tou&
patro;V
kai;
ajposulhsqevnta tw&n ajnaqhmavtwn, a} ejtevqeito para; pollw&n me;n kai;
a[llwn, oujc h{kista de; tw&n propatovrwn aujtou&. Asmus i. m. (1917) 66 sk, Wojaczek
i. m. (1992) 209 sk.
698
Iulian. Hérakl. 229 C-230 A Levgein de; oj Zeu;V a[rcetai pro;V to;n
{Hlion:
«Touti; to; paidivon#» e[fh: xuggene;V de; h\n aujtw&n a[ra parerrimmevnon
pou kai; ajmelouvmenon, ajdelfidou&V ejkeivnou tou& plousivou kai;
ajneyio;V tw&n klhronovmwn: «tou&to », e[fh, «sovn ejstin e[kgonon. [Omoson
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az istenek küldötte jelenik meg előtte, hogy ezután vezetője legyen, az ifjú felfegyverkezik a
karddal, a pajzzsal és a lándzsával, majd Hermés vezetésével egy isteneket szimbolizáló
virágoskertből (mirtusz: Adónis, babér: Apollón, borostyán: Dionysos) egy magas hegyre
emelkedik, ahol azért imádkozik, hogy Zeus mutassa meg a hozzá vezető utat.699
Ezután önkívületi állapotba kerül, s ekkor Athéné és Hélios, két nevelőjének
epiphániájára kerül sor. Hélios arra bíztatja, hogy avattassa be magát misztériumaiba, mert
akkor

megerősödve

térhet

vissza

ellenségei

közé,

hogy

ott

lemossa

a

sok

szentségtelenséget.700
Hélios azt a kérdést teszi fel az ifjúnak, hogy milyennek látja az örököst, II.
Constantiust. Iulianus kíméletlen kritikát fogalmaz meg elődjéről és annak követőiről,
udvaroncairól. 701 Hélios erre Zeus parancsára, Athénéval egyetemben az ifjút teszi meg
Constantius örökösévé.
Mindkét isten jó tanácsokkal látja el őt, Athéné a következőket mondja: óvakodjon a
hízelgőktől, nehogy barátai elébe helyezze őket, isteni származására örökké emlékeznie kell,
az igazat és a hamisat soha nem szabad összetévesztenie, csak az isteneket és a hozzájuk
hasonulni kívánókat tisztelje. A császárt megtéveszteni igyekvő füsttel szennyezett fehérruhás
aranyműves hasonlata ismét a keresztényekre utal, akiktől Iulianusnak feltétlenül óvakodnia
kell.702
ou\n to; ejmovn te kai; so;n skh&ptron, h\ mh;n ejpimelhvsesqai
diaferovntwV aujtou& kai; poimanei&n aujto; kai; qerapeuvsein th&V novsou.
JOra&/V ga;r o{pwV oi|on uJpo; kapnou& rJuvpou te ajnapevplhstai kai;
lignuvoV, kivndunovV te to; uJpo; sou& spare;n ejn aujtw&/ pu&r
ajposbh&nai,
«h]n mh; suv ge duvseai ajlkhvn ».
Soi; de; ejgwv te xugcwrw& kai; aiJ Moi&rai: kovmize ou\n aujto; kai;
trevfe. » Tau&ta ajkouvsaV oJ basileu;V {HlioV hujfravnqh te hJsqei;V tw&/
brevfei, swzovmenon e[ti kaqorw&n ejn aujtw&/ spinqh&ra mikro;n ejx
eJautou&, kai; to; ejnteu&qen e[trefen ejkei&no to; paidivon, ejxagagw;n
« [Ek q j ai{matoV e[k te kudoimou& e[k t j ajndroktasivhV»:
oJ path;r de; oJ Zeu;V ejkevleuse kai; th;n jAqhna&n, th;n ajmhvtora th;n
parqevnon, a{ma tw&/
JHlivw/ to; paidavrion ejktrevfein. Iulianus betegsége a
kereszténység, amiből az isteneknek ki kell őt gyógyítaniuk. Hélios, Zeus és Athéné az újplatonikus triász, akik
valójában ugyanazt az isteni szubsztanciát képviselik, amint ezt Iulianus is megfogalmazta Hélioshoz írott
himnuszában (Iulian. Hél. 149 A-150 B). Guido i. m. (2000) 155 sk.
699
Iulian. Hérakl. 230 A-231 B. Iulianus rituális alvására és eksztázisára vonatkozóan: Wojaczek i. m. (1992)
213 skk, Guido i. m. (2000) 158.
700
Iulian. Hérakl. 231 D.
701
Iulian. Hérakl. 232 AC.
702
Iulian. Hérakl. 233 AB « (…) Skovpei ou\n o{pwv ejpanelqw;n me; pro; tou& fivlou
qhvsei to;n kovlaka. Deutevran a[koue mou paraivnesin, w\ pai&: nustavzwn
ou|toV ejxapata&tai ta; pollav, su; de; nh&fe kai; grhgovrei, mhv se dia;
th&V tou& fivlou parrhsivaV oJ kovlax ejxapathvsaV lavqh/, calkeu;V oi|av
tiV gevmwn kapnou& kai; marivlhV, e[cwn iJmavtion leuko;n kai; ta; provswpa
tw&/ yimuqivw/ kecrismevnoV, ei\ta aujtw&/ doivhV gh&mai tina tw&n sw&n
qugatevrwn. TrivthV ejpavkouev mou parainevsewV, kai; mavla ijscurw&V
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Hélios intései szerint barátait nem tarthatja szolgának, s mindig szabad emberhez
méltón kell velük bánnia, s nem mondhat mást, mint amit gondol róluk, alattvalóit szeretnie
kell, s a törvényeknek mindig engelmeskedni. A császár itt sem mellőzi, hogy Constantiusszal
kapcsolatban ne említse megbízhatatlanságát (ajpistiva), amit már a második
Constantiushoz szóló beszédben burkoltan megtett.703
Hélios három lényeges gondolattal bocsátja útjára az ifjút: az istenekhez mindig
legyen

jámbor

(o{sioV),

barátaihoz

hű

(pistovV)

s

alattvalóihoz

kegyes

(filavnqrwpoV).704 E három fogalom görög-római viszonylatban kulcsfontosságú volt egy
művelt, magas filozófiai képzettséggel rendelkező ember számára, s különösen az
újplatónikus filozófia követői körében.705
Iulianus az istenektől különféle ajándékokat kap: Athéné a sisakot és a Gorgoneiont
adja, Hélios fáklyát, Hermés pedig aranybotot. Hélios ugyanakkor arra inti: mindig
emlékezzen, hogy a lélek halhatatlan, ezért szüntelen kövesse az isteneket, mert így maga is
istenné válhat.706
Iulianus az elbeszélés végén megállapítja, hogy nem is tudja, hogy mítosz, avagy
logos volt-e az, amit elmondott.707
E tanulságos történet után két meghatározó oktatójáról, Mardoniosról és Ephesosi
Maximosról is megemlékezik, s arról az újplatonikus körről, akiknek köszönhetően beavatást
nyert.708 Ők valamennyien Iulianus enciklopédikus pogány neveltetéséről gondoskodtak, ez
fuvlatte sautovn, aijdou& de; kai; hJma&V movnon, ajndrw&n de; o{stiV
hJmi&n prosovmoiovV ejstin, a[llon de; mhdevna: oJra&/V o{pwV tou&ton to;n
hJlivqion e[blayen aijscuvnh kai; to; livan a[gan ei\nai kataplh&ga.»
703
Iulian. Hérakl. 233 BD « JElovmenoV fivlouV wJV fivloiV crw&, mhde; aujtou;V
oijkevtaV mhde; qeravpontaV novmize, provsiqi de; aujtoi&V ejleuqevrwV te
kai;; aJplouvstata kai; gennaivwV, mh; levgwn me;n a[lla, fronw&n de;
e{tera peri; aujtw&n.
JOra&/V o{ti kai; tou&ton to;n klhronovmon tou&to
ejpevtriyen, hJ pro;V tou;V fivlouV ajpistiva. Fivlei tou;V ajrcomevnouV
w{sper hJmei&V sev. Ta; pro;V hJma&V hJgeivsqw soi tw&n kalw&n aJpavntwn:
ejsme;n ga;r sou kai; eujergetai; kai; fivloi kai; swth&reV. »
704
Iulian. Hérakl. 233 D.
705
Asmus i. m. (1917) 83 sk, Wojaczek i. m. (1992) 225 skk.
Guido i. m. (2000) 160 sk, Kabiersch i. m. (1960).
706
Iulian. Hérakl. 234 C « (…) Mevmnhso ou\n o{ti th;n yuch;n ajqavnaton e[ceiV kai;
e[kgonon hJmetevran, eJpovmenoV te hJmi&n o{ti qeo;V e[sh/ kai; to;n
hJmevteron o[yei su;n hJmi&n patevra.»
707
Iulian. Hérakl. 234 C.
708
Iulian. Hérakl. 235 AC oujde; ga;r ejpaidotribhvqhV kalw&V oujde; e[tuceV
kaqhgemovnoV oJpoivou peri; tou;V poihta;V ejgw; toutoui; tou& filosovfou,
meq j o}n ejpi; ta; provqura th&V filosofivaV h\lqon uJp j ajndri;
telesqhsovmenoV o}n nenovmika tw&n kat j ejmauto;n pavntwn diafevrein. JO
de; me pro; pavntwn ajreth;n ajskei&n kai; qeou;V aJpavntwn tw&n kalw&n
nomivzein hJgemovnaV ejdivdasken. Eij me;n ou\n ti prou[rgou pepoivhken,
aujto;V a]n eijdeivh kai; pro; touvtou ge oiJ basilei&V qeoiv: touti; de;
ejxhv/rei to; maniw&deV kai; qrasuv, kai; ejpeira&to me poiei&n ejmautou&
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jelentette az erényhez vezető hosszabb, rögösebb utat jelentette. Hérakleios azonban még
nagyon messze van attól, ahova a császár már eljutott.709

16. kuvknoi liguro;n a[/donteV (236 A)
(Hattyúk dala zengőn szól.)

A kynikus filozófus azokat a rétorokat isteníti, akik kifejezésbeli és ötletszegénységük
miatt megfelelő témát sem tudtak találni, ezért Létóról és éneklő hattyúkról szónokolnak.
Iulianus e helyen Himeriosra, az Athénben működő szofista szónokra célzott.
Figyelemre méltó, hogy e szerzőre utalva éppen ezt a közmondássá vált szöveghelyet idézi,
ami azt jelenti, hogy az említett szónok semmiképpen nem nevezhető eredetinek. 710 A
proverbium jelen esetben a közhelyszerűséget fejez ki. A beszéd logikai rendjét tekintve az
érvelésben is szerepet játszik.711

swfronevsteron.
jEgw;
de;
kaivper,
wJV
oi\sqa,
toi&V
e[xwqen
pleonekthvmasin ejpterwmevnoV uJpevtaxa o{mwV ejmauto;n tw&/ kaqhgemovni
kai; toi&V ejkeivnou fivloiV kai; <toi&V> hJlikiwvtaiV kai; sumfoithtai&V,
kai; w|n h[kouon ejpainoumevnwn par j aujtou&, touvtwn e[speudon ajkroath;V
ei\nai, kai; bibliva tau&ta ajnegivgnwskon, oJpovsa aujto;V dokimavseien.
Guido (i. m. 2000, 161.) kommentárja szerinti a filozófus, akiről a császár beszélt, Mardonios lehetett, azonban
helytállóbb Asmus (i. m. 1908, 128.) és Bouffartigue (i. m. (1992) 18 skk.) feltételezése, hogy a szerző itt az
újplatónikus Ephesosi Maximosra és baráti körére kívánt utalni.
709
Iulian. Hérakl. 235 CD Ou{twV hJmei&V uJf j hJgemovsi telouvmenoi, filosovfw/
me;n tw&/ ta; th&V propaideivaV me televsanti, filosofwtavtw/ de; tw&/ ta;
provqura th&V filosofivaV deivxanti, smikra; me;n dia; ta;V e[xwqen hJmi&n
prospesouvsaV ajscolivaV, o{mwV d j ou\n ajpelauvsamen th&V ojrqh&V
ajgwgh&V, ouj th;n suvntomon, h}n su; fhvV, ajlla; th;n kuvklw/
poreuqevnteV: kaivtoi, nh; tou;V qeouvV, ejpi; th;n ajreth;n oi\mai o{ti
sou suntomwtevran ejtrapovmhn: ejgw; me;n ga;r aujth&V, eij mh; fortiko;n
eijpei&n, ejpi; toi&V proquvroiV e[sthka, su; de; kai; tw&n proquvrwn ei\
povrrw.
710
Iulian. Hérakl. 235 D-236 A Pa&sin ejpitima&/V aujto;V oujde;n a[xion ejpaivnou
pravttwn, ejpanei&V fortikw&V wJV oujdei;V tw&n ajmaqestavtwn rJhtovrwn,
oi|V dia; th;n tw&n lovgwn ajporivan kai; to; mh; e[cein euJrei&n ejk tw&n
parovntwn o{ti fw&sin, hJ Dh&loV ejpevrcetai kai; hJ Lhtw; meta; tw&n
paivdwn, ei\ta kuvknoi liguro;n a[/donteV kai; ejphcou&nta aujtoi&V ta;
devndra, leimw&neV te e[ndrosoi malakh&V povaV kai; baqeivaV plhvreiV, hJ
te ejk tw&n ajnqevwn ojdmh; kai; to; e[ar
aujto; kai; tineV eijkovneV
toiau&tai. L. Guido i. m. (2000) 163. A tanulatlan (ajmaqhvV) kifejezésre vonatkozóan: Bouffartigue i. m.
(1992) 580 sk, továbbá a rétorokkal kapcsolatban: 603 sk.
711
BARBARA
Minden mitológiai példára hivatkozó személy ötletszegény rétor.
A „hattyúdal” a mitológiai és a természeti példák közé sorolható.
A „hattyúdal az ötletszegény rétor példája.
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Az antik szerzők közül Platón és Aristotelés is magyarázta a hattyúk énekét, s ők
mindketten azt állítják, hogy közvetlenül haláluk előtt énekeltek a legszebben, amivel
egyszersmind az istenek jelenlétét is jelezték.712
A „Kuvkneion

a\/sma” (hattyúdal) több gyűjtőnél is fennmaradt, így

Diogenianosnál, Gregóriosnál és Apostoliosnál is. A fenti magyarátatból kiindulva azokra
mondták, akik közel álltak a halálhoz.713

A befejezésben a pythagoreusok, Platón és Aristotelés példáját állítja elénk, amikor
arról beszél, hogy e bölcselők nagy tiszteletet tanúsítottak még az istenek neve előtt is.714
Diogenés abban az értelemben vallotta magát világpolgárnak, amennyiben úgy vélte,
hogy az isteni misztériumokba történő beavatáshoz egyáltalán nem szükséges konkrét
városállam polgárának lenni, hiszen az istenek mindig és mindenütt, határok nélkül is jelen
vannak a világban, s mindenütt ugyanazt az isteni szubsztanciát testesítik meg. A kynikus
filozófus ezért nem is szegte meg az isteni törvényeket, s mégis engedelmeskedett Pythia
parancsának. 715
Sókratés, aki ugyancsak kapcsolatba került a delphoi istenséggel, szintén nem restellte,
hogy egy városállam törvényeinek vesse alá magát, azon megfontolásból, mert azokat az
istenektől eredendőnek tekintette. Számára az volt a legfőbb, hogy beavatást nyerjen a
misztériumokba.716
712

Plat. Phaid. 84 e-85 b; Arist. Hist. An. 9, 615 b. Megtalálhatjuk továbbá Plutarchosnál (Symp. 161 C) és
Synesiosnál is (Dion. 54 A).
713
Diog. V, 37=Greg. III, 84 Kuvkneion a\/sma < ejpi; tw&n ejggu;V qanavtou o[ntwn,
kai; ta; teleutai&a fqeggomevnwn. OiJ kuvknoi ga;r ajpoqnhvskonteV
a[/dousin. Apost. X, 18 Kuvkneion a\/sma < ejpi; tw&n ejggu;V qanavtou o[ntwn,
kai; ta; teleutai&a fqeggomevnwn. OiJ kuvknoi ga;r ajpoqnhvskonteV
a[/dousi. Kai; i[sasin oJpovte tou& bivou to; tevrma ajfiknei&tai aujtoi&V,
kai; mevntoi kai; eujquvmwV fevrousin aujto; proViovn. a[nqrwpoi de; uJpe;r
ou| oujk i[sasi dedoivkasi kai; hJgou&ntai mevgiston ei\nai kako;n aujtov.
ajnaghruvontai de; ejpi; th&/ teleuth&/ oi|on ejpikhvdeion ti mevloV. oJ
de; ajeto;V ajdivkwn a[rcwn pro;V aujto;n oujdevpote ejgkravthsen, hJtthvqh
de; ajeiv.
714
Iulian. Hérakl. 236 C skk.
715
Iulian. Hérakl. 238 BC ei\ta eijV ta;V ejntola;V blevpwn tou& Puqivou kai;
sunei;V o{ti to;n muouvmenon ejcrh&n politografhqh&nai provteron kai;
jAqhnai&on, eij kai; mh; fuvsei, tw&/ novmw/ de; genevsqai, tou&to e[fugen,
ouj to; muhqh&nai, nomivzwn aujto;n ei\nai tou& kovsmou polivthn, kai;
tai&V o{laiV tw&n qew&n oujsivaiV, ai} to;n o{lon koinh&/ kovsmon
ejpitropeuvsin, ajll j ouj tai&V ta; mevrh kataneimamevnaiV aujtou&, dia;
megalofrosuvnhn ajxiw&n sumpoliteuvesqai: tov te novmimon ouj parevbh
aijdoi& tw&n qew&n, kaivtoi ta\lla patw&n kai; paracaravttwn: aujto;n te
oujk ejpanhvgagen, o{qen a[smenoV hjleuqevrwto.
716
Iulian. Hérakl. 238 D-239 A Pw&V ga;r oujk e[mellen oJ tw&n qew&n ei{neken eijV
jOlumpivan badivzwn, oJ tw&/ Puqivw/ peisqei;V kai; filosofhvsaV w{sper
SwkravthV [u{steron wJV
jAristotevlhV] < fhsi; ga;r kai; aujto;V ei\nai
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Pythagoras ezoterikus tanaival messze távol tartotta az avatatlan tömeget, s úgy vélte,
hogy az isteni dolgokról hallgatni kell.
E három jól ismert példa alapján végül egy Livius-allúzióval fejezi be írását, senki se
foglalkozzék olyasmivel, amivel nem illik foglalkoznia: „akinek keze nem tiszta, s akinek
nem szabad”.

717

Ezzel a misztériumokba történő beavatás nyelvezetéből kölcsönzött

metaforával intette Hérakleiost: nem méltó arra, hogy mítoszokat alkosson. A költői kérdés
formájában elhangzó utalás meglehetősen nyomatékos befejezést adott a beszédnek, amelyből
kiderül, hogy valójában Iulianus a beavatott, aki a megfelelő neveltetése (paideiva) révén
hivatott arra, hogy mítoszt alkosson, ellentétben Hérakleiosszal, aki elégtelen képzettsége
miatt (ajpaideusiva) méltatlan erre.718

VIII (V) A nagy Istenanyához
Iulianus 362 márciusában egyetlen éjszaka leforgása alatt írta meg Kybeléhez szóló
himnuszát. 719 A későbbi Naphimnusszal (Or. XI [IV]) rokon írásban a császár arra tett
kísérletet, hogy újplatonikus-allegorikus értelemben magyarázza az Istenanyához kapcsolódó
mítoszokat. Interpretációjában több ponton Iamblichos De Mysteriis című írásához
kapcsolódott, továbbá Porphyrios De antro nympharum és De abstinentia című munkáinak
reminiszcenciáit, s Plótinos Enneadesének részleteit is fellelhetjük a műben. Igaz, a szerző
hangsúlyozza, hogy Porphyrios alkotásairól ugyan hallott, de nem olvasta azokat, elutasítva

Puvqion oi[koi par j eJautw&/, o{qen aujtw&/ kai; hJ oJrmh; pro;V
filosofivan ejgevneto < mh; parievnai tw&n ajnaktovrwn ei[sw kai; mavla
ajsmevnwV, eij mh; tou&to ejxevkline to; uJpoqei&nai novmoiV eJauto;n kai;.
dou&lon ajpofh&nai politeivaV#
jAlla; dia; tiv mh; tauvthn ei\pe th;n
aijtivan, ejk tw&n ejnantivwn de; th;n paraioumevnhn ouj smikra; th&V tw&n
musthrivwn semnovthtoV#
717
Iulian. Hérakl. 239 C ]H ga;r ouj tau&ta kai; oJ iJerofavnthV proagoreuvei,
«o{stiV cei&ra mh; kaqaro;V kai; o{ntina mh; crhv», touvtoiV ajpagoreuvwn mh;
muei&sqai# Liv. XLV, 5 esse autem iudicia apud sese, more maiorum comparata, de iis qui incestas manus
intulisse intra terminos sacratos templi dicuntur. In: Titi Livi Ab urbe condita ed.: J. Briscoe (München 1986)
(„S mikor minden szertartás első szavaiban el szokták tiltani a szent cselekménytől azokat, akiknek a keze nem
tiszta, ti mégis megengeditek, hogy szentélyeteket egy vérrel bemocskolt testű orgyilkos fertőztesse meg?” ford.:
Muraközy Gy.)
718
Guido i. m. (1991) 103 sk.
719
Egészen pontosan március 22-25. között egy éjszakán. Rochefort i. m. (1963) 102. Libanios a beszéd
keletkezéséről: Or. XVIII, 157. Himnusz abban az értelemben, amennyiben Menandros az istenekhez szóló
epideiktikus beszédeket himnusznak tekintette. Menandr. 333 skk.

54

ezzel a plagizálás vádját.720 Iulianus és Porphyrios munkái között számos helyen mutathatunk
ki megfeleléseket, azonban a császár Plótinos tanítványához fűződő viszonyát ambivalensnek
tekinthetjük.721
Ebben a beszédben Iulians a birodalom pontifex maximusaként ismertette a
hellenisztikus világ e szisztematikusnak tekinthető teológiáját, amelynek lényeges eleme a
görög és a római világ gyümölcsöző szintézise.722
Kybelé nem más, mint Héliosnak mint kollektív istenségnek Gondviselésként
megtestesült megszemélyesítése, aki egyszersmind Athéné Pronoia, s az ideák világának
teremtő forrása. Attis, az Istenanya szerelmese képezi az összekötő kapcsot az emberi és isteni
szféra között. Alászállása a barlangba az anyagi világban történő elmerülését jelenti. Kybelé
lényegileg azonos Héliosszal, ezért valójában a Napisten menti meg az ifjút, ezt jelképezi a
tavaszi napéj-egyenlőség ünnepe: a nappal és éjszaka egyenlőségének, azaz isten és ember
ekvivalenciájának ünnepe.723
E mítoszmagyarázat megírásának kettős célja volt, a himnikus tiszteletadás mellett
Iulianus a kereszténységgel szemben kívánta igazolni a pogányság filozófiai, intellektuális
alapokon nyugvó létjogosultságát. Ebben az értelemben az írásmű rokon a VII. oratioval. Az
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Iulian. Kyb. 161 C JUpe;r de; w|n eijpei&n ejph&lqe moi par j aujto;n a[rti
to;n th&V aJgisteivaV kairovn, ajkouvw me;n e[gwge kai; Porfurivw/ tina
pefilosofh&sqai peri; aujtw&n: ouj mh;n oi\da ge, ouj ga;r ejnevtucon, eij
kai; sunenecqh&nai pou sumbaivh tw&/ lovgw/.
721
Porphyrios inkább Nyugaton, míg Iamblichos Keleten örvendett népszerűségnek. Annak ellenére, hogy a
császár a platónikus filozófusok közül nem hagyta ki a bölcselőt, Iamblichosnak nagyobb figyelmet szentelt. P.
Hadot, Porphyre et Victorinus (Paris 1968) 80 skk. A fenti idézet mellett a következő levélrészlet is erről az
ambivalenciáról tanúskodik: Ep. 12 [4] JIketeuvw se, mh; diaqrulleivtwsan oiJ
Qeodwvreioi kai; ta;V sa;V ajkoa;V o{ti a[ra filovtimoV oJ qei&oV ajlhqw&V
kai; meta; Puqagovran kai; Plavtwna trivtoV
jIavmblicoV: eij tolmhro;n
provV se th;n auJtou& diavnoian fanera;n poiei&n, wJV e{petai toi&V
ejnqousiw&sin, ouj paravlogoV hJ suggnwvmh: kai; aujto;V de; peri; me;n
jIavmblicon ejn filosofiva/, peri; de; to;n oJmwvnumon ejn qeosofiva/
mevmhna, kai; nomivzw tou;V a[llouV, kata; to;n
jApollovdwron, mhqe;n
ei\nai pro;V touvtouV.
JUpe;r de; tw&n
jAristotevlouV sunagwgw&n a}V
ejpoihvsw, tosou&ton soi levgw: pepoivhkavV me yeudepivgrafon ei\nai sou
maqhthvn.
JO ga;r TuvrioV [MavximoV] eijV bibliva [me;n] pleivona th&V
logikh&V ojlivga + duei&n ei\pe + , su; de; me di j eJnovV biblivou th&V
jAristotelikh&V filosofivaV ejpoivhsaV i[swV dh; kai; bavkcon, ajll j ou[
ti narqhkofovron. Hadot i. m. (1968) 80 szerint nem Tyrosi Maximosról beszél Iulianus, hanem törölve
Bidez kiegészítését a „szír” Porphyriost vélte felfedezni e szöveghelyen. Iulianus ugyanakkor a Galileaiak ellen
írott, töredékesen fennmaradt vitairatában több ponton a szír bölcselő hasonló című munkáját követette. A.
Meredith: ‛Porphyry and Julian’ ANRW 23. 2, 1119-1149. Továbbá: J. Bidez, Vie de Porphyre (Hildesheim
1964) 65 skk. A kommentárban is ezt a kiegészítést találhatjuk: Giuliano Imperatore: Alla madre degli dei e
altri discorsi (intr. J. Fontaine, testo cr. C. Prato, trad. e comm. A. Marcone) (Mondadori 1987) 272.
722
Athanassiadi i. m. (1981) 141 skk.
723
Asmus i. m. (1908) 176; Bidez i. m. (1940) 266; Browning i. m. (1977) 209 sk.
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istenekről szóló történetek késő ókori allegorizáló interpretációi egyenesen a pogányság
polemizáló, keresztényekkel szemben létrejött apologetikus iratainak is tekinthetők.724
Iulianust e Kybelé szerepéről és misztériumának jelentéséről szóló himnuszában a
Hérakleios elleni invektívában megfogalmazott esztétikai elvek vezérlik, hangvétele
tiszteletteljes. Ez az oka annak, hogy nélkülözi a hétköznapi nyelvben gyakran előforduló
proverbiumokat. Rövid bemutatására csupán a teljesség kedvéért vállakoztunk.

A beszéd a következőképpen tagolódik:
Bevezetés:
A, az Istenanya tisztelete a görögöknél (158 D-159 C)
B, Kybelé kultusza a rómaiaknál (159 C-161 C)
Tárgyalás:

724

Iulianus e beszédben többször vitakozik a keresztényekkel, hol istenteleneknek nevezi őket, hol pedig
keresztény ifjúságát sötétségben való bolyongásnak: Iulian. Kyb. 174 BC Tau&ta polloi; kai; tw&n
perittw&n ei[poien a[n: ejkei&na de; h[dh kwmw/dou&si kai; tw&n ajnqrwvpwn
oiJ dussebevstatoi: ta; me;n o[rmenav fasin ejsqivesqai tw&n lacavnwn,
paraitei&sqai de; ta;V rJivzaV, w{sper goggulivdaV kai; su&ka me;n
ejsqivesqai fasi, rJoia;V de; oujkevti kai; mh&la pro;V touvtoiV. Tau&ta
ajkhkow;V minurizovntwn pollw&n pollavkiV, ajlla; kai; eijrhkw;V provteron,
e[oika ejgw; movnoV ejk pavntwn pollh;n eijdevnai toi&V despovtaiV qeoi&V
mavlista me;n a{pasi, pro; tw&n a[llwn de; th&/ Mhtri; tw&n qew&n, w{sper
ejn toi&V a[lloiV a{pasin, ou{tw de; kai; ejn touvtw/ cavrin o{ti me mh;
periei&den w{sper ejn skovtw/ planwvmenon, ajlla; moi prw&tovn ge
ejkevleusen ajpokovyasqai, ou[ti kata; to; sw&ma, kata; de; ta;V yucika;V
ajlovgouV oJrma;V kinhvseiV th&/ noera&/ kai; proestwvsh/ tw&n yucw&n
hJmw&n aijtiva/ ta; peritta; kai; mavtaia: Iulian. Kyb. 180 AB divdou pa&si me;n
ajnqrwvpoiV eujdaimonivan, h|V to; kefavlaion hJ tw&n qew&n gnw&siV ejsti,
koinh&/ de; tw&/
JRwmaivwn dhvmw/ mavlista me;n ajpotrivyasqai th&V
ajqeovthtoV
th;n
khli&da,
pro;V
de;
kai;
th;n
tuvchn
eujmenh&
sundiakubernw&san aujtw&/ ta; th&V ajrch&V polla;V ciliavdaV ejtw&n, Asmus i.
m. (1908) 207 sk. Prato, Marcone i. m. (1987) 285, 289 sk. A kereszténység áttételes kritikáját találhatjuk a
következő részletben is, ahol Iulianus arra utal, hogy a pogány vallás lehetővé teszi, hogy önerőből jussunk el
hitünk beteljesedéséhez, míg a tömegnek elegendő a paradox szimbolikus magyarázat, amelyet feltétel nélkül
kell elhinnie. Iulian. Kyb. 170 AB ajlla; oiJ palaioi; tw&n o[ntwn ajei; ta;V aijtivaV
h[toi tw&n qew&n uJfhgoumevnoi <h]> kata; sfa&V aujtou;V diereunwvmenoi,
bevltion de; i[swV eijpei&n, zhtou&nteV uJf j hJgemovsi toi&V qeoi&V,
e[peita euJrovnteV ejskevpasan aujta;V muvqoiV paradovxoiV, i{na dia; tou&
paradovxou kai; ajpemfaivnontoV to; plavsma fwraqe;n ejpi; th;n zhvthsin
hJma&V th&V ajlhqeivaV protrevyh/, toi&V me;n ijdiwvtaiV ajrkouvshV,
oi\mai, th&V ajlovgou kai; dia; tw&n sumbovlwn movnwn wjfeleivaV, toi&V de;
perittoi&V kata; th;n frovnhsin ou{twV a]n movnwV ejsomevnhV wjfelivmou
th&V peri; qew&n ajlhqeivaV, ei[ tiV ejxetavzwn aujth;n uJf j hJgemovsi
toi&V qeoi&V eu{roi kai; lavboi, dia; me;n tw&n aijnigmavtwn uJpomnhsqei;V
o{ti crhv ti peri; aujto;n zhtei&n, ejV tevloV de; kai; w{sper korufh;n
tou& pravgmatoV dia; th&V skevyewV euJrw;n poreuqeivh, oujk aijdoi& kai;
pivstei ma&llon ajllotrivaV dovxhV h] th&/ sfetevra/ kata; nou&n
ejnergeiva/. Vö. Iulian. Hérakl. 217 C, ahol Iulianus a mítoszok metaforikus, allegorikus értelmezésének
megfejtéséről beszél. Mindkét esetben a fenti oratio kapcsán már elemzett veritas duplex tanára utalhatunk.
Maróth i. m-. (1994) és i. m. (1999).
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1, Attis lényegének meghatározása (161 C-166 A)725
2, Az Istenanya lényege (166 AB)
3, A mítosz jelentése
a, Kybelé Attis iránti szerelme (166 B-168 C)
b, Attis megmenekülése (167 B-168 C)
4, Az ünnep kronológiai jelentésének bizonyítékai (168 C-173 D)726
5, Az Istennő ünnepe és engesztelése
a, Tiltott ételek (173 D-177 D)
b, Ajánlott ételek (177 D-178 D)
Befejezés:
1, Az Istenanya dicsérete (178 D-179 D)
2, Ima az Istenanyához (179 D-180 C)727

Or IX (VI) A műveletlen kynikusok ellen
Iulianus EijV tou;V ajpaideuvtouV kuvnaV című oratioját 362 júniusában
fogalmazta meg. A beszéd sok tekintetben rokon a VII. Hérakleios elleni vitairattal.
Apropóját szintén egy előadás adta: az arisztokrácia egyik kynikusának Diogenésről tartott
725

A platonizmus egyik tézisére, a provebiumként szereplő „hasonulás az istenekhez” tanára tér ki a szerző:
Iulian. Kyb. 163 CD Tiv de; kai; poi&ovn ejsti to; paravdeigma# Fhsiv pou Plavtwn
tw&n peri; th;n mivmhsin diatribovntwn eij me;n ejqevloi tiV mimei&sqai
w{ste kaqufestavnai ta; mimhtav, ejrgwvdh te ei\nai kai; caleph;n kai; nh;
Diva ge tou& ajdunavtou plhsivon bavllein, eu[kolon de; kai; rJa/divan
sfovdra dunath;n th;n dia; tou& dokei&n ta; o[nta mimoumevnhn. {Otan ou\n
to; kavtoptron labovnteV perifevrwmen, ejk pavntwn tw&n o[ntwn rJa/divwV
ajpomavxamenoi deivknumen eJkavstou tou;V tuvpouV.
726
Az ünnep során a fa szimbolikus jelentésének magyarázata azért érdemel figyelmet, mert a fenyő a második
Constantiushoz írott beszédben proverbiumként szerepelt. Feltételezhető, hogy Iulianus akkor e metaforikus
értelmezésre gondolt: Iulian. Kyb. 169 B To; ga;r toi devndron ejk gh&V me;n fuvetai
speuvdei de; w{sper eijV to;n aijqevra kai; ijdei&n tev ejsti kai;
ojfqh&nai kalo;n kai; skia;n parascei&n ejn pnivgei, h[dh de; kai; karpo;n
ejx eJautou& probalei&n kai; carivsasqai: ou{twV aujtw&/ polu; tiv ge
gonivmou perivestin. A császár ezzel egyrészt a pogány kultusz termékenységi aspektusára céloz,
továbbá a kommentár szerint Dión lélek-metaforáját jelképezi a fa. Marcone i. m. (1987) 279 sk. Vö.: Iulian. Or
III (II) Const. 100 D frovnhsin de; ejpideiknuvmenoV tw&/ sugkataluvein ta;V
e[cqraV kai; ouj parapevmpein eijV tou;V pai&daV oujde; eijV ejggovnouV
profavsei th&V ajkribou&V divkhV kai; tou& bouvlesqai per ejpieikw&V mavla
pivtuoV divkhn tw&n ponhrw&n ajfanivzein ta; spevrmata: ejkeivnwn gavr dh;
to; e[rgon tovde, kai; ejp j
aujtw&/ th;n eijkovna palaio;V ajpevfhne
lovgoV. (Kiemelés a szerzőtől. – Cs. K.) E közmondással Iulianus a fa terméketlenségére, Constantius meddő
uralkodására, Iulianus családjának kirtására utalt.
727
A tartalmi ismertetés Asmus i. m. (1908) vázlatát követi.
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felolvasása.728 A császár felháborodással válaszolt a hallottakra, ám korántsem oly ironikus
éllel, mint a korábbiakban.
A kynikus filozófia lényegét, Diogenés, Kratés és Antisthenés személyiségének és a
kynikusok életvitelének alapvonásain keresztül igyekezett bemutatni. A császár célja továbbra
is a pogány hellénizmus egységfrontjának megteremtése, egyszersmind a nagy befolyással
rendelkező újkynizmushoz közel álló kereszténység támadása.729 Ebből a szempontból a mű
társadalomkritikai munka és a kereszténység térhódítására adott reakció.
A felolvasó személyét nem ismerjük pontosan, Asmus Neilosra, az újkynizmus egyik
egyiptomi képviselőjére gondolt, aki Iulianus levelezésében a 82. episztula címzettje volt. 730
Neilos Diogenést kenodoxiával vádolta, ezért a kynikusok elleni beszéd erre válaszul a
sinópéi bölcselő apológiáját tartalmazza. Szerzőnk egyúttal arra tett kísérletet, hogy a kynikus
iskolát integrálja a görög filozófiai hagyományba, s bizonyítsa, hogy az elválaszthatatlan a
hellén kultúrától.731
Az oratio a filozófiai szinkretizmus jegyében született, azonban míg a Hérakleioshoz
szóló írásban a miszticizmus kapott nagyobb szerepet, addig itt a kynikus és pogány filozófiát
racionális megközelítésből ismerhetjük meg. Közös viszont mindkettőben, hogy az „ismerd
meg önmagad” tanítása képezi a beszéd vezérmotívumát. A császár jó platónikus módjára
választja el a kevesek számára elérhető ejpisthvmh-t a sokaság dovxa-jától.732
A mű, hasonlóan a Hérakleios elleni oratiohoz, szintén számos helyen érintkezik Iamblichos
Alkibiadés-kommentárjával.733
A beszéd felépítése a következő:
Bevezetés: a beszéd indítéka (180 D-182 C)
Tárgyalás: Diogenés apológiája
Diogenés életvitele (182 C-203 C)
A, Mi a filozófia? (182 C- 186 A)
B, Mi a kynizmus? (186 B-203 C)
728

Liban. XVII, 16 basileu;V ejxevplhse lovgou grafh&/ peri; Bovsporon a[ndra
to;n uJpo; ajmaqivaV favskonta Diogevnh mimei&sqai to;n ejk SinwvphV, o[nta
de; plh;n ajnaideivaV oujde;n. basileu;V ejpevstalke su;n ajmhcavnw/
kavllei kai; periistavmeqa ta;V ejpistolavV.
729
Browning i. m. (1977) 210 sk, Smith i. m. (1995) 50.
730
Asmus azt feltételezte, hogy Iulianus a 82. levél címzettje, Neilos ellen írta ezt a beszédet, J. Geffcken cáfolta
ezt a nézetet. in: R. Asmus: ‛Zur Kritik und Erklärung von Julian. Ep. 59 ed. Hertl.’ Philologus LXXI (1912)
376-389; J. Geffcken i. m. (1914) 158. Bouffartigue csupán annyiban foglalt állást, hogy az írás címzettje egy
egyiptomi volt, amint ezt Iulianustól (Kyn. 192 D AijguvptioV ge w[n,) is megtudhattuk. Bouffartigue i.
m. (1992) 127.
731
Asmus i. m. (1917) 6. Diogenés Iulianusnál: Bouffartigue i. m. (1992) 63 sk.
732
Athanassiadi i. m. (1981) 137 skk.
733
Asmus i. m. (1917) 5 skk.
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I. Diogenés írásai (186 B-187 C)
II. Diogenés tettei (187 C-202 C)
A, a kynizmus képviselői
1. az alapítók (187 C-188 B)
2. vezető filozófusok (188 B-189 B)
b, a kynizmus felosztása (189 B-190 B)
c, a kynikusok és Diogenés életmódja (190 B-202 C)
1. a húsevésről (190 C-193 C)
2. a boldogságtan (193 D-202 B)
a, a szabadságról (195 C-197 B)
b, a pseudokynizmus (197 B-198 D)
g, a megvetendő életvitelről (198 D-200 B)
3. az igazi kynikus (200 B-202 B)
Befejezés: a beszéd célja (203 C).734

1. [Anw potamw&n (Kyn. 180 D=Eurip. Méd. 410)
(„A szent folyamok vize vissza, felfele fut”) (ford.:Kerényi Grácia)

Hasonlóan a Hérakleioshoz szóló oratiohoz, a császár most is egy idézettel kezdte
művét, ami jelen esetben egyszersmind rétorikai paradoxon.735 Két jeles drámaíró, Aischylos
és Euripidés is alkalmazta a proverbiumot. Aischylosnál csupán a bizonytalan tragédiákból
származó töredékek között szerepel, forrásunk Hésychios, aki Euripidést is megnevezte,
azonban egyikük darabjának címét sem említette. A bizánci filológus paroimiaként idézte a
fenti részletet, s azt a magyarázatot fűzte hozzá, hogy az egymással szembenállókra
mondjuk.736 Euripidés Médeiájának bevezető soraiból kiderül, hogy kórus ezzel a szállóigévé
vált mondattal az értékek teljes felcserélődésére utal. 737 Iulianus e bevezetőt annak a
734

A tartalmi ismertetés fő vonalaiban R. Asmus munkáját követi. Asmus i.m. (1908) 49 sk.
Smith i. m. (1995) 62.
736
Aisch. Fab inc. fr. 335; Hesych. 1 p. 219: a[nw potamw&n: paroimiva ejpi; tw&n ejp j
ejnantiva ginomevnwn. kevcrhntai kai; AijscuvloV kai; EujripivdhV. A. Nauck,
Tragicorum Graecorum fragmenta. Supplementum: B. Snell (Hildesheim 1964)
737
Eurip. Méd. 410-411
a[nw potamw&n iJerw&n cwrou&si pagaiv,
kai; divka kai; pavnta pavlin strevfetai:
(A szent folyamok vize vissza, felfele fut,
megfordul a jog, s valamennyi dolog. ford.: Kerényi Grácia)
735
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kynikusnak szánta, aki parodizálni merészelte a sinópéi bölcselőt, s azon élcelődött, hogy
Diogenés halálát egy polip okozta, s így méltó büntetésben részesült bolondságaiért és üres
nézeteiért.738
Iulianus közmondásként hivatkozott erre a dráma-részletre: tou&to dh; to;
th&V paroimivaV. Ez jelentheti azt, hogy ő maga is olyan szerzőtől vette át, aki használta
ezt a kifejezést. A császár ebben az esetben kiváló szövegelemzője, Bouffartigue szerint
Démosthenés Hűtlen követségét követte, s így nem lehet proverbium, hanem konkrét
szerzőhöz köthető idézet, azaz gnóma. 739 Még szembeötlőbb Diogenés Laertios Diogenéséletrajzának párhuzama, ahol ugyancsak megtalálhatjuk a részletet.740
Beszédbeli helyzetét enthymémaként értékelhetjük, amely csupán egy premisszából
áll, ahol a folyók képezik a középfogalmat, hiszen ezek a jog metaforájaként jelennek meg, s
a konklúzió: minden, ami jogos visszájára fordul. 741 A folytatás csupán a művelt, értő
közönség számára volt ismeretes, hiszen Iulianus is ezért hangsúlyozta a jog szerepét
(ejktetikevnai divkaV), s Euripidés tragédiája, a Médeia alapján válik értelmezhetővé
a felolvasó Diogenésszel szemben elkövetett jogtalansága.

738

Iulian. Kyn. 180 D-181 A « [Anw potamw&n », tou&to dh; to; th&V paroimivaV:
ajnh;r kuniko;V Diogevnh fhsi; kenovdoxon, kai; yucroloutei&n ouj
bouvletai, sfovdra ejrrwmevnoV to; sw&ma kai; sfrigw&n kai; th;n hJlikivan
ajkmavzwn, wJV a]n mhv ti kako;n lavbh/, kai; tau&ta tou& qeou& tai&V
qerinai&V tropai&V h[dh prosiovntoV.
jAlla; kai; th;n ejdwdh;n tou&
poluvpodoV kwmw/dei& kaiv fhsi to;n Diogevnh th&V ajnoivaV kai; kenodoxivaV
ejktetikevnai divkaV w{sper uJpo; kwneivou th&V trofh&V diafqarevnta.
739
„En conséquence, si l’on tient à considérer ce texte, chez Julien, comme une citation d’auteur et non comme
un proverbe, il n’y a aucune raison d’y voir une citatione Médée plutôt qu’une citation de l’Ambassade.”
Bouffartigue i. m. (1992) 215. Dém. Parapresb. 287 ajlla; dh&ta a[nw potamw&n ejkeivnh/
hJmevra/ pavnteV oiJ peri; porneivaV ejrjrJuvhsan lovgoi.
740
Diog. Laert. VI, 36 Tw&/ priamevnw/ aujto;n Xeniavdh/ fhsiv: „ [Age o{pwV to;
prostattovmenon poihvsh/V.” Tou& d j eijpovntoV:
[Anw potamw&n cwrou&ri pagaiv,
„Eij d ; ijatro;n ejprivw, ” „nosw&n, oujk a]n aujtw&/ ejpeivqou, ajll j
ei\peV a]n wJV [Aw potamw&n cwrou&si pagaiv#”
741
BARBARA
Ami visszájára fordul, az szabályellenesen halad.
A folyók vize visszájára fordul.
A folyók vize szabályellenesen halad.
Ami szabályellenes, az jogtalan.
A folyók vize szabályellenes.
A folyók vize jogtalan.

(A társadalmi rend felborulását fejezi ki.)

Hipotetikus
Ha a folyók vize felfele fut, akkor megfordul a jog.
Megfordul a jog.
A folyók vize felfele fut.
(Megfordul a jog, mert a kynikusok jogtalanul viselkednek.)
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A paroimiográfusoknál több helyen is rábukkanhatunk az idézetre. Zénobios,
Diogenianos és Kyprosi Gregórios is ugyanazt a magyarázatot adta, miszerint azokra
vonatkozhat az aforizma, akik másokra mondanak rosszat úgy, hogy mindaz éppen rájuk
jellemző. 742
A császár további gondolatmenetében a filozófusok halálhoz való viszonyát fejtette ki:
Sókratés, Antisthenés és Diogenés nem tartotta rossznak a halált. Iulianus sorra
összehasonlítja a betegséggel és a hidegérzettel, s mindkettőt kellemetlenebbnek találja, majd
minden bizonnyal a felső körök elpuhult kynikusaira célozva Máté evangéliumának
allúziójával utal arra, hogy némelyekhez jobban illene a szolgasors, mint az uraság, s inkább
szegénynek és csupasznak kellene lenniök, akár egy mezei liliom, mint gazdagon dőzsölni
még akkor is, ha betegek.743

742

Zenob. II, 56
[Anw potamw&n iJerw&n cwrou&si phgaiv < paroimiva ejpi; tw&n
uJpenantivwV legomevnwn h] ginomevnwn: oi|on eij oJ povrnoV to;n swvfrona
e[lege povrnon. jEpeidh; oiJ potamoi; a[nwqen kavtw rJevousin, ouj kavtwqen
a[nw. Diog. I, 27
[Anw potamw&n cwrou&si phgaiv < ejpi; tw&n
ejnantivwV
genomevnwn: h] legomevnwn Oi|on eij oJ povrnoV to;n swvfrona levgei
povrnon. Greg. Cypr. M I, 28 [Anw potamw&n iJerw&n cwrou&si aiJ phgaiv < ejpi;
tw&n ejnantivwV legomevnwn, oi|on eij oJ povrnoV to;n swvfrona levgei
povrnon. Ez utóbbi magyarázatnál még az Euripidés-idézet számos előfordulási helyét is megtalálhatjuk, így
többek között a dráma scholionját, egy Lukianos-scholiont, Démosthenés és Diogenés Laertios fent említett
részletét, Aristotelés természettudományos magyarázatát a Meteorológiából és Iulianus szöveghelyét, amely
Libanios 423. levelében is szerepel. Aristotelés interpretációjától eltekintve valamennyi magyarázat az értékek
felcserélődésére utal. Schol. ad Eurip. Med. 414 paroimiva de; tou&to ejpi; tw&n eijV to;
ejnantivon kai; para; to; proVh&kon metaballomevnwn pragmavtwn, oi|on
ajntevstraptai ta; pravgmata, w{ste dolivouV me;n kai; ejpiyovgouV
faivnesqai tou;V a[ndraV, ta;V de; gunai&kaV eujgnwmonaV kai; dikaivaV.
Lukian. Schol. ad Dial. Mort. VI, 2 p. 68. Jacob. Paroimiva ejsti; legomevnh, o{te ta;
ejnantiva tw&n ojfeilovntwn givnetai, a[nw potamw&n cwrou&sin phgaiv: ejk
ga;r tw&n phgw&n oujdevpote a[nw, kavtw de; ma&llon cwrou&si. Arist. Met. II, 2. p.
356, 19 Bekk sumbaivnei de; tou;V potamou;V rJei&n oujk ejpi; taujto;n ajei;
kata; to;n lovgon tou&ton: ejpei; ga;r eijV to; mevson eijVrevousin ajf j
ou|per ejkrevousin, oujqe;n ma&llon rJeousou&ntai kavtwqen h] a[nwqen, ajll
j ejf j oJpovter j a]n to; legovmenon a[nw potamw&n: o{per ajduvnaton. Liban.
Ep. 423 nu&n ou\n a[nw potamw&n.
743
Iulian. Kyn. 181 C jEqeasavmhn toi kai; aujto;V nh; Diva trufw&ntaV tinaV ejn
tai&V novsoiV ma&llon h] touvtouV aujtou;V uJgiaivnontaV: kaivtoi ge kai;
tovte lamprw&V ejtruvfwn.
{Oqen moi kai; parevsth provV tinaV tw&n
eJtaivrwn eijpei& wJV touvtoiV a[meinon h\n oijkevtaiV genevsqai ma&llon h]
despovtaiV, kai; pevnesqai tou& krivnou gumnotevroiV ou\sin h] ploutei&n
w{sper nu&n: h\ ga;r a]n ejpauvsanto nosou&nteV a{ma kai; trufw&nteV. Máté
VI, 28 kai; peri; ejnduvmatoV tiv merimna&te# katamavqete ta; krivna tou&
ajgrou& pw&V aujxavnousin: ouj kopiw&n oujde; nhvqousin:
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2. ouj fronti;V

JIppokleivdh/ (182 B)

(„Bánja is Hippokleidész!”) (ford.: Muraközy Gy.)

