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Az alábbiakban két rövidebb részlet kivételével közlöm a szöveget saját fordítá-
somban.

 

[22*] Melitón filozófus beszéde,1 aki Antoninus caesar színe elé járult, s biztatta a caesart, 
ismerje meg Istent, megmutatta neki az igazság útját, s a következőképpen kezdte beszédét. Így 
szólt Melitón:

(1) Nem lehet egykönnyen tüstént a helyes útra vezérelni az olyan embert, akit 
korábban nagyon sokáig tartott fogva a tévedés.2 Mindazonáltal lehetséges, hi-
szen amikor kissé megtér a tévedésből, már elviseli, ha az igazságra emlékeztetik. 
Amint ugyanis kissé felszakadozik a felhőzet, már szép az idő – [5] így amikor vala-
ki megtér Istenhez, tüstént fellibben a tévelygés fátyla, ami megakadályozta a tisz- tisz-tisz-
tánlátást. A tévedés ugyanis, akár a szenvedély3 és az álom, hosszú ideig fogva tart-
ja azokat, akik benne élnek. Az igazság azonban mint ösztökét használja a beszé-
det,4 megböki az alvókat, és felébreszti őket, s amikor ébren vannak, az igazságra 
tekintenek: értik, hallják, különbséget tudnak tenni, [10] mi az, ami van, s mi az, 
ami nincs. Mert vannak emberek, akik a bűnt igazságosságnak hívják, minthogy 
úgy gondolták, az az igazságosság, ha valaki a sokasággal osztozik illúziójában. Én 
viszont azt mondom,5 nem jó mentség, hogy valaki a sokaság illúziójában oszto-
zik.6 Hiszen ha valaki egymagában művel bolondságot, nagy az ő bolondsága; 
mennyivel nagyobb hát a bolondság, ha sokan tesznek [15] őrültséget! (2) Én pedig 
arról az őrültségről beszélek, amikor valaki elhagyja az igazi létezőt, és helyette az 
igazi nemlétezőt imádja. 

Van igazi létező, és Istennek hívják. Ő igazi létező, és Ereje7 által jön létre minden. 
Őt azonban nem alkotta senki, nem is létesült, hanem öröktől fogva és mindörök-
kön örökké van. Nem [20] változik, miközben minden dolog változik. Szem nem 

1 Kiadta William Cureton: Spicilegium Syriacum, London, 1855, ܠܐ-ܟܒ; angol fordítás uo. 41–51; 
jegyzetek: 85–99; a szír szöveg újranyomása in J-B. Pitra (ed.): Spicilegium Solesmense II, Paris, 1855, 
XXXVIII–LIII párhuzamosan Ernst Renan latin fordításával; ezt vette át Io. Car. Th. de Otto: Cor-
pus apologetarum IX, Jena, 1872, 499–512 [szír], 423–432 [latin]. Német fordítás: B. Welte, Theologische 
Quartalschrift 44, 1862, 384–410; olasz: Ilaria Ramelli, „L’apologia siriaca di Melitone ad ‘Antonino 
Cesare’: Osservazioni e traduzione,” Vetera Christianorum 36, 1999, 259–286. A fordításban Cureton 
szír szövegének oldal és sorszámait adtam meg arab számokkal szögletes zárójelben, kiegészítve Otto 
fejezetszámozásával kerek zárójelben.

2 Vö. Jusztin mártír, I. Apológia 12.
3 A szír chasó pontosan adja vissza a görög pathos jelentését.
4 melthó = logos, a görög háttér (eredeti nyelv vagy fogalmi háttér) feltételezésé mellett akár „érv”-nek, 

„igé”-nek is fordítható.
5 Vö. Mt 5, 22; 28; 32; 34; 39.
6 Vö. Jusztin mártír, IApol 2 (a kódexben παλαιῶν [a régiek], Damaszkuszi Szt. Jánosnál πολλῶν [a 

sokaság] áll).
7 Vö. alább 27*,19–20 és 30*,16; a dynamis (szír: chailó) fogalomról ld. a bevezető tanulmány [14]. o. a 

[107]. jegyzettel.
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láthatja, gondolat fel nem foghatja, szó ki nem fejezheti. Akik pedig szeretik, [23*] 
így hívják: Atya és az igazság Istene.

