
THEMISTIOS ES DUDITH ANDRÁS. 

Hogyan kerül e két név egymás mellé? Eddig annyit tud
tunk, hogy Dudith András lefordította egy máig is ismeretlen 
kéziratból Themistiosnak a vallásszabadságról szóló beszédét, 
melyet először Rem György hozott napfényre Ambergben 1605-ben 
8Í[J.I(;TÍÖU tpiXoadtpoü xoü xaí gü̂ páBoüq srcixXTjdevToi; Xöf01 £? ßaatXutoi 
ez. alatt kiadott beszédek után függelékképen a következő meg
jegyzéssel : Adiecimus et septimam Themistii orationem ad Valen-
tem Imp. pro. libertate Relligionis, latiné. Az előszóban még azt 
is felhozza annak indokolásául, hogy e beszédet nyilvánosságra 
hozta, hogy saját korában is hatni remél a vallásos türelem fölkel
tésére. Si fidem, uti par fűit, Themistio habuere Principes Romani, 
si Senatus, si oriens totus suo bono adhibuit Themistio: cur nos 
recusemus sana illa consilia? »Hanc ob gemmám nobis omni pre-
tiosior auro et Indiae opibus esto Themistius.« E beszéd Themis-
tios beszédeinek kétnyelvű kiadásában, mely Parisban 1604-ben 
jelent ad usum Delphini Petau (Petavius) és Hardouin jezsuita 
atyák fordításával és jegyzeteivel fölszerelve, a XII. helyet foglalja 
el. Petau a kétnyelvű kiadás teljességének kedvéért a csak latin 
nyelven ismert beszédét görög fordítással látta el. Themistiosnak e 
kiadásban 33 beszéde van fölvéve. Angelo Mai egy milanói kéz
iratban fölfedezett még egy beszédet 1816 ban és ezt egy előszó 
kíséretében ki is adta, melyben alapos érveléssel bebizonyítja e 
beszéd hiteles voltát, themistiosi jellegét. Dindorf Vilmos 1832-ben 
kiadván Themistios összes beszédeit, ez uj beszédet 34-ik helyen 
közli. Dindorf kiadása e külömbséggel és aránylag csekély elté
réssel annyira megegyezik a Petau kiadásával, hogy még a lap
jelzést is nyomon követi s a commentari részt is átveszi. A 34-ik 
beszédet kiséri a lap alján az Angelo Mai jegyzeteivel. A Dudith-
féle XII. beszéd hitelessége felől Petau fejezte ki először nem any-
nyira a kételkedését, mint inkább azt a gyanúját, hogy a beszéd 
czímzése van elvétve, mert ezt a beszédet a vallási türelemről a 
katholikusok iránt türelmetlen Ariánus érzésű Valenshez aligha 
intézhette, mert a beszédet majdnem gúnynak vehette az a csá
szár, ki szenvedélyes üldözője volt az Athanasius orthodox hitét 
valló alattvalóinak. Petau meglepő egyezést talált e beszéd gon
dolatmenetében azon beszédével (V. beszéd), melyet Themistios 
kétségtelenül Jovianushoz intézett Dadastanaban, midőn Julian 
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halála után 364-ben császárrá kiáltatott ki és Galatiában Varro-
nianus fiával egyszerre Ölté fel a consuli méltóságot. Petau a 
Dudith fordítását V. beszéd megfelelő helyeinek felhasználásával 
fordította görögre és e helyeket zárjelekkel jelölte meg. 

E zárjelekbe foglalt részek szószerinti egyezése hívhatta föl 
Förster Richard boroszlói tanár figyelmét, ki a Dudith-féle fordítás 
hitelességét kétségbe vonta egy kiváló gonddal írott értekezésében, 
mely megjelent a »Neue Jahrbücher für das klassisiche Alterthum, 
Geschichte und Deutsche Litteratur und für Paedagogik« folyó évi 
folyamában 74—93 lapjain Andreas Dudith und die zwölfte 
Rede des Themistios ez. alatt. Sorra veszi és a Dindörf-féle 
kiadás lapjelzésével egymás mellé állítja Themistios V. beszédé
nek a Dudith-féle fordítással egyező helyeit és módszeres eljárás
sal bebizonyítni törekszik, hogy a Dudith-féle beszéd külön léte
zésének csak akkor van értelme, ha e beszédet bizonyos czélza-
tossággal maga Dudith írta, mi az ő kényes helyzetéből hogyan 
is érthető. Tehát e beszéd \i.ekéz-q, még pedig az V. beszéd után 
készült Centószerű declamatio, melynek még czélzatát is megle
hetős őszinteséggel árulja el a beszéd első közlője Rem György; 
t. i. a folyton fokozódó vallási türelmetlenség enyhítésére akart 
volna hatni e beszédével Dudith, ki Themistios hasonló szellemű 
gondolataiból alkotá meg művét, hogy így e pia fraus-sal 
mintegy a maga vallási hangulatát fejezze ki és az erős meg
győződések e harczában: a béke és engesztelődés hangja szólal
tassa meg. Förster azon reményt fejezi ki értekezése végén, hogy 
Themistios most készülő kiadásában Schenkl, ki e feladatra vál
lalkozott, nem fogja e beszédet fölvenni. Förster értekezésének 
ránk magyarokra nézve az a kiváló érdeke van, hogy Dudith 
András életét a Reuter, Sámuelffy, Stieff munkáinak gondos tanul
mányozása, a boroszlói levéltár Dudithiána.-jána.k beható ismerete 
alapján írja meg teljes tárgyilagossággal, mit most már megtehet 
miután a pártszenvedély tüze elhamvadt, mely Dudith életében e 
kiváló férfiú, e lángeszű szónok és bámulatos stilista felől oly 
ellenmondó nézetekre gyulasztá a legnemesebb kebleket. A mi 
irodalmunkban Dudith életének a tridenti zsinat idejére eső korsza
káról van nagyobb tanulmány Franki Vilmostól, ki a Magyar 
Sión első kötetét 1863-ban »A magyar főpapok a trienti zsi
naton« ez. értekezésében foglalkozik vele. De Dudith életét érde
mes volna írói működésének, a szellemi légkörnek, mely körnĵ ezî  
beható rajzolásával összekötve kidolgozni, mert a XVI. század 
egyik legérdekesebb alakja. Förster Dudith életrajzában Sámuelffy1 