Az újkynikusokat ostorozza akkor is, amikor kifejti beszédének célját, s hogy nem
törődik azokkal, akik semmibe veszik az igazi filozófia meghatározására tett fáradozásait,
ezért mondja: „bánja is Hippokleidés”. 744 A paroimia csupán színesíti a beszédet, s a
szövegrészleten belül nincs logikai funkciója.
A proverbiumot már Hérodotos is szólásként jegyezte fel, s eredetét ismertette, amikor
Kleisthenés leányának kiházasítását beszélte el. A kérők között volt a korinthosi Kypselida
nemzetséggel rokonságban álló athéni Hippokleidés, akinek komoly esélye volt arra, hogy
elnyerje Agaristé kezét. Az esküvő előtti lakomán mégsem tudott parancsolni a test nyújtotta
élvezeteknek, s szemérmetlenül táncolt, ezért jövendőbeli apósa, Kleisthenés rápirított: „Ó,
Teiszandrosz fia, te bizony eltáncoltad a házasságodat!”.745
A paroimiográfusok előszeretettel magyarázták a proverbiumot, Zénobiosnál,
Diogenianosnál és Apostoliosnál is fellelhetjük, ők valamenyien megismertetnek bennünket a
hérodotosi történettel.746
744

Iulian. Kyn. 182 AB eij de; uJpo; licneivaV h] malakivaV h] to; kefavlaion i{n
j ei[pw xunelw;n ejn bracei&, th&V swmatikh&V hJdonh&V dedoulwmevnoi tw&n
lovgwn
ojligwrhvseian
prokatagelavsanteV,
w{sper
ejnivote
tw&n
paideuthrivwn kai; tw&n dikasthrivwn oiJ kuvneV toi&V propulaivoiV
prosourou&sin,
ouj fronti;V
JIppokleivdh/ :kai; ga;r oujde; tw&n
kunidivwn hJmi&n mevlei ta; toiau&ta plhmmelouvntwn. Iamblichosnál felelhető
párhuzamáról: Asmus i. m. (1917) 12.
745
Hdt. VI, 129 JWV de; hJ kurivh ejgevneto tw&n hJmerevwn th&V te kataklivsioV
tou& gavmou kai; ejkfavsioV aujtou& KleisqevneoV to;n krivnoi ejk pavntwn,
quvsaV bou&V eJkato;n oJ KleisqevnhV eujwvcee aujtou;V te tou;V mnhsth&raV
kai; SikuwnivouV pavntaV. wJV de; ajpo; deivpnou ejgivgnonto, oiJ
mnhsth&reV e[rin ei\con ajmfiv te mousikh&/ kai; tw&/ legomevnw/ ejV to;
mevson. proi>ouvshV de; th&V povsioV katevcwn pollo;n tou;V a[llouV oJ
JIppoklevdhV
ejkevleusev
oiJ
to;n
aujlhth;n
aujlh&sai
ejmmeleivhn,
peiqomevnou de; tou& aujlhtevw ojrchvsato. kaiv kwV eJwutw&/ me;n ajrestw&V
ojrceveto, oJ KleisqevnhV de; oJrevwn o{lon to; prh&gma uJpwvpteue. meta;
de; ejpiscw;n oJ
JIppokleivdhV crovnon ejkevleuse tina; travpezan
ejsenei&kai, ejselqouvshV de; th&V trapevzhV prw&ta me;n ejp j aujth&V
ojrchvsato Lakwnika; schmavtia, meta; de; a[lla jAttikav, to; trivton de;
th;n
kefalh;n
ejreivsaV
ejpi;
th;n
travpezan
toi&si
skevlesi
ejceironovmhse. KleisqevnhV de; ta; me;n prw&ta kai; ta; deuvtera
ojrceomevnou, ajpostugevwn gambro;n a[n oiJ e[ti genevsqai
JIppokleivdea
dia; thvn te o[rchsin kai; th;n ajnaideivhn, katei&ce eJwutovn, ouj
boulovmenoV ejkragh&nai ejV aujtovn: wJV de; ei\de toi&si skevlesi
ceironomhvsanta, oujkevti katevcein dunavmenoV ei\pe “ \W pai& Tisavndrou,
ajporchvsaov ge me;n to;n gavmon.“ oJ de;
JIppokleivdhV uJpolabw;n ei\pe
“Ouj fronti;V JIppokleivdh/.“ ajpo; touvtou me;n tou&to ojnomavzetai.
746
Zénob. V, 31 Ouj fronti;V JIppokleivdhV < JIppokleivdhV meta; kai; a[llwn
pollw&n ejmnhsteuvsato th;n KleisqevnouV tou& Sikuwnivou qugatevra. Tou&
de; KleisqevnouV ejn ejniautw&/ o{lw/ dokimavzontoV tou;V mnhsth&raV, oJ
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A továbbiakban a császár ismét a filozófia lényegéről értekezik. Prométheus napból
való ajándéka, a tűz isteni eredetű. Ez az elem tölt meg mindent élettel, azaz lélekkel, ami
isteni természetünket adja. Platón Philébosa számos sztoikus terminus technicusszal egészült
ki, a szerző egyszersmind arra is választ adott, hogy Providencia (Provnoia) miként
működik a világban.747 Iulianus egy-egy mondatával Platón Államára, a Theiatétosra, és az
Alkibiadésre utal, ugyanakkor Plótinos Enneadesének párhuzamos szöveghelyeit is
megtalálhatjuk a beszédben, amikor a filozófia hármas definícióját magyarázza. Ezek közül az
első a ’”mesterségek mestersége” (tevcnh tecnw&n) és a tudományok tudománya
(ejpisthvmh ejpisthmw&n), a második meghatározás: „hasonulás az istenekhez”,
végül Pythia útmutatása, az „ismerd meg önmagad” tanítása.748
JIppokleivdhV ejn sumposivw/ ejpi; kefalh;n kubisthvsaV, a[nw perih&ge
tou;V povdaV. Tou& de; KleisqevnouV eijpontoV jExwrchvsw to;n gavmon: oJ
JIppokleivdhV e[fh, Ouj fronti;V
JIppokleivdh/. Diogen. VII, 21 Ouj fronti;V
JIppokleivdh/ <
JIppokleivdhV meta; kai; a[llwn pollw&n ejmnhsteuvsato
tina: tou& de; KleisqevnouV eijpovntoV,
jExorch/& to;n gavmon: Ouj
fronti;V ajpekrivnato. Ei\pe de; to;
jExorch&/, ejpeidh; ejkei&noV ejn
tw&/ gavmw&/ ejkubivsta. Apost. XIII, 70 Ouj fronti;V
JIppokleivdh/ <
Tisavndrou
JIppokleivdhV mevllwn gamei&n
jAgarivsthn th;n KleisqevnouV
tou& Sikuwnivou qugatevra tou& turavnnou, ejn aujth&/ th&/ tw&n gavmwn
hJmevra/ ajpwrchvsato perittw&V. metabouleusamevnou de; tou& KleisqevnouV
kai; Megaklei& tw&/
jAlkmaivwnoV th;n qugatevra dovntoV, pro;V de; to;n
JIppokleivdhn fanerw&V eijpovntoV, o{ti ajpwvrchtai to;n gavmon th&V
jAgarivsthV, uJpotucw;n e[fh: ouj fronti;V
JIppokleivdh/. Apost. IX, 19 b
JIkano;n a]n ei[h moi tov, ouj fronti;V JIppokleivdh/. Apost. XVIII, 62 d
\W
pai& Tisavndrou, ajpwrchvsaov gem h;n to;n gavmon.
747
Iulian. Kyn 182 C-183 A JH tw&n qew&n eijV ajnqrwvpouV dovsiV a{ma fanotavtw/
puri; dia; PromhqevwV ejx hJlivou meta; th&V
JErmou& merivdoV oujc
e{terovn ejsti para; th;n tou& lovgou kai; nou& dianomhvn: oJ gavr toi
PromhqeuvV, hJ pavnta ejpitropeuvousa ta; qnhta; provnoia, pneu&ma
e[nqermon w{sper o[rganon uJpobavllousa th&/ fuvsei, a{pasi metevdwken
ajswmavtou lovgou: metevsce de; e{kaston ou|per hjduvnato, ta; me;n a[yuca
swvmata th&V e{xewV movnon, ta; futa; de; h[dh kai; tou& swvmatoV, ta;
zw/va de; yuch&V. Eijsi; me; ou\n oi} mivan oi[ontai dia; touvtwn pavntwn
h{kein fuvsin, eijsi; de; oi} kai; kat j ei\doV tau&ta diafevrein. jAlla;
mhvpw tou&to, ma&llon de; mhde; ejn tw&/ nu&n lovgw/ tou&to ejxetazevsqw
plh;n ejkeivnou cavrin o{ti th;n filosofivan ei[q j, w{sper tine;V
uJpolambavnousi, tevcnhn tecnw&n kai; ejpisthvmhn ejpisthmw&n, ei[te
oJmoivwsin qew&n kata; to; dunatovn , ei[q j o{per oJ PuvqioV e[fh, to;
Gnw&qi sauto;n uJpolavboi tiV, oujde; dioivsei pro;V th;n lovgon: a{panta
ga;r tau&ta faivnetai prosavllhla kai; mavla oijkeivwV e[conta.
Bouffartigue a sztoikus elemekről: i. m. (1992) 551. Iulianus maga is a sztoikus iskola megalapítójára, Kitioni
Zénónra hivatkozik, amikor arra a következtetésre jut, hogy tekintet nélkül a különféle filozófiai iskolákra,
igazság csak egy van és filozófia is. (Iulian. Kyn. 185 C)
748
Iulian. Kyn. 183 A-185 C. Különösen Iulian. Kyn. 183 AC jArxwvmeqa de; prw&ton ajpo;
tou& «Gnw&qi sautovn», ejpeidh; kai; qei&ovn ejsti tou&to to; parakevleusma.
Oujkou&n
oJ gignwvskwn auJto;n ei[setai me;n peri; yuch&V, ei[setai de;
kai; peri; sw&matoV. Kai; tou&to oujk ajrkevsei movnon wJV e[stin a[nqrwpoV
yuch;
crwmevnh
swvmati
maqei&n,
ajlla;
kai;
aujth&V
th&V
yuch&V
ejpeleuvsetai th;n oujsivan, e[peita ajnicneuvsei ta;V dunavmeiV: kai;
oujde; tou&to movnon ajrkevsei aujtw&/, ajlla; kai; ei[ ti th&V yuch&V ejn
hJmi&n ejsti krei&tton kai; qeiovteron, o{per dh; pavnteV ajdidavktwV
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3. «Gnw&qi sautovn» (183 A) (Ismerd meg önmagad.)
4. to; qew&/ kata; duvnamin oJmoiou&sqai (184 A) (Képességünk szerint
hasonulni az istenekhez.)
5. qeoi; dev te pavnta i[sasi (184 B=Hom. Od. IV, 379)
(„hisz mindent tud az isten” ford.: Devecseri G.-Az istenek mindent tudnak.)

Az emberi természet kettős: isteni és emberi, azaz halhatatlan és halandó. Az istenek
elsősorban tudásukban különböznek tőlünk, ezt a megállapítást Iulianus Homéros fent idézett
sorával támasztja alá. Az ember feladata, hogy szellemi képességeit hasznosítva igyekezzen
az istenek közelébe jutni, ezt kell tennie az istenekhez történő azonosulási törekvése során.749
A proverbiumként elhangzó idézet az érvelő, csakúgy, mint az ismételten felbukkanó
két filozófiai tanítás. Amennyiben az önismeret segítségével az ember igyekszik hasonulni az
istenekhez, akkor tudása gyarapszik, illetve ennek fordítottja is igaz, amennyiben tudása
gyarapszik, úgy egyre közelebb kerül az istenekhez: az emberi tudás nem ér fel az istenivel,
csak az istenek tudhatnak mindent.750 A görög paroimiográfusok nem idézték az Odysseia e
sorát.

peiqovmenoi qei&on ti ei\nai nomivzomen, kai; tou&to ejnidru&sqai pavnteV
oujranw&/ koinw&V uJpolambavnomen.
jEpiw;n de; au\qiV ta;V ajrca;V tou&
swvmatoV skevyaito, ei[te suvnqeton ei[te aJplou&n ejstin: ei\ta oJdw&/
probaivnwn uJpe;r te aJrmonivaV aujtou& kai; paqw&n kai; dunavmewn kai;
pavntwn aJplw&V w|n dei&tai pro;V diamonhvn. (A kommentárban a következő szerzők és
szöveghelyek szerepelnek az iménti idézettel kacsolatban: Plat. Theiait. 176 B; Alkib. 130 A; Resp. 533 D; Plot.
Enn. I, I, 3, 3; V, I, 3, 24.) Asmus i. m. (1917) 14 skk. A filozófia kései újplatónikus meghatározásának hat
definíciója közül (Ammonios: In Porphyrii Isagogen) az idézetben a 3. és az 5. pontot vélhetjük felfedezni.
Maróth i. m. (2002) 33 sk.
749
Iulian. Kyn. 184 AB {Oti mevntoi kai; to; qew&/ kata; duvnamin oJmoiou&sqai
oujk a[llo ti ejstin h] to; th;n ejfikth;n ajnqrwvpoiV gnw&sin tw&n o[ntwn
peripoihvsasqai, provdhlon ejnteu&qen. Ouj ga;r ejpi; plouvtw/ crhmavtwn
to; qei&on makarivzomen oujde ejp j a[llw/ tini; tw&n nomizomevnwn
ajgaqw&n, a[ll j o{per {OmhroV fhsi
qeoi; dev te pavnta i[sasi ,
kai; mevntoi kai; peri; tou& Dio;V
jAlla; Zeu;V provteroV gegovnei kai; pleivona h[/dei :
ejpisthvmh/ ga;r hJmw&n oiJ qeoi; diafevrousin. Az önismeret az emberben lévő isteni
ismeretéhez vezet, amelynek teozofikus-misztikus következménye egyszersmind az ember megistenülése.
Asmus i. m. (1917) 21 sk.; Bouffartigue i. m. (1992) 632.
750
BARBARA
Az önismeret tudás.
Az istenekhez való hasonulás alapja az önismeret.
Az istenekhez való hasonulás alapja a tudás.
Aki mindent tud, az Isten.
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A hasonulás és az önismeret segítségével ugyanahhoz az egy igazsághoz juthatunk el,
csupán a különféle filozófiai iskolák követői más és más utakat járnak be. Iulianus mindezt
először praktikus példával támasztotta alá, majd allegorikus formában óva intett attól, hogy
bárkit is félrevezessen Kirké és a lótuszevők által kínált pillanatnyi öröm és hamis
vélekedés.751
Az az ember, aki nem ismeri önmagát, nem tudhatja azt sem, hogy az egyes
élethelyzetekben mit kell tennie, ezért van szükség a helyes út kiválasztásához az
önismeretre.752
6. polumaqiva gavr, fasiv, novon ouj didavskei (187 D=Hérakleit. 40
fr.)
(A sok tanulás nem tanít meg rá, hogy eszünk is legyen.)

A továbbiakban Iulianus a kynizmus bemutatására vállalkozik:
tou&

kunismou&

skeptevon

ejstivn.

(Most

pedig

a

JUpe;r de;
kynizmust

kell

megvizsgálnunk.) 753 A filozófia nem valamiféle pragmateiva eredménye, hanem az
istenek kinyilatkoztatása, s legfőképp Apollón és Héraklés útmutatása. 754 A filozófia
ugyanakkor közös kincsünk, mind a helléneké, mind a barbároké, s minthogy messzemenően
a természettől fogva adott, elég csak törekednünk az erényre, s „nem ezer és ezer könyv által
lehetünk bölcsek”. Ha valaki csupán az erényre törekszik, - állítja az első premissza, az a
Az ember szeretne mindent tudni.
Az ember szeretne Isten lenni.
Aki egyre többet tud, az az istenek közelébe kerül.
Aki hasonul az istenekhez, az egyre többet tud.
Aki hasonul az istenekhez, az az istenek közelébe kerül.
751
Iulian. Kyn. 185 C {Wsper ga;r ajlhvqeia miva. Ou{tw de; kai; filosofiva:
qaumasto;n de; oujde;n, eij kat j a[llaV kai; a[llaV oJdou;V ejp j aujth;n
poreuovmeqa. Iulian. Kyn. 184 D-185 A Mh; de; tou&tov tiV hJmi&n proferevtw ei[
tineV tw&n kat j aujta;V ijovntwn ta;V oJdou;V ajpeplanhvqhsan, kai;
ajllacou& pou genovmenoi, kaqavper uJpo; th&V KivrkhV h] tw&n Lwtofavgwn
hJdonh&V h] dovxhV h[ tinoV a[llou deleasqevnteV,
752
Iulian. Kyn. 186 A oJ ga;r ajgnow&n o{stiV ejstivn, oujk ei[setai dhvpouqen
o{ti pravttein eJautw&/ proshvkei, w{sper oujde; to;n sivdhron ajgnow&n
ei[setai, ei[te aujtw&/ tevmnein ei[te mh; proshvkei, kai; o{tou dei& tw&/
sidhvrw/ pro;V to; duvnasqai tou& eJautou& pravttein: ajll j o{ti me;n hJ
filosofiva miva te ejsti, kai; pavnteV, wJV e[poV eijpei&n, eJnovV tinoV
ejfievmenoi oJdoi&V ejpi; tou&to diafovroiV h\lqon, ajpovcrh tosau&ta nu&n
eijpei&n.
753
Iulian. Kyn. 186 B skk.
754
Bouffartigue i. m. (1992) 72, 275, 591, 636. Pontosabban a késő ókori szinkretikus, újplatónikus elképzelés
jegyében Hélios az, aki Apollón személyében adja útmutatásait, valójában ő vezérel mindent a világban: Iulian.
Kyn. 188 A, Hél. 152 D-153 A. Bouffartigue i. m. (1992) 659.
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filozófiát gyakorolja, akkor bölccsé válik, azaz: nem a sok tanulás tanít meg arra, hogy eszünk
legyen, hanem az erény gyakorlata. 755 A közmondás végkövetkeztetésként hangzik el, s
kimondja, hogy a ‛nous’, amely jelen esetben az intelligencia szinonímájaként szerepel, nem
adatik meg minden ember számára.756
A paroimiográfusoknál nem találhatjuk meg a gnómát ebben a formában, viszont
Chadwick Sextus-kiadásában a pythagorasi sententiák között kevéssé módosult változatban
szerepel.

757

Ez az idézet ugyanakkor csaknem szó szerint megegyezik Porphyrios

Markellához írott levelének egy részletével. 758 Mindez arra enged következtetni, hogy
Iulianus e két műből is meríthetett.759
7. Gnw&qi sautovn

kai;

Paracavraxon to; novmisma (188 A)

(Ismerd meg önmagad és verd újra az érmét.)

Továbbra is abból a tételből indult ki, hogy a negyedik századi keresztény kynikusok
nem élnek a sinópéi bölcselő elvei szerint. A bizonyítás legsúlyosabb érveként Pythia két
Diogenésnek szóló parainézisére hivatkozott: ‛Ismerd meg önmagad’, s ’Verd újra az érmét’.
A császár maga is a sumbolikw&V kifejezést használja, amikor elmondja, hogy a Pythia e
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Iulian. Kyn 187 CD Levgousi me;n ga;r oiJ gennaiovteroi tw&n kunw&n o{ti kai;
oJ mevgaV
JHraklh&V, w{sper ou\n tw&n a[llwn ajgaqw&n hJmi&n ai[tioV
katevsth, ou{tw de; kai; touvtou tou& bivou paravdeigma to; mevgiston
katevlipen ajnqrwvpoiV. jEgw; de; uJpe;r tw&n qew&n kai; tw&n eijV qeivaV
lh&xin poreuqevntwn eujfhmei&n ejqevlwn peivqomai me;n kai; pro; touvtou
tina;V oujk ejn
{Ellhsi movnon, ajlla; kai; barbavroiV <ou{tw
filosofh&sai> au{th ga;r hJ filosofiva koinhv pwV e[oiken ei\nai kai;
fusikwtavth kai; dei&sqai oujq j hJstinosou&n pragmateivaV: ajlla; ajpovcrh
movnon eJlevsqai ta; spoudai&a ajreth&V ejpiqumiva/ kai; fugh&/ kakivaV,
kai; ou[te bivblouV ajnelivxai dei& murivaV: polumaqiva gavr, fasiv, novon
ouj didavskei : Bouffartigue külön fejezetet szentelt e szövegrésznek. i. m. (1992) 591 sk., továbbá
Hérakleitos Iulianusnál fellelhető töredékeiről: 263 skk.
756
CELARENT
A sok tanulástól nem leszünk eszesebbek.
A újkynikus sokat tanultak.
Az újkynikusok nem lettek eszesebbek.
757
Sext. Pyth. 2 ajpaideusiva pavntwn tw&n paqw&n mhvthr: pa&n de; pavqoV yuch&V
eijV swthrivan aujth&V polemiwvtaton: to; de; pepaideu&sqai oujk ejn
polumaqeivaV ajnalhvyei, ejn ajpallavxei de; tw&n fusikw&n paqw&n
qewrei&tai.
758
Porph. P. Mark. 9 ajpaideusiva pavntwn tw&n paqw&n mhvthr: pa&n de; pavqoV
yuch&V eijV swthrivan polemiwvtaton: to; de; pepaideu&sqai oujk ejn
polumaqeivaV ajnalhvyei, ejn ajpallavxei de; tw&n fusikw&n paqw&n
qewrei&tai. Erre vonatkozóan a kommentár (ed. J. Bouffartigue) a következő polymatheiára vonatkozó
szöveghelyeket közli: Porph. De abst. I, 29, 1; Epikt. II, 9, 13; Hérakleit. 40 fr.; Musonius Rufus 22, 23; 60, 18;
Plot. Enn. VI, 7, 36, 15.
759
Bouffartigue i. m. (1992) 415.
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két felszólítással jelképesen kívánta a filozófus tudtára adni, hogy mi a teendője.760 Iulianus
ezzel egyrészt azt kívánta kifejezésre juttatni, hogy a delphoi jósda nagy becsben tartotta a
filozófust, másrészt e két intéssel az invektíva megszólítottját igyekezett arra ösztönözni,
hogy valóban kövessék a példaképüknek tekintett gondolkodót.761
Ezek után részletesen interpretálja az önismeretre vonatkozó tanítást.762 Ennek során
többször Platón dialógusaira utal, ezzel egyszersmind hallgatólagosan ismét a kereszténység
tanításaival polemizál.

8. kubeuvein peri; toi&V filtavtoiV (190 B)
(Legféltettebb kincsünket kockára tenni.)

Aristotelés és Platón a filozófiát alapvetően két részre osztotta, az egyik a theóretikus,
a másik a praktikus tudományok területe. Az önismeret Sókratés megközelítésében azt jelenti,
hogy pontosan meghatározzuk, mire van szüksége a léleknek és mire a testnek. Sókratés,
Platón, Aristotelés célja az erény gyakorlata volt, de mindezt nem úgy tették, hogy közben
„legféltettebb kincsüket kockáztatták”, hanem mindent megvetettek, ami testi, s a filozófiát a
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Iulian. Kyn. 187 D-188 B au{th ga;r hJ filosofiva koinhv pwV e[oiken ei\nai kai;
fusikwtavth kai; dei&sqai oujq j hJstinosou&n pragmateivaV: ajlla; ajpovcrh
movnon eJlevsqai ta; spoudai&a ajreth&V ejpiqumiva/ kai; fugh&/ kakivaV,
kai; ou[te bivblouV ajnelivxai dei& murivaV: polumaqiva gavr, fasiv, novon
ouj didavskei : ou[te a[llo ti tw&n toiouvtwn paqei&n, o{sa kai; oi|a
pavscousi oiJ dia; tw&n a[llwn aiJrevsewn ijovnteV, ajlla; ajpovcrh movnon
duvo tau&ta tou& Puqivou parainou&ntoV ajkou&sai, to; Gnw&qi sautovn kai;
Paracavraxon to; novmisma : pevfhne gou&n hJmi&n ajrchgo;V th&V filosofivaV
o{sper, oi\mai, toi&V {Ellhsi katevsth tw&n kalw&n aJpavntwn ai[tioV, oJ
th&V
JEllavdoV koino;V hJgemw;n kai; nomoqevthV kai; basileuvV, oJ ejn
Delfoi&V qeovV, o}n ejpeidh; mh; qevmiV h\n ti dialaqei&n, oujde; hJ
DiogevnouV ejpithdeiovthV e[laqe. Prouvtreye de; aujto;n oujc w{sper tou;V
a[llouV e[peisen ejnteivnwn th;n paraivnesin, ajll j e[rgw/ didavskwn o{ti
bouvletai sumbolikw&V dia; duoi&n ojnomavtoin, Paracavraxon , eijpwvn, to;
novmisma . To; ga;r Gnw&qi sautovn oujk ejkeivnw/ prw&ton ajlla; kai; toi&V
a[lloiV e[fh kai; levgei, provkeitai ga;r oi\mai tou& temevnouV. Iulianus
továbbra is azt vallja, hogy a bennünk rejtőző isteni princípium létezése alapján teljesíthetjük Apollón intését.
Bouffartigue i. m. (1992) 593.
761
BARBARA+CAMEMES
Aki az „ismerd meg önmagad” és a „verd újra az érmét” parainézist követi, az bölcs.
Diogenés életvitelében követte az „ismerd meg önmagad” és a „verd újra az érmét” parainézist.
Diogenés életvitele bölcs volt.
Nem bölcsek a IV. századi kynikusok.
A IV. századi kynikusok nem élnek Diogenés életvitele szerint.
762
Iulian. Kyn. 183 A skk. l. a fenti jegyzetet. A rossz törvények újraértelmezése, újraalkotása ugyanúgy
hozzátartozott Diogenés feladatához. Iamblichos kommentárjában megtalálható párhuzamról: Asmus i. m.
(1917) 33 skk.
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halálra való felkészülésnek tekintették. Platón Prótagorasából származó elhangzó
metaforikus kép a bizonyítás részét képezi. 763
A ‛kockáztatás’ kifejezés (kubeuvein) a görögben, csak úgy, mint a magyarban a
kockajátékból ered. Iulianus arra vonatkozóan használta, hogy ezek a filozófusok, akik
mindig az erényhez vezető utat keresték, ezzel nem tették kockára legféltettebb kincsüket. A
szerző itt valójában az erény gyakorlatának fokozatairól beszél, amikor odáig jut el, hogy a
testi dolgok annyira megvetendők, hogy a filozófia valójában felkészülés a halálra.
A paroimiográfusok e Prótagorasban is szereplő részletet nem jegyezték
proverbiumként, azonban a modern szakirodalom egyértelműen e kategóriába sorolta.764

A filozófiai hitvallás akkor válik példaértékűvé és hitelessé, ha tettekkel is bizonyítjuk,
ezért szükséges a hozzá kapcsolódó útmutatásokat pontosan betartani. A következőkben
hosszú okfejtést olvashatunk arról, hogy miért is kell tartózkodnia a filozófusoknak a
húsevéstől. 765 Figyelemre méltóak Iulianusnak a húsevés ellenében felsorakoztatott érvei.
Köztudott, hogy a pythagoreusok és az újplatónikusok is nagy jelentőséget tulajdonítottak a
megfelelő és mértékletes étkezésnek. Porphyrios külön könyvet szentelt e témának, De
abstinentia című munkája teljes egészében az utókorra maradt. Iulianus kétségtelenül
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Iulian. Kyn. 190 AC jEpei; kai; SwkravthV kai; pleivoneV a[lloi qewriva/ me;n
faivnontai crhsavmenoi pollh&/, tauvth/ de; oujk a[llou cavrin ajlla; th&V
pravxewV: ejpei; kai; to; eJauto;n gnw&nai tou&to ejnovmisan, to; maqei&n
ajkribw&V, tiv me;n ajpodotevon yuch&/, tiv de; swvmati: ajpevdosavn te
eijkovtwV hJgemonivan me;n th/& yuch&/, uJphresivan de; tw&/ swvmati.
Faivnontai dh; ouj&n ajreth;n ejpithdeuvsanteV, ejgkravteian, ajtufivan,
ejleuqerivan, e[xw genovmenoi panto;V fqovnou, deilivaV, deisidaimonivaV.
jAll j oujc hJmei&V tau&ta uJpe;r aujtw&n dianoouvmeqa, paivzein de;
aujtou;V kai;
kubeuvein peri; toi&V filtavtoiV uJpolambavnomen, ou{twV
uJperidovntaV tou& swvmatoV, wJV oJ SwkravthV e[fh levgwn ojrqw&V melevthn
ei\nai qanavtou th;n filosofivan. Iulian. Kyn. 190 A-; Plat. Prot. 314 A. Iulianus több helyütt is
idézett a Prótagorasból, feltételezhető e dialógus aktív jelenléte a császár műveltségében. Bouffartigue i. m.
(1992) 177 sk. A filozófia felkészülés a halálra: Plat. Phaid. 67 A, 81 A. A kései újplatonikus filozófiai definíció
(Ammonios: In Porphyrios Isagogen) 4. pontja. Maróth i. m. (2002) 33 sk. A következő gondolatmenetet
követhetjük nyomon: CELARENT
A bölcs nem kockáztatja legféltettebb kincsét.
Aki a filozófiát a halálra való felkészülésnek tartja, az bölcs.
Aki a filozófiát a halálra való felkészülésnek tartja, az nem kockáztatja legféltettebb kincsét.
Sókratés, Platón, Aristotelés a filozófiát halálra való felkészülésnek tartotta.
Sókratés, Platón, Aristotelés nem kockáztatta legféltettebb kincsét.
764
Bouffartigue i. m. (1992) 311.
765
Iulian. Kyn. 191 C skk. A császár ezzel kapcsolatban a Bibliára is hivatkozott, ez a szöveghely számunkra
abból a szempontból is figyelemre méltó, mert a szerző itt árulja el, hogy a beszéd címzettje egyiptomi
származású: Iulian. Kyn. 192 D AijguvptioV ge w[n, ouj tw&n iJerevwn, ajlla; tw&n
pamfavgwn, oi|V pavnta ejsqivein novmoV wJV «lavcana covrtou » #GnwrivzeiV,
oij&mai, tw&n Galilaivwn ta; rJhvmata. Gen. IX, 3 kai; pa&n eJrpetovn, o{
ejstin zw&n, uJmi&n e[stai eijV brw&sin: wJV lavcana covrtou devdwka uJmi&n
ta; pavnta.
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meríthetett ebből az írásból, feltételezhetjük, hogy a császár ismerte az említett munkát.766 Ezt
a

feltevésünket

látszik

igazolni egy későbbi proverbium,

amelyhez

párhuzamos

szöveghelyként kizárólag a De abstinentia sorai állnak rendelkezésünkre. 767 Létezhetett
azonban más írásmű is a mértékletességről és a vegetarianizmusról, nem zárhatjuk ki azt a
lehetőséget, hogy mindkét szerző közös forrásból dolgozott, vagy Porphyrios műve alapján
állították össze az újplatónikus étkezési szabályokra vonatkozó útmutatót.768

9. « kakai&V ojduvnh/si pelavzein » (196 A=Hom. Il. V, 766)
(„kínnal sújtani”)

Új témát vezet be a szerző akkor, amikor abból a tételből indul ki, hogy minden
filozófiai irányzat célja a boldogság keresése. Az istenek akkor boldogok, ha természetüknek
megfelelő állapotukban önmaguk urai. Az ember boldogságkeresésének célja ugyanez.769
A boldogság egy kynikus számára a legfőbb javak közé sorolható szabadságban
fejeződik ki. A szerző azt a kérdést feszegeti, vajon kit nevezthetünk szabadnak, s kit
szolgának.770 Szabadság az, amikor nem szolgálunk senkinek és semminek. Ezzel ellentétben,
a szolga mindig engedelmeskedik urának. Az igazi szolga azonban az, aki rászorul mások

766

Porphyrios De abstinentia című írásában és Iulianus invektívájában számos párhuzamos helyet találhatunk,
egyre már Amus is felhívta figyelmünket: Asmus i. m. (1917) 38: Porph. De abst. I, 42- Iulian. Kyn. 197 B.
Bouffartigue, aki egyszersmind Porphyrios művének kiadója volt, több lényeges egyezésre mutatott rá:
Porph. De abst. I, 48, 3 - Iulian. Kyn. 195 C; De abst. I, 43-44 - Kyn. 197 AB;De abst. I, 34, 2 - Kyn. 197 A; De
abst. I, 38, 2; I, 55, 1 - Kyn. 198 B; De abst. II, 34, 2 - Kyn. 199 BC; De abst. I, 37, 2 - Kyn. 199 C; De abst. I,
42, 5 - Kyn. 197 B Bouffartigue i. m. (1992) 242 sk.
767
Iulian. Kyn. 198 D-199 A=Porphyr. De abst. I, 47, 3. Elemzését lásd a későbbiekben.
768
Bouffartigue i. m. (1992) 243.
769
Iulian. Kyn. 193 D-194 A Th&V kunikh&V de; filosofivaV skopo;V me;n ejsti kai;
tevloV, w{sper dh; kai; pavshV filosofivaV, to; eujdaimonei&n. To; de;
eujdaimonei&n ejn tw&/ zh&n kata; fuvsin, ajlla; mh; pro;V ta;V tw&n
pollw&n dovxaV: ejpei; kai; toi&V futoi&V eu\ pravttein sumbaivnei kai;
mevntoi
kai;
zwv/oiV
pa&sin,
o{tan
tou&
kata;
fuvsin
e{kaston
ajnempodivstwV tugcavnh/ tevlouV: ajlla; kai; ejn toi&V qeoi&V tou&tov
ejstin eujdaimonivaV o{roV to; e[cein aujtou;V w{sper pefuvkasi kai;
eJautw&n ei\nai. Oujkou&n kai; toi&V ajnqrwvpoiV oujc eJtevrwqiv pou th;n
eujdaimonivan ajpokekrummevnhn proshvkei polupragmonei&n: Asmus i. m. (1917) 39 sk.
770
Iulian. Kyn. 195 CD \Ara soi dokei& tw&n pavntwn ajgaqw&n ajnqrwvpoiV
hJgei&sqai, touvtwn dh; tw&n poluqrullhvtwn, ejleuqerivan# Pw&V ga;r ouj
fhvseiV, ejpei; kai; ta; crhvmata kai; plou&toV kai; gevnoV kai; swvmatoV
ijscu;V kai; kavlloV kai; pavnta aJplw&V ta; toiau&ta divca th&V
ejleuqerivaV, ouj tou& dokou&ntoV eujtuchkevnai, tou& kthsamevnou de;
aujtovn ejstin ajgaqav# Tivna ou\n uJpolambavnomen to;n dou&lon# A kynikus
szabadságról, s arról, hogy a pseudokynikusok miként élnek vissza ezzel: Amus i. m. (1917) 41 sk.
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szolgálatára.771 Erre vonatkozóan ismét egy Homéros-idézetet találhatunk, mégpedig a to;
legovmenon kifejezéssel bevezetve: kakai&V ojduvnh/si pelavzein (szörnyű
kínokkal közeledni).772
Ez az eposzból való idézet a paroimiográfusoknál nem szerepel. Iulianus érvelésében
közvetlenül nem játszik szerepet ez az idézet.

10.

«

Ouj

ma;

to;n

ejn

stevrnoisin

ejmoi&V

paradovnta

Tetraktuvn.» (196 C=Pyth. Carm. Aur. 47) (Nem, esküszöm arra, aki a négyest
szívembe ültette.)

A szabadság kritériuma továbbá, hogy ne uralkodjanak felettünk a testi örömök, s ne
mások véleménye befolyásolja cselekedeteinket, aki nem tud felülkerekedni ezeken, azt
sohasem érintheti meg a szabadság, s az istenek italából, a nektárból sem ihat, mindezt a fenti
pythagoreus esküvel erősíti meg Iulianus. 773
A proverbiumá vált sor a konklúzió részét képezte, illetve annak nyomatékosítására
szolgált. Ha valaki nem uralkodik önmagán, s a tömeg vélekedése irányítja, akkor nem lehet
szabad. Az, aki nem szabad, nem ihat a nektárból, azaz nem juttathatja érvényre a benne rejlő
istenit: ha nem vagyunk szabadok, akkor nem kerülhetünk közel az istenekhez. 774 Ezt a
gondolatot erősíti a pythagoreus szentencia, amelynek jelentése szorosan összefügg a
fentiekkel, hiszen a tetraktys a pythagoreusok szent számsora: az egy, a kettő, a három és a

771

Iulian. Kyn. 196 A JOra&/V wJV oujc iJkanovn ejstin ajrguvrion katabalei&n ejV
to; ajpofh&nai to;n lutrwqevnta dou&lon, ajll j ejkei&novV ejstin wJV
ajlhqw&V dou&loV, ou| kuvriovV ejstin e{teroV prosanagkavsai pravttein o{ti
a]n keleuvh/, kai; mh; boulovmenon kovlasai kai; to; legovmenon uJpo; tou&
poihtou&,
« kakai&V ojduvnh/si pelavzein ».
772
Iulian. Kyn. 196 A = Hom. Il. V, 766. Hom. Il. V, 765-766 (Zeus válasza Hérának)
„Rajta, riaszd csak rá zsákmányoló Pallasz Athénét,
mert ő szokta Arészt a leginkább sujtani kínnal.” (ford.: Devecseri G.)
773
Iulian. Kyn. 196 C Mhvpote ou\n, w\ fivle, nomivsh/V ei\nai ejleuvqeroV, a[criV
ou| gasth;r a[rcei sou kai; ta; e[nerqen gastro;V oi{ te tou& parascei&n
ta; pro;V hJdonh;n kai; tau&ta ajpokwlu&sai kuvrioi, kai; eij touvtwn de;
gevnoio kreivttwn, e{wV a]n douleuvh/V tai&V tw&n pollw&n dovxaiV, ou[pw
th&V ejleuqerivaV e[qigeV oujde; ejgeuvsw tou& nevktaroV,
Ouj ma; to;n ejn stevrnoison ejmoi&V paradovnta Tetraktuvn. (Kiemelés a
szerzőtől. – Cs. K.)
774
BARBARA
Aki részesülhet az isteniből, az szabad.
A nektárból inni és a tetraktysre esküdni olyan, mint részesülni az isteniből.
A nektárból ivó és a tetraktysre esküdő szabad.
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négy, amelynek összege tíz, a tökéletességet jelképezte, s az örök természet forrása volt.775 A
tetraktys ebben az esetben az istenek italának szinonímájaként szerepel, hiszen mindkettő az
isteni lét az istenekhez való közelség szimbóluma.

775

Ps.-Pyth. Carm. Aur. 48 nai; ma; to;n aJmetevrai yuca&i paradovnta tetraktuvn,
paga;n ajenavou fuvsewV
Az eskü és a Tetraktys (tetras) jelentéséről: Hieroklés a Carm. Aur. 47 kommentárjában: Hierocl. XX, 9 to;
ga;r kalw&V kthqei&san th;n ajnqrwpivnhn ajreth;n pro;V th;n qeivan
oJdeuvein oJmoivwsin eu\ mavla diatetamevwV o[mnusin oJ sevbou o{rkon ejn
ajrch&/ paraggeivlaV. Hierocl. XX, 11-14 ajlhvqeia ga;r kai; ajreth; ouj movnon
ejsti;n ejn ajnqrwvpoiV ajlla; kai; ejn qeoi&V ta; mevgista. e[peita kai;
oJ o{rkoV aujtw&/ givnetai dovgma, o{ti to;n didavskalon th&V ajlhqeivaV
ou{tw devoi tima&n, wJV kai; ojmnuvnai aujtovn, ei[ pou devoi pro;V
bebaivwsin tw&n dogmavtwn, kai; mh; movnon to; aujto;V e[fa peri; aujto;n
levgein, ajlla; kai; tau&ta ou{twV e[cein nh; to;n aujtovn. oJmou& de;
peri; th&V tw&n kallivstwn e{xewn sunafh&V ojmnuvwn qeologei& kai; th;n
tetravda, phgh;n th&V aji>divou diakosmhvsewV, ajpofaivnetai th;n aujth;n
ou\san tw&/ dhmiourgw&/ qew&/. Pw&V de; tetra;V oJ qeo;V ou|toV, ejk tou&
eijV Puqagovran ajnaferomevnou iJerou& lovgou safw&V euJrhvseiV, ejn w|/
ajriqmo;V ajriqmw&n oJ qeo;V ou|toV uJmnei&tai. eij ga;r ta; o[nta pavnta
tai&V aji>divoiV aujtou& boulhvsesin uJfevsthke, dh&lon, o{ti kai; oJ
ajriqmo;V oJ ejn eJkavstw/ ei[dei tw&n o[ntwn th&V ejn ejkeivnw/ aijtivaV
h[rthtai kai; oJ prw&toV ajriqmo;V ejkei&: ejkei&qen ga;r kai; ejntau&qa.
tou& de; ajriqmou& to; peperasmevnon diavsthma hJ dekavV. oJ ga;r ejk
plevon ajriqmei&n ejqevlwn ajnakavmptei pavlin ejpi; to; e}n kai; duvo kai;
triva kai; deutevran ajriqmei& dekavda pro;V th;n th&V eijkavdoV
sumplhvrwsin kai; trivthn oJmoivwV, i{na triavkonta ei[ph/, kai; tou&to
eJxh&V, e{wV a]n dekavthn ajriqmhvsaV dekavda eijV eJkato; proevlqh/. kai;
pavlin eJkato;n devka to;n aujto;n trovpon ajriqmei&, kai; ou{tw mevcriV
ajpeivrou tw&/ th&V dekavdoV daisthvmati ajnakukloumevnw/ procwrei&n
duvnatai. th&V de; dekavdoV duvnamiV hJ tetravV. pro; ga;r th&V kata;
dievxodon teleiovthtoV th&V ejn th&/ dekavdi hJnwmevnh tiV teleiovthV ejn
th&// tetravdi qewrei&tai. kata; ga;r suvnqesin th;n ajpo; monavdoV e{wV
tetravdoV deka;V to; pa&n a[qroisma givnetai. a v ga;r kai; b v kai; g v
kai; d v th;n dekavda plhroi&. Kai; e[sti mesovthV ajriqmhtikh; monavdoV
kai; eJbdomavdoV hJ tetravV. Stob. I, 1, 12 PuqagovraV Mnhsavrcou SavmioV, prw&toV
filosofivan touvtw/ tw&/ rJhvmati prosagoreuvsaV, ajrcaV tou;V ajriqmou;V
kai; ta;V summetrivaV ta;V ejn touvtoiV, a{V tinaV aJrmonivaV kalei&: ta;
<d j> ejx ajmfotevrwn suvnqeta stoicei&a: pavlin de; th;n monavda kai; th;n
ajovriston duavda ejn tai&V ajrcai&V. Speuvdei de; aujtw&/ tw&n ajrcw&n h}
me;n ejpi; to; poihtiko;n ai[tion kai; eijdikovn,o{per ejsti nou&V , oJ
qeovV: h} de; ejpi; to; paqhtikovn
te kai; uJlikovn, o{per ejsti;n oJ
oJrato;V kovsmoV. Ei\nai de; th;n fuvsin <tou& ajriqmou&> dekavda: mevcri
ga;r tw&n devka pavnteV ajriqmou&sin, ejf j a} ejlqovnteV pavlin
ajnapodivzousin ejpi; th;n monavda. Kai; tw&n devka pavlin ajnapodivzousin
ejpi; th;n monavda. Kai; tw&n devka pavlin, fhsivn, hJ duvnamivV ejstin ejn
toi&V tevttarsin: ejk ga;r th&V tetravdoV kai; tw&n aujth&V merw&n
ajnaplhrou&tai:eja;n de; uJperbavlh/ <tiV> to;n th&V tetravdoV, kai; tw&n
devka uJperekpesei&tai. Dio; kai; ejpefqevggonto oiJ Puqagovreioi, wJV
megivstou <o{rkou> o[ntoV th&V tetravdoV,
Ouj ma; to;n aJmetevra/ kefala&/ paradovnta tetraktuvn,
Paga;n ajenavou fuvsioV rJivzwmav t j e[cousan.
(tetraktys: 1+2+3+4=10 Ezt a következőképpen jelenítették meg:
●
● ●
● ● ●
● ● ● ●
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A Pythagorasnak tulajdonított Carmen Aureum sorai között találhatjuk meg az
esküformula némileg eltérő változatát.776 Számos szerző feljegyezte, Iulianus azonban egy, a
többitől eltérő változatot őrzött meg számunkra.777

Iambl. VP 82 Pavnta de; ta; ou{twV <kalouvmena> ajkouvsmata dihv/rhtai eijV
triva ei[dh: ta; me;n ga;r aujtw&n tiv ejsti shmaivnei, ta; de; tiv
mavlista, ta; de; tiv dei& pravttein h] mh; pravttein. Ta; me;n ou\n tiv
ejsti toiau&ta, oi|on tiv ejstin aiJ makavrwn nh&soi# {HlioV kai; selhvnh.
Tiv ejsti to; ejn Delfoi&V mantei&on# TetraktuvV. o{per ejstin hJ
aJrmoniva, ejn h|/ aiJ Seirh&neV. Ta; de; tiv mavlista, oi|on tiv to;
dikaiovtaton# Quvein. Tiv to; sofwvtaton#
jAriqmovV. Iambl. Theol. arithm. 18-19
kai; hJ sfairikh; th&/ tetravdi ejfarmovzetai: swmavtwn ga;r pavntwn
teleiovtaton te kai; tw&n a[llwn mavlista periektikwvtaton fuvsei kai;
murivoiV eJtevroiV uJperfevron tiv ejstin hJ sfai&ra, tessavrwn periochv
tiV
ou\sa,
kevntrou
diamevtrou
perifereivaV
ejmbadou&,
o{
ejstin
ajntitupivaV. toiauvthV de; ou[shV ejpwvmnuon di j aujth&V to;n Puqagovran
oiJ a[ndreV qaumavzonteV dhlonovti kai; ajneufhmou&nteV ejpi; th&/
euJrevsei, kaqav pou kai; jEmpedoklh&V:
‛ou[ ma; to;n aJmetevra/ genea&/ paradovnta tetraktuvn,
paga;n ajenavou fuvsewV rJizwvmat j e[cousan.’
aevnaon ga;r fuvsin th;n dekavda hj/nivttonto th;n oiJonei; aji?dion kai;
aijwvnion tw&n o{lwn fuvsin kai; eijdw&n uJpavr׀cousan , kaq j h}n
suneplhrwvqh kai; pevraV to; aJrmovzon kai; perikallevstaton e[sce ta; ejn
kovsmw/. rJizwvmata d J aujth&V ta; mevcri tetravdoV, a v b v g v d v:
pevrata ga;r tau&ta kai; oiJonei; ajrcai; tineV tw&n ajriqmou& ijdiwmavtwn,
mona;V me;n taujtou& kaq j auJto; nooumevnou, dua;V de; qatevrou kai; tou&
h[dh pro;V a[llo, tria;V de; eJkavstou te kai; perissou& tou& kat j
ejnevrgeian, tetra;V de; tou& ejnergeiva/ ajrtivou: perissoeidh;V ga;r
pollavkiV hJmi&n w[fqh hJ dua;V dia; to; ajrcoeide;V ou[pw tw&n ajrtivou
kaqarw&n ijdiwmavtwn ejpidektikh; ou\sa oujde; tw&n uJpodiairevsewn. „A
tetraktys (…) az oktáv, vagyis a két tetrachord négy fix hangja: a tetrachordok szélső hangjai, melyeket az 1, 2,
3, 4 számok arányával lehetett meghatározni. H. Koller: ‛Harmonie und Tetraktys’ MH 16 (1959) 238-248, 246.
In: Ritoók Zs., Források az ókori görög zeneesztétika történetéhez (Akadémia, Bp. 1982) 494. Más elképzelés
alapján (Ps.-Plut. Placit. Phil. 1, 3, 8) a négyes szám maga a tetraktys: „Az egyes az isteni észt, a kettes az
anyagot reprezentálja. Ez az egyes (az ész) hatására a kettes (az anyag) létrehozza a világot. Utánuk az első
önálló szám (ami nem kettejük összege) a négyes. Ezért állítják a pythagoreusok, hogy a négyesben egy
hatalmas eskü van. (…) Szerintük az istenség és az anyag után a négyes a lélekhez lenne társítható.” Maróth i. m.
(2002) 329.
776
Ps-Pyth. Carm. Aur. 46-48
tau&ta se th&V ajreth&V eijV i[cnia qhvsei
nai; ma; to;n aJmetevrai yucai& paradovnta tetraktuvn,
paga;n ajenavou fuvsewV.
777
Iulianus szövegváltozata eltér a Hieroklés kommentárjában megőrzött alaktól. Bouffartigue i. m. (1992) 265.
Tekintsük át a többi variánst: a Carm. Aur. Diehl alapján készült Young kiadásával egyezik: Iambl. Protr. 3;
Georg. Cedren. Synops. 1; Macr. Somn. Scip. 1, 6, 41. Eltérő, de egymáshoz hasonló szövegváltozatok: DielsKranz I, 454 dio; kai; ejfqevggonto oiJ Puqagovreioi wJV megivstou o{rkou
o[ntoV th&V tetravdoV: ouj ma; to;n aJmetevrai yuca&i paradovnta
tetraktuvn, paga;n ajenavou fuvsewV rJivzwmav t j e[cousan Stob. I, , 12
Ouj
ma; to;n aJmetevra/ kefala&/ paradovnta tetraktuvn, Paga;n
ajenavou
fuvsioV rJivzwmav t j e[cousan. Porph. VP 20 diovper e{n ti tw&n par j aujtoi&V
ejn toi&V maqhvmasi ajporrhvtwn proceirisavmenoi, glafuro;n a[llwV kai;
pro;V polla; diatei&non fusika; suntelevsmata, th;n legomevnhn tetraktuvn,
di j aujth&V ejpwvmnuon wJV qeovn tina to;n Puqagovran ejpifqeggovmenoi
pavnteV ejpi; pa&si toi&V uJp j aujtw&n bebaioumevnoiV,
ou[, ma; to;n aJmetevra/ genea&/ paradovnta tetraktuvn,
paga;n ajenavou fuvsioV rJivzwmav t j e[cousan.
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11. trivton ejpi; to; teleiovtaton ejlqei&n tw&n palaismavtwn (197
D)
(A harmadszorra a legtökéletesebb ökölcsapáshoz eljutni.)

Diogenésre visszatérve három lényeges gondolatot emel ki az alkotó, az első az
örömök, a második a szenvedélyek feletti uralom, végül a legfontosabb, amely mintegy
harmadik, s legtökéletesebb ökölcsapás: a tömeg vélekedésének megvetése. 778 Szerzőnk már
két ízben használta ezt a fordulatot, s most ugyanúgy, mint a korábbiakban, hatáskeltés a cél,
hogy e kifejezéssel nagyobb nyomatékot adjon az általa elmondottaknak. 779 Ebben a
minőségében az idézet nem játszik szerepet az érvelésben.

