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Caius Sollius Modestus
Sidonius Apollinaris
leveleinek
IV. könyve
SIDONIUS, Ep. IV. 1.
Kelt Lyonban vagy Clermontban 470-ben vagy 471-ben
Sidonius Probusának1 üdvözletét küldi

1

A feleséged2 az unokanővérem: innen közöttünk az első és legfontosabb baráti

kötelék, az a testvériség, mely nem annyira vér szerinti, mint inkább az unokatestvérekre
jellemző, hisz ezek igen gyakran őszintén, kitartóan, önzetlenül szeretik egymást. Mert bár a
vagyon miatti pereskedés a testvérek között egyszer véget ér ugyan, a testvérek gyermekei
viszont semmin sem perlekednek, és azért gyakran nagyobb a szeretet az unokatestvérek
között, mert hiányzik a vetélkedés a vagyon felosztása miatt, miközben nem szűnik meg a
vérrokoni ragaszkodás sem. A második kötelék közöttünk: hasonló gondolkodásmódunk, ami
hasonló érdeklődésünkből ered, mivel ugyanúgy vélekedünk az irodalomról, ugyanazt
ócsároljuk és ugyanazt magasztaljuk, és valamely előadásmód nekünk egyformán tetszik vagy
nem tetszik.
2

Én azonban túl nagy fontosságot tulajdonítok annak, hogy véleményem azonos a

tiéddel. Hisz ki ne tudná az ifjak vagy a vének közül, hogy te voltál az egyedüli tanárom,
mikor pedig úgy tűnt, hogy közös tanárunk volt; mégis azt a sok hősköltészeti
emelkedettséget, vígjátéki szellemességet, lírai dallamosságot, szónoki ékesszólást, és amit
leírtak, a történetírók igazmondást, a szatíraírók szellemeskedést, a grammatikusok
szabályszerűt, a panegyristák tapsra érdemest, a filozófusok mély értelműt, az epigrammaírók
1

Probus: Magnus Felix fia, Sidonius diáktársa. Narbói senator, bíró. PWRE XXIII. 57. Probus 11;
910. Probus 4. Stroheker No 315.
2
Eulalia: Sidonius unokanővére. v. ö.: Sid. carm. XXIV. 95; PLRE II. „Probus 4”.

PLRE II.

csintalanságot,

a

szövegmagyarázók

világos

értelmezést,

a

jogtudósok

homályos

megfogalmazást, te tanítottad meg mindegyikünkkel, kivéve azokkal, akiknek tehetségük
vagy szorgalmuk ehhez hiányzott. Te jó Isten! Atyáink milyen büszkék voltak, amikor látták,
hogy Krisztus segítségével te tanítani tudsz, én pedig tanulni, és te nem csak azt csinálod,
amihez értesz, de kedvedre is van, amit csinálsz, ezért tartottak téged nem kevésbé jónak,
mint műveltnek.
3

Eusebius3 házában te valóban a tudományok igazi műhelyére találtál, s ott a filozófia

üllőjén formálódva, olykor a dolgok és a róluk való értekezések különféle alapelveit tártad fel
nekünk úgy, hogy még az is, aki tanított minket, neked helyeselt; máskor Platónhoz
hasonlóan, aki már tanulóéveiben is csaknem hatalmasabb volt Szókratésznél, te már
Eusébiusunk iskolájában is kiválóan ismerted az arisztotelészi kategóriákat, és mint egy igazi
athéni, a vitatkozás mestere voltál, miközben Eusebius egyszer szigorú dorgálással
nyesegette, máskor üdvös tanácsokkal óvta a mi még mindig hajlítható, zsenge, éretlen
ifjúságunkat.
4

Te jó Isten! Milyenek és mennyire érdekesek voltak ezek a tanácsok. Ha valaki

ezekkel menne el a mocsárlakó sygamberekhez, vagy a Kaukázusban született alánokhoz,
akár pedig a lófejű gelónokhoz4, s filozófiára akarná tanítani őket, kétségtelenül meglágyítaná
és felmelegítené e vad és rideg népek szívének jegességét és keménységét, s így nem néznénk
le, nem gúnyolnánk ki és nem tartanánk félelmetesnek azok vadságát és otrombaságát, akik
buták, elvakultak, ingerlékenyek és vadak.
5

Mivel tehát a rokonság is, és tanulmányaink is egymáshoz kötnek minket, kérlek,

bárhol légy, barátságunkat őrizd meg töretlenül; és ha lakóhelyünk távol van is, kölcsönös
baráti ragaszkodásunkat egész hátralevő életemben mindvégig tisztán megőrzöm. Élj
boldogul!

3

Eusebius: A retorika és filozófia professzora volt 450 táján Arelateban. A képzés Eusebius házában történt,
előkelő tanítványai voltak, akik baráti kört alkottak.
4
A sygamberek említése az V. században már nem több irodalmi toposznál. Ezeket a népeket Vergilius is említi.

SIDONIUS, Ep. IV. 2.
Kelt: Viennében 470 végén vagy 471 elején
Claudianus5 Sidonius püspök úrnak üdvözletét küldi

1

Ha lehetséges lenne, uram, hogy gyakrabban, akár rövid időre is találkozzam veled,

nem kutatnék mindenfelé olyan emberek után, akik önkéntesen vagy szükségből hasznomra
lehetnek kötelességem teljesítésében. Mert találkozásunkat oly sok és nyomorúságos
körülmény gátolja.6 Valójában az írásra is csak ritkán, vagy egyáltalán nincs megfelelő
alkalmam. Te ítéld majd meg, hogy mindez megbocsátható-e vagy sem.
2

Másrészt pedig azt a tényt, hogy gyakran ajándékozol meg írásaiddal olyanokat, akik

azokat nem várják úgy, mint én, és talán meg sem érdemlik jobban, nem tekintem a barátság
törvényei megbocsátható megsértésének. Arról is szomorúan hallgatok, hogy soha nem
érdemesítetted válaszlevélre azokat a könyvecskéket, amelyeket beleegyezéseddel neked
ajánlottam.7 De talán nincs szabad időd, amiből néhány pillanatot egy igazán őszinte
barátságra fordíts.
3

Vajon bonyolódtál-e valamikor vagy valahol olyan elfoglaltságba, hogy annak hasznát

ne mások javára fordítottad volna? Mikor könyörgésekkel engeszteled Istent, jóindulatát
nemcsak barátaid, hanem ismeretlenek számára is elnyered. Mikor a szent iratok titkát
kutatod, amiben te igen szorgalmasan elmerülsz, ismereteidet még bővebben osztod meg
másokkal. Mikor befolyásodat a gyámoltalanok hasznára fordítod, bár a te befolyásod
erősödik, mégis másokért folytatsz tárgyalásokat. Ennélfogva mindenféle tetteid között
nyilvánvalóan nincs, valóban nincs olyan hiábavaló, amely egyedül csak neked válnék
hasznodra, s ne hozna bőséges gyümölcsöt sokaknak, másoknak is.
4

Semmiféle akadály vagy kifogás sem gátolhatja meg, hogy én, a különleges és

bensőséges barát, ne kapjak semmit abból a gyümölcsből, melyből sok ismeretlen is annyit
kapott. De úgy gondolom, hogy mint az evangéliumi adakozó,8 te is amit nem adsz meg az
5

Claudianus Ecdicius Mamertus. Vienensisben presbyter volt, szabályozta a liturgiát. Mamertus püspök öccse, a
riezi Faustus ellen írt De statu animae c. munkájában a lélek anyagtalanságáról értekezett. 474 körül halt
meg. PWRE III. 2660. Claudianus 10.
6
Claudianus itt a gótok betörésére céloz.
7
A De statu animae-ről van szó, amelyet Sidoniusnak mint praefectusnak és patriciusnak ajánlott. („praefectorio
patricio” Migne PL LIII. )
8
Lukács 11. 5–9.: Azután így szólt hozzájuk: „Ki az közületek, akinek van egy barátja, és elmegy hozzá
éjfélkor, és ezt mondja neki: Barátom, adj nekem kölcsön három kenyeret, 6mert útról érkezett egy barátom,
és nincs mit elébe tegyek; és az így válaszolna belülről: Ne zaklass engem, az ajtó már be van zárva, és
velem együtt gyermekeim is ágyban vannak; nem kelhetek fel, hogy adjak neked! Mondom nektek, ha nem

éhes barátnak, azt a kellemetlenkedő ajtóverőnek adod. Ha viszont még mindig hajlíthatatlan
maradsz, mint régen, én teszek majd olyat, ami rosszul esik neked; mert ha továbbra is
hallgatással vétkezel, én írással fogok nyomban bosszút állni. Mert hiszen nem kétséges, hogy
levelem épp oly büntetés lesz számodra, mint amennyire büntetés nekem a hallgatásod. Élj
boldogul!

SIDONIUS, Ep. IV. 3.
Kelt Clermontban, 471-ben.
Sidonius Claudianusának9 üdvözletét küldi

1

Úgy véled, nagy uram, hogy megsértettem a barátság törvényeit, mert amit a baráti

kötelességemből fakadó és téged illető üdvözlő sorokat illeti, sokáig kíméltem íróvesszőmet
és táblámat, s mert így azután egyetlen utazót sem terhelt meg levelem, hogy téged
jókívánságokkal és üdvözletekkel ajándékozzon meg. Méltányosabb lenne inkább arra
gondolnod, van-e olyan ember, akinek szívügye ugyan latinul beszélni, mégis ne félne, hogy
bíráló füleid hallatára olvasnák fel írását. Bíráló füleidről szólok, melyek igényességéhez - ha
a régmúlt idők fénye nem vakít el engem, - sem Fronto komolysága, sem Apuleius súlyos
szavai nem érnek fel, melyhez hasonlítva a két Varro, Atacinus és Reatinus10, és a két Plinius,
az idősebb és az ifjabb, most póriasnak tűnnek.
2

Ítéletem megerősíti az a könyv, amelyet a „Lélek természetéről” írtál, bizonyítva nagy

tudásodat és írásművészetedet egyaránt. Ebben ajánlást írtál hozzám, s ezzel igen értékes
ajándékot kaptam, s bár könyveimmel nem érdemeltem ki, hogy híressé legyek, könyved
ajánlásában nevem örökre fennmarad. De micsoda könyv, ó nagy Isten, micsoda nagyszerű
könyv ez, témája nehezen érthető, szóhasználata világos, célkitűzése körülhatárolt, kifejezése
nyitott, és bár a szillogizmusok szakállas példái durvítják, az ékesszólás meg-megújuló példái
megszépítik.
3

Vannak ott újnak tűnő szavak, mert régiek, ezért ha stílusát a régi írásokéhoz

hasonlítják, joggal helyezik azok elé; és ami még értékesebbé teszi: az egész szöveget cesurák
osztják részekre, s mégis bőven árad; és úgy érzed, hogy gondolatai gazdagságával és
is kelne fel, és nem is adna neki azért, mert barátja, tolakodása miatt fel fog kelni, és megadja neki, amire
szüksége van.” „Én is azt mondom nektek: kérjetek, és adatik, keressetek, és találtok, zörgessetek, és
megnyittatik nektek.
9
Claudianus Mamertusról van szó. Ld. 5. jegyzet.
10
Marcus Terentius Varro Reate-ben (Itália), Publius Terentius Varro Ataxban (Gallia) született.

kifejezései tömörségével többre tanít, mint amennyit mond. Régen éppenséggel úgy
gondolták, és joggal, hogy a legjobb szónok az, aki kevés szóval sokat mond el, és az ügy
teljes kifejtésére törekszik, nem pedig a papír teleírására.
4

Ámde azt miképpen éred el, hogy könyveidben az állandó komolyság mellett megfér a

gyengédség, a szigorúság pedig jókor jövő kedvességgel váltakozik; hogy az olvasónak a
filozófiai tanok részletes vizsgálatától lanyhuló figyelmét hirtelen kellemes kitérések
pihentessék éppúgy, mint a tengeri hajóst az ismerős kikötők? Ó, ez a minden tekintetben
hatásos könyv, ó, ez a nem szegény, hanem szerény ékesszólás, amit a szertelen bőbeszédűség
nem duzzaszt fel, és a hétköznapi kifejezések sem szorítanak korlátok közé!
5

Mindez kiváló, és a maga nemében egyedülálló tehetségű szerző írása, aki a

legkülönbözőbb dolgokban bizonyul kiemelkedőnek; aki az egyes művészetekről jeles
művészekkel szokott bölcselkedni, s - ha úgy hozza a sors -, nem vonakodik kézbe venni
Orpheusszal11 a lantverőt, Aesculapiusszal a pálcát,12 Archimédésszel a matematikusok
rajzolóvesszejét,13 Euphratésszel a horoszkópot,14 Perdixszel a körzőt15 és Vitruviusszal a
függőónt;16 olyan tudós, aki sosem szűnt meg együtt kutatni Thalésszel az időt,17 Atlasszal a
csillagokat, Zethusszal a súlyokat,18 Chrisippusszal a számokat19 és Euclidésszel a
mértékeket.20
6

Végül is akik korukban akartak valamit, azok közül egy sem volt képes így igazolni,

hogy képes is rá. Mert amikor vitába szállt ellenfelével, joggal tulajdonítja magának a latin és
görög nyelv ismeretéből és hagyományaiból származó fölényét. Véleményt úgy nyilvánít mint
Pythagorasz,21 megkülönböztet mint Szókratész,22 kifejt mint Platón,23 összekapcsol mint

11

Orpheus: Mítikus thrák énekes, aki zenéjével még az állatokat is megszelídíti. Túlvilági titkokat ismerő
misztériumalapító, akinek a nevéhez fűződik az antik irodalom egyik leghíresebb szerelmi története. Ez egyik
legösszetettebb, legnehezebben megérthető mitológiai alak.
12
Aesculapius: Apollo fia, a gyógyítás istene. Jelképe a botra tekeredő kígyó. „Aesculapius bacillum habet
nodosum, quod difficultatem significat artis.” Festus, lib. IX.
13
Archimédés (Kr. e. 287–212). Szicíliai természettudós, matematikus, feltaláló, hadmérnök.
14
Euphrates (c. 35–118): Sztoikus filozófus és szónok volt, Hadrianus és ifj. Plinius barátja. Nem világos, hogy
Sidonius miért épp a horoszkópot köti hozzá.
15
Perdix: Caedalus mitikus veje. Daidalosz unokaöccse és tanítványa (másutt Talósz vagy Kalósz a neve), aki
feltalálta a körzőt, fazekaskorongot és a fűrészt. Féltékeny mestere lelökte Athéné akropoliszi templomának
tetejéről.
16
Vitruvius (Kr. e. 80/70–15). Római építész és szakíró.
17
Thalés (Kr. e. 624–546). A materialista milétoszi filozófiai iskola első képviselője, a legkorábbi görög
természetfilozófus. Ő az első olyan görög matematikus, akinek neve fennmaradt.
18
Zethus: Zeus és Antiopé fia, Amphión ikertestvére a görög mitológiában.
19
Chrysippus (Kr. e. 280-206) sztoikus filozófus. Nem tudta megoldani a „Szóritész paradoxont”.
20
Euclidés (Eucleidés) (?–Kr. e. 285) görög filozófus, a geometria atyja.
21
Pythagoras (Kr. e. 570–495) görög filozófus, a „számok atyja”.
22
Szókratész (Kr. e. 469–399) görög filozófus, módszere az elenkhosz (cáfolat ill. vizsgálat) és az irónia.
23
Platón (Kr. e. 427–347) egyike a legnagyobb hatású görög filozófusoknak, tanítása középpontjában a
„formatan” és a „kétvilág-elmélet” áll.

Arisztotelész,24 mint Aiszkhinész rábeszél,25 mint Démoszthenész26 elragadtatja magát,
megújul mint Hortensius,27 hevül mint Cethegus, ingerel mint Curio, lebilincsel mint Fabius,
színlel mint Crassus, elleplez mint Caesar, tanácsot ad mint Cato, lebeszél mint Appius,
rábeszél mint Tullius.28
7

Ha pedig az egyházatyákhoz akarjuk hasonlítani, formál mint Hieronymus,29 rombol

mint Lactantius,30 épít mint Augustinus,31 Felemelkedik mint Hilarius,32 leereszkedik mint
Johannes,33 mint Basilius34 magával ragad, és mint Gregorius35 vigasztal; árad belőle a szó
mint Orosiusból,36 s mégis tömören beszél mint Rufinus,37 úgy mesél mint Eusebius,38 s úgy
felkavar mint Eucherius,39 küzdelemre buzdít mint Paulinus,40 és állhatatosságra mint
Ambrosius.41
8

Ha pedig megkérdeznél, himnuszodról42 az a véleményem, hogy bár cesurák tagolják,

mégis bőven árad, kedves, emelkedett, költői bájával és történeti hűségével bármelyik
dithyrambus-költőét felülmúlja. Ami pedig különleges érdemed: a verslábak a metrumhoz, a
szótagok a verslábhoz, a vers jellege a szótagokhoz illenek; a maga megszabott határai között
ez a szegény vers gazdag szavakban, s a szűkre szabott vers rövidségét mégsem feszíti szét a
cikornyás beszéd terjengőssége. Így rövid trocheusokkal és még rövidebb pyrrichiusokkal
könnyen felülmúlod nemcsak az összekapcsolt háromszótagú molossusi és anaphestusi,
hanem a négyszótagú epitritusi és paeoniusi verssorokat is.
9

A mondanivaló nagysága túlnő a szűkre szabott versmértékeken, és ahogy nagy

drágakövet csak üggyel-bajjal lehet kevés aranyba foglalni, hisz kipattan belőle, épp úgy
megértheted az erős paripa hevességét, nyerítését is, ha a vad pusztában vagy rögös úton

24

Arisztotelész (Kr. e. 384–322) filozófus, a modern európai tudomány megalapozója, Nagy Sándor nevelője.
Aiszkhinész (Kr. e. 389–314) szónok és filozófus, Démoszthenész ellenfele.
26
Démoszthenész (Kr. e. 384–322) szenvedélyes szónok, II. Philipposz és Nagy Sándor politikai ellenfele.
27
Hortensius (Kr. e. 114 –50) Cicero színrelépéséig a legnagyobb római szónok.
28
Az itt említett szónokokat Cicero Brutus c. művéből ismerjük. Marcus Cornelius Cetegus Ennius kortársa volt.
29
Hieronymus (335–420) Szt. Jeromos, egyházatya, a Biblia latinra fordítója.
30
Lactantius (?–327) szónok, teológus, apologéta.
31
Augustinus (354–430) szt Ágoston, Hippo püspöke, egyházatya.
32
Hilarius Poitiers püspöke (?–368).
33
Johannes Chrysostomus (345–407) Aranyszájú Szent János, prédikátor, constantinopolisi pátriarka.
34
Basilius Caesarea püspöke (329–379)
35
Gregorius Nazianzenos (329–390), 379–381 között constantinopolisi püspök.
36
Paulus Orosius (IV. század második fele, V. század első fele), késő ókori–kora középkori történetíró, hitvitázó,
a középkori történetszemlélet megalapozója.
37
Rufinus (345–410), szerzetes, író.
38
Eusebius egyháztörténész (264–340 körül).
39
Eucherius Lyon püspöke (IV. század második fele-450 körül).
40
Paulinus Nolanus (353–?), Nola püspöke.
41
Ambrosius (340–397) Mediolanum püspöke.
42
„Pange, lingua, gloriosi praelium certaminis” kezdetű himnusz, amit hol Claudiusnak, hol Venentius
Fortunantusnak tulajdonítanak.
25

zablával visszafogják, hisz nem a gyorsasága hiányzik, hanem a megfelelő terep hozzá. Mit
mondjak még? Úgy tűnik nekem – hacsak a hosszú tétlenség el nem rabolta
ítélőképességemet –, hogy a szónoklatban az athéniek kevésbé attikaiak, s a költészetben a
Múzsák kevésbé dallamosak, mint te. Mert én papi hivatásom miatt fokozatosan új stílus
elsajátítására törekszem, és hamarosan elfelejtem a régit, így aztán nem vagyok még jó
szónok, de kezdek már egyre rosszabb költővé válni.
10

Kérlek tehát, bocsásd meg nekem azt a hibámat, hogy mostani tisztemre gondolva

kissé ritkábban keverem munkám kiszáradóban lévő patakját a te folyóddal. Méltán tisztelik
világszerte a te költészetedet, ami nyilvánvalóan kétszeresen is szerencsés, hisz se hasonmásra
se versenytársra nem talál, és már régen elterjedt a híre mindenfelé, amiben segítettem én is.
Részünkről azonban nagy merészség lenne, hogy kisvárosi vagy iskolai szónokok, vagy
bírósági ügyvédek előtt fecsegjünk, akik oly sokan vannak, s akik még ha ünnepi beszédet
mondanak is – nem akarom sérteni ezzel a hatalmasokat –, nagyon irodalmiatlan
szónoklatokkal is beérik. Téged viszont, akinek megadatott, hogy váltakozva, ha tetszik
versben, ha tetszik prózában, de mindkét műfajban kiemelkedőt alkoss,43 azok a kevesek
fognak utánozni, akiket az istenek44 szeretnek. Élj boldogul!

43
44

„pauci quos aequus amabit”: szállóige Vergilius: Aeneis VI. 129. alapján.
Az eredetiben: Juppiter áll.

SIDONIUS, Ep. IV. 4.
Kelt Clermontban 471-ben.
Sidonius Simpliciusának és Apollinarisának45 üdvözletét küldi

1

Íme, végre megérkezett hozzátok, akit ígértem, s akit vártatok, Faustinus,46 egy

előkelő család feje, akit kettőnk közös szülőföldje legjelesebb ékességei közé kell sorolni.
Testvérem ő családjának egyenrangúsága, és barátom lelkületünk hasonlósága miatt; amikor
még fiatalok voltunk, gyakran megosztottam vele a komolyságot és a vidámságot is;
labdázásban, kockázásban, ugrásban, futásban, vadászatban és úszásban becsületesen
versengtünk mindig, mivel a barátságban kitartottunk. Idősebb ugyan nálam, mégis csak
annyival, hogy nem kellett annyira tisztelnem, mint amennyire örömet jelentett számomra őt
utánozni; mag is szívesebben vette, ha érezte, hogy ragaszkodtam hozzá, mint ha azt látta:
tiszteltem. De ahogy korban és az egyházi méltóságokban előrehaladt, ő, aki előbb szeretetre
méltó volt, kezdett egyre inkább tiszteletre méltóvá válni.
2

Vele küldöm üdvözletem, arra várva, hogy ha a közállapotok is megengedik, Krisztus

segítségével minél hamarabb láthassalak benneteket. Ezért hacsak kívánságom nem tűnik
alkalmatlankodásnak, mikor barátom visszatér, remélem beszámol majd vidéketek helyzetéről
és a ti körülményeitekről is. Szilárd elhatározásom, hogy leküzdöm magán elfoglaltságom
nehézségeit, és nem sajnálok annyi időt, hogy keblemre öleljelek benneteket, hacsak valami
végső szükség – mint amitől most is félünk –, fel nem borítja terveimet.
3

Mindazt, amire a mostani idők figyelmeztetnek, nagyon helyes lenne, ha Faustinus

testvérrel megbeszélnétek. Őt küldtem el, mivel szeretem, épp úgy mint ő engem; ha
várakozásomnak megfelel, hálát adok az Istennek; másrészt mivel mindenki derék embernek
tartja, bizonyára nem rosszabb az átlagnál, ha nem is a legjobb. Éljetek boldogul!

45

Simplicius és Apollinaris: Sidonius nagybátyjai, Voracingusban volt a birtokuk. Simplicius gall senator.
Apollinaris és Thaumastus testvére. Voracingusban élt. PWRE IIIA. 203. Simplicius 8; PLRE II. 1015.
Simplicius 8; Apollinaris gall senator. Sidonius nagybátyja. PWRE I. 2845. Apollinaris 10; PLRE II. 113.
Apollinaris 2; Stroheker No 21; No 362.
46
Faustinus püspök. Stroheker No 144.

SIDONIUS, Ep. IV. 5.
Kelt Clermontban 471-ben.
Sidonius Felixének47 üdvözletét küldi

1

Ismételt üdvözletem ismét ugyanaz a levélvivő viszi: a te Gozolasod48 – adja Isten,

hogy az enyém is legyen –, másodszor lett levelem hordozója. Kímélj meg hát mindkettőnket
a közös megalázástól: mert ha még most is hallgatni szándékozol, mindenki azt gondolja
majd, hogy én is, akinek írnod kellett volna, s ő is, akire rá kellett volna bíznod a levelet,
méltatlanok vagyunk arra.
2

Már nem is kérdezlek a körülmények alakulásáról,49 mint korábban, nehogy

kellemetlen legyen neked, hogy szerencsétlenségekről kell beszámolnod, mikor kedvező
változások nem is várhatók. Mivel azonban nem illenék hozzád, hogy hamis híreket közölj, és
mert kedvezők nincsenek, borzadok bármi rosszat is megtudni a jó emberek üzenetéből. Élj
boldogul!

SIDONIUS, Ep. IV. 6.
Kelt Clermontban 471-472 telén
Sidonius Apollinarisának50 üdvözletét küldi

1

Faustinus főpappal51, akivel engem régi barátságunk és új hivatásom egyaránt

összeköt, szóban üzentem meg, hogy légy óvatos bizonyos dolgokban. Örülök, hogy
megfogadtad, amit üzentem. Mert hiszen az okos emberek alapvető törekvése, hogy
elkerüljék a véletleneket; és szintúgy oktalanság panaszkodni, ha rosszul végződik egy
vakmerő lépésük, és meggondolatlan tervek hibás végeredményéért az előre nem látható
eseményeket hibáztatjuk.
47

Felix Magnus. Magnus exconsul fia. praefectus praetorio Galliarum 469-ben és patricius. PWRE XIV. 490.
Felix 21; PLRE II. 463. Felix 21. Sidonius iskolai barátja. Stroheker No 145.
48
Gozolas: zsidó férfi, gyakran vitte Sidonius leveleit. V. ö.: Sid. ep. III. 4. 1.
49
A kérdés Licinius quaestorra vonatkozik, akit Rómából küldtek Galliába, hogy a gótokkal tárgyaljon Auvergne
átadásának ügyében. Sidonius három levelet is írt erről, ezen kívül az Ep. III. 4. és az Ep. III. 7. 2-ben szó
róla.
50
ld. 15. jegyzet.
51
ld. 16. jegyzet.

2

Miért írom mindezt? – kérdezed. Bevallom, nagyon aggódtam, hogy az általános

rettegés idején semmitől sem félsz majd, és előkelő házad mindeddig háborítatlan nyugalma
az ellenség viharos támadása során az alkalmatlan időben gyakorolt áhítat miatt
bizonytalanságba kerül, s az ünnepélyes szertartás a női lelkek gyengesége miatt veszít majd
remélt értékeiből, bár velük született vallásosságuk oly mélyen gyökerezett szívükben, hogy
ha szerencsétlenség történt volna az úton lévőkkel, örültek volna, hogy egy mártír miatt
szenvedtek mártíromságot.52 De bennem a kisebb ártatlanság nagyobb bizonytalanságot
táplál, s ezért inkább ragaszkodom ebben a kétséges helyzetben az óvatossághoz, s még ha
minden biztosnak látszik is, azokhoz csatlakozom, akik félnek.
3

Helyes volt tehát, hogy bölcsen elhalasztottad a veszélyes zarándoklatot, és nem tetted

ki ekkora kockázatnak egy ilyen nagy család helyzetét. És még ha esetleg kedvezően
végződött volna is a tervbe vett utazás, én a legkevésbé sem helyeselném az olyan döntést,
melynek meggondolatlansága nem oldható fel csak a szerencse jótéteményével. Az isteni
bölcsesség bizonyára megengedi majd, hogy az ilyen fogadalmakat a megfelelő eredménnyel
teljesítsük, s hogy a béke áldásai között emlékezzünk majd a mostani szörnyűségekre; de a
jelen óvatosságra inti azokat, akik a jövőben gondtalanul akarnak élni.
4

Mégis térjünk vissza a mostani dolgokra: aki levelem viszi, panaszkodik valami

veszteség miatt, amit a te Genesiusod53 okozott neki. Ha úgy találod, hogy panasza nem tér el
az igazságtól, kérlek, szolgáltass igazságot a jogos panasznak, és sürgősen intézd el az idegen
ügyét. Ha viszont büntetendő ármánykodás szítja a gyűlöletet, s a panaszos már korábban
bosszút állt, szemtelen a kérelmező, aki a költségeket és az utazás fáradalmait viselve
könnyelműen vállalja az eltökélt per kellemetlenségeit, s mindezt a legnagyobb télben,
hatalmas hóbuckák és jéghegyek között; a pereskedést kedvelők úgy vélik, ez az évszak
gyakran rövid a hallgatásra, de mindig hosszú a jogtalankodásra. Élj boldogul!