és Stieff2 adatait ujabbakkal egészíti ki és főként azon czéllal 

1 Andreáé Dudith Orationes quinque etc. praefatus est ac Dissertationem 
De vita et seriptis ill. Auctoris : Historco eriticam adjecit Lorandus Samuelfv. 
Halae Magdedurgicae MDCCXLIIL 

2 Versuch einer ausführlichen und zuverlässigen Geschichte von Leben 
und Glaubens-Meinungen Andreas Dudith etc. Car. Beni. Stieff. Breslau 1756. 
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csoportosítja, melyet értekezése elé tűzött, hogy t. i. bebizonyítsa 
Dudith helyzetéből, irodalmi tevékenységéből, hogy er recht wohl 
das Zeug dazu hatte, eine Rede, für welche ihm Sokrates das 
Thema, die fünfte Rede des Themistios die Gedanken bot, so 
wie sie vorliegt, d. h. nicht ganz ohne Versehen, zu machen. 
E helyet így kell értelmeznünk: Sokrates: Hist. eccl. IV. 32. 
előadván, hogy Valens Antiochiában üldözőbe vévén katholikus 
hitvallású alattvalóit és az Arius tanait erőszakolván mindenkire,-
Themistios mérsékletre bírta egy hozzá intézett beszéddel. Sokra
tes e beszédből idéz is egy gondolatot, mely tényleg előfordul a 
Dudithnak tulajdonított beszédben, de ugyan e gondolat teljesebb 
formát ölt a Jovianushoz intézett V. beszédben. Minthogy pedig e 
beszéd több helye megegyez a Dudith latin beszédével: Förster 
azt a vélelmet állítja föl, hogy Themistios V. beszédéből meríté 
Dudith a maga |xsívétYj-jéhez a gondolatokat. Hogy pedig Förster 
azt állítja, hogy Dudith nem minden tévedés nélkül készíti beszé
dét: ez arra vonatkozik, hogy nem bírta azt elég valószínűséggel 
felruházni. így pl. az állítólag Valenshez intézett beszédben bele
csúszik a perzsákkal a minap kötött békéről való megemlékezés, 
mi csakugyan Jovianus lealázó békéjére vonatkozhatik, melyet 
az uj császár kénytelen volt Saporral kötni, miről Ammianus 
Marcellinus nagy keserűséggel és fölháborodással emlékezik meg. 
Sokrates meglehetősen biztos hagyományt követhetett. Ugyan így 
adják elé a pro libertate Religionis tartott beszéd körülményeit 
és hatását, Nikephoros Eccl. His. XI. 45. B. C. D. és Sozomenos 
VI. 36. Ugyanazon alapgondolatokat, hogy a császár gondolja 
meg, hány eltérő vélemény uralkodott csak a görög bölcsészek 
közt eívöí Y«p úicsp xá tpiaxdaia Bó îa-ca (ugyanis több mint 
háromszáz külömböző nézetnek vannak hívei) és hogy az isten 
maga is kívánja ez eltérést a véleményekben, mert így megfog
hatatlan voltának érzése marad ébren, és hogy az isten elrejtőzni 
szeret TÓ \vq rcpefyeipov áq TVWOLV eívai (hogy ne legyen könnyen 
megismerhető), hozzák föl az egyházi írók, és tüntetik föl olya
nokul, mint a melyek hatottak volna Valensre, hogy türelmes és 
elnéző legyen. Sozomenos azonban megmondja voltaképi okát a 
Valens politikájában beállt fordulatnak, melyet biztosan elfogad
hatunk, mert Ammianus Marcelinusnál is ugyanezt találjuk. Valens 
kíméletesebben kezdett eljárni az orthodoxokkal szemben, mert a 
birodalom válságos körülményei nem engedik, hogy tovább is 
ugyanazon buzgalommal járjon el. Szószerint így nyilatkozik: 
»nem hagyott volna föl a katholikus egyházi férfiakkal szemben 
tanúsított haragjával, ha a közügyek gondja nem kényszeríté vala, 
hogy hagyjon alább buzgalmával.« E politikai fordulatot a góthok 
támadása idézte elő. De előidézte más ok is. Valens alapjában 
kegyetlen, a türelmetlenségben exaltált természet volt. Csak gyűlöle
tének tárgya változott és ez az akkori időben nagyon lábrakapott 
közmondás, jövendőmondás. Az a megragadó fejezet, melyben 
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Ammianus Marcellinus leírja Valens babonás rettegését, a titkos 
politikai összeesküvésektől való félelmét, kegyetlenségre való haj
landóságát, egyike az antik történetírás legszinezettebb részleteinek 
(Amm. Marc. XXIX. 1. f.) 