Iulianus egyértelműen utal arra, hogy a pseudokynikusok nem a társadalmi ranglétra
alján foglalnak helyet, amikor azzal vádolja őket, hogy kicsapongó, tékozló életet élnek,
hiszen ennél az életmódnál százszor inkább választandó a halál. 780

Iambl. VP 150 ajnafevretaiv ge mh;n eijV tou;V Puqagorikou;V kai; toiovsde tiV
o{rkoV, aijdw& me;n poioumevnwn ojnomavzein Puqagovran (w{sper kai; qew&n
ojnovmasi crh&sqai pollh;n feidw; ejpoiou&nto), dia; de; th&V euJrevsewV th&V
tetraktuvoV dhlouvntwn to;n a[ndra:
ou[, ma; to;n aJmetevraV sofivaV euJrovnta tetraktuvn,
paga;n ajenavou fuvsewV rJizwvmat j e[cousan.
Iambl. VP 162 tau&ta pavnta kai; e{tera pleivw toiau&ta PuqagovraV plavsmata
kai; poihvmata eijV wjfevleian kai; ejpanovrqwsin tw&n sundiagovntwn
ejpenoei&to, kai; ou{twV sebasta; h\n kai; ejxeqeiavzeto uJpo; tw&n
sunievntwn, w{ste eijV o{rkou schvmata periivstato toi&V oJmakovoiV:
ou[, ma; to;n aJmetevra/ genea&/ paradovnta tetraktuvn,
paga;n ajenavou fuvsewV rJivzwmav t j e[cousan.
778
Iulian. Kyn. 197 CD Ou{twV w[/eto crh&nai provteron hJdonh&V kai; qumou&
kreivttona genevsqai kai; trivton ejpi; to; teleiovtaton ejlqei&n tw&n
palaismavtwn, ajpodusavmenon pro;V ta;V tw&n
pollw&n dovxaV, ai{ murivwn
kakw&n ai[tiai givnontai toi&V polloi&V.
779
Iulian. I Const. 40 B; Or III (II) Const. 74 C; Caes. 334 A. Bouffartigue i. m. (1992) 311.
780
Iulian. Kyn. 198 BC Kai; ouj tou&to deinovn ejstin, ajll j oJra&/V o{ti kai;
plou&ton ajgapa&n peivqousi kai; penivan misei&n kai; th;n gastevra
qerapeuvein kai; tou& swvmatoV e{neka pavnta ujpomevnein povnon kai;
piaivnein to;n th;n yuch&V desmo;n kai; travpezan parativqesqai polutelh&
kai; mhdevpote nuvktwr kaqeuvdein movnon, ajlla; ta; tioau&ta dra&n ejn
tw&/ skovtw/ lanqavnonta. Tou&to oujk e[sti tou& Tartavrou cei&ron# Ouj
bevltiovn
ejstin uJpo; th;n Cavrubdin kai; to;n Kwkuto;n kai; murivaV
ojrguia;V kata; gh&V du&nai, h] pesei&n eijV toiou&ton bivon aijdoivoiV
kai; gastri; douleuvonta, kai; oujde; touvtoiV aJplw&V w{sper ta; qhriva,
pravgmata de; e[cein wJV a]n kai; lavqoimen uJpo; tw&/ skovtw/ tau&ta
ejxergazovmenoi# kaivtoi povsw/ krei&tton ajpevcesqai pantavpasin aujtw&n#
Ezeket az utalásokat értelmezhetjük proverbiumokként, azonban a gyűjtőknél nem maradtak fent e
szöveghelyek, jóllehet a mitológiai elemek és a komparatív forma erre engednek következtetni. A Tartarost az
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12.« e[rwta luvei limovV, (198 D=Krat. 14 fr.)
(Az éhség megszünteti a vágyakozást,)
13. eij de; touvtw/- crh&sqai mh; duvnasai, brovcoV. »
(s ha ezzel nem vagy képes élni, akkor a kötél)
14.« Ouj ga;r ejk tw&n mazofavgwn, oiJ tuvrannoi, ajll= ejk
tw&n deipnouvntwn polutelw&V.» (198 D-199 A)
(Nem az árpakenyéren élőkből, hanem a királyi módon lakmározókból lesznek a zsarnokok.)

Diogenés és Kratés gnómikus formában megfogalmazott törvényeit ajánlja Iulianus a
beszéd címzettjének. A hagyomány szerint Kratéstől ered az első szentencia, miszerint
azoknak, akik önfegyelemmel nem képesek leküzdeni a test túlzó kívánalmait, emberi
méltóságuk elvesztésénél jobb a halál. Majd ezt követi a Diogenésnek tulajdonított gondolat:
„nem az árpakenyéren élőkből, hanem a királyi módon lakmározókból lesznek a zsarnokok”,
amely tartalmilag szorosan kapcsolódik az előzőhöz. Végül egy ugyancsak Kratésnek
tulajdonított himnusszal zárja a sort a szerző.781
A proverbiumok szillogizmust takarnak. Kratés töredéke alapján: „az éhség
megszünteti a vágyakozást”, amennyiben ez mégsem következik be, akkor a „kötél”.
Diszjunktív szillogizmusként: Vagy az éhség szünteti meg a vágyakozást, vagy a kötél
szünteti meg. 782
alvilág metonímiájaként számos szerzőnél megtalálhatjuk (Plat. Phaid. 112 A), valójában a Hadés alatti sötét
szakadékot jelenette, a szintén gyakran emlegetett Charybdis, a tengeri szörny, Kókytos, az alvilág folyója,
hasonló funkciót tölt be. Asmus i. m. (1917) 42. Bouffartigue e két utóbbi utalást Iulianus által alkalmazott
mitologikus kifejezések közé sorolta. Bouffartigue i. m. (1992) 429 sk. Xenophón Anabasisában (VII, 1, 30
ejgw; me;n toivnun eu[comai pri;n tau&ta ejpidei&n uJf j uJmw&n genovmena
murivaV ejmev ge kata; th&V gh&V ojrgua;V genevsqai.)
781
Iulian. Kyn. 198 D-199 A Eij de; mh; rJav/dion, oiJ DiogevnouV novmoi kai;
KravthtoV uJpe;r touvtwn oujk ajtimastevoi: e[rwta luvei limovV, eij de;
touvtw/ crh&sqai mh; duvnasai, brovcoV. Oujk oi\sqa o{ti tau&ta e[praxan
ejkei&noi tw&/ bivw/ didovnteV oJdo;n eujteleivaV#
Ouj ga;r ejk tw&n
mazofavgwn , fhsi;n oJ DiogevnhV, oiJ tuvrannoi, ajll j ejk tw&n
deipnouvntwn polutelw&V : kai; oJ KravthV mevntoi pepoivhken u{mnon EijV
th;n Eujtevleian:
Cai&re, qea; devspoina, sofw&n ajndrw&n ajgavphma,
Eujteleivh, kleinh&V e[ggone SwfrosuvnhV. Bouffartigue i. m. (1992) 72 sk.
782
BARBARA
Aki uralkodik vágyain, elviseli, hogy néha éhezik.
A filozófus uralkodik vágyain.
A filozófus elviseli, hogy néha éhezik.
FERIO
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A Diogenésnek tulajdonított mondást a következőképpen értelmezhetjük. A bőségesen
lakmározókból lesznek zsarnokok. Az árpakenyéren élők nem lakmároznak bőségesen. Az
árpakenyéren élőkből nem lesznek zsarnokok. Iulianus a következő gondolatot hallgatja el:
amennyiben a zsarnokok nem elégszenek meg a létfenntartáshoz szükséges minimummal,
nem lehetnek igazi filozófusok. Az állítást megfordíthatjuk: a tyrannosok mértéktelenül élnek,
tyrannos csak a mértéktelenül élőkből lehet, mert ha valaki mértékkel él, az nem lesz
tyrannos.783
Az első gnómát Kratés neve alatt fennmaradt töredékeknél, továbbá Diogenés Laertios
Kratés életrajzában is megtalálhatjuk. 784 Némi eltéréssel Menandros egysorosai között is
szerepel. 785 Külön érdekessége e szöveghelynek, hogy az Anthologia Palatina is megőrzött
számunkra Kratés neve alatt egy szövegváltozatot, ami megegyezik a mantissai proverbiumok
címszó alatt fennmaradt testimoniumunkkal. 786
Figyelemre méltó, hogy Iulianus nem a feltehetően eredetinek, avagy korábbinak
tekinthető metrikus változatot közölte.787 Porphyrios De abstinentia című írásában csaknem
szó szerint olvashatjuk a második gnómát, aki a kynikus Diogenésnek tulajdonította a
mondást.788 Diogenés Laertios Diogenés-életrajzában azonban nem szerepelt, ezért ebben az
esetben csupán Iulianus és Porphyrios a forrásunk. Ráadásul a két szerzőnél a gnóma
kontextusa is azonos, hiszen Porphyrios is a húsevés ellen tiltakozott. Még érdekesebb
eredményre jutunk, ha a szír bölcselő művét tovább olvasva az ‛eujtevleia’
(‛mértékletesség’, ‛egyszerűség’) és a ‛poluteleiva’ (‛tékozlás’, ‛fényűzés’) kifejezésekre

Öngyilkos, aki nem uralkodik vágyain.
Némely filozófus öngyilkos.
Némely filozófus nem uralkodik vágyain.
783
BARBARA
A bőségesen lakmározókból lesznek zsarnokok.
Az árpekenyéren élők nem lakmároznak bőségesen.
Az árpekenyéren élőkből nem lesznek zsarnokok.
784
Anthologia Lyrica Graeca Fr. 14 (ed. E. Diehl) (Lipsiae 1949)
e[rwta pauvei limovV: eij de; mhv, crovnoV:
eja;n de; touvtoiV mh; duvnhi crh&sqai, brovcoV.
Diog. Laert. VI, 86 Fevretai de; aujtou& kavkei&no:
[Erwta pauvei limovV: eij de; mhv, crovnoV:
eja;n de; touvtoiV mh; duvnh/ crh&sqai, brovcoV.
785
Menand. Monost. 156 [Erwta pauvei limo;V h] calkou& spavniV.
786
A. P. IX, 497= Mant. Prov. I, 61
[Erwta pauvei limovV: eij de; mhv, crovnoV.
jEa;n de; mhde; tau&ta th;n flovga sbevsh/,
Qerapeiva soi to; loipo;n hjrthvsqw brovcoV.
787
Bouffartigue i. m. (1992) 272 skk.
788
Porph. De abst. I, 47, 3 Ouj ga;r ejk tw&n, fhsi;n oJ DiogevnhV, oiJ klevptai kai;
oiJ polevmioi, ajll j ejk tw&n krewfavgwn oiJ sukofavntai kai; tuvrannoi.
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bukkanunk. 789 Iulianus éppen egy Euteleia dícséretére írott himnusszal fejezte be ezt a
gondolati egységet, az egybeesés bizonyára nem véletlen.790 Iulianus itt ugyancsak meríthetett
Porphyrios művéből, avagy mindketten azonos forrásból dolgoztak.

15. a[krw/ tw&/ daktuvlw/ (200 D)
(Ujja hegyével érinti.)
Végül szerzőnk összefoglalja, hogy Diogenés elvei szerint ki a jó kynikus.791 Iulianus
a gnómikus költészet alkotásait több ízben idézte azzal a céllal, hogy követendő példát
állítson a pseudokynikusok elé. Jelen esetben két Kratésnak tulajdonított vers, illetve
verstöredék szerepel. Az egyik az imént említett Euteleia-himnusz, majd ismét Kratés első
töredékével, Solón egyik versének paródiájával találkozhatunk, amelyet a császár is
paignivwn–nak nevez. 792 Figyelemre méltó, hogy ezzel kapcsolatban Iulianus forrását is
megnevezte: Plutarchos Kratés életrajza, amely számunkra már elveszett.
Az igazi kynikusnak nem szabad hízelegni, sem rajongók hadával felvonulni, s még
„ujja hegyével” sem szabad belekóstolnia az élvezetekbe, nehogy azután túlságosan
elmerüljön bennük.793 Nem csupán külsőségekben kell megfelelnie, illetve hasonulnia egykori
nagy elődeihez, hanem szabadszájúságával bátran kell vállalnia saját véleményét.794
789

Porph. De abst. I, 48, 1
{Oqen ouj movnon oiJ kata; nou&n zh&n ejspoudakovteV
kai; tevloV oJrw&si th;n eujtevleian pro; th&V poluteleivaV ejkrivnwn
ajpodevxait j a]n ma&llon to;n ejn ojlivgoiV ajrkouvmenon tou& pleiovnwn
deomevnou.
790
Iulian. Kyn. 199 A=fr. 2. (ed. E. Diehl).
791
Iulian. Kyn. 199 AC [Estw dh; mh; kata; to;n Oijnovmaon oJ kuvwn ajnaidh;V
mhde; ajnaivscuntoV mhde; uJperovpthV pavntwn oJmou& qeivwn te kai;
ajnqrwpivnwn, ajlla; eujlabh;V me;n ta; pro;V to; qei&on, w{sper DiogevnhV.
jEpeivsqh gou&n ejkei&noV tw&/ Puqivw/, kai; ouj metemevlhsen aujtw&/
peisqevnti: eij dev, o{ti mh; proshv/ei mhde; ejqeravpeuse tou;V new;V
mhde; ta; ajgavlmata mhde; tou;V bwmouvV, oi[etai tiV ajqeovthtoV ei\nai
shmei&on, oujk ojrqw&V nomivzei: h\n ga;r aujtw&/ tw&n toiouvtwn, ouj
libanwtovV, ouj spondhv, oujk ajrguvrion, o{qen aujta; privaito. Eij de;
ejnovei peri; qew&n ojrqw&V, h[rkei tou&to movnon: aujth&/ ga;r aujtou;V
ejqeravpeue th&/ yuch&/ didou;V oi\mai ta; timiwvtata tw&n eJautou&, to;
kaqosiw&sai th;n eJautou& yuch;n dia; tw&n ejnnoiw&n.
792
Iulian. Hérakl. 213 BD; Kyn. 199 A; Kyn. 199 D-200 A. Boissonade Kratés alkotásait is a gnómikus
költészethez sorolta. Poètes gnomiques grecs – Rochefort i. m. (1963) 168.
793
Iulian. Kyn. 200 BD jAll j ejpaivnwmen ejp j ejkei&no pavlin o{ti crh; to;n
ajrcovmenon
kunivzein
auJtw&/
provteron
ejpitima&n
pikrw&V
kai;
ejxelevgcein kai; mh; kolakeuvein, ajlla; ejxetavzein o{ti mavlista auJto;n
ajkribw&V eij th&/ poluteleiva/ tw&n sitivwn caivrei, eij strwmnh&V dei&tai
malakh&V, eij timh&V h] dovxhV ejsti;n h{ttwn, eij tou&to zhloi& to;
periblevpesqai kaiv, eij <kai;> keno;n ei[h, tivmion o{mwV nomivzei. Mhde;
eijV sumperifora;n o[clwn kaqevsqw, geuevsqw de; trufh&V mhde; a[krw/,
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A fenti proverbiumra Iulianus a fasiv kifejezéssel hivatkozott, s nem csupán a
felsorolásban elhangzó elem kiemelésére szolgált, hanem az érvelésben is szerepet játszik. 795
Ez a közmondás igen népszerű volt már az ókorban is, hiszen több gyűjtőnél is
fennmaradt: Zénobios, Diogenianos és Kyprosi Gregórios is feljegyezte. Ők valamennyien
közel azonos meghatározást adtak, miszerint azokra vonatkozik, akik félig foglalkoznak azzal,
amit tesznek. Ebből alakult ki az az értelmezés, hogy a káros dolgokra mondják.796

Befejezésül Diogenés apológiájaként ismét a filozófus pozitív tulajdonságait
sorakoztatja fel a szerző, s őt a nagy filozófuselődök: Sókratés, Pythagoras, Platón és
Aristotelés közé sorolja, majd szembeállítja a beszéd címzettjével, akinek mindezenközben
elpuhult életmódját ostorozza.797

fasiv, tw&/ daktuvlw/, e{wV aujth;n pantelw&V pathvsei: tovte h[dh kai;
tw&n toiouvtwn, a]n prospivpth/, qiggei&n oujde;n kwluvei. Asmus i. m. (1917) 43.
794
Iulian. Kyn. 200 D-201 A {OstiV ou\n kunivzein ejqevlei mhvte to;n trivbwna
mhvte th;n phvran mhvte th;n bakthrivan kai; th;n kovmhn ajgapavtw movnon,
i{n j w{sper ejn kwvmh/ badivzh/ koureivwn kai; didaskaleivwn ejndeei&
a[kartoV kai; ajgravmmatoV, ajlla; to;n lovgon ajnti; tou& skhvptrou kai;
th;n
e[nstasinajnti; th&V phvraV th&V kunikh&V uJpolambanevtw filosofivaV
gnwrivsmata. Parrhsiva/ de; crhstevon aujtw&/ prw&ton oJpovsou pevfuken
a[xioV ejpideixamevnw/, w{sper oi\mai KravthV kai; DiogevnhV,
795
CELARENT
Aki „ujja hegyével érinti” az élvezeteket, az nem igazi kynikus.
Az újkynikusok „ujjuk hegyével” érintik az élvezeteket.
Az újkynikusok nem igazi kynikusok.
796
Zenob. I, 61 [Akrw/ a{yasqai tw&/ daktuvlw/ < ejpi; tw&n oujk ajkribw&V
hjskhmevnwn: oi|on: Oujde; kata; th;n paroimivan a[krw/ tw&/ daktuvlw/
aJyavmenoV. Diogen. I, 29 [Akrw/ a{yasqai tw&/ daktuvlw/ < ejpi; tw&n oujde;n
ajkribw&V hjskhmevnwn. = Diogen. II, 10; Greg. Cypr. L I, 13 [Akrw/ a{yasqai tw&/
daktuvlw/ < ejpi; tw&n blaberw&n.
797
Iulian. Kyn. 202 A Provteron mevntoi th;n DiogevnouV hJmi&n ejpideixavmenoV
eujmavqeian kai; th;n ajgcivnoian kai; th;n ejn toi&V a[lloiV a{pasin
ejleuqerivan, aujtavrkeian, dikaiosuvnhn, swfrosuvnhn, eujlavbeian, cavrin,
prosoch;n wJV mhqe;n eijkh&/ mhde; mavthn mhde; ajlovgwV poiei&n, ejpei;
kai; tau&ta th&V DiogevnouV eijsi; filosofivaV oijkei&a, Iulian. Kyn. 202 D-203 A
Eij de; touvtoiV me;n hjpivsteiV uJpe;r ajndro;V legomevnoiV, o}n oiJ
pavnteV
{EllhneV tovte ejqauvmasan meta; Swkravth kai; Puqagovran ejpi;
PlavtwnoV
kai;
jAristotevlouV,
ou|
gevgonen
ajkroath;V
oJ
tou&
swfronestavtou kai; sunetwtavtou ZhvnwnoV kaqhgemwvn, ou}V oujk eijko;V h\n
a{pantaV
ajpathqh&nai
peri;
ajndro;V
ou{tw
fauvlou
oJpoi&on
su;
diakwmw/dei&V, w\ bevltiste, i[swV a[n ti plevon ejskovphsaV peri; aujtou&
kai; porrwtevrw proh&lqeV th&V ejmpeirivaV tajndrovV. Továbbá: Iulian. Kyn. 203 AB.
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16. ajpneustiv, (203 C)
(Lélegzetét visszafojtva)

A kynikus rágalmazó számára talán mégsem volt haszontalan ez az invektíva
formájában előadott Diogenés-védőbeszéd, annak ellenére, hogy Iulianus, amint a mondás
(to; legovmenon) tartja, csupán lélegzetét visszafojtva, két szűk nap alatt öntötte írásba e
sorokat, s ha nem is sikerült ellenfelét meggyőznie, akkor sem bánja, hogy megfogalmazta a
sinópéi filozófus dicséretét.798 A fordulat nem játszik szerepet az érvelésben.

Or X Császárok
A Lakoma avagy ismertebb nevén a Császárok című szatírájában Iulianus egy
képzeletbeli Kronos-ünnepről írt, ezért a cím: Sumpovsion h] Krovnia. Az istenek az
egykori római császárokkal közös ünnepségen vesznek részt az Olymposon, ahol Iulius
Caesarral kezdve, egymással versengve mutatják be célkitűzéseiket, érdemeiket, azt, hogy ki
milyen módon igyekezett a birodalmat felvirágoztatni. Romulus és Silenus is részt vesz a
lakomán, s Héraklés kérésére Nagy Sándor is megjelenik.799
A tudatosan Platón Symposionját imitáló írás nem csupán szatírának tekinthető, hanem
egyszersmind politikai propagandának is, amennyiben Marcus Aurelius, a filozófuscsászár,
Iulianus példaképe vívja ki az istenek szimpátiáját.800

798

Iulian. Kyn. 203 C Eij me;n ou\n oJ lovgoV ti plevon ejpoivhsen, oujk ejmo;n
ma&llon h] sovn ejsti kevrdoV: eij de; mhde;n peraivnomen ejk tou&
paracrh&ma peri; tw&n toiouvtwn a]n ajpneustiv, to; dh; legovmenon,
suneivranteV, e[sti ga;r pavrergon hJmevrain duioi&n, wJV i[sasin aiJ
Mou&sai ma&llon de; kai; aujto;V oJpovsa provsqen ejgnwvkeiV, hJmi&n de;
ouj metamelhvsei th&V eijV to;n a[ndra eujfhmivaV. Az invektívát maga Iulianus is
Diogenés dicsőítő beszédeként értékelte. Asmus i. m. (1917) 45. A fenti kifejezés (ajpneustiv,) egyike
azoknak, amelyeket Iulianus példaképétől, Démosthenéstől vett át. Démosth. De cor. 308 ei\t j ejpi;
touvtw/ tw&/ kairw&/ rJhvtwr ejxaivfnhV ejk th&V hJsucivaV w{sper pneu&m j
ejfavnh, kai; pefwnaskhkw;V kai; suneilocw;V rJhvmata kai; lovgouV
suneivrei touvtouV safw&V kai; ajpneustiv, o[nhsin me;n oujdemivan
fevrontaV oujd j ajgaqou& kth&sin oujdenovV, sumfora;n de; tw&/ tucovnti
tw&n politw&n kai; koinh;n aijscuvnhn. A császárnál fellelhető Démosthenés-allúziókról
Bouffartigue i. m. (1992) 233 skk.
799
L’empereur Julien, Œuvres complètes, T. II./2. (ed. Ch. Lacombrade) (Paris 1964)
800
D. Hunt: ‛Julian and Marcus Aurelius’, in: Ethics and Rhetoric (Classical Essays for D. Russel on his
Seventy-Fifth Birthday), ed.: D. Inn, H. Hine, CH. Pelling (Clarendon-Oxford 1995) 287-298. A tanulmány írója
arra a végkövetkeztetésre jut, hogy Iulianus Marcus Aurelius császárral azonosította önmagát művében: „A sin
his arguments against Silenus’ questioning, the role of Marcus in the Caesars is a projection of Julian’s own
self-identification, embodyingh the austere ascetism and practising piety wich were the hallmarks of his own
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Az oratio ugyanakkor számos mitikus részletet tartalmaz, méghozzá szerzőnk
szándékosan keveri a költészetet és a valóságot, ennek eredményeként immár magasabb
szintű költői igazsághoz jutunk el. 801 Az Olymposon megjelenő istenek a magasabb gondolati
szférát, az istenek intellektuális világát szimbolizálják, míg a birodalom uralkodói a földi,
evilági szféra képviselőiként lépnek színre. Ez a sajátos látásmód, s az a tényező, hogy
szinkrón és diakrón elemek keverednek egymással, számunkra valóban érdekessé teszik a
művet, amely így szürrealista és fiktív elemeivel meglehetősen modern színezetet ölt.802
Iulianus Antiochiában, a perzsa hadjárat előtt, 362 decemberében írta ezen
újplatonikus és mithraikus theológiával átitatott művét. 803 Antiochia keresztény lakossága
ellenségesen fogadta az uralkodót, s még a beszéd keletkezése előtt titokzatos körülmények
között leégett a város közelében fekvő daphnéi Apollón szentély. A tűzesetért a
keresztényeket tették felelőssé. 804 Iulianus nemcsak a szatírikus hangvételű Misopógónban,
hanem már ebben a beszédben is érzékenyen reagált az eseményekre. 805 A szatíra végén
Constantinus mellett a minden bűnösnek megbocsátó Jézus jelenik meg. A híres
korinthusiakhoz írott levél (I, 6, 9-11) és Máté evangéliumának (11, 28) egy részletére
reflektálva a kereszténység kritikája hangzik el (Caes. 336 AB).806
Érdekes színezetet ad a műnek, hogy Iulianus számos helyen egyesszám első
személyben beszél, mintha ő is láthatatlan résztvevője lenne az ünnepnek, s csak a legvégén
szembesül a császárokkal, amikor Hermés utasítására az uralkodót Mithras veszi gondjaiba.
A szerző Lukianos szkepticizmusát és gondolkodámódját követte, hiszen párhuzamba
állíthatjuk ezt az írást a mester nem egy dialógusával, a „Démónax élete” című munkából még

regimen, and of the religious crusade over wich he sought to preside.” 297. Marcus Aurelius Iulianus számára
politikailag és filozófiai gondolkodását tekintve is modellértékű volt. Bouffartigue i. m. (1992) 74 skk.
801
Iulian. Caes. 306 C-307 A TivV de; kai; podapo;V oJ mu&qoV#
<Ouj tw&n palaiw&n tiV oJpoivouV Ai[swpoV ejpoivhsen, ajll j ei[te plavsma
levgoiV JErmou& (pepusmevnoV ga;r aujto;n ejkei&qen soi fravsw), ei[te kai;
tajlhqe;V ou{twV e[cei, ei[te mivxiV tivV ejstin ajmfoi&n, ajlhqou&V kai;
yeuvdouV, aujto; ejpideivxei to; pra&gma. F. L. Müller, Die beiden Satiren des Kaisers
Julianus Apostata („Symposion” oder „Caesares” und „Antiochikos” oder „Misopogon”) Stuttgart 1998, 38
sk., a műfaji meghatározással kapcsolatban: B. Baldwin: ‛The Caesares of Julian’ Klio 60 (1978) 449-466, R.
Pack: ‛Notes on the Caesares of Julian’ TAPhA 77 (1946) 151-157.
802
Müller i. m. (1998) 40.
803
A datálásra vonatkozóan korábban elhangzott az a vélemény is, hogy még 361 telén keletkezett az írás, mára
azonban a 362-es időpont az elfogadott. 361 mellett érveltek Schwartz, Baynes, Geffcken, Rostagni, Ricciotti,
ebben az esetben Konstantinápolyt jelölhetjük meg a beszéd keletkezési helyeként. 362 decemberét Koch,
Borries és Bidez-től kezdve tartják ma is mérvadónak. Lacombrade i. m. (1964) 27, Müller i. m. (1998) 37 sk,
Athanassiadi i. m. (1981) 197 skk.
804
Browning i. m. (1977) 267.
805
Ibid., Müller. i. m. (1998) 37 sk.
806
Browning i. m. (1977) 267, Müller i. m. (1998) 46 sk.
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egy rövid szó szerinti idézetet is találhatunk Iulianusnál. 807 Forrásai voltak továbbá Plutarchos
és Suetonius munkái.808
A beszéd a következőképpen tagolódik:
Bevezetés
-témamegjelölés: Kronia, Romulus valamennyi istent és császárt meghív az ünnepre (306 A307 B)
Tárgyalás
I. Bevonulás
1. Olympos: az istenek megjelenése (307 B-308 D)
2. a római császárok színre lépése (308 D-316 A)
II. A verseny
A, - előkészületek
1. az istenek úgy határoznak, hogy egyenként hallgatják meg a császárokat (316 A-318 D)
2. Hermés bejelenti a verseny kezdetét (318 D-319 D)
B, - a császárok szónoklatai (védőbeszédei)
1. Iulius Caesar és Nagy Sándor beszédei (319 D-325 C)
2. Octavianus (325 C-327 A)
3. Traianus (327 A-328 B)
4. Marcus Aurelius (328 BD)
5. Constantinus (328 D-329 D)
C, - Vizsgálat: az istenek különféle kérdéseket feltéve teszik próbára az uralkodókat (329 D335 B)
D, - A döntés, a császárok patronáló istent választanak (335 C-336 C)
Befejezés
-Iulianus apostrophéja önmagához (336 C)

Már a bevezető sorok arról árulkodnak, hogy a beszéd könnyed, szórakoztató
hangvételű lesz: megtudjuk, hogy Romulus e képzeletbeli Kronos-ünnepre invitálta az

807

Lukian. Vit. Dem. 65, Iulian. Caes. 318 D. H. Nesselrath tanulmányában arra vállalkozott, hogy bemutassa a
két szerzőnél fellelhető párhuzamokat, a cikk írója arra a következtetésre jutott, hogy Iulianus minden bizonnyal
a samosatai szatíraírót követte, s nem annak elődjét, Menippost. H.-G. Nesselrath: ‛Menippeisches in der
Spätantike: Von Lukian zu Julians Caesares und zu Claudians In Rufinum’ MH 51 (1994) 30-44.
808
Lacombrade i. m. (1964) 8.
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isteneket és a birodalom egykori uralkodóit. 809 A helyszín az Olympos, ahol ki-ki az őt
megillető helyet foglalhatja el, az istenek megjelenése és környezete szimbolikus. 810 Kronos
és Zeus, Proklos kései újplatonikus értelmezése szerint az idő (Chronos) és a fény (Hélios)
megtestesítői, Iulianusnál ezért az egyik sötét, de fényes ébenfából készült kereveten, a másik
az arany és az ezüst keverékéből, élektrónból való ágyon foglal helyet.811 Az író fontosnak
tartja közölni, hogy az istenek kör alakban helyezkednek el (308 C).
A császárok belépése ugyancsak jelképes, valamennyiük viselkedését ironikusan festi
le szerzőnk, s Silenus vagy valaki az istenek közül mindnyájukhoz intéz egy-egy keresetlen
szót.
Elsőként Iulius Caesar tűnik fel, ő mindjárt Zeusszal kíván versenyre kelni a
birodalomért.812 Octavianus, akit Iulianus következetesen e néven említ, kaméleonként jelenik
meg, az istenek még arra sem méltatják, hogy ránézzenek.813 Tiberiust a „gonosz állatnak”
titulált Caligula követi, őt az olymposiak eleve kizárják a versenyből, amikor Diké átadja a
büntető istennőknek (Poinaiv), a Tartarosba vetik. 814 Claudius után Nero érkezik, aki
lantjátékával Apollónt imitálja, de olyannyira sikertelenül, hogy miután Apollón elveszi
babérkoszorúját, a Kókytos habjai nyelik el, ezzel ő sem vehet részt a versenyen. 815
809

Iulian. Caes. 306 A jEpidh; divdwsin oJ qeo;V paivzein (e[sti ga;r Krovnia),
gelioi&on de; oujde;n oujde; terpno;n oi\da ejgwv, to; mh; katagevlasta
fravsai frontivdoV e[oiken ei\nai a[xion, w\ flovthV.
810
Lacombrade i. m. (1964) 22 skk.
811
Iulian. Caes. 307 CD jEbevnou me;n h\n hJ tou& Krovnou stilbouvshV kai; pollh;n
ejn tw&/ mevlani kai; qeivan aujgh;n kruptouvshV, w{ste oujqei;V oi|oV te
h\n ajntiblevpein.
[Epasce de; taujto; pro;V th;n e[benon ejkeivnhn ta;
o[mmata di j ujperbolh;n th&V lamphdovnoV, o{per oi\mai pro;V h{lion, o}tan
aujtou& tw&/ divskw/ tiV ajtenevsteron prosblevph/. JH de; tou& Dio;V h\n
ajrguvrou me;n stilpnotevra, crusivou de; leukotevra. Tou&to ei[te
h[lektron crh; kalei&n ei[te a[llo ti levgein ouj sfovdra ei\cev moi
gnwrivmwV oJ JErmh&V fravsai. V.ö. Procl. Anal. Sacr. V, 2. In: Bouché-Leclerq, L’ astrologie
Grecque (Paris 1899) 314 sk.
812
Iulian. Caes. 308 D JWV de; kai; to; tw&n Kaisavrwn sunekrotei&to sumpovsion,
eijshv/ei prw&toV jIouvlioV Kai&sar, uJpo; filotimivaV aujtw&/ boulovmenoV
ejrivsai tw&/ Dii; peri; th&V monarcivaV.
813
Iulian. Caes. 309 AB jOktabiano;V ejpeisevrcetai polla; ajmeivbwn, w{sper oiJ
camailevonteV, crwvmata, kai; nu&n me;n wjcriw&n, au\qiV de; ejruqro;V
ginovmenoV, ei\ta mevlaV kai; zofwvdhV kai; sunnefhvV, ajniveto d j au\qiV
pro;V
jAfrodivthn kai; CavritaV, ei\naiv te h[qele ta;V bola;V tw&n
ojmmavtwn oJpoi&ovV ejstin oJ mevgaV
{HlioV: oujdevna gavr oiJ tw&n
ajpantwvntwn ajntiblevpein hjxivou.
814
Iulian. Caes. 310 AB Tau&ta e[ti paizovntwn aujtw&n, ejpeisevrcetai qhrivon
ponhrovn. Ei\ta oiJ qeoi; pavnteV ajpevstreyan ta; o[mmata, ka\/ta aujto;n
hJ Divkh divdwsin tai&V Poinai&V, aiJ de; e[rriyan eijV Tavrtaron. A büntető
istennők (Poinaiv) Iulianus által kitalált absztrakt istenalakok. Bouffartigue i. m. (1992) 646.
815
Iulian. Caes. 310 CD jEpeisevrcetai levgonti tw&/ Seilhnw&/ Nevrwn meta; th&V
kiqavraV kai; th&V davfnhV. Ei\ta ajpoblevyaV ejkei&noV pro;V to;n
jApovllwna: « Ou|toV», ei\pen, « ejpi; se; paraskeuavzetai ». Kai; oJ basileu;V
jApovllwn: « jAll j e[gwge aujto;n », ei\pen, «ajpostefanwvsw tacevwV, o{ti
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Ezután azok a császárok jelennek meg, akik csupán rövid ideig uralkodtak: Vindex,
Galba, Otho, Vitellius, majd Vespasianus, Titus, Domitianus és Nerva. Traianus érkezése
ugyancsak hangsúlyos: vállán hordozza a getáktól és a parthusoktól szerzett hadijelvényeket,
s közben Silenus homoszexualitásából gúnyt űzve élcelődik vele, mondván, hogy Zeusnak
most különösképp résen kell lennie, nehogy szemet vessenaz istenek közé emelt
Ganymédésre.

816

Hadrianust büszke, a múzsai tudományokban járatos uralkodóként

ismerhetjük meg, sokat sejtető belépése után többet mégsem találkozhatunk vele.

1. ei|V tw&n diapriovntwn to; kuvminon (312 A)
(Egy azok közül, akik még a köményt is kettévágják.)

Antoninus Pius jellemével kapcsolatban Silenustól halljuk a fenti proverbiumot, amit a
császár pedantériájára vonatkozóan jegyzett meg Dionysos követője, hiszen ő volt Marcus
Aurelius „felfedezője”, s ezért Iulianus szimpátiája jellemzésében is kifejezésre jut, amikor
sóphrónnak nevezi az uralkodót. A közmondás egyszersmind szillogizmussá alakítható, ezért
beszédbeli helyzetét tekintve ugyancsak érvelő. 817
A kommentár alapján Cassius Dionál találhatjuk meg ezt az Antoninusra vonatkozó
utalást: „köménymagot szétfűrészelőnek” (kuminoprivsthn), azaz a szöveghely
értelmezése alapján túlontúl pontosnak tartották.818
Aristotelés

Nikomachosi

Etikájában

negatív

összefüggésben

szerepel

a

„köménymaghasogató”, akit azért neveznek így, mert soha semmit nem ad. Theokritos idilljei
között hasonlóan pejoratív értelemben szerepel: a fukar, pénzsóvár, kicsinyes emberekre
me mh; pavnta mimei&tai mhde; ejn oi|V me mimei&tai givgnetai mou mimhth;V
divkaioV ». jApostefanwqevnta de; aujto;n oJ Kwkuto;V eujqevwV h{rpasen.
816
Iulian. Caes. 311 C EujqevwV ou\n oJ Trai>ano;V eijshvrceto fevrwn ejpi; tw&n
w[mwn ta; trovpaia, tov te Getiko;n kai; <to;> Parqikovn. jIdw;n de; aujto;n
oJ Seilhno;V e[fh, lanqavnein te a{ma kai; ajkouvesqai boulovmenoV: « {Wra
nu&n
tw&/
despovth/
Dii;
skopei&n,
o{pwV
oJ
GanumhvdhV
aujtw&/
frourhvsetai.»
817
Iulian. Caes. 312 A jEpi; touvtoiV ajnh;r eijsevrcetai swvfrwn, ouj ta; ejV
jAfrodivthn, ajlla; ta; ejV th;n politeivan.
jIdw;n aujto; oJ Seilhno;V
e[fh: « Babai; th&V smikrologivaV, ei|V ei\nai moi dokei& tw&n diapriovntwn
to; kuvminon oJ presbuvthV ou|toV.» Müller i. m. (1998) 186.
BARBARA
Aki a köményt is kettévágja, az pontos.
Antoninus Pius a köményt kettévágja.
Antoninus Pius pontos.
818
Dio Cass. LXIX, 3, 3 levgetai de; oJ jAntwni&noV zhthtiko;V genevsqai, kai;
mhde; peri; ta; mikra; kai; ta; tucovnta th&V ajkribologivaV ajfivstasqai:
o{qen aujto;n oiJ skwvptonteV kai; kuminoprivsthn ejkavloun.
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vonatkozik. 819 Nem kizárt, hogy ez a helyes interpretáció Iulianus szatíráját illetően, s akkor
ironikus hangvételű a proverbium. 820
A proverbiumot Démétrios is említette De elocutione című munkájában, Makariosnál
azt találhatjuk, hogy a bajba jutottaknak takarékosnak, pontosnak (ajkribologei&sqai)
kellett lenniük, mintha köményt vágnának ketté.821
Marcus Aurelius és Lucius Verus lépnek színre, a filozófuscsászár későbbi szerepét
előlegezi meg a szerző azzal, hogy Silenus nem parodizálja őket, illetve Luciusról teljességgel
megfeledkezik. Commodust, Marcus Aurelius gyermekét azonban szóra sem méltatva
bocsátja el a gáncsoskodó istenség.822
Iulianus röviden arról is megemlékezik, hogy Pertinax részt vett a Commodus elleni
összeesküvésben, majd Caracalla és Geta tűnik fel, akik közül az előbbit Minós bünteti meg, s
csak jóval később tudhatjuk meg, hogy testvérének meggyilkolása miatt nem vehet részt a
versenyen. 823 Egy pillanatra Caracalla gyilkosa, az egykori praefectus praetorio, Makrinos is
feltűnik. 824 Hélios rajongóját, Héliogabalt lekicsinylően csupán az „emesai szépfiúnak”
nevezi a császár, majd az őt követő Alexander Severusnak túlzott költekezését rója fel. 825
Gallienust és Valerianust is egy-egy idézettel kritizálja Dionysos kísérője, közben utalva arra,
hogy Valerianus 260-ban a perzsa Shapur foglyaként végezte.826

819

Arist. NE IV, 3, 1121 b (dokou&si ga;r e[nioi h] fasiv ge dia; tou&to fulavttein,
i{na mhv pot j ajnagkasqw&sin aijscrovn ti pra&xai: touvtwn de; kai; oJ
kuminoprivsthV kai; pa&V oJ toiou&toV: („köménymaghasogató” - ford.: Szabó M.)
Theokr. X, 54-55
kavllion, w\ jpimelhta; filavrgure, to;n fako;n e{yein
mh; jpitavmh/V ta;n cei&ra kataprivwn to; kuvminon.
820
A szillogizmuson belül ebben az esetben a „pontos”-t a „takarékos”, vagy „fösvény” megjelölésre kell
változtatnunk: BARBARA
Aki a köményt is kettévágja, az fösvény.
Antoninus Pius a köményt kettévágja.
Antoninus Pius fösvény.
821
Demetr. De elocut. 156 (Sp III) fuvsei ga;r cariven pra&gma ejstin hJ paroimiva, wJV
oJ Swvfrwn me;n .. ajllacou& pouv fhsin: ejk tou& o[nucoV levonta e[grayen:
toruvnan ejxesen: kuvminon e[speire. Macar. V, 10 kakw&n ejovntwn dei& kuvmina
pristei&n + < o{ti dei& to;n ejn kakoi&V o[nta ajkribologei&sqai.
822
Iulian. Caes. 312 AC.
823
Iulian. Caes. 316 C (ejkei&noV ga;r ajpelhvlato dia; th;n ajdelfoktonivan)
824
Iulian. Caes. 312 C-313 A.
825
Iulian. Caes. 313 AB.
826
Iulian. Caes. 313 BC jEpi; touvtw/ parh&lqen ei[sw Gallih&noV meta; tou&
patrovV, oJ me;n ta; desma; th&V aijcmalwsivaV e[cwn, oJ de; stolh&/ te
kai; kinhvsei crwvmenoV malakwtevra/ w{sper aiJ gunai&keV.
Kai; oJ Seilhno;V pro;V me;n ejkei&non:
«TivV ou|toV oJ leukolovfaV,
Provpar o}V hJgei&tai stratou& #» (Eurip. Phoin. 119-120)
e[fh, pro;V de; to;n Gallih&non:
« }OV kai; cruso;n e[cwn pavnth trufa&/ hjuvte kouvrh ». (Hom. Il. II, 872)
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Az illír dinasztia megalapítóját, Claudius Gothicust meglehetősen pozitív színben
tűnteti fel a szerző, nem véletlen ez az idealizált beállítás, hiszen Constantinus,
következésképp Iulianus is II. Claudiustól eredeztette családját.827

2. Ai[ke pavqoi tav k j e[rexe, divkh d j ijqei&a gevnoito (314
A=Arist. NE V, 5, 3, 1132 b)
(„akkor jár egyenes úton az igazság, ha kinek-kinek azt kell elszenvednie, amit maga is
elkövetett”) (ford.: Szabó M.)

Aurelianus esetében Iulianus a császár által bevezetett Sol Invictus kultuszára utal,
amikor Hélios segítségére siet azokkal szemben, akik az uralkodót igazságtalan halálos
ítéletei miatt üldözik. Ezzel kapcsolatban hangzik el a proveriummá lett delphoi jóslat.828 A
delphoi jóslatokat összegző gyűjteményes kiadásban azt találhatjuk, hogy a Suda lexikon
Iulianus alapján sorolta a delphoi jóslatok közé az említett verssort.829
Aristotelés írásaiból már előzőleg is találhattunk reminiszcenciákat, idézeteket
Iulianus

műveiben,

a

Nikomachosi

etika

ötödik

könyvében

Rhadamantys

igazságszolgáltatásával összefüggésben szerepel a mondás.830

827

Iulian. Caes. 313 D TouvtoiV ejpeisevrcetai KlauvdioV, eijV o}n ajpidovnteV oiJ
qeoi; pavnteV hjgavsqhsavn te aujto;n th&V megaloyucivaV kai; ejpevneusan
aujtou& tw&/ gevnei th;n ajrchvn, divkaion ei\nai nomivsanteV ou{tw
filopavtridoV ajndro;V ejpi; plei&ston ei\nai to; gevnoV ejn hJgemoniva/.
Müller i. m. (1998) 189.
828
Iulian. Caes. 313 D-314 A TouvtoiV ejpeisevdramen Aujrhliano;V w{sper
ajpodidravskwn tou;V ei[rgontaV aujto;n para; tw&/ Mivnwi: pollai; ga;r
aujtw&/ sunivstanto divkai tw&n ajdivkwn fovnwn, kai; e[feuge ta;V grafa;V
kakw&V ajpologouvmenoV. {HlioV de; ouJmo;V despovthV aujtw&/ provV te ta;
a[lla bohqw&n, oujc h{kista de; kai; pro;V tou&to aujtw&/ sunhvrato,
fravsaV ejn toi&V qeoi&V: « jAll j ajpevtise th;n divkhn, h] levlhqen hJ
doqei&sa <ejn> Delfoi&V manteiva:
Ai[ke pavqoi tav k j e[rexe, divkh d j ijqei&a gevnoito#»
829
P.-W. 598 (Vol. II. 231 sk.) Enquirer. Not precisely stated. Enquiry. peri; tw&n Aujrhlianou&
fovnwn kai; ajdikiw&n (Suidas) Reply. ai[ke pavqh/ tav t j e[rexe, divkh k j
ijqei&a gevnoito. Evidence. Jul. Caes. 314 A. (…)
Suid. s. v. ai[ke pavqoi tav k j e[rexe. crhsmo;V doqei;V peri; tw&n
Aujrhlianou& fovnwn kai; ajdikiw&n.
830
Arist. NE V, 3, 1132 b V, 5, 1 6 Dokei& dev tisi kai; to; ajntipeponqo;V ei\nai
aJplw&V divkaion, w{sper oiJ Puqagovreoi e[fasan: wJrivzonto ga;r aJplw&V
to; divkaion to; ajntipeponqo;V a[llw/. To; d jajntipeponqo;V oujk
ejfarmovttei ou[t j ejpi; to; dianemhtiko;n divkaion ou[t j ejpi; to;
diorqwtikovn (kaivtoi bouvlontai ge tou&to levgein kai; to; JRadamavnquoV
divkaion:
Ei[ ke pavqoi tav t j e[rexe, divkh k j ijqei&a gevnoito):
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A paroimia Aurelianus személyével kapcsolatban premisszaként értékelhető,
amely így az érvelés részét képezte.831
Fellehető továbbá Hésiodos verstöredékei között, elképzelhető, hogy tőle származik az
idézet, továbbá Seneca Apocolocynthosisában is szerepelt. 832 Aischyloshoz Oltalomkeresők
című drámájához írott scholionban olvashatjuk.

833

A paroimiográfusok azonban nem

jegyezték fel a proverbiumot.

3. ta; pikra; favrmaka mignuvnteV oiJ ijatroi; tw&/ melikravtw/
prosfevrousi (314 B)
(A keserű orvosságot mézzel keverve adják az orvosok.)

Silenus Probus császárhoz intézi az idézett locus communist, tekinthetünk
egyszersmind proverbiális kifejezésnek, amely az érvelésben is szerepet játszik.834 Silenus e
fenti platóni reminiszcenciával vezeti be a császárhoz intézett monológját, melynek lényege,
hogy Probus nem volt elég körültekintő, hiszen elfogadható engedmények, megfelelő
kompromisszumok árán nem került volna sor a császár elleni katonai lázadásra, amelyet
feltehetően keresztények szerveztek, s a császár meggyilkolásához vezetett. 835 E helyütt
pollacou& ga;r diafwnei&: oi|on eij ajrch;n e[cwn ejpavtaxen, ouj dei&
ajntiplhgh&nai, kai; eij a[rconta ejpavtaxen, ouj plhgh&nai movnon dei&
ajlla; kai; kolasqh&nai. e[ti to; eJkouvsion kai; to; ajkouvsion diafevrei
poluv. ajll j ejn me;n tai&V koinwnivaiV tai&V ajllaktikai&V sunevcei to;
toiou&ton divkaion, to; ajntipeponqovV, kat j ajnalogivan kai; mh; kat j
ijsovthta.
831
BARBARA
Amikor ki-ki azt szenvedi el, amit maga is elkövetett, akkor „egyenes úton jár az igazság”.
Aurelianus elszenvedte azt, amit maga is elkövetett.
Aurelianusszal kapcsolatban „egyenes úton jár az igazság”.
832
Hes. Fr. 174 Mevgala [Erga (Rzach),
eij kaka; tiV speivrai, kaka; kevrdea k j ajmhvseien.
ei[ ke pavqoi tav t j e[rexe, divkh k j ijqei&a gevnoito.
Sen. Apoc. 14.
ai[ ke pavqoi tav t j e[rexe, divkh k j ijqei&a gevnoito.
Bouffartigue minden kétséget kizáróan a szentenciák közé sorolta az idézetet. Bouffartigue i. m. (1992) 301.
833
Schol. ad Aischyl. Suppl. 436 (divkaia Diovqen kratei&.)
834
BARBARA
Aki összeesküvés áldozata lesz, azt rászedik.
A keserű orvosságot mézzel keverve beadni olyan, mint összeesküvés áldozatának lenni.
Akinek a keserű orvosságot mézzel keverve adják be, azt rászedik.
Probusnak a keserű orvosságot mézzel keverve adták be.
Probust rászedték.
835
A császár belépésekor, Silenus rövid beszéde előtt a következő utalás hangzik el: Iulian. Caes. 314 B
a[dika peponqw;V uJpo; tw&n ajqevwn. Lacombrade és Müller kommentárja szerint a keresztény
katonák által indikált lázadásra kell gondolnunk, ami a császár meggyilkolásához vezetett. Lacombrade i. m.
(1964) 13, 43, Müller i. m. (1998) 190. Silenus a következőket mondja Probusnak: Iulian. Caes. 314 BD «
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ismételten Iulianus politikai célkitűzéseit fedezhetjük fel: az alattvalók irányában elsőrendű
követelmény a philanthrópia, mert az erőszak nem jó tanácsadó.
Platón a gyermekek nevelésével összefüggésben alkalmazta a hasonlatot, Lucretius
fizikai tárgyú írásának színesítésére fogalmazott így, hogy a nehéz gondolatmenet a
versmértékek által érthetőbb legyen. 836 Quintilianus rétorikai kézikönyvének azon részében
olvashatjuk a lucretiusi hasonlatot, ahol a korábbi neves rétorokról kíván értekezni, ami
megédesíti, s egyben érdekfeszítőbbé teszi művét.837 Themistios Iovianus császárhoz szóló

jAll j eja&te », e[fh, « nu&n gou&n di j aujtou& tou;V eJxh&V frenwqh&nai.
Oujk oi\sqa, w\ Provbe, o{ti ta; pikra; favrmaka mignuvnteV oiJ ijatroi;
tw&/ melikravtw/ prosfevrousi# su; de; aujsthro;V h\sqa livan kai; tracu;V
ajei; ei[kwn te ou[damou: pevponqaV ou\n a[dika me;n, eijkovta de; o{mwV.
Ouj ga;r e[stin ou[te i{ppwn ou[te bow&n a[rcein ou[te hJmiovnwn, h{kista
de; ajnqrwvpwn, mhv ti kai; tw&n kecarismevnwn aujtoi&V xugcwrou&nta,
w{sper e[sq j o{te toi&V ajsqenou&sin oiJ ijatroi; mikra; ejndidovasin, i{n
j ejn toi&V meivzosin e[cwsin aujtou;V peiqomevnouV. »
836
Plat. Nom. 659 E-660 A touvtwn e{neka, a}V wj/da;V kalou&men, o[ntwV me;n
ejpw/dai; tai&V yucai&V faivnontai nu&n gegonevnai, pro;V th;n toiauvthn
h}n levgomen sumfwnivan ejspoudasmevnai, dia; de; to; spoudh;n mh;
duvnasqai fevrein ta;V tw&n nevwn yuca;V paidiaiv te kai; wj/dai;
kalei&sqai kai; pravttesqai, kaqavper toi&V kavmnousiv te kai; ajsqenw&V
i[scousi ta; swvmata ejn hJdevsi tisi; sitivoiV kai; pwvmasi th;n crhsth;n
peirw&ntai trofh;n prosfevrein oi|V mevlei touvtwn, th;n de; tw&n ponhrw&n
ejn ajhdevsin, i{na th;n me;n ajspavzwntai, th;n de; misei&n ojrqw&V
ejqivzwntai: taujto;n dh; kai; to;n poihtiko;n oJ ojrqo;V nomoqevthV ejn
toi&V kaloi&V rJhvmasi kai; ejpainetoi&V peivsei te kai; ajnagkavsei mh;
peivqwn ta; tw&n swfrovnwn te kai; ajndreivwn kai; pavntwV ajgaqw&n
ajndrw&n e[n te rJuqmoi&V schvmata kai; ejn aJrmonivaiV mevlh poiou&nta
ojrqw&V poiei&n.
Lucr. I, 936-950
Sed veluti pueris absinthia taetra medentes
cum dare conantur, prius oras pocula circum
contingunt mellis dulci flavoque liquore,
ut puerorum aetas inprovida ludificetur
labrorum tenus, interea perpotet amarum
absinthi laticem deceptaque non capiatur,
sed potius tali facto recreata valescat,
sic ego nunc, quoniam haec ratio plerumque videtur
tristior esse quibus non est tractata, retroque
volgus abhorret ab hac, volui tibi suaviloquenti
carmine Pierio rationem exponere nostram
et quasi musaeo dulci contingere melle,
si tibi forte animum tali ratione tenere
versibus in nostris possem, dum perspicis omnem
naturam rerum, qua constet compta figura.
837
Quint. III, 1, 4-5 qua ratione se Lucretius dicit praecepta philosophiae carmine esse complexum; namque
hac, ut est notum, similitudine utitur:
‛ac veluti pueris absinthia taetra medentes
cum dare conantur, prius oras pocula circum
aspirant mellis dulci flavoque liquore’
et quae secuntur.
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beszédében Platón dialógusára utalt, amikor azt írta, hogy a filozófiai tartalmú művekben a
szerző, miként az orvos, a hasznosat kellemessel vegyíti, hogy írása élvezetesebb legyen.838
A paroimiográfusok nem jegyezték e fenti proverbiumot.