52
53

Ez a mártír valószínűleg arvernumi Szent Julianusra utal.
Simplicius és Apollinaris cliense.

SIDONIUS, Ep. IV. 7.
Kelt Lyonban, vagy Aydatban, vagy Clermontban 469 előtt.
Sidonius Simpliciusának54 üdvözletét küldi

1

„Azt bíztatod, aki magától is rohan”55 szokta felelni, akit olyasmire kérnek meg, amit

kérés nélkül is megtett volna. Talán azt kérded, mért bocsátottam mindezt előre. Levélvivőm
buzgón könyörgött, hogy tőlem levelet vihessen hozzád, pedig ha utazásáról hallgatott volna,
és én mégis megtudom, magam kértem volna erre: mert ezt az üdvözletet inkább az irántad
érzett barátságra, mint a levélhordóra való tekintettel írtam. Egyébként ő maga úgy tartja
számon, hogy jótéteményként érdemelte ki, amit most teljesít, s bár amit ismételten kért, így
megkapta, bár barátságunk természetét legkevésbé sem ismeri.
2

Ezért, noha nem leszek ott, mégis könnyen el tudom képzelni, mekkora ámulatba esik

hirtelen, mikor megérti, hogy szolgálataira való tekintettel szívesen befogadtuk, és levelemet,
amit átad, kelleténél nagyobb fáradozással követelte ki, szinte látom, ahogy ennek a
társaságban irigylésre méltóan járatlan embernek mennyire újdonság lesz minden, mikor
otthonodba hívod őt, az idegent, társalgáshoz, őt, a szorongót, mulatságba, őt, az elesettet,
asztalodhoz, őt, a szegényt, őt, aki itt a hagymával gyomorrontásig töltekező közönséges
emberek között él, és ott oly előzékenyen kezelik, mintha mindig Apicius56 lakomázó társai,
vagy a pantomim művész57 bizánciak között böfögött volna. De bármilyen műveltségű és
rangú ember is, hozzásegített, hogy vállalt kötelességem bőbeszédűen teljesítsem. És bár az
ilyenek gyakran lenézett emberek, mégis sokat veszítene levelezéssel fenntartott barátságunk,
ha levélvivők hitványsága visszatartana minket a gyakori levélváltástól. Élj boldogul!

54

Gall senator. Apollinaris és Thaumastus testvére. Voracingusban élt. PWRE IIIA. 203. Simplicius 8; PLRE II.
1015. Simplicius 8.
55
Feltehetően Sidonius kortársai körében ismert közmondás. V. ö.: Plinius Ep. I. 8; III. 7. és Symmachus Ep. I.
56; IX. 36.
56
Három Apicius nevű konyhaművészt ismerünk. Az elsőt Sulla, a másodikat Augustus és Tiberius, a
harmadikat Traianus korából. Sidonius itt valószínűleg a harmadikra utal.
57
A hús-szeletelő szolga ebben az időben valóságos pantomim-művészként dolgozott.

SIDONIUS, Ep. IV. 8.
Kelt Lyonból Clermontba menet 476 és 477 között
Sidonius Evodiusának58 üdvözletét küldi

1

Mikor a levélhordó ideadta a levelet, melyben a barátoddal bizalmasan közlöd, hogy a

király megbízásából Tolosába utazol, mi is messze jártunk már a város központjától, mert
távoli birtokunkra utaztunk éppen. Én kora reggel elmaradtam, mert egy kitartó csoport kísért,
és leveledre hivatkozva is alig tudtam lerázni őket, hogy kérésednek, vagy gyaloghintón, vagy
lovon utazva eleget tehessek.
2

Egyébként a cselédség már hajnalban előre ment, hogy sártat verjenek 18 mérföldnyire

egy olyan helyen, amely igen alkalmas arra, hogy a csomagoktól megszabaduljunk: hidegvizű
forrás fakad ott egy ligetes dombon, mellette lent dús, füves a talaj. Szemünk előtt halakkal és
madarakkal teli folyó, s mindehhez még egészen a parton új ház áll, egy régi barátunké,
akinek barátságát elfogadhatod, vagy elutasíthatod, de ki nem merítheted.
3

Így tehát előttem járó embereimhez képest a te kedvedért még inkább elmaradtam,

hogy szolgádat minél gyorsabban, még a város közeléből visszaküldhessem: már bizonyára a
negyedik óra is eltelt,59 már magasan járt a nap és növekvő sugaraival felszárította a párás
éjszaka harmatát: egyre nőtt a tikkasztó forróság és az elviselhetetlen hőségben az egyetlen
felhő is, mely védhetett volna a nap heve ellen, porfelhő volt csupán: majd a nyílt mező
virágos síkján átvezető hosszú út látványától felsóhajtottunk, megértve, hogy emiatt csak
későn ülhetünk reggelihez, és ha az utazás még nem is fárasztott el, a várakozás máris próbára
tett bennünket.
4

Mindezzel, amit elmondtam, kedves barátom, bizonyítani akartam neked, hogy testem,

lelkem elcsigázódott és sok időm sem volt, mikor kérésednek engedelmeskedtem. Hogy végre
visszatérjünk leveledhez: az első, üdvözletet hozó szavak után azt kéred, küldjek egy tizenkét
sorban összefogott kis verset, melyet rá akarsz vésetni egy öblös, kagyló formájú edényre,
melynek mindkét oldalát, mely a füleket tartja, kör alakú alapjától egészen a tetejéig hat-hat
rovátkázott szalaggal díszítettek.
5

Úgy vélem, feltetted magadban, hogy az egyes szavakat a szalagok homorulatára,

vagy ami még jobb elképzelés, s ha így jobban tetszene, domborulatára véseted fel: az így
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Evodius: Ebben a korszakban Eurich (466-485) nyugati-gót király szolgálatában állt. PLRE II. 421.
„iam duae secundae” a napfelkelte utáni negyedik órát jelenti.

díszített vázát azután Ragnahilda királynőnek60 akarod felajánlani, természetesen azért, hogy
így terveidhez, s egyúttal tetteidhez győzhetetlen oltalmazót is biztosíts magadnak. Amit rám
szabtál, mindenképp teljesítem, még ha nem is úgy, ahogy szeretném: de előbb ismerd el,
hogy csak magadra vethetsz amiért több időt hagytál az ezüstművesnek, mint a költőnek, bár
aligha volt ismeretlen előtted, hogy az irodalom műhelyeiben, ahol az üllőn a verseket
kovácsolják, a metrumokat igen kemény és durva reszelőkkel csiszolják ki. De mire jó az
ilyen, és az ehhez hasonló beszéd? Íme a vers:
„A kagyló, melyen Cytherét61 viszi a halfarkú Triton, magát
összemérve ezzel, visszavonulni nem habozna. Kérünk, úrnőnk
fölött úrnő, fordulj erre egy pillanatra és vedd ezt az aprócska
ajándékot, te hatalmas pártfogó, ha tetszik, ne utasítsd el cliensed,
Evodiust, kit ha naggyá teszel, te még nagyobb leszel. És neked,
kinek apja, apósa király volt, s férjed is az, legyen fiad is már apjával
király, s majd apja után is. Ó, boldog kristálytiszta víz, melyet a
ragyogó fém zár be magába, s mely ápolja az úrnő nálánál is
fényesebb arcát. Mert mikor az úrnő ebből akarja megnedvesíteni
orcáját, vakító ragyogás árad az arcról az ezüst edényre.”
Ha még mindig úgy őrzöd az irántam érzett szeretetet, hogy nem restelled ezt a csekélységet,
amit írtam, titkold el a szerzőt, hogy jobbik éned is megnyugodjon, hisz a te műveid, még az
athéni fórumon is nagyobb dicséretet érdemelnének, mint az én írásaim. Élj boldogul!

60

Ragnahilda királynő Eurich nyugati-gót király felesége és II. Alarich anyja. Amit tudunk róla, Sidonius
leveleiből tudjuk.
61
Aphroditét.

SIDONIUS, Ep. IV. 9.
Kelt Clermontban 470 végén vagy 471 elején.
Sidonius Industriusának62 üdvözletét küldi

1.

A minap találkoztam a vir illustris63 Vectiusszal64, és mintegy szórakozásból alaposan

megvizsgáltam mindennapi tetteit. És mert megismerésre érdemesre találtam ezeket, úgy
vélem, méltók arra is, hogy elmondjam őket. Először is, amit minden másnál inkább
dicséretesnek tartok az az, hogy a háznépe, akár az ura, őrzi tiszta erkölcsiséget; és a szolgák,
akik birtokán élnek, rátermettek, szolgálatkészek, akik pedig a városi házában, barátságosak,
engedelmesek és elégedettek urukkal; asztalához éppúgy odaülteti vendégét mint cliensét;
embersége nagy, de józansága még nagyobb.
2

Talán kevésbé fontos, hogy ő, akiről beszélünk, páratlan a kutyák, sólymok és lovak

kiválasztásában, betanításában és idomításában; öltözködésében választékos, öve finom,
díszei pompásak; járása méltóságteljes, jelleme komoly, az egyik közmegbecsülést, a másik
egyéni tekintélyt kölcsönöz neki; engedékeny, de nem kényeztet el, büntet de nem kegyetlen,
szigorúsága mértéktartó, komoly, de nem riasztó ember.
3

Mindezeken túl buzgón olvassa a szent könyveket, és így étkezés közben gyakran vesz

magához lelki táplálékot is; a zsoltárokat gyakran olvasgatja, s még gyakrabban énekli őket
úgy él újfajta életmódjában, mint egy szerzetes, ha nem is csuhában, de katonai köpenyben;
tartózkodik a vadak húsától, de szívesen üldözi őket, így ezután ez a szelíd és gyengéd
vallásos ember vadászik, de vadhúst nem fogyaszt. Felesége halála után egyetlen kislány
maradt vigasztalásául, akit magányosan,65 nagyapai gyöngédséggel, anyai szeretettel, s atyai
jósággal nevel. Háza népével szemben nem fenyegetőzik, mikor beszél hozzájuk, nem nézi le
őket, mikor megfogadandó tanácsokat osztogat, s nem is nyomorgatja őket, mikor valamilyen
vádat vizsgál meg. Alárendeltjei sorsát és helyzetét nem önkényesen, hanem jogszerűen
irányítja. Inkább tűnik saját haza gondnokának, mint tulajdonosának. Ennek az embernek
állhatatosságát és mértékletességét megvizsgálva úgy gondolom, hozzájárulna a többiek
formálásához is, ha ezt az életmódot másokkal, még a legelőkelőbbekkel is ismertetnénk, mert
62

Sidonius címzettje. Közelebbről ismeretlen. MGH AA VIII. 427.
Vir illustris: a késő római korban a senatori rend legmagasabb rangú tagja. Nem érdemes lefordítani ’kiváló
férfiú’-nak.
64
Vectius vagy Vettius. Vir illustris 470-ben. Nagybirtokos, Cantillia mellett élt. PLRE II. 1152, Stroheker N°
403.
65
A caelibatus eredetileg a szüzességi fogadalmatt tett embert jelentené. Itt a szerző által használt sajátos
kifejezés, a viduvium (özvegységben) értelmében. V.ö.:Ep. II, 7; V, 6.
63

igen hasznos lenne, ha minden egyházi embert a papi öltözék viselésén túl is ösztönöznénk e
példa követésére, hiszen korunkban66 a papok ruhájával olykor visszaélnek; mert hogy az
egyházi rend tagjainak minden tiszteletet megadjak, hacsak egy-egy erény lenne meg ilyen
fokon az egyes emberekben, akkor jobban csodálnám az embert, aki paphoz illően él, mint a
papokat magukat. Élj boldogul!

SIDONIUS, Ep. IV.10.
Kelt Clermontban 476 végén vagy 477-ben.
Sidonius Felixének67 üdvözletét küldi

1

Sietek üdvözlésedre, bár talán késve, jó uram, hisz már évek óta nem kerestelek fel

leveleimmel, és nem mertem őrizni régi kapcsolataink gyakoriságát, miután szülőföldemtől
messze űztek,68 és megtörtek a számkivetés viszontagságai, Ezért illő, hogy te is bocsáss meg
a tartózkodásért, hiszen úgy helyes, hogy a megalázottak törekvései alázatosak legyenek, és
ne törekedjenek egyenjogú és állhatatos barátságra azokkal, akikkel szemben talán nem lenne
helyes, ha több szeretettel mint tisztelettel viseltetnénk. Éppen ezért régóta hallgatok már, s
míg gyermekem, Heliodorus69 ide nem érkezett, inkább beletörődve mint szívesen fogadtam a
te hallgatásodat.
2

De azt szoktad mondogatni, igaz csipkelődve, hogy félsz az én állítólagos

ékesszólásomtól. Ez a mentegetőzés, ha egykor igaz lett volna is, ma már nem érvényes, mert
kis könyvem befejezése után, ami talán kissé csiszoltnak tűnik, többi leveleimet újra e
mindennapi nyelven írom, bár gondosan fogalmazott leveleim stílusa sem jobb, mert minek
csiszolni az olyan mondatokat, melyeket nem akarunk kiadni.70 Egyébként ha ragaszkodásból
visszaállítanád érintkezésünk régi formáját, én is visszatérnék régi bőbeszédűségemhez, sőt
bárhol is vagy, Krisztus vezetésével, s feltéve, hogy patrónusom, aki hazasegített, 71 ebben
66

„Nem a ruha teszi az embert” gondolata, amelyet a filozófusok köpenye és szakálla kapcsán gyakran
emlegettek. A vallási hipokriták elleni szúrás.
67
Felix Magnus. Magnus exconsul fia. praefectus praetorio Galliarum 469-ben és patricius. PWRE XIV. 490.
Felix 21; PLRE II. 463. Felix 21. Sidonius iskolai barátja. Stroheker No 145.
68
Sidonius arra utal, hogy a gótok eltávolították Lugdunumból és engedelmességre kényszerítették.
69
Heliodorus: papi személy. A „gyermekem” megszólítás itt vallásos értelmű.
70
Utalás arra, hogy Sidonius több könyvben adta ki leveleit. Ezt a könyv más levelében is megtalálhatjuk. A
kétféle stílus használatát is többször emlegeti: egy vulgáris gallo-latin, és egy iskolázott latin, amellyel
minden sorában a „poeta doctust”-t igyekszik bizonyítani.
71
Itt nyilván Victorinus comesről beszél, aki Eurich szolgálatában álló katolikus gallo-római előkelő volt. V.ö.:

támogatna, nagyon vágyom hozzád sietni, hogy a beszélgetések megritkulása miatt elgyengült
barátságunkat tettekkel frissítsen fel. Élj boldogul!

SIDONIUS, Ep. IV.11.
Kelt Viennében 471-472 vagy 474-475 telén
Sidonius Petreiusának72 üdvözletét küldi

1

Felettébb aggaszt engem nemzedékeink vesztesége, mely a minap ragadta el szemünk

elől nagybátyádat, Claudianust,73 és kétlem, hogy látunk még ezután hozzá hasonlítható
férfiút. Ő valóban gondos és előrelátó, tudós, ékesszóló és lelkes férfiú volt kortársai között,
szülőföldje és népe között: a legtehetségesebb, aki mindig vallásossága megőrzésével
filozofált; bár haját és szakállát nem növesztette meg, a filozófusok köpenyét és botját74
viszont egyszer kinevette, máskor pedig átkozta is, mégis csak öltözékében és
vallásosságában különbözött platonikus barátaitól.75
2

Te jó Isten, mily sokat tanultunk, mikor egyedül kerestük fel tanácskozás kedvéért!

Mennyire tétovázás is kevélység nélkül adott mindenkinek teljes magyarázatot; legnagyobb
gyönyörűségnek tartotta, ha valamely felmerült kérdés megoldhatatlannak tűnő bonyolultsága
miatt tudása egész kincsestárát szétszórhatta. Ha azután többen ültünk körülötte, a hallgatás
kötelezettségét osztotta ki valamennyiünknek, a szólás jogát pedig csak egynek, akit talán mi
választottunk ki, hogy gazdag tudását szétossza közöttünk kinek-kinek sorjában, kapkodás és
mindenféle szónoki fogás nélkül.
3

Azután ő bármit is mondott, mi késedelem nélkül az ellenkező következtetések

szembeszegezésével folytattuk de megcáfolta valamennyi meggondolatlan ellenvetésünket,
így aztán egyetlen megfontolatlan és igazolatlan érvünket sem fogadta el. Nagyon tiszteltük őt
azért is, mert bosszankodás nélkül tűrte, ha bármelyikünk lassú felfogásúnak bizonyult. Ezt
bocsánatos bűnnek tekintette; számunkra viszont türelme csak dicséretre méltó, de
utánozhatatlan volt. Ugyan ki vonakodott volna a leghomályosabb kérdésekről is eszmét

Ep. VII. 17.
Petreius: Mamertus Claudianus nővérének a fia. PWRE XIX. 1182. Petreius 2.
73
Claudianus Mamertus a De statu animae szerzője, viennei pap.
74
Pallium et calvam: a filozófusok jelképei. (Sid. Ep. IV. 9. 3; IX. 9. 14; Carm. 197. )
75
Az antik filozófia, még a görög is, legalább citátumok formájában jobban jelen volt Galliában ebben az
időben, mint a Birodalom bármely más részében.
72

cserélni egy olyan emberrel, aki még a tudatlanok és műveletlenek kérdezősködést sem
utasította vissza?
4

Ennyit röviden az ő tudásáról. Ki tudná méltó dicsérettel bemutatni többi érdemeit:

hogy mindig figyelemmel kísérte az emberek sorsát, a papokat munkájával, a népet
beszédeivel, a szomorkodókat buzdításával, a cserben hagyottakat vigasztalásával, a fogságba
kerülteket váltságdíjjal, az éhezőket kenyérrel, a ruhátlanokat ruhával segítette. Ugyancsak
feleslegesnek tartom, hogy többet szóljak ezekről. Vagyona jelentéktelen volt, és érdemeit,
melyekkel kiemelkedő személyiségét gazdagította, a jövőbeni kárpótlásba vetett hittel
igyekezett eltitkolni.
5

*** Igen tisztelte bátyját, a püspököt, úgy szerette őt, mint fiát, és mégis mint atyját,

úgy tisztelte. De bátyja is nagyon becsülte őt; benne találta meg tanácsadóját döntéseiben,
helyettesét egyházi ügyekben, megbízottját üzleti dolgaiban, jószágigazgatóját birtokain; ő
volt jövedelme számvivője, társa az olvasásban, előadásaiban az értelmező, utazásaiban az
útitárs. Testvéri kötelességét egyik a másikkal szemben kölcsönös bizalommal teljesítette, oly
módon, hogy példájuk irigylésre méltó volt.
6

Tápláljuk újabb dolgokkal fajdalmunk okait, mikor csillapítani akarjuk fájdalmunkat?

Tehát ahogy mondani kezdtem, szinte gyötrelmesen megírtam ezt a szomorú és gyászos
halotti éneket a hálátlan hamvaknak, mert mint Vergilius mondja, a hamvak nem adnak
hálát;76 nehézséget okozott volna, hogy a fogalmazástól már elszoktam, ha természeténél
fogva lusta lelkemet e könnyeket fakasztó fájdalom alaposan fel nem rázza, íme, itt az ő
sírverse:
„Testvér bánata,77 büszkesége testét
ím átadta e sírnak itt Mamertus
püspök hívei gyászkíséretében,
Míg ő volt a feje, tündökölt a hármas
könyvtár: római, ógörög, keresztény.
Még mint szerzetes, ebben elmerülve
titkon szívta be ifjúként betűit;
szónok volt, s viták vezére, költő,
mérnök meg muzsikus, s szöveg-kifejtő,78
sok kérdés szövevényt bogozni is bölcs;

76

Vergilius: Aeneis VI. 213.
Martialis parafrázis: Epigr. XI, 13 : „Romani decus et dolor theatri.”
78
„tractator”: a szent szövegek értelmezője. Az V. században rendkívül népszerű volt az egyházi irodalomban.
77

és számos szakadárt levert szavának
szablyájával, akik hitét gyalázták.
Zsoltárverseket írt, zenélt,79 vezényelt,
s képzett kart vezetett; ha zengedeztek,
oltárnál repesett fivére szíve.
Évenkénti nagy ünnepekhez illőn
választott maga szent szöveg-szakaszt is.
Rendházfő-atya, másodrendű volt,80 ki
pásztorbot-viselő fivért segített;
mert ez volt, aki címerét viselte
főpapságának; emez viselte terhét.
S bár búsítana, nyájas olvasó, hogy
ily nagy férfiúból mi sem maradt fenn, –
ömlő könnyel a sír kövét ne öntözd:
el nem porlad alant se hír, se szellem.”
(Kárpáthy Csilla fordítása)
7

Íme a vers, amit a hőn szeretett testvér sírkövére felírattam, mihelyt elmehettem oda.

Mert mikor eltemették, távol voltam; de azért nem mulasztottam el az alkalmat teljesen, hogy
illőn elsirassam. Mert míg a sírversen gondolkodtam, gyötrődő lélekkel engedtem szabad
folyást könnyeimnek, s az epitaphium felett tettem azt, amit mások a sír felett, mindezt ezért
írtam meg neked, hogy véletlenül se hidd, hogy én csak az élőkkel ápolom a barátságot, és el
ne marasztalj, mintha nem emlékeznék meg mindig meghalt és élő barátaimról egyformán.
Mert abból, hogy az élőkkel szemben még a színlelt barátságot is alig tartják fenn, valóban
arra következtethetsz, hogy igen kevésre tehető azok száma, akik az elhunytakra szeretettel
emlékeznek. Élj boldogul!

79
80

„phonascus”: tulajdonképpen zenetanár és beszédtanár is.
„Antistes fuit ordine in secundo”: Az első rend antisztája vagy papja maga a püspök; a második rendé a pap.

SIDONIUS, Ep. IV. 12.
Kelt Clermontban 470 és 474 között, minden valószínűség szerint 470 végén.
Sidonius Simpliciusának és Apollinarisának81 üdvözletét küldi

1

Te jó Isten, mennyire hasonlítanak lelkünk indulatai a hajópusztító tengerre, mert

hiszen ezt a kedvezőtlen hírek vihara épp úgy felkavarja, mint azt tulajdon háborgása. A
minap fiammal együtt szemelgettük Terentius Hecyrájának elmésségeit; mellette ültem, amint
tanult, emlékezve természetes kapcsolatunkra, és megfeledkezve papi hivatásomról; és hogy
növekvő tanulékonysággal minél tökéletesebben kövesse a komikusok eszközeit, én is egy
hasonló meséjű színdarabot, Menandros Epitrepontesét82 tartottam kezemben.
2

Együtt olvastunk, dicsértük az írókat és tréfálkoztunk, és ami közös kívánságunk volt,

ő az olvasásban, én pedig őbenne gyönyörködtem, amikor egy szolgagyerek állt elénk
fintorgó arccal. „Mit vigyorogsz?” – kérdeztem tőle, mire azt felelte: „Láttam kint a
Constans83 nevű lectort, aki Simplicius és Apollinaris uraktól jött vissza; átadta a levelet, amit
küldtél, de amit ők küldtek, elveszítette.”
3 Ettől a hírtől derűs jókedvem a szomorúság ráboruló felhője miatt rögtön elborult, és
akkora haragot váltott ki belőlem a hírnök balgaságára, hogy jó néhány napon át
könyörtelenül megtiltottam, hogy szemem elé kerüljön ez a végtelenül bárgyú Hermes; hisz
igen mérges lettem volna akkor is, ha bárkitől bármiféle levelet nem ad át, nem is beszélve a ti
leveleitekről, amelyek, míg csak eszemet tudom, igen ritkának és kívánatosnak tűnnek nekem.
4

De mikor haragom idővel lassankint kitombolta magát, megkérdeztem a küldöncöt,

vajon a levél mellett nem kapott-e valamiféle szóbeli üzenetet is. A bűntudattól remegve és
leborulva, hebegő szájjal és homályos szemekkel ezt felelte, hogy minden, ami
tájékoztathatna és ami gyönyörködtethetett volna, az az elveszett lapokra volt bízva. Siessetek
ezért az írótáblákhoz, simítsátok ki a pergameneket, és írjátok le újra, amit irtatok. Mert csak
addig törődhetek bele, hogy kívánságomnak a balsors útjában álljon, míg levelemből
megtudjátok, hogy soraitok nem jutottak el hozzám. Éljetek boldogul!

81

Simplicius és Apollinaris: ld. 14. jegyzet.
Menandros: Döntőbíráskodás c. darabja. Csak egyetlen papiruszon lévő töredéke ismert, amelyet 1905-ben
fedeztek fel.
83
Constanst máshonnan nem ismerjük.
82

SIDONIUS, Ep. IV. 13.
Kelt Clermontban 470 végén vagy 471-ben.
Sidonius Vettiusának84 üdvözletét küldi

1

A minap Germanicus85, a tekintélyes férfiú kérésére meglátogattam Cantiliaeben86 az

egyházközséget. Kétségkívül ő a vezető személyiség a helyi lakosok között. Bár hatvan év 87
van már a háta mögött, a mégis feltűnő, hogy természetében és megjelenésében naponként
nem is egyszerűen megfiatalodik, hanem valamiképp szinte fiússá válik. Ruhája valóban
feszesen áll rajta, csizmáját szorosra fűzi, haja kerekre nyírt, szakállát a rejtett ráncokból is
teljesen kiborotválja.
2

Mindemellett az égiek ajándékaként tagjai keménykötésűek, látása tiszta, hosszú,

gyors léptekkel jár, egészséges ínye van tejfehér fogakkal. Gyomra nem émelyeg, erei
sohasem lüktetnek hevesebben, szíve sosem ver rosszul, tüdeje nem zihál, lágyéka nem
merevedik el, mája nem duzzad, kezei nem petyhüdnek el, hátgerince nem görnyed, hanem
mint mondtam, olyan egészséges mint egy ifjú, s az időseknek járó dolgok közül egyedül a
tiszteletre tart igényt.
3

Az úristennek ezek miatt a különleges ajándékai miatt kérlek és figyelmeztetlek, mivel

szoros barátság köt össze titeket, és mert szomszédok is vagytok, tanácsold neki, és ennek
követése nagy lelkiismeretességed miatt igen üdvös lesz számára, ne nagyon bízzék a
bizonytalanban, és ne higgyen túlzottan kiváló egészségében, foglalkozzék végre vallásos
érzéseivel, és erősödjék meg inkább az ártatlanság újjászülető ereje által, és mint idős ember,
erényei révén fiatalítsa meg magát.
4

És mivel alig van valaki, aki mentes a titkos bűnöktől, ő is feloldozást nyer a titkon

elkövetett bűnök alól, ha visszaemlékszik rájuk és nyilvánosan megvallja őket. Mert egy pap
atyja és egy püspök fia, ha csak nem lesz szentéletű, olyan csipkebokorrá válik, mely
rózsatőből fakad, s melyből rózsák fakadnak, és belőle eredt virágok ágait keserű vétkek
szúrós bozótja veszi körül.

84

Vettius vagy Vectius: Arvernumi vir illustris 470-ben. Nagybirtokos, Cantilia mellett élt. PLRE II. 1152.
Stroheker n° 403.
85
Germanicus: Stroheker N° 177.
86
Chantelle-la-Vieille. Egy kastély Auvergne-ben.
87
„duodecim lustra”, tizenkét lustrum, azaz tizenkétszer öt év.