Hasonló eleven képet nyújt Thomas Hodgins: Italy and 
her Invadersx ez. művében I. 32. és köv. lapján Valens foly
tonos rémlátásáról. Itt van a punctum saliens, melyet Förster 
nem vett kellő figyelembe. Hol találjuk meg e sajátos viszonyokra 
való vonatkozást, mert az dönt a beszéd hitelessége tekintetében? 
Mert hogy a vallásszabadságról az V. és a XII. beszéd közt mond
hatni lépten nyomon majdnem szószerinti egyezést találunk, ez 
nem döntő körülmény egy centoszerü külön declamatio keletke
zésének elfogadására és igy a XII. beszédnek pseudo-jellemének 
bebizonyítására. Mert Themistios ugyanazt a gondolatot, a bizo
nyító példákat unos-untalan ismétli, mint azt Angelo Mai a tőle 
kiadott XXXIV. beszédre nézve bebizonyítja, sőt kimutatja Isok-
rates is az önismétlést nem egy meglepő példával. Az actualitas 
a döntő. Ha ezt megtaláljuk és a melyik beszédben megtaláljuk, 
az a beszéd hiteles. Förster ugyanazon gondolatok előfordulására 
fordítá főként figyelmét. Themistiosnál ez nem bizonyít. Már most 
nézzük az actualitas kérdését Themistiosnál. Több részlet bir actua-
lis értékkel. Az egyik a perzsa háborúra való vonatkozás, melyet az 
V. beszédben a következő hely tartalmazza: p. 69. В: xoúxov qш 
"óv VOJJLOV ou cpauXdxspov Tto'.oűfjiGít Tíj<; írspaiov cpilíac. Ugyan e hely a 
Dudithnak tulajdonított XII. beszédben így hangzik p. XXI. 160. 
D: Hanc ego legem commodiorem etiam iudico et utiliorem 
summae reipublicae quam foedus quod cum barbaris nuper est 
ictum: Nem tartalmaz-e eme hely valótlanságot, ha Themistios a 
beszédet Valenshez intézi ? A nuper szó illik-e a Valens korához ? 

A másik actualis részlet a kuruzslók-, varázslók-, jövendő
mondókra vonatkozó hely az V. beszédben, hol Themistios az 
üldözést, az erélyes föllépést államérdeknek tekinti. Kat ЬЛ тойто 
td<; ;JL£V •jr.poá'fei TGCQ Ы xtrAúst. Kai íspa ávoípv, акохкж [ш^аугитг^ш., 
xai fbatat; éuvojiooc; acptslc ou 5t?3u>aí ácSstav toiq "f07]xeuoüa'- p. 70. В; 
az az: ezért némelyeket előmozdít, másokat meggátol és meg
nyitja a templomokat, de elzárja a varázslók rejtett helyeit, s meg
engedi a törvényes áldozatokat, de a méregkeverőknek nem ad 
szabadságot. Hol találjuk meg e helyet a Valenshez intézett XII. 
beszédben, hová voltaképen illenék? Ennek rövidebb formában tel
jesen, megfelel a XII. beszéd következő helye: Tua sapientior ratio 
est, Imperator, qui nemini opinionem extorques suam, sed judicia 
relinquis libera: cum eo tamen, ut ne per nomen et speciem 
religionis vei causae perturbandae Reipublicae, vei latebrae pec-
catis quaerantur (p. 160. С D.) De nem fordul elő az V. beszéd 
végén az a két hely, mely mintegy megjelöli az időpontot, midőn 

1 Megjelent Oxfordban 1880. 
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Themistios az V. beszédet tartá? Itt előfordul Varronianus con-
sullá emelése; előfordul a szónoki személy esi téssel a császárt váró 
Konstantinápolyról való megemlékezés, mi nyilván bizonyítja, hogy 
Themistios a császár elé küldött követség élén tartá e beszédet. 
Hallgassuk csak meg a szónokot: Suo^epalvoi TI icpós ocunjv (t. i. 
itav^üpiv), őit \xy\ OüvaicoKoóst JJLOI té©c yj xaXkÍTzokiQ xwv op(ü|ji£Vü)v, TJTCOU 

duett;, w Y£vva^a» axuSpcüicá̂ ouoa fáj nekem, hogy még nem élvez
heti velem együtt az itteni tényeket ama gyönyörű város. Most 
te azért ó nemes város, addig is bár bánatos arczczal hálaáldo
zatot hozol. 