Ha azonban valaki elhagyja a fényt, és azt mondja, van más isten is, akkor abból, 
amit mond, megismerszik, hogyan is áll a dolog: a teremtett dolgok valamelyikét 
hívja istennek. Például ha a tüzet hívja valaki istennek, nem lett az istenné, hiszen 
tűz az. Vagy ha a vizet hívná istennek, nem lett az istenné, [5] mert víz az; ha a 
földet: ez az, amin taposunk, ha az egeket: ezek azok, amiket látunk.8 Ha a Na-
pot vagy a Holdat vagy a csillagok egyikét: ezek parancsra futnak, meg nem nyug-
szanak, és nem saját akaratuk szerint cselekszenek.9 S ha valaki az aranyat vagy 
ezüstöt nevezné istennek: ezek nem istenek, hiszen akaratunk szerint használjuk 
azokat. Ha a fákat: ezeket eltüzeljük; ha köveket: ezeket eltörjük – hogy volnának 
[10] hát istenek? Hiszen ezek az ember használati tárgyai. Miképpen ne lennének 
nagy tévedésben hát azok, akik szóban a nagy Istent olyan dolgokká változtatják, 
melyek parancsra lesznek, ha lesznek?

(3) Ám azt mondom: ha valaki nem hallotta, nem fogta fel és nem érti, hogy 
e teremtményeknek van Uruk, talán nem vádolható, hiszen a vakot sem hibáztat-
juk, amikor [15] csak igen nehézkesen közlekedik. Így az emberek is, amikor Istent 
keresték, kövekbe botlottak, meg fába, a gazdagok pedig aranyba és ezüstbe; s az 
akadályok visszatartották őket attól, hogy elérjék, amit kerestek. Most azonban, 
hogy az egész földön hallatszott a hívás,10 hogy van Istene az igazságnak, s sze-
met kapott minden ember, hogy lássanak, nincs mentségük azoknak, akik félnek 
a sokaságtól, [20] akikkel tévedésben voltak, jóllehet az egyenes ösvényen akarnak 
járni. Minthogy szégyellnek élni, szükségképpen meg kell halniuk. Ezért azt ta-
nácsolom nekik, hogy nyissák ki szemüket és lássanak. Mert íme irigység nélkül 
kapjuk mindnyájan a fényt, hogy lássunk. Ha azonban, mikor a fény ránk ragyog, 
valaki becsukja a szemét, hogy ne lásson, a szakadékba vezet útja.11 Miért szégyelli 
hát magát valaki azok előtt, akikkel együtt tévedett? [25] Inkább az illenék hozzá, 
hogy meggyőzze őket, kövessék őt! Ha pedig nem hallgatnak rá, mentse ki magát 
közülük. Mert vannak olyan emberek, akik nem képesek Föld-anyjukból kiszakad-
ni, így belőle, anyjukból alkotnak isteneket (24*) maguknak. Ezért az igazság ítélete 
alá esnek, ugyanis Annak, aki nem változik, a nevét változó dolgokra alkalmazzák, 
s nem félnek isteneknek nevezni azokat, mit emberkéz készített, s Istenről, akit nem 
láttak, képmást merészelnek készíteni.

8 Itt Cureton téved a fordításban; a szerkezet világosan párhuzamos az előzővel, az implicit argumen-
tum pedig így verbalizálható: (1) Isten láthatatlan. (2) Az eget látjuk. (ergo) Az ég nem isten.

9 A görög kozmológiai traktátusokban közhely, hogy az égitestek istenek, s hogy az „isten” szó (theos) a 
futni (theó) ige származéka: ld. a tanulmány 96. jegyzetét. A tömörített érv ismét: (1) Isten változatlan/
mozdulatlan. (2) Az égitestek szüntelen mozognak; ergo (3) Az égitestek nem istenek. (És ugyanígy a 
szuverenitással kapcsolatban is).

10 Vö. Rm 10,18.
11 Vö. Irenaeus Adversus Haereses IV 6,5; IV 29,1–2; V 27,1–2.

Orpheus Noster 2015. 1.indd   37 2015.04.29.   9:24:14



VII. évf. 2015/1.

38

(4) [5] Én azonban azt mondom, hogy a Szibülla12 azt jelentette ki róluk, halott 
királyok képmásai azok, amelyek előtt hódolnak. Ezt egyszerű belátni: hiszen most 
is a császárképmások előtt hódolnak, azokat tisztelettel illetik, még inkább, mint a 
korábbiakat, hiszen a korábbi istenek adó- és jövedelemforrásai lettek a császárnak 
mint olyannak, aki náluk kiválóbb.13 Ezért aztán kivégzik azokat, akik megvetik e 
képmásokat és megkurtítják [10] a császár jövedelmét14. Hiszen meg van határoz-
va, mennyit fizessenek más királyok kincstárába is az egyes kultuszhelyek látogatói, 
s hány tömlő sós tengervizet szolgáltassanak be..

