
 

141141

Csáji László Koppány

Flavius Claudius Iulianus1 szózata 
az aquincumi seregeihez (i.sz. 361)

�Indulat ihlet a versre: trónuson égjen a gyáva!
Hol van apám, s az anyám? Hol a bátyám? Vérük a császár
Szent diadémját szennyezi. Védteleneknek igazság
Nagy Constantinus elmúltán nem jár soha többé?
�Sarjai nem könyörülnek, vér a virága hitüknek.
Hajdani isteneinket el�zik. Gy�lölet ébred
Mindaz iránt, aki �rzi a lángot, s áldoz az antik
Templomok oltáránál. Nem kell más: ez a b�ne.
�Bárkinek adjad a pálcát, meglátod milyen ember.
Azt teszi már a keresztény, mit hajdan vele tettek:
Elnyomatottból b�sz fenevad lett pártszakadásban;
Pogromokon, zsinatokban fulladozik birodalmuk.
�Légionáriusokkal védtem az isteni Rómát
Barbárként beözönl� népség áradatától,
Ám a határokon innen még gyötr�bb harag ébredt.
Kit kell védeni immár? Mik lettünk idebent?
�Én, Iulianus Flavius, esküszöm elnyomatottként:
Életem árán �rzöm az �sök örök hagyatékát!
T�lünk függ a jövend�: hagyjuk az újhit�eknek

1 A kés�bbi Iulianus császár (uralkodott: i.sz. 361-363). Nagy Constantinus unokaöccse. I. sz. 

331-ben született. Hat éves korában családját a Constantinus-utódok esetleges kés�bbi trón-

követelésükt�l tartva kiirtották, � is a kivégzés lehet�ségének árnyékában élt gyermekkorától. 

Ariá nus keresztény mesterei voltak (kés�bb e tanításokat eretneknek bélyegezték), de Athén-

ban fi lozófi át is tanult, kora egyik legm�veltebb embere lett. Minden bizonnyal keresztény pap-

pá is felszentelték. Kés�bb a császár parancsára katonaként védte Galliában a birodalmat (Szent 

Mártonnal is e seregben szolgált). Látva az „új hit” egyeduralomra törését, er�szakosságát, 

a keresztény irányzatok egymás elleni ádáz harcait, csalódott a kereszténységben. Fogékonnyá 

vált az �si római hitvilág és a misztikus tanok iránt (pl. beavatták a Mithras-kultuszba). Az �t 

kivégezni akaró unokafi vére, II. Constantius császár ellen vonulva légiói a Duna mentén haladtak 

Bizánc felé 361 �szén, valószín�leg Aquincumot is érintve. Császárrá koronázásakor a vallás-

egyenl�séget t�zte ki célul, és a keresztény hegemónia megsz�ntetését. Az ázsiai hadszíntéren 

egy nyílvessz� halálra sebezte. A sírját elhagyó szent Mercurius legendáját ismerve sokan ke-

resztény merényletre gyanakodnak. Neve „aposztata” (hitehagyott) melléknévvel, egyház-ül-

döz�ként került be a keresztény történetírásba, az utolsó pogány császárként. Levelezése 

és fi lozófi ai írásai tanúságot tesznek humanizmusáról és keser�ségér�l a kereszténységgel 

kapcsolatban, amit azzal próbált orvosolni, hogy a különböz� vallások, egyházak constantinusi 

jogegyenl�séget állította helyre. Korai halála ellenére a kés�-antik kor egyik jelent�s gondolko-

dója és császára volt. Szerepét sokáig démonizálták. Aquincumi szózata történelmi fi kció.
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Évezrednyi tudásunkat kitörölni, leköpni?
�Egy szabadabb birodalmat hirdetek én, hol a vallás
Nem falakat sokasít, hanem ajtókat nyit a szívre.
Ám ha veszítek, végzetem az lesz: démoni lényként,
Balga „aposztataként” kell majd belehullnom a sírba.

Aquincumi Mithras-himnusz
(Flavius Claudius Iulianus imája2 a mithraeumban)

�Áldott Nap, magas Isten, küldd le fiad vezet�nknek!
Káoszt megzabolázót, barlangban születettet,
Mennyei bírát, b�nt eltörl� szent fiadat küldd!
�Éjt vérz� kukacok közt mocskot pörsen a hajsza;
Mind odaférne a húshoz: vájja magába a testet.
Hollód hírt hoz e létbe: Merkúr hív a homályból.
�Eljegyzett araként és v�ként hívsz palotádba.
Mécsest adsz a sötétben, vénuszi fénnyel igéz�t,
Kozmikus álmaid öblén �s-igazadra találunk.
�Röffen a dúvad, emészti saját b�zös pöcegödrét;
Vágyaitól elalélt már. Lusta világ süket �rjét
Töltsd meg a lándzsád t�zsugarával, Marsot idézve!
�Büszke oroszlánként, Jupiterként jöjjek a földre!
Titkokat �rz�, s átörökít� égi szövetség,
Isteni rend aranyától, általam izzon a villám!
�Elfogy a Hold, majd újra kisarjad, lelkem a létrán
Fel-le bolyong. Ki repíti csatában a perzsa nyilat rám?
Csak te tudod, hisz körben látod az életem ívét.
�Hogyha az ember e földi világ magasába törekszik,
Mind tágabb horizontot akarna elérni a vágya.
Ám ha a Nap fia szólít, elvisz az égi futárral.
�Végül a létra fokáról átlépünk odaátra.
Megszabadulva a testt�l, eggyé válva Atyánkkal,
Istenné nemesülten lüktet széjjel a fényünk!

2 Elképzelt Mithras-himnusz költ�i rekonstrukciója – az alig ismert, antik misztériumvallás be-

avatási fokozatai és szimbólumai jelennek meg a versben. Megírásakor felhasználtam a ránk 

maradt szövegek (szövegfoszlányok) és talányos jelentés� képek egy részét, amelyekb�l e 

homályos kultusz szubjektív olvasatát adom. Figyelembe vettem Iulianus császár ránk ma-

radt Naphimnusz-levelét is. Az aquincumi mithraeumban Iulianus Flavius Claudius, a kés�bbi 

hitehagyott („aposztata”) néven emlegetett, de klasszikus m�veltség�, fi lozófus-császár 

i. sz. 361-ben a trónharcra készülve, seregei átvonulásakor felkereshette az aquincumi Mith-

ras-szentélyt. A hét beavatási fokozatból Iulianus éppen a Jupiter és oroszlán jel� negyedik 

fokozatba lép a versben, készülve az imperátori cím megszerzésére. E drámai pillanatban 

imádkozik, saját szavait a szent szövegekkel elegyítve. A m� természetesen modern interpre-

táció: minden hasonlósága a valósággal pusztán a képzelet, vagy transzcendens er�k játéka.