Ammianus Marcellinusnál olvassuk (XXV. 10.), hogy Jovi-
anus Varronianust még mint gyermeket tette consullá. Ez ese
ményre vonatkozik az V. beszéd befejező része (p. 71. B.) OTÉX-
Xe |JLQI xéuiz xov écoocpopov, tóv EV áf xotXai<; Ó̂ GÍTÓV, ex TOŰ iiaaToü 
Ttaipfó^ovta rfi-q: (küldd előre mint hajnalcsillagot őt, ki mint 
ölbeli gyermek atyjához hasonló). E részlet melyen leginkább 
rajta van az actualitas bélyege, a XII. beszédből hiányzik. Sőt 
ha egybehasonlítjuk a két beszédet, a bevezetés és befejezés közt 
találjuk a legnagyobb különbséget. Az V. beszéd bő részletezésen 
kezdi. Magasztalja a fejedelmet, hogy a száműzött philosophiát 
mintegy postliminii jure bevezette a császári udvarba. A bölcsészet 
áldásait dicsőíti. Vele az igazság, a békeszeretet, a humanitás jut
nak uralomra. Dicséri az uralkodót, kit az ellenség szeme láttára 
választott meg a sereg és az ellenség is elismert (63—66. lapo
kon). A "XII. beszédben a megfelelő részben nem a bölcsészet iránt 
tanúsított fejedelmi kegyet magasztalja, de azt hogy magát nem 
a fegyverek tömegével, hanem a legjobb és legerkölcsösebb embe
rekkel véteti körül. (155. 1. B. C.) Mintegy találkozó pont a követ
kező és a Förster párhuzamában is fontos hely: Stipat regiam 
Utam Nestoris sapientia, Diomedis libertás. Ily egyezés, vala
mint a Petautól zárjelezett hasonlókép szószerinti egyezések ugyan
csak Förster mellett bizonyítanának. De ha tekintetbe veszszük, 
hogy e fordulóponttól kezdve a két beszéd eszmemenete pár
huzamosan halad; mindkettőben ugyanazon érveket, hasonlatokat 
találunK a vallásszabadság üdvös voltának bizonyítására, de a 
XII. beszéd utolsó mondata csalhatatlanul a bevégzetlenség benyo
mását teszi ránk; a Dudith korára való vonatkozásnak pedig még 
csak nyomát se lehet fölfedezni: a hang nyugodt méltósága, az 
Isokrates iskolájának terjengésre hajló prózája, a platonikus böl
csészet nemes eszményiségének a sokszor elmondott frázisok miatt 
elhalványult fénye, kihűlt lángja, a panegyris stílszerű kezelése; 
mégis arról győznek meg, hogy a beszéd is Themistios beszéde. 

De hogyan történhetett, hogy két beszéd ennyire egyezzék 
egymással, melyek közül az egyiket Jovianushoz intéz Dadasta-
nában Julian halála után és mintegy irányzatosan magasztalja 
azért, hogy a vallások gyakorlását szabadon megengedi? 

Ranke nagy szabású világtörténetében beszéli el (Weltge-
Irodalomtörténeti Közlemények. XI, 13 
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schichte IV. 1. r. 172. és köv. 1.) hogy Athanasius a Julianus 
edictuma alapján, mely a külömböző egyházi pártok püspökeit 
visszahelyezte székhelyeikre, visszatért; de minthogy kezdett görög 
asszonyokat is téríteni, Julianus ismét száműzte. Annyira nem bir 
a kor szellemével senki szembeszallani, hogy a fenkölt lelkű Julian 
is a türelmetlenségbe csapott át. Jovianusnak az egyháztörténetirók 
egy levelet tulajdonítnak, (Opera Athanasii p. 622. 814. B. Migne), 
melyben a következő hely fordul elő: ávaxxaiai ae íj|xexépa ßaaiXeia 
xaí eTcavsXO-eiv ßouXstat itpÓQ TTJV T9\C ccoTYjpictQ (koaaxaíaav (Visszahív 
téged a mi királyi hatalmunk és azt akarja, hogy te vezesd az 
üdvösség tanában). Nem teszi-e kétségtelenné mindez, hogy The-
mistios az V. beszédet csakugyan Jovianushoz tartá, de ha a 
XII. beszédből e közvetlen actualitas hiányzik is, egyáltalán nem 
forog fenn elég ok arra, hogy a beszédet tőle elvitassuk. Mert 
hiszen ugyancsak Sokratesből olvassuk, hogy Themistios e beszé
det a senatus élén Dadastanaban intézte Jovianushoz, de később 
Konstantinápolyban ismét elmondá: »itt Themistios a bölcsész és 
a többi tanácsosok élén menve találkozott vele és üdvözölte con-
suli méltóságáért egy beszédben, melyet később Konstantinápoly
ban a nép előtt is előadott.« Én argumentum ex silentio-nak 
tekintem az V. beszéd actualis részének elhagyását, a vallássza
badság részletező magasztalását. Ugyanis Jovianus meghalt, mielőtt 
Konstantinápolyba juthatott volna, utána Valentinianus következik, 
ki társául vette Valenset. És itt van a kulcsa annak, hogy két 
beszédet találunk Themistios irodalmi hagyatékában. 