Ez a világ gonoszsága, hogy imádják és félik azt, ami érzéketlen, s a sok ravasz 
meg a haszon vagy a hiú dicsőség vagy a sokaság feletti hatalom végett maga is 
imádja, s a csekély értelműeket [15] az érzéketlen tárgyak imádására sarkallják. 

(5) Én azonban, amennyire tudom, leírom és megmutatom, hogyan és miért 
készítettek a királyoknak és zsarnokoknak képmásokat, s hogyan váltak azok iste-
nekké. [...]15

(6) [25*,24] Te azonban szabad elme vagy, az igazság ismerője: amikor tehát 
ezeket megfontolod, szállj magadba, s ha nőnek maszkíroznak is, emlékezz rá, 
hogy férfi vagy,16 és higgy abban, aki igazán Isten! Nyisd meg elmédet Felé, bízd 
rá magad, s ő halhatatlan, örök életet tud adni [26*] neked, hiszen minden az Ő 
keze által ér bennünket. Minden dolgot pedig tekints annak, ami: a képet képnek, 
a szobrot szobornak, és semmi teremett teremtményt ne helyezz Annak helyébe, 
aki nem teremtmény. Ő, az élő Isten forogjon értelmedben minden időben,17 mert 

12 Cureton olvasata szerint a kódexben Súló áll a megszokott Sibúló helyett; a Thesaurus Syriacum min-
denesetre ezt az egyetlen helyet hozza a Súló alakhoz (Renan nem is tudta értelmezni fordításában).  
A hivatkozott hely:

 Sibyl III kül. 553–555 Ἑλλήνων, οἳ πρῶτα βροτοῖς κακὰ ἡγεμόνευσαν,
 πολλὰ θεῶν εἴδωλα καταφθιμένων *θανεόντων*,
 ὧν ἕνεκεν τὰ μάταια φρονεῖν ὑμῖν ὑπεδείχθη.
 721-3  ἡμεῖς δ’ ἀθανάτοιο τρίβου πεπλανημένοι ἦμεν,
 ἔργα δὲ χειροποίητα σεβάσμεθα ἄφρονι θυμῷ
 εἴδωλα ξόανά τε καταφθιμένων ἀνθρώπων.
 278-9 ἀθάνατον γενετῆρα θεῶν πάντων τ’ ἀνθρώπων 
 οὐκ ἔθελες τιμᾶν, θνητῶν εἴδωλα δ’ ἐτίμας. (Cureton ez utóbbi két helyet idézi).
 A Szibülla-könyvekre már Jusztin mártír hivatkozik (végítélet), de a bálványimádás kritikáját idézi 

Athénagorasz (Leg 30: Oracula Sibyllina III 108–113) és Theophilosz (Aut II 3: az Oracula Sibyllina ha-
gyományozódott szövegen kívüli töredék), valamint a Jusztin mártír neve alatt fennmaradt Cohortatio 
ad gentiles Szibülla-florilegiumában: 16E (III 721–723). Az Athénagorasz által idézett szakaszban olva-
sunk arról, hogy a hésziodoszi istenek valójában királyok voltak.

13 Vö. Tertullianus, Ad nationes I 10; Apologeticum 28 [Cureton jegyzete.]
14 A phaskún = fiscum a Thesaurus Syriacus szerint hapax legomenon.
15 A 24,17b–25,23 szakaszban néhány görög, egyiptomi, főníciai, szír, perzsa és mezopotámiai (oszrhoénéi) 

istenség euhémerista magyarázatát kapjuk röviden.
16 Ez talán utalás a később Elagabalus/Heliogabalus néven emlegetett császár közbotrányt okozó visel-

kedésére (Dio Cassius 80,6;13–16), aki császári nevét (Marcus Aurelius Antoninus Augustus 218–222) 
és szír származását (Emeszában volt Elagabal papja) tekintve az egyik lehetséges címzett.

