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Bugár István

Melitón filozófus beszédének eszmetörténeti kontextusa

Az egyetlen kézirat, mely „Melitón filozófus” traktátusát tartalmazza, 1842-ben 
került napvilágra, amikor a nitriai szír kolostorból vásárlás útján a British Muse-
um könyvtárának tulajdonába jutott. A szöveget hamarosan kiadó W. Cureton1 
és a Cureton olvasatát egyidejűleg közlő J.-B. Pitra2 szardeiszi Melitónnak tulaj-
donították, és apológiaként határozták meg.3 Ezt az attribúciót a későbbi szakiro-
dalom egyértelműen elvetette,4 s ezzel az írás többé-kevésbé feledésbe is merült. 
Th. Ulbrich 1906-ban megjelent monografikus feldolgozása5 után lényegében I. 
Ramelli 1999-es tanulmánnyal kísért fordítása6 az egyetlen kifejezetten a műnek 
szentelt írás. Nos, a szerzőség kérdésére az alábbiakban bővebben visszatérek. Ami 
viszont az írás műfaját illeti, a kéziratot leíró W. Wrightnak igaza van: valójában a 
szó szoros értelmében nem apológiával van dolgunk,7 s az általa adott cím, „Az 
igazságról”, jobban megfelel a mű tartalmának.8

Nos, Cureton azt a kifogást, hogy Szardeiszi Melitón Marcus Aureliushoz inté-
zett apológiájának Euszebiosznál fönnmaradt töredékei nem szövegünkből valók, 
könnyedén elintézhette. Azóta tudjuk, hasonló érv a mintegy 100 évvel később 
felfedezett Peri Pascha esetében is felvethető, de ma már messze nem bízunk annyi-
ra Euszebiosznak a caesareai könyvtár anyagára alapuló bibliográfiai adataiban.9 

1 William Cureton (ed.): Spicilegium Syriacum, London, 1855, ܟܒ-ܠܐ; angol fordítás uo. 41–51; jegyze-
tek: 85–99. [A továbbiakban a szír szöveg oldalszámaira arab számmal és * jellel hivatkozom.]

2 J-B. Pitra (ed.): Spicilegium Solesmense, II, Paris, 1855 [továbbiakban SSP], xxxviii–liii, a szöveget át-
vette még in Io. Car. Th. de Otto: Corpus apologetarum, IX, Jena, 1872, 499–512 [szír]; 423–432 [latin].

3 SSP II, xii; xxxviii.
4 Vö. Mauritius Geerard (ed.): Clavis Patrum Graecorum 3 vols, Turnhout, Brepols, 1983; 1974; 1979 

és M. Gerard, J. Noret, F. Glorie & J. Desmet (ed.): Clavis Patrum Graecorum Supplementum, 
Turnhout, Brepols, 1998 [továbbiakban CPG] no. 1095.

5 Th. Ulbrich: „Die pseudome1itonische Apologie” Kirchengeschichtliche Abhandlungen, 4, 1906, 67–148.
6 Ilaria Ramelli, „L’apologia siriaca di Melitone ad ‘Antonino Cesare’: Osservazioni e traduzione,” 

Vetera Christianorum 36, 1999, 259–286.
7 Ezt hangsúlyozta Ublirch is: i. m. 128, de a későbbi szakirodalom figyelmen kívül hagyta. Ulbrich 

szerint viszont a traktátus címnegyedében „apológia” áll, ami egyszerűen nem igaz.
8 BM add. 14658: W. Wright: Catalogue of the Syriac Manuscripts in the British Museum Acquired Since the 

Year 1838 III, London, 1872, 1159 (no. DCCCCLXXXVII). 
9 Ld. Andrew Carriker: The Library of Eusebius of Caesarea, Supplements to Vigiliae Christianae 67, 

Leiden–Boston, Brill, 2003.
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Cureton továbbá arra hivatkozik, hogy a Chronicon Paschale-ben két évszámnál is 
szerepel Melitón apológiája, ami két ilyen szöveg létére utalhat.10 Az sem elég sú-
lyos érv, hogy a szöveg minősége „méltatlan” a szardeiszi püspök tehetségéhez. 
Szó nincs arról, hogy az írás „zagyva” volna11: protreptikus érvelése jól felépített, 
s a mögötte álló teológiai koncepció is világos. Az más kérdés, hogy nem mutatja 
Szardeiszi Melitón görög szövegeinek – ázsiatikus és attikai – retorikai professzio-
nalizmusát, és G. Zuntznak12 annyiban mindenképpen igaza van, hogy egy uralko-
dóhoz címezve a szöveg kifejezetten otromba – a szardeiszi püspök ellenben töké-
letes rétor és diplomata volt. Még ha igaz is, amint többen sejtik, hogy szövegünk 
megszólítottja Antoninus Elagabalus volna,13 az uralkodó „lehülyézése”14 egyene-
sen abszurdnak tűnik. Ahogy Ulbrich fogalmaz, ha a császár előtt elhangzott volna, 
amit olvasunk, nemcsak a szerző fizetett volna meg érte drágán, de egy általános 
keresztényüldözést is minden bizonnyal elindított volna. Tehát, jóllehet a szír szö-
veg úgy kezdődik, hogy „Melitón azt mondta”, könnyebb elképzelnünk egy fiktív 
beszédet, mint egy ténylegest. Ulbrich felhívta rá a figyelmet, hogy legalábbis az 5. 
fejezetben a szerző az „írni” igét használja magára15 – ennek ellenére ő nem tartja 
„írásnak” a munkát, hanem utólag, sebtében leírt beszélgetésnek.

Ami a címzettet illeti, a 6. szakasz (25*,25) egyébként indokolatlannak látszó 
megjegyzése: „s ha nőnek maszkíroznak is, emlékezz rá, hogy férfi vagy” feltűnően 
passzol a szír és Szíriában császárrá kiáltott, gúnynéven Elagabalusként emlegetett 
uralkodó hírhedt akcióira,16 aki nagyanyjának és anyjának állítása szerint az utóbbi 
unokatestvérének, Caracallának volt törvénytelen fia, s utána az Antoninus nevet 
viselte. A gyermekek említése17 viszont nem illik rá, bár Alexander Severust, ifjabb 
unokatestvérét adoptálta.18

Elagabalus mellett Caracalla is felmerült a szakirodalomban lehetséges címzett-
ként.19 216/7- ben ő is Szíriában tartózkodott, és Edesszában is járt,20 de korábban, 
213-ban Rómába rendelte Bardaicán barátját, a kereszténységet felvevő oszroénéi 
Abgart,21 akinek a kíséretében akár utazhatott volna szerzőnk. Ami az utódokat il-
leti, Caracalla természetes és jogi értelemben egyaránt gyermektelenül halt meg, 
10 Cureton: i.m. vi–xi: 164/5 és 169.
11 Ld. Cureton: i. m. vi–xi.
12 Günther Zuntz: ‘‘Melito – Syriac?’’, Vigiliae Christianae 6, 1952, 195–196.
13 G. Zuntz: i. m. 196; Anton Baumstark, Geschichte der syrischen Literatur, Bonn, A. Marcus und E. 