Szegény panegyristák! Nekik az a végzetük, hogy mindig 
magasztaljanak. És ha keressük beszédeikben az actualitást, ez 
az általános ampliflcatiokban annyira elrejtőzik, hogy gyakran abban 
találjuk meg a mi épen hiányzik belőlük, holott megvárnók, hogy 
bennük legyen. 

így Themistios miért magasztalja Jovianust épen azért, hogy 
a bölcsészetet fogadja vissza a császári palotába? Hiszen Julian 
hirdette a bölcsészet jogát Konstantinus után, ki a keresztyén 
egyházat juttatta uralomra és távolról sem törődött a bölcsészet
tel? Azért, mert mint tisztavérü bölcsész, ki még nem is tért át 
a keresztyén hitre, mint a bölcsészet képviselője szólott, a pane-
gyris utján leplezte el aggodalmát, nehogy Jovianus, ki vissza
hivatta Athanasiust, vele a keresztyén dogmák uralmát ültesse 
vissza a trónra. A XII. beszédben már a bölcsészet bevezetéséről 
nem szól, de annál bővebben a vallásszabadságról. Én a kérdést 
ugy vélem megoldhatni, hogy a két beszéd egyazon beszéd két 
formában kidolgozva. A Jovianus halála után egyes részek feles
legessé váltak. Mert ugyan mi értelme lett volna a gyerek 
Varronianus, a várakozó Konstantinápolyra vonatkozó részeknek, 
mikor Jovianus helyét Valentinianus foglalja el? De a vallássza
badságot mondhatni főrészévé tenni a beszédnek ugyanaz a- fátum 
kényszeríté a panegyristát. Arról beszélt, a mi épen veszélyben for-
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gott. Hogy pedig Sokrates, Sozomenes, Nikephoros egyhangúlag 
állítják, hogy e beszéd birta Valenset türelemre; ezt megmagya
rázza az orthodox egyház történetíróinak fölfogása, kik a vallás
szabadságot hirdették, mert az orthodox egyházat üldözték. Majd 
megfordul a világ sorja; üldözöttekből válnak üldözőkké. Hogy 
ily kettős feldolgozás lehetséges, magából Themistiosból lehet két
ségtelen bizonyossággal kimutatni. Csodálom, hogy Förster nem 
vette számba azt a teljesen analog egyezést, mely van az Angelo 
Mai-fölfedezte (a Dindorí kiadásával) XXXIV. és a XVII. beszéd 
közt. Itt is egy Themistiosnál sürün előforduló közhely kétszeri 
kidolgozásáról van szó. Themistiost Theodosius császár a város 
praefectusává teszi. Zavarba jön a bölcsész. Le kell szállnia a 
bölcselem, a platonikus eszmék köréből a gyakorlati politika küzdő 
homokára. Alaptételül veszi, hogy Theodosius utat nyitott a böl
csészeinek. Nem ugyan e tételből indult-e ki az V. beszéd, mely
nek centoszerű feldolgozása lenne a Dudithnak tulajdonított beszéd ? 
És ezt Themistios 384-ben mondja, húsz évvel az V. beszéd 
után. Ugyan e tétel képezi a XXXIV. beszéd alapját. A külömb-
ség majdnem ugyanaz. Ez utóbbi a kidolgozott beszéd, a XVII-ik 
éhez képes vázlat, épen ugy mint a XII. beszéd az V. beszédhez 
képest. Az actualitas a XXXIV. beszédből érezhető, mert Theo
dosius császár panegyrisévé szélesül. És hogyan? Azt állítja a 
szónok, hogy még lehetne hibáztatni, ha bölcsész létére egy kény 
ur szolgálatába áll, de Theodosius az emberszeretet és nagy
lelkűség mintaképe. Mikor tehát egy uralkodó hívja meg, hogy 
legyen politikájának munkatársa: ekkor csak a platonikus esz
ményt szolgálja, ki arról álmadozott, hogy a bölcsészek kormá
nyozzák az államot vagy az állam kormányzói legyenek bölcsé
szek. Összevetettem a két beszédet pontról pontra és teljesen 
ugyanazt a viszonyt találtam, mely van az V. és XII. beszéd közt. 
Pl. a 215. lap. (Petavius lapjelzése szerint megfelel a 32. lapnak 
a Dindorf-ból átvett Angelo Mai-féle lapjelzés szerint). 