SIDONIUS, Ep. IV. 14.
Kelt Clermontban 472-ben.
Sidonius Polemiusának88 üdvözletét küldi

1

Őseid egyike, Gaius Tacitus, aki Traianus89 korában viselt consulságot, történeti

művében egy germán vezérnek90 tulajdonította az alábbi szavakat: „Régi barátság fűz
Vespasianushoz, és míg magánember volt, barátoknak neveztek bennünket.” Azt kérded: „mi
célja ennek a bevezetőnek?” Természetesen az, hogy akkor is, amikor közhivatalt viselsz,
mindig emlékezned kell hétköznapi barátaidra. Csaknem két év múlt el, hogy mint Gallia
praefectus praetoriójának örvendtünk neked, nem az új tisztséged, hanem régi barátságunk
miatt, és ha Róma kedvezőtlen helyzete megengedné, nehezen viselném el, hogy ne
gyarapodnék minden ember, a provinciáról már nem is beszélve, a te jótéteményeid által.
2

És most, mikor figyelmességből nem kívánok olyat, ami nem áll hatalmadban,

szeretném, ha elmondanád, hogy lehettél oly adakozóan emberséges tetteidben, míg
szavaidban

állhatatosan

szűkmarkú

maradtál.

Mert

hiszen

tehetségedet

őseidével

összehasonlítva nemcsak Tacitust, a szónokot, de a költő Ausoniust is le tudnád győzni.91 Ha
téged, aki eddig filozofáltál, tisztséged alatt most hirtelen új becsvágy kerített hatalmába , nos,
hát egykor nekem is volt „hatalmam s szavam”.92
3

De ha hivatásunk alázatossága neked megvetendőnek látszik is, mivel az emberek

sorsát és életét gyógyítani akaró Krisztus előtt még a bűnös lelkiismeret elhanyagolt sebeit is
felnyitjuk, ezért bár a papi rend tagjai között még most is van, aki hanyagságon kapható,
mégis büszkeséggel vádolható nincs már, azt akarom, hogy tudd meg, nem úgy folyik a per a
világ bírájának a szeme előtt, mint a földi bíróságok előtt. Mert hisz míg azt, aki gaztetteit
előttetek nem hallgatja el, elítélitek, ha valaki előttünk azokat istennek megvallotta,
feloldozást nyer. Így teljesen világos, hogy részetekről következetlenség, ha azt a vádlottat
súlyos büntetéssel sújtjátok, akinek ügye inkább egy másik bíróságra tartozik.
88

Polemius: Arelatei előkelő. Praefectus praetorio Galliarum 471-472-ben. Sidonius barátja, Arneola férje,
Magnus sógora. PWRE XX. 1259. Polemius 5; PLRE II. 895. Polemius 2. Stroheker N° 309.
89
Ulpianorum: Traianus (98–117) családi neve volt Ulpius.
90
Claudius Civilis batáviai parancsnok Vespasianusra (69–79) vonatkozó szavai. Tacitus: Historiae V. 26.
91
Cornelius oratores sed Ausonios quoque poetas: Sidonius itt Cornelius Tacitust, a történészt és a bordeauxi
rhétort és költőt Ausonius (310–395) említi.
92
Vergilius: Aeneis 11. 89. A költői párhuzam alapján egyesek azt feltételezik, hogy Sidonius is volt valaha
praefectus praetorio Galliarum. A szöveg kontextusból azonban csak annyi világos, hogy tekintélyes hivatalt
tölthetett be. Sidonius ezzel feltehetően a 468-ban viselt praefectus Urbi Romae és a 469-ben elnyert
patriciusi címére utal.

4

Azért nem tudod sehogy sem elkerülni fájdalmam fenyegető panaszát, mivel

egyformán bántó, ha kedvező előrejutás esetén a régi barátságról megfeledkezel, vagy
elhanyagolod azt. Ezért, ha a túlvilági életet becsülöd inkább, írj a papnak, ha az evilágit, írj
kollégádnak; van egy erény, amely ha természettől megvan benned, ápold, ha viszont
hiányzik, ültesd át idegenből, ez megkívánja, hogy az új barátok kedvéért sose légy hűtlen
régi bajtársaidhoz. Ellenkező esetben olyan ember leszel, aki úgy bánik a barátokkal, mint a
virágokkal, melyek csak addig kedvesek, míg frissen illatoznak. Élj boldogul!

SIDONIUS, Ep. IV. 15.
Kelt Clermontban 476 vagy 477 őszén.
Sidonius Elaphiusának93 üdvözletét küldi

1

Készíts változatos ünnepi lakomát,94 és számos helyet vendégeidnek,95 mert sokfelől,

nagy csoportokban érkeznek majd hozzád; így határoztak jó barátaid körében, miután
mindenki számára ismertté lett a templomszentelés időpontja. Azt írod ugyanis, hogy már fel
lehet szentelni a keresztelőkápolnát, melyet régóta építesz. Erre az ünnepségre téged
ünnepélyes fogadalmad, engem püspöki hivatásom, sokakat a kötelesség, s valamennyiünket a
hit ügye késztet; mert hiszen igazán példamutató, hogy te új templomot építesz akkor, mikor a
mások a régieket is alig merik javítani.
2

Kívánom, hogy a jövőben úgy teljesíted hosszú éveken át istennek tett új

fogadalmaidat, mint eddig teljesítetted őket, és ne csak titkolt vallásossággal, hanem a hit
nyílt megvallásával. Engedje meg Krisztus, az én és a ruteniek96 kérésére, hogy ha békésebb
idők jönnek, azokért is mutathassatok be áldozatot, akik a ti üdvösségetekért már bemutatták
az áldozatot az oltárnál.
3

Egyébként bár az ősz végén már rövidülnek a ropok, és az utazók nyugtalan füleit e

ligetben mindenütt hulló levelek susogó zizegéssel zajongják körül, és a kastélyhoz, ahová
hívtál, igen nehéz a téli napforduló táján felkapaszkodni, mivel az Alpok szirtjei őrzik, isten

93

Elaphius: Rodezi (Segodunum) püspök. PLRE II. 387. Elaphius 3; Stroheker N° 111.
A templomszentelések szertartásai a pogány szertartásokat őrizték, a felszentelés utáni közlakomával. V.ö.:
Plinius minor, Ep. IV, 1.
95
„lectisternia”, a lectisternium görög eredetű közlakoma, amelyen az isteneket vendégelték meg. Ekkor
heverőkön (lectus), párnákon vitték a felvonuláson az istenszobrokat, és a lakomán feltálalták nekik is az ételt.
96
Ruteni: Rodez (Segodunum) környékének egykori lakói.
94

segítségével mégis átkelek hegyeid rögös szikláin, és nem rettenek meg sem a mélység
szirtjeitől, sem a hófödte csúcsoktól, sem ha a hegygerinc végtelen lejtőin gyakran
csigavonalban kell is visszatérni a megtört magaslatokra; mert hiszen ha semmilyen ünnepség
sem lenne, egyedül te is méltó vagy arra, hogy Ciceróval szólva „Thespiaeba ellátogassunk ”.97
Élj boldogul!

SIDONIUS, Ep. IV. 16.
Kelt: Clermontban, nem datálható
Sidonius Ruriciusának98 üdvözletét küldi

1

Paterninus99 meghozta leveled, melyben a kellem édes mézéből, vagy a szellemesség

sójából van-e több, nem tudom. Bárhogy is van, az ékesszólás oly bőségét hordozza, úgy
illatozik a szóvirágoktól, hogy jól bizonyítja, hasznot húztál azokból az olvasmányokból,
melyeket mi is ismerünk, és azokból is, amihez lopva jutottál. Bár ez a lopás, egy kis könyv
lemásolása, amiért mentegetőzöl, nem szorul annyira megbocsátásra, mint amennyire
megbecsülést érdemel. Tehetsz te valamit, ami nem volna erényes? Hisz még hibáid
sincsenek érdemek nélkül.
2

Én bizony szívesen hallottam arról, hogy milyen kár ért távollétemben, s ezt

különleges ajándéknak tekintem, mert valami veszteség nélküli kárként viselem el. Mert ami a
te előnyödre van, nem csökkenti az én birtokomat, vagy tudásod gyarapodása nem okoz
veszteséget másnak. Ellenkezőleg, mostantól fogva sokan fognak dicsérni téged, aki tűznél
fényesebb tehetségedhez illőn utánozod a tűz természetét, amelyből, ha bármennyit veszel is
el, ami megmarad, egész lesz, és egész lesz, amit továbbvittél is. Ne remegj hát, és kissé
jobban bízzál barátod jellemében. Mert engem ebben ez ügyben csak akkor ért volna sérelem,
ha elragadott volna az irigység. Élj boldogul!

97

Cicero: In Verrem II. 4. 2. v. ö. Plinius Ep. 36. 33. Az emberek csak azért látogattak Thespiaeba, mert ebben a
boiotiai faluban volt Praxiteles Eros szobra. A mondás pusztán annyit takar: ’Hogy egyvalamit
megcsodáljunk’.
98
Ruricius: Nemes származású, Leontius testvére, Hiberiának, Ommatius lányának a férje. 485-507 között
Lemovicum püspöke. Gourdoni földbirtokos. 485-től Limoges püspöke. Írt két kötet levelet, amely
fennmaradt. A Carm X. és XI. 460-ban az Ibériával kötött házasságára írt epithalamium. V. ö.: Sid. Ep. V.
15; VIII. 10. PWRE IA. 1233. Ruricius 3; PLRE II. 960. Stroheker N° 327.
99
Paterninus: Máshonnan ismeretlen.

SIDONIUS, Ep. IV. 17.
Kelt Clermontban 471-ben.
Sidonius Arbogastesának100 üdvözletét küldi

1

Eminentius101 barátod átadta nekem leveled, melyet magad diktáltál, ezt a valóban

irodalmi értékű levelet, telve a kidolgozottság finomságával, mely három ok miatt is fénylik.
Mindenképp az első ezek közül az erények közül a ragaszkodás, mely arra kényszerít téged,
hogy méltányold az én szerény tehetségemet, bár kívülálló vagyok és visszavonultan kívánok
már élni; a második a szerénység, ami miatt, bár minden ok nélkül nyugtalankodsz, mégis
méltán magasztalnak; a harmadik az urbánusságod, mellyel kedvesen mondasz el
csacskaságokat, s a római102 ékesszólás forrásából töltekezve, belőled, aki a Mosella103 vizét
iszod, a Tiberis latinsága árad, és bár barátaid barbárok, stílusod a barbarizmusokat nem
ismeri; nyelved és karod az ősi vezérekével egyenrangú, méghozzá azokéval, akiknek karja
nem kevésbé ügyesen forgatta a tollat, mint a kardot.
2

Ezért ha a latin nyelv pompája még valahol megtalálható, mely már Belgica területén

és a Rajna vidékén megszűnt, de benned megmaradt; míg élsz és szónokolsz ott
a latin szavak nem akadoznak, bár a római jogot már érvénytelenítették a határoknál. Ezért
viszonzom üdvözlésedet, és nagyon örülök, hogy legalább a te kiváló kebledben maradtak
még nyomai a mi elenyésző irodalmunknak, melyet ha gyakori olvasással művelsz,
tapasztalni fogod, hogy amennyivel az ember felülmúlja a vadállatokat, annyival előbbre való
a tanult ember a műveletlennél.
3

Azt kívánod, hogy írjak neked a szent iratokról; én, a hitvány magyarázó, csak

fecseghetnék valamit, így jóval helyesebb, ha ezt azoktól a papoktól kéred, akik közel laknak
hozzád, idősebbek, híresek hitük és ismertek írásaik miatt, készségesen beszélnek, kitűnő az
emlékezetük, s a legkiválóbb erények minden adományával rendelkeznek. Mert hogy ne is
említsem városod főpapját, ezt a tökéletes férfiút, aki minden erény ismeretében és
gyakorlásában kiváló, vagy sokkal alkalmasabb lenne, ha bármilyen kérdéseddel Gallia híres
atyáihoz és főpapjaihoz fordulnál, hisz Lupus104 nincs is messze tőled, Auspicius105 pedig
egészen közel van; az ő gazdag tudásukat a te kérdezősködésed sem képes kimeríteni. Ezért
100

Arbogastes: frank származású Comes Trevirorum. PWRE II. 419. Arbogastes 2; PLRE II. "Arbogastes" 128.
Eminentius: máshonnan ismeretlen.
102
A Quirinalis itt pars pro toto Rómát jelenti.
103
Úgy tűnik, ekkor a Nyugatrómai Birodalom és a frankok közötti határ.
104
Lupus Troyes püspöke,
105
Auspicius Toul püspöke.
101

hát légy jóindulatú és igazságos, a bocsásd meg, hogy kérésednek ezt a részét nem
teljesíthettem, mert ahogy neked a szent iratokban való járatlanságot illik elkerülni, nekem is
kerülnöm kell a feltételezéseket. Élj boldogul!

SIDONIUS, Ep. IV. 18.
Kelt Aydatban, Clermontban vagy Lyonban 467 körül.
Sidonius Lucontiusának106 üdvözletét küldi

1.

Megfeledkezel arról, amire kérnek, de éppen mindent emlékezetedben tartasz, amit

csak kértél valakitől. Igen hosszadalmas lenne felsorolni mindazt, amit te és a tieid gyors
viszonzásként ígértek nekem és az enyéimnek, s mindezek közül még a legkisebbeket sem
teljesítettétek. Sőt, amikor kigondoltad, hogy elmenekülsz tőlünk, mi azt hihettük, hogy a
Szent Húsvétra,vissza akarsz térni közénk, mert a városból egyáltalán nem vittél magaddal
nehéz poggyászt,107 és sem szekerek sem kocsik nem voltak ott a terhek szállítására.
2.

Már nem panaszkodom azért, mert becsaptál bennünket azzal is, hogy az asszonyokat

csomagok nélkül vitted el, és hogy téged és közös testvérünket Volusianust108 is csak alig
néhány cliens és szolga kísért; így csaltátok meg azokat, akik aggódva búcsúztattak titeket, és
hiába remélték, hogy majd visszatértek; kétségtelenül gúnyt űzött várakozásunkból
Volusianus testvér is, aki valójában baiocassiumi109 birtokára igyekezve arra készült, hogy
teljesen keresztül utazik Lugdunensis II. provincián, s közben úgy viselkedett, mint aki csak
rövid útra indul.
3

Most is te mondod, aki ígéreted ellenére napok óta pihensz, hogy illenék elküldeném

neked azokat a kis verseket, melyekkel azóta eljátszadoztam. Elfogadom, amivel megbíztál,
mivel méltó vagy arra, hogy ilyesmit olvass; mert ez a vers, mely most került ki kezeim közül,
annyira paraszti és annyira csiszolatlan, hogy azt hinnéd, nem is falura, hanem faluról
küldöm.
4

106

Perpetuus püspök,110 aki nagy elődjének legméltóbb utódja, szent Márton főpap és

Lucontius: Csak ebből a levélből ismert. Sidonius barátja. PLRE II. "Lucontius" 692.
„serraca”: A serracum nehéz terhek hordozására alkalmas tartály. Vitruvius X. 1. 5.
108
Volusianus: 488/9-495/6 vagy 491-97 között Turones (Tours) püspöke. Baiocassiumban volt birtoka. PWRE
IXA 898. Volusianus 12; PLRE II. 1183. Volusianus 4.
109
Bessin Bayeus környékén.
110
Perpetuus: 458-488 között Turones püspöke, Lugdunensis metropolitája. PWRE XIX. 904. Perpetuus 4;
107

hitvalló bazilikáját újjáépíttette, és az előbbinél sokkal tágasabbá tette. Nagy dolog, és nagyra
kell becsülni, amit ez a férfiú megtenni tartozott szent Márton tettei iránti tiszteletből. A
fentnevezett főpap rávett engem, a templom falára írjam meg ezt az epigrammát, amit most
olvasgatsz, s ő bármit is kér tőlem, az számomra a szeretet jogánál fogva parancs.

5.

Remélem, annak a nagy épületnek a pompáját és gazdagságát ez az engedelmességből

készült ajándék nem csökkenti; de még jobban félek, hogy minden kedves, finom dolog
között ez az epigramma éppen rútságával arat majd sikert, mint ahogy a hófehér testen egy
fekete anyajegy is tetszést arathat, pedig mosolyt szokott fakasztani. De mit írjak erről többet?
Tedd le pásztori sípod, és nyújtsd kezed elégiámnak, mert lábai bicegnek.
"Az egész világon tisztelt Márton testét, kinek dicsősége még a halála utáni
időkben is él, közönséges épület fedte itt először, amely nem volt méltó
hozzá, az nyilvánvaló. A polgárok szégyenére volt szüntelen e férfi oly nagy
dicsősége, s a hely oly csekély szépsége. De a főpap, aki utána s hatodik volt,
Perpetuus, véget vetett annak, hogy megszólják őket, lerombolta a szentély
középszerű kápolnáját, magasabb és szélesebb házat épített fölé; a hatalmas
patrónus iránti tiszteletből nőttek az építő érdemei, s nőtt az épület nagysága,
melyet leginkább Salamon templomával lehetne összehasonlítani, mely a
világ hetedik csodája volt. Mert hisz ha az drágakövektől, aranytól és ezüsttől
csillogott, ez minden fém ragyogását felülmúlja a hit ragyogásával. Távozz, ó
mardosó irigység, oldozzuk fel az ősöket, s a fecsegő utókor ne változtasson
meg és ne tegyen semmit az épülethez; és amíg el nem jön Krisztus, aki
minden embert feltámaszt, maradjon fenn Perpetuus111 temploma.”
6.

Elküldtem neked, mint látod, a legújabb verset, ami a kezem ügyében volt, de ha

késlekedsz a válasszal, ez sem fog visszatartani attól, hogy az eget ostromoljam, és ha az ügy
úgy követeli, szatírát is írok; s tévedsz, ha úgy véled, hogy az is ilyen kedves lesz, mint ez a
vers. Mert hatékonyabb, gyorsabb, hevesebb az emberi természet mikor hibáztat, mint ha
dicsér. Élj boldogul!

111

PLRE II. 860. Erről a templomépítésről írt Gregorius Turonensis is. Hist. Franc. 11. 14.
„Perpetuo durent culmina Perpetui.” Lefordíthatatlan szójáték a püspök nevével: folyamatosan és Perpetuus.

SIDONIUS, Ep. IV. 19.
A levél kelte ismeretlen.
Sidonius Florentiusának112 üdvözletét küldi
Vádolsz késlekedésem és hallgatásom miatt is. Könnyen tisztázhatom magam mindkettő alól:
mert el is megyek, és írok is majd. Élj boldogul!113

SIDONIUS, Ep. IV. 20.
Kelt Lyonban, Clermontban vagy Aydatban 469 körül
Sidonius Domniciusának114 üdvözletét küldi

1

Te, aki szereted gyakorta nézegetni a fegyvereket és a fegyveres embereket, azt

hiszem, igen örültél volna, ha latod az ifjú Sigismer115 herceget, amint népének szokásai és
szabályai szerint felöltözve jövendő apósa palotájába ment mint vőlegény, illetve kérő. Előtte
ugyanis boglárokkal díszített ló, vagy inkább előtte és utána csillogó ékkövekkel díszített
lovak mentek; a legszebb látvány mégis ő maga volt, amint futárai és gyalogos kísérői között
lépkedett égő skarlátszínű, arannyal díszített fehér selyemben, míg hajszíne, bőre, pirulása jól
illett ehhez a pompához.
2

Az őt kísérő hercegek és társaik látványa még békeidőben is félelmetes; lábuk félszárú

prémes csizmába volt fűzve, térdük, lábszáruk és lábikrájuk födetlen, fölötte magasra húzott
szoros és tarka ruha, ami alig takarta el csupasz térdüket, a ruha ujja csak könyökig födte a
kart, a zöld színű katonaköpenyeket bíborsáv szegélyezte, vállaikra függesztett kardjuk
tartószíja kivert díszű rénszarvasbőrrel borított derekukig ért.
3

Ez az öltözet díszítette és védte is őket; horgos lándzsákkal és hajító fegyverekkel volt

jobb kezük felszerelve, baljukat pajzs borította, melynek szélén ezüstfehér, közepén rőtarany
fém mutatta gazdagságukat és foglalkozásukat is. Így teljesen olyan volt ez egész, hogy Mars
pompája éppúgy megmutatkozott ebben az eljegyzési szertartásban, mint Venusé. De mit írjak
erről többet? Ebből a fényes látványosságból egyedül e te jelenléted hiányzott. Mert amikor
112

Florentinus: máshonnan nem ismerjük.
A gyakran bőbeszédűséggel vádolt Sidonius lakonikus rövídségű levele stílusbravúrját látszik bizonyítani.
Másként nem érthető, miért válogatta be levelei gyűjteményébe.
114
Domnicius: Sidonius lyoni barátja. Stroheker N° 104. Sidonius említi még: Ep. V. 17. 6.
115
Sigismer: frank vagy burgund herceg.
113

arra gondoltam, hogy te nem nézheted ezt a szép látványosságot, türelmetlenül kezdtem
vágyódni utánad. Élj boldogul!

SIDONIUS, Ep. IV. 21.
Kelt Aydatban vagy Clermontban 465 és 467 között.
Sidonius Aperjének116 üdvözletét küldi
1 A családfa kimutatásában bizonyára az atyai oldalt illeti meg az elsőbbség, mégis sokat
köszönhetünk az anyáknak is, Nem lenne jogos, ha kevésbé tisztelnénk, hogy az anyák terhei
voltunk, mint azt, hogy az atyák sarjai. De hagyjuk a tudósokra származásunk
meghatározásának kérdését, ás annak megvitatását; mi pedig folytassuk, amit megkezdtünk.
2

Atyád aeduus, anyád arvernumi. Elsősorban az aeduusoknak vagy lekötelezve, de nem

egyedül nekik, mert mint Vergiliusunknál olvashatjuk,117 hogy Pallas, akit árkádiainak, de épp
úgy samnisnak is tartottak, Mezentius118 ellen mint idegen vezethette volna az etruszk
fegyvereseket, hacsak nem lett volna vegyes származású szabell anyja révén, s mert részben
ezt a földet tekintették hazájának. Íme a legnagyobb költő legmeggyőzőbb tanúságtétele arról,
hogy az emberek hazájának számít az anya szülőföldje is, hacsak nem gondolod, hogy
hazudik a költő, amikor nem tér el a történelemtől.119
3

Így hát joggal a magukénak tartanak az arvernumiak, még ha csak egy rész illeti is

őket belőled, hallgasd meg hát türelmesen azok panaszát, akik vágynak utánad, és akik egy
hang közvetítése révén tárják fel előtted mindannyiuk szívének titkait. Gondold el, hogy
nyíltan és mindenki színe előtt mondják neked: „Mit vétettünk neked, te hálátlan, hogy
egykori szülőföldedet most mint ellenséges földet annyi év óta kerülöd? Itt dédelgettünk
csecsemő-korodban, itt formálgattuk síró kisgyermekként zsenge tagjaidat, itt hordtak
karjaikban polgártársaink.
4

116

Innen származik nagyapád, Fronto,120 aki hozzád gyengéd volt és önmagával szemben

Aper: Aeduus származású auvergnei földbirtokos. Fronto és Auspicia unokája. Augustonementumi előkelő.
PWRE I. 2697. Aper 5; PLRE II. 109. Stroheker N° 19.
117
Vergilius: Aeneis VIII. 510.
118
Caere vagy Agylla királya Etruriában. A rutulus Turnusszal együtt legyőzi Aeneast, majd Aeneas fia,
Ascanius párviadalban megöli.
119
Plinius: Ep. VI. 21. 6.
120
Fronto: Máshonnan ismeretlen. PLRE II. "Fronto" 486. 64.

szigorú, aki példát adott azoknak, akiket ma példaképeinknek tartunk; idevalósi Auspicia,121
aki egy helyett két szülő gondoskodását pótolta, mikor meghalt édesanyád is. De itt született
atyai nagynénéd, és a szent szüzeknél szentebb Frontina is, akit anyja becsült, atyja tisztelt, ez
a legfeddhetetlenebb, legönmegtartóztatóbb életű leány, aki oly határtalan hittel imádta istent,
hogy az emberek ezért tisztelték. Téged itt kiváló grammatikai és retorikai iskolák egymással
versenyezve vezettek be a szabad művészetekbe, és ezekből az iskolákból nem oly középszerű
tudással kerültél ki, hogy ne szerethetnéd az arvernumiakat, már csak az itt szerzett
műveltséged miatt is.
5.

Hallgatok a vidék különleges szépségéről; hallgatok arról a tengernyi szántóföldről,

ahol a vetés nem veszélyt, hanem jövedelmet jelentve hullámzik, és minél gyakrabban keresi
fel ezt a szorgalmas gazda, annál kevésbé éri hajótörés; ez a vidék kedves az utasoknak, de
hasznot hoz a szántóvetőnek, gyönyörködteti a vadászokat; mert hegyek övezik, a
hegyhátakon legelőkkel, a hegyoldalakon szőlőskertekkel, a szántóföldeken parasztházak, a
sziklákon kastélyok, a sűrű fák között barlangok, a tisztásokon megművelt területek, az
üregekben források, a szakadékokban hegyi patakok látszanak; mert végül is oly szép a táj,
hogy sok jövevény, ha először látja, megfeledkezik még saját hazájáról is.
6.

Hallgatok magáról a városról, mely téged mindig oly nagyon szeretett, hogy semmit

sem sorolhatsz aZ előkelők társasága elé, akik tárt karokkal, boldogan, rögtön tagjaik közé
fogadtak; s jelenléted mindenkinek annyira örömére van, hogy betelni mégsem tudnak vele.
Mit mondjak itteni birtokodról, melynek állapota olyan, hogy annál könnyebben segít
elviselni kiadásaidat, minél sűrűbben jelentkeznek azok. Mert a földbirtokos, aki itt
gazdálkodik, úgy vállal kiadásokat, hogy növeli bevételét is. Minden polgártársam, legalábbis
a jobbak kívánságára, felkérésére és a nevükben fecsegtem el egyedül mindezt; ők oly
tisztelettel és oly szeretettel hívnak, amit legjobban akkor érthetsz meg, ha látod majd
örömüket, mikor teljesíted kívánságukat. Élj boldogul!
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Auspicia: Aper nagyanyja.