Carus gyermekeivel, Carinusszal és Numerianusszal érkezik a lakomára, azonban őket
Diké rögvest eltanácsolja, ami arra enged következtetni, hogy felelősek voltak a korábbi
uralkodó,

Probus

haláláért.

839

Ezután

Diocletianus

érkezik

Galeraianusszal

és

Maximianusszal, s velük együtt jön Constantius Chlorus, Iulianus nagyapja. A négy császár
megjelenése szimbolikus, amint egymás kezét fogva a tetrarchiát jelképezik. Maximianust
azonban

Diké

kirekeszti,

s

őt

szemérmetlennek

(ajselghvV),

bajkeverőnek

(filopravgmwn), megbízhatatlannak (a[pistoV), s a négyesben diszharmónikusnak
(ouj ta; pavnta tw&/ tetracovrdw/ sunw/dw&n) bélyegzi szerzőnk.840
Érdemes

tüzetesebben

is

megvizsgálnunk

e

jelzőket,

hiszen

ellentétükben

(eujsebhvV, pra&oV, pistovV) Iulianusnak az ideális uralkodót illetően támasztott
kívánalmait fedezhetjük fel.
A következő tetrarchia még ennyire sem harmonikus, Liciniust már a kapuból elküldi
Minós, Maxentius sem juthat be, Constantinusnak és gyermekeinek, II. Constantinusnak,
Constansnak és II. Constantiusnak pedig hosszú ideig kell várakozniuk, míg bebocsátást
nyernek, hiszen ők a szerző megítélésében valamennyien méltatlanok voltak az istenekkel
együtt töltött syssitionra.841
A római császárok bevonulása után, Héraklés azzal a kéréssel fordult Zeushoz, hogy
Alexandros is részt vehessen az elsőségért folytatott küzdelemben. Zeus beleegyezik, majd az
egykori makedón uralkodó Caracalla helyét foglalhatja el. 842 A gáncsoskodó istenség és
Quirinus között vita támad: Silenus azt állítja, hogy a római uralkodók nem érték utol a
példaképüknek tekintett Nagy Sándort, a vendéglátó Quirinus szerint azonban többen is
bátran mérhetik össze magukat a makedón hőssel.843
A megmérettetés kritériuma, hogy a császárok közül ki érte el a legtöbb győzelmet,
ekkor megjelenik Iulius Caesar, Octavianus és Traianus, a harcos császárok. Kronos
838

Them. V, 63 B novmoV ga;r ou|toV filosofivaV mhd j oJtiou&n ejrgavzesqai
pro;V movnhn yucagwgivan, aJpantacou& de; tw&/ kecarismevnw/ to; sumfevron
katamignuvnai, w{sper oiJ tw&n ijatrw&n hjpiwvteroi ta; favrmaka pro;V th;n
ai[sqhsin ejpikruvptontai toi&V hJduvsmasin.
839
Müller i. m. (1998) 191.
840
Iulian. Caes. 315 AC.
841
Iulian. Caes. 315 C-316 A.
842
Iulian. Caes. 316 BC.
843
Iulian. Caes. 316 CD.

54

csodálkozva tekint Zeusra, és sérelmezi, hogy köztük egy filozófus sem akadt, ezért kéri,
hogy hívják be Marcus Aureliust. A császár külső jellemzése szimbolikus, s filozófiai
terminusokkal teletűzdelt.844 Az uralkodó a fény-allegóriájaként jelenik meg, ami újplatonikus
értelemben isteni származását jelképezi. 845
Dionysos kérésére az önmegtartóztató sztoikus uralkodó ellentéte, az élvezetekben
kedvét lelő Constantinust is behívják az istenek.
Hosszas mérlegelés után Zeus úgy dönt, hogy a verseny résztvevői a vizóra által
meghatározott idő alatt mondhatják el, hogy mit tettek a birodalomért, ezután pedig
mindegyiküket egyenként fogják próbára tenni.846
Hermés bejelenti a verseny kezdetét. A lírai anapaestusokban írott verssorok érdekes
tagolást mutatnak: az első öt sor Lukianos Démónax című dialógusának allúziója. 847 A
következő sorokkal a háborúban jeleskedő uralkodókat hívják, majd három sorban a
filozófusok a megszólítottak, az ezt követő négy sor egy pontosan nem meghatározható
csoportot jelöl, végül tizenegy soron keresztül Hermés azokhoz szól, akik életükben az
élvezeteknek hódoltak.848
Elsőként Caesar apológiáját hallhatjuk, aki hadi tetteinek sorolása közben szüntelen
Nagy Sándorral hasonlítja össze önmagát. 849 Iulianus szándékosan időz oly sokat a galliai
eseményeknél, hiszen ő néhány évszázaddal később ugyancsak Gallia kelta lakosságával vette
fel a harcot. Figyelemre méltó továbbá a határfolyók (Rajna, Duna) említése, amely később az

844

Iulian. Caes. 317 CD jEpei; de; kai; oJ MavrkoV klhqei;V parh&lqe, semno;V
a[gan, uJpo; tw&n povnwn e[cwn ta; te o[mmata kai; to; provswpon uJpo; ti
sunestalmevnon, kavlloV de; a[macon ejn aujtw&/ touvtw/ deiknuvwn, ejn w|/
parei&cen eJauto;n a[komyon kai; ajkallwvpiston: h{ te ga;r uJphvnh baqei&a
pantavpasi h\n aujtw&/ kai; ta; iJmavtia lita; kai; swvfrona, kai; uJpo;
th&V ejndeivaV tw&n trofw&n h\n aujtw&/ to; sw&ma diaugevstaton kai;
diafanevstaton w{sper aujto; oi\mai to; kaqarwvtaton kai; eijlikrinevstaton
fw&V.
845
Bouffartigue i. m. (1992) 73 sk.
846
Iulian. Caes. 318 BC.
847
Lucian. Dém. 65 A
Lhvgei me;n ajgw;n tw&n kallivstwn
a[qlwn tamivaV, kairo;V de; kalei&
mhkevti mevllein,
Iulian. Caes. 318 D
[Arcei me;n ajgw;n
tw&n kallivstwn
a[qlwn tamivV,
kairo;V de; kalei&
mhkevti mevllein.
848
Iulian. Caes. 318 D-319 D. Müller i. m. (1998) 196.
849
Iulian. Caes. 319 D-322 A.
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Eufrátesszel összefüggésben nyer mélyebb értelmet: mindez Iulianus politikai elképzeléseit és
sikereit mutatja, s célja a politikai propaganda. 850
Nagy Sándor nem késlekedik a válasszal, mert felettébb sértőnek tartja az
összehasonlítást. Hadi vállalkozásait sorolva elsőrendűnek tekinti, hogy a perzsákkal
ellentétben, neki sikerült maga mellé állítania a görögöket, s azt veti Caesar és a római
császárok szemére, hogy a görög városállamok erős szövetsége ellenében Róma esélytelen
lett volna Hellasszal szemben.851
Octavianus monológjában nem törekszik túlszárnyalni az előtte szólót, azonban két
dolgot is hangsúlyoz, az egyik, hogy nem volt érzéketlen a filozófia iránt, másrészt kiemeli,
hogy a birodalmat természetes határokkal vette körül, s eközben Róma nem szenvedett a
polgárháborúktól. 852 Az önnön szelídségével kérkedő Traianus a getákkal és a parthusokkal
vívott harcairól emlékezik meg. 853

4. Levgein te o{pou crh; kai; siga&n o{pou kalovn.(328 D=Eurip. Fr.
417, 2 Nauck)854
(Akkor beszél, amikor kell, s hallgat, amikor illő.)

Marcus Aurelius, a sztoikus császár nem kíván kérkedni tetteivel, amint azt elődei
tették, hiszen tudatában van annak, hogy az istenek előtt semmi sem maradhat rejtve, ezért
nem kétséges, hogy érdemei szerint értékelik. A császár bölcs meglátására vonatkozóan
hangzik el a fenti Euripidésnél fellelhető idézet.
A proverbium konklúzióként hangzott el a következő Marcus Aurelius által bevezetett
érvelésben: ha az istenek mindent tudnak, akkor nem szükséges, hogy a császár előttük
850

Bouffartigue i. m. (1992) 464; Kocsisné Csízy K. i. m. (2004) 91-100; Müller i. m. (1998) 197 skk.
Iulian. Caes. 324 BC oiJ de; pro;V to; gh&raV, wJV a]n ei[poi tiV th&V
JEllavdoV, kai; oujde; pavshV, ajlla; e[nouV mikrou&, hJnivka h[kmaze to;
JEllhnikovn, oujd j o{ti e[sti gignwskomevnou mikrou& devw favnai, movgiV
ajrkevsanteV,
tivneV
a]n
ejgevnesqe,
eij
pro;V
ajkmavzontaV
kai;
oJmonoou&ntaV tou;V {EllhnaV polemei&n uJma&V ejdevhsen# Müller i. m. (1998) 203
sk.
852
Iulian. Caes. 326 AC Ou{tw de; parevscon ejmauto;n th&/ filosofiva/ ceirohvqh,
w{ste kai; th&V
jAqhnodwvrou parrhsivaV hjnescovmhn, oujk ajganaktw&n,
ajll j eujfrainovmenoV ejp j aujth&/, kai; to;n a[ndra kaqavper paidagwgo;n
h] patevra ma&llon aijdouvmenoV. [Areion de; kai; fivlon kai; sumbiwth;n
ejpigravfomai, kai; o{lwV oujde;n ejstin uJf j hJmw&n eijV th;n filosofivan
aJmarthqevn. Müller i. m. (1998) 205 sk.
853
Iulian. Caes. 327 A-328 B. Müller i. m. (1998) 206 sk.
854
Lacombrade kiadásában megadja az euripidési szöveghelyet, azonban arra nem utal, hogy az idézet gnóma
lenne. Lacombrade i. m. (1964) 61.
851
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bizonygassa cselekedeteit, ezért nem beszél, következésképp csak akkor beszél, amikor
kell.855
Euripidés töredékének Iulianusnál található idézete Bouffartigue véleménye szerint
nem pontos, s a késői hagyományozáson alapul. A testimoniumok tanúsága szerint az eredeti
drámarészlet a következőképpen hangzott: siga&n q j o{pou dei& kai; levgein
i{n j ajsfalevV. Ez a sor viszont Aischylus Áldozatvívők című tragédiájának allúziója:
siga&n q j o{pou dei& kai; levgein ta; kaivria (582).856
A

Császárokban

paroimiográfusoknál,

elhangzott

azonban

sor

pontos

rokonértelmű

megfelelőjére

szentenciákat

nem

bőven

akadhatunk

a

találhatunk

a

gyűjteményekben, elsőként a hét görög bölcs nyomait kutató kiadáshoz fordulhatunk,
amelyeket Solónnak, Biasnak, és Chilónnak tulajdonítottak.857
Sextus és Kleitarchos neve alatt ugyancsak hagyományoztak rokonértelmű gnómákat,
s általában a bölcs szófukarságra vonatkoznak, miszerint mindig csak akkor beszéljünk, ha
nem vagyunk híján mondanivalónak, s azt mondjuk, ami pontosan fedi a valóságot.858
855

Iulian. Caes. 328 CD « jAll j e[moige, » ei\pen, « w\ Zeu& kai; qeoiv, lovgwn
oujqe;n dei& kai; ajgw&noV. Eij me;n ga;r hjgnoei&te tajmav, prosh&kn h\n
ejmoi; didavskein uJma&V: ejpei; de; i[ste kai; levlhqen uJma&V tw&n
aJpavntwn oujqevn, aujtoiv me tima&te th&V ajxivaV ». [Edoxe dh; ou\n oJ
MavrkoV tav te a[lla qaumavsiovV tiV ei\nai kai; sofo;V diaferovntwV, a{te
oi\mai diaginwvskwn
Levgein te o{pou crh; kai; siga&n o{pou kalovn.
BARBARA+CAMEMES
A filozófus ismeri a mindent tudó isteneket.
Marcus Aurelius filozófus.
Marcus Aurelius ismeri a mindent tudó isteneket.
A mindent tudó isteneket ismerő tetteit nem bizonygatja.
Tetteit nem bizonygatja Marcus Aurelius.
BARBARA
Aki nem bizonygatja tetteit, az „akkor beszél, amikor kell, s hallgat, amikor illő”.
Marcus Aurelius nem bizonygatja tetteit.
Marcus Aurelius „akkor beszél, amikor kell, s hallgat, amikor illő”.
856
Bouffartigue i. m. (1992) 221.
857
Rec. Par.1 Sol. 14 o} a]n mh; i[dh/V, mh; lavlei: ijdw;n de; sivga Bias 8 a[koue
pollav, Rec. Par.2 5 ajkouvsaV novei, Rec. Par.2 51 ajkouvwn o{ra, Rec. Par.2 53 glw&ttan
i[sce, Rec., Mon. Sol. 6. Apost. VIII 69 b h] sigh;n kaivrion e[cein dei& h] lovgon
wjfevlimon, Rec. Mon. Chilo 14. Diog. L I, 70 hJ glw&tta mh; protrecevtw tou& nou&.
Tziatzi-Papagianni i. m. (1994)
858
Sext. 151 hJ glw&ssa sou tw&/ noi? sou eJspevsqw. Sext. 152 aiJretwvteron livqon
eijkh/& bavllein h] lovgon. = Kleit. 28.= Porph. PM. 14. Sext. 153 skevptou pro; tou&
levgein i{na mh; levgh/V a} mh; dei&.= Kleit. 29 skevptou pro; tou& levgein
i{na mh; levgh/V eijkh&/. Sext. 154 rJhvmata a[neu nou& yovfoV.= Kleit. 30 rJhvmata
a[neu nou& yovfoi. Sext. 155 polulogiva oujk ejkfeuvgei aJmartivan. Sext. 156
braculogiva/ sofiva parakolouqei&.= Kleit. 31 Sext. 157 makrologiva shmei&on
ajmaqivaV.= Kleit. 32 Sext. 160 kairo;V tw&n lovgwn sou prohgeivsqw. Sext. 161 levge
o{te siga&n ouj kaqhvkei. Sext. 162 peri; w|n oujk oi\daV siwvpa. = Kleit. 36 peri;
w|n oujk oi\daV siwvpa. peri; w|n oi\daV, o{ dei& levge. Sext. 162b peri; w|n
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E szinoním közmondások közül nem is egy Porphyrios Markellához írott levelében is
fellelhető.859 Ezekkel külön is érdemes foglalkoznunk, mert itt ismét tartalmi és kontextusbeli
azonosságra is bukkanhatunk. Porphyrios azt írja feleségéhez, hogy a bölcs embert csak
kevesen ismerik, sőt ha úgy akarja, akkor senki, hanem csakis az istenek.860 Iulianus is ezzel a
gondolatmenettel vezette be a fenti közmondást.861

5. jAdwvnidoV kh&poV (329 C)
(Adónis kertje)
A színre lépő Constantinus monológjában valamenyi előtte szólóval polemizál. 862
Silenus csupán egyetlen ironikus kérdéssel fordul hozzá: Adónis kertjei azok, amelyeket a
császár saját műveként mutathat be az isteneknek? Az uralkodó először nem érti a célzást,
majd amikor Silenus elmagyarázza, hogy Adónis kertecskéi azok az asszonyok által
agyagcserépbe ültetett növények voltak, amelyek igen rövid idő alatt elvirágzottak, s az
enyészeté lettek, Constantinus megszégyenülten vonul vissza.863
oi\daV, o{te dei& levge.= Kleit. 36 Sext. 163 a lovgoV para; kairo;n dianoivaV
e[legcoV kakh&V.= Kleit. 37 lovgoV para; kairo;n ajnoivaV e[legcoV. Sext. 163b
oJpovte dei& pravttein, lovgw/ mh; crw&.= Klet. 35
Sext. 164a ejn sullovgw/ prw&toV levgein mh; ejpithvdeue.< Klet. 39 ejn sullovgw/
prw&toV levgein mh; ejpithvdeue: meta; ga;r pleivonaV levgwn o[yei ma&llon
ta; sumfevronta. Sext. 164b hJ aujth; ejpisthvmh ejsti; tou& levgein kai;
siwpa&n.= Kleit. 38, Sext. 165a a[meinon hJtta&sqai tajlhqh& levgonta tou&
perigenevsqai meta; ajpavthV.= Porph. PM. 14 Sext. 165b oJ nikw&n tw&/ ajpata&n
nika&tai ejn h[qei.= Porph. PM. 14, Sext. 165c mavrtureV kakw&n givnontai lovgoi
yeudei&V.= Porph. PM. 14.
859
Porph. PM 14 JaiJretwtevrou soi o[ntoV <livqon> eijkh& balei&n h] lovgon j,
kai; [to;] JhJtta&sqai tajlhqh& levgonta h] nika&n ajpatw&nta: to; ga;r
nikh&san ajpavth/ ejn tw&/ h[qei h{tthtai. MavrtureV de; kakw&n yeudei&V
lovgoi j.
860
Porph. PM. 13 (Pyth. 92=Sext. 145) JSofo;V de; a[nqrwpoV ojlivgoiV ginwskovmenoV,
eij de; bouvlei, kai; uJpo; pavntwn ajgnoouvmenoV, ginwvsketai uJpo; qeou&
j.
861
Iulian. Caes. 328 CD jAll j e[moige, ei\pen, w\ Zeu& kai; qeoiv, lovgwn oujqen
dei& kai; ajgw&noV. Eij me;n ga;r hjgnoei&te tajmav, prosh&kon h\n ejmoi;
didavskein uJma&V: ejpei; de; i[ste kai; levlhqen uJma&V tw&n aJpavntwn
oujqevn, aujtoiv me tima&te th&V ajxivaV.
862
Iulian. Caes. 328 D-329 C.
863
Iulian. Caes. 329 CD Kai; oJ SeilhnovV: « jAll j h\ tou;V jAdwvnidoV khvpouV
w{V e[rga hJmi&n, w\ Kwnstanti&ne, seautou& profevreiV# » ―
Tiv dev, »
ei\pen « eijsi;n ou}V levgeiV
jAdwvnidoV khvpouV# » ― « <Ou}V> aiJ
gunai&keV, »
e[fh, « tw&/ th&V
jAfrodivthV ajndri; futeuvousin
ojstrakivoiV ejpamhsavmenai gh&n lacanivan: clohvsanta de; tau&ta pro;V
ojlivgon aujtivka ajpomaraivnetai ». Kai; oJ Kwnstanti&noV hjruqrivasen,
a[ntikruV ejpignou;V toiou&ton to; eJautou& e[rgon.
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Iulianus szimbóluma sokrétű, s különbözőképpen interpretálható. A jelkép elsőként
utalhat arra, hogy a császár féktelenül élt a gyönyöröknek, másrészt a szerző azzal
összefüggésben is említhette, hogy Antiochiába való érkezésekor, 362-ben éppen Adónisünnepet ült a város, s ezzel magukra a városlakókra és kicsapongó életvitelükre céloz, hiszen
őket ostorozza a Misopógónban is. Az allegóriává bővült metafora ugyanakkor Constantinus
uralkodásának összegzését takarja, ennek során a kert jelképe kozmikus szimbólumként
jelenik meg.864
Az értelmezéshez a paroimiográfusok magyarázata alapján juthatunk el, miszerint
Adónist csupán szépsége miatt magasztalhatjuk, ezért azokra az emberekre szokás mondani,
akik nem hagytak maguk után maradandót.865
A proverbium premisszának tekinthető, s így az érvelés részeként szerepel, amelyet
két úton is értelmezhetünk: ha valaki a hédóné rabságában él, akkor Adónis követője, (mert
csak Adónis követői ültetnek virágot Adónisnak). A másik lehetőség: Constantius életműve
olyan rövidéletű, mint Adónis kertecskéi.866
Bouffartigue szerint három jól elkülöníthető egységet képezhetünk azok alapján, hogy
Iulianus milyen kontextusban említ egyes isteneket, ezek a következők: történeti vagy
etnográfiai összefüggésben, irodalmi diszítőelemként és kulturális vonatkozásban, végül

864

A kert mint a kozmosz szimbóluma: Borzsák I., Dragma VI (Telosz 2003) 7 skk.
Diog. V. I, 12 jAdwvnidoV kh&poV < ejpi; tw&n ajwvrwn kai; ojligocronivwn kai;
ajnavndrwn.
[AdwniV ga;r nevoV tiV eujeidh;V oujde;n ajponavmenoV tou&
kavllouV. ]H o{ti kh&pon liqwvdh kthsavmenoV oujk ajpevlause touvtou. Diog.
I, 14 jAdwvnidoV kh&poi < ejpi; tw&n ajwvrwn kai; mh; ejrjrJizwmevnwn.
jEpeidh; ga;r [AdwniV ejrwvmenoV w]n, wJV oJ mu&qoV, th&V jAfrodivthV,
prohvbhV teleuta&/, oiJ tauvth/ ojrgiavzonteV, khvpouV eijV ajggei&a tina
futeuvonteV h] futeuvousai, tacevwV ejkeivnwn dia; to; mh; ejrjrJizw&sqai
marainomevnwn,
jAdwvnidoV aujtou;V ejkavloun. Greg. Cypr. M. I, 7 jAdwvnidoV
kh&poV < ejpi; tw&n ojligocronivwn kai; ajwvrwn. Greg. Cypr. V. I, 15 jAdwvnidoV
kh&poV < ejpi; tw&n ojligocronivwn kai; ajwvrwn kai; mh; ejrjrJizomevnwn.
Apost. I, 34 jAdwvnidoV kh&poV < ejpi; tw&n ojligocronivwn kai; ajwvrwn kai; mh;
ejrjrJizomevnwn. jEpeidh; ga;r oJ a/[dwniV ejrwvmenoV w]n, wJV oJ mu&qoV,
th&V jAfrodivthV, pro; h{bhV teleuta&/, oiJ tauvth/ ojrgiavzonteV, khvpouV
eijV ajggei&a tina futeuvonteV h] futeuvousai, tacevwV ejkevnwn dia; to;
mh; ejrjrJizw&sqai marainomevnwn, aj/dwvnidoV aujtou;V ejkavloun. Adónis
rövidéletűségét emelte ki tanulmányában Hunt is: Hunt i. m. (1995) 297.
866
BARBARA
Aki a hédóné rabságában él, az Adónis követője.
Constantius a hédóné rabságában él.
Constantius Adónis követője.
865

Más értelmezés szerint:
BARBARA
Aki csupán Adónis kertecskéjét mondhatja magáénak, annak eredménye kevés.
Constantius csupán Adónis kertecskéjét mondhatja magáénak.
Constantius eredménye kevés.
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teológiai témájú értekezéseiben jelennek meg az egyes istenek. Adónis azon nem görög
istenségek közé tartozott, akiről a szerző történeti, etnográfiai vonatkozásban írt.867
A paroimia több antik szerzőnél megtalálható, így Platónnál, aki Adónis rövidéletű
kertjeinek plántálását a filozófiai gondolkodásra neveléssel állítja szembe, amennyiben ez
utóbbi sokkal maradandóbb értéket képvisel.

868

A platóni szöveghelyre Stobaios is

869

hivatkozott.

A bukolikus költők szívesen énekelték meg verseikben Adónist. Theokritos I. és XV.
idilljében is említi, ez utóbbiban olvashatjuk, hogy a szerelmesek az istenségnek kis kertet
szenteltek. Az első idill scholionja kitüntetett figyelmet érdemel, ebben Adónis születését
meséli el a scholiasta. Bión epigrammát írt Adónishoz, ahol azonban az istenség kertjeire
csupán utalást találhatunk. 870

867

Iulianus műveiben fellelhető istenalakokat Bouffartigue nyolc csoportba sorolta. Ezen belül a nyolcadik a
„nem görög istenségek” csoportja, Adónis ide tartozik. Bouffartigue i. m. (1992) 646 sk.
868
Plat. Phaidr. 276 B SWKR. Pantavpasi me;n ou\n. tovde dhv moi eijpev: oJ nou&n
e[cwn gewrgovV, w|n spermavtwn khvdoito kai; e[gkarpa bouvloito genevsqai,
povtera spoudh&/ a]n qevrouV eijV
jAdwvnidoV khvpouV ajrw&n caivroi ejn
hJmevraisin ojktw; gignomevnouV, h] tau&ta me;n dh; paidia&V te kai;
eJorth&V cavrin drw/vh a[n, o{te kai; poioi&: ejf j oi|V de; ejspouvdake,
th&/ gewrgikh&/ crwvmenoV a]n tevcnh/, speivraV eijV to; prosh&kon,
ajgapw/vh a]n ejn ojgdovw/ mhni; o{sa e[speiren tevloV labovnta# 276 E-277 A
SWKR. [Esti gavr, w\ fivle Fai&dre, ou{tw: polu; d j,oi\mai, kallivwn
spoudh; peri; aujta; givgnetai o{tan tiV th&/ dialektikh&/ crwvmenoV,
labw;n yuch;n proshvkousan, futeuvh/ te kai; speivrh/ met j ejpisthvmhV
lovgouV, oi} eJautoi&V tw&/ te futeuvsanti bohqei&n iJkanoi; kai; oujci;
a[karpoi ajlla; e[conteV spevrma, o{qen a[lloiV h[qesi fuovmenoi tou&t j
ajei; iJkanoiv, kai; to;n e[conta eujdaimonei&n poiou&nteV eijV o{son
ajnqrwvpw/ dunato;n mavlista.
869
Stob. Ecl. II, 6, 1 (Hense)<peri; carakth&roV tw&n palaiw&n> Plavtwn ta; polla; w|n
tineV suggravfousi toi&V
jAdwniakoi&V khvpoiV ei[kazen, oi} th;n cavrin
ejfhvmeron e[conteV rJa/divwV maraivnontai. Iulianus is Platón szöveghelyére visszautalva
használhatta a proverbiumot: Müller i. m. (1998) 37, Baldwin i. m. 451. 88. jegyzet.
870
Theokr. XV, 112-117
pa;r me;n oiJ w{ria kei&tai o{sa druo;V a[kra fevronti,
par j d j aJpaloi; ka&poi pefulagmevnoi ejn talarivskoiV
ajrgurevoiV. Surivw de; muvrw cruvsei j ajlavbastra,
ei[datav q j o{ssa gunai&keV ejpi; plaqavnw ponevontai
a[nqea mivsgoisai leukw&/ pantoi&a maleuvrw/,
o{ssa t j ajpo; glukerw& mevli tov tav t j ejn uJgrw&/ ejlaivw/.
Schol. ad Theocr. XV, 113 in testas conserebant, quae quum celerrime germinarent, brevi etiam tempore
arefiebant et nullum praebebant fructum.
Theokr. I, 109-110
wJrai&oV cw&dwniV, ejpei; kai; mh&la nomeuvei
kai; ptw&kaV bavllei kai; qhriva pavnta diwvkei.
Scholia ad Theocr. I, 109 a wJrai&oV cw&dwniV < Kinuvrou tou&
jApovllwnoV kai;
SmuvrnhV qugatrovV, h{tiV kata; mh&nin jAfrodivthV hjravsqh tou& patrovV,
o{ti luvsasa ta;V trivcaV oujde; jAfrodivthn e[cein e[fh toiauvtaV. Kai;
ejlavnqane to;n patevra stolizomevnh kai; sunanamignumevnh wJV qeravpaina.
u{steron de; ejgkumonhvsasa kai; tekou&sa to;n
[Adwnin ejfwravqh kai;
aijscunomevnh hu[xato metabalei&n eijV oJmwvnumon futovn.
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Hasonló értelemben áll Plutarchos Moraliájában, aki az emberi lét rövidségét
szemlélteti Homéros levél-hasonlatával és az asszonyok által ültetett Adónis-kertecskékkel,
amelyekben a zöldnövények gyenge gyökeret eresztenek.871 Továbbá Epiktétos is hivatkozott
rá a sztoikus alapelvekről írott Encheiridionjában.872
Ammianus Marcellinus a Shapur segítségére siető chionita király, Grumbates fiának
meggyilkolása és gyásza kapcsán a következő hasonlatot alkalmazza: a nők úgy sírtak, mint
Venus papnői, akik az érlelődő termés ünnepén, Adónis szertartásain könnyeznek.873
A paroimiográfusok, mint a fentiekben láthattuk, részletes magyarázattal szolgáltak
Adónis kertjeire vonatkozóan: Aphrodité orgiáinak résztvevői egy virágcserépben kis kertet
készítettek Adónisnak, az istenné lett ifjú halandóra emlékezve gyászolták őt, ezzel a
szokással ápolva emlékét. 874 „Adónis kertjeit” az Athos-gyűjteményben is megtalálhatjuk,

In: Schol. ad Theocr. (ed. C. Wendel). Theokritos első idilljének kommentárjában a következőket olvashatjuk:
Theocr. 1. c. hae tastae Adonidis horti nuncupatae proverbi originem dederunt.
Bion I, 64-66
Davkruon aJ Pafiva tovsson cevei, o{sson [AdwniV
Ai|ma cevei: ta; de; pavnta poti; cqoni; givnetai a[nqh.
Ai|ma rJovdon tivktei, ta; de; davkrua ta;n ajnemwvnan.
Bion I, 75-76
Bavlle dev nin stefavnoisi kai; a[nqesi: pavnta su;n aujtw&/
wJV th&noV tevqnake, kai; a[nqea pavnta qanovntwn.
871
Plut. Mor. 560 B « Ou[k, w\ j gaqev, ei\pon, ajlla; mikro;V ou{tw kai;
kenovspoudoV oJ qeovV ejstin, w{ste mhde;n hJmw&n ejcovntwn qei&on ejn
auJtoi&V mhde; prosovmoion aJmwsgevpwV ejkeivnw/ kai; diarke;V kai;
bevbaion,
ajlla;
fuvlloiV,
wJV
{WmhroV
e[fh,
paraplhsivwV
ajpomarainomevnwn pantavpasi kai; fqinovntwn ejn ojlivgw/, poiei&sqai
lovgon tosou&ton, w{sper aiJ tou;V
jAdwvnidoV khvpouV ejp j ojstravkoiV
tisi; tiqhnouvmenai kai; qerapeuvousai gunai&keV, ejfhmevrouV speivrwn
yuca;V ejn sarki; trufera&/ kai; bivou rJivzan ijscura;n ouj decomevnh/
blastanouvsaV, ei\t j ajposbennumevnaV eujqu;V uJpo; th&V tucouvshV
profavsewV# (…)»
872
Epikt. Encheir. IV, 8, 36 a[n de; pro; tou& govnou fu&sai to;n stavcun
ejxenegkh&/, ajtelevV ejstin, ejk khvpou jAdwniakou&.
873
Amm. Marc. XIX, 1, 11 femineo uero miserabili planctu in primaeuo flore succisam spem gentis solitis
fletibus conclamabant, ut lacrimare cultrices Veneris saepe spectantur in sollemnibus Adonidis sacris, quod
simulacrum aliquod esse frugum adultarum religiones mysticae docent.
874
Lásd: Diogen I, 14; Diogen. I, 12 stb. Hasonló, Adónis kertjére vonatkozó közmondások a
paroimiográfusoknál: Zénob. I, 49 jAkarpovteroV ei\ jAdwvnidoV khvpwn < ejpi; tw&n
mhde;n gennai&on tekei&n dunamevnwn ei[rhtai hJ paroimiva: mevmnhtai
aujth&V Plavtwn ejn Faivdrw/. Givnontai de; ou|toi oiJ kh&poi tou&
jAdwvnidoV eijV ajggei&a keravmeia speirovmenoi a[cri clovhV movnhV:
ejkfevrontai de; a{ma teleutw&nti tw&/ qew&/ kai; rJiptou&ntai eijV
krhvnaV. Macar. I, 63 jAkarpovteroV ei\ jAdwvnidoV khvpwn < ejpi; tw&n mhde;n
gennai&on tekei&n dunamevnwn. Apost. VIII, 53 jHliqiwvteroV aj/dwvnidoV tou&
PraxitevlouV < a[/dwniV gavr tiV PraxitevlouV uiJo;V ajpoqanw;n kai;
ejrwthqei;V pro;V to;n ejn a{/dou, tiv kavlliston a[nw katevlipen#
ajpekrivnato, h{lion, selhvnhn, su&ka kai; mh&la: e[doxe gou&n hjlivqioV
tau&ta ejxisw&n tw&/ hJlivw/.
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ahol a kiadó számos szöveghelyet említ.

875

A Suda lexikonban a közmondás

paroimiográfusoknál olvasható értelmezése mellett az a magyarázat szerepel, hogy a
közönséges és hiú emberekkel összefüggésben használták.876
A kommentárokban szintén találkozhatunk a közmondással, Eusthatios Iliashoz írott
megjegyzésénél, és Simplikios interpretációjában, amelyet Aristotelés De coelo munkájához
készített.877

Iulianus írásának következő részében az istenek arról kérdezik az uralkodókat, hogy
mit tekintettek életük vezérfonalának. Alexandrost a mindenáron való győzelem (to;
pavnta nika&n) irányította élete során. Érdemes végigkövetnünk Silenus és Alexandros
párbeszédét: Silenus élcelődve faggatja, hogy vajon kik felett akart leginkább győzelmet
aratni, s Aristotelés tanaira utalva magát vajon mely genushoz sorolja: a lelketlen
(a[yucon), a lelkes (e[myucon) vagy az élők (zwovn) fajához? Nagy Sándor azzal érvel,
hogy ez apotheózisa következtében nem is kétséges, majd Dionysos követőjének azon
csipkelődésére, hogy még önnön indulatai is gyakran lettek urrá felette, azt válaszolja, hogy
az uralkodás és az alázat egy és ugyanaz.878

875

Ath. VA 12 jAdwvnidoV kh&poi. ejpi; tw&n pro; th&V w{raV xhrainomevnwn h]
ajpollumevnwn khvpwn h] ghdivwn. tw&/
jAdwvnidi ga;r khvpouV tecnhtou;V
ajnetivqoun
a[nqesi
komw&ntaV,
a}
pro;
th&V
w{raV
hjfanivzonto,
aijnittovmenoi to; a[wron tou& qanavtou& aujtou&. Athos i. m. (1995) 127 skk.
876
Suda A 517
jAdwvnidoV kh&poi < ejk qridavkwn kai; maravqrwn, a{per
katevspeiron ejn ojstravkoiV. crw&ntai d j ejpipolaivwn kai; kouvfwn th&/
paroimiva/.
jAdwvnidoV kh&poi < ejpi; tw&n ajwvrwn kai; ojligocronivwn
kai; mh; ejrjrJizwmevnwn.
877
Eustath. ad Hom. Od. 11, 590 (1701, 45) ejpi; tw&n ajkavrpwn kai; wjkumovrwn: kh&poi
ga;r
jAdwvnidoV futavria tacu; ajnaqavllonta e[sw cuvtraV h] ajrjrJivcou
kai; o{lwV kofivnou tino;V, kai; aujtivka rJiptouvmena kata; qalavsshV kai;
ajfanizovmena kaq j oJmoiovthta tina tou& kata; to;n wjkuvmoron
[Adwnin
qanavtou, o}V ajnqhvsaV neothvsion tacu; ajphvnqhse, katablhqei;V uJpo;
[AreoV kata; to;n mu&qon: gunai&keV de; tou;V toiouvtouV thmelou&sai
khvpouV wJsivoun ejpitafivouV
jAdwvnidi. Eustath. ad Hom Il. 22, 499 mavraqra
jAdwvnidoV kh&poi Simplic. ad Arist. De coelo 6 B (PG 183) ejgw; de; oi\da ta;V
toiauvtaV propeteivaV w{sper tou;V kaloumevnouV
jAdwvnidoV khvpouV
ajnqei&n para; toi&V ajnaisqhvtoiV kai; nomisqeivaV ei\naiv ti ejn
ojlivgaiV hJmevraiV ajposbevsqai.
878
Iulian. Caes. 330 C-331 A Kai; oJ Seilhno;V w{sper oiJ qaumavzonteV eijrwnikw&V
mavla: « jIouv, ijouv, » e[fh, «tw&n dialektikw&n kigklivdwn. Aujto;V de;
hJmi&n ejn potevrw/ sauto;n qhvseiV gevnei, tw&n ajyuvcwn h] tw&n ejmyuvcwn
te kai; zwvntwn#» kai; o}V w{sper ajganakthvsaV:
«Eujfhvmei,»
e[fh:
«
uJpo; ga;r megaloyucivaV, o{ti dh; kai; qeo;V genoivmhn, ma&llon de; ei[hn,
ejpepeivsmhn » . < « Aujto;V ou\n, » ei\pen, « hJtthvqhV seautou& pollavkiV,
ojrgh&V h] luvphV h] tinoV toiouvtou to;n nou&n kai; ta;V frevnaV h{ttw
kai; ceivrw poihvsaV » . ― « jAll j aujto;n eJautou&, » ei\pen oJ
jAlevxandroV.
«kratei&n kai; hJtta&sqai oJmwnuvmoV
<levgetai> : ejmoi;
de; h\n uJpe;r tw&n pro;V a[llouV oJ lovgoV. A gyengébb érvet erősebbé tenni kifejezést
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Végül Silenus Euripidést idézve könnyekre fakasztja a hatalmas uralkodót:

« Oi[moi, kaq j JEllavda wJV kakw&V nomivzetai,
{Otan trovpaion polemivwn sthvsh/ stratovV ».
(Eurip. Androm. 693-694=Iulian. Caes. 311 B)
„Jaj, Hellasz-szerte rossz szokás uralkodik:
ha zsákmányból emléket állít egy sereg.”
(ford.: Kerényi Grácia)

Ezek után Caesar vonják kérdőre, hogy mi volt számára a legfontosabb,
Alexandroséhoz nagyon hasonló választ ad: célja az volt, hogy „első legyen” (to;
prwteuvein). Ezt sikerült elérnie, azonban mégsem szerették, veti szemére Silenus, annak
ellenére, hogy adományaival igyekezett megnyerni a tömeget.879
Octavianus a helyes uralkodást (basileu&sai kalw&V) tartotta elsődlgesnek,
Silenus erre Dionysiost és Agathoklést hozza fel példaként, akik ugyancsak azt hitték
magukról, hogy kiválóan uralkodnak. Octavianusnak Iulius Caesar apotheózisára célozva azt
róják fel, hogy isteneket alkotott.880

6. Bavll j eijV makarivan (333 B)
(Menj a pokolba!)

Traianus válaszából megtudhatjuk, hogy ő bölcsebben törekedett a győzelemre (to;
pavnta nika&n), mint az előtte szóló Alexandros. Silenus azzal gúnyolja a császárt, hogy
egész életében förtelmes vágyait elégítette ki. Dionysos szájából hangzik el a fenti
proverbium, amikor azon háborodik fel, hogy követője nem hagyja, hogy a császárok
maguktól beszéljenek. 881 A paroimia csupán köznyelvi fordulatként szerepel, hisz nem
csatlakozik hozzá semmiféle magyarázat, s nem valamely szövegrész konklúziója.

önmagában is proverbiális kifejezésnek tekinthetjük, ami a szofisták tevékenységére vonatkozó, s Platón által
gyakran használt terminus technicus volt.
879
Iulian. Caes. 332 A « jAlla; tou&to mevn,» ei\pen, « ejdunhvqhV: ajgaphqh&nai
de; uJp j aujtw&n oujc oi|oV te ejgevnou, kai; tau&ta pollh;n me;n
uJpokrinavmenoV w{sper ejn dravmati kai; skhnh&/ filanqrwpivan, aijscrw&V
de; aujtou;V pavntaV kolakeuvwn ».
880
Iulian. Caes. 332 CD.
881
Caes. 333 AB JO de; JErmh&V pro;V to;n Trai>ano;n blevyaV: « Su; dev, »
ei\pe, « tiv dianoouvmenoV e[pratteV o{saper e[praxaV#»
< « Tw&n aujtw&n
jAlexavndrw/ swfronevsteron, » ei\pen, « wjrevcqhn. » Kai; oJ SeilhnovV: «
jHtthvqhV ou\n, » ei\pe, « su; tw&n ajgennestevrwn. JO me;n ga;r qumou& to;
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Zénobiosnál, Diogenianosnál, Kyprosi Gregóriosnál és Makariosnál is megtalálhatjuk
a szólás kimerítő interpretációját más szinoním proverbiumokkal együtt. Zénobios még a
Makariva jelentését is magyarázta, miszerint Makaria Héraklés leánya volt, aki egy jósda
tanácsára hallgatva életét áldozta, amikor Eurystheus haddal vonult Athén ellen, az
interpretáció rövidített változata Apostoliosnál is szerepel. 882

7. tetravgwnoV a[neu yovgou tetugmevnoV (333 B=Simonid. Fr. 5, 2 Bergk)
(Gáncs nélküli, jól elkészített, tökéletes-mint a négyzet.)
plei&ston h{ttwn h\n, su; de; aijscra&V hJdonh&V kai; ejponeidivstou». < «
bavll j eijV makarivan, » ei\pen oJ DiovnusoV, « ejpei; skwvpteiV su;
pavntaV aujtou;V kai; poei&V oujqe;n uJpe;r eJautw&n levgein. jAlla; ejp j
ejkeivnwn ei\ce soi cwvran ta; skwvmmata...»
882
Zénob. II, 61 bavll j eijV Makarivan < oiJ me;n kata; eujfhmismo;n
ejxedevxanto levgesqai, ajnti; tou&, bavlle eijV deilaiovthta. Makarivan
ga;r ejn
{Aidou cwrivon diatupou&sin. OiJ de; th;n Makarivan qugatevra
fasi;n JHraklevouV, kai; kata; crhsmo;n eijV eJkouvsion qavnaton eJauth;n
ejpidou&nai, kata; th;n EujrusqevwV ejpi; ta;V jAqhvnaV strateivan. Meta;
qavnaton ga;r JHraklevouV, diwvkontoV EujrusqevwV tou;V ejkeivnou pai&daV,
kai; pro;V to;n tou&
jElevou bwmo;n tw&n JHrakleidw&n proVpefeugovtwn,
jAqhnai&oi
mh;
ejkdidovnteV
aujtouvV,
pro;V
Eujrusqeva
povlemon
uJpevsthsan: (kai;) crhsmou& doqevntoV, ajpallaghvsesqai th&V EujrusqevwV
katadromh&V, ei[ tiV tw&n JHrakleidw&n pro;V qavnaton eJauth;n ejxevdoto,
kai; sumbalovnteV jAqhnai&oi nikw&sin Eujrusqeva, kai; pollw&n pesovntwn,
Eujrusqeva
{UlloV ajpevkteine pai&V
JHraklevouV, kai; aujtou& th;n
kefalh;n pro;V
jAlkmhvnhn ejkovmisen: hJ de; kerkivsi tou;V ojfqalmou;V
ejxwvruxen aujtou&. To;n ou\n tavfon th&V MakarivaV a[nqesi kai; stefavnoiV
timw&nteV oiJ jAqhnai&oi ejpevlegon, bavll j eijV Makarivan. To; me;n ou\n
prw&ton ejpi; tw&n kat j ajreth;n didovntwn eJautou;V eijV qavnaton hJ
paroimiva ejlevgeto: u{steron de; katacrhstikw&V ejpi; pavshV ajfosiwvsewV.
Apost. IV, 72 Bavll j ejV Makarivan < oi|on eijV a{/dou. Makariva ga;r hJ
JHraklevouV oJphnivka ejpestravteusen oJ Eujrusqeu;V tai&V
jAqhvnaiV
eJauth;n ajpevdwke sfavgion uJpe;r th&V tw&n loipw&n swthrivaV. Ezt a történetet
egy Platón-scholion még pontosabban írja le, amint azt Apostolios idézett proverbiumának kommentárjában
megtalálhatjuk: Schol. Plat. 393 Bekk
JHraklevouV qugavthr, Makariva tou[noma, h}n
lovgoV
kata;
th;n
EujrusqevwV
ejpi;
ta;V
jAqhvnaV
strateivan
aujtokevleuston eJauth;n uJpe;r th&V povlewV eijV sfagh;n ejpidou&nai:
tou;V ou\n jAqhnaivouV kata; th;n timh;n th&V paidovV, bavllontaV aujth;n
a[nqesi kai; stefavnoiV, parakeleuvesqai toi&V a[lloiV „bavll j eijV
Makarivan,” wJV th;n paroimivan parelqei&n kai; ejpi; tw&n proqumoumevnwn
ti, au\qiV de; katacrhstikw&V kai; ejpi; pavshV ajfosiwvsewV. Dou&riV de;
fhsin o{ti au{th th;n pura;n tou& patro;V katevsbese, kai; ejx ejkeivnou
para; Makedovsi nenovmistai ta;V qugatevraV tw&n khdeuomevnwn, oi|V a]n
w\si pai&deV, to; aujto; pravttein ejpi; toi&V patravsin. Diogen. II, 4 Bavll j
ejV u{dwr < ejpi; tw&n ojlevqrou ajxivwn: oi|on katapovntison: toiou&ton
kai; tov: bavll j ejV kovrakaV, bavll j ejV fqovron: to; de; ball j ejV
makarivan ejpi; kalw&/. Hasonló helyek: Diogen. III, 51 Bavll j ejV u{dwr < ejpi;
tw&n ojlevqrou ajxiwn. Greg. Cypr. L. I, 67 bavll j ejV u{dwr < ajnti; tou&
katapovntison. ejpi; tw&n ojlevqrou& ajxivwn. Makar. II, 72 bavll j ejV u{dwr <
ejpi; tw&n ojlevqrou& ajxivwn. h[goun katapovntison. bavll j ejV o[leqron:
kai; bavll j ejV fqovron: kai; bavll j ejV kovrakaV < o{moia. Bavll j
kovrakaV Zenob. II, 77 Bavll j fqovron Apost. VI, 65; VII, 95.
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Az imént vázolt beszélgetés keretében továbbra is Silenust és Dionysost hallhatjuk:
Dionysos egy, a fenti Simonidéstől származó idézettel jellemzi, s vezeti be a következő
uralkodót, Marcus Aureliust.883 Az érvelésben is szerepet játszik ez a proverbiális színezetű
idézet, amennyiben a szerző már sztoikus császár belépésekor hibátlanságára kívánt utalni.884
Ezt a töredék-részletet Platón Prótagoras című dialógusában találhatjuk meg, s őt
követte Iulianus is, amikor Simonidésre hivatkozott.

885

A magyarra fordításakor

nehézségekbe ütközünk, hiszen a költő a derék embert olyan tökéletesnek írja le, mint
amilyen egy jól megformált négyzet. A szókép allegóriát takar, s a pythagoreus gondolatokkal
átitatott újplatónikus írónál nem véletlenszerű a négyes szám említése sem, ha a korábban
részletesen taglalt tetraktysre gondolunk.
A közmondásgyűjtőknél nem szerepel a versrészlet. Iulianus azonban még egy helyen
idézte Simonidést („hallgatni arany”) s amott minden kétséget kizáróan megállapíthatjuk,
hogy egy proverbium kapcsán hivatkozott a szerzőre.886

8. to; mimei&sqai qeouvV (333 D)
(Az istenekhez való hasonulás.)
9. uJpo; puvktou dexiou& plhgeivV (334 A)
(mintha egy jó ökölvívó ütötte volna ki)

883

Iulian. Caes. 333 BC provsece de; nu&n, o{pwV ajntilhvyh/ tou& Mavrkou. Dokei&
ga;r ei\naiv moiv pwV ajnh;r kata; to;n Simwnivdhn « tetravgonoV a]neu
yovgou tetugmevnoV. » Kai; oJ JErmh&V blevyaV eijV to;n Mavrkon: « Soi; dev,
» ei\pen « w\ Bh&re, tiv kavlliston ejdovkei tou& bivou tevloV ei\nai# » kai;
o{V hjrevma kai; swfrovnwV: « To; mimei&sqai, » e[fh « tou;V qeouvV. » Plat. Prot.
339 B a[ndr j ajgaqo;n me;n ajlaqevwV calepovn, cersivn te kai; posi; kai;
novw/ tetravgwnon a[neu yovgou tetugmevnon. Érdemes belepillantanunk a másik
szöveghelybe is, ahol a kontextusból kiderül, hogy miért hivatkozott Platón Simónidésre: Plat. Prot. 343 E-344
A ajll j uJperbato;n dei& qei&nai ejn tw&/ a[/smati to; ajlaqevwV, ouJtwsiv
pwV uJpeipovnta to; tou& Pittakou&, w{sper a]n eij qei&men aujto;n levgonta
to;n Pittako;n kai; Simwnivdhn ajpokrinovmenon, eijpovnta, w\ a[nqrwpoi,
calepo;n ejsqlo;n e[mmenai, to;n de; ajpokrinovmenon o{ti w\ Pittakev, oujk
ajlhqh& levgeiV: ouj ga;r ei\nai ajlla; genevsqai me;n ejstin a[ndra
ajgaqo;n cersiv te kai; posi; kai; novw/ tetravgwnon, a[neu yovgou
tetugmevnon, calepo;n ajlaqevwV.
884
BARBARA
Aki feddhetetlen jellemű, az tökéletes, mint a négyzet.
Marcus Aurelius feddhetetlen jellemű.
Marcus Aurelius tökéletes, mint a négyzet.
885
Bouffartigue i. m. (1992) 97.
886
I Const. 3 B a[meinon tou& th&V siwph&V ajkinduvnou gevrwV (Simonid. 66 fr.; Apost. VII,
97). Iulianus által felhasznált Simonidés-töredékekről: Bouffartigue i. m. (1992) 252.