így felhozza a bölcsészet-kedvelő uralkodók sorában Traja-
nust, Hadriant, Marcus Antoniust, kik Arianust, Rusticust része
seivé tették az államkormányzásnak. Szórói-szóra ugyanazon 
kifejezéssel is él: 'E^aváaxctvxEt; ex x&v ßißXiwv [isvíoxac; sxotoövxo xal 
aovspTfotx; xíj<; xfiiv xoiv&v eitixpoTtsiai; (215. a) ez annyi mint áXká 
xóv Apstavdv xal xóv rPoóaxixov xwv ßißXioov e^eváaxavxsc; oüx siaactv 
áypt xoS [JiéXavou xal xoü xaXafiou cptloaocpeív. Példákul fölemlíti a 
Scipiókat, Varrókat, Catokat, kik bölcselkedtek (215. b.) a XXXIV 
beszéd 8. fejezetének végén pedig így nyilatkozik: tudom, hogy a 
régi romaiak is így gondolkoztak, kiknél Cato, a bölcsész cen-
sor volt, Brutus hadvezér, Favonius tribunus és Varró hat licto-
ros hivatalt viselt és Rutilius consul volt. Nem is említem Pris-
cust és Thraseat stb. Ez utolsó fordulat szórói-szóra talál a 
XVII. beszéd következő szavaival: scö fáp xdv ö-sa-rcéatov ID.áx<ova. 
A XXXIV. beszéd végén megemlékezik Platón azon gondolatáról, 

13* 
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mely a Respublica alapeszméjének tekinthető, hogy az isteni 
szemléletből (frewpta xo5 freíou) a földi élet kormányzására leszálló 
bölcs lélek ne feledkezzék meg arról a kötelékről, melynek szem
léletes képét nyújtja Homeros híres helye az aranylánczról, melyet 
Zeus az ég tetejéről bocsát alá és melyre függesztve elbirná az 
összes isteneket. (II. VIII., 19.) A beszéd így végződik: Kai xö 
XOCTÍÜ M y]|xö)v ou iraviGCTtaat xdxco eaxiv, áXk* dvcofrev ê fjiETaq xai 
diceevúvexai, vagy magyarul: a mi azonban nekünk nincs teljesen 
alant, mert magasra van felfüggesztve és oda irányítva. Angeio 
Mai meg is találta az indító okot, mi a szónok lelkében e képet föl
kelté. Paliadásnak van egy epigrammja, mely talán épen Themis-
tius lépését gúnyolja ki. 

vAvxufot; oupavtTjc; úicep̂ jxevoq he, icó&ov yjXfrsc 
XvxufOQ ápppéTjQ, w.oyoQ ditsipéatov; 
TJafrd itoxe xpeíaacüv. aofric, 3' áfiVOD ôXó ^eíptov. 
Aeup' dvdßTj&t xdtcü, vöv -(dp dvw xaxéfiyfi. 

Álljon itt ez epigramm fordítása is: 
Égi kocsin ki ülél, le alá most szállani vágyói, 
És fel ezüst kocsira hágsz, mi gyalázat e tény, 
És derekabb ki valál mért sülyedsz annyira most le ? 
Szállj le alá fennről nagyra ha vágyói alant. 

És csodálatosképen ugyan e gondolatot találjuk kifejezve a 
Konstantinushoz intézett II. beszédben (32. d) Itt is Homeros arany-
lánczához hasonlítja a szónok azt a köteléket, mely a földet az 
éggel összeköti. »Mert minden beszédnek a végpontja, a határa, 
a czélja, az, hogy a bölcsészet semmi egyéb, mint a lehetőségig 
az istenhez való hasonlatosság elérése.« Tökéletesen igaza van 
Angeio Mainak, ki a beszéd elején (81. j . Dindorf kiadásának 
2145. 1.) egy jegyzetben így nyilatkozik: »Themistios műveiben 
különösen meg kell jegyeznünk, hogy sok hasonló, sőt épen ismét 
előforduló hely található. így a mily megszólítással fordult Themis
tios a IX. beszédben (123. c.) a gyermek Valentinianushoz, ugyan 
azt ismétli, a XVIII. beszédben (224. D.) a szintén gyermek Arca-
diushoz, Homerosnak ugyanazon szavait idézi (az I. beszédben 
p. 6. D. II. beszédben, p. 34. c. a VIII. beszédben, p. 102. a XL 
beszédben 141. D.). Ki is fejezi Angeio Mai, hogy az ily egyezé
sek nem jogosítnak föl arra, hogy összetákoltnak tekintsünk bár
mely beszédet más beszédekből és hivatkozik arra, hogy Isokrates 
vagyoncseréről szóló beszédéhez írott jegyzeteiben és függelé
kében hasonló egyezéseket nagy számmal mutatott ki. Ez analog 
tények alapján bátran állíthatom, hogy Förster föltevésére nincs 
szükség. A mi Dudithot arra bírhatta volna, hogy ily leplezett 
alakban mintegy igazolja a maga ingadozását, az erős vallási 
meggyőződések e korában, másfelől a keresztyénség első nagy 
hitszakadásával oly sok pontban találkozó második hitszakadás 
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ellenében a vallásszabadság áldásait hirdesse és a nagy görög 
szónok szellemében készített beszédével hasson a kölcsönös kímé
letre és türelemre: Dudith életének azon korszakában lett volna 
érthető, midőn Krakkóban házassága miatt a katholikus egyház
tól elszakadt. Ugy de akkor ő e lépését nyíltan védte II. Miksa 
császárhoz írott védekező iratában, mely 1567-ben kelt, valamint 
hozzá intézett levelében, melyeket a tridenti zsinaton tartott beszé
deivel együtt adott ki Reuter Heidelbergben 1610-ben. Ki e véde
kező iratot elolvassa; azt a nemes hévvel és lelkesedéssel ömlő 
gondolatok árja ragadja magával, a biblikus légkör pedig egészen 
a hitvitázók szellemét tükrözi vissza. Nem a görög bölcsészet lég
köre ez, de a XVI. század harczi szenvedélyének tüzétől izzó levegő. 
Már a tridenti zsinaton tartott beszédekben nyilatkozik meg Dudith 
reformeszmékre sóvár lelke: az agitátor hevét érezzük. Mily mesz-
sze van ez ahhoz a nyugott bölcselkedő, majdnem bátortalan 
hanghoz, mely a szegény görög panegyristát jellemzi. 