Webers, 1922, 27.
14 C. 10: 28*,15; ezt nem, de a hasonló sokkoló fordulatokat említi Ramelli is (i. m. 265), és azzal ma-

gyarázza, hogy itt nem a császár kerül közvetlen megszólításra, hanem általában „a pogány”.
15 Ulbrich: i. m. 129.
16 Ld. Dio Cassius LXXX 9; 14 et passim; vö. Héródianosz, V 8,1 et passim.
17 C. 12 [30*,1skk]; 13 [31*,2skk.].
18 A későbbi Alexander Severust: Dio Cassius LXXX 17; vö. Héródianosz V 7,1 (caesar titulussal).
19 Baumstark i. m. 27; Johannes Quasten: Patrology I The Beginnings of Patristic Literature, Westminster 

(Maryland), Christian Classics, 1986, 247.
20 Dio Cassius LXXIX 5.
21 Dio Cassius LXXVIII 12.
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de legalább extravagáns, s így római ízléssel nőiesnek titulálható öltözködésben 
ő is ringbe szállt.22 A Marcus Aureliust követő császárok között azonban az ilyes-
mi egyáltalán nem volt ritkaság. Nemcsak az Elagabalushoz hasonló életvitelű 
antonita Commodusra volt jellemző,23 de a Caracallát meggyilkoltató hivatalnok, 
az Antiokhiából uralkodó Macrinus esetében is megütközést keltett.24 Ha ő nem is, 
de épphogycsak serdülő fia szintén viselte az Antoninus caesar nevet.25

Mindezzel együtt a nőies öltözködés motívumába kapaszkodni tévútnak lát-
szik, s nyilván Ulbrich találta meg a helyes megoldást: női ruha viselése keleten is-
tennők tiszteleténél szokványos volt.26 Ezzel érthetővé is válik, miért kerül az adott 
szövegkörnyezetbe ez az utalás. Ehhez még hozzáfűzhetjük, hogy Héródianosz 
egyszerűen Elagabalus keleti papi öltözékét titulálja női ruhának.27 Sőt, nemcsak 
a keleti kultuszokban találkozunk a jelenséggel. Lukianosz számol be arról, hogy 
Ptolemaiosz (Aulétész?) egy Démétriosz nevű platonistát csaknem kivégeztetett 
azon vád alapján, hogy egyedüliként (!) nem volt hajlandó a Dionüszosz-ünnepen 
női ruhát viselni. Végül csak annak felöltésével kerülte el a halált.28

A szakirodalomban címzettként felmerült két római uralkodó tehát máris 
négyre szaporodott, de császárban gondolkozva még tovább tágíthatjuk a kört. 
Severus Alexander ugyanis szintén esélyes, sőt megítélésem szerint komolyabban 
elképzelhető címzettként. Maesa révén őt is Caracalla fiának tartották, s miután 
Elagabalus adoptálta, az Antoninus caesar nevet viselte. Míg azonban „apja” az 
eredetileg is Elagabaal-papi tisztséget viselő fiút29 a saját extravagáns kultikus 
és egyéb üzelmeibe igyekezett bevonni, anyja, a fölötte élete végéig gyámkodó 
Mamaea ettől távol tartotta, s megfelelő görög és latin nevelésben részesítette.30 
Bár ekkor Rómában tartózkodott, különösen Mamaea révén művelt szírek is le-
hettek környezetében. Mamaea keresztény kapcsolatai közé tartozott éppúgy 
Hippolütosz,31 mint Órigenész.32 Khoreni Mózes szerint33 pedig Bardaicán is le-
velet intézett hozzá,34 bár ez feltehetőleg csak Euszebiosz azon megjegyzésének 
félreértésén alapul, miszerint Bardaicán neki ajánlotta A fátumról szóló dialógust.35 

22 Heródianosz IV 7,3 (rövid, ezüsttel hímzett germán ruhában); IV 8,2 (makedónnak öltözve).
23 Ld. pl. Héródianosz I 14,8.
24 Héródianosz V 2,4 (barbárokhoz és nőkhöz illő öltözködése).
25 Dio Cassius LXXIX 19.
26 Ulbrich: i. m. 133.
27 Héródianosz V 5,5.
28 Lukianosz, Calumniae non temere credendum 16.
29 Héródianosz V 3,3.
30 Héródianosz V 7,4.
31 Több szír és egy görög fragmentum maradt meg a Mamaeahoz címzett, a feltámadásról szóló érteke-

zéséből (vö. CPG 1900). 
32 Euszebiosz, Historia Ecclesiastica [továbbiakban HE] VI 21,3.
33 II 66.
34 Erre hivatkozik Ulbrich is más összefüggésben: i. m. 141–142.
35 Ez, mint Euszebiosznak a Preparatio Evangelica-beli idézeteiből is kiderül, nem más, mint a Népek tör-

vényeinek könyveként ismert dialógus; magyarul ld. ford. Pesthy Monika, in Simon Róbert és Simon-
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Ebben az összefüggésben az írás szenvedélyes hangvétele korántsem lenne olyan 
megbotránkoztató, mint az egyéb felvetett lehetőségek esetében. Mindenesetre, 
ha őt fogadnánk el címzettnek, a gyermekek és a fiak említése szintén csak feltéte-
les, reménybeli lehet.

Ulbrich36 ezzel szemben egy merészebb hipotézissel áll elő: a szír szöveg titu-
lusa nem eredeti, mivel Melitónt más forrás nem nevezi filozófusnak, így a cím-
zés sem az: a 4. fejezetben a szöveg a császárról harmadik személyben beszél. 
Az ügyetlen zárás, folytatja, szintén Euszebiosz állításán – hogy ti. (Szardeiszi) 
Melitón Marcus Aureliushoz intézte védőbeszédét37– alapuló hozzátoldás. Az 
eredeti címzett így szerinte „Antonius” volt (ahogy az apológia szír szövegének 
végén áll)38 – de minden titulus nélkül. Ugyanakkor mivel egyértelműen uralko-
dóhoz intézi szavait, ez nem lehet más, mint IX. Abgar (179–214), teljes nevén 
Lucius Aelius Septimius Abgar ben Maʿ nu. Előneveit a vele baráti viszonyban álló 
Septimius Severus tiszteletére vette fel, aki maga az Antoninus nevet is viselte, 
mely előfordul az edesszai királyi családban is.39 Amint arról a Népek törvényeinek 
könyve megemlékezik, IX. Abgar a Tarʿate tiszteletére magukat kasztrálók kezeit 
levágatta.40 Ulbrich szerint előbb caesar lett a kézirati hagyományban belőle, majd 
Euszebiosz nyomán a szerző Melitón. Mivel a szöveg a keresztényüldözésről je-
lenben beszél, ezért a 202-es Septimius-féle üldözés környékére helyezi, Abgar 
megtérését pedig ezutánra.41

Ennek fényében Ulbrich elfogadja Bardenhewer javaslatát, aki a szerzőt 
Bardaicán nal azonosítja.42 Hivatkozik Khoreni Mózes fent említett testimoniumá-
ra,43 mely kiemeli, hogy Barda<i>cán az „utolsó Antoninus” alatt élt, és szerinte az 
örmény szövegben az áll, hogy „Antonius”-nak írt levelet, továbbá egy értekezése 
a „bálványok ellen” szól. Rámutat továbbá arra, hogy az apológiából kirajzolódó 
helyszínek (Mabbug, Edessza) és a keleti ismeretek kumulatív módon esnek egybe 
Bardaicán életrajzának momentumaival. Bár eszerint Bardaicán később a gnózis 
befolyása alá került, talán ortodox periódusában írhatta a vizsgált értekezést. Ab-
ban a tudás primátusa a hittel szemben mégis gnosztikus hatásra utal Ulbrich meg- 

né Pesthy Monika, szerk., Mání és a fény vallása: A manicheizmus forrásai (Budapest: Corvina, 2011) 
34–84.

36 Ulbrich: i. m. 136–146.
37 Euszebiosz HE IV 13,7.
38 C. 13.
39 Pl. IX. Abgar egyik fia viselte: Steven K. Ross: Roman Edessa: Politics and Culture on the Eastern Fringes of 

the Roman Empire, 114–242 C. E., London, Routledge, 2000, 60.
40 Népek törvényeinek könyve, ed. Cureton p. 20* (szír) 31–32 (görög, latin); magyarul: Mání 60.
41 Ulbrich: i. m. 139–140.
42 Otto Bardenhewer: Geschichte der altkirchlichen Literatur, I, Freiburg-im-Bresgau, Herder, 19021, 263; 

a második kiadásban viszont már Ulbrichra reagálva a felvetéssel kapcsolatban felmerülő kétségeket 
hangsúlyozza: i. m., 1913,2 462, n. 3.

43 Ld. 33. j.
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ítélésében. Ráadásul – folytatja – F. Nau44 erős érveket hozott fel amellett, hogy 
Bardaicán sohasem volt a szó valódi értelmében gnosztikus, csupán egy asztrológi-
ával foglalkozó keresztény költő.