17 Cureton kiadásától eltérő központozás alapján fordítottam, aki a „minden időben”-t az „élő”-höz kapcsolja.
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értelmed maga az Ő lényének18 képmása. [5] Így az nem látható, nem tapintható,19 
nem ábrázolható, és akaratával mozgatja a testet. Tudd meg tehát, hogy ha Őt, a 
Mozdulatlant imádod mindenkor, akkor, amiképpen ő örökkévaló, te is, miután 
leveted magadról, ami látható és romlandó, örökre előtte fogsz állni, életben leszel 
és tudni fogsz, tetteid pedig véget nem érő gazdagsággá, hiánytalan vagyonoddá 
válnak. Tudd meg, hogy [10] jótetteid kezdete az, ha Istent ismered és őt imádod. 
Tudd meg, hogy semmit nem kér tőled, mivel semmi sem hiányzik neki.

(7) Kicsoda Isten? Aki az igazság, s akinek Szava20 az igazság. És mi az igazság? 
Amit nem formáltak, nem alkottak, nem festettek, ami nem lett, hanem volt, s igaz-
ságnak nevezik. Ezért ha valaki olyasmi előtt hódol, ami kézzel készült, nem az 
Igazság s nem az Igazság Szava előtt hódol. [...]21

[27*] Ha pedig az utánzott tárgy művészi szépsége tetszik neked, tartsd hát szép-
nek Isten művészetét, aki mindent alkotott! Ő a maga képére alkotta a művészeket 
is, akik igyekeznek Őt utánozni, ám nem hasonlítanak Rá.22

(8) Talán azt mondod erre: miért nem olyannak teremtett Isten, hogy Őt imád-
jam, és ne a képmásokat? Ezzel azt kérted, hogy céltalan eszköz [5] légy élő ember 
helyett. Isten ugyanis olyan szépnek teremtett meg, ahogy Neki tetszett: szabad 
elmét ajándékozott neked. Hatalmas dolgokat állított eléd, hogy te különböztesd 
meg mind, s válaszd mindazt, ami szép. Eléd tárta az eget és csillagokat helyezett 
el rajta, elibéd adta a Napot és a Holdat, s azok nap mint nap végigfutnak az égen. 
Eléd tárta a vizet, de Szavával határt szabott neki. Elibéd adta a tágas földet, mely 
[10] nyugalomban van, és állandó formában mutatkozik neked. S hogy ne gondold, 
saját természeténél fogva mozdulatlan, ezért olykor megremegteti. Felhőket tárt 
eléd, hogy vizet hozzanak le a magasból, és megtöltsék a földet, hogy megérthesd: 
aki mozgatja ezeket, kiválóbb mindüknél, s hogy elfogadd jóságát Annak, aki ne-
ked elméd adta, hogy vele különbséget tégy e dolgok közt. Ezért azt tanácsolom, 
ismerd meg [15] magad, és ismerd meg Istent!23 Figyeld meg ugyanis, miképpen 
van benned az, amit léleknek24 hívnak: általa lát a szem, általa hall a fül, általa szól 

18 A qnúmó megfelelhet a görög ousia-nak (valóság, szubsztancia), bár majd a IV. századtól a teológia 
technikai nyelvének kialakulásával rendesen a hypostasis-t fordítja, ám ennek viszonya az univerzális 
természethez (physis, kyónó), illetve lényeghez (ousia) és az egyedi személyhez (prosópon, parsúpó) elté-
rő a nyugati és a keleti szír teológiai nyelvben. A Zsid 1,3 Psitthó fordítása azonban még nem ezzel a 
szóval adja vissza a görög hypostasis-t.

19 Cureton a szövegben – nyilván a kéziratot követve – metšgaš-t hoz, de jegyzetben magyarázza, hogy 
betűcserével metgšeš-t kell érteni; az utóbbi kifejezés egyébként valóban bevett szakkifejezés ebben az 
összefüggésben.