A tridenti zsinat előtt, még ifjúkorában valószínűen azon 
időben, midőn Paduába görög tanulmányokkal foglalkozik, mikor 
Demetrios Tiapí épir/jvsíccQ-át, Longinos ir=pl íi^ous-át, Dionysios: Judi
cium de história Thucydidis-ét fordítja: 1557—1558-ban a még 
ifjú Dudith munkája e fordítás, mely 1560. után keletkezik. 

A Halic. Dionysios művének fordításába az előszó 1560. 
márcz. 5-én kelt, melyben maga emlékezik meg görög tanulmá
nyairól és maga jelenti, hogy a fenn felsorolt munkák fordításával 
foglalkozik és ezenkívül egy a négy evangélium egy régi görög 
commentárjának kiadásával, melyet neki Sophianus Mihály adott. 
A Halic. Dionysios fordítására a hires Paulus Manutius kérte föl. 
Azon tényből, hogy ez előszóban nem emlékszik meg Themistios-
ról, az következik, hogy ekkor még nem foglalkozott az ő fordí
tásával. De nem fordíthatta le ép a tridenti zsinatra való kül
detése alatt, hiszen útközben időt vett magának, hogy verseket 
írjon, mint az egyetemi könyvtár Oláh-códexében tényleg van is 
egy csonka verse. Ismertettem e folyóirat múlt évi folyamá
nak 476—7. lapjain. A mig még a katholikus egyházi méltóságok 
után törekedett és ez idő volt az, nem léphetett föl oly nyíltan, 
de nem is volt rá alkalma. A tridenti zsinat lefolyása, merész 
ékesszólásával keltett ellenséges indulat, hiszen Hosius bibornok 
ki érzé, hogy az episcopusból aposcopus lesz, előkészítek nála a 
hangulatot, mely őt, ki 1563-ban előbb csanádi, majd pécsi püs
pök lett, mint II. Miksa követe egy udvarhölgy (Strass Regina) 
iránt fellobbant szerelmének áldozatul dobja emelkedését. És itt 
tér el a két pálya: a Themistiosé és a Dudithé. Themistios meg
élt a hatalom és méltóság napfényében ékesszólásával; melyről 
Reiske túlzott szigorral Ítélkezik, midőn benne aljas hizelgésnél, 
tautológiánál közhelyek ismétlésénél egyebet nem talál, de minden
esetre a szabad szó veszélyét nem ismerte. Dudith az egymással 
harczoló felekezetek közt elszigetelten maradt. Midőn legjobb barát-
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ját Palaeologus Györgyöt Rómában megégették 1585-ben, ez elég-
keserű figyelmeztetés volt neki. Őt vagyoni függetlensége, de 
főként a magány, az egyedüllét megóvta a dúló harcz sebeitől; 
de azért leveleiben, irataiban sehol a meghunyászkodásnak, a 
meggyőződés nélküli szófecsérlésnek nyoma sincs. És már csak e 
hangulata sem felel meg Themistios nyugott elmélkedésének, hogy 
annak álarczát vegye föl. Ki oly leveleket ír, milyent ő Beza 
Tódorhoz, Wolfhoz, Melius Juhász Péterhez, Simmlerhez, de főként 
Lasiciushoz; sőt magához II. Miksához, arról épen ellenkezőleg, 
mint Förster állítá, el lehet mondani, hogy er hatte nicht das 
Zeug dazu... hogy ebben a korszakban szónoki chriát írjon a 
vallásszabadságról. 