54

Marcus Aurelius Hermés azon kérdésére, hogy mi volt élete célja, azt válaszolja, hogy
az istenekhez való hasonulás (to; mimei&sqai qeouvV) (333 D), majd Silenus
gáncsoskodására azt is megmagyarázza, hogy ez a hasonulás nem külsőségekben értendő,
hanem gondolkodásunkban megy végbe: az utánzás a szükségletek redukálásában és a
jócselekedetben áll. 887 Silenus megütközését érzékelteti a fenti Platón-dialógusból származó
proverbiális kifejezés (uJpo; puvktou dexiou& plhgeivV). 888 A reminiszcenciát
csupán köznyelvi fordulatnak tekinthetjük, nem játszik szerepet az érvelésben.
A gyűjtőknél nem találhatjuk meg a kifejezést, azonban Iulianus kiváló elemzője,
Bouffartigue is a proverbiumok közé sorolta. Méghozzá szerzőnk jelen esetben azzal a céllal
idézte Platónt, hogy maga is közmondássá tegye a Prótagoras e sorait.889

10. ajgaqo;V kai; ejcevfrwn
th;n auJtou& filevei kai; khvdetai (334 C=Hom. Il. IX, 341)
(„De hiszen, ki derék meg eszes, mind/ kedveli ám a magáét s gondol véle” (ford.: Devecseri
G.)

887

E követelmények a jó sztoikus ismérvei voltak. Iulianus azonban nem mindig ilyen következetes a
sztoikusokat, illetve Marcus Aureliust illetően. In: Bouffartigue i. m. (1992) 551 skk. l. alább Iulian. Caes. 333
C-334 A.
BARBARA
Az igaz filozófus életcélja „az istenekhez való hasonulás”.
Marcus Aurelius igaz filozófus.
Marcus Aurelius életcélja „az istenekhez való hasonulás”.
888
Iulian. Caes. 333 C-334 A jAlla; kai; oJ
JErmh&V oujk ejbouvleto
polupragmonei&n, pepeismevnoV o{ti pavnta MavrkoV ajkolouvqwV ejrei&. Toi&V
me;n ou\n a[lloiV qeoi&V ejdovkei tauvth/: movnoV de; oJ SeilhnovV: « jAll j
ouj ma; to;n Diovnuson ajnevxomai touvtou tou& sofistou& ». < « Tiv dhvpote
ga;r h[sqieV, » ei\pe, « kai; e[pineV oujc w{sper hJmei&V ajmbrosivaV te kai;
nevktaroV, a[rtou de; kai; oi[nou# » ― « jAll j e[gwge, » ei\pen, « oujc
h|/per ou\n w[/mhn tou;V qeou;V mimei&sqai, tauvth/ proseferovmhn sitiva
kai; potav: to; sw&ma de; e[trefon, i[swV me;n yeudw&V, peiqovmenoV de;
o{ti kai; ta; uJmevtera swvmata dei&tai th&V ejk tw&n ajnaqumiavsewn
trofh&V. Plh;n ouj kata; tau&ta ge uJma&V ei\nai mimhtevouV, ajlla; kata;
th;n diavnoian uJpevlabon ». jOlivgon oJ Seilhno;V w{sper uJpo; puvktou
dexiou& plhgeivV: « Ei[rhtai mevn soi tou&to, » ei\pe, « tuco;n oujk
ajtovpwV, ejmoi; dev, » e[fh, « tou&to fravson, tiv pote ejnovmizeV ei\nai
th;n tw&n qew&n mivmhsin# » kai; o{V: « Dei&sqai me;n wJV ejlaxivstwn, eu\
poei&n de; wJV o{ ti mavlista pleivstouV. » ― « Mw&n ou\n, » ei\pen, «
oujqeno;V ejdevou# » kai; oJ MavrkoV: « jEgw; me;n oujqenovV, i[swV de; to;
swmavtiovn mou mikrw&n. ...»
889
Bouffartigue i. m. (1992) 177 sk., 311.
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Amikor Silenus arról faggatja Marcus Aureliust, hogy feleségét miért emelte az
istenek közé, s fiát, Commodust miért tette örökösévé, a császár hitvesét illetően a fenti
homérosi sorokkal válaszol. Az idézet Marcus Aurelius érvelésében döntő.890
A paroimiográfusoknál nem tartották számon e homérosi sorokat, s Stobaios sem
jegyezte fel.

Ezután Constantinust kérdezi Hermés, aki az öröklést és az adományozást tartotta
legfőbb céljának. Silenus ismét porig alázza a császárt: „akkor tehát bankár szeretnél lenni,
miközben magadról megfeledkezve egy szakács vagy egy komorna módjára tengeted
életed”.891
Ezzel befejeződött a verseny, az istenek titkosan szavaznak: Marcus Aureliusra esik a
választás. Hermés felszólítja a császárokat, hogy válasszanak maguknak patronáló isteneket
(prostavthV, hJgemwvn). Ebben az allegorikus zárójelenetben mindenki megválasztja
pártfogó istenét, akit egyúttal példaképének tekint: Alexandros Héraklést, Octavianus
Apollónt, Marcus Aureliust Kronos és Zeus kíséri, a sokáig bolyongó Caesart Arés és
Aphrodité szánja meg, Traianus Alexandroshoz csatlakozik. Constantinus Tryphében véli
felfedezni támogatóját, aki egyszersmind életvitelét is reprezentálja, majd Asótiához vezeti.892
Ezután sikerül megtalálnia Jézust, aki mindenkinek megbocsát, Constantinus bűneit szentelt
vízzel igyekszik lemosni. 893
E gondolat jegyében a kereszténységgel szemben, amelyben a hit Isten ajándéka s nem
egyéni érdem, most Mithras jelenik meg, aki nem más, mint Zeus és Hélios, hogy
890

Iulian. Caes. 334 BC DovxantoV ou\n kai; tou&to ojrqw&V eijrhkevnai tou&
Mavrkou, to; tevloV ajporouvmenoV oJ Seilhno;V ejpifuvetai toi&V peri; to;n
pai&da kai; th;n gameth;n aujtw&/ dokou&sin oujk ojrqw&V oujde; kata;
lovgon pepioh&sqai, th;n me;n o{ti tai&V hJrwivnaiV ejnevgraye, tw&/ de;
o{ti th;n hJgemonivan ejpevtreyen. « jEmimhsavmhn, » ei\pe,«kai; kata;
tou&to tou;V qeouvV:
JOmhvrw/ me;n ga;r ejpeiqovmhn levgonti peri; th&V
gameth&V o{ti a[ra o{stiV
ajgaqo;V kai; ejcevfrwn
th;n auJtou& filevei kai; khvdetai:
peri; de; tou& paido;V aujtou& tou& Dio;V ajpovfasin e[cw.
BARBARA
A derék és eszes ember kedveli, s óvja a sajátját. (feleségét)
Marcus Aurelius derék és eszes ember.
Marcus Aurelius kedveli, s óvja a sajátját. (feleségét)
891
Iulian. Caes. 335 AB.
892
Iulian. Caes. 335 D-336 A.
893
Iulian. Caes. 336 AB « {OstiV fqopeuvV, o{stiV miaifovnoV, o{stiV ejnagh;V kai;
bdelurovV, i[tw qarrw&n: ajpofanw& ga;r aujto;n toutw/i; tw&/ u{dati
louvsaV aujtivka kaqarovn, ka[n pavlin e[nocoV toi&V aujtoi&V gevnhtai,
dwvsw to; sth&qoV plhvxanti kai; th;n kefalh;n patavxanti kaqarw&/
genevsqai », sfovdra a[smenoV ejnevtucen aujtw&/, sunexagagw;n th&V tw&n
qew&n ajgora&V tou;V pai&daV.
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szolgálatába fogadva biztos utat mutasson Iulianusnak. 894 Hermés emelkedik szóra, s
Iulianushoz intézvén beszédét így szól: „Melléd apádat, Mithrat adom, hogy megismerd, s
kövesd parancsait…”. Iulianus az eleusisi misztériumokból ismert Jó Reménnyel ( jAgaqh;
ejlpivV) távozik.895

Or. XI (IV) Hélioshoz
A császár antiochiai tartózkodása idején ugyancsak Salustiosnak címezte Hélioshimnuszát, amely sok tekintetben rokon az Istenek Anyjához, Kybeléhez szóló írásművel. Az
uralkodó az imént bemutatott Caesares című szatírájával közel egy időben, 362
decemberében, Sol Invictus tiszteletére fogalmazta meg. 896
Ez a beszéd sem nélkülözi a politikai párhuzamot: Hélios univerzális királysága nem
más, mint az ideális királyság legmagasabb foka. Az istenségről és hatóerejéről szóló
értekezést

ugyanakkor egyfajta

filozófiai monoteizmusnak tekinthetjük.

Benne az

újplatonizmus elsősorban Iamblichos és Porphyrios által közvetített vallási, filozófiai
elképzeléseivel találkozhatunk: Hélios a minden létező közötti közvetítő kapcsot alkotja.897

894

Müller i. m. (1998) 214.
Iulian. Caes. 336 C « Soi; de;, » pro;V hJma&V levgwn oJ JErmh&V, « devdwka to;n
patevra Mivqran ejpignw&nai: su; de; aujtou& tw&n ejntolw&n e[cou, pei&sma
kai; o{rmon ajsfalh& zw&ntiv te seautw&/ paraskeuavzwn, kai; hJnivka a]n
ejnqevnde ajpievnai devh/, meta; th&V
jAgaqh&V ejlpivdoV hJgemovna qeo;n
eujmenh& kaqista;V seautw&/. »
896
Iulian. Hél. 157 BC Tau&ta soi, w\ fivle Salouvstie, kata; th;n triplh&n tou&
qeou& dhmiourgivan evn trivsi; mavlista nuxi;n wJV oi|on te h\n ejpelqovnta
moi th&/ mnhvmh/ kai; gravyai pro;V se; ejtovlmhsa, ejpeiv soi kai; to;
provteron eijV ta; Krovnia gegrammevnon hJmi&n ouj pantavpasin ajpovblhton
ejfavnh.
TeleiotevroiV
de;
eij
bouvlei
peri;
tw&n
aujtw&n
kai;
mustikwtevroiV lovgoiV ejpisth&sai, <ejntucw;n toi&V> para; tou& qeivou
genomevnoiV jIamblivcou peri; tw&n aujtw&n touvtwn suggravmmasi to; tevloV
ejkei&se th&V ajnqrwpivnhV euJrhvseiV sofivaV. Bidez i. m. (1940) 317; Lacombrade i. m.
(1964) 75; Marcone 362. december 15-17. közé datálta a munkát: Prato, Marcone i. m. (1987) 320.
897
Asmus i.m. (1908) 131; Iulian. Hél. 141 D-142 B TivV ou\n hJ sfragi;V kai; oi|on ejn
kefalaivw/ ta; pavnta perilambavnousa hJ peri; th&V oujsivaV tou& qeou&
novhsiV, aujto;V hJmi&n ejpi; nou&n qeivh boulomevnoiV ejn bracei&
sunelei&n thvn te aijtivan, ajf j
h|V proh&lqe, kai; aujto;V o{stiV
ejstiv, tivnwn te ajpoplhroi& to;n ejmfanh& kovsmon. JRhtevon ou\n wJV ejx
eJno;V me;n proh&lqe tou& qeou& ei|V ajf j
eJnovV tou& nohtou& kovsmou
basileu;V {HlioV, tw&n noerw&n qew&n mevsoV ejn mevsoiV tetagmevnoV kata;
895
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Az írásmű témakörének megfelelően ebben a beszédben nem szerepelnek
közmondások, csupán elvétve akadhatunk egy-egy proverbiális színezetű szöveghelyre.898
Az oratio a következő részekre tagolódik:
Bevezetés: Iulianus személyes viszonya a témához (130 A-132 C)
Tárgyalás:
A – Hélios szubsztanciája (132 C-142 B)
I. Eredete (132 C-133 A)
II. A pogány istenvilág feletti hatalma (133 A-138 C)
III. Központi helyzete az Univerzumban (138 C-141 B)
B – Hélios hatása és megnyilvánulási formái (141 B-157 B)
I. Természetfeletti ereje (141 B- 145 D)
II. Látható alkotó tevékenysége (145 D-157 B)
a, Az égi szférában (145 D-150 D)
b, A Hold alatti szférában (150 D-157 B)
1. Az emberek boldoggá tétele (152 A-153 D)
2, A rómaiak boldoggá tétele (153 D-157 B)
Befejezés: a beszéd sajátos műfaja (157 B-158 C)899

1. o{ssa te gai&an e[pi pneivei te kai; e{rpei (Hél. 130 B=Hom. Il.
XVII, 447; Od. XVIII, 130; Cleanth. Fr. 537 SVF)
(Mindenki, aki él és mozog a földön.)900
pantoivan mesovthta, th;n oJmovfrona kai; fivlhn kai; ta; diestw&ta
sunavgousan, eijV e{nwsin a[gwn ta; teleutai&a toi&V prwvtoiV, teleiovthtoV
kai; sunoch&V kai; gonivmou zwh&V kai; th&V eJnoeidou&V oujsivaV ta; mevsa
e[cwn ejn eJautw&/, tw&/ te aijsqhtw&/ kovsmw/ pantoivwn ajgaqw&n
prokaqhgouvmenoV, ouj movnon di j h|V aujto;V aujgh&V perilavmpei kosmw&n
kai; faidruvnwn, ajlla; kai; th;n oujsivan tw&n hJliakw&n ajggevlwn
eJautw&/ sunuposthvsaV kai; th;n ajgevnnhton aijtivan tw&n ginomevnwn
perievcwn, e[ti te pro; tauvthV tw&n aji>divwn swmavtwn th;n ajghvrw kai;
movnimon th&V zwh&V aijtivan. Iulianus istenvilágáról: Bouffartigue i. m. (1992) 648 skk. Érdekes
eredményre jutunk, ha Proklos Hélioshoz és Aphroditéhoz írott himnuszait összevetjük elsősorban Iulianus
Hélioshoz szóló oratiojával, ugyanis nem egy ponton találhatunk egyezéseket, hasonló megfogalmazást az
ötödik századi filozófustól. Procli Hymni (ed. E. Vogt) (Wiesbaden 1957) 47 skk.
898
Bouffartigue véleménye szerint az Istenanyához és a Hélioshoz írott himnuszokban egy proverbium sem
szerepel. Bouffartigue i. m. (1992) 312.
899
A vázlat Asmus tagolását követi: Asmus i. m. (1908) 133 sk.
900
Iulianus csupán a fenti egyetlen sort idézte, amely a műfordításban elválaszthatatlan az azt megelőzőtől, s
éppen ez a hiány bizonyítja, hogy Iulianust az emberiséggel, az emberi fajjal szemben nem a pesszimizmus
jellemezte. Bouffartigue i. m. (1992) 154. Hom. Il. XVII, 446-447
Ouj me;n ga;r tiv pouv ejstin ojizurwvteron ajndro;V
Pavntwn o{ssa te gai&an e[pi pneivei te kai; e{rpei.
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Iulianus Napistenhez írott himnuszát e homérosi idézettel vezeti be, jelezve, hogy
műve minden filozófiai értelemben vett lelkes élőlényhez szól. Ezek után arról vall, hogy
milyen személyes kapcsolat fűzi őt Hélioshoz. 901 Megtérését a pogány istenvilághoz Pál
fordulásával rokoníthatjuk, akit szintén egy erős fényjelenség vezérelt útján.902
Az idézet csupán a beszéd díszeként hangzik el, s gyakori előfordulása arról árulkodik,
hogy utóbb szállóigeként használhatták. Az érvelésben nem játszik szerepet e homérosi sor.
A közmondásgyűjtőknél nem található meg, azonban Stobaios válogatásában
szerepel. 903

2. crh; peivqesqai toi&V sofoi&V (131 C)
(A bölcs szóra hallgatni kell.)

Az oratio kezdetén, mielőtt a szerző hozzáfogna Hélios lényegének ismertetéséhez, a
fenti proverbiális jellegű közbevetést teszi. A bizonyításban csupán oly mértékben játszik

„Mert hisz az embernél a világon nincs nyomorultabb
mindama lény közt, mely lélegzik s mászik a földön.” (Hom. Il. XVII, 446-447) (ford.: Devecseri G.)
Hom. Od. 130 [Oujde;n ajkidnovteron gai&a trevfei ajnqrwvpoio....]
„nem táplál ez a föld gyarlóbbat az emberi nemnél,
semmilyen élőt, mely lélegzik s mászik a földön:” (Hom. Od. 130-131) (Ford.: Devecseri G.) Iulian. Hél. 130 B
Proshvkein uJpolambavnw tou& lovgou tou&de mavlista me;n a{pasin
o{ssa te gai&an e[pi pneivei te kai; e{rpei,
kai; tou& ei\nai kai; logikh&V yuch&V kai; nou& meteivlhfen oujc h{kista
de; tw&n a[llwn aJpavntwn ejmautw&/: kai; gavr eijmi tou& basilevwV
ojpado;V JHlivou.
901
Iulian. Hél. 130 BD ejntevthkev moi deino;V ejk paivdwn tw&n aujgw&n tou& qeou&
povqoV, kai; pro;V to; fw&V ou{tw dh; to; aijqevrion ejk paidarivou
komidh&/ th;n diavnoian ejxistavmhn, w{ste oujk eijV aujto;n movnon
ajtene;V oJra&n ejpequvmoun, ajlla; kaiv, ei[ pote nuvktwr ajnefevlou kai;
kaqara&V aijqrivaV ou[shV proevlqoimi, pavnta ajqrovwV ajfei;V toi&V
oujranivoiV prosei&con kavllesin, oujkevti xuniei;V oujde;n ei[ tiV levgoi
ti provV me ou[te aujto;V ejmautw&/ o{ ti pravttoimi prosevcwn:
902
Iulian. Hél. 131 AB To; de; o{ti me to; oujravnion pavnth perihvstrapte fw&V
h[geirev te kai; parwvxunen ejpi; th;n qevan, w{ste h[dh kai; th&V selhvnhV
th;n ejnantivan pro;V to; pa&n aujto;V ajp j ejmautou& kivnhsin xunei&don,
oujdeniv pw xuntucw;n tw&n ta; toiau&ta filosofouvntwn, e[stw moi ta;
rJhqevnta shmei&a. Act. 9, 3 ejn de; tw&/ poreuvesqai ejgevneto aujto;n
ejggivzein th&/ Damaskw&/, ejxaivfnhV te aujto;n perihvstrayen fw&V ejk
tou& oujranou&, ... Act. 22, 6 jEgevneto dev moi poreuomevnw/ kai; ejggivzonti
th&/
Damaskw&/
peri;
meshmbrivan
ejxaivfnhV
ejk
tou&
oujranou&
periastravyai fw&V iJkano;n peri; ejmev, ... Bouffartigue i. m. (1992) 169 sk.
903
Stob. IV, 34, 47 (Mein. 51)
Ouj me;n gavr tiv pot j ejsti;n ojizurwvteron ajndro;V
Pavntwn, o{ssa te gai&an ejpipneivei te kai; e{rpei.
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szerepet, hogy ezzel, mint egy premisszával vezeti be a továbbiakban kifejtendő alaptételt.904
Hangsúlyozni kívánja, hogy amiről most beszélni szándékozik, az összhangban áll az előtte
szólók véleményével: Hélios minden létező atyja, s erre vonatkozóan Aristotelés Physicájából
hangzik el egy részlet, Iulianus azonban nem adja meg forrását.905 Figyelemre méltó, hogy e
részben szól arról is, hogy családja, a második Flavius dinasztia már három nemzedék óta
Hélios követője.906
A frázis a korábban már elemzett, s proverbiumként használt Euripidés-idézettel
rokonítható: tapasztalás agg ajkakon / bölcsebben szól, mint ifjakéin (ford.: Kárpáty Cs.)
(Eus. 124 C), e fenti formában azonban nem maradt fenn a paroimiográfusoknál. 907

Or. XII. Az antiochiaiak ellen (Szakállgyűlölő)
A császár utolsó, nagyobb lélegzetű művét antiochiai tartózkodása idején, 363
februárjában fogalmazta meg. 908 A Szakállgyűlölő (Misopógón) címen elhíresült írást a
Caesareshez hasonlóan a szatírák közé szokás sorolni, azonban az öniróniával teli beszéd
korántsem oly humoros, mint párja. Iulianus e művében több alkalommal Menandros
Dyskolosához hasonlítja magát, ezzel kiábrándultságát, csalódottságát kívánja érzékeltetni.909
904

BARBARA
A bölcsekre hallgatni kell.
Aki azt tanítja, hogy „Hélios minden létező atyja”, az bölcs.
Aki azt tanítja, hogy „Hélios minden létező atyja”, arra hallgatni kell.
905
Arist. Phys. II (2) 194 b 13 a[nqrwpoV ga;r a[nqrwpon genna&/ kai; h{lioV. Iulianus
Aristotelés Physicájából nem egy helyütt merített: Bouffartigue i. m. (1992) 202 skk. E tekintetben Iulianus
Poseidónios sympatheia-tanához is kapcsolódik: Reinhardt i. m. (1926) 376 skk.
906
Iulian. Hél. 131 BD ajll j hJgou&mai koinovteron mevn, ei[per crhv peivqesqai
toi&V sofoi&V, aJpavntwn ajnqrwvpwn ei\nai tou&ton patevra (levgetai ga;r
ojrqw&V a[nqrwpoV a[nqrwpon genna&n kai; h{lioV), yuca;V <de;> oujk ajf j
eJautou& movnon, ajlla; kai; para; tw&n a[llwn qew&n speivrein eijV gh&n.
ejf j o{ ti de; crh&ma, dhlou&sin au|tai toi&V bivoiV ou}V proairou&ntai.
Kavlliston me;n ou\n, ei[ tw/ xunhnevcqh kai; pro; trigonivaV ajpo; pollw&n
pavnu propatovrwn ejfexh&V tw&/ qew& douleu&sai, mempto;n de; oujde;
o{stiV, ejpegnwkw;V eJauto;n tou& qeou& tou&de qeravponta fuvsei, movnoV
ejx aJpavntwn h] xu;n ojlivgoiV aujto;n ejpidivdwsi th&/ qerapeiva/ tou&
despovtou. Lacombrade i. m. (1964) 202; Prato-Marcone i. m. (1987) 293 sk.
907
Iulian. Eus. 124 C=Eurip. Phoen. 530
oJ presbuvthV
[ Ecei ti levxai tw&n nevwn sofwvteron
908
Lacombrade i. m. (1964) 142. Ammianustól tudjuk, hogy az uralkodó 363 márciusára már Tarsosba tette át
székhelyét. Amm. Marc. XXIII, 2, 3 suspicabatur enim id Christianos egisse.
909
A cím, akárcsak a Császárok esetében, ismét kettős: Antiochikos avagy Misopógón, még pontosabb lenne
azonban a passzív participium használata: oJ misouvmenoV pwvgwn hiszen az antiochiaiak által gyűlölt
szakállról van szó. Továbbá Misanthrópos (misavnqrwpoV) címen is szokták emlegetni ezt a művet. Müller i.
m. (1998) 216. A mű egy mélységesen kiábrándult ember vallomása. Athanassiadi i. m. (1981) 216. Menandros
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Az uralkodó a többségében keresztény lakosú Antiochiában nem talált kedvező
fogadtatásra, hevesen támadták, gúnyolták pogány szokásaiért. Szerzőnk e beszédében a
személyét ért vádakra kívánt reagálni. 910 Az apológia végül részben epideiktikus beszéddé
alakult, s e tekintetben nincs hozzá hasonló a világirodalomban. 911 Az oratiot, Malalas
tanúsága szerint, közszemlére függesztették ki a császári palota közelében.912
Az uralkodóval szembeni elégedetlenkedésnek nemcsak vallási, hanem gazdasági okai
is voltak: 363-ban a rossz terméseredmények következtében az árak magasra szöktek,
ugyanakkor a pogány kultikus szokásoknak megfelelően a császár többször áldozott. Ez
visszatetszést váltott ki az antiochiaiakból, akik fölöslegesnek és túl költségesnek tartották az
állatok tömeges feláldozását. Iulianus hiába indítványozta az árucikkek árának leszállítását,
azt az antiochiai tanács nem fogadta el, félve az áruhiánytól és az éhínségtől.913 Továbbá a
perzsák ellen készülődő hadsereg ellátása igen nagy terhet rótt a környék lakóira. 914 Az
ellentétet fokozta, hogy 362. október 22-én az Antiochiához közel fekvő Daphnéban az
Apollón-szentély titokzatos körülmények között leégett: Iulianus a város keresztény lakosait
tartotta felelősnek a gyújtogatásért, ezért záratta be Antiochia legnagyobb keresztény
templomát.915

Dyskolosára Iulianus többször utal művében, magát Smikrinéshez hasonlítja: Iulian. Misop. 342 A
Menavndrou Duvskolon aujto;V ejmautw&/ povnouV prosetivqhn. Iulian. Misop. 349 AB
kai; ejmautw&/ th;n skaiovthta kai; th;n ajmaqivan kai; th;n duskolivan,
kai; to; mh; rJa/divwV malavttesqai mhde; ejpi; toi&V deomevnoiV h] toi&V
ejxapatw&si ta; ejmautou& poiei&sqai mhde; tai&V boai&V ei[kein, kai; ta;
toiau&ta stevrgw ojneivdh. Iulian. Misop. 349 C ejnovmisaV a]n Smikrivnhn oJra&n
h] Qrasulevonta, duvskolon presbuvthn h] stratiwvthn ajnovhton,
910
Athanassiadi-Fowden i. m. (1981) 213.
911
Seeck i. m. (1922), 243-244.
912
Malalas 327-328 (Dindorf) Kai; ajganakthvsaV (Iulianus) kata; tw&n
jAntiocevwn
hjpeivlei aujtoi&V,
levgwn uJpostrevfein kai; timwrei&sqai aujtouvV, wJV
mh; e[contaV klhdovna, eijpw;n peri; aujtw&n
jAntiocevwn lovgon,
diabavllwn aujtou;V wJV turavnnouV. Kai; proevqhke to;n kat j aujtw&n
rJhqevnta par j aujtou& lovgon e[xw tou& palativou th&V aujth&V povlewV
eijV to; legovmenon Tetravpulon tw&n ejlefavntwn, plhsivon th&V JRhgivaV.
913
Bidez i. m. (1940) 297 skk.; Hahn I., Iulianus és Antiochia [in: Különlenyomat a főiskola évkönyvének VII.
kötetéből (Eger 1957)]; Athanassiadi- Fowden i. m. (1981) 203 sk. Iulianos saját beszámolója Antiochia
gazdasági helyzetéről: Misop. 350 A, 368 CD. Állati áldozatok húsából nem volt szabad enni, (Porph. De abst
15), a katonák azonban ezt mégis megtették. Amm. Marc. XXII, 14, 1-2 inter praecipua tamen et seria illud
agere superfluum uidebatur, quod nulla probabili ratione suscepta popularitatis amore uilitati studebat
uenalium rerum, quae nonnumquam secus, quam conuenit, ordinata inopiam gignere solet et famem. et
Antiochensi ordine id tunc fieri, cum ille iuberet, non posse aperte monstrante nusquam a proposito declinabat.
Galli similis fratris licet incruentus. quocirca in eos deinceps saeuiens ut obtrectatores et contumaces uolumen
composuit inuectiuum, quod Antiochense uel Misopogonem apellauit, probra ciuitatis infensa mente dinumerans
addensque ueritati complura. post quae multa in se facete dicta comperiens coactus dissimulare pro tempore ira
sufflabatur interna.
914
Müller i. m. (1998) 49.
915
Amm. Marc. XXII, 13 skk.
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Az invektíva jellegű támadó irat érdekessége, hogy számos életrajzi vonatkozású
adatot tartalmaz. A császár szakálla jelkép, a pogány filozófusok szimbóluma: léte s nemléte
két ellentétes világnézetet takar. Iulianus a városlakókat egyenesen vallástalansággal, sőt
atheizmussal vádolja, a mű abból a szempontból ugyancsak figyelemre méltó, hogy elsőként
itt merül fel a kollektív bűnösség és büntetés gondolata. A császár a személyét ért sérelmek
miatt azzal bünteti az antiohiakat, hogy Tarsosba helyezi át székhelyét, s többé nem akar
visszatérni a „bűnös városba” (364 CD).916 A beszédet Dión Chrysostomos Alexandriaiakhoz
(or. 32) írott oratiojával állíthatjuk párhuzamba.917
A mű szerkezete korántsem olyan egységes, mint a császár más műve.918 A következő
nagyobb egységekre tagolhatjuk.
Bevezetés (337 A-338 B)
Tárgyalás
I. Iulianus jellemzése önmagáról
1. Külső megjelenése (338 B-339 C)
2. Belső tulajdonságai (339 C-340 C)
II. Lutetia (Párizs) és Antiochia összevetése, a kelták és Antiochia lakóinak szembeállítása
(340 D-342 D)
III. Az antiochiaiak vádpontjai (342 D-347 A)
IV. A császár apológiája
1. Antiochia alapítása (347 A-348 A)
2. A „durva” (a[groikoV) népek az erény letéteményesei (348 B-349 A)
3. Iulianus reagál az őt ért támadásokra (349 A-353 A)
4. Az antiochiaiak szabadossága, a bűn és jogtalanság fogalma (353 A-360 D)
5. A városlakók viszonya az istenekhez, a daphnéi szentély felgyújtásáról (360 D-364 B)
6. Rágalmak az uralkodó ellen, a császár mentegetőzése (364 C-371 B)
Befejezés: önvád és apostrophé az istenekhez (371 BC)

A szerző bevezetőjében Anakreónt, Alkaiost és Archilochost állítja elénk példaként:
míg az elsőnek megadták a múzsák, hogy szívet gyönyörködtessen, ezzel szemben két utóbbi
társának sorsa az volt, hogy rosszéletű polgártársaikat ostorozzák. Elégtételt jelenthetett

916

Athanassiadi-Fowden i. m. (1981) 208.
Asmus i. m. (917) 34 sk.
918
Müller i. m. (1998) 48.
917
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számukra, hogy kigúnyolhatták a nekik ártókat, nem így Iulianus, aki még a nevét sem
említheti azoknak, akik rossz hírbe hozták.
A császár következő gondolatmenetében egy proverbiumra utal: most szégyenletesebb
a múzsai tudományokkal, azaz jelen esetben vers- és prózaírássa foglalkozni, mint amilyen
szégyellnivaló volt régen jogtalanul meggazdagodni (to; ploutei&n ajdivkwV Oujdei;V ejplouvthse tacevwV divkaioV w[n. - Egy igaz ember sem
gazdagszik meg rövid idő alatt.). Ez az utalás is szerepet játszik az érvelésben.919 Ezt azzal a
néprajzi szempontból is érdekes gondolattal folytatja, hogy jóllehet, a Rajnán túl élő barbárok
úgy énekelnek, mint a csőrüket csattogtató madarak, mégis örömüket lelték a dalban. Amint a
thébai Isménias szükségenek tartotta, hogy tanítványai megismerjék azt a fuvolajátékot is,
ahogyan nem szabad játszani, most Iulianust sem zavarja, ha „dala” nemtetszésre talál, ezért a
Múzsáknak és önmagának énekel.920
Elsőként a látványosságok ellen szól, ezzel kapcsolatban elmeséli, hogy egy
alkalommal ő is kénytelen volt nézőként részt venni egy lóversenyen, II. Constantius császár,
és anyai nagybátyja, az akkori Comes Orientis, Iulius Iulianus továbbá Iulianus féltestvére,
Gallus jelenlétében.921

919

Iulian. Misop. 337 AC
jAnakrevonti tw&/ poihth&/ polla; ejpoihvqh mevlh
cariventa: trufa&n ga;r e[lacen ejk Moirw&n: jAlkaivw/ d j oujkevti oujd j
jArcilovcw/ tw&/ Parivw/ th;n mou&san e[dwken oJ qeo;V eijV eujfrosuvnaV
kai; hJdona;V trevyai: mocqei&n ga;r a[llote a[llwV ajnagkazovmenoi th&/
mousikh&/ pro;V tou&to ejcrw&nto, koufovtera poiou&nteV auJtoi&V o{sa oJ
daivmwn ejdivdou th&/ eijV tou;V ajdikou&ntaV loidoriva/.
jEmoi; de;
ajpagoreuvei me;n oJ novmoV ejp j ojnovmatoV, w{sper oi\mai kai; a{pasi
toi&V a[lloiV, aijtia&sqai tou;V ajdikoumevnouV me;n oujde;n, ei\nai d j
ejpiceirou&ntaV dusmenei&V, ajfairei&tai de; th;n ejn toi&V mevlesi
mousikh;n oJ nu&n ejpikratw&n ejn toi&V ejleuqevroiV th&V paideivaV
trovpoV. Ai[scion ga;r ei\nai dokei& nu&n mousikh;n ejpithdeuvein, h]
pavlai pote ejdovkei to; ploutei&n ajdivkwV. A gondolat elsőként Menandrosnál maradt
fenn, majd Stobaios is hivatkozik a komédiaíró szöveghelyére: Menandr. Col. Fr. 6; Stob. III (G), X, 21 (Hense);
Apost. XIII, 15 o Oujdei;V ejplouvthse tacevwV divkaioV w]n < Menavndrou.
CAMEMES
Szégyenkeznie kell annak, aki rövid idő alatt gazdagszik meg.
Nem gazdagszik meg rövid idő alatt az igaz ember.
Az igaz embernek nem kell szégyenkeznie.
920
Iulian. Misop. 337 C-338 A Ouj mh;n ajfevxomai dia; tou&to th&V ejmoi; dunath&V
ejk Mousw&n ejpikourivaV. jEqeasavmhn toi kai; tou;V uJpe;r tw&n JRh&non
barbavrouV a[gria mevlh levxei pepoihmevna paraplhsiva/ toi&V krwgmoi&V
tw&n tracu; bowvntwn ojrnivqwn a[/dontaV kai; eujfrainomevnouV ejpi; toi&V
mevlesin. Ei\nai ga;r oi\mai sumbaivnei toi&V fauvloiV th;n mousikh;n
luphroi&V me;n toi&V qeavtroiV, sfivsi d j aujtoi&V hJdivstoiV: o} dh; kai;
aujto;V xunnohvsaV ei[wqa pro;V ejmauto;n levgein o{per oJ jIsmhnivaV oujk
ajpo; th&V i[shV me;n e[xewV, ajpo; de; th&V oJmoivaV, wJV ejmauto;n
peivqw, megalofrosuvnhV, o{ti dh&ta tai&V MouvsaiV a[/sw kai; ejmautw&/.
Plut. Démétr. 1, 6.
921
Iulian. Misop. 340 AB.
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Aszkéta életmódjának leírásában étkezési szokásairól is beszámol, hangsúlyozva, hogy
már gyermekkorában mértéktartásra szoktatták, s ennek caesarsága idején nagy hasznát vette.
A következő néhány caputban a kelták szokásait és életvitelét méltatja. Az ókori
Párizs (Lutetia) említése nem véletlenszerű, hiszen 360 februárjában Iulianust itt kiáltották ki
császárrá, ezért a várost és lakóit különösen kedvelte.922 A lutetiaiakat állítja az antiochiaiak
mellé, s arra a következtetésre jut, hogy a zord körülmények között élő kelták jelleme
nemesebb. Az éghajlat és egy-egy nép karakterének összefüggésével már Hippokratés,
Strabón és Galénos is foglalkozott. 923 A meleg éghajlat alatt élő, s ennek következtében
elpuhult antiochiaiak „boldogtalanságát” Kroisoséhoz hasonlítja, amikor Solón és a lyd király
történetét meséli el. 924 Az elfajzott városlakók úgy áhítják a phaiákok boldogságát, hogy
közben erkölcsi tisztátalanság jellemzi őket.925
A következő részben a szerző az antiochiaiaknak adja át a szót, egyúttal
megismerhetjük az uralkodó ellen felhozott vádakat. Megfogalmazása egyszersmind a
városlakók józanságának (sóphrosyné) hiányát mutatja, a szenvedélyes stílus, a felsőfokok
jellemhibára, a mértéktelenségre utalnak. 926 A ‛szabadság’ és ‛szabadosság’ ellentétes
fogalmát a görögben egyetlen szó fejezi ki (ejleuqeriva). Iulianus több ízben
szarkasztikus

éllel,

szabadosságukat.

927

az

anarchia

szinonímájaként

rója

fel

az

antiochiaiaknak

Ezzel kapcsolatban több ponton hivatkozik Platón Államára: a

922

C. Prato, D. Micalella, Misopogon. Edizione critica, traduzione e commento (1979) 10.
Iulian. Misop. 340 D-342 A; vö. Strab. IV, 3, 5.
924
Iulian. Misop. 342 C; Hér. I, 29; Plut. Sol. 27.
925
Iulian. Misop. 342 D, Müller. i. m. (1998) 220, Prato-Micalella i. m. (1979) 97.
926
Iulian. Misop. 342 D skk.; Müller i. m. (1998) 221. A beszéd stílusának érzékeltetésére ízelítőül néhány sor:
Iulian. Misop. 342 D-343 A «Th;n dh; sh;n ajgroikivan kai; ajpanqrwpivan kai;
skaiovthta touvtoiV aJrmovsein uJpevlabeV# ou{twV ajnovhtovn ejstiv soi
kai; fau&lon, w\ pavntwn ajnqrwvpwn ajmaqevstate kai; filapecqhmonevstate,
to; legovmenon uJpo; tw&n ajgennestavtwn sw&ron toutoi* yucavrion, o} dh;
su; kosmei&n kai; kallwpivzein swfrosuvnh o{ ti pot j ejsti;n oujk i[smen,
o[noma de; aujth&V ajkouvonteV movnon, e[rgon oujc oJrw&men. Iulian. Misop. 343 C
eij dh; ou\n o[ntwV hJ swfrosuvnh toiou&ton ejstin, ajpovlwlaV me;n
aujtovV, ajpolluveiV de; kai; hJma&V oujk ajnecomevnouV ajkouvein prw&ton
o[noma douleivaV ou[te pro;V qeou;V ou[te pro;V novmouV: hJdu; ga;r ejn
pa&si to; ejleuvqeron.(…)»
927
Athanassiadi-Fowden i. m. (1981) 216., 85. jegyzet: Iulian. Misop. 343 C hJdu; ga;r ejn pa&si to;
ejleuvqeron, 343 D e[rgw/ de; eja&n hJma&V ei\nai ejleuqevrouV, 345 C ajlla;
kai; ta; pro;V tou;V qeou;V ejleuqevrouV ei\nai qevlontaV, 349 C povlei ...
ejleuqevra/, 355 B to; ga;r th&V povlewV h\qoV oi\mai toiou&ton ejstivn,
ejleuvqeron livan, 355 C ou{twV hJ povliV ejsti;n ejleuqevra, 356 B dei& ta;
pavnta ejleuqevrouV ei\nai, 356 D tw&n qew&n periorwvntwn ou{twV ejleuqevran
th;n povlin, 371 B th&V uJmetevraV ejleuqerivaV, etc.
923
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demokrácia könnyen válhat tyrannisszá. Arról azonban tudatosan nem beszél, hogy Platón
értekezése szerint a demokrácia oligarchiává is átalakulhat.928

1. w{sper th&V druovV, kai; polu;V hJ kovroV aujtw&n (346 B)
(Mint erdőben a tölgy, oly sok van belőlük.)

Az antiochiaiak azt vetik az uralkodó szemére, hogy elzárkózik mindenféle élvezettől,
s megfosztja őket a látványosságoktól. A városlakók arról panaszkodnak, hogy annyi a
józanságot megkövetelő vallási ünnep, mint erdőben a tölgy. 929 Iulianus idézett proverbiuma
az érvelésben premisszaként szerepelhet.930 A hasonlat rendkívül találó, amennyiben a tölgy
meglehetősen nagy szerepet játszott a pogány kultuszokban. Homéros és Hésiodos is utalt a
tölgy gyakoriságára, amelyhez kozmogóniai mítoszok kapcsolódtak.931
A császár személyét ért kritikát több antik szerző is megfogalmazta, pogányok és
keresztények egyaránt, s e tekintetben az uralkodó túlzott vallásosságát ostorozták. Érdemes
betekinteni Ammianus Marcellinus művébe, aki nemcsak az állatok tömeges feláldozásáról

928

A következő szöveghelyeket állíthatjuk párhuzamba: Iulian. Misop. 355 BC ― Plat. Pol. 563 C, Iulian.
Misop. 356 BC ― Plat. Pol. 563 B, Iulian. Misop. 356 D ― Plat. Pol. 563 DE, 562 D, Athanassiadi-Fowden i.
m. (1981) 216 skk.
929
Iulian. Misop. 345 C-346 B «Ei\en.
jAll j ejkei&no tivV ajnevxetai sou#
kaqeuvdeiV wJV ejpivpan nuvktwr movnoV oujde; ejstin oujdevn, o{ sou to;n
a[grion kai; ajnhvmeron malavxei qumovn: ajpokevkleistai de; pavsh/
pantacou& pavrodoV glukuqumiva/. Kai; to; mevgiston tw&n kakw&n, o{ti
toiou&ton zw&n bivon eujfraivnh/ kai; pepoivhsai ta;V koina;V katavraV
hJdonhvn. Ei\ta ajganaktei&V, ei[ tou ta; toiau&ta ajkouveiV# ejxo;n
eijdevnai cavrin toi&V uJp j eujnoivaV ejmmelevsterovn se nouqetou&sin ejn
toi&V ajnapaivstoiV ajpoyilw&sai me;n ta;V pareiavV, kala; de; ajpo;
sautou& prw&ton ajrxavmenon deiknuvein pavnta tw&/ dhvmw/ tw&/ filogevlwti
tw&/de qeavmata, mivmouV, ojrchtavV, h{kista aijscunomevnaV gunai&kaV,
paidavria
peri;
kavllouV
aJmillwvmena
tai&V
gunaixivn,
a[ndraV
ajpoyiloumevnouV ou[ti ta;V gnavqouV movnon, ajlla; kai; a{pan to; sw&ma,
leiovteroi tw&n gunaikw&n o{pwV faivnointo toi&V ejntugcavnousin, eJortavV,
panhguvreiV, ou[ti ma; Diva ta;V iJeravV, ejn ai|V crh; swfronei&n: a{liV
me;n ga;r ejkeivnwn ejstivn, w{sper th&V druovV, kai; polu;V oJ kovroV
aujtw&n. Bouffartigue i. m (1992) 312.
930
BARBARA
Az erdőben sok a tölgy.
A józanságot megkövetelő vallási ünnep olyan, mint erdőben a tölgy.
A józanságot megkövetelő vallási ünnep sok.
931
Hom. Il. XXII, 126-127 ouj me;n pwV
nu&n e[stin ajpo; druo;V oujd j ajpo;
pevtrhV /tw&/ ojarizevmenai, Hés. Theog. 35 ajlla; tiv h\ moi tau&ta peri; dru&n
h] peri; pevtrhn# Lacombrade i. m. (1964) 168.
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panaszkodott, hanem a császár által oly nagyra becsült kelták viselkedését is aggasztónak
tartotta.932
A közmondást Cicero, Libanios és Eustathios is idézte, az utóbbi szerző magyarázatot
is fűzött hozzá.933 A gyűjtők közül Zénobios, Diogenianos, Gregórios és Apostolios jegyezte
fel. Zénobios interpretációjából megtudhatjuk, hogy azokra mondják, akiknek korábbi silány
életvitele jóra fordult, mivel régen az emberek a tölgy makkjával táplálkoztak, később
Démétér gyümölcsét ették. 934 Az Athos –gyűjteményben is szerepelt a proverbium, ahol
középkorban használatos latin változatát is megtalálhatjuk (satis quercus: Erasmus Ad. 1, 4,
2).935
A képzeletbeli párbeszéd során a városlakók Iulianus gyakori áldozatai ellen emeltek
szót. Helytörténeti szempontból figyelemre méltó az a felsorolás, amelyben Antiochia
negyedik századi pogány szentélyei szerepelnek: a császár áldozott Zeus, Tyché, Démétér és a
daphnéi Apollón-szentélyben.936
A város alapításával kapcsolatban morális célzattal idézi fel a szerző Plutarchos
Démétrios-életrajzában megtalálható történetet. Antiochos, a város névadója, Seleukos fia
szerelmes lett mostohaanyjába, Stratonikébe, aki Démétrios leánya volt. Erasistratos, az

932

Amm. Marc. XXII, 12, 6 Hostiarum tamen sanguine plurimo aras crebritate nimia perfundebat tauros
aliquotiens immolando centenos et innumeros uarii pecoris greges auesque candidas terra quaesitas et mari
adeo, ut in dies paene singulos milites carnis distentiore sagina uictitantes incultius potusque auiditate corrupti
umeris impositi transeuntium per plateas ex publici aedibus, ubi uindicandis potius quam cedendis conuiuiis
indulgebant, ad sua diuersoria portarentur, Petulantes ante omnes Celtae, quorum ea tempestate confidentia
creuerat ultra modum. 14, 3 ridebatur enim ut Cercops homo breuis umeros extentans angustos et barbam prae
se ferens hircinam grandia incedens tamquam Oti frater et Ephialtis, quorum proceritatem Homerus in
immensum tollit, itidemque uictimarius pro sacriola dicebatur ad crebritatem hostiarum alludentibus multis et
culpabatur hinc opportune, cum ostentationis gratia uehens licenter pro sacerdotibus sacra, stripatusque
mulierculis laetabatur. et quamquam his paribusque de causis indignaretur, tacens tamen motumque in animi
retinens potestate sollemnia celebrabat. továbbá Liban. Or. XV, 79; Liban. Or. LX; Philostrog. V, 8; Zonar.
XIII, 12, 35.
933
Cic. Att. II, 19 minae Clodi contentionesque <quae> mihi proponuntur modice me tangunt. etenim vel subire
eas videor mihi summa cum dignitate vel declinare nulla cum molestia posse, dices fortasse ‛dignitatis a{liV
tamquam druovV! saluti, si me amas, consule. Eustath. Od. T, 166. p. 1859, 49 {AliV druo;V ejpi;
tw&n duVcerw&V fasi kai; ajhdw&V ejsqiovntwn. Liban. Ep. MLXXXII
934
Zénob. II, 40 {AliV druovV < ejpi; tw&n ejk faulotevraV diaivthV ejrcomevnwn
ejpi; beltivona ei[rhtai hJ paroimiva.
jEpeidh; to; ajrcai&on oiJ
a[nqrwpoi balavnoiV druo;V trefovmenoi, u{steron euJreqei&si th&V DhvmhtroV
karpoi&V ejcrhvsanto. Diog. I, 62
{AliV druovV < ejpi; tw&n ei[V tina
beltivona divaitan metaballomevnwn. Tw&n ga;r balavnwn oiJ palaioi;
pausavmenoi metei&con sivtou kai; oi[nou. Greg. Cypr. L. I, 39= Apost. II, 42 {AliV
druovV < ejpi; tw&n ei[V tina divaitan beltivona metaballomevnwn.
Pausavmenoi ga;r tw&n balavnwn oiJ palaoi; metei&con sivtou kai; oi[nou.
935
Ath. VA 51 a{liV druovV. ejpi; tw&n kakh&/ diaivth/ talaipwroumevnwn kai;
crhstotevraV
glicomevnwn.
parovson
oiJ
ta;V
balavnouV
ejsqivonteV
kakoucouvmenoi tou&to e[legon. Athos i. m. (1995) 378 skk.
936
Iulian. Misop. 346 BD.
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uralkodó orvosa kiderítette a baj okát.937 Iulianus mindebből két tanulságot is levon, az egyik:
a betegségeknek lelki oka van, a másik: egy város alapítóinak leszármazottai hasonulnak
őseikhez.938
E történettel Iulianus az antiochiaiak erkölcstelen jellemére igyekezett rámutatni: az
elpuhultság és a törvénytelen kapcsolatok a városlakók romlottságát példázzák. 939 Ezek
alapján állítja szembe az antiochiakkal az athéniakat, a szíreket, az arabokat, keltákat,
thrákokat, pannonokat s a myseket, ez utóbbiakkal kapcsolatban megjegyzi, hogy ő is közéjük
tartozik. Az uralkodó szemében e népek az ősi erény hordozói.940

2.

hJ

legomevnh

MukovnioV

ajgroikiva

te

kai;

ajmaqiva

kai;

ajbelthriva (349 D)
(A közmondásos mykonosi faragatlanság, tanulatlanság és együgyűség.)