F. Haase Bardaicán-tanulmányában a szír apológiára kitérve vitatta Ulbrich 
konklúzióit,45 elsősorban Bardaicán heterodoxiája alapján. Különösen kiemeli a 
test feltámadásának bardaicáni tagadását. E tekintetben azonban, mint látni fog-
juk, az „apológia” álláspontja korántsem olyan egyértelmű, mint Haase látja. Sok-
kal inkább az órigenészi kettősség jellemzi. Emellett azonban Haase Melitónunk és 
Bardaicán beállítódásának különbségét is hangsúlyozza, s mint dogmatikus teoló-
gust és orientalizáló misztikus költőt állítja őket szembe. Haase szerint az írás oly-
annyira ortodox, hogy belőle szerzőre következtetni nem lehet. Durva fogalmazá-
sa viszont nemcsak egy császárhoz, de egy királyi baráthoz intézve is elképzelhetet-
len, főleg a vitatkozásban is békés és nyájas Bardaicántól (ahogy a Népek törvényeinek 
könyvében megjelenik). Így ha lehetetlennek nem is, de erősen problémásnak látja 
Ulbrich attribúcióját. Haase ellenvetésein túl azonban egyéb pontokon is megin-
gathatók Ulbrich érvei. Először is, mint már említettem, Khoreni Mózes informá-
ciói feltehetően Euszebioszon alapulnak, önálló érték nélkül. Másrészt az eredeti 
szövegben (Ulbrich német fordítást használ) nem Antonius áll, hanem Antoninus.46 
Első érve pedig azon a kimondatlan és igazolhatatlan feltevésen alapul, hogy a fel-
irat Szardeiszi Melitónt nevezi meg szerzőnek.

Otto szerint az írás eredeti titulusa ez lehetett: „Μελιτῶνος φιλοσόφου λόγος 
πρὸς Ἀντωνῖνον καίσαρα”, s a többi magyarázatként került bele, a „logosz”-t, pe-
dig, mely éppúgy jelent írott műfajt (értekezés stb.), mint beszédet, félreértették, 
mégpedig Euszebiosz nyomán, aki szerint Melitón és Apollinarisz λόγον προσε-
φώνησαν47 a császárhoz, ami valójában írást („beadványt intéztek”) jelent.48 Min-
denesetre a címzés ránkmaradt formájában sem nevezi a szerzőt sem püspöknek, 
sem szardeiszinek. A Melitón név pedig sem a kereszténység előtt, sem keresztény 
körökben nem volt kivételes.49

44 F. Nau: Une biographie inédite de Bardesane l’astrologue, Paris, 1897; uő.: Le Livre des Lois des Pays, Paris, 
1899; uő., s. v. „Bardesane”, „Bardesanites”, Jean Michel Alfred Vacant, E. Mangenot [et al.] (ed.), 
Dictionnaire de Théologie Catholique II, Paris: Letouzey et Ané, 1905, 392–398; 398–401 (elektronikus 
kiadás: jesusmarie.free.fr/dictionnaire_de_theologie_catholique_lettre_B.html [2014. 11. 4.]).

45 Ld. Felix Haase: Zur bardesanischen Gnosis, Texte und Untersuchungen 34/4, Lepzig, Hinrich’s, 1910, 
67–72.

46 Moïse de Khorène, Histoire d’Armenie, ed. P. E. Le Vaillant de Florival (Venise, 1841) I 306.
47 Euszebiosz, HE IV 26,1.
48 Jo. Car. Th. Otto, (ed.): Corpus apologetarum IX ( Jena, 1872) 380; 460. Az ilyen típusú félreértés 

gyakori: így lesz pl. Nüsszai Szt. Gergely kateketikai kézikönyvéből a fordításokban „beszéd”, ill. 
„oratio”.

49 Ld. Galénosz, De compositione medicamentorum per genera libri vii 13,843, l7 és In Hippocratis aphorismos 
commentarii vii 18a, 145, 5 (orvos); Harpocration, Lexicon in decem oratores Atticos s. v. „καθέτος” 166, 7: 
attikai helytörténész; Aelius Herodianusnál (háromszor): példanevek; Testamentum XL Martyrum, C. 
3, § 4.
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Ami a szöveg datálását illeti, a kutatók többsége a III. sz. eleje mellett tette le 
a voksát, s ezt magam is elfogadhatónak tartom.50 Vermander51 ezzel szemben 
„Kelszosz előttinek” tartja a szöveget, Tatianosszal, valamint Athénagorasszal ro-
konítja,52 és Marcus Aureliust tartja címzettnek. Ramelli apró kiigazításokkal el-
fogadja Cureton és Vermander érveit, és 161–175 közötti datálást javasol.53 Azon-
ban ha a szerző szír, végképp nem perdöntő érv, hogy Kelszosz bizonyos érveire 
nem látszik reagálni – különösen, ha esetleg nem is keresztény. Vermander maga 
is hangsúlyozza, hogy a „Kelszosz előtti” abszolút kronológiai értelemben nem 
egyértelmű, a III. század elejét is jelentheti. Ugyanakkor a korábbi datálást látszik 
alátámasztani, hogy míg Theophilosz opus magnumának első két könyvével számos 
párhuzam található a vizsgált írásban,54 addig a „Kelszosz utáni” III. könyv eseté-
ben ezek megszűnnek.55

Összességében tehát több lehetséges alternatív történelmi helyzet merülhet fel, 
de nem állnak rendelkezésünkre olyan érvek, illetve adatok, melyek egyértelmű vá-
lasztást tennének lehetővé e többé-kevésbé meggyőző lehetőségek közt. Minden-
esetre az írás legvalószínűbben Szíriában, 180 és 220 között született.

Mondhatunk-e valami többet ennél a szöveg eredeti kontextusáról? Meggyőző-
désem szerint igen, mégpedig két úton jutunk hozzá közelebb. Először is a szöveget 
megőrző kézirat – azaz a hagyományozott kontextus – vizsgálatával, másodszor az 
értekezésből kibomló teológiai-filozófiai koncepciónak a kortárs keresztény gon-
dolkodói univerzumban történő lokalizálásával.

50 Sebastian P. Brock, A Brief Outline of Syriac Literature, Baker Hill (Kottayam), St. Ephrem Ecumenical 
Research Institute, 2009; repr. Piscataway (NJ), Gorgias Press, 2011, 11–12; vö. még Ramelli: i. m. 
260., és az általa hivatkozott A. Camplani: „Rivisitando Bardesane: Note sulle fonti siriache del 
Bardesanismo e sulla collocazione sotorico-religiosa” Cristianesimo nella Storia 19/4, 1998, 519–596; 
586; E. Gabba: „L’apologia di Melitone di Sardi” Critica Storica 1, 1962, 469 skk.

51 J. M. Vermander, „La parution de 1’ouvrage de Celse et la datation de quelques apologies”, Revue des 
Etudes Augustiniennes 18 (1972), p. 27–42, kül. 33–36.

52 Euhémerizmusa miatt; Tatianosz és Athénagorasz Pellai Leónra támaszkodnak.
53 Ramelli: i. m. 259–265. 
54 Ulbrich: i. m. 115–117; a legszembetűnőbbek a következők: (1) az euhémerizmus igazolására egy az 

egyben ugyanazok a példák szerepelnek a két szerzőnél; (2) az istenek adója a császár jövedelme (Aut 
I 10, Melitón c. 4.; rajtuk kívül csak Tertullianusnál fordul elő); (3) a szibüllák máshonnan ismeret-
len Theophilosz-féle „fragmentumai” rengeteg párhuzamot mutatnak Melitónnal (Geffcken szerint 
Theophilosz a „töredékek” szerzője).

55 Uo. 117.
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A kézirat 56

Az eredetileg kb. 220 lapot tartalmazó, 600 körül készült kódex filozófiai szövege-
ket tartalmaz, többek között:

(I) (1) Resʿ ainái Szergiosz logikai és kozmológiai műveit és fordításait. Szergiosz 
logikai értekezését követi (2) Porphüriosz Iszagógéjának fordítása, de nem közvet-
len Szergiosztól;57 (3) Porphüriosz „fája”; (4) a Kategóriák korábbi szír fordítása, de 
bizonyosan nem Szergiosztól;58 majd két rövid logikai-grammatikai értekezés után 
(7) Aphrodisziaszi Alexandrosz De causis universi című értekezésének Szergiosz álta-
li átdolgozása59; (8) a pszeudo-arisztotelészi De mundo fordítása Szergiosztól,60 majd 
(9) Arisztotelész neve alatt a Csodatevő Szt. Gergelynek is tulajdonított értekezés  
A lélekről.61 Szergiosz egy újabb logikai-metafizikai értekezését követően:

(II) (11) Bardaicán tanítványának dialógusa, A népek törvényeinek könyve,62 melyet 
3 csillagászati-asztrológiai értekezés követ, az első Szergiosztól;63

56 BM add. 14658 s. vii: Wright III 1154–1160; vö. Giuseppe Furlani: „Contributions to the History 
of Greek Philosophy in the Orient, Syriac Texts, IV: A Syriac Version of the λόγος κεφαλαιώδης 
περὶ ψυχῆς πρὸς Τατιανόν of Gregory Thaumaturgus”, Journal of the American Oriental Society 35, 
1915, 297–300. A kódex 1843-ban kerül a nitriai szír kolostorból Nagy-Britanniába; vö. még Daniel 
King: „Origenism in Sixth Century Syria. The Case of a Syriac Manuscript of Pagan Philosophy”. 
In A. Fürst (ed.): Origenes und sein Erbe in Orient und Okzident, Adamantiana: Texte und Studien zu 
Origenes und seinem Erbe, I. Münster, Aschendorff, 2011, 179–212.