Ez alkalommal nem bocsátkozom Dudith szónoki műveinek, 
de főként leveleinek méltatásába; mert életét és műveit egy 
nagyobb tanulmányban érdemes tárgyalni; csak annyit mondok, 
hogy ha a XV. század első rangú latin költője Janus Pannonius, 
a XVI. század egyik legnagyobb szónoka és stilistája Dudith 
András. Nem a panegyris üressége, de a gondolatok gazdagsága, 
a sziv heve és a képzelem lendülete egyesül Dudith műveiben. 
Nagy hatást is tett korára. Mert nem jellemző tény-e, hogy 
nagyobb hitvitázó leveleit kéziratban terjesztették? Ugy, hogy 
mondhatni ugyanazon sorrendben találtam meg e leveleket a Nem
zeti Múzeum 759. sz. codexében, mely egyébként is igen értékes 
codex és a kolozsvári Unitárius könyvtár N. V. 6. Epistolae 
Quaedem Dudithii jelzett codexében. Hogy egy forrásból ere-
dett e két codex, bizonyítékul hozhatom föl, hogy a Lasiciushoz 
intézett levelet mindkét codex ily bevezetéssel közli: Epistola 
Andreáé Dudithii Aureis digna literis ad Johannem Lasicium in 
negotio Religionis scripta, in qua de S. Trinitate tractatur et my-
steria Christianae Religionis de Deo Filio et S p. Sancto explicatur. 
Krakkó jan. 9. 1571. 

Ugyan e levelek megjelentek Faustus Socinus műveinek 
első kötetében 1656. 510—534, lapokon. 

A Beza Tódorhoz írott remek levelet megtalálta Minus Cel-
susnak, kinek neve alatt Sandius hite szerint (a Bibliotheca Anti-
trinitariorum opus posthumum Cristoph. Chr. Sandii Freistadii 1784.) 
maga Faustus Socinus lappang, De haereticis capitali suppli-
cio non afficiendis ez. munkáját, mely 1584-ben, tehát még Dudith 
életében jelent meg. Az érvek, melyeket e nagy tudományról írott 
munka a vallási türelem mellett felsorol, a biblikus idézetek egész 
sora, az evangéliumi példázatok éleselméjü magyarázata: Dudith 
gondolataival, melyeket a Bezához írt levélbe letett: bámulatos 
összhangban vannak. Hogy egy példát hozzak föl: Minus Celsus 
felsorolja mindazon bibliai helyeket, melyek az örök békét hirde
tik és így az üldözéseket kárhozhatják. E helyek közt van Máté 
XIII. 24. és köv. verseiben olvasható példázatok a magvetőről, 
kinek ellensége kokonlyt hintett a jó mag közé. Mikor a szolgák 
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ki akarták tépni a konkolyt, a gazda így szól: Engedjétek, hogy 
mind a kettő növekedjék együtt az aratásig és az aratás idején 
meghagyom az aratóknak, szedjétek össze először a konkolyt és 
kössétek azt kévékbe, hogy megégettessék, a gabonát pedig takar
játok az én csűrömbe. (Máté XXXIII. 30.) A vallási türelem hirde
tője külön fejezetet szentel a szent hely magyarázatára: Zizanio-
rum parabola explicatur ez. alatt (27—59. 1.) melynél elmésebb 
bibliamagyarázatot ritkán találni. Dudith Wolfhoz intézett egyik 
levelében (1569-ben pünköst napján kelt) felhozván a protestánsok 
türelmetlenségét bizonyító, annyiszor szemökre hányt példákat, 
e szónoki kérdésre fakad: Quomodo illius (t. i. a pápaságnak) 
crudelitati insultabimus ? Usurpabimusne illud amplius: Sinite 
eos crescere usque ad tempus messis. Tehát nyilván ugyan e 
példabeszéd lebeg előtte, Nemes hsvvel így folytatja: Dicemusne 
arma nostra spiritualia non carnalia esse? Factabimusne amplius 
fidem cogi non opporteve. Libertatém conscientiis permitten-
dum esse? 

Más helyen pedig nyíltan mondja, hogy a nyájat nem azért 
bízta az Idvezítő a pásztorokra, hogy a juhakat felkonczolják, 
hanem hogy a farkasoktól megóvják. Wolíhoz írja 1572-ben. 

Quis ita caecus est, qui non videat, hanc feritatem et doc-
trinae Christi repugnare et in Dei Ecclesia prorsus omni exemplo 
carere? Non ovium est mordere, sed luporum. Non persequitur 
quemquam vera ecclesia, sed persecutionem patitur. Mint látni a 
bizonyítás módja és útja annyira a XVI. század hitvitázó szellemében 
van tartva, hogy épen a Themistios bölcseimi gondolatainak hiány
zása meglehetős döntő érvet szolgáltat azon nézetem mellett, hogy 
Themistios beszédét Dudith tényleg fordította és nem írta, és így 
nem forog fenn ok arra nézve, hogy Themistiostól a beszédet elvi
tassuk. Minthogy e beszéddel annyit foglalkoztam, be is mutatom 
a magam fordításában.1 Értekezésemet azzal az óhajtással feje
zem be, vajha a XVI. század nagy szónokának összes művei 
ép úgy kiadatnának, mint a hogy kívántam volt, hogy Janus 
Pannonius teljes kiadásban jelenjék meg. 

Budapest, 1900. okt. 19. 
HEGEDŰS ISTVÁN. 

1 V. ö. Ugyáne folyóirat . . . lapjain közölt beszéddel. 
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