A következőkben továbbra a császárral szemben megfogalmazott kritikát olvashatjuk,
itt szerepelnek a fentiek, amelyek a ‛mykonosi’ jelzővel válnak proverbiummá. 941 Iulianus
937

Plut. Démétr. 38.
Iulian. Misop. 347 C JO de; uJponohvsaV ejk tw&n JOmhvrou tivneV potev eijsin
aiJ guiokovroi meledwvnai, kai; o{ti pollavkiV oujk ajsqevneia swvmatoV,
ajll j ajrrwstiva yuch&V aijtiva givgnetai thkedovnoV tw&/ swvmati, Tévedés az
utalásban: nem Homérostól való az említett idézet, hanem Hésiodostól: Erg. 66 kai; povqon ajrgalevon
kai; guiokovrouV meledwvnaV: Lacombrade i. m. (1964) 170. Iulian. Misop. 348 B jAntiovcw/
me;n dh; tau&ta ejpoihvqh. Toi&V de; ajp j ejkeivnou genomevnoiV ouj
nevmesiV zhlou&n to;n oijkisth;n h] to;n oJmwvnumon. {Wsper ga;r ejn toi&V
futoi&V eijkovV ejsti diadivdosqai mevcri pollou& ta;V poiovthtaV, i[swV
de; kai; ejpivpan o{moia ta; meta; tau&ta toi&V ejx w|n ejblavsthsan
fuvesqai, ou{tw kai; ejpi; tw&n ajnqrwvpwn ei\nai eijko;V paraplhvsia ta;
h[qh tw&n ajpogovnwn toi&V progovnoiV.
939
Iulian. Misop. 347 AB o}n dh; fasi di j uJperbolh;n aJbrovthtoV kai; trufh&V
ejrw&nta ajei; kai; ejrwvmenon, tevloV a[dikon e[rwta th&V eJautou&
mhtruia&V ejrasqh&nai: Müller i. m. (1998) 226, Prato, Micalella i. m. (1979) 108.
940
Iulian. Misop. 348 CD jEgwv toi kai; aujto;V e[gnwn jAqhnaivouV JEllhvnwn
filotimotavtouV kai; filanqrwpotavtouV: kaivtoi tou&tov ge ejpieikw&V ejn
pa&sin ei\don toi&V
{Ellhsin, e[cw de; eijpei&n uJpe;r aujtw&n wJV kai;
filovqeoi mavlista pavntwn eijsi; kai; dexioi; ta; pro;V tou;V xevnouV,
kaqovlou me;n {EllhneV pavnteV, aujtw&n de; JEllhvnwn plevon tou&to e[cw
marturei&n
jAqhnaivoiV. Eij de; ejkei&noi diaswvzousi eijkovna th&V
palaia&V ejn toi&V h[qesi ajreth&V, eijko;V
dhvpouqen to; aujto;
uJpavrcein kai; SuvroiV kai;
jArabivoiV kai; Keltoi&V kai; Qra/xi; kai;
Paivosi kai; toi&V ejn mevsw/ keimevnoiV Qra/kw&n kai; Paiovnwn ejp j
aujtai&V [Istrou tai&V hjiovsi Musoi&V, o{qen dh; kai; to; gevnoV ejstiv
moi pa&n a[groikon, aujsthrovn, ajdevxion, ajnafrovditon, ejmmevnon toi&V
kriqei&sin
ajmetakinhvtwV:
a}
dh;
pavnta
ejsti;
deivgata
deinh&V
ajjgroikivaV. Iulianus más helyütt a műben thráknak vallja magát: Misop. 367 C.
941
Iulian. Misop. 349 D «Oujk oi\sqa ajnqrwvpoiV oJmilei&n, oujde; ejpainevthV ei\
tou& QeovgnidoV, oujde; mimh&/ to;n ajfomoiouvmenon tai&V pevtraiV
938
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ezzel nagyobb nyomatékot kívánt adni a súlyos vádaknak, a városlakók súlyos ítélete az
érvelésben is szerepet játszik.942
Az antik szerzőktől megtudhatjuk, hogy a mykonosiak szegénységük, rossz
életkörülmények miatt váltak fukarrá s durvává. Strabónnál, Plutarchosnál, Athenaiosnál és
Themisthiosnál is találkozhatunk a mykonosiak hírhedt faragatlanságával, továbbá más, velük
kapcsolatban keletkezett szállóigével. Eustathios az Odysseia tizenhetedik énekéhez írott
kommentárjában emlékezik meg a szigetlakókról, s csaknem szó szerint idézi Athenaiost.943
A komédiaíróknál is felbukkan a kifejezés, latin változata Terentiusnál szerepel. 944
A közmondásgyűjtők közül Apostolios nem egy ízben hivatkozott a mykonosiakra.945
Az elkövetkezendő apologetikus részben számos utalást találhatunk Iulianus
neveltetésére vonatkozóan. Elsősorban Mardoniosról emlékezik meg, s még azt is elárulja,
hogy édesanyja, Basilina nevelője volt (352 AC). A szkíta származású eunuch szerettette meg
vele Homéros és Hésiodos költeményeit, mutatta az utat nemcsak iskolába menet, hanem

poluvpoun, ajlla; hJ legomevnh MukovnioV ajgroikiva te kai; ajmaqiva kai;
ajbelthriva pro;V pavntaV ejpithdeuvetai para; sou&. Levlhqev se pollou&
dei&n tau&ta ei\nai Keltoi; kai; Qra/&keV kai; jIllurioi#...»
942
BARBARA
A mykonosiak faragatlanok, tanulatlanok, együgyűek.
Iulianus olyan, mint a mykonosiak.
Iulianus faragatlan, tanulatlan és együgyű.
943
Strab. 10, 5, 9 MuvkonoV d j ejstivn, uJf j h|/ muqeuvousi kei&sqai tw&n
gigavntwn tou;V uJstavtouV uJf j JHraklevouV kataluqevntaV, ajf j w|n hJ
paroimiva Pavnq j uJpo; mivan Muvkonon ejpi; tw&n uJpo; mivan ejpigrafh;n
ajgovntwn kai; ta; dihrthmevna th&/ fuvsei. kai; tou;V falakrou;V dev tineV
MukonivouV kalou&sin ajpo; tou& to; pavqoV tou&to ejpicwriavzein th&/
nhvsw/. Athen. Deipn. I, 14 {Oti peri; PeriklevouV fhsi;n jArcivlocoV oJ PavrioV
poihth;V wJV ajklhvtou ejpeispaivontoV eijV ta; sumpovsia Mukonivwn divkhn.
Dokou&si d j oiJ Mukovnioi dia; to; pevnesqai kai; lupra;n nh&son oijkei&n
ejpi; gliscrovthti kai; pleonexiva/ diabavllesqai: to;n gou&n glivscron
jIscovmacon Krati&noV Mukovnion kalei&:<Kai;> pw&V a]n
jIscomavcou
gegonw;V <su;>Mukonivou
filovdwroV ™a]n∫ ei[hV# Plut. Mor. 606 B, Themist. 21, 250 C. Prato, Micalellla i. m.
(1979) 114. Eustath. Ad Hom. Od. P, 455 p. 1828, 7 MukovnioV ajnh;r paroimiakw&V: dokou&si
ga;r oiJ Mukovnioi dia; to; pevnesqai kai; lupra;n e[cein nh&son th;n
Muvkonon glivscroi kai; pleonevktai ei\nai
944
Ter. Hec. 440. In: Wyss i. m. (1889) 23 sk.
945
Zénob. V, 21 MukwvnioV geivtwn < au{th tevtaktai ejpi; tw&n diabeblhmevnwn
gliscrovthti kai; mikroprepeiva/, para; th;n smikrovthta th&V MuvkwnoV
nhvsou kai; eujtevleian. Apost. XI, 79 MukwvneioV geivtwn < au{th tavttetai
kata; tw&n diabeblhmevnwn ejpi; smikroprepeiva/: para; th;n smikrovthta
th&V nhvsou th&V MuvkwnoV kai; eujtevleian. Apost. XI, 80 Mukwneivwn divkhn
ejpeiVpevpaiken eijV ta; sumpovsia < dia; ga;r to; pevnesqai, diebevblhnto
ejpi; aijscrovthti. ei[rhtai de; ejpi; tw&n ajklhvtwV eijViovntwn eijV ta;
sumpovsia.
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metaforikus értelemben is (351 A). Ő tanácsolta el a színházi látványosságoktól, s arra
tanította, hogy ne az értéktelen külsőségekkel törődjön.946

3.

[EqoV deutevrh fuvsiV (353 A)

(A szokás második természetünk.)

Mardonios, a szkíta eunuch nevelte az uralkodót keménységre, s most ezt kifogásolják
a városlakók. Ez az állandó „lelki gyakorlat” oly nagy hatással volt jellemére, hogy a
közmondás szerint már természetévé vált. 947 A proverbiumként megfogalmazott mondat
egyszersmind egyike a császár által idézett filozófiai tartalmú tanításoknak.948 Ellentétben az
antiochiaiak kicsapongó, látványosságokat kedvelő életvitelével, ösztöneinkkel állandóan
harcolnunk kell, ezért van szükségünk örökös gyakorlásra (melevvth). Így a szokás által
megrögzött aszkézis egyszersmind természetünk részévé válik. Ezzel támadást intézett
Antiochia lakói ellen úgy is, mint keresztények ellen. Az aszketikus, s egyébiránt a
kereszténység által is elfogadott életformát kérte számon a városlakóktól. A gnóma
konklúzióként hangzik el a beszédben.949
946

A következőkben nagyrabecsült nevelőjére, Mardoniosra emlékezik: Iulian. Misop. 351 C-352 A [ Efh
dev moi pollavkiV, eu\ i[ste, ma; Diva kai; MouvsaV, oJ paidagwgo;V e[ti
paidarivw/ komidh&/: «Mhv se parapeiqevtw to; plh&qoV tw&n hJlikiwtw&n
ejpi; ta; qevatra ferovmenon ojrecqh&naiv pote tauthsi; th&V qe;aV. +
IppodromivaV ejpiqumei&V# e[sti par= +Omhvrw/ dexiwvtata pepoihmevnh:
labwvn ejpevxiqi to; biblivon. Tou;V pantomivmouV ajkouveiV ojrchstavV# e[a
caivrein aujtouvV: ajndrikwvteron para; toi&V Faivaxin ojrcei&tai ta;
meiravkia: su; de; e[ceiV kiqarw/do;n to;n Fhvmion kai; wj/do;n to;n
Dhmovdokon.
[Esti kai; futa; par= aujtw&/ pollw&/ terpnovtera ajkou&sai
tw&n oJrwmevnwn:
Dhvlw/ dhv pote toi&on =ApovllwnoV para; bwmo;n
FoivnikoV nevon e[rnoV ajnercovmenon ejnovhsa:
kai; hJ dendrhvessa th&V Kaluyou&V nh&soV kai; ta; th&V KivrkhV sphvlaia
kai; oJ =Alkinovou kh&poV: eu\ i[sqi, touvtwn oujde;n o[yei terpnovteron. Az
idézetet értelmezhetjük filozófiai síkon, ezzel kapcsolatban: Kocsisné Csízy K., ‛Kirké barlangja Iulianus
értelmezésében’ Ant. Tan. XLVIII (2004) 143-147.
947
Iulian. Misop. 352 D-353A Kai; dh; tou&to me;n o{ph/ toi&V qeoi&V fivlon e[cei
te kai; e{xei. Tuco;n de; oJ paidagwgo;V eij proevgnw tou&to, pollh;n a]n
ejpoihvsato
promhvqeian,
o{pwV
o{
ti
mavlista
uJmi&n
faneivhn
kecarismevnoV. « Ei\ta oujk e[xestin ajpoqevsqai nu&n kai; metamaqei&n eij
ti provteron hJmi&n a[groikon h\qoV ejnetravfh# »
[EqoV fasiv, deutevrh
fuvsiV: fuvsei mavcesqai d j e[rgon, ejtw&n triavkonta melevthn ajfei&nai
pagcavlepon,
a[llwV
te
kai;
meta;
tosauvthV
ejggenomevnhn
th&V
calepovthtoV: ejmoi; de; h[dh pleivw touvtwn ejstivn.
948
Bouffartigue: ‛Formules philosophiques d’origine imprécise’ i. m. (1992) 277-281.
949
BARBARA
A szokás második természetünk.
A neveltetés eredménye a szokás.
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F. W. Lenz a közmondás görög megfelelőjét Démokritosnak tulajdonította, s a 236.
töredékkel (D.-K.) hozta összefüggésbe, a szerző egyébiránt Iulianus tanulmányozása során
egyszersmind számos Démokritos és a kynizmus között kimutatható rokon gondolatra is
felfigyelt.950
E szövegrésszel kapcsolatban ismét Aristoteléshez fordulhatunk, aki amellett, hogy
nagyra tartotta Démokritost, a Nikomachosi etika második könyvében a szokás és a
természetes adottság kérdését fejtegette. Aristotelés az erkölcsi erények taníthatósága mellett
érvelt, hiszen mint mondja, azok nem természettől fogva vannak meg bennünk. 951 Egy
uralkodó számára felettébb fontos gondolatot fogalmazott meg a filozófus: „a törvényhozók
szoktatással igyekeznek a polgárokat jó erkölcsökre nevelni, s minden törvényhozónak erre
irányul az akarata; s aki ebben nem helyesen jár el, az célt téveszt, s egyáltalán ebben
különbözik a jó kormányzat a rossztól.” (ford..Szabó M.).952
A Paroimiographi Graeci köteteiben nem szerepel a közmondás. Latin változatát
azonban Cicero De finibus című művében megtalálhatjuk, s ezt a szöveghelyet A. Otto is
közölte a római proverbiumok gyűjteményében.953
A szentencia népszerűségét bizonyítja, hogy más formában is megfogalmazták, s ily
módon Sextus Encheiridionjában rokon jelentésű gnómákra bukkanhatunk.954
Iulianus a következő fejezetekben arról panaszkodik, hogy a neves görög filozófusokat
az antiochiaiak semmibe veszik, sőt gúnyolják. (353 BC) Platón Törvényeit idézi a jog,
jogtalanság, s a bűn fogalmával összefüggésben: azt kell tisztelnünk, aki nem vétkezik, s aki
elhárítja a jogtalanságot, azt még inkább.955 A császár a jog és az igazság védelmezőjeként

A neveltetés második természetünk.
Iulianus keménységre nevelték.
Iulianus keménysége második természete.
950
F. W. Lenz:‛ [EqoV, deutevrh fuvsiV. A new fragment of Democritus?’ TAPhA 73 (1942) 214231, 218-231.
951
Arist. NE II, 1-2, 1103 a Ditth&V dh; th&V ajreth&V ou[shV, th&V me;n dianohtikh&V
th&V de; hjqikh&V, hJ me;n dianohtikh; to; plei&on ejk didaskalivaV e[cei
kai; th;n gevnesin kai; th;n au[xhsin, diovper ejmpeirivaV dei&tai kai;
crovnou: hJ hjqikh; ejx e[qouV perigivnetai, o{qen kai; tou[noma e[schke
mikro;n paregkli&non ajpo; tou& e[qouV. ejx ou| kai; dh&lon o{ti oujdemiva
tw&n hjqikw&n ajretw&n fuvsei hJmi&n ejggivgnetai: ktl.
952
Arist. NE II, 5, 1103 b oiJ ga;r nomoqevtai tou;V polivtaV ejqivzonteV poiou&sin
ajgaqouvV, kai; to; me;n bouvlhma panto;V nomoqevtou tou&t j ejstivn, o{soi
de; mh; eu\ aujto; poiou&sin, aJmartavnousin, kai; diafevrei touvtw/
polivteia politeivaV ajgaqh; fauvlhV.
953
Cic. De fin. V, 74 consuetudine quasi alteram quandam naturam effici A. Otto 90 skk; Müller i. m. (1998)
230.
954
Sext. 326 a oi|on a]n h\/ sou to; h\qoV, toiou&toV e[stai sou kai; oJ bivoV.
Sext. 326 b h\qoV qeosebe;V poiei& bivon makavrion.
955
Iulian. Misop. 353 C-354A= Plat. Nom. 730 D.
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jelenik meg, ami szorosan elválaszthatatlan az ideális uralkodó fogalmától.956 Ugyanakkor az
is kiderül számunkra, hogy magát közvetítőnek tekinti, isteni és emberi hatalom között.957

4. mevlei moi tw&n toiouvtwn h|tton h] tw&n ejn toi&V tevlmasi
batravcwn (358 A)
(Kevésbé törődöm az effélékkel, mint a mocsári békákkal.)

Vallási kérdésekre tér át a következőkben: a közvélemény szerint a Kappa és a Chi,
azaz Constantius és Jézus Krisztus nem követett el jogtalanságot a várossal szemben, ellenben
őt sem érheti ez a vád (357 AD). Nem fosztotta meg az antiochiaiakat a látványosságoktól,
csupán arról van szó, hogy őt nem érdekli az efféle szórakozás.A proverbium az érvelésben is
szerepet játszik.958
Aristophanés Békák című művében találkozhatunk ezzel a rendkívül cinikus idézettel.
Érdemes a komédia szövegkörnyezetét is megvizsgálnunk. 959
Iulianus kiválóan érzékelteti az idézettel, hogy a társadalom felső rétege, azok az
emberek, akikről szó van, a mocsári békákhoz hasonló értékrendet képviselnek. Nemcsak a
béka-szimbólum, amely jelen esetben az igénytelenséget érzékelteti, hanem a mocsár képe is
találó és sértő Antiochia lakosaira nézve. Különösen abban az összefüggésben, miután
Iulianus a korábbiakban hosszan ecsetelte, hogy a város lakosainak nagy része keresztény, a

956

Athanassiadi-Fowden i. m. (1981) 213; Pohlenz i. m. (1934) 25 skk.
Iulian. Misop. 354 D pepoihmevnoi to; duskleevstaton tw&n e[rgwn kai;
ejponeivdiston tou& bivou tevloV (ejpitrevyousiv moi pavntwV oiJ tw&n
JEllhvnwn sofoi; favnai ti tw&n par j hJmi&n ejpipolazovntwn, ouj ga;r e[cw
pw&V a]n aujto; ma&llon ejndeixaivmhn), ejpi; th&V mesiteivaV auJtou;V
ejtavxamen, ou{tw peri; pollou& poiouvmeqa to; proskrouvein uJmi&n kai;
ajpecqavnesqai, devon ajrevskein kai; qwpeuvein. Athanassiadi-Fowden i. m. (1981) 213.
958
Iulian. Misop. 357 D-358 A JO me;n ga;r dh&moV a[cqetai moi tw&/ pleivstw/
mevrei, ma&llon d j a{paV ajqeovthta proelovmenoV, o{ti toi&V patrivoiV
oJra&/
th&V
aJgisteivaV
qesmoi&V
proskeivmenon,
oiJ
de;
dunatoi;
kwluovmenoi pollou& pavnta pwlei&n ajrgurivou, pavnteV de; uJpe;r tw&n
ojrchstw&n kai; tw&n qeavtrwn, oujc o{ti tou;V a[llouV ajposterw& touvtwn,
a[ll j o{ti mevlei moi tw&n toiouvtwn h|ttwn h] ejn toi&V tevlmasi
batravcwn. Ei\ta oujk eijkovtwV ejmautou& kathgorw& tosauvtaV ajpecqeivaV
laba;V parascovntoV#
CELARENT
A mocsári békáknál is kevésbé törődik az ember azzal, amit nem kedvel.
Iulianus a látványosságokkal a mocsári békáknál is kevésbé törődik.
Iulianus nem kedveli a látványosságokat.
959
Aristoph. Ran. 257 DI.
Oijmwvzet j: ouj gavr ,moi mevlei.
957
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‛galileaiak’ hite szerint él. Megvető s egyúttal provokatív ez az ítélet, a császár kategorikusan
elzárkózik az antiochaiak által képviselt életformától.960
A közmondásgyűjtők Iulianusra hivatkoztak, amikor lejegyezték ezt a proverbiummá
vált idézetet, méghozzá egy másik, a császár levelei közt fellelhető közmondás kapcsán. 961
A továbbiakban Plutarchost követve Cato és Pompeius életrajzában fennmaradt
történetet

olvashatjuk,

a

rigorózus

római

államférfi

antiochiai

látogatásának

elbeszélését. 962 Cato személye már önmagában is proverbiális példa, mert szigorúsága
közmondásos volt.963

5. uJpe;r to;n ijkti&noV mu&qoV (366 A)
(A kánya meséje.)

Végül Babrios egy állatmeséjére hivatkozik, amikor végső elkeseredésében azt írja,
hogy nem szeretne olyanná válni, mint az énekétől megfosztott kánya, amikor a ló nyerítését
akarta utánozni, s végül soha nem nyerte vissza eredeti hangját. A császár az antiochiaiak
kedvéért nem mond le rusztikus stílusáról. 964
A példázat fontos szerepet tölt be az érvelésben: az uralkodó nem hajlandó jellemén
változtatni azért, hogy népszerű legyen.965
960

Müller i. m. (1998) 234.
App. V, 27 celwvnh muiw&n (teknősbéka a legyekkel) lábjegyzetében Iulianus levelének
szövegkörnyezete alapján (Ep. 82): h|tton e[melen, h] celwvnh muiw&n (kevésbé törődött vele,
mint teknősbéka a legyekkel) Heylerus idézi a Misopógón említett helyét.
962
Iulian. Misop. 358 A-359 A; Plut. Cato 13, Pomp. 40. Bouffartigue i. m. (1992) 292, 315, 448.
963
„Significativa la scelta di questo personaggio, accostabile, per il suo proverbiale rigore e per le altre qualità
sotto riportate, a Giuliano stesso.” Prato, Micalella i. m. (1979) 134.
964
Iulian. Misop. 366 AB Ouj ga;r oi\mai rJa/vdion ejn ghvra/ metaqemevnw/
diafugei&n to;n legovmenon uJpe;r tou& ijkti&noV mu&qon. Levgetai gavr toi
kai; to;n ijkti&na fwnh;n e[conta paraplhsivan toi&V a[lloiV o[rnisin
ejpiqevsqai tw&/ cremetivzein, w{sper oiJ gennai&oi tw&n i{ppwn, ei\ta tou&
me;n ejpilaqovmenon, to; de; ouj dunhqevna eJlei&n iJkanw&V ajmfoi&n
stevresqai kai; faulovteron tw&n a[llwn ojrnivqwn ei\nai th;n fwnhvn. }O
dh; kai; aujto;V eujlabou&mai paqei&n, ajgroikivaV te a{ma kai; dexiovthtoV
aJmartei&n.
[Hdh gavr, wJV kai; uJmei&V aujtoi; sunora&te, plhsivon
ejsme;n ejqelovntwn qew&n.
Eu\te moi leukai; melaivnaiV ajnamemivxontai trivceV,
oJ ThvioV e[fh poihthvV.
Babr. 73 jIkti&noV a[llhn ojxevhn ei\ce klagghvn:
i{ppou d j ajkouvsaV cremetivsantoV eujfwvnwV,
mimouvmenoV to;n i{ppon ou[te th;n kreivttw
fwnh;n qelhvsaV e[scen ou[te th;n prwvthn.
Iulianus csupán két alkalommal idéz mesét írásaiban, közülük ez az egyik. Bouffartigue i. m. (1992) 100. A
mese és a gnómák rokonságáról a bevezetőben: Theón Progymn. 3 skk.
965
BARBARA
961
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Iulianus Antiochia és lakói számára tett pozitív rendelkezéseit sorolja, ennek során
gazdasági intézkedéseiről is beszámol.966
Befejezésül iróniával teli önváddal okolja magát népszerűtlenségéért, majd azt kéri az
istenektől, hogy az antiochiakat annyi megbecsülésben részesítsék, amennyiben ők
részesítették Iulianust.967

A galileaiak ellen
Iulianus 362 júniusa és 363 márciusa között Antiochiában fogalmazta meg azon
művét, amelyben hevesen támadta a kereszténységet.968 Az eredetileg három könyvből álló
írást ma már csupán Kyrillos töredékeiből ismerhetjük. Kyrillos úgy védelmezte a keresztény
tanítást Iulianusszal szemben, mint korábban Órigenés Celsos ellenében. A galileaiak ellen
című vitairat ugyanakkor az újplatonikus Porphyrios Keresztények ellen című munkájával sok
tekintetben egyezést mutat. Libanios maga is azt írja, hogy a császár számos helyen követte a
„tyrosi bölcselőt” követte, továbbá több esetben Celsos írásával rokonítható.969
A iulianusi Kata; tw&n Galilaivwn rekonstrukciója kérdéses, ezért a mű
tartalmi bemutatását jelen esetben mellőzzük, csupán egy-egy fő gondolatkört szeretnénk

Aki lemond lényegéről, az a legtöbbet veszti el.
A kánya számára hangja elvesztése olyan, mint lemondani lényegéről.
A kánya hangja elvesztésével a legtöbbet vesztette el.
DARII
Aki lemond lényegéről, az a legtöbbet veszti el.
Némely uralkodó a népszerűségért lemond lényegéről.
Némely uralkodó népszerűségéért a legtöbbet veszti el.
966
Iulian. Misop. 366 B-369 D.
967
Iulian. Misop. 371 BC JO lovgoV ou\n moi kai; ejnqau&ta periivstatai pavlin
eijV o{per bouvlomai. Pavntwn ga;r ejmautw&/ tw&n kakw&n ai[tioV givgnomai,
eijV ajcavrista kataqevmenoV h[qh ta;V cavritaV. jAnoivaV ou\n ejsti th&V
ejmh&V tou&to kai; ouj th&V uJmetevraV ejleuqerivaV.
jEgw; me;n dh; ta;
pro;V uJma&V ei\nai peiravsomai tou& loipou& sunetwvteroV: uJmi&n de; oiJ
qeoi; th&V eijV hJma&V eujnoivaV kai; timh&V, h}n ejtimhvsate dhmosiva/,
ta;V ajmoiba;V ajpodoi&en.
968
A. Meredith: ‛Porphyry and Julian’ ANRW 23. 2, 1119-1149. (1980) 1140.
969
Liban. Or. XVIII, 178 tou& ceimw&noV de; ta;V nuvktaV ejkteivnontoV a[neu
pollw&n kai; kalw&n eJtevrwn lovgwn ejpiqevmenoV tai&V bivbloiV ai} to;n
ejk PalaistivnhV a[nqrwpon qeovn te kai; qeou& pai&da poiou&si, mavch/ te
makra&/ kai; ejlevgcwn ijscuvi gevlwta ajpofhvnaV kai; flhvnafon ta;
timwvmena sofwvteroV ejn toi&V aujtoi&V devdektai tou& Turivou gevrontoV.
i{lewV de; ou|toV oJ TuvrioV ei[h kai; devcoito ge eujmenw&V to; rJhqevn,
wJV a]n uiJevoV hJttwvmenoV. Bouffartigue véleménye szerint Porphyriost követte szerzőnk,
Meredith meggyőződése, hogy a mű közelebb áll Celsos írásához. Bouffartigue i. m. (1992) 382 skk; Meredith i.
m. (1980) 1140 skk.; Massarachia i. m. (1990) 358 sk, 387 sk.
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kiemelni, szem előtt tartva azt, hogy az uralkodó kétségtelenül a Septuaginta egy
szövegváltozatát ismerhette.970
A pogány állat-áldozatokat, amint azt már a Misopógónban is láthattuk, nem vették jó
néven Antiochia lakosai. A császár erre kívánt reagálni, amikor azt rótta fel a galileaiaknak,
hogy szokásaikban szembefordultak zsidókkal, akik az Újtestamentum szavai szerint még
áldoztak állatokat, ugyanakkor az áldozati állatok fogyasztásától tartózkodtak. A keresztények
tehát ebben a tekintetben nem tartották tiszteletben a zsidó szokásokat, sőt egyenesen
megtagadták azokat.971

1.

mhde;n

e[xwqen

polupragmonei&n

mhde;

to;

legovmenon

ajntikathgorei&n (fr. 2, 41 E)
(Senki kivülálló ne szóljon bele, s ne mondjon ellent.)

Iulianus a rekonstruált beszéd kezdetén egy hasonlattal arra hívja fel az olvasó
figyelmét, hogy mint a bíróságon, úgy itt is először a vádlottaknak maguknak kell
védekezniük, s nem szólhat bele senki, míg ők el nem mondják érveiket. 972 Tartalmilag
970

Abban biztosak lehetünk, hogy Iulianus nem ismerte a héber nyelvet, ezért feltétlenül a görög szöveget
szükséges vizsgálnunk. M. Adler tanulmányában alapos szövegkritikai vizsgálatot is végzett, s kimutatta, hogy
Iulianus mely helyeken követte a Septuaginta általunk ismert változatát. M. Adler: ‛Kaiser Julian und die Juden’
WdF 509, 48-111 (Darmstadt 1978) = M. A.:‛The Emperor Julian and the Jews’ The Jewish Quarterly Review 5
(1893) 591-651; WdF 509, 96-98. A Septuaginta Iulianus által ismert görög nyelvű fordítását a harmadik
században készítette el Órigenés, majd nem sokkal utána Lukianos, ők Aquila, Theodotion és Symmachos II.
századi munkája nyomán dolgoztak. Septuaginta, ed. A. Rahlfs (Stuttgart 1935) VI skk. Neumann korábbi
kiadását C. J. Neumann, Juliani librorum contra Christianos quae supersunt (Leipzig 1880) 1990-ben jelent
meg E. Massarachia fent említett munkája, amelyben a szerző függelékében található táblázatai útba igazítanak
arra vonatkozóan, hogy mely szöveghelyeken utalt Iulianus a Bibliára. (Iulian. C. G. fr. 29, 30, 64, 67, 70, 75,
88) Ebből kiderül, hogy a császár elsősorban Mózes öt könyvéből idézett. Massarachia i. m. (1990) 350-351.
971
Iulian. C. G. fr. 3, 43 AB; fr. 72, 305 D-306 B. Bouffartigue i. m. (1992) 384, 391. Iulianus császár és a
zsidók viszonyával kapcsolatban számos szakmunka foglalkozik, a kutatók véleménye megoszlik: néhányan
jóindulatot és szimpátiát feltételeznek az uralkodó részéről Adler i. m. (1978) 63; Bouffartigue i. m. (1992) 394
skk., mások viszont politikai megfontolás eredményének tekintik toleráns magatartását. M. Grant, The Jews in
the Roman World (London 1999) 287. A jeruzsálemi templom 363-ban megkezdett újjáépítése valójában a
keresztények ellen irányult, Iulianus az Újtestamentum jövendölését szándékozott megcáfolni: „Nem marad itt
kő kövön, amit le ne rombolnának.” (Máté 24, 2; Márk 13, 2; Lukács 19, 44; 21, 6). A császár feltehetően a
nyugati dombon tervezte az építési munkálatokat, erről azonban a zsidó források hallgatnak. Az építkezésnek
egy földrengés vetett véget, Iulianus ekkor elhalasztotta a munkálatokat, halála azonban örök időkre elfeledtette
a templom újjáépítésének gondolatát. Bouffartigue i. m. (1977) 258; Adler i. m. (1978), továbbá B. Mazar, The
Mountain of the Lord (Garden City, New York 1975)
972
Iulian. C. G. fr. 2, 41 E-42 A mevllwn de; uJpe;r tw&n par j aujtoi&V legomevnwn
dogmavtwn aJpavntwn poiei&sqai to;n lovgon, ejkei&no bouvlomai prw&ton
eijpei&n, o{ti crh; tou;V ejntugcavnontaV, ei[per ajntilevgein ejqevloien,
w{sper ejn dikasthrivw/ mhde;n e[xwqen polupragmonei&n mhde; to; legovmenon
ajntikathgorei&n, e{wV a]n uJpe;r tw&n prwvtwn ajpologhvswntai. a[meinon
me;n ga;r ou{tw kai; safevsteron ijdivan me;n ejnsthvsasqai pragmateivan

54

nagyon hasonló megfogalmazással találkozhatunk Démosthenésnél a De corona című
beszédében.973 Jelen esetben e szöveghely ugyancsak az érvelés részét képezi, amennyiben
Iulianus egy képzeletbeli bíróság előtt kell, hogy megvédje a pogány kultúra prioritását.974
A fenti közmondássá vált sor Menandros egysorosai között és a paroimiográfusoknál
is megtalálható, utóbbinál Iulianus szavai szerepelnek. 975

A császár természettudományos módszerrel igyekszik megmagyarázni a pogány
istenvilág keletkezését és feladatát: a Világmindenség középpontja a Nap, amely nem más,
mint maga Hélios, a teremtő (dhmiourgovV). Ezek után a hellén mítoszok filozófiai
tartalmára, allegorikus interpretációjára utal, szembeállítva midezt a Biblia meseszerű
emberteremtésével.976
Az egyik legfontosabb pont, amelyben a császár a kereszténységet kritizálja a „creatio
ex nihilo” kérdése, amely a későbbiekben is központi szerepet töltött be a teológiában.977

o{tan ti tw&n par j hJmi&n eujquvnein qevlwsin, ejn oi|V de; pro;V ta;V
parj hJmw&n eujquvnaV ajpologou&ntai mhde; ajntikathgorei&n.
973
Dém. 18 (De cor.), 9 i{na mhdei;V uJmw&n toi&V e[xwqen lovgoiV hjgmevnoV
ajllotriwvteron tw&n uJpe;r th&V grafh&V dikaivwn ajkouvh/ mou Massarachia i. m.
(1990) Apparat. IV, 195.
974
BARBARA
Aki a bíróságon vádlottként védekezik, annak beszédébe ne szóljon bele senki, s ne mondjon ellent.
Iulianus írásában úgy védekezik, mint a vádlott a bíróságon.
Iulianus írásába ne szóljon bele senki, s ne mondjon ellent.
975
Menandr. Mon. 653 Polupragmonei&n tajllovtria mh; bouvlou kakav. Mant. Prov. II, 8
Mhde;n e[xwqen polupragmonei&n, mhde; to; legovmenon ajntikathgorei&n.
976
Iulian. C. G. fr. 4, 44 AB, fr. 10, 65 AC, fr. 11, 69 CD, fr. 13, 75 AB.
977
Iulian. C. G. fr. 18, 96 CE uJpe;r de; w|n ejkei&noi te ajlhqw&V uJpe;r qeou&
doxavzousin hJmi&n te ejx ajrch&V oiJ patevreV parevdosan, oJ me;n
hJmevteroV e[cei lovgoV wJdiv to;n prosech& tou& kovsmou touvtou
dhmiourgovn. uJpe;r ga;r tou& ajnwtevrw touvtou Mwsh&V me;n ei[rhken
oujde;n o{lwV, o{V ge oujde; uJpe;r th&V tw&n ajggevlwn ejtovlmhsev ti
fuvsewV: ajll j o{ti me;n leitourgou&si tw&/ qew&/ pollacou& kai; pollavkiV
ei\pen, ei[te de; gegonovteV ei[te ajgevnhtoi, ei[te uJp j a[llou me;n
gegonovteV, a[llw/ de; leitourgei&n tetagmevnoi, ei[te a[llwV pwV,
oujdamovqen diwvristai. peri; de; oujranou& kai; gh&V kai; tw&n ejn aujth&/
kai; tivna trovpon diekosmhvqh dievxeisi. kai; ta; me;n fhsi keleu&sai to;n
qeo;n genevsqai, w{sper hJmevran kai; fws <th&raV> kai; sterevwma, ta; de;
poih&sai, w{sper oujrano;n kai; gh&n, h{lion te kai; selhvnhn, ta; dev,
o[nta, kruptovmena de; tevwV, diakri&nai, kaqavper u{dwr, oi\mai kai; th;n
xhravn. pro;V touvtoiV de; oujde; peri; genevsewV h] peri; poihvsewV tou&
pneuvmatoV eijpei&n ejtovlmhsen, ajlla; movnon
«kai; pneu&ma qeou&
ejpefevreto ejpavnw tou& u{datoV»: povteron de; ajgevnhtovn ejstin h]
gevgonen oujde;n diasafei&. Továbbá Iulian. C. G. fr. 6, 49 D. Adler i. m. (1978) 56 sk. Proklos
StoiceivwsiV qeologikhv című írásában kimondja, hogy minden az Egyből van. Ezt a munkát, s
egyúttal Aristotelést is cáfolta Philoponos a VI. században De aeternitate mundi contra Proclum című művében,
ahol azt mondta ki, hogy az anyagi világ a Biblia szavai szerint a semmiből (ex nihilo: Mac. II, 7, 28 peto nate
aspicias in caelum et terram et ad omnia quae in eis sunt et intellegas quia ex nihilo fecit illa Deus. Ezt
magyarázza Tertullianus: Ad. Marc. II, V, 1 skk.) keletkezett, szemben az újplatonikus „örökkévalóság”
fogalmával, amely három kategóriát foglalt magába: a[gonon, ajgevnhton, a[fqarton. (Arist.)
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Iulianus azt az újplatonikus elképzelést hangsúlyozza, amellyel Dión Chrysostomosnál is
találkozhatunk: az ember természetéből adódik, hogy van istenfogalmunk, az igazi
istenismeretről elsősorban a költőktől s a filozófusoktól, s leginkább Platóntól szerezhetünk
tudomást. A szerző ezt a pogány istenismeretet állítja szembe a Biblia igazságával. 978
Az ember teremtésével kapcsolatban szó szerint idézi a Septuagintát (Gen. 26-28) és Platón
Timaiosát (Tim. 41 AC).
A következőkben arra az ellentmondásra hívja fel figyelmünket, hogy a júdeaiak
kiválasztottak, azonban más helyütt azt olvashatjuk, hogy Jézus nemcsak a júdeaiak istene.979
Ezzel szemben Hélios mindenki atyja, amint azt Aristotelés Physica című írása nyomán a
Hélioshoz írott himnuszban is olvashattuk. Ezt követően Iulianus ismerteti az egyes istenek
feladatköreit, majd a Gondviselésről szól. 980

2. mimei&sqai (…) tou;V qeouvV (fr. 36, 171 D)
(Utánozni az isteneket.)

Az újplatonikus iskola vezérelve most a pogány kultúra szimbólumaként hangzik el,
amely egyúttal az érvelésben is szerepet játszik. Lykurgos szelídségét és Solón toleranciáját
Iulianus kozmogóniája elsősorban Iamblichos elképzelését takarja: J. F. Finamore: ‛Qeoi; qew&n: An
Iamblichean Doctrine in Julian’s Against the Galilaeans’ TAPhA 118 (1988) 393-401.
978
Iulian. C. G. fr. 7, 52 BC o{ti de; ouj didaktovn, ajlla; fuvsei tou&to toi&V
ajnqrwvpoiV uJpavrcei tekmhvrion hJmi&n e[stw prw&ton hJ koinh; pavntwn
ajnqrwvpwn ijdiva/ kai; dhmosiva/ kai; kat j a[ndra kai; e[qnh peri; to;
qei&on proqumiva. a{panteV me;n ga;r ajdidavktwV qei&on ti pepisteuvkamen,
uJpe;r ou| to; me;n ajkribe;V ou[te pa&si rJav/dion
<ginwvskein>
ou[te
toi&V ejgnwkovsin eijpei&n eijV pavnta dunatovn. Tauvth/ dh; th&/ koinh&/
pavntwn ajnqrwvpwn ejnnoiva/ provsesti kai; a[llh. Iulian. C. G. fr. 6, 49 AB
ejntau&qa parabavlwmen, eij bouvlesqe, th;n tou& PlavtwnoV fwnhvn. tiv
toivnun ou|toV uJpe;r tou& dhmiourgou& levgei kai; tivnaV peritivqhsin
aujtw&/ fwna;V ejn th&/ kosmogeneiva/ skovphson, i{na th;n PlavtwnoV kai;
MwsevwV kosmogevneian ajntiparabavlwmen ajllhvlaiV. ou{tw ga;r a]n faneivh
tivV oJ kreivttwn kai; tivV a[xioV tou& qeou& ma&llon, a\r j oJ toi&V
eijdwvloiV lelatreukw;V Plavtwn h] peri; ou| fhsin hJ grafh; o{ti stovma
kata; stovma ejlavlhsen oJ qeo;V aujtw&/. Ezek a gondolatok Iulianus Theodoroshoz írott
levéltöredékében (Iulian. Epist. fr. 89a, 89b 291 D ejx eJnovV te kai; mia&V gegovnamen
pavnteV) is felmerülnek, ezt a fragmentumot Asmus a galileaiak ellen írott mű előtanulmányának tekintette.
Dión Chrysostomos csaknem ugyanezekkel a szavakkal szól erről. (Or. XII, 27-28; 39, 44) Asmus i. m. (1895)
32 sk.; Bouffartigue i. m. 122, 468, (Iulianusnál máshol is az istenfogalom prekoncepcionálása: Or. VII. Hér.
209 C) 593.
979
Iulian. C. G. fr. 19, 100 BC, fr. 20, 106 AE. Bouffartigue i. m. (1992) 396.
980
Iulian. C. C. G. fr. 21, 115 D ajlla; dh; skopei&te pro;V tau&ta pavlin ta; par j
hJmw&n. oiJ ga;r hJmevteroi to;n dhmiourgovn fasin aJpavntwn me;n ei\nai
patevra kai; basileva
(v.ö. Iulian. Hél. 131 C levgetai ga;r ojrqw&V a[nqrwpoV
a[nqrwpon genna&n kai; h{lioV) Arist. Phys. II (2) 194 b 13 a[nqrwpoV ga;r a[nqrwpon
genna&/ kai; h{lioV.
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vagy a rómaiak méltányosságát és egyszerűségét állíthatjuk szembe a keresztény Isten
haragjával.981
A proverbium egy gondolatmenet zárásaként hangzik el, noha az idézett töredékekben
nem követhetjük nyomon maradéktalanul az eredeti eszmefuttatást. A parainézis, mint
láthattuk, Iulianusnál gyakran előfordul, s általában kapcsolódik az „Ismerd meg önmagad”
tanításához. A párhuzamos szöveghelyek közül érdemes kiemelnünk Alcinoos traktátusát,
amely csaknem szó szerinti egyezéseket mutat Iulianus idézett részletével.982 A tanítás Celsos
töredékesen fennmaradt vitairatában is szerepelt. 983

Iulianus hellén tudósokat, alkotókat hasonlít össze a héberek kiemelkedő
tehetségeivel. Egy helyütt Salamont a gnómikus költőkkel, Phókylidésszel, Theognisszal és a
981

Iulianus az Úr Izrael paráznaságára és bűnhődésére utal (Num. 25), amikor kis híján egy mindenkiért halt
meg. Ezt a részletet Celsos (Borrer 6, 52, 19; 8, 21, 6) és Porphyrios (Harnack fr. 94) is kiemelte. Iulian. C. G. fr.
33, 160 D-161 A, fr. 35, 168 BC; fr. 36, 171 D; 161 A-171 D eJxakosivaV ejcrh&n dia; tou;V
a{pax cilivouV ajnalwqh&nai ciliavdaV# wJV e[moige krei&tton ei\nai tw&/
panti; faivnetai cilivoiV ajndravsi beltivstoiV e{na sundiasw&si ponhro;n
h] sundiafqei&rai tou;V cilivouV eJniv. a[xion ge e[stai parabalei&n
aujto;n th&/ Lukouvrgou praovthti kai; th&/ SovlwnoV ajnexikakiva/ h] th&/
JRwmaivwn pro;V tou;V hjdikhkovtaV ejpieikeiva/ kai; crhstovthti. povsw/
de; dh; ta; par j hJmi&n tw&n par j aujtoi&V kreivttona kai; ejk tw&nde
skopei&te. mimei&sqai keleuvousin hJma&V oiJ filovsofoi kata; duvnamin
tou;V qeouvV, ei\nai de; tauvthn th;n mivmhsin ejn qewriva/ tw&n o[ntwn. 171
E tivV de; hJ par j JEbraivoiV uJmnoumevnh tou& qeou& mivmhsiV# ojrgh; kai;
qumo;V kai; zh&loV a[grioV. D. Rokeah érdekes következtetésre jutott Iulianus forrásaival
kapcsolatban: a császár feltehetően egy zsidó kommentárt is felhasználhatott, különösen e fenti hivatkozással
kapcsolatban, amely ellentmondásossá teszi a keresztény Isten megbocsátását. D. Rokeah, Jews, Pagans,
Christians in conflict (Jerusalem-Leyden 1982), in: Bouffartigue i. m. (1992) 393 sk., továbbá a fenti Iulianusidézettel kapcsolatban: 438 sk.
BARBARA
Aki szelíd és toleráns, az nem haragvó.
Lykurgos szelíd, Solón toleráns volt.
Lykurgos és Solón nem volt haragvó.
A pogány filozófia lényege az istenek utánzása és a létezők szemlélete.
Lykurgos és Solón a pogány filozófia követői voltak.
Lykurgos és Solón az isteneket utánozták, és a létezőket szemlélték.
CESARE
Aki az isteneket utánozza, és a létezőket szemléli, az nem haragvó.
A keresztények haragvóak.
A keresztények nem az isteneket utánozzák, s nem a létezőket szemlélik.
982
A szöveghelyek részletesen: Iulian. I Const. 48 A, 31 sk. További előfordulása Iulianusnál: Or. VII Hér. 225
D; Or. IX Kyn. 183 A; Or. X Caes. 333 D. Alcin. Didasc. 28 oi|V pa&si ajkovlouqon tevloV
ejxevqeto oJmoivwsin qew&/ kata; to; dunatovn Massarachia i. m. (1990) 218 sk.;
Bouffartigue i. m. (1992) 632.
983
Cels. Ap. Orig. C. Cels. 1, 8, 1216 prospoei&tai krei&tton ti tou& ghi?nou ei\nai ejn
ajnqrwvpw/ suggene;V qeou& kaiv fhsin o{ti oi|vV tou&to eu\ e[cei,
toutevstin hJ yuchv, pavnth/ ejfiventai tou& suggenou&V, levgei de; tou&
qeou&, kai; ajkouvein ajeiv ti kai; ajnamimnhvskesqai peri; ejkeivnou
poqou&sin.
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neves rétorral, Isokratésszel állítja párhuzamba, majd arra a következtetésre jut, hogy a
pogány szónok példázataival s parainesiseivel messze felülmúlja a nagy királyt, a
Példabeszédek (Proverbia) szerzőjét.984

984

Iulian. C. G. fr. 54, 224 CD oJ sofwvtatoV Solomw&n parovmoiovV ejsti tw&/ par j
{Ellhsi Fwkulivdh/ h] Qeovgnidi h]
jIsokravtei# povqen# eij gou&n
parabavloiV ta;V
jIsokravtouV parainevseiV tai&V ejkeivnou paroimivaiV,
eu{roiV a[n, eu\ oi\da, to;n tou& Qeodwvrou kreivttona tou& sofwtavtou
basilevwV. Bouffartigue i. m. (1992) 96, 114, 252.
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III. Összegzés

1. Eredmények

Iulianus beszédeiben előforduló proverbiumok alapján igen változatos kép rajzolódik
ki előttünk. Mindenekelőtt megállapíthatjuk, hogy a színes paletta az uralkodó széles irodalmi
műveltségéről tanúskodik. A közmondások és forrásaik bizonyítják, hogy a császár írásaiban
a görög kultúra dominált. Ez nem meglepő, hiszen egy-két hivatalos irat kivételével kizárólag
görög nyelven alkotott. Figyelemre méltó azonban, hogy forrásai között csupán elvétve
találhatunk latin irodalmi műveket.
Sokféle közmondással találkozhattunk, a szerző más céllal használta ezeket
panegyricusaiban, másként vigasztaló beszédében, másként invektíváiban. Írásaiban
proverbiumként, illetve proverbiális kifejezésként fordult elő egy-egy szó vagy szókapcsolat,
más esetben viszont teljes frázist találtunk.

985

A császár tudatosan alkalmazta a

közmondásokat, ezt bizonyítja, hogy nem egyszer vállalkozott arra is, hogy interpretálja
azokat. Helyénvaló, frappáns használatuk amellett szól, hogy csaknem mindenütt ismerte az
eredeti összefügéseket.
A proverbiumok önmagukban sokszor nem infomatívak (pl.: Or. I Const. 40 B peri; tw&/
trivtw/

palaivsmati

katabalw;n

divkhn

ejpiqei&nai),

ugyanakkor

kiválóan

alkalmasak egy-egy új információ kiemelésére (pl.: Or. I Const. 19 D kalo;n me;n,
aj<lusitele;V de; >: lusitele;V me;n ga;r oujde;n o{ ti mh; aujto; kai;
kalovn).