57 Sebastian Brock, „Some notes on the Syriac Translations of Porphyry’s Eisagoge” in Mélanges en 
hommage au professeur et au penseur libanais Farid Jabre, Publications de l’Université Libanaise, Section 
d’études philosophiques et sociales 20, Beirut: Université Libanaise, 1989, 41–50; a fordításnak még 
van egy töredékes kézirata: BM add. 14618. Terminológiailag közelebb áll Szergioszhoz, mint a ké-
sőbbi fordításhoz, de Szergiosz saját értekezésében más fordításban idézi a művet.

58 Daniel King, The Earliest Syriac Translation of Aristotle’s Categories: Text, Translation and Commentary 
Leiden, Brill, 2010, kül. 9; 22–23; nemcsak terminológiája tér el Szergiosztól, de olyan hibákat vét, 
melyektől Szergiosz értekezésében kifejezetten óv.

59 Az arab változatok kiadása: Charles Genequand (ed.): Alexander of Aphrodisias, On the Cosmos, 
Leiden, Brill, 2001; vö. D.  R. Miller, „Sargis of Res’ayna: On what celestial bodies know”. In  
R. Lavenant (ed.): VI Symposium Syriacum, Orientalia Christiana Analecta 247, Roma, Pontificio 
Istituto Orientale a Roma, 1994, 221–233; a szír átdolgozás kiadása és francia fordítása: E. Fiori, 
„L’épitomé syriaque du Traité sur les causes du tout d’Alexandre d’Aphrodise attribué à Serge de 
Reš’aynā” ibid. 127–158. Az átdolgozás alapos vizsgálatát ld. Daniel King „Alexander of Aphrodisias’ 
On the Principles of the Universe in its Syriac Adaptation” Le Muséon 123, 2010, 157–189.

60 Kiadása: P. Lagarde, Analecta syriaca, Leipzig, Teubner, 1858, 134–158; a görög szöveg magyar for-
dítása in Bugár M. István (szerk.): Kozmikus teológia: Források a görög filozófia istentanához a kezdetektől 
a kereszténység színrelépéséig, Budapest, Kairosz, 2005 [továbbiakban KT], 337–397; a szír fordításról 
ld. Adam McCollum: „Sergius of Reshaina as Translator: The Case of the De Mundo” c. 10. In Josef 
Lossl and John W. Watt (eds.): Interpreting the Bible and Aristotle in Late Antiquity: The Alexandrian 
Commentary Tradition between Rome and Baghdad, Faraham, Ashgate, 2011, 165–178.

61 Kiadása: G. Furlani „Contributions” 300–317; a görög szöveg: PG 10,1137–1145.
62 Ld. fenn 35. j.
63 Galénosz, De diebus decretoriis adaptációja: Eduard Sachau (ed.): Inedita Syriaca, Wien, 1870, 101–124; 

a következő névtelen szöveg [ibid. 125–126] is adaptáció, a IV. századi asztrológus Alexandriai Pál, 
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(III) (15) egy szókratikus dialógus a lélekről,64 melyet R. Newbold Bardaicán 
körével hozott kapcsolatba, talán kissé eltúlozva a kapcsolódási pontokat;65 majd 
(16) Iszókratész ifjaknak szánt morális maximafüzérét,66 (18) s egy Menandrosz-67, 
(20) egy Püthagorasz-68 és (26) egy Theanó69-mondásgyűjteményt;70 platonikus de-
finíciókat (23: a Horoiból71 és 25); valamint (24) Platón mondásait.

(IV) közéjük ékelve (17) „Ambrosziosz” neve alatt egy Hellének elleni buzdító 
beszédet,72 melynek görög szövege Jusztin mártír neve alatt hagyományozódott (té-
vesen); majd (21) Melitón filozófus értekezését és (22) Mara bar Szerapion levelét.73

A gyűjtemény, úgy látszik, négyes célt szolgál: (a) egy logikai-metafizikai-kozmo-
lógiai bevezetés a filozófia tanulmányozásához; (b) racionális érveket szolgáltatni 
a politeizmus ellen; (c) a filozófia tanulmányozásának morális feltételeit oktatni; 
(d) és végül a szír nyelvű filozófiai hagyományt megmutatni. A szövegek részben 
Szergiosznak, illetve körének munkái, részben hellén filozófiai szövegek fordítá-
sai, részben korábbi szír filozófiai irányultságú munkák egy gyűjteményét alkotják 
állnak. Az utóbbiak azonban nem tartalmaznak specifikusan keresztény tanítást 
vagy érvelést, még azok se, melyek feltehetően keresztény szerzők munkái: igaz 
ez „Ambrosziosz”-ra74 éppúgy, mint Melitónra. A cél világos: puszta racionális ér- 

Eisagógika 28 fejezetéből (ld. D. King, „Alexander”, 187. 118. j.); a harmadik (uo. 126) „Az állatöv 
jegyeinek listája Bardaican iskolája szerint”.

64 Ed. Lagarde: i. m. 158–167.
65 Ld. W. M. Romaine Newbold: „The Syriac Dialogue ‘Socrates’:  A Study in Syrian Philosophy”, 

Proceedings of the American Philosophical Society 57 (1918): 99–111; német fordítása: Victor Ryssel: „Der 
pseudosokratische Dialog über die Seele. Aus dem Syrischen übersetzt”, Rheinisches Museum n.f. 48, 
1893, 175–195.

66 Démonikoszhoz, ed. Lagarde: i. m. 167–177.
67 J. P. N. Land (ed.): Anecdota Syriaca I, Leiden, Brill, 1862, 64*–73*; ismeretes egy rövidebb, Baumstark 

megítélésében későbbi válogatás: E. Sachau (ed.), Inedita Syriaca –ܦ (BM add. 14,614 alapján). Mind-
két változat elemzése és (Land esetében javított) latin fordítása: Anton Baumstark, Lucubrationes 
syro-graecae, Jahrbücher für classische Philologie 21. Supplementband, Leipzig, 1894, 473–487.

68 ed. Lagarde 195–201; a görög szöveg kiadása: Henry Chadwick: The Sentences of Sextus: A Contribution 
to the History of Early Christian Ethics, Cambridge, University Press 1959, 84–94.

69 Kiadása: E. Sachau, Inedita Syriaca ܥܗ-ܥ .
70 Köztük egy értekezés az ousia-ról.
71 Magyarul ld. Simon Attila, „A pszeudo-platóni Definíciók” Gond 5–6, 1993, 244–260. Mindhárom 

Platónnak tulajdonított szöveg kiadása: E. Sachau, Inedita Syriaca ܣܘ-ܟܛ.
72 ed. Cureton ܡܒ -ܠܚ
73 ed. Cureton ܡܚ -ܡܓ és Mara Sohn des Serapion; Letter to His Son: Syriac (Aram.) Original Text and 

English and German Translations, Annette Merz, Teun Tieleman, David Rensberger (ed.), Tübin-
gen, Mohr Siebeck [megjelenés alatt]; a műről ld. Annette Merz, Teun L Tieleman (eds.): The Letter 
of Mara bar Sarapion in Context: Proceedings of the Symposium Held at Utrecht University, 10–12 December 
2009, Leiden, Brill, 2012, esp. 4skk (a kötet kiadói amellett érvelnek, hogy nem görögből készült for-
dításról van szó: uo. 6.) .