SIDONIUS, Ep. IV. 22.
Kelt 476 végén vagy 477-ben Lyonban.
Sidonius Leojának122 üdvözletét küldi

1

A minap Hesperius,123 a tiszteletre méltó férfiú, baráti körünk és irodalmi életünk

dísze, mikor Tolosából visszatért, azt mondta, te megparancsoltad nekem, hogy mint
elkészültem leveleim könyvbe rendezésével, forduljak a történetírás felé. A legnagyobb
tisztelettel és nagy lelkesedéssel fogadom az ilyen, s efféle gondolatokat, mert nagy dolgokra
vélsz alkalmasnak, mikor azt hiszed, fel kell hagynom a középszerű dolgokkal. De be kell
vallanom, hogy inkább kedvemre van ilyen véleményeket hallgatni, mint amennyire meg
merem fogadni az ilyen tanácsokat.
2

Tiszteletre méltó dolog amit kívánsz, de az sem lenne kevéssé tiszteletre méltó, ha

magad tennéd meg, amit tőlem kérsz. Ugyanis egykor Gaius Cornelius 124 adott Gaius
Secundus Pliniusnak hasonló tanácsokat, és nem sokkal ezután Tacitus maga látott hozzá
ahhoz, amit Pliniustól kért. Ezt a példát követve néked nálamnál inkább kellene vállalkoznod
a történetírásra, minthogy én Pliniushoz csak mint tanítvány vonzódon, míg te régies
történetírói stílusoddal joggal megelőzöd Tacitust, aki ha napjainkban feltámadna, s látná,
milyen nagy író vagy, s mily nagy tekintélyed van, nevéhez illően valóban „Hallgatag”125
lenne.
3

Így aztán a téma megoldásának terhét inkább neked kellene magadra vállalnod, hisz

egyedülálló ékesszólásod mellett széleskörű ismereteid is alkalmassá tesznek erre. Mert
hiszen naponta tanácskozol a leghatalmasabb királlyal, akit a világ minden dolga érdekel, és
ügyeit és igényeit, szerződéseit és háborúit, a helyeket, a távolságokat, az értékeket épp úgy
ismered, mint ő. Ezért hát ki lenne érdekesebb, hogy nekigyürkőzzön ennek a feladatnak, mint
az, aki alaposan ismeri a népek mozgását, a különböző követjárásokat, a vezérek tetteit, az
uralkodók szerződéseit, és megismerhette az államügyek minden titkát, s aki magas méltósága
miatt nem kényszerül az igazságot eltitkolni, sem hazugságokat kitalálni.
4

De ez én helyzetem merőben más; mostani száműzetésem igen fájdalmas, és régi

olvasmányaimnak sem veszem hasznát; a vallásosság az én hivatásom, az alázatosságra
122

Leo: Narbonnei előkelő Eurich nyugati-gót király consiliarusa. Vir spectabilis, jogász, igen jó verseket írt.
PWRE XII. 1962. Leo 5; PLRE II. 662. Leo 5.
123
Hesperius: Ruricius limogesi püspök fiainak oktatója, Sidonius barátja.
124
Tacitus
125
Sidonius szójátéka Tacitus nevével, amelynek jelentése: hallgatag.

vágyakozom; jelentéktelenségem sötétségbe borít, éppúgy nem bízok jelenlegi helyzetemben,
mint ahogy nem reménykedem a jövőben sem; végül betegségem is gátol engem, s éppen
ezért – talán már túl későn – pihenésre vágyom; és bizony nem törődöm már irodalmi
sikereim kortársi elismerésével, sőt az utókor dicséretével sem.
5

Kiváltképpen a történetírásban törekszem igen csekély dicsőségre, mivel a klérus

tagjainak írni saját tetteikről vakmerőség, másokéról dicsekvés; a régmúlt dolgokról
hasztalanul, a jelenkoriakról hiányosan beszélünk, szégyen, ha hazugságot, veszélyes, ha
igazat mondunk. Mert a történelem olyan vállalkozás, vagy műfaj, melyben ha megemlékezel
a jó emberekről, csak mérsékelt sikert aratsz, ha pedig a hírhedt alakokról írsz, végtelen
gyűlölet lesz osztályrészed.126 Így azután a történelmi elbeszélésben azonnal észreveheted a
szatíra színét vagy illatát. Ezért hát a történetírástól rendünkből sokan visszariadnak, mert
mikor elkezded, irigységet okoz, fáradságot, mikor folytatod, és gyűlölséget, mikor befejezed.
6

De mindez csak akkor következik be, ha papi szerzők írnak valamit; bírálóink viperák

éles fogaival marnak belénk, ha becsületesen írunk meg bármit, esztelennek neveznek, ha
pedig pontosan, vakmerőnek. De ha te, akinek megadatott, hogy a gáncsoskodók nyakát
dicsőséges ugrásokkal eltaposhatod, vagy átlépheted, ha te szívesen vállalnád ezt a feladatot,
senki sem írna fennköltebb, senki régiesebb stílusban, még akkor is, ha mai eseményekről
írnál; mivel korábban nagy jártasságot szereztél az irodalom berkeiben, most pedig a
közéletben, tépjenek bár mérgezett fogakkal, nem léphetsz vissza. Ezért a következőkben
hasznos lesz tőled kérni tanácsot, élvezetes hallgatni rád, és tekintélyt biztosít olvasni
írásaidat. Élj boldogul!

SIDONIUS, Ep. IV. 23.
Kelt Clermontban 470 és 477 között
Sidonius Proculusának127 üdvözletét küldi

1

Fiad, vagy inkább fiunk, hozzám futott, hibáztatja magát és szomorkodik, amiért

elhagyott téged, és mélységes megbánással gondol büntetést érdemlő szökésére, Tehát
mihelyt elmondta bűnét, keserű szavakkal és fenyegető pillantásokkal kezdtem korholni,
amiért rejtőzködni akar, és saját szavaimmal, de helyetted kiabáltam rá, hogy méltó a
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Plinius: Ep. V. 8. 12. „graves offensae, levis gratia”.
Proculus: Máshonnan ismeretlen.

kitagadásra, kínhalálra, zsákba kötésre,128 és az apagyilkosok egyéb büntetéseire is. Erre ő
megdöbbenve elpirult, és semmiféle szégyentelen mentegetőzéssel nem igyekezett bocsánatot
szerezné bűnére, hanem amikor bűnösségét újra részletesen bizonyítottam, szégyenérzetét
annyira igazolta bőven ömlő könnyeivel, hogy megszilárdította bennem jövőbeni
megjavulásának hitét.
2

Kérlek tehát, légy kegyes azzal szemben, aki önmagával szemben oly szigorú, és az

úristen példáját követve, ne ítéld el azt, aki bűnét bevallja; de he kérlelhetetlen maradsz, s
valamiféle hallatlan büntetést rónál ki rá, az általad kiszabott büntetés miatti fájdalom se
kínozhatná jobban, mint ahogy gyötri a szégyen. Kétségbeesését szabadítsd meg a félelemtől,
és az én bizakodásomat is szabadítsd fel, és ha jól értelmezem az atyai szeretetből fakadó
kötelezettségeket, magadon is könnyíts, mert hiszen titkon téged is gyötör, hogy fiadat nem
titkolt bánat gyötri. Mint láthatod, sérelmedet már eléggé megtoroltam rajta, s határozottan
remélem, te nem leszel a legkevésbé sem igazságtalan vele szemben, hacsak nem vagy
érzéketlenebb a legkeményebb kőnél is, és a vághatatlan gyémántnál is keményebb
hajthatatlanságodban meg nem makacsolod magad.
3

Ha tehát jellemedről és barátságunkról joggal tételezem fel a legjobbakat, akkor

tanúsíts kegyes jóindulatot fiad iránt, akit itt mentegetek s kezeskedem, ha visszatér, a
jövőben állhatatosan hű marad hozzád, és ha gyorsan feloldozod bűne alól, jóindulatoddal
engem is lekötelezel, és szerfelett kívánom, hogy ne csak valóban megbocsáss, hanem
azonnal bocsáss meg neki, és ne csak házadba fogadd be, hanem szívedbe is. Nagy Isten,
milyen boldog leszel azon a napon, mily kedves lesz nekem a hír, és mily boldog lesz az ő
lelke, midőn atyja lábai elé borulva, azoktól az ajkaktól, melyeket megsértett, melyektől
rettegett, melyektől szemrehányást várt, csókot kap. Élj boldogul!

128

A parricidium (apagyilkosság) hagyományos büntetése az volt, hogy a bűnöst vérvörös vesszőkkel
megfenyítették, ezután az ősök szokásai szerint egy kutyával, egy kakassal, egy mérges kígyóval és egy
majommal együtt belevarrták egy bőrzsákba (culleus), majd a folyóba, vagy a tengerbe vetették. Amennyiben
partra vetődött volna, elevenen elégették vagy a vadállatok elé vetették. A iustinianusi törvénykönyv szerint
mindezt azért tették, hogy az elkövető már életében kezdje nélkülözni az elemek használatát: életében az ég,
halálában a föld legyen elzárva. előtte.

SIDONIUS, Ep. IV. 24.
Kelt Lyonban, Aydatban vagy Clermontban 465 és 467 között
Sidonius Turnusának129 üdvözletét küldi

1

Nevedhez és ügyeidhez jól illenek a mantuai130 szavai:
„Turnus, amit ha kívánsz, örökéletű sem meri ígérni
senki, ma ím ez idők forgása megadja magától.”131

Atyád, Turpius,132 az egykori tribunus, ha még emlékszel rá, egykor pénzt kért és kapott
kölcsön a császári palotában szolgálatot teljesítő Maximustól, és nem kellett kezest állítania,
se ezüstöt adni zálogba, se birtokára táblázni a hitelt: de mint az általa aláírt kötelezvény
mutatja, évi 12 % kamatban egyeztek meg, így az eredeti összeg az eltelt tíz év alatt
kétszeresére emelkedett.
2

Mikor atyád, halála közeledvén, megbetegedett, a közjogi szervek hatalmuknál fogva

szorongatni kezdték a beteg családfőt a tartozás megfizetése miatt. Atyád, aki nem tudta
elviselni a végrehajtók133 becstelenségét, mikor Tolosába készültem, kétségbeesett levélben
kért engem, hogy kérjek számára legalább egy csekély haladékot a hitelezőtől. Könyörgő
kérését hamar teljesítettem, mivel Maximusszal nemcsak ismeretség, hanem igazi
vendégbarátság köt össze. Ezért utazásom során szívesen felkerestem barátomat, noha villája
a közúttól jó néhány mérfölddel távolabb esett. Amint megérkeztem, barátom maga sietett
elém. Korábban egyenes termetűnek, könnyed járásúnak, határozott szavúnak és nyílt
tekintetűnek ismertem, de most a korábbitól teljesen eltérő benyomást keltett bennem.
Tartása, járása szerénységre vallott, beszéde vallásos színezetű volt, haja rövid, szakálla
hosszú, lakásában háromlábú székek, toll nélküli ágy, bíbor nélküli asztal, az ajtón ciliciai
függöny.134 A vendéglátás inkább kedves volt, mint bőkezű. Az ebéd nem annyira
húsfélékben, mint inkább főzelékekben bővelkedett, és ha finomabb falat került az asztalra,
azt nem magának szedte ki, hanem vendégének engedte át.
4

Mikor felkeltünk az asztaltól, csendesen megkérdeztem a mellettem állóktól, hogy

melyik rend életmódját választotta a három közül; a szerzetesekét, a papokét vagy a
bűnbánókét? Azt válaszolták, hogy a minap ruházták rá a papi tisztséget, s noha tiltakozott ez
Turnus: Turpius fia. . PWRE VIIA. 1414. 4; PLRE II. 1133; Stroheker N° 397.
Vergilius
131
Vergilius Aeneis IX. 6.
132
Turpius Stroheker N° 398.
133
Executor: a polgári bíróságok határozatait végrehajtó tisztviselő. Cod. Iust. XVIII. 16 (17) 7.
134
Kecskeszőrből készült ruha vagy függöny.
129
130

ellen, mégis engedelmességre bírta polgártársai szeretete. Hajnalban, amikor a szolgák és
cliensek az állatokat málházták, kértem, hogy négy szem között beszélgethessek vele,
Teljesítette: átöleltem, gratuláltam magas állása betöltéséhez, majd elmondtam következő
kérésemet.
5

Előadtam Turpiusunk kérését, elmondtam nehéz helyzetét, s végül hangosan

elpanaszoltam, hogy mennyivel súlyosabbnak tűnik Így barátunk helyzete, mivel úgy
szabadul meg testétől, hogy az adósság e földhöz köti. Emlékeztettem új hivatására, valamint
régi barátságunkra, és kértem, szabadítsa meg Turpiust az őt körülugató adószedőktől, és ha a
beteg meghalna, a gyászév alatt mentesítse az örökösöket a fizetés alól, vagy ha Turpius
visszanyerné korábbi egészségét, amit remélek, hadd legyen meg a lehetősége a kimerült
embernek, hogy nyugalomban nyerje vissza egészségét.
6

Addig könyörögtem, míg a kegyes férfiú sírva nem fakadt, de nem a fizetés

elhalasztása, hanem a késlekedő adós veszélyes állapota miatt, és visszafojtva zokogását, így
szólt: „Távol álljon tőlem, hogy mint klerikus olyat követeljek egy betegtől, amit katonaként
egy egészségestől is aligha követeltem volna. Sőt fiait is szeretem annyira, hogy ha valami
kedvezőtlen dolog történne barátommal, nem fogok tőlük többet követelni, mint amit
hivatalom törvénye megszab. Ennélfogva írj az aggódóknak, és hogy jobban higgyenek
levelednek, küldd az enyémmel együtt, hogy bármi legyen is a betegség kimenetele, bár
remélem, hogy testvérem javára fordul, adok másfél év fizetési haladékot, és elengedem azt
az összeget, amivel a kamatok által gyarapodott a kölcsön, egyedül a kölcsönvett összeg
megfizetésen fáradozzanak.”
7

Erre igaz hálát adtam az Úrnak, és nagy köszönetet adtam házigazdámnak, aki így

nemcsak hírének tett eleget, hanem lelkiismeretének is, kijelentettem, hogy a barátom előre
biztosítja magának a túlvilágon azt, amit elenged neked, s égi birtokot nyer azáltal, hogy földi
javakat nem bocsátja áruba. Tehát az a feladat marad számodra, hogy mint kezes, legalább a
kölcsönvett összeget fizesd meg késedelem nélkül, és nem kevésbé az is, hogy köszönetet
mondj testvéreid nevében is, akik ifjú koruk miatt nem tudják még felfogni, hogy milyen
jótéteményben részesítettek őket.
8

És most ne kezdd el mondani, hogy „társaim vannak az örökségben és az örökség

felosztása sem történt még meg, és mindenki tudja, hogy velem fösvényebbül bántak mint a
többi társörökössel, öcsém és húgom még évekig gyámságra szorul, leánytestvéreim még nem
találtak férjet, fiútestvéreim patrónust, és nekem, a gyámnak, senki sem nyújt segítséget.”
Mindezt elmondhatnád egy rossz hitelezőnek, de egy jónak nem; mert egy olyan
személyiséggel kerültél kapcsolatba, aki midőn az egész összeget követelhetné, a felét

elengedi, és ha késlekedsz, joggal követelheti a sérelem miatt azt, amit korábban
könyörületességből elengedett. Élj boldogul!

SIDONIUS, Ep. IV. 25.
Kelt Lyonban 469 végén vagy 470 elején.
Sidonius Domnulusának135 üdvözletét küldi

1

Nem tudom magam megtartóztatni, hogy sietve meg ne osszam veled azt az örömhírt,

amit kétségtelenül tudni vágyam, hogy Patiens,136 atyánk Krisztusban és főpapunk, mit tett a
rá jellemző vallásossággal és határozottsággal, miután Cabillonumba137 ért. Mikor a fent
említett városba indult, a provincia papjai részben megelőzték, részben vele mentek, ugyanis
főpappá akartak választatni valakit ennek az egyházközségnek az élére, melynek fegyelme
ingadozott, amióta a fiatal Pál püspök138 eltávozott hivatalából és e világból. A városiak a
püspökválasztó tanácsot különböző kívánságokkal fogadták, és nem is egy volt közöttük, aki
a közjó érdeke fölé helyezte a magánérdeket.
2

A vetélytársak kedélyét egy bizonyon triumvirátus gyújtotta lángra. Egyikük az ősi

származás elsőségéről harsogott, elfelejtve, hogy megfosztották az erkölcsösség adományától,
a másik a paraziták szavazatát készítette elő fortyogó konyhája apiciusi ízlését rájuk erőltetve,
a harmadik, hogy a papi süveget elnyerje, titkos tárgyalásokat folytatott, hogy a rája
szavazóknak prédájául bocsátja az egyházi birtokokat.
3

Amint ezt megtudta a szentéletű Patiens és Euphronius,139 akik véleményük

szilárdságát és állhatatosságát fontosabbnak tartották mások haragjánál és jóindulatánál, még
azelőtt, hogy nyíltan kihirdették volna döntésüket, előbb titkon megbeszélték ezt a
püspöktársak tanácsával és a zajongó tömeget figyelmen kívül hagyva, egy összekulcsolt kezű
ember kezét fogták meg, akinek sejtelme sem volt arról, ami ott történt, a szentéletű
Jánosét,140 aki emberségéről és becsületességéről volt ismert.
135

Domnulus: Narbonnei quaestorius vir. Korábban quaestor sacri palatii. Afrikai származású. Quaestor
Arelatéban. A Vita S. Hilari szerzője. PWRE V. 1526. Domnulus 2; PLRE II. 374. Domnulus 1. Stroheker
N° 105.
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Chalon-sur-Saone
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Pál: Chalon püspöke volt. V. ö.: Sid. ep. 1. 9. 1.
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Euphronius autuni püspök
140
János: Chalon püspöke.

4

Előbb lektor141 volt, már kora gyermeksége óta az oltár szolgája, majd évek multán

szorgalma jutalmául archidiaconus lett, és ebben a rangfokozatban vagy szolgálatban maradt
sokáig, és szorgalmas munkája miatt nem léptették előre, nehogy módja legyen elmenni. És
végül senki sem ellenezte, hogy ezt a másodrangú papot szenteljék fel a pártok
elégedetlenkedő hangjai mellett. Voltak olyanok, akik vonakodtak dicsérni azt, aki nem
kereste ezt a tisztséget, de oly bátrak nem voltak, hogy a dicséretre méltót hibáztassák, a
pártoskodók visszavonultak, a gonoszok szégyenkeztek, a jók helyeseltek.
5

Most tehát ha e jurai monostorok elengednek téged onnan, ahová gyakran és szívesen

kapaszkodsz fel, hogy máris érezd a mennyei és égi létet, egyformán örvendezned kell atyáink
és patrónusaink véleményének ily egybeesésén, az ily egyetértő döntésen. Örülj annak is, akit
Euphronius tanúságtétele és Patiens kézfogása miatt, kettejük közös javaslatára,
megválasztottak. Ebben Euphronius úgy cselekedett, hogy tette nemcsak évei számához illik,
hanem régi méltóságához is, Patiens pedig úgy járt el, mint az a férfi, akit jóllehet nem lehet
eléggé dicsérni, de tette a díszére válik, hiszen papi hivatalán keresztül városunk vezetője, és
városunk vezető szerepe miatt provinciánk142 vezéralakja is. Élj boldogul!
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Alacsonyabb rendű papi testület, akik a pulpitusról felolvasták a Szentírást.
Lugdunumra ill. Lugdunensisre vonatkozik.

Caius Sollius Modestus
Sidonius Apollinaris
leveleinek
VII. könyve
SIDONIUS, Ep. VII. 1.
Kelt: 473 tavaszán Clermontban
Sidonius Mamertusának143 üdvözletét küldi

1

Híre jár, hogy a gótok római földre vonultak:144 mindig mi, szerencsétlen arvernumiak

vagyunk a betöréseik kapui. Mert ellenségeink gyűlölködésének sajátos csillapítószere
vagyunk, hiszen amíg az Óceán és a Rhone közötti területeket a Loire völgyében húzódó
határral fel nem osztják egymás között, egyedül Krisztus segítségével tartható fenn az az
akadály, melyet számukra mi jelentünk. A minket körülvevő vidék viszont már régen teljesen
áldozatul esett az ellenség kíméletlen előrenyomulásának.
2

De mi nem abban bízunk, hogy vakmerő és veszedelmes bátorságunknak az üszkös

falak, vagy a korhadt cölöpsor, vagy akár a katonák mellétől simára dörzsölt őrhelyek
segítenek; egyedül az általad megszövegezett imák145 vannak igazi segítségünkre. Az
arvernumi nép ezek bevezetését és megvalósítását ha nem is olyan hatásosan mint amilyen
lelkesedéssel végezte, ezek a könyörgések segítették népünket, hogy ne futamodjon meg az őt
körülvevő veszedelmektől
3

143

Kérdezősködésünkre ugyanis megtudtuk, hogy az első ilyen könyörgő imák idején a

Mamertus: Vienne (Vienna) püspöke. Claudianus Mamertus idősebb bátyja. v. ö. még: Sid. ep. IV. 11. 5.
Grieffe, 1957. 215–216.
144
469 és 472 között a nyugati-gótok elfoglalták Clermont vidékét. Arles és Marseille is a kezükbe került. 473ban királyuk, Eurich megkísérelte Itália ellen küldeni csapatait.
145
Ezekről az imákról (Avitus, Homilia de rogationibus. Migne PL 59 289–294. ): v. ö. .: Grieffe, 1959. 215. n.
95. és 1965. 209–212. Greg. Tur. Hist. Franc. II. 34, ed.: R. Buchner 1967. I. 126. , 20. és Sid. ep. V. 14.

rád bízott város a mindenféle szörnyűségektől 146 való félelem miatt üresen állott. Mert a
középületek falait mint színpadi díszleteket rázta meg a sűrű földrengés, majd a gyakran
lángra lobbanó tüzek borították pernyeheggyel a leomló tetőket, és a máskor szelíd de most
felbátorodott őzek csapata csodálatos módon a fórumon sereglett össze; amikor az előkelők és
a közrendűek távozása miatt a város üresen, védelem nélkül maradt, tüstént a régi niniveiek147
példájának felújításához folyamodtál, nehogy az isteni figyelmeztetésre téged is legyőzzön a
kétségbeesés.
4

Valójában te a legkevésbé sem tudnál istenben kételkedni, hiszen tiszta lelkű vagy, és

tapasztaltad az ő erejét. Mert amikor a város égni kezdett, istenbe vetett hited még nagyobb
tűzzel hevített. És ekkor a reszkető nép szeme láttára egyedül testedet vetetted oda a tűznek, s
az megremegve gyűrűkben visszafelé hömpölygött, és egy rettenetes, új, és eddig sosem látott
csoda folytán a gondolkodásra képtelen láng az irántad érzett tisztelettől visszahúzódott.
Ezután először is a papi rend minden tagja számára, e kevesek számára böjtöt

5

rendeltél el,148 óva intetted őket a bűntől, imákat írtál elő, és segedelmet ígértél a városnak;
kijelentetted, hogy sem a büntetés nem lesz hosszantartó, sem a megbocsátás nincs már
messze; mindenkit arra oktattál, hogy a nyilvánvalóvá vált magukra maradottság veszélyét az
imák megsokszorozásával kell elkerülni; és arra figyelmeztetted őket, hogy a szakadatlanul
dühöngő tüzeket inkább könnyek árjával, mint a folyók vizével kell eloltaniuk; mindenkit
intettél,

hogy

a

pusztító

földrengést

megrendült

hitük

megszilárdításával

lehet

megszűntetniük.
6

Ezt a tanácsot az egyszerű emberek rögtön elfogadták s ez ösztönözte az előkelőket is,

hogy akik nem szégyelltek a városból elmenekülni, most visszatérni se restelljenek. Isten, aki
a szívekbe lát,149 e fogadalmaktól kiengesztelődve üdvösségedre fordította könyörgésedet, és
azt a többiek elé példának, és mindannyiunknak oltalmul állította. Ezután nyomban
megszűntek a csapások által okozott károk és a félelmetes előjelek egyaránt. Városunk,
Clermont népe ismeri vienne-i híveid sorsát, tudja, hogy ezek a kegyes beavatkozásod előtt
történt szörnyűségek később nem ismétlődtek meg, és kérve kér, hogy akiknek könyörgéseid
szövegét elküldted, azokat imád erejével is támogasd.
7
146

Emberemlékezet óta és a két vértanút megtaláló hitvalló Ambrosius150 után a nyugati

terriculamenta: v. ö.: Apuleius, De deo Socratis, ed.: J. Maire, 1823, p. 433. 2–9 sor.
Jónás, 3. Biblia, 1976, 1057–1058.
148
Jónás, 3: 5. Biblia, 1976, 1058.
149
Samuel I. 16. 7. Biblia Sacra, ed.: A. C. Fillion, 1887. 269.
150
Ambrosius Aurelius. 374-ben consularis Aemilae et Liguriae. 374-397 között Mediolanum püspöke. PWRE I.
1812. Ambrosius 7; PLRE I. 52. Ambrosius 3. Ambrosius, milánói püspök (337–397) találta meg Gervasius
és Protasius vértanuk földi maradványait. A levélben szereplő Szt. Ambrosius nem azonos a Sid. ep. IX. 6. 147

világban egyedül neked jutott olyan kitüntetés, hogy a vértanú Ferreolus testét Julianusunk151
fejével együtt várostokba visszavitesd. Dühödt keresztényüldözők adták őket egykor a
vérszomjas hóhér kezére. Ereklyéikért viszonzásul méltán kérjük, hogy városunk védelmet
kapjon tőletek, hiszen védelmezőiteket városunk juttatta vissza hozzátok. Kegyeskedj
megemlékezni rólunk, püspök uram.