986

Jellemzőjük, hogy egyszersmind allúzorikusak (pl.: Or. XII 353 A

[EqoV

deutevrh fuvsiV) és obskúrusak (pl.: Or. I Const. 32 A=Or. V Ep. Ath. 274 C qettalikh;
peiqanavgkh), hiszen kódolt nyelven adnak tudtunkra számos lényeges momentumot. Azt is

jelzésértékűnek kell tekintenünk, ha egy-egy műben nem találkozunk velük, vagy csak
elvétve fordulnak elő, mint ahogyan a himnuszokban.
A következő összegző táblázatban elsősorban tartalmi, s csak részben formai
szempontok szerint csoportosítottuk a proverbiumokat:

985
986

Bouffartigue i. m. (1992) 309.
Bouffartigue i. m. (1992) 311.
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Proverbiumok és proverbiális kifejezések összefoglaló táblázata
I. Érvel

II. Nem érvel
Or. I. (EijV Kwnstavntion)
2. (-) siwph&V ajkivndunon gevraV (3 B) 1. (-) ejxousiva tou& plavsmatoV (2
AB)
(Corp.)
ejxousiva poihtikhv (10 B) (Corp.)
3. (w{sper)
e[k
tinoV
tragikh&V
mhcanh&V, (fasiv) (4 A) (Corp.)
4. (pevfuke gavr) ouj trufh; movnon 8. (kaqavper) jOlumpionivkhV peri;
h\qoV diafqeivrein, ajlla; kai; hJ tw&/ trivtw/ palaivsmati katabalw;n
tw&n ajnagkaivwn ejndeh;V divaita divkhn ejpiqei&nai (40 B) (Aesch., Plat.)
(15 C) (Iulian.)
5. (ejkei&no levgein e[nesti) kalo;n
me;n,
aj<lusitele;V
de;
>:
lusitele;V me;n ga;r oujde;n o{ ti
mh; aujto; kai; kalovn (19 D) (Corp.)
6. (fasiv) qettalikh; peiqanavgkh (32
A) (Corp.)
7. (e[oiken) oujde; e}n hJ fuvsiV
pro;V
ajndro;V
ajreth;n
kai;
swfrosuvnhn toi&V ajkolavstoiV kai;
deilioi&V e[ruma mhcanhvsasqai (…)
(39 A) (Iulian.)
9. (-) mimei&sqai th;n qeivan ejn
ajnqrwvpoiV fuvsin (48 A) (Corp.)
Or. II. (III) (EijV Eujsebivan)
1. (-) ejx ajgaqw&n me;n ga;r ajgaqo;n 5. (-) oJ presbuvthV/ [ Ecei ti levxai
fu&nai crhv (109 A) (Corp.)
tw&n nevwn sofwvteron (124 C) (Corp.)
2. (-) (gen. comp.) geloiovteron tw&n
ajpotoreuvein
ta;V
kevgcrouV
ejpiceirouvntwn (111 D) (Corp.)
3.
(fasiv)
to;n
Murmhkivdhn
ajntitattovmenon
th&/
Feidivou
tevcnh/ (112 A) (Corp.)
4. (pron. relat.) oi|V ga;r a]n ejxh&/
pravttein o{ ti a]n ejqevlwsi su;n
biva/, h\ pou deovmenoi duswpei&n
kai; peivqein ajrkou&sin. (121 C)
(Iulian.)
Or. III. (II.) (KwnstavntioV h] peri; basileivan)
1.
(w{sper)
jAreopagivthV
e[stw 3. (-) trivton pavlaisma (74 C) (Aesch.,
Plat.)
krithvV (61 B) (Corp.)
2. (-) Glauvkou tevcnh (67 C) (Corp.)
6. (-) poqeino;V toi&V fivloiV kai;
ajgaphtovV (97 A) (Aristophan.)
4. (-) to; Kolofwvnion crusivon (80 A)
(Corp.)
5.
(kaqavper)
oiJ
khfh&neV
ajllotrivoiV ejfevsthke povnoiV (84
D) (Corp.)
7.
.
(fhsiv,
....{OmhroV)
ajpistovteroV tw&n leovntwn (98 C)
(Corp.)
8. (palaio;V ajpevfhne lovgoV) pivtuoV
divkhn ajfanivzein ta; spevrmata (100
D) (Corp.)
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Or. IV.(VIII.) ( =Epi; th/& ejxodw/& tou& Saloustivou)
1. (-) (gen. comp.) mei&zon ejfaivneto 15.
(to;
legovmenon)
«ajspavsioV
tou& dioruvttein to;n
[Aqw (243 B) ejlqw;n a]n gevnoio» (251 D) (Hom.)
(Iulian.)
2. (to; legovmenon) i[sw/ zugw&/ (244 C)
(Theokr.)
3. ( JHsiovdou rJh&sin, paroimiva)
Ou|toV me;n panavristoV, o}V eu\
eijpovnti pivqhtai (245 A) (Corp.)
4. ( JHsiovdou rJh&sin, paroimiva)
„nohvsh/ pavnq= eJautw&/ (245 A) (Corp.)
5. (to; levgesqai) koina; ta; fivlwn
(245 A) (Corp.)
6. (hJ
paroimiva) pro;V
kevntra
laktivzein (246 B) (Corp.)
7. (to;
legovmenon) zugo;n
th&V
ajnavgkhV (246 B) (Eurip.)
8. (fhsi;n
oJ
SikeliwvthV) Nou&V
oJrh&/ kai; nou&V ajkouvei (247 A)
(Corp.)
9. (<) e{petai ga;r u{briV me;n
kovrw/, e[rwV de; ejndeiva/.(247 C)
(Corp.)
10. (<) gravfein ejf= u{datoV (249 A)
(Corp.)
11. (<) livqon e{yein (249 A) (Corp.)
12.
(<)
iJptamevnwn
ojrnivqwn
ejreuna&n i[cnh th&V pthvsewV (249 A)
(Corp.)
13. (<) Megarevwn merivV (249 C) (Corp.)
14. (<) (gen. comp.) siwphlovteroV w]n kai;
tw&n Puqagovra/ telesqevntwn (251 C)
(Corp.)
Or. V. ( =Aqhnaiw&n th/& boulh/& kai; tw/& dhmw/&)
1.
(to;
legovmenon)
Qettalikh;
peribavlletai peiqanavgkh (274 C)
(Corp.)
2. (<) (gen.comp.) sunetwtevra
th&V
e[mprosqen hJ deutevra gnwvmh (276 B)
(Corp.)
3. (paroimiva) eijV tevfran gravfein
(286 D) (Corp.)
Or. VI. (Qemistivw/ tw/& filosovfw/)
1. (keleuvei tou& NeoklevouV) Laqei&n
biwvsanta (255 B) (Corp.)
2. (to; legovmenon) Cruvsea calkeivwn,
eJkatovmboió ejnneaboivwn
(260 A)
(Corp.)
3. (<) Gnw&qi sautovn (260 C) (Corp.)
4. (<) [Erdoi d j e{kastoV h{ntin J
eijdeivh tevcnhn (260 C) (Aristoph.)
5. (<) glau&ka jAqhnaivoiV a[gwn (260
D) (Corp.)
Or. VII. (Pro;V +Hravkleion kunikovn)
1. (tou&to ejk th&V kwmw/divaV)
\H
polla; givnetai ejn makrw&/ crovnw/
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(204 A) (Eupol.)
2. (w{sper) iJppei&V ejn Qravkh/ (205 D)
(Corp.)
3. (kata; to;n kwmiko;n) th;n skavfhn
skavfhn levgonta (208 A) (Corp.)
4. (<) to; kunikw/& /to; novmisma
paracaravttonti (208 D) (211 BC) (Corp.)
5. (<) baravqrou to; pra&gma a[vxion
(209 D) (Hdt. stb.)
6. (<) ta; Magnhvtwn kakav (211 A) (Corp.)
7. (<) to; Termevrion (211 A) (Corp.)
8. (<) Gnw&qi sautovn (211 BC) (225 D)
(Corp.)
9. (levgetai uJp j Eujripivdou) «
JAplou&V oJ mu&qoV th&V ajlhqeivaV
e[fu » (214 B) (Corp.)
10.
(<) filei&
ga;r
hJ
fuvsiV
kruvptesqai (216 C) (Hérakleit.)
11. (<) to;n bou&n de; ejpitivqhmi
th/& glwvtth/ (217 D) (Corp.)
12. (<) sardwvnioV gevlwV (222 B) (Corp.)
13. (<) jAntikuvraV soi dei& (223 B)
(Hor.)
14. (paroimiva) bovtruV pro;V bovtrun
pepaivnetai (225 B) (Corp.)
15. (<) ajfomoiwqh&nai toi&V qeoi&V
(Corp.)
16. (<) kuvknoi liguro;n a[/donteV (236
A) (Corp.)
Or. VIII. (V.) (EijV th;n mhte;ra tw&n qew&n
Or. IX.(VI.) (EijV tou;V ajpaideutou;V kuvnaV)
1.
(to;
th&V
paroimivaV)
[Anw 2. (<) ouj fronti;V JIppokleivdh/ (182
B) (Corp.)
potamw&n (Kyn. 180 D) (Corp.)
3. (<) Gnw&qi sautovn (183 A) (Corp.)
9.
(to;
legovmenon
uJpo;
tou&
poihtou&)
«
kakai&V
ojduvnh/si
pelavzein » (196 A) (Hom.)
4. (<) to; qew&/ kata; duvnamin 11. (<) trivton ejpi; to; teleiovtaton
oJmoiou&sqai (184 A) (Corp.)
ejlqei&n tw&n palaismavtwn (197 D)
(Aesch., Plat.)
5. (w{sper
{OmhroV fhsiv) qeoi; dev 16. (to; dh; legovmenon) ajpneustiv
(203 C) (Démosth.)
te pavnta i[sasi (184 B) (Corp.)
6. (fasiv) polumaqiva gavr, fasiv,
novon ouj didavskei (Kyn 187D) (Corp.)
7. (tou& Puqivou) Gnw&qi sautovn kai;
Paracavraxon to; novmisma (188 A)
(Corp.)
8.
(<)
kubeuvein
peri;
toi&V
filtavtoiV (190 B) (Plat.)
10. (<) « Ouj ma; to;n ejn stevrnoisin
ejmoi&V paradovnta Tetraktuvn.» (196
C) (Corp.)
12. (oiJ
DiogevnouV
novmoi
kai;
KravthtoV) « e[rwta luvei limovV, (198
D) (Corp.)
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13. (oiJ
DiogevnouV
novmoi
kai;
KravthtoV) eij de; touvtw/- crh&sqai
mh; duvnasai, brovcoV. » (198 D) (Corp.)
14. (fhsi;n oJ DiogevnhV)« Ouj ga;r
ejk tw&n mazofavgwn, oiJ tuvrannoi,
ajll=
ejk
tw&n
deipnouvntwn
polutelw&V.» (198 D-199 A) (Diog., Porph.)
15. (fasiv) a[krw/ tw&/ daktuvlw/ (200
D) (Corp.)
Or. X. (Sumpovsion h] Kroniva)
1. (<) ei|V tw&n diapriovntwn to; 6. (<) Bavll j eijV makarivan (333 B)
(Corp.)
kuvminon (312 A) (Corp.)
2.
(hJ
doqei&sa
<ejn>
Delfoi&V 9. (w{sper) uJpo; puvktou dexiou&
manteiva) Ai[ke pavqoi tav k j plhgeivV (334 A) (Plat.)
e[rexe, divkh d j ijqei&a gevnoito
(314 A) (Hés.)
3. (<) ta; pikra; favrmaka mignuvnteV
oiJ
ijatroi;
tw&/
melikravtw/
prosfevrousi (314 B) (Plat.)
4. (<) Levgein te o{pou crh; kai;
siga&n o{pou kalovn.(328 D) (Corp.)
5. (<) jAdwvnidoV kh&poV (329 C) (Corp.)
7.
(kata;
to;n
Simwnivdhn)
tetravgwnoV
a[neu
yovgou
tetugmevnoV (333 B) (Simonid.)
8. (<) to; mimei&sqai qeouvV (333 D) (K)
(Corp.)
10.
(
JOmhvrw/
..ejpeiqovmhn..levgonti ... o{stiV)
(pron. relat.) ajgaqo;V kai; ejcevfrwn
/th;n auJtou& filevei kai; khvdetai
(334 C) (Hom.)
Or. XI.(IV.) (EijV to;n basile;a {Hlion)
2. (<) crh; peivqesqai toi&V sofoi&V 1. (<) o{ssa te gai&an e[pi pneivei te
(131 C) (Iulian.)
kai; e{rpei (130 B) (Hom.)
Or. XII( jAntiovcikoV h] misopwvgwn)
(to; plou&tein ajdivkwV - Oujdei;V
ejplouvthse tacevwV divkaioV w[n.)
(337 C) (Corp.)
1. (<) w{sper th&V druovV, kai; polu;V
hJ kovroV aujtw&n (346 B) (Corp.)
2.
(hJ
legomevnh)
MukovnioV
ajgroikiva te kai; ajmaqiva kai;
ajbelthriva (349 D) (Corp.)
3. (fasiv) [EqoV deutevrh fuvsiV (353
A) (Corp.)
4. (<) mevlei moi tw&n toiouvtwn
h|tton h] tw&n ejn toi&V tevlmasi
batravcwn (358 A) (Corp.)
5. (to;n legovmenon ...mu&qon) uJpe;r
tou& ijkti&noV mu&qoV (366 A) (Corp.)
Kata; tw&n Galilaivwn
1. (<) mhde;n e[xwqen polupragmonei&n
mhde;
to;
legovmenon
ajntikathgorei&n (fr. 2, 41 E) (Corp.)
2. (<) mimei&sqai (…) tou;V qeouvV (fr. 36,
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171 D) (Corp.)

A táblázat beszédenként haladva, a disszertáció alfejezeteiben feltüntetett számozás
szerinti sorrendben tartalmazza a császár műveiben előforduló proverbiumokat,.
Mégis milyen paraméterek alapján ismerhetjük fel az egyes oratiokban előforduló
proverbiumokat? Az első, ami felhívhatja a figyelmünket egy-egy közmondásra, a szerző
utalása: ő maga milyen értelemben használja a kifejezéseket, hogyan hivatkozik rájuk. Formai
elemzésünk erre a kérdésre koncentrál: az egyes arab számok után zárójelben tüntettük fel,
hogy Iulianus hogyan fogalmazott, amikor proverbiumokat közölt. Leggyakrabban a
következő típusokkal találkozhatunk:

1. A szerző egyértelműen proverbiumként (paroimia) jelöli a közmondást (6 alkalommal):
paroimiva, to; th&V paroimivaV
Figyelemre méltó, hogy a gnwvmh kifejezést egyáltalán nem használta Iulianus:

2. Általános alany szerepel a magyar fodításban: ‛mondják’, ‛az a mondás’ stb. kifejezésekkel
bevezetve (21 alkalommal, s ebből két ízben forrása nevét pontosan vagy utalásszerűen
megadja,987 azaz 19 esetben név nélkül hivatkozik a proverbiumokra):
fasiv,

levgetai,

to;

legovmenon,

to;

levgesqai,

palaio;V

ajpevfhne lovgoV, pevfuke, ejkei&no levgein e[nesti, e[oiken,
hJ legomevnh (ajgroikiva)
Előfurdalhat, hogy a fenti formuláva bevezetve filozófiai tanra, vagy közismert eseményekre
hivatkozik a szerző.988

3. hasonlító értelmű határozó vezeti be a közmondást (7 alkalommal):
w{sper, kaqavper, kaqavper oi[ontai

4. Iulianus feltünteti, hogy kitől származik a proverbiummá vált idézet, vagy egyértelműen
utal rá, tehát valójában gnómáról van szó (16 alkalommal):

987

Iulian. Or. VII 214 B, Or. IX (VI) 196 A.
Filozófiai vonatkozásúak: Iulian. Or. III (II) 80 D, Or. VI 265 B; Or. IX (VI) 189 D, chaldeus tanítás: Or. XI
(VI) 148 AB. Közismert események, közhelyek: Iulian. Or. II (III) 112 D; Or. III (II) 67 C, Or. VIII (V) 160 D,
Or. X 307 B.
988
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w{sper

{OmhroV fhsi, kata; to;n ..., tou&to ejk, JHsiovdou

rJh&sin, to; legovmenon uJpo; tou& poihtou&, levgetai uJp j
Eujripivdou

5. grammatikailag vélhető, hogy közmondás következik (pronomen relativum, genitivus
comparationis) (5 alkalommal)
6. A szerző nem árulja el, hogy proverbiumról van szó, azonban megtalálhatjuk a közmondást
a corpusokban (34 alkalommal), vagy csupán feltételezhető, hogy közmondással állunk
szemben (9 alkalommal), ez utóbbi esetekben a szakirodalom segít abban, hogy teljes
bizonyossággal eldönthessük, hogy valóban proverbiumról van-e szó.989 Az elemzés során 7
alkalommal idéztünk proverbiumként, illetve proverbiális színezetű szöveghelyként általunk
közmondásnak értékelt részleteket, amelyek sem a gyűjteményekben, sem a szakirodalomban
nem szerepeltek, e kitételre a vizsgálat során minden esetben utaltunk. Ezek a következő
szöveghelyek: Or. I. 15 C; Or. I. 39 A; Or. II. 121 C; Or. IV. 243 B; Or. VII. 209 D; Or. XI.
130 B; Or. XI. 131 C. Előfordult, hogy csupán hasonló értelmű közmondásokat találhatunk.
Az iméntiek során felvázolt hat egység néhol érintkezik egymással, azonban a kategóriák
irányadóak arra vonatkozóan, hogy Iulianus miként hivatkozott az egyes proverbiumokra.

Tartalmi szempontból alapvetően két csoportra osztottuk a közmondásokat, ezt
mutatja a két oszlop. A táblázat bal oszlopában találhatók azok a proverbiumok, szentenciák,
amelyek szerepet játszanak az érvelésben. A jobb oldali csoport, amikor csupán színesíti a
szerző előadását, ebben az esetben nem érvként szerepel.
A negyedik századi iskolai gyakorlatnak megfelelően egy-egy közmondás képezhette a
bizonyítás részét. A szillogizmusok már nem feltétlenül a klasszikus három részesek: Iulianus
idején több variációs lehetőséget tartottak számon, akár öt tételből is állhatott egy-egy
szillogizmus. 990 Ennek alapján a császár írásaiban hasonlóan változatos gondolatmenetet
vélhetünk felfedezni, amennyiben megkíséreljük rekonstruálni a beszédekben elhangzó
proverbiumok logikai hátterét. Tekintsünk most át néhány közmondást, gnómát ebből a
szempontból.

A közmondás csupán bevezetésként szerepel, nem tartozik közvetlenül a szillogizmushoz:
989

A szakirodalom útmutatásai alapján proverbiumok: Or. III (II) 74 C, 97 A; Or. VI 260 C; Or. VII 216 C, 223
B; Or. IX (VI) 190 B, 197 D; Or. X 314 A, 314 B.
990
Iul. Vict. 407-413 „De argumento” in: C. Iulius Victor: Ars rhetorica (ed. R. Giomini, M. S. Celentano)
(Leipzig 1980)
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or. I / 2. siwph&V ajkivndunon gevraV (3 B)– Hallgatni arany.
Akik dícsérték Constantiust, azok jobbnak vélték a „hallgatás biztonságánál”, hogy
tehetségük legjavát nyújtsák.
Akik csak hallgatnak, nincsenek biztonságban→akik biztonságban vannak, nem hallgatnak
Hallgatni nem arany Constantius alatt.991
Aki dicsőítő beszédet ír Constantiushoz, az biztonságban van.
Iulianus dicsőítő beszédet ír Constantiushoz.
Iulianus biztonságban van.

A közmondás premisszaként szerepel:
or. II (III) / 3. geloiovteron tw&n ajpotoreuvein ta;V kevgcrouV
ejpiceirouvntwn (111 D) – Nevetségesebb, mint azok, akik halikrát csiszolnak.
A lehetetlennel kísérletezni nevetséges.
Halikrát csiszolni lehetetlen.
Halikrát csiszolni nevetséges.

Minél lehetetlenebbel kísérletezünk, annál nevetségesebb.
Zenét szavakban kifejezni nehezebb, mint halikrát fényesíteni.
Zenét szavakban kifejezni a legnevetségesebb.

A közmondásban tömörítve szerepel egy szillogizmus:
or. IX (VI) / 14. « Ouj ga;r ejk tw&n mazofavgwn, oiJ tuvrannoi,
ajll= ejk tw&n deipnouvntwn polutelw&V.» (198 D-199 A) – Nem az
árpakenyéren élőkből, hanem a bőségesen lakmározókból lesznek a zsarnokok.
A bőségesen lakmározókból lesznek zsarnokok.
Az árpekenyéren élők nem lakmároznak bőségesen.
Az árpekenyéren élőkből nem lesznek zsarnokok.

A proverbium több szillogizmust is magában foglal:
or. II (III) /2. ejx ajgaqw&n me;n ga;r ajgaqo;n fu&nai crhv (109 A) –
Jóktól csak jó származhat.
991

Quine i. m. (1968) 76 skk. (9. § Egyenértékűség)
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A római polgár jó.
Eusebia római polgártól származik.
Eusebia jó.

Jóktól származik jó.
Eusebia jóktól származik.
Eusebia jó.

Több különálló gondolatmenet szerepel egymás után, a végkövetkeztetés nem az előbbiek
közvetlen eredménye, különböző szillogizmusokat állíthatunk fel:
or. IV (VIII) 3.

Ou|toV

me;n

panavristoV,

o}V

eu\

eijpovnti

pivqhtai (245 A) – Az a legbölcsebb, aki hallgat az okos szóra.
4. „nohvsh/ pavnq= eJautw&/ (245 A) – Mindent magadban gondolj meg.
5. koina; ta; fivlwn (245 A) – Barátok közt minden közös.992

A jó tanács okos szó.
A legbölcsebb hallgat a jó tanácsra.
A legbölcsebb hallgat az okos szóra.

A bölcs mindent meggondol magában
Te bölcs vagy.
Te gondolj meg mindent magadban.

Ami a barátoké, az közös.

992

Iulian. Sal. 244 D-245 B To; ga;r toi&V ojrqw&V uJp j a[llou gnwsqei&si
peisqh&nai meivzonoV th&V ajreth&V oJ Zhvnwn poiei&tai gnwvrisma tou&
gnw&nai tivna aujto;n ejx auJtou& ta; devonta, th;n JHsiovdou meqarmovttwn
rJh&sin,
Ou|toV me;n panavristoV, o}V eu\ eijpovnti pivqhtai
Levgwn ajnti; tou& «nohvsh/ pavnq j eJautw&»/ . jEmoi; de; ouj dia; tou&to
cariven ei\nai dokei&: peivqomai ga;r ajlhqevsteron me;n
JHsivodon
levgein, a[mfoin de; a[meinon Puqagovran, o}V kai; th&/ paroimiva/ parevsce
th;n ajrch;n kai; to; levgesqai
«koina; ta; tw&n fivlwn» e[dwke tw&/
bivw/, ouj dhvpou ta; crhvmata levgwn movnon, ajlla; kai; th;n tou& nou&
kai; th&V fronhvsewV koinwnivan,
v. ö.: Hes. Erg. 293-295
ou|toV me;n panavristoV, o}V aujto;V pavnta nohvsh/
frassavmenoV, tav k j e[peita kai; ejV tevloV h\/sin ajmeivnw/:
ejsqlo;V d j au\ kakei&noV, o{V eu\ eijpovnti pivqhtai:
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Te a barátom vagy.
A te eredményed közös.

A táblázat tanúsága szerint a proverbiumok általában a bizonyítás részét képezték,
ezekkel érvelt a császár (97-ből 84 alkalommal: 86, 59 %-ban). Az érvelést a proverbiumok
értelmezése szerint követhetjük nyomon. Figyelemre méltó, hogy egyes esetekben a
paroimiák magyarázata eltérő, s ennek megfelelően az interpretáció ugyancsak több
megoldási lehetőséget kínál. Ezeket a szillogizmusok különféle levezetésénél jeleztük. 993
Lényegen kevesebb proverbiumról feltételeztük azt, hogy nem érvelő. (13 proverbium: 13,4
%)
A következő információ a proverbiumok lelőhelyére vonatkozik. Két nagy csoportot
különíthetünk el, az egyik az irodalmi idézetek együttese, ezek közül néhányat az ókortól
napjainkig, a magyar nyelvben is közmondásként használunk.994 Ezekben az esetekben túlzás
lenne azt állítani, hogy lineáris összefüggéssel van dolgunk, mindez sokkal inkább az emberi
gondolkodás közös voltára utal.
A császár az ókori rétorikai követelménynek igyekezett megfelelni, amikor egyes
reminiszcenciákat maga is közmondássá kívánt tenni. 995 Az utolsó rubrikákban a Corp.
rövidítést (corpus) tüntettük fel, ahol a gyűjteményes kiadásokban megtalálhatjuk az idézetet,
vagy annak egy változatát. Abban az esetben, amikor csupán egyes auctoroknál szerepelt a
proverbium, ott a szerző rövidített nevét tüntettük fel. A harmadik csoportba azok a szállóigék
tartoznak, amelyek sem a paroimiográfusoknál, sem egyéb gyűjteményekben (Menandros,
Sextus, Stobaios), továbbá más szerzőknél sem maradtak fenn. Ezekben az esetekben
Iulianusnak tulajdonítottuk az idézetet, s a Iulian. rövidített névalakot alkalmaztuk.
Mindez arra enged következtetni, hogy Iulianus esetleg használhatott más összefoglaló
munkákat, vagy az általunk ismert, s nem ismert kötetek szerzőinek neve alatt fennmaradt
korábbi kiadásokat, amelyek akkor még teljesebb formában álltak rendelkezésére.
Gondolhatunk itt akár a peripatetikusok, akár az alexandriai grammatikusok vagy Arius
Didymos, avagy Zénobios gyűjteményére. A másik lehetőség, hogy maga a császár
fogalmazott meg közmondásszerű mondatokat.

993

A következő szöveghelyeken adódott kettős értelmezési lehetőség: Iulian. Or. VII. 225 B; Or. X. 312 A, 329

C.
994

Noha a megfogalmazás eltér a görögtől: Hallgatni arany. (Or. I. 3 B), Írmagja sem marad. (Fenyőfa módjára
tüntetni el a magokat.) Or. III. 100 D)
995
Bouffartigue i. m. (1992) 311.
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A táblázatban nem szerepelnek (egy kivételével: Or. XII. 337 A) azok a
proverbiumok, amelyekre Iulianus megfogalmazását csupán utalásnak tekinthettük, ezekre a
szövegelemzés során a lábjegyzetben külön kitértünk, s amennyiben megtalálhatóak ezek a
gyűjtemények előrodultak, ott ezen szöveghelyeket is feltüntettük.996
A vizsgálat alapján a következő eredmény adódik:
1. - A császár 70 alkalommal a corpusokban előforduló közmondásokat használt (72,16 %ban).997
2. - 22 esetben különféle szerzőkre hivatkozott vagy ő maga nem adta meg forrását, de
elérhető a sokszor eredetinek tekintett szöveghely (22,68 %-ban).998
3. - 5 alkalommal Iulianus alkotásának tekinthettük az általános érvényű, proverbiális
színezetű megállapítást (5,154 %-ban).999
Tartalmi szempontok alapján továbbá a következők szerint csoportosíthatjuk a
proverbiumokat:

1. filozófiai iskolákhoz köthető proverbiumok (ide tartoznak a jóslatok is)
(ezek a táblázatban pirossal kiemelt szöveghelyek: or. I / 5, 9; or. IV (VIII) / 3, 4, 5, 8; or. VI /
1, 3; or. VII / 4, 8, 10, 15; or. IX (VI) / 3, 4, 7, 10, 12, 13, 14; or. X / 8; or. XII / 3; KG: 2) 22
proverbium; 22,68 %-os előfordulás (97=100 %)
2. életbölcsességek (sokszor filozófiai tartalmúak)
(or. I / 2, 4, 7; or. II (III) / 1, 4, 5; or. IV (VIII) / 9; or. V / 2; or. VI / 4; or. VII / 1, 9, or. IX
(VI) / 1, 6; or. X / 2, 3, 4, 10; or. XI (IV) / 2; or. XII / utalás: 337 C) 19 proverbium; 18,55 %os előfordulás.
3. személyekhez (istenekhez, konkrét személyekhez) köthetők
(or. II (III) / 3; or. III (II) / 2; or. IV (VIII) / 14; or. IX (VI) / 2, 5; or. X / 5) 6 proverbium,
6,18 %-os előfordulás
4. állatokkal, növényekkel kapcsolatos közmondások
(or. II (III) / 2; or. III (II) / 5, 7, 8; or. IV (VIII) / 12; or. VI / 5; or. VII / 2, 11, 14, 16; or. X /
1, 3; or. XII / 1, 4, 5) 15 proverbium, 15,46 %-os előfordulás
5. népek, földrajzi egységek nevét tartalmazók
(or. I / 6; or. III (II) / 1, 4; or. IV (VIII) / 1, 13; or. V / 1; or. VI / 5; or. VII / 2, 6, 12, 13; or.
XII / 2) 12 proverbium, 12,37 % -os előfordulás
996

Iulian. Or. IV. 246 AB; Or. IX. 198 BC; Or. X. 331 A.
A számadatok esetében 97=100%. Valamennyi (Corp.) jelölésű proverbium.
998
A táblázatban szereplő idézetek után azon szerzők neve szerepel, akiknél fellelhető a proverbium.
999
Ezek a (Iulian.) névalakkal szereplő proverbiumok.
997
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6. mezőgazdasággal kapcsolatos
(or. IV (VIII) / 2, 6, 7; ) 3 proverbium, 3,09 %-os előfordulás
7. adynata (lehetetlenségek)
(or. IV (VIII) / 10, 11, 12; or. V / 3, ) 4 proverbium, 4,12 %-os előfordulás
8. egyéb, a fentiek közé be nem sorolható tartalmú proverbiumok
(or. I / 1, 3, 8; or. IV (VIII) / 15; or. VI / 2; or. VII / 3; or. IX (VI) / 8, 9, 11, 15, 16; or. X / 6,
7, 9; or. XI (IV) / 1; CG./ 1) 16 proverbium, 16,49 %.

Iulianus idézett szöveghelyei között feltűnően nagy számban szerepelnek filozófiai
vonatkozásúak. Elsőként szeretnénk leszögezni, hogy e közmondások kivétel nélkül szerepet
játszanak az érvelésben. Megállapíthatjuk, hogy a szerző legtöbbször az „Ismerd meg
önmagad” és az istenek utánzására felszólító újplatonikus parainézisre hivatkozik, továbbá a
kynikus Diogenéshez köthető, értékítéletre vonatkozó „Verd újra az érmét” közmondást idézi.
Figyelemre méltó, hogy ezek a proverbiumok, kiegészülve még a legkorábban Hésiodosnál
megtalálható idézettel (Iulian. Or. X. 314 A): „akkor jár egyenes úton az igazság, ha kinekkinek azt kell elszenvednie, amit maga is elkövetett” (ford.: Szabó M.), kivétel nélkül delphoi
jóslatok.
Érdekes az a tény, hogy Iulianus nem egy ízben hivatkozott a természetfilozófusokra,
kétségkívül Platón, s főként Aristotelés alapján, akik maguk is nagyra értékelték elődeiket
elsősorban Pythagorast, Hérakleitost és Démokritost.1000
A császár által nagyra becsült gondolkodók közé tartozott Pythagoras, a filozófussal
kapcsolatban

bizonyos,

hogy

Iulianus

ismerte

az

újplatonikusok

körében

nagy

1001

népszerűségnek örvendő Porphyriostól és Iamblichostól származó életrajzot.

Platón dialógusaiból szerzőnk több alkalommal idézett, ezeknek a műveknek
köztudottan nagy szerepük volt a rétorikai oktatásban, sokszor konkrétan a filozófushoz
köthetünk egy-egy proverbiumot, azonban ez nem igazolja, hogy Platón volt az első, aki e
közmondásokat alkalmazta. Ezek az idézetek általában szerepet játszanak az érvelésben
(Iulian. or. X/ 3), máskor csupán szinesítik az elbeszélést. (Iulian. or. I / 8; or. II / 3; or. IX /
11; or. X / 9)
Aristotelés az újplatonikusok körében különösen nagy tekintélyű szerzőnek számított,
munkáit nemcsak olvasták, hanem kommentálták is. 1002 Iulianus számos gondolatot vett át

1000
1001

Bouffartigue i. m. (1992) 263.
Bouffartigue i. m. (1992) 268.
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Nagy Sándor nevelőjétől, több helyütt találhatunk egyezéseket (Arist. NE 1095b, 1159b ~
Iulian. Sal. 245 A; Arist. NE 1132b ~ Iulian. Caes. 314 A) és hasonlóságokat (Arist. Rhet.
1358b ~ Iulian. I Const. 19 D; Arist. Fr. 57 ~ Iulian. Sal. 247 C; Arist. NE 1121b ~ Iulian.
Caes. 312 A; Arist. NE 1103a ~ Iulian. Misop. 353 A) a proverbiumok vizsgálata során. A
Nikomachosi Etika nem egy alkalommal volt Iulianus forrása, mind a közmondások, mind a
gondolatmenet terén. A Rhétorikában és a Rose által összeállított töredékek között ugyancsak
találhatunk érintkezési pontokat. Mindezt alátámasztja az a tény, hogy Iulianus számos helyen
hivatkozott Aristotelésre, a monarchikus eszme kifejtésével kapcsolatban a Politikára (Arist.
Pol. 1285b, 1287a ~ Iulian. Them. 260 C-261 D), amikor a boldogságról írt, akkor a
Nikomachosi ethikára (Arist. NE 1099b; 1177b ~ Iulian. Them. 264 B), a lélek értelmes
tevékenységével kapcsolatban ismét a Nikomachosi etikára találhatunk utalást (Arist. 1098a ~
Iulian. Hérakl. 206 AB). Iulianus többször juttatta kifejezésre azt a gondolatot, amelyet
Aristotelés a Physikában fogalmazott meg: Hélios mindeneknek atyja (Arist. Phys. II. 2 ~
Iulian. Hél. 131 C; C. G fr. 21, 115 D). E tanításhoz kapcsolódóan Iulianus Aristotelés egy
theológiai írására hivatkozik, amikor az istenek és az emberek közötti rokonságról beszél.1003
Szerzőnk nem egy helyen elismeréssel adózott a nagy filozófus előtt. 1004 Iulianus írásain
keresztül arra a következtetésre juthatunk, hogy Aristotelés bizonyos tekintetben
hangsúlyosabb, vagy egyenértékű szerepet töltött be, mint Platón.
Iulianus műveiben számos helyen tetten érhetjük a neves chairóneiai szerző,
Plutarchos írásainak ismeretét, aki két könyvet is közmondásoknak szentelt. Mindez
bizonyítja, hogy az újplatonikus oktatásban kimutatható a középső platonizmus aktív
jelenléte.1005(Or. I. 3 B, Or III. 80 A, Or IV. 245 A, 247 A, 249 A, Or VII. 208 A, 209 D, 211
A, 225 C, Or IX. 200 D, Or X. 329 C, Or XII. 347 AB, 358 A-359 A)
A proverbiumok tanulmányozása során Iulianusnál több, vélhetően Porphyriostól
eredő szöveghelyekre bukkantunk, ami arra enged következtetni, hogy a császár jól ismerte a
szír tudós egyes írásait, így a Markellához (Pro;V Markevllan) szóló irodalmi levelet,
amely számos proverbiumot tartalmazott. Tartalmi egyezéseket is felfedezhetünk Iulianus
kynikusok ellen írott munkája, továbbá a Császárok című szatíra és Porphyrios műve között
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Iulianus császár egykori tanára, ephesosi Maximos Aristotelés Kategóriák című munkájához írt kommentárt.
A negyedik században, s természetesen azt megelőzően ugyancsak központi szerepet töltött be a nagy filozófus,
munkái alapvetőek voltak a „közép” és „felsőfokú” oktatásban, azaz mind filozófia, mind a rétorika terén. R. W.
Smith, The Art of Rhetoric in Alexandria. Its Theory and Practice in the Ancient World (Martinus Nijhoff – The
Hague 1974)
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Iulian. Them. 265 B. Aristotelés e művének azonosítása kérdéses, l. Rochefort i. m. (1963) 176.
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Iulian. Kyn. 202 D-203; Them. 260 C A etc.
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Plutarchos mellett Alkinoos Eisagógéja, amelyben a filozófia felosztását kísérhetjük figyelemmel: v.ö.:
Alkin. Eisag. III, 4 és Iulian. Hérakl. 215 C-216 A.
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(Proph. PM 9 ~ Iulian. Kyn. 187 D; Proph. PM 13-14~Iulian. 328 D). Párhuzamos
helyeket találhattunk a De abstinentia című írásműben és ugyancsak a kynikusok ellen szóló
beszédben (Porph. De abst. I, 47, 3 ~ Iulian. Kyn. 198 D-199 A).1006
Szerzőnk feltehetően ismerhette Porphyrios elveszett Gnw&qi sautovn című
munkáját, amely csupán Stobaios válogatásában maradtak fenn. Iulianus, mint láthattuk az
ideális uralkodó erényeiként több Porphyriosnál szereplő, jóllehet közhelyes jellemzőt is
átvesz. A jó uralkodó egyszersmind pap, költő és filozófus (V Plot. 15). Ismerhette továbbá a
szír tudós Nimphák barlangjáról (De antro nympharum) szóló munkáját. Döntő jelentőségű a
Keresztények ellen írott, közel azonos című invektíva, Iulianusnál több hasonló gondolatot
fedezhetünk fel. Az elemzés során megállapíthatjuk, hogy Porphyrios meghatározóbb
szerepet játszott Iulianus műveltségében, mint ahogyan azt Bouffartigue feltételezte, hiszen a
gondolati rokonságot filológiai érv, a kontextus kapcsolata is alátámasztja.1007
Amennyiben arra a kérdésre szeretnénk választ kapni, hogy Iulianus miért utasítja el
Porphyriust, feltételezhetjük, hogy a harmadik századi filozófus megítélése pogány körökben
nem volt egyértelműen pozitív. 1008 A pogány népi vallásosságot támadó Anebónhoz írott
levelét már a negyedik században előszeretettel alkalmazták keresztény szerzők a
pogánysággal szemben. Iamblichos igyekezett menteni a menthetőt, amikor De Mysteriis
című művét megfogalmazta, amelyben az Anebón-levelet cáfolta. A császár Iamblichost
tekintette mesterének, Porphyrios megítélésében ingadozik, akinek minden bizonnyal már
negyedik századi kritikusai szemére vetették e fent említett művét, ahogyan Iamblichos is,
hiszen ezzel veszedelmes fegyvert adott a keresztények kezébe. Elképzelhető, hogy
keresztény neveltetése idején oktatói megismertették Porphyrios írásaival, illetve annak
kivonataival, amelyeket keresztény hitelvek alátámasztására is felhasználhattak. Elég csupán a
Markellához írott levélre gondolnunk, hiszen az ebben fellelhető gnómákat párhuzamba
állíthatjuk pythagoreus, ill. Sextusnak tulajdonított szentenciákkal. A keresztények, amint
Sextust is keresztény szerzőként azonosították, átvették a pythagoreus szentenciákat, s azokat
az egyistenhitre, s a keresztény aszkézisre vonatkoztatták.
A proverbiumok között előfordul számos, gyűjteményekben nem szereplő homérosi
idézet. Az újplatonikus hagyományban nagy szerepet játszottak a homérosi költemények,
amelyekről azt tartották, hogy kódolt nyelven íródtak, ezért allegorikusan értelmezték őket,
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További tartalmi egyezések, amelyek nem közmondásokkal kapcsolatban szerepelnek: Bouffartigue i. m.
(1992) 242 sk.
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Bouffartigue összefoglaló táblázatában azt írja, hogy Iulianus a keresztények elleni invektívától eltekintve
nem olvasta a szír tudós munkáit, azonban más műveinek hatása mégis kimutatható a császár írásaiban.
Bouffartigue i. m. (1992) 416.
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Iulian. Kyb. 161 C; Ep. 12 [4].

54

Iulianus kedvelte az enigmatikus írásmódot, ezért is alkalmazhatta a proverbiumokat efféle
nyelvi üzenet közlésére. 1009
Iulianus több alkalommal megnevezi mestereit: Pythagorast, Platónt, Aristotelést és
Iamblichost említi, néha Porphyrios is szerepel a filozófusok között.1010
A második csoportot az életbölcsességeket tartalmazó közmondások alkotják, ezek
sokszor filozófiai, s ezen belül etikai tartalmúak, azonban nem köthetők egyértelműen
filozófiai

iskolákhoz. Sok közöttük Homérostól és a drámaíróktól,

Euripidéstől,

Aristophanéstől, Eupolistól származó idézet.
A harmadik csoportban, a személyek között Myrmékidés, Pheidias, Glaukos,
Pythagoras, Hippokleidés, Adónis és általában, konkrét megnevezés nélkül „az istenek”
szerepelnek.
A negyedik tartalmi szempont az élővilág, amely egyszersmind physiologiai aspektus:
Iulianus az állatok közül a halat, a hereméheket, az oroszlánt, a madarakat, a lovakat, a
hattyút, az ökröt, a békákat és a kányát; a növényvilágból a fenyőt, a szőlőt, a köményt, a
mézet és a tölgyet említi. Láthatóan állatokhoz kapcsolódó közmondást sokkal többször
idézett.
Az ötödik a népekhez, földrajzi egységekhez köthető közmondások együttese volt. Itt
Thessaliára két alkalommal is utalt, továbbá az Areospagos dombjára, Kolophónra, az Athos
hegyre, Megarára, Athénra, Thrakiára, a magnésiaiakra, Sardiniára, Antikyrára és a
mykonosiakra hivatkozik. Érdekes, hogy ezen a csoporton belül több alkalommal
találkozhatunk elmarasztaló proverbiumokkal, amikor egy-egy közmondást negatív előjellel
használtak az egyes városok, szigetek lakosaira.
A hatodik témakörön belül a mezőgazdaságra vonatkozó proverbiumokat találhatjuk.
Ezek az igával, az ösztökével állnak kapcsolatban, s általában a kényszerűségre vonatkoznak.
A hetedik csoportba a paroimiográfusok által is külön egységnek tekintett adynata
(lehetetlenségek) tartoznak. Iulianus ritkán hivatkozik ilyen típusú proverbiumokra.
A nyolcadik egységet a fentiek közé be nem sorolhatók közmondások alkotják, ezek
között azonban felfedezhetünk olyan típusokat, amelyekhez a gyűjtőknél számos más változat
kapcsolható. A fémekről alkotott közmondások közé sorolható Homéros idézete (or. VI / 2.
260 A), a szókimondásra vonatkozó proverbiumok (or. VII / 3. 208 A). Ide sorolhatók azok a
fordulatok, amelyeket beszédeiben többször alkalmazott a császár: „harmadik menetben üti
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J. Bouffartigue, ‛Connaissance et pratique du commentaire Homérique’ Rev. Phil. LXII (Fasc. 1) (Paris
1993) 38.
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Például: Iulian. or. XI (IV) 146 A; Ep.8 [55];12 [4] stb.
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ki” (Aesch., Plat.) (or. I /8; or. III (II) / 3; or. IX (VI) /11; or. X / 9). Ide tartozik a „Menj a
pokolba” és a „lélegzetét visszafojtva” kifejezés, továbbá néhány homérosi idézet. A táblázat
adatai alapján érdekes tanulság: ezek a proverbiális fordulatok általában nem játszottak
szerepet az érvelésben.
Érdemes megemlítenünk néhány témakört, amelyek a gyűjteményekből kirajzolódó
kép alapján egyáltalán nem, vagy csak elvétve találkozhatunk Iulianusnál. Az egyik
keresztények által kedvelt csoport: a szülőkre, családra vonatkozó proverbiumok. Ezt minden
bizonnyal azzal magyarázhatjuk, hogy Iulianus korán árvaságra jutott.

Végül tekintsük át, hogy az egyes beszédekben milyen arányban szerepelnek
proverbiumok, s hogy mindebből milyen tanulságokat vonhatunk le a császár közlési
szándékát illetően. Feltűnő, hogy a támadó jellegű beszédekben [or. VII, or. IX (VI)] nagy
számban találhatunk közmondásokat. A bevezető fejezetben, a proverbiumok tárgyalása
kapcsán beszéltünk arról, hogy sokszor ironikus tartalmat fejeztek ki, ezért sorolták a rétorok
az eiróneia troposhoz. Megállapíthatjuk, hogy invektívákhoz szorosan hozzátartoztak, s
hangvételük miatt fontos szerepet töltöttek be, e stilisztikai eszközök egyúttal az érvelés
részét képezték, s kiváló fegyvert jelentettek, amennyiben az írónak a támadás volt a
szándéka. Ez a tény ugyanakkor azt is bizonyítja, hogy Iulianus az iskolai gyakorlat szerint
járt el, amikor támadó és politikai beszédekben több proverbiumot és szentenciát alkalmazott.
Ezek egyúttal segítséget nyújtottak a szónoknak, hiszen saját véleményét egy általánosan
elismert nézettel támaszthatta alá, ugyanakkor az idézett mondások a beszéd írójának erkölcsi
felfogására is rámutattak. 1011 A közmondás lényegéhez egyszersmind hozzátartozott, hogy
utat mutasson, mi helyes, mit kell választanunk, és mit kell elutasítanunk.1012 A proverbiumok
burkolt kifejező erejét követhetjük nyomon a politikai tartalmú beszédekben: Constantiusra és
környezetére vonatkozóan (Or. I-V) s a kereszténységhez közel álló kynikusok elleni
támadásban (Or. VII, IX, X, XII, CG.), az utóbbiakban leplezetlenül szerepelnek ezek az
ironikus megjegyzések.
Az első és a második [or. I, III (II)] Constantiushoz írott beszédben ugyancsak nagy
számban szerepelnek proverbiumok, amelyeket a szerző nagyrészt az érvelés során is használ.
Tekintsük át azokat a szöveghelyeket, amelyek az első beszéd (or. I) lovgoV
ejschmatismevnoV–ként való értelmezését támasztják alá. Iulianus tüstént panegyricusa
kezdetén utalt arra, hogy azon kortársai, akik beszédben nem magasztalják Constantiust,
1011
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Martin i. m. (1974) 258.
Arist. Rhet. II 21, 1394a 25.
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nincsenek biztonságban. (3 B) Ezt követően a birodalom felosztására vonatkozóan hangzik el
két állítás, amelyek közül a második (Semmi sem hasznos, ami ugyanakkor nem szép. – Plat.
Pol. 457 B alapján) az elsőt (Szép, de haszontalan. – Arist. Rhet. I, III 1358b skk.párhuzamba állítható) ellenkező értelművé változtatja, noha valójában Iulianus ezen utóbbi
mellett foglal állást, hiszen szándékosan állítja szembe e két tételt. (19 D) A kocsihajtó és a
hajókormányos hasonlata ugyancsak Constantiushoz szól, amikor a szerző azt fogalmazza
meg, hogy a szerencse forgandó. (25 BD) A thessaliai meggyőzés első beszédben is
előforduló (31 D-32 A) visszás jelentését Iulianus későbbi szöveghelyeivel támaszthatjuk alá
(Or. II. 121 C; Or. V. 274 C). Amikor a császár Constantius és Magnentius szembenállását
festi le a trónbitorlóra vonatkozó részletben (39 A „A férfiúi erény és bölcsesség ellenében
maga a természet sem nyújt segédkezet a fékteleneknek és a gyáváknak.”) sokkal inkább
Ammianus Marcellinus tollából megismert uralkodóra, II. Constantiusra ismerhetünk, mint
Magnentiusra, aki éveken át sikeresen küzdött a császári hadsereggel szemben. Iulianus nem
rejti véka alá, hogy Constantius elsősorban polgárháborús, s nem honvédő háborúban szerzett
babérokat (42 A), ez viszont nem nagy dicsőség egy római szemében, akinek a birodalom
belső békéje mindenek felett áll. Constantius császár fényűzése egy filozófus számára
feltétlenül megvetendő (43 B-44 C). Végül szerzőnk az egyik legfőbb filozófusi törekvést, az
istenek utánzását (48 A) emeli ki, ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy a császár csupán
törekedett erre (48 A kaqavper aujto;V w{rmhkaV), e megfogalmazás azt a
gondolatot implikálja, hogy az uralkodónak ezt nem sikerült megvalósítania.
E fenti nyolc pont alapján kijelenthetjük, hogy Iulianus már ebben a panegyricusban
sem szándékozott maradéktalanul dicsőíteni augustusát. 1013 Az értelmezés kettős síkjáról
maga a szerző vallott (Iulian. Or. VII. 218 AB), s ezt az elvet alkalmazta, amikor Constantiust
magasztalta. A közmondások és a beszéd elemzése kapcsán kijelenthetjük, hogy az első
panegyricust hasonlóképpen paródiaként foghatjuk fel, mint a későbbi II. Constantiushoz
szóló enkómiont.
A második Constantiust magasztaló [Or. III (II)] oratioval kapcsolatban már
bizonyított, hogy csupán formailag panegyricus, valójában azonban a fiatal caesar nem az
uralkodót dicsőíti benne. A proverbiumok ezt a nézetet támasztják alá, különösen, amikor a
közmondások jelentését vizsgáljuk. Vegyük számba azokat a szöveghelyeket, amelyeket a
korábbi szakirodalom nem említ. Az areopagita ítéletére vonatkozó proverbium Iulianus
csataleírásának nagyszerűségét kérdőjelezi meg (61 B). A Constantiust megszemélyesítő
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Az első beszédhez írott kommentár előszavában olvashatjuk, hogy az írásmű ironikus s egyben
szarkasztikus. Tantillo i. m. (1997) 13 sk.
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Hektór jellemére utaló „Glaukos művészete” közmondás ugyancsak a császárt figurázza ki.
Ebben az összefüggésben Hektór isteneknek tetsző magaviseletét mutatja be Iulianus, célozva
ezzel arra, hogy Constantius nem követi e normákat (70 D). A „Kolophón aranya” (80 A)
proverbium ismét az uralkodó pompaszeretetét ostorozza. A beszéden belül külön csoportot
alkotnak az allegorikus jelentésű állat- (hereméhek: 84 D, oroszlán: 98 C) és
növényhasonlatokhoz (fenyő: 100 D) kapcsolódó közmondások, ezek valamennyi esetben
negatív példaként szerepelnek: a szerző a rétorika fegyverével szállt szembe az uralkodóval.
Az aristophanési idézet Constantiusra vonatkozóan feltétlenül ironikus színezetet ölt (97 A:
”Barátainak kedves és szeretett”) .
Az Eusebiához írott dicsőítő beszédben [or. II (III)] szintén több utalást találhatunk
Iulianus reakciós magatartására vonatkozóan. A szerző igyekszik hangsúlyozni, hogy
Constantius sokaknak csupán Eusebia közbenjárására kegyelmezett meg (115 B). A caesari
kinevezéssel kapcsolatban szereplő proverbiális kifejezések ugyancsak a II. Constantiusszal
szemben tanúsított ellenállásról tájékoztatják az olvasót (121 AC). Athén és a pogány
filozófia dicsérete nem más, mint a kereszténységgel szemben megfogalmazott passzív
ellenállás (118 D-120 D). Végül Periklés magasztalását, tekinthetjük Constantius kritikájának,
amennyiben vele kapcsolatban kiemeli a szerző, hogy elöljárósága idején egyetlen polgárnak
sem kellett meghalnia, (128 B-129 B).
Iulianus Salustios távozására írott beszédében [or. IV (VIII)] ugyancsak számos
közmondást találhatunk. A szövegkörnyezet vizsgálata során kimutatható, hogy az akkor még
caesari titulust viselő császár ezeket a gúnyos színezetű idézeteket (főként az adynatonok
esetében: 249 A) valójában Constantiusnak szánta, s ezáltal a paramythétikos hangvétele
burkoltan támadó. Ezt a polemikus hangvételt támasztja alá a kényszerűség diktálta jelen:
Constantius döntésének kikerülhetetlensége, amelyet a szerző proverbiumokkal fejez ki (246
B: „Rugdalózik az ösztöke ellen.” „A kényszer igája.”). Továbbá a filozófus felsőbb
hatalommal szemben a gondolatok világába merülő védekezését fejezi ki az ugyancsak
gnómaként számon tartott Epicharmos-töredék (247 A: „Az értelem lát, az értelem hall.”). Az
ezt követő parainézisként értelmezhető kömondás (247 C: „A hybris a mértéktelenség, a
vágyakozás a hiányérzet következménye.”). A „megaraiak szektája” (249 C) proverbium
mögött rejlő keresztényellenes megnyilatkozást ugyancsak felfoghatjuk az ariánus
Constantius ellenében megjelenő álláspontnak.
Valamennyi Constantius uralma idején keletkezett műben felelhetjük azt a finom
játékot, burkolt kifejezésmódot, ami a sermo coloratusra (lovgoV ejschmatismevnoV)
jellemző.
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Az athéniak számára megfogalmazott írás (or. V) immár nyílt támadásba lendül át.
Elég, ha csupán a közmondásoknál maradunk, s ezt a következtetést vonhatjuk le a „thessaliai
meggyőzés”-ről (274 C), amelyről már esett szó, de Constantiust kritizálja a „Hamuba írni”
(286 D) proverbium is, amely az uralkodó megbízhatatlanságára vonatkozik.
A császár azonban nemcsak fegyvernek, hanem egyszersmind politikai eszköznek
tekintette

írásait.

A

beszédek

segítségével

végigkísérhetjük

a

negyedik

századi

trónvárományos, majd uralkodó hatalomhoz vezető útját. Míg a korábbi beszédek (Or. I-III)
arra szolgáltak, hogy Constantius oldalán szerezzenek híveket az ifjú caesar számára, addig a
későbbi írások már kendőzetlenül értésünkre adják Iulianus politikai törekvéseit. A vizsgált
irodalmi alkotások között központi szerepet töltenek be azok a művek, amelyekben az
újplatonikus szellemiségű császár a filozófusok által nagyrabecsült király ideálportréját adják.
(Or. II, III, IV, VI, X). Iulianus császársága idején keletkezett írásművekben az augustus
valláspolitikai lépéseit kísérhetjük figyelemmel: a keresztényeket, s a hozzájuk akkoriban
közel álló újkynikusokat (Or. VII. 224 AB) számtalanszor kritizálta (korábban: or. IV. 249 C,
majd or. VII; or. VIII. 170 AB, 174 BC, 180 AB; or. IX; or. X. 336 AB, CG.), ezzel a
birodalom egy részének már krisztianizált felső rétegét igyekezett a pogány vallásosság
számára visszanyerni.
Az uralkodó fiatal életkora ellenére kedvelte a szentenciákat, általában didaktikus
céllal használta azokat. A keresztények által ‛hitehagyottnak’ bélyegzett császár a rétorikai
meggyőzés eszközét választotta ahhoz, hogy a pogány filozófia helyes útjáról letért
keresztényeket „visszatérítse”. Elképzelése meghiúsult, amint azt az utolsó pogány jóslat
előre jelezte:

ei[pate tw&/ basilei&: camai; pevse daivdaloV aujlav.
oujkevti Foi&boV e[cei kaluvban, ouj mavntida davfnhn,
ouj paga;n lalevousan, ajpevsbeto kai; lavlon u{dwr.1014

Mondd meg a császárnak, hogy a mesteri fal lezuhant már,
Phoibosz háza enyészik és elpusztult a babérfa,
Nincs csevegő forrása, dalos vizei elapadtak.
(Ford.: Steiger K.)