74 E. R. Goodenough egyenesen amellett érvelt, hogy a szerző pogányból megtért izraelita: „The 
Pseudo-Justnian Oratio ad Graecos” Harvard Theological Review 18, 1925, 187–200.
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veket szolgáltatni a keresztény filozófia mellett, valamint meghonosítani a filozófi-
át a szír világban. Mindez jól illik az Athéni iskola megszűntének, a Dénesi corpus 
létrejöttének, valamint Ammóniosz hellén és keresztény tanítványai vitájának75 fi-
lozófiai világába. Szergiosznak a corpus fordításához később előszóként csatolt ér-
tekezéséből76 kiderül, hogy ő az alexandriai filozófiai programot úgy alakította át, 
hogy a bevezető arisztotelészi filozófia-tanulmányok után Platón és az újplatonista 
teológiai-theurgikus munkák helyét Pontoszi Evagriosz és Ál-Dénes vették át. Ezért 
kaphatnak helyet a válogatásban a politeizmust támadó, de nem keresztény, illet-
ve nem biblikus alapon érvelő írások, köztük a melitóni apológia. A gyűjtemény 
anyaga a keresztény filozófiai kurrikulumot szolgálja, s ebben fontos szerepet kap a 
konkurens hellenista („pogány”) filozófiai programmal szembeni polemikus-apo-
logetikus anyag. A gyűjtemény tehát Szergiosz szándékait követi, aki Alexandrosz 
De Causis universijét is többek közt ilyen értelemben dolgozta át: a 25. szakasz érve-
lése a politeizmus ellen saját kiegészítése az alexandroszi mintához képest.77 

Az a gyűjteményben található Szergiosz-kommentárból is kiderül, hogy a kö-
zölt szövegek a propedeutika szerepét töltik be.78 A Mara-levél79 pedig kijelöli az 
arisztoteliánus logikai előtanulmányokon túl a bölcsesség forrásainak irányát: 
Szókratész (Platónnal), Püthagorasz80 és „a zsidók bölcs királya”.81 A gyűjtemény-
75 Erről ld. D. King, „Alexander”, 167–178; Szergiosz, úgy tűnik, külön értekezést írt a politeizmus-hit 

és a megtestesülés tagadói ellen. A műnek csak címét említi Alexandrosz-átdolgozásában (§25). King 
megítélésem szerint elhamarkodva igyekszik az értekezést a miafizitizmus-vita kontextusába helyez-
ni (mint ez későbbi gondolatmenetéből is kiderül: uo. 180–181). Ez ellentmond a kontextusnak is, 
melyben Szergiosz korábbi művére utal.

76 P. Sherwood (ed.): „Mimro de Serge de Rešayna sur la vie spirituelle,” L’Orient syrien 5, 1960, 433–
457; 6, 1961, 95–115, 121–156; kül. §§ 79–81 (vol. 6, 122–125). ld. Watt: i. m. 36.

77 Ld. D. King „Alexander” 178–179.
78 Watt: i. m. 29.
79 A levélről újabban ld. Annette B. Merz and Teun L. Tieleman: i. m. A kötet szerkesztői (4 skk: 

Kommagené és Szamoszata 73-ban történő római meghódításában felismerve a levélben jelzett esemé-
nyeket), továbbá I. Ramelli (nyelvi alapokon), valamint a szöveget kiadását készítő David Rensberger 
korainak tartja, míg Pieter W. van der Horst, „Consolation from prison: Mara bar Sarapion and 
Boethius” (uo. 203.) III–IV. századi keresztény alkotásnak. Petr Pokorny, „Jesus as the Ever-Living 
Lawgiver in the Letter of Mara-bar-Serapion”, (uo. 132.) kontextusként felveti a 161–165 közötti pártus 
megszállást követő római reconquista lehetőségét is, de inkább egy nem nagyon késői fiktív levélnek 
tartja a művet (uo. 138.). Minden bizonnyal igaza van Pancratius C. Beentjesnek („Where is wisdom 
to be found? A plea in favour of Semitic Influences in the letter of Mara bar Sarapion”, uo.), aki a szö-
vegnek a sémi bölcsességirodalomba való begyökerezettségét hangsúlyozza annak közismertebb gö-
rög filozófiai beágyazottságához képest (ld. a szöveg elején a görög paideia [ܝܘܠܦܢܐ] és a bölcsesség 
 szembeállítását). Egy fiktív levél megalkotása jól illeszkednék a kódex, illetve a mögötte [ܗܟܝܡܘܬܐ]
álló keresztény platonikus kör szándékához.

80 Szókratész bölcsessége (ܗܟܝܡܘܬܐ); Püthagorasz tudása (műveltsége: ܝܘܠܦܢܐ ) ugyan a többi mú-
landó jó közé kerül, szembeállítva az erénnyel (ܛܝܒܘܬܐ) és jóhírrel (ܬܫܒܘܚܬܐ): p. ܡܗ; tr.: p. 72. ed. 
Cureton, ám a gondolatmenet végén megtudjuk, hogy a bölcsesség azért legalábbis elvehetetlen: p. 
 :tr. p. 73, s nem sokkal alább kiderül, hogy Szókratész és Püthagorasz, bár megölték őket, élnek  ܡܗ
p. ܡܗ tr. p. 73-74 – akárcsak a „zsidók bölcs királya”, gyilkosaik pedig megbűnhődtek.

81 p. ܡܗ  tr. p. 74 ed. Cureton: aki az általa adott nomos ܢܡܘܣܐ által él.
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ből a teljes program is világosan kirajzolódik: a kozmosz82, a lélek83 és Isten84 meg-
ismerése s e megismerés morális feltételei85 állnak a középpontban. Számos, a 
melitóni szövegben hangsúlyos vezérgondolat tér vissza más írásokban: például a 
gondolkodás és cselekvés szabadsága,86 az igazság,87 a léleknek csak hatásaiban való 
megragadhatósága.88

Melitónt tehát nem véletlenül aposztrofálja „filozófusként” a titulus, s nem vé-
letlen, hogy az értekezés Krisztust nem is említi, hanem csupán – Ambrosziosz/
Jusztinhoz hasonlóan – a Logoszról történik említés, anélkül, hogy a Logosz teoló-
giai-metafizikai státusza artikulálódna. Azonban még ha ez meg is történne, akkor 
sem hangzik el semmi olyasmi, amit például Alexandriai Philón ne írhatott volna 
le. Ahogy tehát Mara bar Szerapion vallási hovatartozása kérdéses marad, a szö-
veg szintjén ugyanez Melitón filozófusról is elmondható. Sőt, a kötetben található 
mondásgyűjtemények is (a Szextosz-apophthegmákhoz képest) nem vagy alig ta-
núskodnak keresztény átdolgozásról.89

Érdemes összevetni ezt az antológiát párdarabjával, a VII. századi Sinaiticus 
Syrus 16. sz. kézirattal.90 Itt monasztikus életrajzok (foll. 1–87b) és egzegetikai da-
rabok (foll. 151–) koszorújában egy hasonló gyűjteményt találunk, ám a logikai és 
kozmológiai értekezések híján. A gyűjtemény elején megváltozik az íráskép: egyha-
sábosról kéthasábosra tér át. Itt Ariszteidész apológiája után Plutarkhosz és Lukia-
nosz etikai tárgyú írásait találjuk, majd a fenti gyűjteményben is szereplő Püthago-
rasz- és Theanó-mondásokat, a görögül Csodatevő Szt. Gergely neve alatt ismert 

82 Ld. a De mundo fordítást, a De causi universi átdolgozást, „Bardaicán”-t és a kapcsolódó csillagászati 
megjegyzéseket.

83 Ld. a szókratikus dialógust, a Csodatevő Szt. Gergelynek tulajdonított platonikus-arisztoteliánus 
kompendiumot a lélekről.

84 Ld. a szókratikus dialógust; továbbá Sententiae Pythagorae 10; 14; 50; 55; 94; 112.
85 Vö. pl. Sententiae Pythagorae 55.
86 Ld. Mara-bar-Serapion 70,13 tr. Cureton = 43*,9 ed. Cureton (ܠܒܢܝ ܚܐܪܐ); uo. 43*,16: ܚܐܪܘܬܐ; vö. 

még Püthagorasz továbbélése mint ܬܦܢܟܐ ܕܗܐܪܐ: Cureton értelmezésében ez Héra-szobor, melyet 
jegyzete szerint a delphoi jósda parancsára állítottak Püthagorasz tiszteletére (sajnos a számomra is-
meretlen forrást nem adja meg). Ha azonban a kiejtésben hasonló  ܕܚܐܪܐ-t olvasnánk, akkor Pütha-
gorasz mint a szabadság példaképe, mintája (ez aܦܢܟܐ  megszokott jelentése) él örökké.