SIDONIUS, Ep. VII. 2.
Kelt: 471 elején Clermontban
Sidonius Graecus152 püspök úrnak üdvözletét küldi

1

Ó, legtökéletesebb püspök, mikor dicsérettel halmozol el,153 ha valamit faragatlan

stílusban megírtam, csak bátortalanságomat növeled.154 És bárcsak ne érne vád, amiért előző
levelemben155, bár röviden, mégis az igazságtól távoli,156 sőt azzal ellenkező dolgokat írtam;
mert a furfangos vándor157 kihasználta tájékozatlanságomat.158 Ugyanis közönséges
kereskedői szolgálatait leplezve hivatalos egyházi írást159 csalt ki tőlem arról, hogy ő lector, s
az írás, mint illik, néhány köszönő szót is tartalmazott. És mint később megtudtam, ennek
ban szereplő Ambrosiusszal. O. M. Dalton II. 241–242. Idézi W. B. Anderson, 1965. 291.
Ferreolus és Iulianus mártíromságának időpontját és körülményeit nem ismerjük. Grieffe a Decius-féle
keresztényüldözésre gondol feltételesen. Grieffe, 1957. p. lll. n. 76. Iulianusnak Brivas városában (Brionde,
Allier közelében) volt egy ereklyetartója. Róla: Greg. Tur. Hist. Franc. II. 11. Iulianus nem azonos a Sid. ep.
IX. 5-ben említett Iulianusszal. Ferreolus nem azonos Tonantius Ferreolussal: Sid. Ep. I. 7. 4; II. 9. 1; VII.
l2. , sem fiával: Sid. Ep. IX. 3; IX. 15.
152
Graecus Massilia (Marseille) püspöke 485-500 között. Hozzá szól még a Sid. ep. VI. 8; VII. 2; VII. 7; VII.
10; IX. 4. Említi a Sid. ep. VII. 6. 10. és VII. 10. -ben. MGH AA VIII. p. LXIX. Grieffe, 1957. 61.
153
V. ö.: Plinius Ep. IX. 13. 21.: „laude cumularet” (ed.: T. E. Merill, 1922. 238. ) „. . . dicsért versengve”
(Ford.: Muraközy Gy. 1981. 288. ) Ep. III. 11. 8. „quod. . . apud te tantis laudibus comulat” (ed.: T. E. Merill,
1922. 80. ) „hogy előtted annyi dicsérettel emlékezik meg rólam” (Ford.: Muraközy Gy. 1981. 90)
154
V. ö.: Symmachus Ep. VII. 60. 1. (ed.: O. Seeck, 1883. 193); Symmachus Ep. VIII. 22. 2. (ed.: O. Seeck,
1883. 221) ; Symmachus Ep. IV. 26. 8. (ed.: O. Seeck, 1883. 107). Plinius Ep I. 8. 5.: „onerabit hoc
modestiam nostram” (ed.: T. E. Merill, 1922. 12) „rossz fényt vet szerénységemre” (Ford.: Muraközy Gy. ,
1981. 14); Plinius Ep. I. 14. 10.: „non onerare eum laudibus” (ed.: T. E. Merill, 1922. 22) „ne terheljem
agyon dicséretekkel” (Ford.: Muraközy Gy. ,1981 24. )
155
Az itt említett előző levél a Sid. Ep. VI. 8. Ugyanezt a levelet említi még a Sid. Ep. VII. 2. 8. -ban is.
„primore congressu”: v. ö.: Sid. Ep. III. 13. 11.
156
veritati resultantia: v. ö.: Sid. Ep. V. 17. 1.
157
Amantius gyakran közvetítette Sidonius és Graecus leveleit. v. ö.: Sid. Ep. VII. 7. 1; IX. 4; VI. 8.; V.ö.:
Martialis, Epigr. V, 103.
158
„callidus viator imposuit”: v. ö.: Martialis III. 57. 1. (ed.: J. Borovskij, 1976. 72. )
159
Az epistula formata vagy litterae formatae hivatalos egyházi bizonyítvány, amit a püspökök adtak az utazó
papoknak. Ezzel igazolták, hogy ők egyházi személyek. Feljogosította őket arra, hogy út közben misézzenek,
szállást kapjanak az egyházközségekben. Nem egyszerű ajánlólevél. Grieffe, 1965. p. 101. n. 112. A püspök
valamelyik főnökétől kért ilyet, v. ö.: Sid. Ep. VI. 8.
151

segítségével jobban gyarapodott a massiliaiak bőkezűsége folytán, mint amennyire ezt akár
állása, akár vagyona, akár származása számára biztosította volna.
2

Ha rátermett író teregetné ki mindazt, ami megtörtént, mulatságos elbeszélés

kerekedne ebből. De minthogy azt kívánod tőlem, hogy valami vidám és hosszú történetét
vigyen hozzád levelem, engedd meg, hogy anélkül, hogy sérteném komoly dolgokhoz szokott
füleidet, levélhordónk vendégségszeretetét a vígjáték sójával fűszerezve tálaljam fel neked,
nehogy olyanoknak látsszunk, hogy aki másodszor furakodik be hozzánk, azt még most sem
ismerjük ki. Egyszersmind ha az a szokás, hogy a beszélgetés témáját bárhonnan meríthetjük,
mért is keressek és szerezzek akkor anyagot messziről a beszélgetéshez, mért ne legyen
elbeszélésünk tárgya ő maga, aki tehervivője lesz levelemnek?
3

Arvernum a hazája; nem kimagasló, de megbízható családból származik, szülei nem

kérkednek előkelő ősökkel, de nem is félnek, hogy mások szolgát találnak családfájukon;
beérik szerény, de számukra elégséges vagyonnal, amit adósság nem terhel; az ilyen emberek
inkább egyházi szolgálatba lépnek, mint állami hivatalokat vállalnak. Atyja nagyon józan
ember és gyermekeivel szemben egyáltalán nem bőkezű; inkább akart ifjú fiának bármily
mértéktelen takarékosság révén nagy hasznára lenni, semmint tetszeni neki. S mikor ez az ifjú
atyját elhagyta, akkor hozzád ment egy igen könnyű poggyásszal. Ez volt minden kezdő
vállalkozó embernek legjobban terhére: mert semmi sem nehezebb a könnyű útravalónál.
4

Mégis az ő első megérkezése falaitok közé nagyon kedvezően alakult. Azonnal

elnyerte elődöd, szent Eustachius160 jóindulatát, kettős értelemben: szóban és tettben is;
szállást rövid ideig kereseti, és Eustachius gondoskodása révén könnyen talált; gyorsan
beköltözött, olcsón adták bérbe neki. Már kezdetben is gyakori látogatásokkal tisztelte meg a
szomszédokat, akik éppen nem megvetően viszonozták látogatásait újra meg újra. Figyelte az
emberek életkorát, és aszerint viselkedett velük: az idősebbeket alkalmazkodásával, a vele
egykorúakat szolgálataival kötelezte le.
5

Mások előtt erkölcsösséget és józan mértékletességet színlelt, ami a fiataloknál épp

annyira dicsérendő, mint amennyire ritka.161 Ezután hamarosan felhívta magára a város
előkelőinek és comesének figyelmét is nem annyira alkalmas, mint gyakori sürgölődéseivel;
megismerte őket, őt is megismerték, bizalmas viszonyba kerültek. Így szerénysége napról
napra feljebb emelte őt az előkelők baráti körében. Versengve segítette minden előkelő:
mindnyájan

160
161

támogatták

jókívánságaikkal,

sokan

tanácsaikkal,

a

magánemberek

Eustachius Graecus előtt Marseille (Massilia) püspöke volt.
„tam laudandum in iuventuta quam rarum”: v. ö.: Plinius Ep. VII. 31. 6. (ed.: T. E. Merill, 1922. 201);
Plinius Ep. II. 7. 3. (ed.: T. E. Merill, 1922. 42. ), Plinius Ep. VIII. 23. 3. (ed.: T. E. Merill, 1922. 225. )

adományaikkal, a tisztviselők pedig pártfogásukkal voltak hasznára; ezáltal emberünk
reményei és vagyona hirtelen és ugrásszerűen növekedett.
6

Véletlenül úgy esett, hogy a fogadó mellett, ahol ő megszállt, a szomszédban egy

asszony lakott, aki épp oly tekintélyes volt vagyona, mint erkölcsei miatt. Ennek a lánya a
gyermekkorból már kinőtt, de a férjhez menés idejét még nem érte el. Emberünk kedveskedett
vele – ez még a kislány162 serdülő kora miatt az illem határain belül volt, – a egyszer
kislányok játékához való ízléstelen, máskor ócska holmit163 adott neki; ezekkel a kis
figyelmességekkel nagyon magához kötötte a leányka lelkületét.
7

Múltak az évek, és elérkezett a házasságkötés ideje; mért vegyem tovább igénybe a

türelmedet? A magányos, szegény, jöttment ifjú, aki hazáját és családját nemcsak atyjának
tudta, hanem beleegyezése nélkül hagyta el, megkérte a nem alacsony származású és jelentős
vagyonú lányt, s megkapta és feleségül is vette a püspök közbenjárásával, mert ez úgy tudta,
hogy lector, és a comes kezeskedésével, mert az cliensnek hitte, s mivel az anyós nem
vizsgálta az ifjú vagyonát, a menyasszony pedig nem vetette meg ezt az alakot. Megírták a
házassági szerződést, és ha a városka környékén van valami kis birtokocska, azt komédiába
illő bőbeszédű túlzásokkal foglalták bele a szerződésbe.
8

Mikor megtörtént ez a törvényes csalás és ünnepélyes rászedés, a szegény szerető

magához vette gazdag feleségét és gondosan felkutatva és összegyűjtve apósa egész vagyonát,
és ehhez még hiszékeny és bőkezű anyósa jótékonyságának nem csekély ajándékait, az éles
eszű és fortélyos szemfényvesztő szülővárosába ment vissza.164 Mikor az ifjú feleségével
együtt elutazott, a lány anyja pert indított a durva eszközökkel elkövetett zsarolás miatt, és
csak most szomorkodik az eljegyzési ajándék csekély voltán, amikor már számos unokájának
örvendezhetne. Anyósát megbékíteni ment oda a mi Hippolytusunk, mikor első levelemet
vitte.
9

Ismered most már a kiváló ifjú milétosi vagy atticai novellához 165 hasonló történetét,

egyszersmind bocsáss meg amiért a levél szokásos terjedelmét átléptem,166 mert azért írtam
ilyen részletesen, hogy ne ismeretlenként fogadjátok azt, akit mint polgártársatokat már
162

„infantulae” : v. ö.: Apuleus, Metamorph. X. 28. (ed.: R. Helm 1955. 258. )
„ludo apta virgineo scruta”: v. ö.: Claudianus XXXVI. 162. (ed.: Th. Birt, 1892. 383. )
164
„corollario facilitatem credulitatemque munificentiae socralis emungens”: v. ö.: Plautus, Bacchides V. II.
1101: „misero me auro esse emungenam” (ed.: A. Ernout, 1933. 74) „s aranyara csúfságra kicsalták” (Ford.:
Devecseri G. , 1977. I. 256. ) ; Plautus, Bacchides IV. IV. 701. (ed. A. Ernout, 1933. 51); Plautus, Epidicus
III. V. 494. (ed.: A. Ernout, 1961. 149); Terentius, Phormio IV. 4. 1. (ford.: Maróti E. 1961. 125. );
Horatius, Ars poetica 238. (Szerk.: Borzsák I. 1961. 586. )
165
A miletosi vagy atticai novella szellemes, gyakran erotikus tárgyú műveket tartalmazó műfaj. Különösen
híresek voltak a milétoszi Arisztidész fabulái, melyeket Cornelius Sisenna latinra fordított, de nem maradt
ránk.
166
„praeter aequum epistularem formulam porrigenti”: v. ö.: Sid. Ep. I. 2. 1; VI. 11. 2.
163

elhalmoztatok jótéteményekkel. Egyébként a természet is úgy rendelte, hogy akit
pártfogásunkba vettünk, azzal szemben őrizzük meg jóindulatunkat. Rád pedig úgy
tekintenek, mint Eustachius püspök valóban méltó örökösére, ha pártfogoltjait továbbra is
éppúgy támogatod, mint ahogy hozzátartozóinak megadtad, amit végrendeletében rájuk
hagyott.
10

Íme,

engedelmeskedtem

neked, és

engedelmességből

vállalt

kötelességemet

hosszadalmas leírással teljesítettem; de ha valaki terjedelmes leírást kér tanulatlan írótól,167
nem neheztelhet, ha nem annyira ékesszóló, mint inkább locsogó levelet kap.168 Kegyeskedj
megemlékezni rólunk, püspök uram.

SIDONIUS, Ep. VII. 3.
Kelt: 470 és 477 között Clermontban.
Sidonius Megethius169 püspök úrnak üdvözletét küldi

1

Az engedelmeskedés kedve és vágya biztatja ugyan lelkem, mégis sokéig ás sokat

fontolgattam, elküldjem-e neked amit kívánsz tőlem, azokat a mise-előszavakat170, melyeket
írtam.171 Végül az a vélemény győzött bennem, mely megszabta, hogy engedelmeskednem
kell neked. Elküldtem tehát a kívánt dolgokat. És mit mondjak még? Vajon említésre méltó ez
az engedelmesség? Úgy hiszem, igen; mégis nagyobb a merészség. Ezzel akár vizet
hordhatnék a folyókba, vagy fát az erdőkbe;172 ezzel a vakmerőséggel Apellesnek173 ecsetet,
Pheidiésznak vésőt,174 Polyclitusnak175 kalapácsot ajándékozhatnék.
2

Bocsáss meg hát ékes beszédű, tiszteletre méltó szent atyám az önteltségért, mely

természetes csacskasággal fecseg bölcs ítélőszéked előtt. Megvan az a rossz szokásom, hogy
167

„negotium prolixitatis”: v. ö.: Symmachus Ep. II. 8. 1. (ed.: O. Seeck, 44. ); Symmachus Ep. III. 57. (ed.: O.
Seeck, 88. ).
168
„non tam eloquentes epistulas recipit quam loqueces”: v. ö.: Plinius Ep. V. 20. 5.: „aliud esse eloquentiam,
aliud loquentiam”: (ed.: T. E. Merill, 1922. 144. ) „különbség van az ékesszólás és a locsogás között” (ford.:
Muraközy Gy. Plin. 1981. 166); Plinius Ep. V. 20. 8. (ed.: T. E. Merill, 1922. 185. ).
169
Megethius valószínűleg azonos Belley (Bellitium) püspökével. 475-ben részt vett az arles-i zsinaton. MGH
AA VIII. 430.
170
Sidonius egy egész könyv terjedelmű mise-előszót irt. Gregorius Turonensis még használta őket. Greg. Tur.
Hist. Franc. II. 22.
171
„diu multumque deliberavi. . . an destinarem. . . contestatiunculas, quas ipse dictavi,”: v. ö.: Statius, Silvae,
praef. 1–5 (ford.: Muraközy Gy. ,1979. 60–61. ).
172
„fluminibus aquas silvis ligna transmittere”: v. ö.: Horatius Sat. I. X. 34. (szerk.: Borzsák I. , 1961. 416. );
Ausonius Ep. XVII. 27. (ed.: C. Schenkel, 1883. 178. ).
173
Apelles (Kr. e. 370–306). görög festő. Nagy Sándor barátja.
174
Pheidiász (Kr. e. 500–430). görög építész és szobrász.
175
Polyclitus (Polikleitosz) (?– Kr. e. 420) görög szobrász.

bár keveset mondok, sokat összeírogatok, mint ahogy a kutyáknak is velük született
tulajdonságuk, hogy akkor is morognak, amikor nem ugatnak. Kegyeskedj megemlékezni
rólunk, püspök uram.

SIDONIUS, Ep. VII. 4.
Kelt: 472 és 474 között, Clermontban. A 474. év a legvalószínűbb.
Sidonius Fonteius176 püspök úrnak üdvözletét küldi

1

Már félek akárkit is pártfogásodba ajánlani,177 mert a beajánlottnak én csak szavakat

adok, te pedig ajándékokat; hacsak nem kell a jótétemények kezdetének értékelni, hogy a
tőlem, a bűnöstől hozzád érkezők osztályrészévé válik szent közösséged. Tanú minderre
Vindiciusunk,178 aki jótékonyságod súlya miatt lassan tért haza, mert mindenhol állhatatosan
bizonygatta, hogy nagyhírű és magas állású ember vagy, ám mégsem rangod, hanem inkább
tekintélyed miatt kell dicsérni téged.
2

Beszélt arról a kedvességről, szentségről és előkelőségről, ami megnyerő

társaságodból, kedvességedből árad, és emiatt papi méltóságod mégsem veszít semmit, hisz
papi tekintélyedet nem lejáratod, hanem nyájasságoddal inkább meghajlítod.179 Amikor
megtudtam ezeket, igen fellelkesültem, hisz engem tarthatnak a legboldogabbnak, mivel Isten
kegyelméből osztályrészemül jutott baráti körödbe tartozni, oly Isten akaratába megnyugodott
lélekkel, mely lehet, hogy lázad, te mégis szoros öleléssel támogatod.
3

Fogadj el egy vallomást: csodálom ugyan a nagyon szigorú embereket, de bevallom

gyengeségemet: közömbösen tűröm, ha az ilyenek durván bánnak velem. Azt is meg kell
mondanom, hogy az ilyen emberek előtt könnyebben alázkodom meg, mint megbarátkozom
velük. Röviden: aki az őt körülvevőkkel szemben rideg, arról könnyen kiderül, hogy eltúlozva
értékeli saját képességeit;180 én mégis azoknak az erkölcsét szeretném utánozni, akik még a
tőlük távol állók ragaszkodását is igyekeznek kiérdemelni. A sok szívemhez közel álló dolog
közül nekem az a legkedvesebb, hogy megtudtam, hogy szüntelen közbenjárásoddal
176

Fonteius: Vaison (Voracingus) püspöke. 442-től. Ott volt a 441-es arausicai zsinaton mint presbyter. MGH
AA VIII. 426. Hozzá írta még az Ep. VI. 7. levelet.
177
„insinuare”: v. ö.: Sid. Ep. I. 10. 1.
178
Vindicius diaconus volt Clermontban (Augustomentum). Szerepel még a Sid. Ep. V. l. és a Sid. Ep. V. 2-ben.
179
„sacerdoti fastigium. . . comitate. . . flectitis”: v. ö.: Claudianus XXVIII. 67. „Inclinat populo regale modestia
culmen” (ed.: Th. Birth, 1892. 238. ).
180
„conscientiae dote”: v. ö.: Sid. Ep. II. 6. 1.

kiterjesztetted jelentős apostoli védelmedet lelkem legigazibb uraira, Simpliciusra és
Apollinarisra.181 Ha ez igaz, kérlek, irántuk tanúsított szereteted ne érjen véget, ha pedig
tévedés, kérlek, ne késlekedj pártfogásodba venni őket. Mellettük figyelmedbe ajánlom még e
levél vivőjét, akinek ott, Vasionensis városában tekintélyed és befolyásod gyógyítója lehet,
mert bizonyos nehézségei keletkeztek. Kegyeskedj megemlékezni rólunk, püspök uram.

SIDONIUS, Ep. VII. 5.
Kelt: 470 végén vagy 471 elején Bourges-ban (Bituriga)
Sidonius Agroecius182 püspök úrnak üdvözletét küldi

1

Megérkeztem Biturigába, ahova a polgárok határozata hívott; a meghívás oka az itteni

egyház ingatag helyzete volt, mert nemrég halt meg tekintélyes püspökük, és megindult a
versengés a világiak és az egyháziak183 között eme egyházi méltóság elnyeréséért. Forrongott
a pártoskodás által megosztott nép; kevesen ajánlottak másokat, legtöbben azonban nemcsak
hogy önmagukat vétették fel a jelöltek közé, hanem bele is bocsátkoztak a választási
versengésekbe. És ha az ember képessége szerint, követve Isten és az igazság útját, véleményt
próbál mondani, mindannyian könnyelműnek, állhatatlannak, hamisnak tűnnek, s – mit is
mondjak? – csak nyílt arcátlanság található itt.
2

És nehogy engem úgy ítélj meg, mint aki oktalanul panaszkodik, ki merem mondani

még azt is, hogy a legtöbben oly meggondolatlanok és közveszélyesek, hogy még attól sem
rettennek vissza, hogy pénzt ajánljanak fel a püspöki szék és rang megszerzéséért; és már
régen vásárra bocsátották volna, és meg is lehetne tartani az árverést, ha akadna vállalkozó
vevő, mert kétségbelesett eladó már van.184 Ezért kérlek, hogy feladatom újszerűségét,
becsületét, szükségszerűségét igen várt megérkezésed révén tüntesd ki barátságoddal és
támogasd segítségeddel.
3

És bár te Senonia metropolitája vagy, ne vonakodj tanácsaiddal orvosolni az

aquitaniaiak bajait, mert mit számit, hogy a provinciahatárok elválasztanak, mikor a vallás
181

Simplicius és Apollinaris Sidonius nagybátyjai. Stroheker N° 362, Stroheker N°21. Hozzájuk írta még: Ep.
IV. 4; VI. 12; Simpliciushoz: Ep. III. 11; IV. 7; IV. 12; Apollinarishoz: Ep. IV. 6; V. 3.
182
Agroecius: Sens (Senones) püspöke és Lugdunensis IV. metropolitája. PLRE II. 39. „Agroecius 3”. Nem
azonos a Sid. ep. V. 10. 3. -ban említett Agroeciusszal.
183
Eredetileg szükséges volt a nép és a klerikusok egyetértése a püspökválasztáskor. Ebben az időben azonban a
nép akarata egyre kevesebbet számított. v. ö.: Sid. Ep. VII. 9. 3.
184
„si quam paratus invenitur emptor, venditor tam desperatus inveniretur”: v. ö.: Sallustius, Jugurtha 35. 10.:
„Urbem venalem et mature perituram, si emptoram invenerit” (Eladó város ez, s el is kel hamarosan, ha
vevője akad. Ford.: Kurz Á. , 1981. 87. )

egyesit minket. Mindehhez még hozzájárul, hogy Aquitania prima városai közül a harcok
egyedül Arvernum városát hagyták meg a rómaiak kezében. Ezért Bituriga városa
püspökének kijelöléséhez a provincia püspökei nem jelenhetnek meg kellő számban,185 s ezt
csak a metropoliták beleegyezése pótolhatja.
4

Ami egyébként méltóságotokból eredő előjogotokra186 vonatkozik, eddig én senkit

nem jelöltem, senkivel nem tanácskoztam, senkit nem választottam ki; megőrzünk mindent
épen, háborítatlanul, teljesen, hogy ti döntsetek. Csak azt vállaltam magamra, hogy titeket
meghívjalak, kivárjam szándékotokat, dicsérjem véleményeteket, és bárkit is választanak a
püspök helyébe és méltóságára, én engedelmeskedem, ti rendelkeztek.
5

De ha – amit úgy gondolom, nem fog megtörténni, – kérésem teljesítéséről egy rossz

tanácsadó187 lebeszélne, könnyebben találhattok kibúvót megjelenésetek alól, mint az így
elkövetett bűnös mulasztás alól; viszont ha eljöttök, bebizonyítjátok, hogy püspökségeteknek
lehet határa, de szereteteknek nem.188 Kegyeskedj megemlékezni rólunk, püspök uram.

SIDONIUS, Ep. VII. 6.
Kelt: 475 tavaszán Clermontban.
Sidonius Basilius189 püspök úrnak üdvözletét küldi

1

Isten ajándékaként közöttünk korunkban újszerű, régi barátság van, s már régen

kölcsönösen egyformán becsüljük egymást. De ami közös gondolkodásunkat illeti, te vagy a
patrónus, bár merész és öntelt dolog nekem erről szólnom. Mert bűnös méltánytalanságom
akkora, hogy állandó visszaesésemet még a te imáid is alig képesek orvosolni.
2

Tehát mivel kétszeresen is mesterem vagy, mert pártfogolsz engem s mert barátok

vagyunk, továbbá mivel jól emlékszem, hogyan győztél az értelem tüzével és a szavak
áradatával, amikor a gót Modaharius190 az ariánus eretnekség dárdáit szórta rád, s te az igaz
185

Sidonius Bourges (Bituriga) népétől kapott megbízatást az új püspök megválasztásának levezetésére, ugyanis
területének egyetlen püspöke volt. Sidonius, hogy nagyobb tekintélyt biztosítson döntésének, meghívta a
szomszédos provincia Sensben (Senones) székelő metropolitáját, Agroeciust. V. ö.: Sid. Ep. VII. 5. 3.
186
„praerogativam”: v. ö.: Sid. Ep. I. 1. 2.
187
„malesuadus. . . interpres”: v. ö.: Plautus, Mostellaria I. 3. 57. (ed.: W. M. Lindsay 1903. ); Vergilius,
Aeneis, VI. 276. (ford.: Lakatos I. 1967. 214. )
188
„ terminus. . . poni. . . non potuerit caritati”: v. ö.: Fronto, Ep. ad M. Caes. I. 7. 1.: „finem ut amori nullum
neque modum statuas” (ed.: M. P. J. Hout van den, 1954. 14. )
189
Basilius egyike a 475 tavaszának végén Julius Nepos császár megbízásából Eurich nyugati-gót királlyal
tárgyaló püspököknek. Aix (Aquae Sextiae) püspöke volt. Nem azonos a Sid. Ep. I. 9. 2. -ben szereplő
Caecina Basiliussal. v. ö.: Grieffe, 1957. 252; MGH AA VIII. 421.
190
Modahariusról és erről a vitáról máshonnan nincs tudomásunk.

hit bizonyságának kardjával semmisítetted meg őt, ezért méltán neked panaszlom el –
miközben megőrzöm tiszteletemet s a békét a többi püspökeinkkel szemben –, hogy
korunkban a halandó lelkek bűnein hízó farkas191 titkon és még észrevétlenül hogyan pusztít
egyházunk nyájában.
3

Mert a régi ellenség, hogy minél könnyebben gúnyt űzzön a magukra maradt bárányok

bégetéséből, először az alvó pásztorok torkának támad. Nem feledkezem meg annyira
magamról, hogy ne jutna eszembe az engem is szorongató bűntudat, melyet még hosszú
sírásokkal kell lemosnom; mégis Krisztus segítségével a te imáid révén megszabadulok
egyszer bűneim szennyétől. De mivel a közösség üdve felülmúlja egyéni szégyenérzetemet, s
bár hitem rosszindulatú bírálója ócsárolja is bennem a lelkesedést, nem rettenek vissza, ha
gyűlöletes leszek is a világ hiúságait keresők előtt,192 és hirdetni fogom az igazságot.
4

Eurich, a gótok királya, királyságának határait a régi szerződés megsértésével és

felrúgásával fegyverei ereje révén megvédelmezte, vagy inkább kiterjesztette.193 Ezért mi,
bűnösök nem panaszkodhatunk ebben a helyzetben, és a szentek, mint te, szintén nem
vizsgálódhatnak itt. De ha kívánod, elmondom: az itt a helyzet, hogy a gazdagok itt is bíborba
ós finom vászonba öltöznek, és Lázárt itt is sebek és a szegénység sújtja;194 az itt a helyzet,
hogy – képletesen szólva – Egyiptomban élünk, és a fáraó diadémmal díszesen jár-kel, míg
Izrael teherhordó kosarat cipel;195 az itt a helyzet, hogy mint a példabeszédben, a babiloni
kemencében fövünk,196 és Jeremiással együtt hosszas jajgatással panaszkodunk a mennyei
Jeruzsálem sorsa miatt,197 míg az asszír198 királyi gőggel mennydörögve letiporja a szentek
szentjét.
5

Ha a boldogságnak ezeket a jelenlegi és jövendőbeli változandóságait nézem,

könnyebben viselem el a közös szerencsétlenséget; először, mert ha meggondolom, hogy mit
érdemeltem ki, bármilyen szerencsétlenség jut is osztályrészemül, könnyűnek gondolom azt;
azután pedig, mert határozottan tudom, hogy a lelkiismeret legjobb gyógyszere, ha ezen a
világon a szenvedések különböző ostorcsapásai érnek minket.
6
191

De be kell vallanom, hogy a gótok előbb említett királya hatalmánál fogva méltán

A farkas ebben az összefüggésben bizonyára Eurich, az ariánus nyugati-gót király.
„sub vanitatis invidia”: v. ö.: Sid. Ep. I. 7. 9.
193
A 475-ös Julius Nepos és Eurich megbízottai közötti tárgyalásokról van szó. Eurich megkapta Auvergne
vidékét és s korábbi szerződésekben a nyugati-gótoknak juttatott „sors” Eurich regnumává vált.
194
„ut et dives hic purpura byssonue veletur et Lazarus hic ulceribus et paupertate farlatur”: v. ö.: Lukács XVI.
19. (Nov. Test. 1914. 200. ).
195
„ut. . . Pharao incedat cum diademate, Israelita cum cophino”: v. ö.: Zsoltárok LXXX. 6. (Bibl. 1887. 607.);
Iuvenalis, Sat. III. 14. és VI. 542. (ford.: Muraközy Gy, 1964. 78. és 160. ).
196
Dániel III. 19–20. (Bibl. 1887. 977. ).
197
Jeremiás siralmai I. 1.
198
Az asszír: Nabu-kuduri-usur (Kr. e. 605–562)
192

félelmetes ugyan, mégis én nem a római városok, hanem a keresztény törvények elleni
ármánykodásaitól félek. Mert mint mondják, a katolikus név említése annyira felingereli
szívét és száját, hogy nem lehet eldönteni, vajon népe vagy szektája vezetője-e.199 Ezenfelül
kitűnő katona, és heves lelkű fiatalember, akinek az az egyetlen tévedése van csupán, hogy
tárgyalásainak és terveinek minden sikerét igaznak vélt hitének tulajdonítja, melyet többre
becsül a földi boldogságnál.
7

Ezért ismerd meg mihamarabb a katolikus vallás rejtett baját, hogy siess hathatós

orvosságot hozni. Burdigala, Petrogori, Ruteni, Lemovices, Gabali, Helusani, Vasates,
Convenae, Auscenses200 és még sok más város, miután püspökeik meghaltak, elárvult, mert a
meghaltak hivatalába azóta egyetlen püspököt sem választottak, és emiatt a hívők az
alsópapság szolgálataihoz folyamodnak, ami a vallásos élet súlyos hanyatlását hozza magával.
S ami többnyire ismeretes, a püspökök halála napról napra segíti az elpártolást, és nemcsak
akármelyik mostani eretneket, hanem a régi eretnek vezetőket is képes lenne megdöbbenteni,
annyira szorongatja a püspökök halála után árván maradt hívőket pusztuló hitük miatti
kétségbeesésük.
8

Az elárvult201 egyházmegyékkel és egyházközségekkel senki sem törődik. Láthatod,

hogyan omlanak és dőlnek le a templomok tornyai, vagy hogyan torlaszolja el tüskés bokrok
termése a kidőlt ajtajú bazilikák bejáratát. Fájdalom, nemcsak a félig nyitott előcsarnokokban,
hanem a gaztól zöldellő oltárok tövében is barmok legelnek. De nemcsak a falusi
egyházközségek ilyen elhagyatottak, már a városi templomokban is ritkulnak az
összejövetelek.
9

Hisz milyen vigasztalás marad a hívőknek, amikor nemcsak papjaik tanítása, hanem

papjaik emléke is elvész számukra? Hiszen mikor egy pap meghal, és nincs aki a haldokló
áldásával papi méltóságának örökét átvegye, abban az egyházközségben nem a pap hal meg,
hanem a papság hal ki. És mit gondolsz, milyen remény marad még, ahol egy ember halála
véget vet a vallásnak? Vizsgáld meg mélyebben202 az egyházférfiak veszteségeit, s bizonyára
megérted, hogy ahogy csökken a püspökök száma, úgy nő a híveinket fenyegető veszély.