20 A szír melthó a görög logos-t adja vissza.
21 Újabb érvek következnek a bálványimádat ellen: a) ez a vagyon imádata, b) embert és állatot elpusz-

títanak, akik képmásuk imádják, c) ugyan mit tesz hozzá a mester az anyaghoz?
22 Ez a fajta negatív vélemény a művészetekről nem ritka a korai kereszténységben, de különösen az 

alexandriai tradícióban: ld. a bevezető tanulmányt: [xx]. o. a [126.] jegyzettel.
23 Vö. Platón (?), Alkibiadész, 133; Ágoston, Soliloquia 1.
24 A szírben a kissé fentebb, és korábban is „önmagad”-nak fordított névszó jelenti a „lelket” is. 
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a száj, s miképpen használja az egész testet. Mikor pedig Ő ki akarja emelni a lelket 
a testből, az összeesik és elpusztul. Annak alapján tehát, ami megvan benned, de 
nem látható, értsd meg, hogy Isten is így mozgatja a világmindenséget hatóereje ál-
tal, mint a testet. Amikor akarja, [20] hatóerejét visszavonja, így a világmindenség, 
akár a test, összeesik és elpusztul. 

(9) De miért teremtette Isten e világot? És miért múlik el? Miért lett a test, miért 
hullik el, s miért támad fel? Nem leszel képes megérteni, hacsak fel nem emeled a 
fejed az álomból, melybe merültél, és fel nem nyitod szemedet, hogy lásd, egy az Is-
ten, a mindenség Ura, és szolgálod őt teljes szívedből. Akkor megadja neked, hogy 
[25] megértsed akaratát. Mindaz ugyanis, aki távol van az élő Isten ismeretétől, ha-
lott és testébe van temetve. Ezért hánysz bukfencet démonok és árnyékok előtt a 
földön, s intézel kéréseket hiába hozzájuk, akik adni nem tudnak. Te azonban kelj 
fel [28*] azok közül, akik a földre estek, s a köveket csókolgatják, eledelüket étkül 
adják a tűznek, ruháikat felajánlják a képeknek, s ők, akik érzékelnek, azt akarják 
imádni, ami érzéketlen! Kérj nem múló kéréseket a nem múló Istentől romolhatat-
lan lelked számára! Így szabadságod azonnal nyilvánvaló lesz, Őrá [5] legyen gon-
dod, s valld meg Istenedet, teremtődet, s Ő szabad elmét ajándékoz néked, hogy 
úgy élj, ahogy akarsz. Elibéd adott mindent, s megmutatja neked, hogy ha a gonosz 
után mész, rossz tetteidért fizetni fogsz, ha pedig a jó után, annál fogva sok jóban 
lesz részed az örök, halhatatlan élettel együtt.

(10) Semmi sem tart hát vissza, hogy megváltoztasd hitvány életmódod – hiszen 
[10] szabad vagy –, és hogy keresd és megtaláld, ki a mindenség Ura. Szolgáld őt 
teljes szívedből! Hiszen nem ismer irigységet, hogy ne ajándékozná megismerését 
azoknak, aki kérik Őt – amennyire képesek megismerni Őt.25

Először is szűnj meg becsapni magadat! Ha ugyanis azt mondtad arról, aki nem 
isten, hogy isten, akkor becsaptad magad, és vétkeztél [15] az igazság Istene előtt. 
Bolond! Hát isten az, amit adnak-vesznek? Isten az, aki szükséget szenved? Isten az, 
amit őrizni kell? Hiszen úgy adod-veszed, mint a rabszolgát, s úgy szolgálsz neki, 
mint úrnak! Úgy kérsz tőle, mint gazdagtól, s úgy adsz neki, mint szegénynek. Arra 
számítasz, hogy győztessé tesz a háborúban az, amiről, mikor ellenségeid legyőz-
nek, lehántják az aranyborítást.

Talán mert király vagy, azt fogod mondani: nem [20] vagyok képes helyesen cse-
lekedni, mert király vagyok, s illő, hogy a sokaság akaratát tegyem. Bizony, aki így 
beszél, valóban méltó rá, hogy kinevessék. Hiszen miért ne legyen a király minden 
jó kezdeményezője, s bírja rá a népet, hogy hallgassanak rá? Hogy cselekedeteik 
tiszták legyenek, s az igazságnak megfelelően ismerjék Istent, s így a király minden 
szép cselekedet mintájává váljék. Ez illik ugyanis hozzá. Az viszont abszurd, [25] 
hogy ha a király hitvány módon él, bírájuk legyen, és elítélje a vétkeseket. Én bizony 