87 Ld. pl. Mara-bar-Serapion 70,26 tr. Cureton.
88 Ld. [Csodatevő Szt. Gergely], De anima c. 1: Τὸ δὲ νοήσει καταλαμβανόμενον, οὐκ ἐξ ἑαυτοῦ, ἀλλ’ 

ἐκ τῶν ἐνεργειῶν γνωρίζεται. Ἡ τοίνυν ψυχὴ ἄγνωστος οὖσα ἐξ ἑαυτῆς, ἐκ τῶν ἀποτελεσμάτων 
εἰκότως γνωσθήσεται. (PG 10,1140,27-30); vö. De mundo 6: 399b 12–20; magyarul KT 355.

89 Benyomásom szerint a Theanó-gyűjtemény valamivel erősebben keresztény (pl. a Szextosz-
gyűjteményhez hasonló „világ”-fogalmában).

90 Leírás: The Apology of Aristides, J. Rendel Harris (ed.), Texts and Studies: Contributions to Biblical 
and Patristic Literature, ed. J. Armitage Robinson 1, Cambridge, University Press, 18932, 3–7; Agnes 
Smith Lewis, Catalogue of the Syriac mss. in the Convent of S. Catharine on Mount Sinai, Studia Sinaitica 1, 
London, C. J. Clay, 1894, 18–38. A kézirat tartalma részben kiegészülve, részben elhagyásokkal meg-
jelenik a VIII. századi BM add. 14,614 fol. 80–127 kéziratban, két Plutarkhosz neve alatti értekezés és 
a Lukianosz-írás pedig a IX. századi BM add 17,209-ben, 
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kompendiumot a lélekről,91 valamint egy bölcsmondás-gyűjteményt, köztük Platón 
mondásaival.92 Bár ez utóbbi gyűjtemény tehát kevésbé szakfilozófiai jellegű, cél-
kitűzésében és válogatásában hasonló a vizsgált kódexhez, talán egy hasonló anto-
lógiából szemezget. Mindkettőben helyet kap egy, illetve két korakeresztény apo-
lógia, ráadásul Ariszteidész és Melitón filozófus szövege rokon: a bálványimádás 
elleni kiterjedt érveléssel szembeállított helyes istenfogalom kifejtésére koncentrál-
nak – legfeljebb Ariszteidész szövege jóval alaposabban szerkesztett, s ugyanakkor 
a kereszténység, a „negyedik nép” is világosan jelenik meg benne.

Ami az értekezés eredeti nyelvét illeti, nehéz biztosat mondani. A szöveget tartal-
mazó kódex gyűjteményében találhatóak bizonyosan szír művek (Szergiosz írásai, 
A népek törvényeinek könyve, feltehetően Mara bar Szerapion), de talán a szókratikus 
dialógus sem fordítás.93 Ebben a hellenizált szír miliőben a grecizmusok – akár 
görög szavak használata94 – sem jelentik automatikusan azt, hogy fordításról van 
szó. Talán egy ponton érzem úgy, hogy görögöt ad vissza a szöveg.95 Az égitestek 
mozgásának leírásakor a „futás” kifejezés következetes alkalmazása pedig arra a 
görög filozófiai közhelyre és szójátékra látszik utalni, hogy az égen szüntelen futó 
(theontes) égitestek istenek (theoi).96 Ráadásul párdarabjai, Ambrosziosz/Jusztin és 
Ariszteidész egyaránt görög eredetin alapulnak. Ugyanakkor az oikumené kultusza-
inak euhémerista magyarázatánál úgy tűnik, közel-keleti nézőpontból látjuk a vilá-
got, Edessza és kiváltképpen Mabbug pedig külön ki van emelve.97 A szamoszatai 
Lukianosz De dea Syra című írásának világa tárul itt elénk. 

Szardeiszi Melitón és Melitón filozófus teológiája

Akár keresztény szerző tehát Melitón, akár a kor színvonalán filozófiailag művelt 
zsidó, már csak a szöveg logikájából adódóan sem lehet azonos teológiai világa a 
szardeiszi püspök írásaiból kibontakozó perspektívával. Szardeiszi Melitón szá-
mára a teológia krisztológia, Melitón filozófus viszont – legalább didaktikus szem-
pontból –, hallgat Krisztusról. A római világban ugyanis a zsidó egyistenhit mel-
lett legitim módon lehetett érvelni – különösen a filozófiai tradíciót kihasználva 

91 Ed. A. Smith Lewis: i. m. 19–26; Sachau: i. m. a BM. add. 14618 és 14614 alapján, Furlani: i. m. a 
BM 14658 alapján, Smith Lewis felhasználásával.

92 Ed. Sachau: i. m. 66 és A. Smith Lewis: i. m. 26–38.
93 Vö. Newbond: i. m. 99–100 n. 2.
ἀνάγκη = ܐܢܢܩܐ :23,21 94
-feltehetőleg a πάντῶν ἀλλοιουμένων οὐκ ἀλλοιοῦται kife .ܘܠܐ ܡܬܚܠܦ. ܘܟܠܡܕܡ ܡܬܚܠܦ :22,19-20 95

jezést adja vissza.
96 C. 2. [23*, 5skk]; vö. Platón, Timaiosz 40c; Arisztotelész, De philosophia fr. 12b Ross (KT 162) [vö. Arisz-

totelész, Az égboltról I 3. 270b4–25: KT 177–178]; kül. „Okellosz”, De universi natura II 2 és 23 (KT 
305; 309); „Ekphantosz” fr. 2. (KT 325); „Onatasz” (KT 332); Philolaosz (?), B 21 (KT 334); Corpus 
hermeticum III 3 (KT 503).

97 A vallástörténeti rész alapos elemzéséhez ld. Ulbrich: i. m. 78–109.
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az amúgy is monoteizmusra hajlamos későbbi császárkorban98 –, a Krisztus-hit 
viszont veszélyes újításnak számított. Talán erre utal az értekezés kezdő megjegy-
zése: „Nem lehet egykönnyen tüstént a helyes útra vezérelni az olyan embert, akit 
korábban nagyon sokáig tartott fogva a tévedés. Mindazonáltal lehetséges, hiszen 
amikor kissé megtér a tévedésből, már elviseli, ha az igazságra emlékeztetik” (22,2-
4). Így azt mondhatjuk, hogy ha retorikai és diplomáciai szempontból a filozófus 
Melitón óriási hibákat követ el a püspökhöz képest, a filozófiai protreptikosz szem-
pontjából érvelése ésszerű, sőt ésszerűbb az apologéták szokásos eljárásainál. Talán 
csak egyetlen félmondat fedi fel a szerző keresztény irányultságát: régen a tudatlan-
ság Isten felől elnézhető volt, ám „most, hogy ez egész földön hallatszott a hívás”, 
nincs többé mentség. Ez pedig nyilván a kereszténység gyors terjedésére utal, és az 
Apostolok Cselekedeteit, valamint a Római levelet idézi.99 Hasonlóan leginkább 
a kereszténységre történő utalásként érthető az a futó megjegyzése, hogy „Ezért 
aztán kivégzik azokat, akik megvetik e képmásokat és megkurtítják a császár jöve-
delmét” (c.4. 24,9-10).

De vajon csak az eltérő beszédszituáció magyarázza a különbségeket? G. Zuntz, 
anélkül, hogy részletekbe bocsátkozna, futólag kijelenti, hogy a két szerző istenfo-
galma eltérő. Vizsgáljuk meg tehát részletesen Melitón filozófus istentanát, s vessük 
össze a szardeiszi teológussal!