199

Eurich bigott ariánus volt. Ennek ellenére nem üldözte úgy a keresztényeket, mint Geiserich. Néhány
püspököt száműzött, s néha megakadályozta, hogy a meghalt püspökök helyére újakat válasszanak.
200
Burdigala = Bordeaux, Petrogori = Perigaux, Ruteni = Rodez, Lemovices = Limoges, Gabali Loyen szerint
inkább a mai Mende mint a mai Javols. Loyen ED. Sid. II. p. XVIII. n. 2. (Gabali Javols vagy Mende?) Az
alemannok a III. században lerombolták Jevolst ás ezután az egyházi körzet központja Mende lett. v. ö.: Ihm.
M.: Gabali, PW–RE VII (1910)416; Helusani = Eauze, Vasates = Bazas, Convenae = Saint-Bertrand,
Auscenses = Auch.
201
„desolatis”: v. ö.: Sid. Ep. III. 1. 4.
202
„altius inspicite”: v. ö.: Sid. Ep. IV. 9. 1; Plinius V. 14. 5. (ed. T. E. Merill, 1922. 139.)

Hallgatok társaidról, Crocusról és Simpliciusról,203 akiket egyformán elűztek a nekik átadott
püspöki székükből, és a különböző elűzetés kínja gyötri őket. Mert egyikük azt fájlalja, hogy
nem is láthatja azt, ahova vissza szeretne térni, a másik pedig azt, hogy látnia kell, ahova nem
térhet vissza.
10

Neked központi helyed van az igen tisztelt püspökök, Leontinus, Faustus és Graecus204

között, városod fekvése, rangidősséged és a mi barátságunk miatt; a ti közvetítésetekkel folyik
ez a szerencsétlen tárgyalás205, ti hozzátok mindkét királyság feltételeit és szerződéstervezetét.
Intézzétek el, hogy a barátsági szerződés első pontja az legyen, hogy a püspökök
kinevezésének engedélyezésével Gallia népei közül azokat, akiket a gótoknak juttatott terület
határai zárnak körül, megtarthassuk hitükben, még ha a régi szövetségi viszony nem marad is
érvényben. Kegyeskedj megemlékezni rólunk, püspök uram.

SIDONIUS, Ep. VII. 7.
Kelt: 475 július közepe táján Clermontban
Sidonius Graecus206 püspök úrnak üdvözletét küldi

1

Íme, ismét visszatér Massiliájába szószátyár207 Amantiusunk, és mint szokása, haza

szeretne vinni valamit a városban szerzett zsákmányából, noha legalább ... a kikötő208
rakománya tetszett volna meg neki. Ez alkalommal többet is csevegnék tréfásan, ha egy és
ugyanaz a lélek egyszerre tudna mutatni jókedvet és tűrni szomorúságot. Hiszen a föld e
203

Crocus a régi kutatók szerint Nimes (Nemausus) püspöke volt. Duchesne véleménye szerint csak a VII.
században volt ebben a városban ilyen nevű püspök. Duchesne, Fastes Épsc. I. 313. (idézi A. Loyen, 1970.
320.) Crocushoz Lucidius (?) 470–471 körül írt egy levelet. MGH AA VIII. 290–291; Simplicius máshonnan
ismeretlen. Nem azonos a Sidonius által máshol említett Simpliciusszal. Eurich 471-ben száműzte és
megfosztotta püspöki méltóságától. Griffe, 1957. 63–64.
204
Leontius Arles (Arelate) püspöke (v. ö.: Sid. Ep. VI. 3.); Faustus Riez (Reiensis) püspöke és Lerins apátja (v.
ö.: Sid. Ep. IX. 3. 9; Sid. carm. XVI. ); Graecus Marseille püspöke. (v. ö.: Sid. Ep. VI. 8; VII. 2; VII. 7;
VII. 10; IX. 4.)
205
475-ben Eurich felajánlotta Provance-t Auvergne-ért. Két küldöttség tárgyalt Eurichkal. Nem tudjuk
pontosan, hogy kik vettek részt a tárgyalásokban. Julius Nepos császár (474 jun. 24–475 aug. 28) először
talán Epiphaniust, Padova püspökét küldte követségbe. (Ennodius, V. Epiph. 81. ) A Sidonius által itt
emlegetett püspököket Ennodius nem nevezi meg, de Sidonius sem említi Epiphaniust. Valószínűleg
Epiphanius megkapta Eurich javaslatát és a tárgyalásokat a későbbiekben Basilius és a másik három itt
említett püspök folytatta. Nem tudjuk, hogy Sidonius ismerte-e a tárgyalások részleteit. Stevens 1933. 158–
160, 198–199, 207–211; L. Smith, 19412. 491.
206
Graecus Marseille (Massilia) püspöke.
207
„nugigerulus”: v. ö; Plautus Aulularia III. 5. 51. (ed.: W. M. Lindsay, 1903.)
208
„cataplus”: Sidonius használja még az Ep. VI. 8. 1. -ben. v. ö.: Martialis XII. 74. 1. és Ausonius Ordo urbium
Nubilium XIII. 21. (ed.: C. Schenkel 1883. 102.)

félreeső szegletén helyzetünk itt és most olyan szerencsétlen – mint a hír is megerősíti –, hogy
a háború idején kisebb volt nyomorúsága, mint lesz a békében.
2

A mi szolgaságunk lett más biztonságának váltságdíja. Váltságdíj – ó, fájdalom – az

arvernumiak szolgasága, akik ha visszagondolunk a régi időkre, egykor a latinok testvérének
nevezni és trójai vérből származó209 népek közé kívánták magukat sorolni.210 Ha a legutóbbi
eseményeket említjük, ők azok, akik saját csapataikkal tartóztatták fel a közös ellenség
támadását; akik gyakran falaik közé zárva sem ijedtek meg a gótoktól, és akik viszont
rémületet okoztak a táborukba elsáncolt támadók között. Ők azok, akik ellenséges
szomszédjaikkal vívott csatában épp úgy voltak vezérek, mint katonák; mégis, ha valamilyen
kedvező dolog történt, a szerencse titeket bátorított, ha pedig valami kedvezőtlen, őket
csüggesztette a balsors. Ők az állam iránti szeretetből nem féltek törvény kezére adni a
provinciát a barbároknak kiszolgáltató Seronatust,211 akit ezután az állam a bizonyítékok
ellenére is alig mert halálra ítélni.
3

Mi érdemeltünk szükséget, lángokat, vasat, dögvészt, kiontott vérrel hizlalt kardokat

és koplalástól lesoványodott katonákat? E híres béke kedvéért téptük ki megrepedt falaink
réseiből a füveket eledelül, gyakran tapasztalatlanságból a nyers mérgező fűszálakkal
vegyesen, mert gyakran mohón szedte kezünk ezeket is meg nem különböztethető leveleik,
azonos színük és nedveik frissessége miatt? Oly sok és oly nagy önfeláldozásunkért, melyet
tanúsítottunk, mint hallom, most mint fölösleges terhet, kidobtok a hajóból?
4

Imádkozunk, hogy te és a küldöttség tagjai szégyenkezzetek a szerződés miatt, mely se

nem hasznos, se nem tisztességes. Ti folytatjátok a tárgyalásokat; rátok bízták a császár
távollétében nem csak a béketárgyalás befejezését, hanem a békeszerződés életbe léptetését
is.212 Kérjük, bocsásson meg fületek az igazság keménységéért, melyből a fájdalom elveszi213
a szemrehányás gyűlöletességét. Alig gondoltok a közjó érdekére, és midőn összejöttök
tárgyalni, nem annyira a közös veszély elhárításával törődtök, mint inkább egyéni érdekekért
fáradoztok; és különösen mert gyakran és régóta teszitek ezt, kezdtek már nem elsők, hanem
209

Ugyanez a gondolat; Sid. carm. VII. 139; v. ö.: Lucanus I. 427–428. (ed.: C. Hosius. 1905. 18.)
V. ö.: Sid. carm. VII. 139; Lucanus I. 427. (ed.: C. Hosius, 1905. 18. )
211
Seronatus: A VII provinciarum vicariusa volt 469 körül. Az ekkor folyó gót támadások során igyekezett a
területet a gótok kezére játszani. A Birodalomhoz hű arvernumi senatorok bíróság elé állították és a császári
kormányzat vonakodása ellenére kivégeztették. Stroheker N° 352; Róla még: Sid. Ep. II. 1. 1; V. 13.
„Seronatus barbaris provincias propinantem”: v. ö.: Sid. Ep. II. 1. 1.
212
Julius Nepos császár nem hagyta el Itáliát. A tárgyalásokat az Ep. VII. 6. 10-ben felsorolt négy püspökre
bízta. Ezért a fenti mondat „vos”, „vobis”, „vestras” kifejezései valódi többes számok, nem csupán
udvariassági formák.
213
A nyugati-gótok az elfoglalt területek püspökei közül többet száműztek. Míg korábban Marseille (Massilia)
Aix (Aquae Sextiae) és Riez (Reiensis) püspökei a metropolita címért versengtek, most a gót terjeszkedés
előrehaladásával nemhogy metropoliták nem lettek, de még püspökök se mindig maradhattak. Griffe, 1957.
129–133.
210

utolsók lenni provinciátok lakosai között.
5

De meddig tarthatnak ezek az ámítások? Előkelőink maguk sem sokáig

dicsekedhetnek nevükkel, ha kezdik elveszíteni alárendeltjeiket. Ezért akár a tárgyalásokon,
vagy ahol csak módotokban áll, vágjátok el214 az annyira rút megegyezés útját. Ha szükséges,
mi még mindig szívesen vállaljuk az ostromot, a harcot, az éhséget. Ha pedig kiszolgáltattok
minket, akiket az erőszak sem volt képes leigázni, biztos találtok barbár megoldást, amit
gyávaságotokban ajánlhattok.
6

De mért lazítjuk meg mérhetetlen fájdalmunk zabláját? Inkább irgalmazzatok a

szenvedőknek és ne ítéljétek el a kesergőket.215 Mert más vidék, ha kiszolgáltatják, a
szolgaságba veti reményét, Arvernum pedig a halálbüntetésbe. Ha már végszükségünkre nem
tudtok gyógyírt nyújtani, legalább buzgó imádsággal segítsetek, hogy fennmaradjon azok
vére, akiknek szabadsága haldoklik; készítsetek elő földet a száműzötteknek, váltságdíjat az
elfogottaknak, útravalót az elvándorlóknak. Ha a mi falainkat megnyitják az ellenség előtt, a
tiétek ne legyen bezárva a jövevények előtt. Kegyeskedj megemlékezni rólunk, püspök uram.

SIDONIUS, Ep. VII. 8.
Kelt: 470 végén vagy 471-ben Clermontban vagy Bourges-ban.
Sidonius Euphronius216 püspök úrnak üdvözletét küldi

1

Minthogy az egyházi szolgálat bilincsei helyhez kötnek, szerénységem helyzetét a

legboldogabbnak akkor ítélhetném, ha miként provinciáink, úgy városaink is szomszédosak
lennének. Ugyanis kisebb-nagyobb dolgokról tanácskozhatnék így társaságodban, és tetteim
olyanokká válnának, mint valamely folyó békés és háborítatlan folyása, ha az a veled való
beszélgetésből, mintegy gyógyító forrásból eredne. Kétségkívül akkor az nem lenne sem
tajtékos a kérkedéstől, sem zavaros a büszkeség miatt, sem szennyes a bűntudattól, sem vadul
rohanó fiatalságom miatt. Sőt ha valami piszok lenne abban, ami rothadásával szennyezné,
tanácsaid forrásvize az egészet megtisztítaná.
2
214

Minthogy az efféle kívánságoknak gátat szab217 a köztünk lévő nagy távolság, buzgón

„statum concordiae. . . incidite”: v. ö.: Sid. Ep. II. 1. 4; Horatius Ep. I. 14. 36. (Szerk.: Borzsák I. , 1961.
522.) Seneca Ep. II. V(17)1. (ed.: O. Hense, 1908. 46.)
215
„nec imputate maerentibus”: v. ö.: Sid. Ep. V. 4. 1.
216
Euphronius Autun (Augustodunum) püspöke. 476-ban, idős korában halt meg. PWRE VI. 1220. Euphronius
4. Hozzá írta még az Ep. IX. 2. levelet, említi az Ep. IV. 25. 3-ban.

kérlek, szabadítsd meg tanácsot kérő hívedet a rá támadó kétségektől, és mivel Simpliciust,218
e tekintélyes férfiút, Bituriga népe magának püspökül választani sürgetve kér, döntsd el, mit
kell még tennem ebben a fontos ügyben. Ebben a dologban ugyanis velem szemben akkora
befolyásod, mások előtt pedig akkora tekintélyed van, hogyha bármit akarsz is tenni, azt
nemcsak javasolni, hanem megparancsolni is köteles vagy; hisz bármit akarsz is, az a
legigazságosabb.
3

Mégis tudnod kell, hogy erről a Simpliciusról sok jót mondtak, mégpedig a legjobbak

közül való emberek. Ezeket a tanúskodásokat én a tárgyalás kezdetén nem tartottam eléggé
megbízhatóknak, mivel eléggé hízelgők voltak. De ezután az ő ellenfeleit mindig csak
hallgatni láttam, méghozzá leginkább azokat, akik az ariánus hithez vonzódnak, de mivel
semmilyen okkal nem ajánlottak a mi hitvallásunkat vallók közül sem mást, és törvénytelenül
sem állítottak vele szemben senkit, úgy vélhetem, hogy figyelmünket a legkiválóbb férfira219
fordítottuk, akiről a rossz polgárok nem tudnak beszélni, a jók pedig hallgatni,
4

Miért mondom ezt el én, a hozzá nem értő, mintha tanácsot adnék, mikor valójában én

kérem tanácsodat. Ugyanis minden jobban megvilágosodik a papok és a nép között
nyilvánosságra hozott akaratodból, véleményedből és leveleidből. Mert nem vagyunk annyira
oktalanok, hogy úgy határozzunk, hogy meghívunk téged, ha el tudsz jönni, és mivel ez nem
lehetséges, hogy mégis kikérjük tanácsodat, ha nem akarnánk mindenben engedelmeskedni
neked. Kegyeskedj megemlékezni rólunk, püspök uram.

SIDONIUS, Ep. VII. 9.
Kelt: 471-ben Clermontban.
Sidonius Perpetuus220 püspök úrnak üdvözletét küldi

1

Megparancsoltad a szentbeszédek iránti vágyódásodban, – mert a katolikus hit

könyveinek eredeti szövegei és magyarázatai közt annyira jártas vagy, hogy azt is minden
áron meg akarod ismerni, ami bizony kevéssé alkalmas arra, hogy füleid kritikáját

217

„sunt. . . praepedimento”: v. ö.: Sid. ep. IV. 3. 4; Plautus Poenulus III. 2. 28 (ed.: W. M. Lindsay. 1903. )
Simplicius: comes et vir spectabilis. Palladius bourgesi (Bituriga) püspök veje és 471-től utódja a püspöki
székben. v. ö.: PLRE II. 1015: „Simplicius 9”; Stroheker N° 363.
219
„exactlissimum virum”: Plinius VIII. 23. 5. (ed.: T. E. Merill, 1922. 225. )
220
Perpetuus Tours (Turones) püspöke 458 és 488 között. Lugdunensis metropolitája. PWRE XIX. 904.
Perpetuus 4; PLRE II. 860. Stroheker N° 295.
218

kiérdemelje –, hogy küldjem el neked azt a beszédet, melyet Bituriga népének mondtam el a
templomban, és melyet becsületes és tanító szándékával összhangban sem a retorikai
felosztás, sem szónoki fogások, sem díszes nyelvtani alakzatok nem szépítettek.
2

És azt sem tehettem meg, amit a szónokok mostanában szoktak, hogy a vita záró

részéhez történelmi tanulságokat, vagy költői metaforákat és szellemességeket fűzzek.221
Ugyanis ha engem a végletekbe sodort volna a pártok viszályának és szeszélyének
szenvedélye, úgy beszédemet a jogtalanság táplálta volna, s elfogultságom elrabolta volna
tőlem a beszédre szánt időt. Mert oly nagy volt a vetélytársak sokasága, hogy egyetlen
püspökség nagyszámú jelöltjét két püspöki szék sem tudta volna befogadni. Valamennyien
elégedettek voltak önmagukkal, és mindnyájan elégedetlenek egymással.
3

És nem is tudunk semmit elhatározni a közösség érdekében, hacsak a nép le nem

csendesedik, és lemondva saját szavazati jogáról alá nem veti magát a papok szavazatának.222
A papok közül néhányan magukban ténylegesen neheztelnek, azonban nyilvánosan még csak
nem is zúgolódnak, ugyanis legtöbben épp úgy félnek saját rendjüktől, mint a polgároktól.
Tehát a nyilvánosság előtt mindegyik óvakodik mindegyiktől, így aztán mindnyájan
tiltakozva hallgatják meg azt, amit később már maguk is állhatatosan hirdetnek.
4

Fogadd tehát e könyvecske mellékelt lapjait, Krisztus a tanúm, egy fél nyári éjszakán

diktáltam ezt, és félek, nehogy olvasása közben jobbnak hidd, mint megérdemli.223
Beszéd
5

Az évszázadok története azt mutatja, kedveseim, hogy a filozófusok hamarabb

ismertetik meg tanulóikat a hallgatás türelmével, mint a beszéd tudományával,224 és így azok,
akik kezdők, öt csendes évet vállalnak magukra a vitatkozók katedrái között, hogy
elhamarkodottan ne dicsérjék valaki tehetségét, mielőtt azt illően meg nem ismerték volna.
Így van az, hogy ha azok közül valaki a hosszú hallgatás után beszél, aki őt hallgatni kezdi,
nem hallgat, mivel amíg a tudás természetét meg nem ismeri, nem nagyobb dicsőség
elmondani, amit megismertünk, mint elhallgatni, amit nem ismerünk.
6

De most középszerűségemre ettől egy nagyon távoli feladat vár, melyek súlya

ránehezedik a lélegzetállító mélységen és gyalázatos mocsáron átlépőre, hisz előbb, mint
bárkinek a jók közül, teljesítenem kellene a tanulás kötelezettségét, és mégis a mások
tanításának kötelezettségét teljesíteni kényszerülök. Ehhez a lehetetlenséghez járul még
221

„scintillasve controversalium clausularum”: v. ö.: Symmachus VII. 9. (ed.: O. Seeck,1883. 179. )
ld. 38. jegyzet
223
„plurimum vereor ne ipsi amplius lectioni, quae hoc de se iprobat, quam mihi credas: v. ö.: Statius, Silvae I.
praef. l5–l6 (ford.: Muraközy Gy; 1979. 61. ); Ausonius, XXI 1. 20. és XVI. 1. 9. (ed.: C. Schenkl,1883.
182. és 174. )
224
Ez Pithagorasz iskolájában volt szokás. V. ö.: Apuleus, Florida XV. 59-60 (ed.: E. Helm, 1959. )
222

szerénységemnek az a terhe is, hogy megparancsoltátok nekem, méghozzá hivatalos irat
utasításával, hogy válasszak olyan püspököt a szent és a főpapságra legalkalmasabb pap színe
előtt, aki midőn saját egyházmegyéjének feje, az én hasznomra is lesz, mivel igen
kiemelkedik tanulmányai, az ékesszólása, a kora, és papi évei tekintetében; és én azt fogom
mondani a metropolitának,225 mint provinciabeli és fiatalabb, hogy egyformán magamban
hordom a tapasztalatlanok bátortalanságát és a szentek elégedetlenségét.226
7

De minthogy tévedésetekben úgy tetszett nektek, hogy én, aki ugyan híjával vagyok az

okosságnak, Krisztus segítségével számotokra olyan bölcs püspököt keressek, kinek
személyében minden jóság egyesül, nos, tudjátok meg, hogy egyetértésben hozott
határozatotok számomra nagy megtiszteltetést, de még több terhet jelent. Először is ítéljétek
meg a közvélemény nagy súlyát, amikor a kezdőtől tökéletes döntést vártok el, s a
tanácskozásban a helyes út kijelölését követelitek attól, ki még – mint bizonyára emlékeztek –
, a minap maga is a tévedés útját járta. Tehát mivel ez volt szívetek szándéka, könyörgöm,
amilyen bizalommal biztatok bennem, épp annyira imádkozzatok értem, és szerénységemet ne
tapssal jutalmazzátok, hanem méltóztassatok imáitokkal az égbe emelni.
8

Először is jó ha tudtok arról, hogy az ellenkezés mily Scyllái és mily acsarkodás,

méghozzá mily emberi acsarkodás közé kergetett engem a titeket megrágalmazni törekvők
forgataga. Mert bizonyos erő van a bűnökben is; ezért tudja kevesek gonoszsága beárnyékolni
sokak ártatlanságát, ezzel szemben néhány jó ember közismert erényessége nem szolgálhat
mentségül sokak gonoszságáért.
9

Ha bárkit javasoltam a szerzetesek közül, még ha olyat is, aki annyira tiszteletre

méltó227 szerzetesi életet él, hogy csak Paulushoz, Antoniushoz, Hilariushoz, vagy
Macariushoz lehet hasonlítani, fülemet rögtön fölsértette228 a hitvány törpék zajongása, akik
tiltakozva kiáltoztak: „ő, akit javasoltál, nem a püspöki, hanem inkább az apáti tisztséget
tölthetné be, hiszen inkább képes az égieknél a lelkekért közbenjárni, semmint testünkért a
földi hatóságoknál.” Ki ne háborodna fel, midőn látja, hogy az erényt, a tisztaságot, úgy
mocskolják be.
10

Ha szerény jelöltet választunk, közönségesnek mondják; ha büszkét jelölünk,

gőgösnek vélik; ha kevésbé képzettet, tudatlansága miatt gúnyolják ki; ha pedig valamiben
képzettet, ismereteit felfuvalkodottságnak kiáltják ki; ha szigorút jelölünk, mint kegyetlentől
225

PLRE II. 39. „Agroecius 3” szerint talán azonos az Ep. VII. 5. -ben említett Aroeciusszal.
ld. 40. jegyzet.
227
„praerogativa”: v. ö.: Sid. Ep. I. 1 . 2; VII. 14. 7.
228
„aures. . . murmur everberat”: v. ö.: Sid. Ep. I. 3 . 2; Plautus Amphitrite I. 1. 177. (ed. W. H. Lindsay, 1903.
); Lucanus VII. 25. (ed.: C. Hosius, 1905. 192. ); Ausonius E XV. 5. (ed.: L. Schenkl, 1883. 173.)
226

borzadnak tőle vissza; ha engedékenyt, könnyelműséggel vádolják; ha egyszerű embert
jelölünk, lenézik, mint bárgyút; ha éles eszűt terjesztünk elő, kerülik, mert ravasz; ha
lelkiismereteset, babonásnak kiáltják ki; ha engedékenyet, hanyagnak ítélik; ha leleményeset,
kapzsinak tartják; a nyugodt jelöltet gyávának minősítik; ha mértékletes embert jelölünk, mint
zsugorít fogadják; ha olyat, ki az étkezésben gyönyörködik, falánksággal vádolják; ha pedig
olyat, ki gyönyörködve koplal, hiúnak bélyegzik.
11

A

könnyedséget

mint

szabadosságot

kárhoztatják;

a

szerénységet

mint

bárdolatlanságot vetik meg; aki mosolyog, azt saját keserűségük miatt nem találják
kedvesnek; a nyájas náluk közönségessé értéktelenedik. És így bárhogyan él az ember, a
jobbak erkölcsét229 mégis mindig úgy kikezdi a gyalázkodók nyelve, mintha kétélű horog
marna belé. Ilyen körülmények között a világiak önfejűsége és az egyháziak szabadossága
vonakodva veti alá magát egy fegyelmezett szerzetesnek.
12

Ha klerikust jelölünk, a rangban utána következők irigylik, az előtte levők lenézik őt.

Ugyanis ezek közül néhányan, hogy a többieknek a kedvében járjanak, egyedül az egyházi
szolgálatban eltöltött időt veszik figyelembe az érdemek megállapításánál; azt akarják, hogy
mi a püspökszentelésnél ne az alkalmasságot, hanem a kort vegyük figyelembe, mintha a
legmagasabb papi méltóság elnyerésének feltétele nem az erény, a becsület, a tisztesség, a
kiérdemelt közmegbecsülés lenne, hanem a hosszú élet.230 És így azok, akik szolgálatukban
lassúak, s az ellenkezésben serények, az ügyintézésben lusták, de a pártütésben sürgölődnek, a
szeretetben gyengék, a nézeteltérésekkor erősek, a féltékenység megőrzésében állhatatosak,
ítéletük szabad kinyilvánításában ingadoznak, és mégis vezetni kívánják az egyházat, bár idős
koruk miatt már ő maguk szorulnának irányításra.
13

De nem akarom kevesek nagyravágyása miatt sokáig kárhoztatni a többség

magatartását, csak azt teszem még hozzá,231 hogy mivel én név szerint senkit nem ajánlottam,
aki kimutatja sértődöttségét, ezzel bevallja, hogy visszautasítottnak érzi magát.232 Őszintén
kijelentem: sokan vannak a körülállók között, akik püspöknek alkalmasak, de valamennyien
nem lehetnek püspökök, és mivel egyesek más-más, Istentől kapott tehetséggel rendelkeznek,
mint a többiek, önmagukkal valamennyien elégedettek, a többiekkel egyikük sem.
14
229

Ha netán közéleti embert jelölnék, tüstént rám támadnának, ezekkel a szavakkal:

bonarum pars mores: v. ö.: Sid. ep. II. 4. 3.
diu potius quam bene vivere: v. ö.: Plautus Trinumnus I. 2. 27. (65) (ford.: Devecseri G. 1942. 150. )
231
hoc solum astruo: v. ö.: Plinius IX. 33. 11. (ed. : T. E. Merill 1922. 255) III. 2. 5. (65); Sid. ep. VII. 9. 24.
232
cum nullum proferam nuncupatim ille confitetur repulsam qui profitetur offensam: v. ö.: Cicero, De imperio
Cn. Pomp. 13,37.: ego autem nomino neminem, qua re irasci mihi nemo poterit, nisi qui ante de se voluerit
confiteri - De meg nem nevezek senkit, így nem is haragudhat rám senki, hacsak előbb nem akarja magáról
bevallani a dolgot, (ed.: Maróti E. 1969. 57; Cicero Válogatott művei, szerk.: Havas L. 1974. 40. ford.:
Németh B. )
230

„mivel Sidonius polgári tisztségből került egyházi méltóságba, nem hajlandó az
egyházközségből jelölni a metropolitát, büszke a születési előjogokra, dicsőíti az előkelők
által viselt méltóságokat jelvényeit, és Krisztus szegényeit megveti”.
15

Ezért a jelen körülmények között nem annyira a jók kedvessége mint a gyalázkodók

becsmérlése miatt kell szavamat tartanom (él a Szentlélek, mindenható Istenünk, ki Péter
szavaival elítélte Simon mágust, aki úgy vélte, az üdvözülés kegyelmét meg tudja venni
pénzért magának)233. Én a püspökválasztásban azt, akit számotokra alkalmasnak vélek, nem a
pénzért, nem a rokonszenvességéért támogatom, hanem eléggé mérlegelve a helyzetet, és még
inkább a személyt, a kort, a provinciát, a várost és azt a férfit, kinek életét a következőkben
ismertetem, mert őt vélem a legalkalmasabbnak.
16

A kegyes Simplicius egészen mostanáig a ti rendetek tagja volt, de mostantól fogva a

mi rendünkbe fog tartozni, mert az imént jelölte ki Isten általatok; mind magaviselete, mind
foglalkozása által mindkét pártnak megfelel: az állam megtalálja benne amit csodálhat, és az
egyház amit szerethet benne.
17

Ha tisztelnünk kell származása miatt (mivel az evangélista bizonyítja, hogy ezt sem

szabad elmulasztani, ugyanis Lukács mikor belekezdett keresztelő János dicséretébe,
legfontosabbnak azt tartotta, hogy papi családból származott, de élete nemességét
magasztalva elsőként mégis családja rangját emelte ki):234 Simplicius ősei magas egyházi
vagy polgári hivatalokat viseltek; elődei minkét tekintetben kiemelkedtek: vagy püspökként,
vagy praefectusként váltak híressé; így ezeknek az ősöknek mindig gyakorlatuk volt az
emberi vagy az isteni törvény hirdetésében.
18