25 Itt, úgy tűnik, Cureton és Ramelli (különbözőképpen) félreérti a szöveget. Renan fordítása megfelel 
a fentinek. A megszorítás ugyanis a szerző teológiai ismeretelmélete szempontjából kulcsfontosságú, 
mint alább (30*) látni fogjuk.
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úgy gondolom, hogy akkor lehet békében irányítani a királyságot, ha a király isme-
ri az igazság Istenét, és [29*] Őt féli, hogy alattvalóit inteni tudja, s képes legyen 
mindenben igazságosan ítélkezni, mint aki tudja, hogy majd őt magát is meg fogja 
ítélni Isten. S így alattvalói, miután majd Istent félik, királyuk ellen nem vétkeznek, 
s félni fognak attól is, nehogy egymás ellen vétkezzenek. Istenismeretük [5] és is-
tenfélelmük következtében a királyságból el lehet távolítani minden gonoszságot. 
Ha ugyanis a király nem lesz ártalmára az alattvalóinak, sem alattvalói a királynak, 
sem pedig egymásnak, nyilvánvaló, hogy az egész ország békében élhet, s javak so-
kasága honol ott, mert az egész nép Isten nevét dicsőíti. Hiszen mi lehet jobb annál, 
hogy a király megmenti [10] alattvalóit a tévedéstől, s e jótettével Isten tetszésére 
van? Mert minden rossz a tévedésből ered. A legfőbb tévedés pedig az, ha valaki 
nem ismeri Istent, s Isten helyett olyasmit imád istenként, ami nem isten.

(11) Ám vannak olyanok, akik azt mondják: Isten tiszteletére készítjük el képmá-
sát, hogy az emberek bizonnyal imádják a rejtett Isten képmását. Nem tudják, hogy 
Isten [15] mindenütt és mindenhol jelen van, és soha sincs távol, és nincs semmi, 
ami tudta nélkül menne végbe. Te azonban, gyenge ember, akiben, akin kívül s 
aki felett van Ő, elmész, faragott és rút istenképpé formált fát veszel magadnak 
az asztalosnál, s áldozatot mutatsz be annak. Nem tudod, hogy Annak szeme, aki 
mindent lát, téged is lát, s az igazság Igéje megdorgál mondván: Istent, aki nem lát-
ható,26 [20] hogy lehetne megfaragni? Saját magad képmását készíted el, s az előtt 
hódolsz. Azért, mert megfaragták a fát, nem veszed észre, hogy az még fa? Vagy a 
kő kő? Az aranyat mérleggel mérik, súly szerint. S amit elkészítettél, miért méred 
meg? Szóval az aranyat szereted, nem Istent! S nem szégyelled számon kérni ké-
szítőjét, hogy mennyit lopott el belőle, nehogy könnyűnek mutatkozzon. Bár van 
szemed, nem látsz, [25] bár van szíved, nem értesz. Miért hánysz bukfencet előtte 
a földön, s esedezel érzéketlen tárgyak kegyéért? Féld azt, aki megremegteti a föl-
det, és körbeforgatja az eget, s felkorbácsolja a tengert, elmozdítja a hegyeket, aki 
tűzhöz hasonlóvá tud válni, [30*] s elégetni mindent! Ha magad megigazítani nem 
is tudod, ne szaporítsd vétkeidet! Ha Istent megismerni nem is tudod, gondold azt, 
hogy van.

(12) Aztán vannak olyanok, akik azt mondják: amit atyáink ránk hagytak, azt 
féljük. Nos, ami szegénységet atyáitok rátok hagytak, [5] igyekeztek gazdagságba 
fordítani; amire pedig nem oktattak atyáitok, magatok törekedtek megtanulni, és 
szert tenni mindarra, amit atyáitok nem tudtak. És miért látnak a vakok gyermekei? 
Miért járnak a bénák fiai? Nem helyes, hogy valaki olyan elődeit kövesse, akik rossz 
úton jártak. Hagyd el azt az utat, nehogy az a baj érjen bennünket, mint elődeinket! 
Ezért tehát tudakold meg, atyád [10] helyes úton járt-e, s úgy kövesd őt! Ha pedig 
atyád rossz úton járt, te azért válaszd a jó utat, s így követni fognak gyermekeid is. 
Atyád fölött pedig szomorkodj, hogy rossz úton jár, hiszen szomorúságod hasznára 
lehet. Fiaidhoz pedig így szólj:

26 Vö. Jn 1,18.
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Van Isten, mindenek Atyja, aki nem jött létre, sem senki nem alkotta Őt, hanem 
minden az ő akaratára állott elő. Ő teremtette a fényt, hogy a teremtmények láthas-
sák egymást. [15] Ő azonban elrejtette magát hatóerejében minden teremtménye 
elől. Ugyanis semminek, ami változik, nem áll hatalmában, hogy meglássa Őt, aki 
nem változik. Azok azonban, akik emlékeznek, és annak a szövetségnek tagjai, mely 
nem változik, ők látják, már amennyire látni képesek. Ők képesek lesznek nem lob-
banni lángra, mikor eljő a tűz áradata az egész világra. A szél áradata ugyanis már 
eljött egyszer, s elpusztította [20] az arra érdemeseket a rettenetes északi szél,27 de 
az igazlelkűeket megkímélte, hogy az igazság tanúi legyenek. Aztán máskor a víz 
áradata támadt, és elsodort minden embert és állatot, de megkímélte az igazakat 
a fabárkában Isten parancsára. Ismét máskor pedig a tűz árja jön majd el, lángra 
kap a föld a hegyekkel,28 s az emberek megégnek képmásaikkal együtt, melyeket 
készítettek, s szobraikkal, melyek előtt hódoltak. Égni fog [25] a tenger szigetestül, 
de az igazak megmenekülnek a haragtól, mint egykor társaik a bárkában az árvíz-
től. Akkor aztán sóhajtozni fognak, akik nem ismerték Istent, s akik képmásokat 
készítettek neki, mikor meglátják képmásaikat égni [31*] saját magukkal együtt, és 
semmi se segít rajtuk.

(13) Ha megtanulod mindezt, ó Antonius Caesar, s veled fiaid is, örökkévaló, el 
nem avuló örökséget hagysz örökül nekik, és megszabadítod lelked, akárcsak fiaid 
lelkét attól, ami az egész földre vár az igazságosság igazságának ítéletekor. Amikép-
pen ismered itt Őt, úgy fog ismerni téged amott, s ha te feleslegesnek tartod Őt itt, 
Ő nem fog azok közé számolni, akik ismerték és vallották Őt.

Elég ennyi Felségednek. Vagy ha úgy tetszik, sok is.

27 Vö. Josephus Flavius, Ant I 4 (hivatkozik Oracula Sibyllina III 97-104-re), és Euszebiosz, PE IX 14 (egy ró-
mai kori káld történetírót idézve): Bábel tornyával kapcsolatban. Cureton említ még egy lehetőséget: 
a Kincsesbarlangban (A törzsek származásáról, avagy a kincsesbarlang, ford. Ormos István, Prométheusz 
könyvek 8, Budapest, Helikon, 1985, 39–40), de ott nincs szó emberek, csak bálványok elpusztításáról.

28 Cureton itt a 2Pt 3,10;12-re lát utalást, ám végső tűznek a páli levelekben is jelen lévő képe (1Kor 3,13; 
2Thesz 1,8; vö. Mt 3,12; 13,40) általános az apologetikus és korai apokaliptikus irodalomban (Oracula 
Sibyllina II*19;196skk 288skk, III 54 etc.), és a Péter-levélbeli leírás sem nyelvileg, sem képileg nem áll 
közel a fentihez.
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Abstract

István Bugár
Melito the Philosopher’s Place in the History of Ideas

In the present paper I am investigating the probable context of the ‘apology’ of Melito the 
philosopher, as preserved in Syriac. Since there is no sign that the author named in the titulus 
is meant to be identical with Melito of Sardis, or Melito the Bishop, I prefer to keep his name 
as ’Melito the philosopher’. While I am prepared to accept the traditional dating (between 
180 and 220 CE) of the text – which is a protreptic treatise, rather than an apology – 
and while I have, in spite of advancing some new suggestions, generally refrained from 
arbitrating in the speculation about the possible addressee, I am turning to aspects hitherto 
largely ignored by looking at the text’s theological-philosophical horizon and its preserved 
context (Ms. BM 14,658). The analysis yields some results. First, that the text is purposefully 
overt about Christianity, trying to convince the public about monotheism as a first step 
to full conversion. This scope is shared by other documents in the same collection (among 
others, the Oratio ad graecos by Justin/Ambrose), and matches the general aim of the 
collection to provide a curriculum for a Christian philosophy, including arguments against 
contemporary ‘pagan’ Platonism. Second, its theological-philosophical stance links the 
document to Alexandrian thought, to which Justin/Ambrose also appears to belong. This, at 
the same time, involves sharp contrasts with the anthropological-theological horizon of Melito 
of Sardis. The study is accompanied by a partial translation of the treatise into Hungarian.
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