Szemléletes kiindulópont a püspök apológiájának egy, a vizsgált értekezéshez 
tematikusan közel álló töredékével kezdeni:

Miután Szardeiszi Melitón sok mindent előad, amit Jusztintól vett, ezt mondja: Nem 
vagyunk semmiféle érzékeléssel nem rendelkező kövek imádói, hanem csak a 
mindenek előtti és mindenek feletti egyetlen Istené és Krisztusé, aki a világkor-
szakok előtti isteni Ige.100

Míg a kövek érzéketlensége, mely mindkét szerzőnél fontos,101 apologetikus köz-
hely,102 a szardeiszi püspök Krisztus istenségét és imádatát hangsúlyozza, mely a 
filozófusnál hiányzik. Mint azt már Ulbrich s előtte több kutató megfigyelte, a sa-
játosan keresztény tanítás hiányzik szövegünkből. Ahogy Ulbrich fogalmaz: mo-
noteizmust ajánl, anélkül, hogy elárulná, milyet: zsidót, keresztényt vagy gnosz-
tikust?103 Ebből a szempontból Ulbrich más apológiákkal veti össze, elsősorban 
Ariszteidésszel és Theophilosz Ad Autolycumjának elejével (I 1-14). Csakhogy az 

98 Erről ld. Polymnia Athanasiadi és M. Frede (eds.): Pagan Monotheism in Late Antiquity, Oxford, 
Clarendon Press, 1999.

99 ApCsel 17,30; Róm 10,18.
100 Szardeiszi Melitón, fr. 2. in Chronicon Paschale PG 92,632A.
101 Kövek: c. 2 [23*,8sk]; 3. [uo. 15skk]; 9. [28*,1sk.]; 11 [29*,20skk.]; általában a bálványok érzéketlensé-

ge: 4. [24*,10-15], 9. [28*,3sk.]; 11 [29*,25sk.].
102 A párhuzamokat ld. Ramelli: i. m. 266–267.
103 Ulbrich: i. m. 129.
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összevetés csalóka: a sajátosan keresztény elemek ilyen hiánya sehol sem található, 
kivéve a kéziratbeli Ambrosziosz/Jusztin brossúrában. A logosz ugyan megjelenik 
szerzőnknél, de – akárcsak Ambrosziosz/Jusztinnál104 – sohasem válik teológiailag 
hangsúlyossá, személyessé és Krisztussal azonossá. Ez a logosz legfeljebb Philón logo-
sza. Philónhoz105 (és Pálhoz)106 hasonlóan szerzőnk Isten hatóerejéről, dynamis-áról 
(chailó) is beszél,107 mely feltehetőleg azonos nála a logosszal (melthó),108 ami ugyan 
megfelel a korai krisztológia terminológiájának, de mint Philón mutatja, önmagá-
ban nem specifikusan keresztény.109 A szerző hovatartozásának bizonytalanságáról 
e benyomásunkat csak erősíti, hogy hivatkozik ugyan a Szibülla-könyvekre, de csak 
a legrégebbi, zsidó eredetű III. könyvre (553–555; 721–723 sorok).110 Ez 140 körül már 
készen volt, de valamilyen formában már Josephus Flavius is ismerte.111 Mindezen 
túl, Szerapisz kultuszának euhémerista magyarázatában, úgy tűnik, rabbinikus ha-
gyományra támaszkodik.112 Ulbrich megjegyzi, hogy a makkabeusok óta erős a zsi-
dó jelenlét a térségben, de Jacobival szemben elveti, hogy a szerző zsidókeresztény 
volna, hiszen a zsidóságról és a Tóráról éppúgy hallgat, mint a kereszténységről.113

Ami a szerző istenfogalmát illeti, különös jellemzője az „igazság istene” kifeje-
zés, mely filozófiai töltetű s egyébként igen ritka. A Septuagintában összesen két-
szer fordul elő: Ps 30,6 és Esdras I (liber apocryphus) 4,40.114 Bár az Újszövetség-
ben ebben a formában nem jelenik meg, ihletője lehetett a János evangéliuma,115 

104 24,5sk.
105 Philón A törvények allegóriája II, 1-3 (KT 453–455); A kerubokról 27–28 (KT 456); A józanságról 30–33 (KT 

461-464); A menekülésről 94–118 (KT 465-70); A büntetésekről is jutalmakról 36–48 (KT 485–488); Követség 
Gaiushoz 4–7 (KT 491–492).

106 Róm 1,20 (vö. Lk 1,35; 6,19; 8,46; és ApCsel 8,10.)
107 C. 2: 22*,17–19; 8: 27*,19–20 és 12: 30*,16; A fogalomról ld. Bugár M. István „Ouszia és dünamisz: Egy 

ontológiai és ismeretelméleti megkülönböztetés történetéhez,” Passim 5, 2003, 35–47.
108 C. 1 [22*,8]; vö. 1Kor 1,24 (Krisztus Isten dynamisa).
109 Szövegünkhöz hasonló protreptikus írás esetlegesen a judaizmus környezetéből: Epistola Annae ad 

Senecam; a kiadásokhoz és az irodalomhoz ld. Ramelli: i. m. 267; n.22; vö. uő.: „L’Epistola Anne 
ad Senecam de superbia et idolis” Augustinianum 44, 2004, 25–49 (többekkel együtt keresztény ere-
det mellett érvel); a zsidó vagy keresztény eredet vitájáról ld. Aron Sterk: „Annas to Seneca: the 
Epistola Anne ad Senecam, a late antique Jewish protreptic in dialogue with Roman paganism”. In 
Sarah Pearce (ed.): The image and the prohibition of the image in ancient Judaism, Journal of Jewish Studies 
Supplement Series 2, Oxford, Centre for Hebrew and Jewish Studies, [megjelenés alatt].

110 C. 4 [24*,5], ld. a fordítás 12. jegyzetét.
111 Josephus Flavius, Antiquitates I 4 hivatkozik Oracula Sibyllina III 97–104-re.
112 Ulbrich: i. m. 82, vö. Babiloni Talmud, Avodah 43a. Ulbrich egyéb korabeli zsidó forrásokra is hivat-

kozik. A magyarázat forrása részben a Ter 49,6 és a MTörv 23,17 héber szövege.
113 Ulbrich: i. m. 133–134.
114 Idézi még: Euszebiosz, Eclogae Prophetarum.
115 Vö. Jn 1,17; 4,23-4; 5,33; 8,32; 14,6; 17;15,26 (az utóbbi három helyen: az igazság Lelke); 16,13; 

17,17;18,38.
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ahogy azt a II. századi apokrif János cselekedetei is mutatja.116 A korai kereszténység 
idején még megjelenik az ún. II. Kelemen-levélben.117

Melitón filozófus osztja az apologéták és a korabeli platonisták meggyőződé-
sét, hogy Isten, a változatlan létező és igazság, megismerhetetlen:118 „Szem nem 
láthatja, gondolat fel nem foghatja, szó ki nem fejezheti.” (22*,22-24). Bárhogyan 
neveznénk is meg, azonosítanánk valami teremtett dologgal, ami nem ő (23*,1-12). 
Philónhoz áll közel az a megfogalmazás, hogy „Ha Istent megismerni nem is tudod, 
gondold azt, hogy van.” (30*, 2.) Ezzel zárja az eszkatológiai függelék előtt teológi-
ai összefoglalóját s egész értekezését is: 

„Ő azonban elrejtette magát hatóerejében minden teremtménye elől. Ugyanis 
semminek, ami változik, nem áll hatalmában, hogy meglássa Őt, aki nem válto-
zik. Azok azonban, akik emlékeznek, és annak a szövetségnek tagjai, mely nem 
változik, ők látják, már amennyire látni képesek.” (30*,15-19)

Az isteni Hatóerő tehát nemcsak a teremtésben, hanem Isten megismerésében is 
szerepet kap. A kettő természetesen összefügg: az emberi megismerés a teremtett 
világhoz kötött.

A megismerhetetlenség állításából nem következik hangsúlyos negatív teológia, 
de legalábbis Isten mozgásának, szükségének tagadása igen. Szardeiszi Melitónnal 
szemben szerzőnk racionalizmusa alapvetően a szardeiszi püspökre oly jellemző 
paradox teológia119 elvetéséhez vezet: (28*,14-18), bár legalábbis az immanencia/
transzcendencia probléma jellemzésére használja a paradox nyelvet: „akiben, akin 
kívül s aki felett van Ő” (29,16).

Melitón filozófust erősen az alexandriai tradícióhoz kapcsolja az a meggyőződé-
se, hogy az emberben az isten-képűségnek az egyedüli hordozója az elme, s ebben 
a tekintetben különösen radikálisan a másik oldalon áll, mint a szardeiszi püspök.120 
Ennek megfelelően, úgy tűnik, nem hisz a test feltámadásában sem:

miképpen ő örökkévaló, te is, miután leveted magadról, ami látható és romlan-
dó, örökre előtte fogsz állni, életben leszel és tudni fogsz.