Ha valóban alaposan megvizsgáljuk Simpliciusunk cselekedeteit, úgy találjuk, hogy őt

a spectabilisek között az első helyre kell tennünk. De joggal mondjátok, hogy az illustris
címet bíró Eucherius235 és Pannychius236 magasabb rangúak; egészen idáig így is volt, de
most már a püspökjelöltségre a kánon szerint nem alkalmasak, mivel mindketten másodszor
nősültek. Ha életkorát vizsgáljuk, még rendelkezik a fiatalság hatékonyságával, de már az
öregkor bölcsességével is.237 Ha műveit, vagy tehetségét nézzük, tehetsége vetekszik
tudásával.
19
233

Ha emberségét kutatjuk, túlságosan is bőkezűnek találjuk polgárhoz, paphoz,

V.ö.: Ap. csel. VIII. 18–24 Nov. Test. 1914. 332.
Lukács I. 5. 17. (Nov. Test. 1914. 138. )
235
Eucherius Auvergne-ben (Arvernum) élt. Vir inlustris. Kitűnt bátorságával Clermont gótok elleni védelmében
(471–474). Victorius, a terület későbbi nyugati-gót helytartója 479-ben kivégeztette. Hozzá írta még Sidonius
az Ep. II. 8. -at. v. ö.: PLRE II. 406. „Eucherius 4”, Stroheker N°121.
236
Pannychius Auvergne-ben (Arvernum) élt, vir inlustris. Hozzá szól még az Ep. V. 13. v. ö. PLRE II. 829.
"Pannychius"; Stroheker N°276.
237
efficaciam de iuventute, de senectute consilium: v. ö.: Sid. ep. VII. 2. 1.
234

idegenhez, a kicsihez és a nagyhoz egyaránt, és gyakran ismeri meg kenyerét még az is, aki
vissza sem akarja adni. Ha követség vállalásának terhe nehezedett rá, gyakran állt ezért a
várósért subás királyok vagy bíborba öltözött császárok előtt. Ha azt vizsgáljuk, melyik
mester vezette be a hit alapjaiba, hogy közmondással szóljak: volt otthon, akitől tanulhatott.238
20

Végül ő az az ember, kedveseim, akinek a sötét börtönben a barbár cella sokszoros

zárait isteni sugallat nyitotta meg.239 Őt, ahogyan hallottam, mind az apósa, mind pedig az
apja mögé helyezendőnek kiáltottátok ki a püspökválasztáskor, és aki, mikor idővel a
dicséretek sokaságával hazatért, jobban kívánta, hogy őseit tiszteljék meg e ranggal, mint saját
magát.
21

Majdnem elhallgattam, amit elfeledni pedig nem lenne tanácsos.240 Egykor Mózes

korában, mint a zsoltáríró mondja: „a régi napokban”, hogy a frigyszekrénynek szép hajlékot
emeljenek, a pusztában egész Izrael Bezaliel lábaihoz gyűjtötte a felajánlott költséget.
Salamon azután, hogy a templomot Jeruzsálemben felépítse, munkára hívott minden férfit a
népből, és felhalmozta a palesztinoktól zsákmányolt kincseket, meg a környékbeli királyságok
adóját, és a déli Sába királynőjének kincseit.241 De nektek Simplicius még fiatalon,
katonaként, egyedül épített templomot, még mint filius familias, de már mint családapa, és
nem tette nyilvános ígéretét sem az idősek fukarsága242 sem a szegényebbek megfontoltsága
bizonytalanná, és mégis erkölcsös volt a tett, melyről hallgatott.
22

Mert ha nem tévedek, ettől a férfitől idegen minden népszerűség-hajhászás; nem keresi

mindenkinek, hanem csak a jóknak a kegyét; nem alázza le magát a különbség nélküli
barátkozás révén, hanem megbecsült lesz megfontolt barátkozása miatt; és vetélytársainak
inkább használni kíván, mintsem tetszeni, azokhoz a szigorú atyákhoz hasonlóan, akik
fiaiknak nem annyira kívánságaira, mint inkább érdekeire gondolnak; a balsorsban helytáll,
kétséges körülmények között megbízható, kedvező körülmények között pedig józan,
megjelenésében egyszerű, beszéde

érthető,

barátságban

egyenlőségre törekszik,

a

tanácsadásban kitűnő; a kipróbált barátságra kitartóan törekszik, azt állhatatosan fenntartja,
tartósan ápolja; az ellenségeskedést becsületesen intézi el, lassan hisz, gyorsan felejt; a
legtöbbre kell értékelnünk, mert a legkevésbé nagyravágyó, a főpapi címet nem elnyerni,
hanem kiérdemelni törekszik.
238

domi habuit, unde disceret =Terentius, Adelphoe (413) III. 3. 59. (ed.: Tegyey I. 1973. 89.)
Nyilván fogoly vagy túsz volt a nyugati-gótoknál.
240
paene transieram, quod praeteriri non oportuerat: v. ö.: Sid. ep. VI. 9. 3.
241
Exodus XXXVI. 1; Számok XVII. 10; Ap. csel. VII. 44; Krónikák II. 34. 6. és VIII. 9. A Királyok első
könyve nem tesz említést arról, hogy a templom építésében külföldiek is részt vettek volna. A. Loyen szerint
Sidonius itt emlékezetből idézte a Bibliát.
242
tenacitas: v. ö.: Livius, Ab urbe cond. XXXIV. 7. (ed.: M. Nisard, 1869. 200.)
239

23

Mondhatná valaki: „vajon honnan tudtál meg róla ennyit ilyen gyorsan?” – így felelek

neki: előbb ismertem meg a biturigaiakat, mint Biturigát. Sokakat megismertem utazás
közben, sokat a közéletben, sokat adás-vétel közben, sokukat a magam, illetve az ő
száműzetésükkor. Sokat megtudtam a közvéleményből is, mivel a természet nem szab oly
szűk határokat a híreknek, mint az országhatároknak. Ezért ha a város helyzetét nemcsak falai
nagyságával, hanem polgárai érdemeivel is mérjük, először nem azt tudom meg valakiről,
hogy kicsoda, hanem hogy hová való.
24

Felesége a Palladiusok nemzetségéből243 származik, akik vagy az irodalom katedráin,

vagy a főpapi székekben ültek rendjük dicsőségére. Mivel a családanya személye valóban
megérdemel egy rövid és tiszteletteljes említést, bizton állíthatom, hogy ez az asszony
mindkét család papjainak díszére válik, mind annak, ahol felnőtt, mind pedig annak,
amelyikbe kiválasztva belépett. Mindkét fiú jól és körültekintően nevelkedett, akikhez
hasonlítva apjuk akkor kezd egyre boldogabb lenni, mikor felülmúlják őt.244
25

És mivel megesküdtetek, hogy szerény személyem véleménye döntő lesz ebben a

választásban, és mivel a szóbeli eskü sem erősebb, mint az írásos, az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében esküszöm, hogy provinciánk metropolitájául, városotok főpapjául őt kell
megválasztanunk.245 Ha javaslatomat elfogadjátok azzal a férfival kapcsolatban, akiről
beszéltem, ez egybe hangzik a ti régebbi véleményetekkel.

SIDONIUS, Ep. VII. 10.
Kelt: 474-ben Clermontban.
Sidonius Graecus246 püspök úrnak üdvözletét küldi

l

Irigylem szokásos levélvivőnk szerencséjét, mert ő gyakran láthat téged. De mért

beszéljek Amantiusról,247 amikor leveleimet magukat is irigylem, hisz ezeket megszentelt
ujjaid nyitják fel, és tekinteted előtt tárulnak fel. És én ennek a szűk városnak félig égett és
243

Simplicius feleségének apja az Ep. VII. 8. 2-ban említett Palladius püspök (ld. xx. jegyzet). Sidonius említ
még az Ep. V. 10. 3. -ban egy Palladius rhetort és a carm. XI. 309. -ben egy Palladius villicust. Ez utóbbi
valószínűleg azonos volt a 458. év praefectus urbi Domae-jával és egy "Agricultura" c. mű szerzőjével.
Azonban ezeknek a Palladiusoknak rokoni kapcsolatát nem tudjuk igazolni.
244
filios. . . ,quibus comparatus pater inde felicior incipit esse, quia vincitur: v. ö.: Sid. ep. III. 11. 2; VIII. 7. 4;
Plinius, paneg. 89. (Paneg. Lat. ed.: Ae. Baehrens,1374. 82. ); Symmachus IV. 20. 2. (Ed.: O. Seeck, 1883.
104–105. ); Claudianus VIII. 430 (ed.: Th. Birth,1392. 166. )
245
Az elmondottak szerint Bourges (Bituriga) püspöke Aquitania I metropolitája is volt.
246
Graecus Marseille (Massilia) püspöke. )ld. xx. jegyzet.
247
Amantius: ld. 106. jegyzet

gyenge falai között az eljövendő háborútól félve248 sehogy sem tudok lemondani az irántad
való sóvárgásról. Lenne bár Arvernum helyzete vagy a környék ügye olyan, hogy kevésbé
mentegethetném az így most mentegethetőt.
2

De ami még kétségbe ejtőbb: érdemeinkért igazságtalansággal viszonozták, így

mentegetőzésünk jogos marad. Ezért a bevezetésül elmondott üdvözlettel, mint barátok között
szokás,249 nagyon kérlek, egyenlőre mondj le látogatásomról, mellyel adósod vagyok, és adott
szavam teljesítéséről is. Bárcsak a béke helyreállítaná a jövés-menés szabadságát, hogy attól
kelljen félnem, hogy folytonos jelenlétem a jövőben unalmassá válik. Kegyeskedj
megemlékezni rólunk, püspök uram.

SIDONIUS, Ep. VII. 10 (11)
Kelt: 472 körül Clermontban.
Sidonius Auspicius250 püspök úrnak üdvözletét küldi

1

Ha a viszontagságok, melyek között élünk, és a városaink közötti távolság engedné,

régen megkötött barátságunkat nem csak levelezéssel ápolnám. De mivel az egymással
viaskodó királyságok251 harci zaja testvéri nyugalom iránti vágyunkat nagyon is túlharsogja,
legalább a levelezés szokása maradjon meg az egymástól távol élők és szétválasztottak között,
mert – miként azt régi példák is megerősítik –, a levelezést már régen felhasználták a barátság
fenntartására. Arra kérlek még, bocsáss meg a ritka találkozások bűnéért aggódó tisztelődnek,
aki azért nem tud jelenlétedben gyakrabban elmélkedni, mert egyszer a szomszédok
fenyegetésétől, máskor a pártfogók irigységétől fél.252 De erről ennyit, és már ez is sok volt.
2

248

Végül kegyeidbe ajánlom253 a tribunusságot viselt férfit, Petrust,254 aki levelem hozzád

Nyilván Eurich Clermont elleni hadjáratának utolsó szakaszáról van szó.
salutatione praefata, sicut mos poscit officii: v. ö.: Sid. ep. V. 15. 1; Symmachus VII. 66. , IV. 23. 2. és IX.
15. 1.
(ed.: O. Seeck,l883. 195. ,106. ,239. )
250
Auspicius Toul (Tullum) püspöke. Róla szól még: Ep. IV. 17. 3.
251
A "királyságok" a burgund és a nyugati-gót királyságokat jelölik. 471 és 474 között nyílt viszálykodás volt
köztük.
252
A szomszédok alatt Sidonius a nyugati-gótokat érti. A pártfogók a burgundok, akik segítettek Clermont
védelmében a nyugati-gót ostrom idején, azonban nem bizonyultak megbízható szövetségeseknek. v. ö.: Sid.
ep. III. 4. 1.
253
insinuo: v. ö.: Sid. ep. I. 10. 1.
254
Petrus tribunus et notarius. Többet nem tudunk róla.
249

viszi. Jelenlétedben majd részletesebben el fogja mondani,255 miben fáradozik. Levelem
elolvasása után, kérlek, segíts neki, amennyire hatalmadban áll,256 nem kevésbé véve
figyelembe a méltányosságot is, mellyel szemben még közeli rokonaimat sem támogatnám.
Kegyeskedj megemlékezni rólunk, püspök uram.

SIDONIUS, Ep. VII.12.
Kelt: 476 körül Clermontban
Sidonius Ferreolus257 püspök úrnak üdvözletét küldi

1

Neked kellett volna hogy szóljon az első vörös betűs cím, az első levél tiszteletadása e

bármennyire is jelentéktelen könyvemben, ha inkább barátságunk és rokonságunk éveit,
alakulását és tartalmát tartom szem előtt, mint személyes sorsodat. Sorban leírtam volna
curulisi méltóságot viselő őseidet, és ugyancsak felsoroltam volna a patriciusi címeket
viselőket is; nem hallgattam volna el Syagrius háromszoros praefecturáját,258 és nem tagadtam
volna meg tőle a neki kijáró magasztalásokat, amiért nem vonakodott oly hosszú ideig
megmaradni tisztségében, bár annyiszor változtak a hírnökök259 mellette. Említettem volna
atyádat és nagybátyádat is, akiket semmiképp sem szabad elhallgatni.
2

És bár tollam teljesen belefáradt volna családod győzelmeinek dicsőítésébe, mégsem

merült volna ki annyira őseid felsorolásában, hogy emiatt a te dicsőséged elmondására már ne
maradt volna ideje; mert ha őseid erényeinek leírásában elerőtlenedett volna is, érdemeid
láttán újból felfrissült volna. De amikor a te nyilvános méltatásodra készültem, nem azt
tartottam szemem előtt ami voltál, hanem azt inkább, ami vagy.
3

Nem beszélek arról, hogy még akkor kormányoztad a gall provinciákat, amikor azok

meg sértetlenek voltak.260 Csak megemlítem Attilát, a Rajna ellenségét, és Thorismundot, a
Rhone hívatlan vendégét, akivel Aetius, a Loire felszabadítója egyedül a te segítségeddel
255

portitorem nostri sermonis: v. ö.: Sid. ep. VI. 3. 2.
cui. . . quod in vobis opis est. . . accedat: v. ö .: Sid. ep. 1. 7. 1.
257
Ferreolus 451-ben praefectus praetorio Galliarum. Sidonius sógora. Anyja révén unokája volt Flavius
Afranius Syagriusnak (ld. 112. jegyzet). Ez a levél a legrészletesebb leírása Ferreolus polgári karrierjének. A
4. caput nem bizonyítja, hogy ténylegesen pap lett volna, csupán vallásosságát igazolja. Róla szól még: Sid.
ep. I. 7. 4; II. 9. 1; Sid. carm. XXIV. 34–36. PLRE II. 465: „Tonantius Ferreolus”; Stroheker No 149.
258
Syagrius lyoni előkelő. 380–382-ben praefectus őraetorio Italiae. 381-ben consul. PLRE I. 862–863:
„Syagrius III. ”
259
Praeco: hírnöknek fordítottuk.
260
Érdekes, hogy Sidonius úgy tekinti, hogy Gallia 451-ben még területileg sértetlen volt, noha már tekintélyes
részét lakták a nyzgati-gótok és a burgundok.
256

szállt szembe;261 arra is utalok csak, hogy nagy bölcsességedet és előrelátásodat ismerve, a
provincia lakói hangos taps közepette önként vállaikra vették kocsidat, mivel Gallia ügyét úgy
irányítottad, hogy megkönnyebbüljenek az adózás igájától kimerült birtokosok. Röviden
említem azt is, hogy a gótok büszke királyát,262 akit Aetius csatával sem volt képes
elmozdítani Arelate kapujától, te lakomával és egyszerre mézédes, ünnepélyes és újszerű
beszédeddel hogyan tudtad meghatni és rávenni az elvonulásra.
4

Ezeket mind épp csak érinti tollam, remélve, hogy jobban illik hozzád, ha a püspökök,

mint ha a szenátorok sorában írom le dicséretedet, és becsületesebbnek tartottam, ha Krisztus
követői, mint ha Valentinianus263 császár hívei köze sorollak. Levelem rosszindulatú
értelmezői hibáztathatnak engem, de attól nem téríthetnek el, hogy a papok között említselek
téged. Mert mit sem értenek a társadalmi rang értékeléséhez azok, akik a papi rend méltóságát
lekicsinylik, mint ahogy az ünnepi lakoma264 azt igazolja, hogy előkelőbb az első asztal utolsó
vendége annál, aki a második asztal első helyén ül, úgy a derék emberek véleménye szerint a
legalacsonyabb rangú papok is kétségtelenül a legmagasabb állami méltóságok viselői felett
állnak. Élj boldogul! Imádkozz értem!

SIDONIUS, Ep. VII.13.
Kelt: 469 vagy 470-ben Lyonban.
Sidonius Sulpiciusának265 üdvözletét küldi

1

Eddig kevésbé ismertem fiad, Himerius pap arcát, mint hírnevét, melyet a jó emberek

terjesztenek. A minap ő Tricassumból Lugdunumba érkezett, ahol váratlanul és rövid ideig
láttam őt, és példaképként állította elém szent Lupus püspököt, aki méltán első a galliai
püspökök között, a hivatalának éppúgy mestere, mint méltóságának megtestesítője.266
2

261

Te jó Isten, mily bölcsességről és szeretetreméltóságról tanúskodik Himerius, ha

Ferreolus 451-ben praefectus praetorio Galliarum volt. Segített az Attila elleni koalíció megszervezésében.
Részt vett Orleans (Loire-vidék) felszabadításában, és a catalaunumi csata után az új nyugati-gót király,
Thorismund semlegesítésében. Igyekezett könnyíteni a galliai nagybírtokok adóterheit is.
262
Thorismund (451–453) nyugati-gót király. A catalaunimu csata után a Loire és a Rhone felé terjesztette ki a
nyugati-gót területeket.
263
III. Valentinianus (425–455) római császár.
264
Festivitas publica: v. ö.: SHA VIII. Ae. Lampr.: Alex. Sev. 63. 4. (ed. E. Hohl, 1965. 301. )
265
Sulpicius: máshonnan nem ismerjük. Fia, Hilarius, pap (antistes) volt és nem püspök.
266
„lupum. . . morum nobis imitatione restituit”: v. ö.: Plinius IV. 2. 1.: ”si patrem non feferret” (ed. T. E. Merill,
1922. 92).

véleményt mond, vagy ha tanácsot ad. Bőven árad bölcsessége, ha tanácsot ad, kedvessége,267
ha tanácsot kér. Legfőbb gondja az irodalom, legfőképpen a vallásos irodalom, melyben az
érzelmek mélysége jobban leköti, mint a szavak habja. Minden cselekedetének irányítója, aki
sürgeti vagy visszatartja, egyedül Krisztus. S amit csodálhatsz vagy dicsérhetsz: semmit nem
csinál lassan, bár mindig megfontoltan cselekszik.
3

A böjt gyönyörködteti, bár örömét leli a lakomában; a böjthöz a keresztény életmód

miatt ragaszkodik, a lakomához a barátság kedvéért vonzódik; mindkettőben nagyon
mértékletes, mivel valahányszor étkezik, fékezi étvágyát, amikor pedig böjtöl, nem dicsekszik
vele. Sokszor tesz szívességet másoknak, s igyekszik ritkán igénybe venni mások szívességét;
ha az udvariasság megköveteli, hogy viszonozzák kedvességét, jobban szereti, ha kölcsönös
figyelmességgel viseltetnek iránta, mintha meghálálják kedvességét.
4

A lakomán, az úton, a gyűlésben előre engedi a mögötte lévőket; emiatt sok magasabb

rangú örömmel helyezkedik el mögötte. Társalgás során a legnagyobb tapintattal bánik a vele
beszélgetőkkel, a ilyenkor az idegeneknek nem kell semmi zavart, a barátnak
igazságtalanságot, a hiszékenynek féltékenységet, az érdeklődőnek visszautasítást, a
gyanakvónak ártó szándékot, a tapasztaltnak ármánykodást a tapasztalatlannak szégyent
eltűrnie. A galamb ártatlanságával szolgál az egyházban, a kígyó ravaszságával a fórumon;268
a jók körültekintőnek, a rosszak ravasznak, a közömbösök tapasztaltnak vélik.
5

Mit írjak még? Tökéletes másod ő számunkra,269 teljesen a te vallásos mértéktartásod,

a te kedves szerénységed, elméd kifinomultsága és könnyedsége jellemzi.270 Ezért ha eddig
titokban akartad élvezni a visszavonultságot,271 most nyugodtan átadhatod magad neki, mivel
Himerius testvérem olyan ember, aki nevében nagyapjával, külső megjelenésében atyjával,
bölcsességében pedig mindkettővel azonos.272 Élj boldogul!
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„sale. . . melle”: v. ö.: Sid. ep. VIII. 11. 7: „mellea. . . salsa”; I. 2. 9; Ausonius E XV. 5. (ed.: C. Schenkl,
1883. 173)
268
„simplicitatem columbae in ecclesia servat. in foro serpentis astutiam”: v. ö.: Máté X. l6: „Estote ergo
prudentes sicut serpentes, et simplices sicut columbae” (Nov. Test. 1914. 24. ) Legyetek tehát okosak, mint a
kígyók és egyszerűek, mint a galambok. (Biblia, 1976. 1106. ford.: Kosztolányi I. )
269
„totum te nobis ille iam reddidit. ” v. ö.: Plinius VII. 19. 9.: „matrem. . . ut reddidit ac refert nobis” (ed.: T. E,
Merill. 1922. 192) - anyját jelenítette meg előttem, s mintegy adta vissza újra nekem (ford.: Muraközy Gy. ,
1981. 226)
270
v. ö.: Plinius V. 16. 9. (ed.: T. E. Merill,1922. 141); Sid. ep. I. 1. 2.
271
frui secreto: v. ö.: Plinius III. 1. 6. (ed.: T. E. Merill,l 64)
272
in. . . Himerium avum nomine, patrem facie, utrumque prudentia iam tenemus: v. ö.: Vergilius,Aeneis XII.
348. nomine avom referens, animo manibusque parentem -névre nagyatyja, de szívre, erőre az atyja utódja
(ford.: Lakatos I. , 1973, 398)

SIDONIUS, Ep. VII.14.
Kelt: Loyen szerint 469 vagy 470-ben Lyonban273
Sidonius Philagriusának274 üdvözletét küldi

1

Rólad volt szó a múltkor, tekintélyes férfiak körében, akik között sok szenátor is volt.

Minden rendes ember nyilvánosan minden jót mondott rólad,275 mégis mindenki más és más
oldalát említette kiválóságodnak. Mégis mikor néhányan a közeledben lakók közül a
méltányosnál

jobban

büszkélkedtek,

mintha

nálam

jobban

ismernének,

felháborodtam, mert hisz jobban ismeri-e az irodalomban járatos férfiút276 birtokszomszédja,
mint a tudományokban járatos ember, bár távol lakik tőle.
2

A vita tovább folyt, és mivel néhányan kitartóan ragaszkodtak eme tévedésükhöz,

(mert a tanulatlanoknak az a baja, hogy amilyen könnyű rávenni őket valamire, épp oly nehéz
meggyőzni őket valaminek az ellenkezőjéről), én állhatatosan állítottam, hogy ha tanult
barátainkat nem is ismerhetjük meg igazán személyes találkozások révén, ezt a nehézséget
elviselhetővé teszi mégis, hogy akik műveletlen szomszédaik színe előtt járkálnak,
kiemelkednek azok közül, és írásaik által eljutnak a távoli provinciákba a tudni vágyókhoz; s
ez által az egymástól távol lévő tanult emberek között olyan megértés jön létre, amekkorát a
közeli szomszédok sürgölődése nem tud megteremteni. Tehát ha így áll a dolog, hagyjanak fel
a gáncsoskodással azok, akik nyíltan hirdetik, hogy a távollévő arcát inkább kell ismerni, mint
munkáit.
3

Ha az ember lényegét inkább teste, mint értelme szerint kellene meghatározni,

egyáltalán nem tudom, mit csodálhatnánk egy igen testes, de méretei szerint mégiscsak véges
emberen; hiszen születése pillanatában nincs nyomorúságosabb és kifosztottabb az embernél.
Mert hiszen az emberrel szemben a szarvasmarhának a szőrzet, a vaddisznónak a sörte, a
madaraknak a tollak öltözékül szolgálnak, és ezekhez még védekezésre vagy támadásra velük
született fegyverük a szarv, a fog, a köröm.277 Egyedül az ember testéről mondhatjuk el, hogy
nem erre a világra teremtették, csak úgy idedobták. És míg a természet születésükkor a többi
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PLRE II. 469 és 477 között
Philagrius Sidonius senatori rangú, műveit barátja. Talán leszármazottja annak a Philagrius patríciusnak, akit
Sidonius a carm. VIII. 156. és Ep. II. 3. 1. -ben említ. PLRE II. "Philagrius 2" 873.
275
omnes de te boni in commune senserunt: omnia bona: v. ö. Prosper, De gratia Dei. . . Liber contra Collatorem
21. 2. bene ergo de eo omnes in commune senserant (Migne PL LI 272); Plinius IV. 22. 6. (ed.: T. E.
Merill,1922. 113)
276
virum omnium litterarum: v. ö.: Sid. ep. V. 1. 1; Symmachus 1. 78. 1. (ed.: O. Seeck,1883. 33. )
277
v. ö.: Plinius, Naturales historia VII. l. (ed.: C. Mayhoff, 1909. 2. )
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élőlényeket végtagokkal, azaz sokféle védelemmel látja el, és mint édesanya, tárt karokkal
fogadja, az ember testét pedig csak világra hozza, és gyengeségeivel szemben
mostohaanyaként viselkedik.278
4

De ennek, ahogy én gondolom, aki többre tartom lelkedet, mint testedet, nincs

jelentősége, mivel a sem az igazat, sem a hamisat nem ismerő birkák fölötti helyzetünkbe az
ész józan gondolkodása emelt minket; s ha ennek a tekintélyét lebecsülik azok a kötekedők,
akik barátaikat nem annyira józan megítélés alapján, mint inkább rájuk tekintve ítélik meg,
mondják meg, véleményük szerint az emberben a forma az ami előbbre való és figyelemre
méltó?
5

A magas termet? Mintha ezt nem mondanánk egybehangzóan gyakrabban a

gerendára? Az erő? Mennyivel nagyobb erő van az oroszlánok nyakának izmaiban? Vajon az
arcvonások szépsége? Mintha nem hordana gyakran az agyag jobb képmásokat és a viasz jobb
képeket. Vajon a gyorsaság? Ezt helyesebben a kutyákról írhatnánk. Vajon az éberség?
Amivel a bagoly is versenyre kel? A hang? Ettől a szamáré sem marad el meggyőző erejében.
Szorgalma? Ezzel a maga módján a hangyát se félek összehasonlítani.
6

De lehet, hogy a látás erejét részesítik előnyben; mintha nem lenné kiváló a sasok

látása. A hallás eredményességét méltányolják; vajon a sörtés disznó nem mestere-e a
hallásnak? A szaglás finomságét dicsérik: mintha nem előzne meg szaglásban a kánya. Az
ízek megkülönböztetését emelik ki: mintha nem maradnánk el a majom mögött is. Mit
mondjak az érintésről, testünk ötödik érzékéről? Ez egyaránt sajátja a filozófusnak és a kis
féregnek. Hallgatok itt a csábító étvágyakról; az emberi test közösülési mozgásában az
állatokéval közös a rosszra csábító élvezetvágy.
7

Íme, milyen nyomorúságot tisztelnek, akik engem dühösen kigúnyolnak, pedig téged

csak látásból ismernek. Én pedig mindig azt a Philagriust látom, akinek ha mint hallgatónak
nézném az arcát, nem látnám Philagriust. Erről szól az ismert szólás-mondás, amit egy másik
ügyben mondott valaki hasonló tanúságként: „Marcus Cicero fiát a római nép nem ismerte
meg, mikor beszélt”.279 Fennhangon hirdették ugyanis a tudás, a tehetség, az erény
elsőbbségét az ember megítélésében; az ilyen elismerés legmagasabb csúcsára lépésenként jut
fel az ember.
8
278