1014

A jóslatot feltehetően az Antiochiához közel fekvő Daphné szentélyében adták, s nem Delphoiban, ahogy azt
sokáig feltételezték. T. E. Gregory: ‛Julian and the Last Oracle at Delphi’ GRSB 24 (1983) 355-366.
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2. Összefoglaló

Jelen munkánkban arra vállalkoztunk, hogy Iulianus Apostata beszédeiben előforduló
valamennyi proverbiumot és proverbiális kifejezést számba vegyünk, s azokat különféle
kritériumok alapján elemezzük. A bevezető fejezetben arra a kérdésre kerestük a választ hogy
az antik rétorok hogyan definiálták a proverbiumokat és az ezekkel rokon stilisztikai
eszközöket. A továbbiakban felvázoltuk az egyes ókori gyűjteményeket, s megjelöltük azokat
a forráscsoportokat, amelyekre szakmunkánkban támaszkodhattunk.
A dolgozat gerincét Iulianus császár beszédeinek kronologikus rendben történő
bemutatása képezi, ennek során a művek kerettörténetébe ágyazva, a kontextus szem előtt
tartásával vizsgáltuk az egyes proverbiumokat, a közmondások beszédekben betöltött szerepét
szillogizmusok felállításával értelmeztük. Mindemellett fontosnak tartottuk, hogy a
proverbiumok hivatkozási módját közöljük, hogy az uralkodó saját belátása szerint miként
jelölte meg e troposokat, valamint feltüntettük a közmondások előfordulási helyeit a
gyűjteményekben, s más irodalmi munkákban.
Két vezérfonal mentén haladtunk: egyrészt a proverbiumokat abból a megközelítésből
vizsgáltuk, hogy ezek argumentáló, vagy nem argumentáló funkcióval bírnak, másrészt a
beszédek tartalmi ismertetése során elemeztük Iulianus caesari és augustusi tevékenységéhez
köthető, a fentiek alapján kirajzolódó képet, ennek során mindenekelőtt Ammianus
Marcellinus történeti könyveire mint hiteles forrásra támaszkodtunk. A dicsőítő beszédek
vonatkozásában az első Constantiushoz írott panegyricus értékelését módosítottuk,
amennyiben a közmondások elemzése kapcsán arra az eredményre jutottunk, hogy a szerző
ezt, hasonlóan a második (or. III [II]) Constantiushoz szóló beszédhez, ugyancsak ellentétes
értelemben, ironikus éllel fogalmazta meg.
Az utókor kitüntetett figyelemmel kísérte Iulianus valláspolitikáját, ezért a proverbiumok és
egyes szöveghelyek allegorikus utalásait e tényező szerint is nagyító alá vettük: kíváncsiak
voltunk, hogy miként ragadhatjuk meg az uralkodó antikrisztianus megnyilvánulásait.
A zárófejezetben táblázat keretében egyesítettük e gyűjtőmunka eredményét, majd
ennek analizálásával, statisztikai elemzéssel mutattuk ki a formai (hivatkozási mód) és
tartalmi szempontok szerint csoportosított proverbiumok minőségi kritériumait. Mindezek
alapján a proverbiumok segítségével az újplatónikus császár műveltségének árnyaltabb
képéhez jutottunk, amennyiben hangsúlyosabb szerepet tulajdonítottunk a negyedik századi
újplatonikusok körében kedvelt két filozófusnak, Aristotelésnek és Porphyriosnak.
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3. Summary

In the frame of the present work we have undertaken the enterprise to gather all the
proverbs and proverbial expressions occuring in the oratios of Julian the Apostate and also to
analyse the same on the basis of different criteria.
In the introductory chapter of the work we seeked to give an answer to a question: how
antique orators had defined proverbs and cognate stylistic devices. Further on we outlined
single ancient collections and denoted the sources we rely on.
The presentation of emperor Iulianus’ oratios, in chronological order, constitutes the
backbone of the thesis. In the course of the presentation we examined single proverbs in their
context; embedded in the frame story of the works. We built up syllogisms so that the role of
proverbs in the oratios could be interpreted. Besides, we considered important to state the
reference method of proverbs, how the imperator denoted these tropes, and we indicated the
place of occurence of the proverbs in the collections and other literary works as well.
We had two guiding principles while working; on the one hand, the approach we employed
aimed at the quality of the proverbs; if their function comprehended argumentational
attributes or not. On the other hand, in the course of content analysis of the oratios we
contentrated on an image, on the basis of the abovesaid, relating the caesarean and augustean
work of Iulianus, leaning on, in the first place, the historical books of Ammianus Marcellinus
as trustworthy sources. With respect to laudatories, we modified the evaluation of the first
eulogy had been written to Constantius, since the analysis of proverbs led to the result that the
author, similarly to the second oratio to Constantius (or. III /II/ ), had composed the writing
not without malice aiming at the opposite meaning.
The age after Iulianus paid an accentuated attention to Iulianus’ politics concerning
religion, thus we carefully examined the allegorical allusions of proverbs and single parts of
texts from this point of view as well; we were wondering how the anti-christianic utterances
of the imperator could be apprehended.
In the closing chapter the result of our assembling work is unified in the frame of a
chart; we demonstrated the qualitative criteria of proverbs grouped according to their forms,
that is, reference methods, and contents, by analysing statistically these results. On the basis
of the way our work with proverbs has opened to us, we finally got to a more sophisticated
image of the Neoplatonist emperor’s education, which now seems to postulate a more
characteristic presence of Aristotle and Porphyry, the two popular philosophers of the 4th
century Neoplatonic circles.
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Függelék
I. Proverbiumok jegyzéke
Valamennyi szillogizmussal bemutatott proverbium szerepet játszik az érvelésben.
Or. I. (EijV Kwnstavntion)
1. ejxousiva poihtikhv (10B)- ejxousiva tou& plavsmatoV (2 AB)
(Költői szabadság. – Képzeletbeli szabadság.)
2. siwph&V ajkivndunoV gevraV (3 B) (Simonid. Fr. 66)
(Hallgatni arany.)
Akik csak hallgatnak, nincsenek biztonságban→akik biztonságban vannak, nem hallgatnak.
Hallgatni nem arany Constantius alatt.
BARBARA
Aki dicsőítő beszédet ír Constantiushoz, az biztonságban van.
Iulianus dicsőítő beszédet ír Constantiushoz.
Iulianus biztonságban van.

3. w{sper e[k tinoV tragikh&V mhcanh&V (4 A)
(Deus ex machina. – Mint egy színpadi gépről.)
CELARENT+FESAPO
Aki váratlan dolgokról ír, az nem tartja a panegyricus műfaji követelményeit.
A deus ex machina váratlan dolog.
A deus ex machina nem a panegyricus műfaji követelménye.
A panegyricus műfaji követelményeit betartja a szerző.
Némely szerző nem alkalmaz deus ex machinát.
Iulianus látszólag azt mondja ki, hogy nem ír váratlan dologról, azonban a sorok között olvasva a későbbiekben
más eredményre juthatunk.
4. ouj trufh; movnon h\qoV diafqeivrein, ajlla; kai; hJ tw&n ajnagkaivwn
ejndeh;V divaita (15 C)
(Nemcsak az elpuhultság, de az alapvető szükségletek hiánya is megrontja az erkölcsöt.)
BARBARA
(Minden,) ami rosszra vezet, megrontja az erkölcsöt.
Az elpuhultság rosszra vezet.
Az elpuhultság megrontja az erkölcsöt.
(Minden,) ami rosszra vezet, megrontja az erkölcsöt.
A hiány rosszra vezet.
A hiány megrontja az erkölcsöt.
5. kalo;n me;n, aj<lusitele;V de; >: lusitele;V me;n ga;r oujde;n o{ ti mh;
aujto; kai; kalovn (19 D)
(Szép, de haszontalan. Mert semmi sem hasznos, ami ugyanakkor nem szép.)
BARBARA
Minden, ami szép, nem feltétlenül hasznos
Constantinus fiainak osztozkodása szép.
Constantinus fiainak osztozkodása nem feltétlenül hasznos.
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Ami hasznos, az feltétlenül szép.
Constantinus fiainak osztozkodása hasznos.
Constantinus fiainak osztozkodása szép.
6. qettalikh; peiqanavgkh (32 A)
(Thessaliai meggyőzés.)
BARBARA
A kényszerűség zsarnokság.
A thesszaliai meggyőzés kényszerűség.
A thessaliai meggyőzés zsarnokság.
7. e[oiken oujde; e}n hJ fuvsiV pro;V ajndro;V ajreth;n kai; swfrosuvnhn
toi&V ajkolavstoiV kai; deilioi&V e[ruma mhcanhvsasqai (39 A)
(A férfiúi erény és bölcsesség ellenében maga a természet sem nyújt segédkezet a fékteleneknek és a
gyáváknak.)
FERIO
A féktelenek és gyávák nem törekszenek erényre és bölcsességre.
Némely uralkodó féktelen és gyáva.
Némely uralkodó nem törekszik erényre és bölcsességre. (Constantius közéjük tartozik)
CELARENT
A féktelen és gyáva embert nem segíti a természet.
Constantius féktelen és gyáva.
Constantiust nem segíti a természet.
8. kaqavper jOlumpionivkhV peri; tw&/ trivtw/ palaivsmati katabalw;n (40 B)
(Akár egy olimpiai győztes, harmadik menetben ütötte ki.)
9. mimei&sqai th;n qeivan ejn ajnqrwvpoiV fuvsin (48 A)
(Az emberek között utánozni az isteni természetet.)
BARBARA
(Mindenki,) aki utánozza az isteni természetet, szelíd és megbocsátó.
Az uralkodó kötelessége utánozni az isteni természetet.
Az uralkodó kötelessége szelídnek és megbocsátónak lenni.

Or. II. (III) (EijV Eujsebivan)
1. ejx ajgaqw&n me;n ga;r ajgaqo;n fu&nai crhv (109 A)
(Jóktól csak jó származhat.)
BARBARA
A római polgár jó.
Eusebia római polgártól származik.
Eusebia jó.
BARBARA
Jóktól származik jó.
Eusebia jóktól származik.
Eusebia jó.
2. geloiovteron tw&n ajpotoreuvein ta;V kevgcrouV ejpiceirouvntwn (111 D)
(Nevetségesebb, mint azok, akik halikrát csiszolnak.)
BARBARA
A lehetetlennel kísérletezni nevetséges.
Halikrát csiszolni lehetetlen.
Halikrát csiszolni nevetséges.
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Minél lehetetlenebbel kísérletezünk, annál nevetségesebb.
Zenét szavakban kifejezni nehezebb, mint halikrát csiszolni.
Zenét szavakban kifejezni a legnevetségesebb.
3. to;n Murmhkivdhn ajntitattovmenon th&/ Feidivou tevcnh/ (112 A)
(Myrmékidést Pheidiashoz hasonlítani.)
BARBARA
Myrmékidést Pheidiashoz hasonlítani lehetetlen.
A zenét szavakba önteni olyan, mint Myrmékidést Pheidiashoz hasonlítani.
A zenét szavakba önteni lehetetlen.
4. oi|V ga;r a]n ejxh&/ pravttein o{ ti a]n ejqevlwsi su;n biva/, h\ pou
deovmenoi duswpei&n kai; peivqein ajrkou&sin. (121 C)
(Akiknek megvan a lehetősége, hogy amit akarnak, erőszakkal megtegyék, azoknak még szorult helyzetükben is
elég, ha kérnek és rábeszélnek.)
BARBARA
Aki bármit megtehet, az is kerülhet szorult helyzetbe.
A zsarnok bármit megtehet.
A zsarnok is kerülhet szorult helyzetbe.
Akik erőszakkal bármit megtehetnek, azoknak még szorult helyzetükben is elég, ha kérnek és rábeszélnek.
A zsarnok is kerülhet szorult helyzetbe.
A zsarnoknak szorult helyzetében elég, ha kér és rábeszél.
5. oJ presbuvthV
[ Ecei ti levxai tw&n nevwn sofwvteron (124 C = Eurip. Phoen. 530)
(„tapasztalás agg ajkakon
bölcsebben szól, mint ifjakéin” – ford.: Kárpáty Cs.)

Or. III. (II.)(KwnstavntioV h] peri; basileivan)
1. jAreopagivthV e[stw krithvV (61 B)
(Areopagita bíró legyen.)
BARBARA
A költői túlzásnak is van valóságtartalma.
Iulianus drávai harcokról írt beszámolója költői túlzás.
Iulianus drávai harcokról írt beszámolójának is van valóságtartalma.
Aki elfogulatlan ítéletet akar alkotni, az areopagita bírót kérdez meg. (Homéros és Iulianus beszámolójáról)
Az olvasó elfogulatlan ítéletet akar alkotni.
Az olvasó areopagita bírót kérdez meg.
2. Glauvkou tevcnh (67 C)
(Glaukos művészete)
BARBARA
Glaukos művészetével rendelkezik a bölcs.
Hektór jellemét ismeri, aki Glaukos művészetével rendelkezik.
A Hektór jellemét ismerő bölcs.
(A proverbium értelmezésétől függően a bölcs helyett állhat: ügyes, jóstehetségű.)
3. trivton pavlaisma (74 C)
(Harmadik menetre.
4. to; Kolofwvnion crusivon (80 A)
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(Kolophón aranya)
FESAPO
Egyetlen erényes sem rendelkezik kolophón aranyával.
Mindenki, aki Kolophón aranyával rendelkezik, az gazdag.
Némely gazdag nem erényes.
(Constantius gazdag, de nem biztos, hogy erényes.)
5. kaqavper oiJ khfh&neV ajllotrivoiV ejfevsthke povnoiV (84 D)
(Miként a hereméhek, másokat lát el munkával.)
CESARE
Egyetlen jó uralkodó sem olyan a csatában, mint a hereméhek.
Mindenki, aki másokat lát el munkával, olyan, mint a hereméhek.
Senki másokat munkával ellátó a csatában nem bizonyul jó uralkodónak.
Aki maga harcol a csatában, az nem gyáva.
A jó uralkodó maga harcol a csatában.
A jó uralkodó nem gyáva.
6. poqeino;V toi&V fivloiV kai; ajgaphtovV (97 A)
(Barátainak kedves és szeretett.)
7. ajpistovteroV tw&n leovntwn (98 C)
(Az oroszlánoknál is megbízhatatlanabb.)
BARBARA
A trónbitorló az oroszlánoknál is megbízhatatlanabb.
Silvanus trónbitorló.
Silvanus az oroszlánoknál is megbízhatatlanabb.
A 337-es események következtében
megbízhatatlanabb.

Constantius is trónbitorló: Constantius az

oroszlánoknál is

8. pivtuoV divkhn ajfanivzein ta; spevrmata (100 D)
(Fenyőfa módjára tüntetni el a magokat.)
BARBARA
A család kiirtása olyan, mint fenyőfa módjára tüntetni el a magokat.
Iulianus családját kiirtatta Constantius.
Iulianus családját Constantius fenyőfa módjára tüntette el.
hipotetikus
Ha az uralkodó bosszúálló, kiirtja a trónbitorló (Silvanus) családját.
Constantius nem irtotta ki a trónbitorló családját.
Constantius nem bosszúálló.
Ha az uralkodó bosszúálló, kiirtja a trónbitorló családját. (Iulianus családja 337-ben potenciális trónbitorló volt.)
Constantius bosszúálló.
Constantius kiirtotta Iulianus családját.

Or. IV.(VIII.) ( =Epi; th/& ejxodw/& tou& Salloustivou)
1. mei&zon ejfaivneto tou& dioruvttein to;n
(Nehezebbnek tűnik, mint átvágni az Athost.)

[Aqw (243 B)

BARBARA
Hű barátok nélkül kormányozni a legnehezebb.
Az Athost átvágni nehéz.
Hű barátok nélkül kormányozni nehezebb, mint az Athost átvágni.
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2. i[sw/ zugw&/ (244 C)
(Ugyanazon igában.)
BARBARA
Akik segítik egymást, azok barátok.
Akik ugyanazon igában vannak, azok segítik egymást.
Az ugyanazon igában levők segítik egymást.
3. Ou|toV me;n panavristoV, o}V eu\ eijpovnti pivqhtai (245 A)
(Az a legbölcsebb, aki hallgat az okos szóra.)
BARBARA
A jó tanács okos szó.
A legbölcsebb hallgat a jó tanácsra.
A legbölcsebb hallgat az okos szóra.
4. „nohvsh/ pavnq= eJautw&/ (245 A)
(Mindent magadban gondolj meg.)
BARBARA
A bölcs mindent meggondol magában.
Te bölcs vagy.
Te gondolj meg mindent magadban.
5. koina; ta; fivlwn (245 A)
(Barátok közt minden közös.)
BARBARA
Ami a barátoké, az közös.
Te a barátom vagy.
A te eredményed közös.
6. pro;V kevntra laktivzein (246 B)
(Rugdalózik az ösztöke ellen.)
BARBARA
A bölcs nem rugdalózik az ösztöke ellen. (itt: Periklés az athéniak döntése ellen)
Periklés bölcs.
Periklés nem rugdalózik az ösztöke ellen.
Metaforikus értelemben (Periklés=Iulianus; ösztöke= Constantius döntése):
A bölcs nem „rugdalózik” Constantius döntése ellen
Iulianus bölcs.
Iulianus teljesíti Constantius döntését.
7. zugo;n th&V ajnavgkhV (246 B)
(A kényszer igája.)
BARBARA
A bölcs elviseli a kényszer igáját.
Periklés bölcs.
Periklés elviseli a kényszer igáját.
A bölcs elfogadja Constantius döntését. (sc. a kényszer igáját)
Iulianus bölcs.
Iulianus teljesíti Constantius döntését.
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8. Nou&V oJrh&/ kai; nou&V ajkouvei (247 A)
(Az értelem lát, az értelem hall.)
BARBARA
A látott képet az értelem fogja fel.
A Nap segítségével látunk képeket.
A Nap segítségével működik értelmünk.
Az érzékelésre visszaemlékezünk.
A látás és hallás érzékelés
A látásra és a hallásra emlékezünk.
9. e{petai ga;r u{briV me;n kovrw/, e[rwV de; ejndeiva/.(247 C)
A hybris a mértéktelenség, a vágyakozás a hiányérzet következménye.
BARBARA
A mértéktelenség a túlzásból ered.
A hybris a mértéktelenség következménye.
A hybris túlzásból ered.
A hiányérzet vágyakozás.
Aki szeret, az szerettei hiányát érzi.
A szeretet vágyakozás.
10. gravfein ejf= u{datoV (249 A)
(Vízre írni.)
11. livqon e{yein (249 A)
(Követ főzni.)
12. iJptamevnwn ojrnivqwn ejreuna&n i[cnh th&V pthvsewV (249 A)
(Szálldosó madarak repülésének nyomát kutatni.)
BARBARA
Vízre írni, követ főzni, szálldosó madarak repülésének nyomát kutatni lehetetlen.
Az ember gondolatát gúzsba kötni olyan, mint vízre írni, követ főzni, szálldosó madarak repülésének nyomát
kutatni.
Az ember gondolatát gúzsba kötni lehetetlen.
13. Megarevwn merivV (249 C)
(A megaraiak szektája.)
CESARE
A „megaraiak szektája” nem juthat el a bölcsességhez.
A keresztények szimbóluma a megaraiak szektája.
A keresztény (szimbóluma) nem juthatnak el a bölcsességhez.
14. siwphlovteroV w]n kai; tw&n Puqagovra/ telesqevntwn (251 C)
(Jobban hallgat, mint Pythagoras követői.)
BARBARA
Aki az újplatónikus filozófiába beavatott, jobban hallgat, mint Pythagoras követői.
Iulianus és Salustios az újplatónikus filozófiába beavatott.
Iulianus és Salustios jobban hallgat, mint Pythagoras követői.
15. «ajspavsioV ejlqw;n a]n gevnoio» (251 D)
(Szívesen látott.)
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Or. V. ( =Aqhnaiw&n th/& boulh/& kai; tw/& dhmw/&)
1. Qettalikh; peribavlletai peiqanavgkh (274 C)
(A thessaliai meggyőzés övezi.)
BARBARA
A kényszerűség zsarnokság.
A thesszaliai meggyőzés kényszerűség.
A thessaliai meggyőzés zsarnokság.
2. sunetwtevra th&V e[mprosqen hJ deutevra gnwvmh (276 B)
(Jobb az ismételt megfontolás.)
BARBARA
Az embert kilátástalan helyzetben foglalkoztatja az öngyilkosság gondolata.
Iulianus helyzete kilátástalan.
Iulianust foglalkoztatja az öngyilkosság gondolata.
CELARENT
Aki ismételten fontolóra vesz mindent, az nem követ el öngyilkosságot.
Iulianus ismételten fontolóra vesz mindent.
Iulianus nem követ el öngyilkosságot.
3. eijV tevfran gravfein (286 D)
(Hamuba írni.)
CELARENT
A megbízhatatlan ember ígéretét nem hisszük el.
Constantius megbízhatatlan ember.
Constantius ígéretét nem hisszük el.
BARBARA
Amit hamuba írunk, az megbízhatatlan.
Constantius ígérete hamuba van írva.
Constantius ígérete megbízhatatlan.
Or. VI. (Qemistivw/ tw/& filosovfw/)
1. Laqei&n biwvsanta (255 B)
(Élj rejtőzködve! - Lavqe biwvsaV)
CAMESTRES+FESTINO
Aki rejtőzködve él, az Epikuros követője.
Iulianus nem él rejtőzködve.
Iulianus nem Epikuros követője.
Némely kontemplatív életet élő Epikuros követője.
Némely kontemplatív életet élő közé nem tartozik Iulianus.
2. Cruvsea calkeivwn, eJkatovmboió ejnneaboivwn (260 A)
(„Aranyat bronzért, kilencökör-érőt százökör-érőtért.”)
CESARE
Az aranyat bronzra cserélni általában nem jó üzlet.
A császári hatalmat az athéni útra cserélni olyan, mint az aranyat bronzra cserélni.
A császári hatalmat az athéni útra cserélni nem jó üzlet.
BARBARA
A filozófus számára az athéni út többet ér, mint a császári hatalom.
Iulianus filozófus.
Iulianus számára az athéni út többet ér, mint a császári hatalom.
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3. Gnw&qi sautovn
(Ismerd meg önmagad!)
4. [Erdoi d j e{kastoV h{ntin J
(„Kiki saját mesterségét tegye.”)

eijdeivh tevcnhn (260 C)

BARBARA
Az embert bölcsessége alapján ítélhetjük meg.
Az „ismerd meg önmagad” (önismeret) és a „ki-ki saját mesterségét tegye” (megfelelő hivatás) az emberi
bölcsesség mércéje.
Az önismeret és megfelelő hivatás alapján ítélhetjük meg az embert.
5. glau&ka jAqhnaivoiV a[gwn (260 D)
(Baglyot visz az athéniaknak.)
BARBARA
A művelt embert filozófiára oktatni olyan, mint baglyot vinni Athénba.
Themistios művelt ember.
Themistiost filozófiára oktatni olyan, mint baglyot vinni Athénba.
BARBARA
Közismert dolgot ismételni fölösleges.
Baglyot vinni Athénba olyan, mint közismert dolgot ismételni.
Baglyot vinni Athénba fölösleges.

Or. VII. (Pro;V +Hravkleion kunikovn)
1. \H polla; givnetai ejn makrw&/ crovnw/ (204 A= Eupol. Fab. inc. fr. 4)
(Sok minden történik hosszú idő alatt.)
BARBARA
Az emberi társadalom hanyatlása hosszú idő alatt következik be.
Értékpusztulás az emberi társadalom hanyatlása.
Az értékpusztulás hosszú idő alatt következik be.
Sok rossz dolog együtt értékpusztulás.
Sok rossz dolog együtt hosszú idő alatt következik be.
2. iJppei&V ejn Qravkh/ (205 D)
(Thrák lovasok.)
BARBARA
Az érzékletes példa hitelessé teszi az elbeszélést.
A thrák lovasok példája érzékletes.
A thrák lovasok példája hitelessé teszi az elbeszélést.
3. th;n skavfhn skavfhn levgonta (208 A)
(A kádat kádnak mondja.)
BARBARA
A kynikus nevén nevezi a dolgokat.
A „kádat kádnak” mondja a kynikus.
Aki a „kádat kádnak” mondja, az nevén nevezi a dolgokat.
4. to; kunikw/& /to; novmisma paracaravttonti (208 D)
(Verd újra az érmét!)
BARBARA
Aki a szokásokat újraértékeli, az önmaga törvényeinek engedelmeskedik.
A kynikus a szokásokat újraértékeli.
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A kynikus önmaga törvényeinek engedelmeskedni.
5. baravqrou to; pra&gma a[vxion (209 D)
(Pusztulásra méltó.)
BARBARA
Az isteni törvény a legtökéletesebb igazságosság.
Pusztulásra méltó, aki az isteni törvény ellen vét.
Pusztulásra méltó, aki a legtökéletesebb igazságosság ellen vét.
6. ta; Magnhvtwn kakav (211 A=Archil. Fr. 20)
(A magnésiaiak szerencsétlensége.)
7. to; Termevrion (211 A=Put. Thes. 11)
(Termerosi baj.)
BARBARA
Aki az istenek ellen vét, az a legrosszabb.
A magnésiaiak és Termeros az istenek ellen vétettek.
A magnésiaiak és Termeros a legrosszabbak.
A Gadarai Oinomaos olyan, mint a magnésiaiak és Termeros.
A Gadarai Oinomaos a legrosszabb.
8. Gnw&qi sautovn (211 BC, 225 D) Paracavraxon to; novmisma (211 BC)
(Ismerd meg önmagad!) (Verd újra az érmét!)
BARBARA
Az isteni törvény kinyilatkoztatója Pythia.
A kynikus engedelmeskedik az isteni törvényeknek.
A kynikus engedelmeskedik Pythiának.
Pythia intése a „verd újra az érmét” és az ismerd meg önmagad”.
A kynikus engedelmeskedik Pythia intésének.
A kynikus engedelmeskedik a „verd újra az érmét” és az „ismerd meg önmagad parancsának”.
9. « JAplou&V oJ mu&qoV th&V ajlhqeivaV e[fu » (214 B = Eurip. Phoin. 469)
(A színigaz szó egyszerű.) (ford.: Kárpáty Csilla)
CAMESTRES
Minden színigaz szó egyszerű.
Hérakleios egyetlen szava sem egyszerű.
Hérakleios egyetlen szava sem igaz.
10.. filei& ga;r hJ fuvsiV kruvptesqai (216 C= Héraleit. 123. fr.)
(A természet szívesen rejtőzködik.)
BARBARA
A természet összefüggései rejtettek.
A mítosz tartalmazza a természet összefüggéseit.
A mítosz tartalma rejtett.
11. to;n bou&n de; ejpitivqhmi th/& glwvtth/ (217 D)
(Ökröt teszek a nyelvemre.)
BARBARA
Aki beavatott, nem beszélhet.
Aki ökröt tesz a nyelvére, az beavatott.
Aki ökröt tesz a nyelvére, az nem beszélhet.
12. SardwvnioV gevlwV (222 B)
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(Szardíniai nevetés.)
CAMESTRES
Minden boldog ember ismeri az isteneket.
Egyetlen beavatatlan sem ismeri az isteneket.
Egyetlen beavatatlan sem boldog.
Minden szardíniai módon nevető nem boldog.
Egyetlen szardíniai módon nevető sem beavatott.
13. jAntikuvraV soi dei& (223 B)
(Antikyrára van szükséged.=Elment az eszed.)
BARBARA
A hunyor gyógyítja az elmebetegséget.
Antikyrán sok a hunyor.
Antikyrán gyógyíthatók az elmebetegek.
14. bovtruV pro;V bovtrun pepaivnetai (225 B)
(Szőlő szőlőt érlel.)
BARBARA
Aki „piaci bölcseletet” tanul, az nem juthat el az igazi filozófiához.
Hérakleios „piaci bölcseletet” tanult.
Hérakleios nem juthat el az igazi filozófiához.
CAMESTRES
Aki megfelelő mestertől tanul, az eljut az igazi filozófiához.
Hérakleios nem jut el az igazi filozófiához.
Hérakleios nem tanult megfelelő mestertől.
Más értelmezési lehetőség:
BARBARA
A filozófus-hallgatók versengése tökéletesedéshez vezet.
A „szőlő szőlőt érlel” olyan, mint a filozófus-hallgatók versengése.
A „szőlő szőlőt érlel” a tökéletesedéshez vezet.

15. ajfomoiwqh&nai toi&V qeoi&V, eJauto;n gnw&nai (225 D)
(Hasonulni az istenekhez, ismerni önmagunkat.)
BARBARA
Az erényhez vezető út rögös.
A filozófia az erényhez vezet.
A filozófia útja rögös.
Az önismeret és az istenekhez vezető út a filozófia.
Az önismerethez és az istenekhez vezető út rögös.
16. kuvknoi liguro;n a[/donteV (236 A)
(Hattyúk dala zengőn szól.)
BARBARA
Minden mitológiai példára hivatkozó személy ötletszegény rétor.
A „hattyúdal” a mitológiai és a természeti példák közé sorolható.
A „hattyúdal az ötletszegény rétor példája.

Or. VIII. (V.) (EijV th;n mhte;ra tw&n qew&n
Or. IX.(VI.) (EijV tou;V ajpaideutou;V kuvnaV)
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1. [Anw potamw&n (Kyn. 180 D=Eurip. Méd. 410)
(„A szent folyamok vize vissza, felfele fut”) (ford.: Kerényi G.)
BARBARA
Ami visszájára fordul, az szabályellenesen halad.
A folyók vize visszájára fordul.
A folyók vize szabályellenesen halad.
Ami szabályellenes, az jogtalan.
A folyók vize szabályellenes.
A folyók vize jogtalan.

(A társadalmi rend felborulását fejezi ki.)

Hipotetikus
Ha a folyók vize felfele fut, akkor megfordul a jog.
Megfordul a jog.
A folyók vize felfele fut.
(Megfordul a jog, mert a kynikusok jogtalanul viselkednek.)
2. ouj fronti;V JIppokleivdh/ (182 B)
(„Bánja is Hippokleidész!”) (ford.: Muraközy Gy.)
3. Gnw&qi sautovn (183 A)
(Ismred meg önmagad!)
4. to; qew&/ kata; duvnamin oJmoiou&sqai (184 A)
(Képességünk szerint hasonulni az istenekhez.)
5. qeoi; dev te pavnta i[sasi (184 B=Hom. Od. IV, 379)
(„hisz mindent tud az isten” ford.: Devecseri G.-Az istenek mindent tudnak.)
BARBARA
Az önismeret tudás.
Az istenekhez való hasonulás alapja az önismeret.
Az istenekhez való hasonulás alapja a tudás.
Aki mindent tud, az Isten.
Az ember szeretne mindent tudni.
Az ember szeretne Isten lenni.
Aki egyre többet tud, az az istenek közelébe kerül.
Aki hasonul az istenekhez, az egyre többet tud.
Aki hasonul az istenekhez, az az istenek közelébe kerül.
6. polumaqiva gavr, fasiv, novon ouj didavskei (Kyn 187D=Hérakleit. 40 fr.)
(A sok tanulás nem tanít meg rá, hogy eszünk is legyen.)
CELARENT
A sok tanulástól nem leszünk eszesebbek.
A újkynikus sokat tanultak.
Az újkynikusok nem lettek eszesebbek.
7. Gnw&qi sautovn, kai; Paracavraxon to; novmisma (188 A)
(Ismerd meg önmagad, és verd újra az érmét!)
BARBARA+CAMEMES
Aki az „ismerd meg önmagad” és a „verd újra az érmét” parainézist követi, az bölcs.
Diogenés életvitelében követte az „ismerd meg önmagad” és a „verd újra az érmét” parainézist.
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Diogenés életvitele bölcs volt.
Nem bölcsek a IV. századi kynikusok.
A IV. századi kynikusok nem élnek Diogenés életvitele szerint.
8. kubeuvein peri; toi&V filtavtoiV (190 B)
(Legféltettebb kincsünket kockára tenni.)
CELARENT
A bölcs nem kockáztatja legféltettebb kincsét.
Aki a filozófiát a halálra való felkészülésnek tartja, az bölcs.
Aki a filozófiát a halálra való felkészülésnek tartja, az nem kockáztatja legféltettebb kincsét.
Sókratés, Platón, Aristotelés a filozófiát halálra való felkészülésnek tartotta.
Sókratés, Platón, Aristotelés nem kockáztatta legféltettebb kincsét.
9.« kakai&V ojduvnh/si pelavzein » (196 A=Hom. Il. V, 766)
(Kínnal sújtani.)
10.« Ouj ma; to;n ejn stevrnoisin ejmoi&V paradovnta Tetraktuvn.» (196 C=Pythag.
Carm. Aur. 47)
(Nem, esküszöm arra, aki a négyest a szívembe ültette.)
BARBARA
Aki részesülhet az isteniből, az szabad.
A nektárból inni és a tetraktysre esküdni olyan, mint részesülni az isteniből.
A nektárból ivó és a tetraktysre esküdő szabad.
11. trivton ejpi; to; teleiovtaton ejlqei&n tw&n palaismavtwn (197 D)
(Harmadszorra a legtökéletesebb ökölcsapáshoz eljutni.)

12.« e[rwta luvei limovV, (198 D=Krat. 14 fr.)
(Az éhség megszűnteti a vágyakozást,
BARBARA
Aki uralkodik vágyain, elviseli, hogy néha éhezik.
A filozófus uralkodik vágyain.
A filozófus elviseli, hogy néha éhezik.

13. eij de; touvtw/- crh&sqai mh; duvnasai, brovcoV. »(198 D=Krat. 14 fr.)
(s ha ezzel nem vagy képes élni, akkor a kötél.)
FERIO
Öngyilkos, aki nem uralkodik vágyain.
Némely filozófus öngyilkos.
Némely filozófus nem uralkodik vágyain.
14. « Ouj ga;r ejk tw&n mazofavgwn, oiJ tuvrannoi, ajll=
deipnouvntwn polutelw&V.» (198 D-199 A)
(Nem az árpakenyéren élőkből, hanem a királyi módon lakmározókból lesznek a zsarnokok.)

ejk

tw&n

BARBARA
A bőségesen lakmározókból lesznek zsarnokok.
Az árpekenyéren élők nem lakmároznak bőségesen.
Az árpekenyéren élőkből nem lesznek zsarnokok.
15. a[krw/ tw&/ daktuvlw/ (200 D)
(Ujja hegyével érinti.)
CELARENT
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Aki „ujja hegyével érinti” az élvezeteket, az nem igazi kynikus.
Az újkynikusok „ujjuk hegyével” érintik az élvezeteket.
Az újkynikusok nem igazi kynikusok.
16. ajpneustiv (203 C)
(Lélegzetét visszafojtva.)

Or. X. (Sumpovsion h] Kroniva)
1. ei|V tw&n diapriovntwn to; kuvminon (312 A)
(Egy azok közül, akik még a köményt is kettévágják.)
BARBARA
Aki a köményt is kettévágja, az pontos.
Antoninus Pius a köményt kettévágja.
Antoninus Pius pontos.
Más értelmezés szerint:
BARBARA
Aki a köményt is kettévágja, az fösvény.
Antoninus Pius a köményt kettévágja.
Antoninus Pius fösvény.
2. Ai[ke pavqoi tav k j e[rexe, divkh d j ijqei&a gevnoito (314 A=Arist. EN (V, 5,
3)8, 1132 b 27)
(„akkor jár egyenes úton az igazság, ha kinek-kinek azt kell elszenvednie, amit maga is elkövetett”) (ford.: Szabó
M.)
BARBARA
Amikor ki-ki azt szenvedi el, amit maga is elkövetett, akkor „egyenes úton jár az igazság”.
Aurelianus elszenvedte azt, amit maga is elkövetett.
Aurelianusszal kapcsolatban „egyenes úton jár az igazság”.
3. ta; pikra; favrmaka mignuvnteV oiJ ijatroi; tw&/ melikravtw/ prosfevrousi
(314 B=Plat. Nom. 659 E)
(A keserű orvosságot mézzel keverve adják az orvosok.)
BARBARA
Aki összeesküvés áldozata lesz, azt rászedik.
A keserű orvosságot mézzel keverve beadni olyan, mint összeesküvés áldozatának lenni.
Akinek a keserű orvosságot mézzel keverve adják be, azt rászedik.
Probusnak a keserű orvosságot mézzel keverve adták be.
Probust rászedték.
4. Levgein te o{pou crh; kai; siga&n o{pou kalovn.(328 D=Eurip. Fr. 417, 2 Nauck)
(Akkor beszél, amikor kell, s hallgat, amikor illő.)
BARBARA+CAMEMES
A filozófus ismeri a mindent tudó isteneket.
Marcus Aurelius filozófus.
Marcus Aurelius ismeri a mindent tudó isteneket.
A mindent tudó isteneket ismerő tetteit nem bizonygatja.
Tetteit nem bizonygatja Marcus Aurelius.
BARBARA
Aki nem bizonygatja tetteit, az „akkor beszél, amikor kell, s hallgat, amikor illő”.
Marcus Aurelius nem bizonygatja tetteit.
Marcus Aurelius „akkor beszél, amikor kell, s hallgat, amikor illő”.
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5. jAdwvnidoV kh&poV (329 C)
(Adónis kertje.)
BARBARA
Aki a hédóné rabságában él, az Adónis követője.
Constantius a hédóné rabságában él.
Constantius Adónis követője.
Más értelmezés szerint:
BARBARA
Aki csupán Adónis kertecskéjét mondhatja magáénak, annak eredménye kevés.
Constantius csupán Adónis kertecskéjét mondhatja magáénak.
Constantius eredménye kevés.
6. Bavll j eijV makarivan (333 B)
(Menj a pokolba!)
7. tetravgwnoV a[neu yovgou tetugmevnoV (333 B=Simonid. Fr. 5, 2 Bergk)
(Gáncs nélküli, jól elkészített, tökéletes, mint a négyzet.)
BARBARA
Aki feddhetetlen jellemű, az tökéletes, mint a négyzet.
Marcus Aurelius feddhetetlen jellemű.
Marcus Aurelius tökéletes, mint a négyzet.
8. to; mimei&sqai qeouvV (333 D)
(Az istenekhez való hasonulás.)
BARBARA
Az igaz filozófus életcélja „az istenekhez való hasonulás”.
Marcus Aurelius igaz filozófus.
Marcus Aurelius életcélja „az istenekhez való hasonulás”.
9. uJpo; puvktou dexiou& plhgeivV (334 A)
(Mintha egy jó ökölvívó ütötte volna ki.)
10.

ajgaqo;V kai; ejcevfrwn
th;n auJtou& filevei kai; khvdetai (334 C=Hom. Il. IX, 341)
(„De hiszen ki derék meg eszes, mind
kedveli ám a magáét s gondol véle”) (ford.: Devecseri G.)
BARBARA
A derék és eszes ember kedveli, s óvja a sajátját. (feleségét)
Marcus Aurelius derék és eszes ember.
Marcus Aurelius kedveli, s óvja a sajátját. (feleségét)

Or. XI.(IV.) (EijV to;n basile;a

{Hlion)

1. o{ssa te gai&an e[pi pneivei te kai; e{rpei (130 B)
(Mindenki, aki él és mozog a földön.)
2. crh; peivqesqai toi&V sofoi&V (131 C)
(A bölcs szóra hallgatni kell.)
BARBARA
A bölcsekre hallgatni kell.
Aki azt tanítja, hogy „Hélios minden létező atyja”, az bölcs.
Aki azt tanítja, hogy „Hélios minden létező atyja”, arra hallgatni kell.
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Or. XII( jAntiovcikoV h] misopwvgwn)
(Oujdei;V ejplouvthse tacevwV divkaioV w[n.)
(Egy igaz ember sem gazdagszik meg rövid idő alatt.)
CAMEMES
Szégyenkeznie kell annak, aki rövid idő alatt gazdagszik meg.
Nem gazdagszik meg rövid idő alatt az igaz ember.
Az igaz embernek nem kell szégyenkeznie.
1. w{sper th&V druovV, kai; polu;V hJ kovroV aujtw&n (346 B)
(Mint erdőben a tölgy, oly sok van belőlük.)
BARBARA
Az erdőben sok a tölgy.
A józanságot megkövetelő vallási ünnep olyan, mint erdőben a tölgy.
A józanságot megkövetelő vallási ünnep sok.
2. hJ legomevnh MukovnioV ajgroikiva te kai; ajmaqiva kai; ajbelthriva (349 D)
(A közmondásos mykonosi faragatlanság, tanulatlanság, együgyűség.)
BARBARA
A mykonosiak faragatlanok, tanulatlanok, együgyűek.
Iulianus olyan, mint a mykonosiak.
Iulianus faragatlan, tanulatlan és együgyű.
3. [EqoV deutevrh fuvsiV (353 A)
(A szokás második természetünk.)
BARBARA
A szokás második természetünk.
A neveltetés eredménye a szokás.
A neveltetés második természetünk.
Iulianus keménységre nevelték.
Iulianus keménysége második természete.
4. mevlei moi tw&n toiouvtwn h|tton h] tw&n ejn toi&V tevlmasi batravcwn
(358 A)
(Kevésbé törődöm az effélékkel, mint a mocsári békákkal.)
CELARENT
A mocsári békáknál is kevésbé törődik az ember azzal, amit nem kedvel.
Iulianus a látványosságokkal a mocsári békáknál is kevésbé törődik.
Iulianus nem kedveli a látványosságokat.
5. uJpe;r to;n ijkti&noV mu&qoV (366 A)
(A kánya meséje.)
BARBARA
Aki lemond lényegéről, az a legtöbbet veszti el.
A kánya számára hangja elvesztése olyan, mint lemondani lényegéről.
A kánya hangja elvesztésével a legtöbbet vesztette el.
DARII
Aki lemond lényegéről, az a legtöbbet veszti el.
Némely uralkodó a népszerűségért lemond lényegéről.
Némely uralkodó népszerűségéért a legtöbbet veszti el.
Kata; tw&n Galilaivwn
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1. mhde;n e[xwqen polupragmonei&n mhde; to; legovmenon ajntikathgorei&n (fr. 2,
41 E)
(Senki kivülálló ne szóljon bele, s ne mondjon ellent.)
BARBARA
Aki a bíróságon vádlottként védekezik, annak beszédébe ne szóljon bele senki, s ne mondjon ellent.
Iulianus írásában úgy védekezik, mint a vádlott a bíróságon.
Iulianus írásába ne szóljon bele senki, s ne mondjon ellent.
2. mimei&sqai (…) tou;V qeouvV (fr. 36, 171 D)
(Utánozni az isteneket.)
BARBARA
Aki szelíd és toleráns, az nem haragvó.
Lykurgos szelíd, Solón toleráns volt.
Lykurgos és Solón nem volt haragvó.
A pogány filozófia lényege az istenek utánzása és a létezők szemlélete.
Lykurgos és Solón a pogány filozófia követői voltak.
Lykurgos és Solón az isteneket utánozták, és a létezőket szemlélték.
CESARE
Aki az isteneket utánozza, és a létezőket szemléli, az nem haragvó.
A keresztények haragvóak.
A keresztények nem az isteneket utánozzák, s nem a létezőket szemlélik.

54

II. Iulianus műveltsége
A következő táblázat J. Bouffartigue munkája alapján készült, azonban nem tartalmazza a
teljes listát, amennyiben a szerzők egyes műveit nem soroltam fel részletezve, csak az egyes
forrásokat, illetve forráscsoportokat említettük. 1015 Továbbá kiemeltük azokat a szerzőket
(aláhúzott név) és műveiket (dőlt betűs, aláhúzott szövegrész), ahol a kutatás eredménye
alapján módosítanánk ezt a táblázatot.

I.

II.

III.

IV.

I.

II.

III.

IV.

Homéros
Hésiodos
Alkaios
Anakreón
Archilochos
Bakchylidés
Epicharmos
Hippónax
Phókylidés
Sapphó
Simónidés
Theognis
Pindaros
Sophoklés

+
+
+
+
+
+
+
+
-

++
++
+
+
+
+
+
+
+
+
+
e

45
8
1
2
neg.
1
neg.
1
1
1
1
3
-

Démosthenés
Hippokratés
Thalés
Hérakleitos
Empedoklés
Démokritos
Anaxagoras
Prodikos
Prótagoras
Kebés
Simmias
Phaidón
Xenophón
Platón

+
+
+

++
+
+
++
+
+
+
+
+
+
+
++

3
2
1
3
1
3
3
1
1
1
1
2
6
53

Melanthios

-

+

-

Aristotelés1016

-

++

23

anoním tragikusok Aristophanés
+

e
++

neg.

-

+

2

Eupolis
Philémón
Menandros
anoním komikusok
Hérodotos
Thukydidés

+
+
+
e
+
e

1
1
3
2

Theophrastos
Herakleidés
Pontikos
Antisthenés
Diogenés
Kratés
Zénón
Chrysippos
Epikuros

+
-

+
++
+
e
e
+

1
10
40
11
6
1
neg.

+
+
+

1015

VIII. Lecture, usage et statu des oeuvres littéraires. In: J. Bouffartigue: L’empereur Julien et a la culture de
son temps, (Paris, 1992) 413-418.
Az első oszlop a szerzőket, illetve ahol nincs lehetőség a szerző megnevezésére, ott a műveket tartalmazza.
A második oszlopban azt találjuk, hogy Iulianus olvasta-e a művet: a «-» szimbólum azt jelenti, hogy a szerző
nem tett említést a kérdéses műről, a «+» jel a bizonyosságot, a «++» pedig az aktív jelenlétet mutatja.
A harmadik oszlop utal arra, hogy volt-e visszhangja a műnek Iulianus írásaiban, a «+» az egyszerű jelenlétet
mutatja, a «++» a markáns, aktív jelenlétet, az «e» különösen gyenge jelenlétre utal.
A negyedik oszlop pedig, hogy Iulianus hányszor idézte a művet: abban az esetben, ha Iulianus ítélete negatív
volt «neg.», ha Iulianus soha nem említette akkor: «-».
A szerző megjegyzi, hogy e lista nem feltétlenül teljes, még más művek is létezhettek, amelyeket Iulianus ismert
és olvasott. Bouffartigue i. m. (1992) 413.
1016
Aristotelés aktív jelenlétét fedezhetjük fel Iulianus műveiben, mi azért hangsúlyoztuk szerepét, mert a
közmondások vonatkozásában etikai írásai (NE) kitüntetett figyelmet érdemelnek.
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Lysias
Isocratés
Euphorión
Aratos
Callisthenés
Polemón
Arkesilas
sztoikusok
Pyrrhón
Arius Didymos

+
+
?
-

e
+
+
-

1
4
2
1
1
1
neg.
3

Kallimachos
Theokritos
Ószövetség
Újszövetség
Eusebius
Athanasius
Tarsosi Diodóros
Sirmiumi Photinos
Sócratés élete
Pythagoras élete

+
+
+
+
+
+
+

e
+
++
++
+
+
(+)
(+)
(+)
(+)

1
2
neg.
neg.
neg.
neg.
neg.
neg.
-

Athénodóros

-

-

1

A hét Bölcs
mondásai1017

+

(+)

-

+

(++)

-

Nikolaos
Damaskénos

-

(+)

1

Diogenés élete

Thrasyllos
-

-

-

1

Chrysa epé komm.1018

+

(++)

Xenarchos
Musonius Rufus
Oinomaos
Marcus Aurelius
Chaldeus Iulianus

+
+
+

(+)
+
+
+

1
2
neg.
12
1

Platón antológiá(k)
Etikai doxographia
A kynizmusról
A mértékletességről
és az önmegtartóztatásról
Iratok
az Istenanyáról

+
+
+

(e)
(+)
(++)

-

+

(++)

-

+

(++)

-

(++)
(++)
(++)

-

(++)

-

(++)

-

Plótinos
Porphyrios1019
Keresztények ellen
Más művei
Jamblichos
Theodoros Asinos
Hipparchos
Ptolemaios

-

e

1

2
+
+
-

+
+
(++)
(+)
?
?

Keresztényellenes
iratok
+
Kommentárok
+
Keresztény apológiák+
Zsidó keresztényellenes
polemizáló iratok +

11
neg.
1
1

Plutarchos1020

+

+

Dión Chrysostomos +
Damophilos
+

+
(++)

1
1

3
Alexandros élete
+
Uralkodók élete és

1017

Munkánk során számos helyen mutathattunk ki párhuzamokat a hét görög bölcs neve alatt hagyományozott
mondások és Iulianus egyes idézetei között
1018
Nem értünk egyet azzal a nézettel, miszerint Iulianus nem hivatkozott a Pythagoras neve alatt
hagyományozott (Ps.-Pyth.) a Chrysa epé című költeményre. Iulian. Or. 196 C
1019
Nem értünk egyet azzal a nézettel, miszerint Iulianus csupán Porphyrios keresztények ellen írott munkáját
ismerhette, hiszen a szövegkörnyezet alapján feltételezhetjük, hogy a Markellához szóló művét és az
önmegtartóztatásról írott értekezését is ismerte, elképzelhető, hogy csupán kompendiumokból.
1020
A közmondások elemzése során Plutarchos aktív jelenlétét mutathatjuk ki Iulianus műveiben.
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Aisópos
Babrios
Libanios
Prohairesios
Constantius
Oreibasios
Themistios
Ephesosi Maximos
Priskos
Argosi Diogenés
Argosi Lamprias
Eustathios
Aristoxenos
Hérakleios
Kynikusoknak
címzett iratok
Serénianos
Asklépiadés
Chytrón
Iphiklés
Aurelius Victor
Háborús visszaemlékezések
Vallásos himnuszok
Orákulumok
gyűjteménye
Kommentárok
(grammatika)
Különféle katalógusok
Menipposi szatírák
Regények1021
Antiochos története

+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
?
?
(+)

2
1
2
1
2
1
3
3
1
1
1
1
neg.

+

+
+

neg.
neg.
neg.
neg.
1
-

+
+

-

1
1

+

(+)

-

+

(++)

3

+
+
+
+

(+)
(++)
(+)

neg.
-

+
+
-

Breviáriumok

+

(++)

-

1021

Iulianus regényolvasottságához nyújt meggyőző erejű bizonyítékot Szepessy Tibor tanulmánya, amely
szerint Nisibis 350-es ostromának leírása Iulianus I. és III. beszédében különös hasonlóságot mutat Heliodoros
Aithiopika című regényében Syéné ostromának leírásával, s ez nemcsak azt tansúítja, hogy a császár olvashatta a
regényt, hanem azt is, s a szerzőnek ez lényegi mondanivalója, hogy Héliodoros inkább a III., mint a IV.
században írhatta regényét. In: Szepessy T., ‘Nisibis ostroma és a Héliodóros-kronológia’ Antik Tanulmányok
23 (1976) 52-74. p.
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