116 „Acta apostolorum apocrypha, vol. 2.1”, ed. M. Bonnet, Leipzig, Mendelssohn, 1898, § 43: Δόξα σοι 
Ἰησοῦ μου ὁ τῆς ἀληθείας μόνος θεός, § 82 ὁ θεὸς τῆς ἀληθείας.

117 2Clem 19,1; vö. 3,1; 20,5.
118 Vö. Bugár M. István, „‘Antropomorf ’ teológia, negatív teológia, ‘paradox teológia’ a II-III. század 

kis-ázsiai és római keresztény szerzőinél” [megjelenés alatt].
119 A kifejezésről ld. Bugár M. István, uo. és „Can theological language be logical? The case of ’Josipe’ 

and Melito”, Studia Patristica 65, 2013, 156.
120 25*,24–26*,13; Melitónról ld. Georges Florovsky: The „Anthropomorphites in the Egyptian Desert.” 

In Franz Dölger and Hans Georg Beck (eds.): Akten des XI Internationalen Byzantinisten Kongress: 
München, 1958, München, C. H. Beck, 1960, 154–159; reprint in Aspects of Church History, Collected 
Works 4, Belmont (Mass.), Nordland, 1975, 94 (hivatkozás a reprint kiadásra) és Bugár M. István, 
„Melitón és a test” Test és társadalom a patrisztikus korban Studia Patrum 8 [megjelenés alatt].
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Az ember eszkatológikus énje tehát a platóni Phaidón halhatatlan, megismerő lelke, 
amely azonban egyúttal hangsúlyosan autonóm, szabad (27*,3b-28,15a). Istennek a 
világhoz való viszonya a léleknek a testhez való viszonya. Különösen plasztikus az 
Ulbrich által idézett121 Theophilosz „párhuzammal” összevetve:

a halandóságot levetve halhatatlanságba öltözöl.122 

Theophilosz Pált követi,123 s így nemhogy a test levetkezéséről beszél, hanem egye-
nest a test az, ami a halhatatlanságot ölti fel. Ezzel szemben szerzőnk a 8. fejezet 
végén is a test és a lélek szétválását hangsúlyozza:

Mikor pedig Ő ki akarja emelni a lelket a testből, amaz összeesik és elpusztul.

Ez utóbbi kitétel ugyan önmagában nem zárná ki a feltámadás lehetőségét, sőt a 
következő (9.) fejezet elején fel is veti a kérdést:

Miért lett a test, miért hullik el, s miért támad fel?

Ám a kérdés kérdés marad, hiszen a megértéshez megtérésre van szükség, nem ma-
gyarázatra. Csakhogy ez azt is jelenti, hogy szerzőnk számára a feltámadás kérdése 
rejtélyesebb és problematikusabb. Sőt, már a test eredeti teremtése is az! A kérdések 
és a sejtetett válaszok erősen Órigenész teológiai univerzumát idézik. Talán a test a 
bukás eredménye, mint Empedoklésznál, Órigenésznél s talán egyes gnosztikusok-
nál?124 Hiszen a 9. fejezetben legalábbis implicit választ kapunk:

Mindaz ugyanis, aki távol van az élő Isten ismeretétől, halott s testébe van te-
metve. 

A fentiek pedig erősen egy testetlen végállapotot, a test erősen spiritualizált, esetleg 
átmeneti feltámadását sugallják.

Eszkatológiája az isten-ismeret hiányának következményeit írja le (30,18-31,7); 
aki behunyja szemét a fény előtt, nem lát, s mélységbe zuhan (23,20skk). Az istenis-
meret véd csak meg majd a végső tűztől: 30,27. Természetesen a beszédszituációból 
is következhet, hogy a tűz jelentésének kidolgozása125 – akárcsak az apokatasztaszisz 
kérdése – szerzőnknél hiányzik.
121 Ulbrich: i. m. 115.
122 Theophilosz, Ad Autolycum I 7, a teljes szöveg magyarul: Ókeresztény Írók 8,450.
123 1Kor 15,35–55 (kül. 53–54).
124 Karpokratészhez ld. Irenaeus, Adeversus haereses I 25,6; esetlegesen Baszileidész lélelekvándorlás-

elképzeléséhez ld. Alexandriai Kelemen, Stromata IV 12: 81,1–83,2; 86,1; IV 24: 153.4; IV 26: 165.3; II 
20: 112,1–114.

125 Vö. Órigenész, CC IV 13 (idézi Ramelli: i. m. 260; Vermander: i. m. 34 n42); magyarul Kelszosz ellen, 
ford. Somos Róbert, Catena fordítások 9, Budapest, Kairosz, 2008, 261.
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 „Filozófusunk” antropológiai álláspontja összefügg a bálványimádás kritikáján 
túllépő radikális művészetellenességével is, melynek közeli párhuzamait szintén az 
alexandriai tradícióban találjuk meg. A művészek az isteni teremtőkészséget bito-
rolják, de valójában még képtelenek is Istent utánozni (27,1-3), ahogy azt már Ale-
xandriai Kelemennél olvassuk.126

Végül a korai keresztény gondolkodásban különös helyet jelöl ki szerzőnknek 
merész látomása a monoteista uralkodó lehetőségéről, mely aranykort eredmé-
nyezne (28,19-29,13a). Természetesen, ha valóban Oszroéné uralkodójához szól a 
III. század elején, akkor korántsem olyan vakmerő a feltételezés. Azonban fontos 
azt hangsúlyozni, hogy csak monoteista uralkodóról beszél, nem pedig keresz-
tényről! Ebben az összefüggésben kerül elő érve a vallási konzervativizmus ellen: 
(30,3-12). A hagyomány kritikátlan átvétele helyett a kritikai megközelítést ajánlja. 
Ez utóbbiba azonban még a bálványok szimbolikus értelmezése-kultusza sem fér 
bele (29,13bskk).127

Ulbrich megfigyeli, hogy bár szerzőnk szerint a hit az első, a cél a megismerés.128 
Máshol ezt egyenesen gnosztikus hatásnak tulajdonítja, jóllehet a szerzőt semmi-
képpen nem tartja gnosztikusnak.129 Melitón filozófus álláspontja ebben az esetben 
is az alexandriai tradíciónak (Kelemen, Órigenész) felel meg, akiknek a teológiai 
ismeretelmélete valóban egyrészt a gnosztikusok, másrészt azonban a hellenisták 
– különösen Kelszosz – kihívására adott, tehát apologetikusan erősen motivált vá-
lasz. Azonban nemcsak az alexandriaiak jutnak erre a válaszra, de a filozófusunk-
hoz feltehetőleg közel álló antikokhiai Theophilosz is.130

Összességében szerzőnk, bár saját meggyőződése szerint feltehetőleg keresz-
tény, módszertanilag azonban hellenizált zsidóként ír. Racionális teológiai nyel-
vezete és intellektualista antropológiája Szardeiszi Melitóntól radikálisan elüt, s 
elsősorban az alexandriai tradícióhoz kapcsolódik. A kéziratban található másik 
kora-keresztény apologetikus-szöveg, Ambrosziosz/Jusztin vitairata, mely a fenti-
ekben többszörösen rokoníthatónak bizonyult a vizsgált traktátussal, talán szintén 
Alexandriához köthető, legalábbis különös zárómondatának az órigenészi teoló-
giai horizonton kívül nehéz más kontextust találni: a lélek szenvedélyeitől (pathé) 
megtisztulva

eloldódik a nyakát körbe-körbe nyaldosó hitványságtól, s visszatér teremtőjé-
hez, mert oda kell visszaállítani (apokatastathénai), ahonnan lebukott. 131

126 Ld. Bugár M. István (szerk.), Szakrális képzőművészet a keresztény ókorban, Budapest, Kairosz, 2004, 
C15; C11.

127 Erről ld. uo. A24–25; A32.
128 Ulbrich: i. m. 122–123.
129 Uo. 134–135.
130 Antiokhiai Theophilosz, Ad Autolycum I 7, Ókeresztény Írók 8,450.
131 Io. Car Th. de Otto, Corpus apologetarum christianorum secundi saeculi III/2 ( Jena, 1879): 18; a szír szö-

vegből ez a befejező szakasz hiányzik: ld. Cureton, 69; ܒܡ.
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