Először is a vadállat teste, ha talán már kiformálódott, méltóságában megelőzi a

dicant velim in hominis forma quid satis praestans, quid spectabile putent? v. ö.: Seneca, Ep. XX. VII. (124)
22. : quid excolis formam? cum omnia feceris, a mutis animalibus decore vinceris (ed.: O. Hense,1908. 598)
133.
279
A mondás eredete ismeretlen. Seneca: De beneficiis 17. 30. szerint csak Cicero volt consul, a fia nem lett az.
Tehát sem a hivatali pályán, és ha hihetünk a Sidonius idézte ismert mondásnak, sem az ékesszólásban nem
közelítette meg az apját.

formátlan anyagot; aztán a megformált test elé helyeztetik a lélek; harmadszor a birka lelkénél
az emberi lélek előbbre való, mivel ahogy a hús alacsonyabb rendű az életnél, úgy az élet az
észnél, melynek elérését lényegünkké tette a teremtő isten, a vadállatok pedig ezt el sem
érhetik; mégis úgy, hogy az emberi értelmen ősi törvény uralkodik. Mert a sors szerint azokat,
akik józan gondolkodásúak, de nehézkesek és lassúk, megelőzik a bölcsek és éles elméjűek,
ugyanúgy, mint azokat, akik csak természetes bölcsességükkel tűnnek ki, könnyen
felülmúlják sikereikkel a tapasztalt emberek.
9

És ezeknek a fokoknak a különbözőségét figyelembe véve azt a Philagriust mindig a

lélek szemével vizsgálom, lelke nekem valójában az erkölcs hasonlósága által lesz
ismerőssé.280 Ugyanis meglehet, hogy minden jó embernek tetszel, mégsem képes senki
legbenső gondolataidat jobban megérteni,281 mint aki pusztán külsőleg igyekszik utánozni.
Mindenesetre levelem következő része feltárja, hogy én hogyan lettem törekvéseid
kővetőjévé.
10

Úgy tudom, szereted a visszahúzódó embereket, én a félénkeket is. Kerülöd a

barbárokat, mivel rossznak tartják őket; én még akkor is kerülöm őket, ha jók is. Nagy
szorgalommal olvasol; én sem hagyom, hogy a lustaság ebben akadályozzon. Te az egyházi
személy mintaképe vagy,282 én árnyéka csupán. Nem kívánod a másét;283 én haszonként
jegyzem fel azt is, ha nem veszítem el sajátomat. Te örülsz a művelt barátok társaságának; én
a legnagyobb tömegben is, ha az híjával van az irodalmi műveltségnek, a legmagányosabban
érzem magam.
11

Azt mondják, igen vidám ember vagy; én is azt tartom, kárba vész minden könny, amit

kiontanak, kivéve amikor Istenhez imádkozunk. Igen emberszeretőnek mondanak; az én
asztalkámat sem kerülik el a vendégek, éppúgy mint Polyphémos barlangját. Beszélik, nagyon
elnéző vagy szolgáid iránt; én sem gyötrődöm, ha nem kínozzák meg mindannyiszor
enyéimet, valahányszor hibáznak.
12

Úgy gondolod, nap mint nap böjtölni kell? Nem restellem, hogy követlek. Kedveled a

lakomákat? Nem szégyellem, hogy felülmúllak ebben. Ha pedig téged Krisztus kegyéből
láthatnálak, úgy örülnék, mint az, aki téged legközelebbről ismer. Legfőbb jellemvonásaidat
már régen jól ismerem. Ezért könnyen lehet, hogy ha valaha is arcodat szemtől szembe
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cui me animus. . . notum morum similitudine facit: v. ö.: Sid. ep. IV. 4. 1.
intrinsecus intueri: v. ö.: Sid. ep. IV. 9. 1; VII. 6. 9.
282
comples ipse personam religiosi: v. ö.: Sid. ep. IV. 9. 3. 1; monachum complet; Sid. ep. VIII. 9. Carm. 54.
283
aliana non appetis: v. ö.: Sid. ep. III. 5. 2; Tacitus, Ann. I. 49.: pecunia alienae non adpotens (ford.: Borzsák
I. , 1970. 138); Sallustius, De coniur. Cat. V. 4. (ford.: Kurcz Á. , 1978. 11. )
281

láthatnám,284 ez növelné örömöm, de nem változtatná meg rólad alkotott véleményemet. Élj
boldogul Krisztusban!

SIDONIUS, Ep. VII. 15.
Kelt:469 vagy 470-ben Lyonban.
Sidonius Saloniusának285 üdvözletét küldi

1

Ahányszor Viennába megyek, eszembe jut, hogy igen sokért nem adnám, 286 ha vidéki

székhelyed lakosai többször látnának téged és fivéredet, kik hozzám nem csupán a szeretet
által, hanem foglalkozásotokkal is kapcsolódtok. De bátyád kikerüli szemrehányásomat
város környéki tartózkodásának ürügyével, ami azt jelenti, hogy nincs jelen számomra és nem
is adós jelenlétével; miközben te azzal mentegeted magad, hogy nem régen vettél egy új
földbirtokot.287
2

Bárhogy is van ez, gyere már, és itt rögtön elnyered a távozásra a beleegyezést, hogy

akár rögtön visszatérj, akár később. Mert bármennyire is töltöd be vidéken a tevékeny gazda
szerepét,288 akkor fogod igazán termékennyé tenni saját földedet, ha az egyházat,
amit még jobban becsülsz, még jobban gondozod. Élj boldogul!

284

coram positus: v. ö.: Sid. ep. II. 4. 3.: procul positorum; Sid. ep. I. 5. 1; Symmachus IX. 129; VI. 78; IX. 6;
X. 50. (ed: O. Seeck,1883. 270; 175; 236; 251)
285
Salonius és testvére gazdag clerikusok voltak. Valószínűleg rokonságban álltak Salonius genfi püspökkel
(439 körül). Úgy látszik, jobban érdekelte őket vidéki birtokuk, mint a város és az egyház.
286
emptum maximo velim: v. ö.: Vergilius, Aen. 1. 503.: magno cum optaverit emptum - minden kincsét odaadná
(ford.: Lakatos I. ,1973. 346–347)
287
te diu possidet vix recepta possesio: v. ö.: Sid. ep. VIII. 8. 2.
288
ruri positi strenuos implatis agricolas: v. ö.: Sid. ep. VII. 14. 2. 10; VIII. 9. carm. 54; Symmachus III. 2. (ed.:
0. Seeck,1883. 70)

SIDONIUS, Ep. VII. 16.
Kelt: 476 márciusában Líviában
Didonius Chariobaudus289 apátnak üdvözletét küldi
Szokásodra és

szeretetreméltóságodra

egyformán jellemző,290

Krisztusban szeretett

patrónusom, hogy száműzött barátod gondjait vigasztaló leveleddel enyhíted. És bárcsak
mindig úgy emlékeznél rám,

hogy aggodalommal összekovácsolt szorongásaimat

vigasztalásoddal enyhítetted, közbenjárásoddal megszűntetted.291
Egyébként úgy hiszem, hogy már visszatértek szabadosaid, kiket ügyeid intézésével bíztál
meg, akik míg ügyeidet intézték, oly serényen álltak helyt, hogy segítségre nem volt
szükségük. Küldtem neked velük egy éjszakai kámzsát, hogy böjtöléstől kimerült tagjaidat
imádkozás és pihenés között kegyesen takard vele, ámbár talán nem szerencsés, hogy meleg
anyagból készült, mivel a télnek vége és már a nyári időszak közeledik. Élj boldogul!

SIDONIUS, Ep. VII. 19.
Kelt: 477-ben Clermontban.
Sidonius Volusianus292 testvérnek üdvözletét küldi

1

Megparancsoltad nekem, uram és testvérem Krisztusban, a barátság törvénye alapján,

amit megsérteni a legnagyobb törvénysértés, hogy már hosszú ideje tétlen ujjaimmal újra
kezdjek régi mesterségemhez,293 és elégikus megemlékező verset írjak szent Ábrahám294
halálának évfordulójára. Kívánságodnak sietve engedelmeskedem, egyrészt az irántad érzett
289

Chariobaudus máshonnan ismeretlen. Szerintünk talán az az ariánus nyugati-gót pap, aki segített Sidoniusnak
liviai fogsága idején.
290
et amoris et moris: v. ö.: Sid. ep. IX. 4. 1; Symmachus IV. 14; III. 59. 2. (ed.: O. Seeck,1883. 102; 89)
291
sollicitudines. . . attenuas. . . imidas: v. ö.: Sid. ep. II. 1. 4; VII. 7. 5; Ovidius,Trist. IV. 6. 18.: curas attenuare
meas (ed.: R. Ehweld–F. W. Levy,1922. 102); Ovidius, Consolatio ad Liviam 342. (ed.: J. H. Mozley, 1962.
348)
292
Volusianus valószínűleg azonos Sidonius levelezőpartnerével. PLRE II 1183. "Volusianus 4" Senatori
származású, Tours (Tullum) püspöke. Baiocassium vidékén és Lugdunensis II provinciában voltak birtokai.
(Sid. ep. IV. 18. 2. )
293
incudibus officinae veteris: v. ö.: Sid. ep. IX. 13. 2.
294
Szent Ábrahám: A Szasszanida Perzsiából 446 körül a II. Yezdegerd által rendezett keresztényüldözés miatt
menekült el. Egyiptomban szeretett volna remete lenni, azonban börtönbe került. Végül Galliában telepedett
meg és Clermonttól északnyugatra Saint-Cirgues-ben kolostort alapított. Greg. Tur. Vitae patrum III. 1. 149.

tisztelet miatt, s főleg, hogy követhessem a tekintélyes férfiú, Victorius295 comes odaadó
lelkesedését. Victorius comest a világi jog szerint patrónusomként tisztelem mint cliense, az
egyházjog szerint pedig fiam ő, de mint atyámat szeretem. Ő meggyőzően bizonyította, hogy
őszintén és mélyen együtt érez Krisztus szolgáival, mikor a nagybeteg főpap halálos ágya
mellett nagyobb megrendülés látszott rajta, mint amit térdhajtása kifejezett, és a halál
közelségétől sápadt arc fölé hajolva, a fájdalomtól ő maga is elsápadt, és könnyei hullása
mutatta a szent férfiú iránti érzelmeit.
Mivel a temetéssel járó kiadások legnagyobb részét ő vállalta magára, felajánlva a

2

főpaphoz illő fényes szertartás egész költségét, legalább teljesítsük alázatosan azt a
kötelességünket, ami még ránk maradt; a megemlékező szavakat. Ezért semmi mást nem
akarok előbb írótollammal papírra vetni, mint kölcsönös barátságunk tanúságtételét, bár
beismerem, hogy stílusom szent Ábrahámhoz méltatlan csiszolatlanságára nagy súllyal
nehezedik az ő életmódjának, tetteinek és erényeinek méltó megörökítése.
v. 1

Téged, Ábrahám, méltán kell a védőszentek közé sorolni, hisz nem

félek védőszenteknek nevezni társaidat, akik megelőztek téged, de akiket te
hamarosan követtél; részed volt az üldöztetésben, ez részt juttat neked az égi
királyságban.
5

Az Euphratres mellett születtél,296 Krisztusért börtönt szenvedtél, s

öt évi éheztetés miatt egyre bővülő láncokat viseltél; mikor Susa kegyetlen
királyának országából megszabadultál, magánosan menekültél egészen a
nyugati földekig. De a hitvalló mindenütt jelét adja erényeinek: bár magad is
menekülsz, a rossz szellemeket elüldözöd. Akárhová mégy,
10

a kísértetek hada kiáltozva megadja magát, s te a száműzött

megparancsolod, hogy menjenek száműzetésbe a démonok. Az emberek
mind téged keresnek, egyre súlyosabb tisztelet nehezedik rád, mégsem fog
el semmi nagyravágyás. Elkerülöd Róma és Bizánc zaját, s a nyílhordó
Titus297 által lerombolt
15

falakat. Sem Alexander, sem Antiochus falai nem tartanak vissza,

Elissa házának byrsai tetőit is megveted, lenézed a mocsaras Ravenna népes
295

Victorius kb. 470 és 479 között comes et dux Aquitaniae I. Magas tisztségét Eurich nyugati-gót király
segítségével kapja meg. Talán Leo (ep. VIII. 3) és Chariobaudus (ep. VII. 16. )mellett szerepe volt Sidonius
nyugati-gót fogságból való kiszabadításában.
296
natus ad Eufraten: v. ö.: Iuvenalis I. 104. (ford.: Muraközy Gy. . 1964. 60)
297
sagittifero: v. ö.: Sid. carm. XXII. 22; Vergilius. Aen. VIII. 725. (ford.: Lakatos. I. 1973. 306); Statius.
Thebais VII. 254. (ed.: Ph. Kohlmann,1884. 187), IX. 571 (255); Statius. Achilleis II. 416. (21); Statius.
Silvae III. 3. 131 (ford. Muraközy Gy. , 1979. 182).

környékét,298 és Mediolanumot,299 amit
20

a sörtés disznóról neveztek el.300 Épp ez a világtól távoli táj tetszett

meg,301 s a szegényes menedékhely, és olyan ház, melynek zsúpszalmából
készítették a tetejét. Itt építettél Istennek tiszteletre méltó templomot te
magad, aki korábban a testedet tetted meg
25

Isten templomává.302 Itt ért véget utazásod és életed is,303 de

fennmarad hitvallói és apáti méltóságod kettős koronája. Már körülvesz
téged a szent paradicsom sok ezer lakója; ott vagy most zarándoktársad,
Ábrahám mellett; beléptél hazádba, melyet egykor Ádám elveszített; már
elmehetsz egészen szeretett folyód forrásáig.
3

Íme teljesítettem, amivel megbíztál, amit kötelességünk megadni304 az elhunytnak. De

ha úgy illik, hogy a testvérek, barátok, küzdőtársak kölcsönösen engedelmeskedni tartoznak a
barátság parancsainak, kérlek, segítsd az elhunyt tanítványait, oktasd őket azokra az
alapelvekre, melyben a legkiválóbb te vagy, és sietve tájékoztasd magunkra maradt
testvéreinket a szerzetesi szabályzatoknak a lirinensisi vagy a grinicensisi305 atyák döntései
alapján történt változásairól. Utasítsd rendre azokat, akik eltérnek ezektől a szabályoktól, és
dicsérd azokat, akik megtartják őket.306
4

Úgy látszik, a szent életű Auxanius307 lesz az ő elöljárójuk, aki kissé gyengébb testű és

félénkebb természetű a kelleténél, ezért inkább az engedelmességre hajlamos, mint az
irányításra. ő kért meg, beszéljelek rá, hogy a te vezetéseddel vállalhassa el a kolostor
irányítását. Mert ha valaki a fiatal szerzetesek közül őt tapasztalatlansága vagy félénksége
miatt lenézné, egyedül te tudnád az ilyennel érzékeltetni, hogy egyikőtőket sem lehet
büntetlenül semmibe vennie Mit írjak még? Kevés szóból akarod megtudni, hogy mit akarok?
Kérlek, hogy a szerzetesek fölött Auxanius álljon mint apát, te pedig állj még az apát fölött is.
Élj boldogul!
298

rura. . . populosa: v. ö.: Apuleus,Metamorh. VIII. 23. (ed.: R. Helm,1955. 194)
Ábrahám utazásának állomásai. Érintette ezeket a helyeket, de nem biztos, hogy ebben a sorrendben.
300
qua lanigero de suae nomen habent: v. ö.: Claudianus X. 182. (ed.: Th. Birth,1892. 133)
301
angulus iste placet: v. ö.: Horatius, Ep. I. 14. 23. és Carm. II. 6. 13. (szerk.: Borzsák I. 1961,522 és 144)
302
ipse dei templum corpore facte prius: v. ö.: Corinth. I. 3. 16. Nescitis. quia templum Dei estis- nem tudjátok,
hogy Isten temploma vagytok; 1. 6. 19.: membra vestra templum sunt. . - testetek templom ; II. 6. l6. (Nov.
Test. 1914. 430. ,435. ,466; Biblia, 1976. 1310,1312)
303
vitaeque viaeque: v. ö.: Claudianus LII. 22.: plus habet hic vitae. plus habet ille viae (ed.: Th. Birth,1982.
297)
304
iusta persolvibus: v. ö.: Sid. ep. II. 8. c. l5.
305
Lerins és Grigny kolostorairól van szó.
306
sequaces: v. ö. .: Sid. carm. VII. 491; ep. IV. 12. 4; VII. l6. Plinius,Paneg. 45. (Paneg. Lat. ,ed.: Ae.
Baehrens,1874. 40)
307
Ez az Auaxenius talán ugyanaz a személy, akiről Sidonius az Ep. I. 7. 6. -ban szól. 477-tól Ábrahám utódja a
Saint-cirques kolostor élén.
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SIDONIUS, Ep. VII.18.
Kelt: 477-ben Clermontban
Sidonius Constantiusának308 üdvözletét küldi

1

„Teveled kezdem, végzem”.309 Elküldöm hát neked, amit kértél, a sietve újraolvasott

másolatokból összeállított könyvet. Mivel korábban ilyen könyv összeállítására nem
gondoltam, csak kevés régi levelem másolata került a kezembe;310 azokat a levélmásolatokat,
melyeket nem őriztem gondosan,311 nem is találtam meg. Ezt a keveset mindenesetre gyorsan
elkészítettem, még ha nem is a legfontosabbak. Ha egyszer nekifogtam, nem tudom
abbahagyni az írást, buzgón őrizve azt a fajta egyensúlyozást, hogy ha csökken a levelek
száma, legalább terjedelmük növekedjék.
2

Ugyanakkor mégis azt gondoltam, hogy a könyvet, amit te, a legigényesebb olvasó

vársz tőlem, eléggé elfogadhatónak, és nem kevésbé menthetőnek találod, ha talán
gondolatainak és mondatfűzésének felszínessége ízlésedet sérti is, de pergamenjének vastag
kötegével kevéssé terhel meg. Ítéletedre bízom hát lelkem különböző titkait, hisz jól tudom, a
lélek éppúgy láthatóvá lesz a könyvben, mint az arc a tükörben. Ezért írtam gyakran buzdítást,
igen sok dicséretet, és néha tanácsokat, ritkán panaszokat, és elég sokszor tréfát.
3

És ha olvasgatás közben itt-ott néhány emberrel szemben indulatosabbnak találsz,

remélem elismered, hogy Krisztus könyörületes keze segítségével a lélek szolgaságát mindig
elkerültem, bár tisztában vagyok azzal, hogy az ilyen magatartásról az emberek kétféleképpen
vélekednek: a félénkek vakmerőnek tartanak,312 az állhatatosak szókimondónak neveznek.313
Ezt tudva is kijelentem, hogy nagyon mélyre süllyedt az az ember, aki kénytelen eltitkolni a
véleményét.
4
308

Visszatérek a tárgyra. Ha egy kis szünetet tartasz majd a szent könyvek olvasásában,

Conatantius előkeli származású, kitűnő irodalmi műveltségű lyoni pap. Ő itta meg Germanus Antisiodorensis
életrajzát. Ő biztatta Sidoniust levelei kiadására. PLRE II. 320 "Constantius 10"
309
Vergilius, Eclogae VIII. ll. (ford.: Lakatos I. 1967. 31)
310
in manus pauca venerunt; v. ö.: Plinius I. l. l.: in manus venerat - kezem ügyébe kerültek (ed. T. E.
Merill,1922. 3–4; ford.: Szepessy T. ,1981. 7. )
311
hactenus incustodia: v. ö.: Sid. ep. IX. l6. 2; Plinius I. 1. 2 quae neglectae iacent - ami még sutban hever
(ed.: T. E. Merill,1922. 4; ford.: Szepessy T. ,1981. 7)
312
timidi me temerarium : v. ö.: Plinius IX. 26. 13.: aut enim tu me tidium aut ego te temerarium faciam - Mert
vagy teszel engem majd bátortalanná, vagy én téged vakmerővé. (ed.: T. E. Merill,1922. 249; ford.:
Muraközy Gy. 1981. 299)
313
A nyugati-gótok által ostromlott clermontiak hangulatára jellemzők ezek.

bizonyára felüdülést lelsz e kis munkában. Az olvasás nem okoz olyan fáradtságot, mint a
terjedelmes könyveké, hiszen egy-egy téma egy levélben befejeződik, és mihelyt ránézel,314
gyorsan megismered, és előbb fejezed be elolvasásét, mint belefáradnál az olvasgatásba. Élj
boldogul!
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cum singulae causae singulis ferme epistulis: finiantur: v. 8.: Flinius IX. 4. 1. (ed.: T. E. Merill,1922. 232)

Caius Sollius Modestus
Sidonius Apollinaris
leveleinek
IX. könyve

SIDONIUS, Ep. IX. 13.
Sidonius Tonantiusának315 üdvözletét küldi
Be kell vallanom, hogy amennyire kedvező már régóta verseimről alkotott

1.

véleményed, ugyanannyira elfogult is, mivel úgy véled, hogy engem a legolvasottabb
költőkkel kell összehasonlítani, és közülük többnek is elébe sorolni. Hinnék neked, ha nem
tudnám, hogy irántam érzett szereteted felülmúlja körültekintő ítélőképességedet. Ezért mikor
szeretetből dicsérsz, túlozhatsz, de ez engem nem vezet félre.
Különben arra kérsz, küldjek neked néhány Horatius üllőjén kovácsolt asclepiadesi

2.

verset,316 hogy poharazgatás közben azokat olvasva szórakozhass. Engedelmeskedem
parancsodnak, jóllehet a prózaírás most sokkal inkább leköt és elfoglal, mint máskor. Végül is
be fogod látni, hogy a versírás szenvedélye csaknem teljesen kifogyott belőlem; nem könnyű
ugyanis egy és ugyanazon dolgot kitűnően, de csak ritkán csinálni.
1

Már rég kísértem lantomon nádszáltól kidörzsölt ujjal finom

hendecasyllabákat, melyeket choriambusoknál317 szívesebben énekelhetsz,
miközben lábaid gyorsabban dobognak; de
5

315

te azt akarod, hogy kocsink a calabriai út töltésén fusson, ott, ahol

Tonantius Ferreolus. 451-52/3-ban praefectus praetorio Galliarum fia.
Strófa, ritmusképlete: υ – υ – | υ – | υ υ | – υ | – // υ – υ – | υ – | υ υ | – υ | – // υ – | υ – | υ – | υ – | υ // – υ υ | – υ υ | – υ | – υ
317
Hatmorás versláb: – υ υ –
316

Flaccus318 mesterdalnoki zablákkal irányította lovait a pindarosi dal
ritmusára, míg lantja a glyconiusi
10

vers

ütemére

zengett,

hacsak

nem

az

alcaiosihoz

vagy

pherecratiusihoz illeszkedő sapphói vagy anapestusi mértékre;319 s e
különböző versmértékű dalokat320 a szavak tarka virágával ékesítette újra
fel. Ilyen verseket költeni – megbocsáss –
15

nehéz volt a régi költőknek, és nehéz nekem is, hogy míg

különböző dalokat énekelek, sose hibázzak a sűrű episztolák miatt,
melyekben a férfias előadásmód tiltja, hogy énekekkel és csiszolt rímekkel
játszadozzam. A castaliai
20

kórus321 királya, Leo,322 és aki utána következik, Lampridius323 is

aligha képes arra, hogy burdigalai tanítványai előtt egyformán művészien
adja elő saját verseit és prózáját is.
25

Illik ez hozzám és hozzád? Kímélj, könyörgöm, a tréfáktól; tanuld

meg, hogy a prózaíró műve utolsó soráig őrizze a megígért szerénységet,
mert nincs rosszabb annál, mint ha kezdetben egy írás keményen indul, a
végén pedig ellágyul.
3

Amikor a gazdagon terített asztal lakomája felvidít, sokkal jobban helyeslem a

vallásos elbeszéléseket; az ilyenek előadása élénkíti a társalgást, s a csodálkozó hallgatóság
könyörög, hogy újra hallhassa ezeket. De mivel még fiatal vagy és nem nagyon vonzanak az
ilyen üdvös szórakozások, legalább a madaurai platonista324 társalgási kérdés-felelet
módszerét vedd át: ágy növeld műveltségedet, hogy felelj a feltett kérdésekre, s
tanulmányaidból adj fel másoknak kérdéseket, hogy így gyakorold magad a tudományokban
még pihenés idején is.
4

Mivel a lakoma újra szóba került, s mivel te oly sürgetően kérsz tőlem akár más

alkalomra vagy más személyre irt verset is, hogy már nem győzöd kivárni, míg én azt sokáig
késlekedve megküldöm neked, fogadd kérlek szívesen ezt a költeményt, amit Maiorianus

318

Horatius (Kr. e. 65–8)
Négymorás versláb: υ υ –
320
A fent felsoroltak jellemzőek Horatius verseire.
321
A Parnassoson fakadó forrás neve. Apollónak és a múzsáknak szentelték.
322
Narbonnei előkelő Eurich nyugati-gót király consiliarusa. Vir spectabilis, jogász, igen jó verseket írt. PWRE
XII. 1962. Leo 5; PLRE II. 662. Leo 5.
323
Burdigalában élt rhetor és költő. Maiorianus alatt Rómában volt. PWRE XII. 586. Lampridius 2.; PLRE II.
656 Lampridius 2. Nem azonos Aelius Lampridiusszal, a Scriptores Historiae Augustae (SHA) egyik
szerzőjével.
324
Lucius Apuleius, Madaurában született (125 körül– 180 körül) ókori római író, filozófus és Ízisz-pap.
319

Augustus325 korában írtam. Egyik barátom hívott össze minket vacsorára abból az alkalomból,
hogy Petrus magister epistolarum326 engem és társaimat is meglepve, hirtelen kiadta
költeményeit. Ekkor írtam ezt a verset, gyorsan, míg a konyhafőnök az ecetes hallével időzött.
Hasonló verseket, dicsekszem, ha így mondom, inkább jobbakat szerkesztettek Domnulus,327
Severianus328 és Lampridius329 is, akiket a császár330 hívott össze mindenfelől egy városba,331
házigazdánk pedig véletlenül egy lakomára.
Csak addig várakoztunk, míg a versmértékeket sorshúzással kiosztottuk. Bár

5

mindenkinek ugyanarról a témáról kellett írni, mégis a társaság tagjai egymás iránti kölcsönös
tiszteletből úgy határoztak, hogy mégsem kell mindegyikünknek ugyanazt a versmértéket
használni, nehogy közülünk azt, akinek a költeményét a többiekénél gyengébbnek ítéljük,
először a szégyen, azután pedig a gyűlölködés mardossa. Mert hiszen ha valaki ugyanolyan
versmértékű költeményt szaval el, mint versenytársai, azonnal kitűnik, hogy ugyanolyan
tehetséggel írta-e. Ami pedig téged illet, akkor fogod megfelelően dicsérni a mellékelt írást,
ha teljesen átadod magad a pihenésnek. Mert hisz nem lenne méltányos, hogy mind censor
szigorúan bíráld azt, amit barátod elmélyülten nem dolgozhatott ki.
1

Jöjjetek összehívott ifjak, a hely, az óra, az asztal, az alkalom

parancsolja, hogy emeljük a csillagokig lelkesedésünkkel azt a könyvet,
melynek verseit hallgatjuk és
5

szavaljuk. Olvasni kell műveidet Petrus, aki egyaránt kiváló

prózaíró és költő vagy. Üljük meg hát testvérek az irodalom
10

szent ünnepét. Töltse kedves társaságunk evéssel, ivással, tánccal

ezt az estét. Hozzatok bíborral takart heverőt,
15

ragyogó bíborszövettel, melyet ércüstben átfőzve

Meliboea332 hulláma festett meg, hogy az átitatott gyapjút a
20

bíbor színével dúsítsa. Idegenből hozott kárpitot terítsetek, rajta

Ctesiphon333 és Niphatis hegyeit,334 rászőve mozdulatlan ragadozó

325

457–461
Maiorianus magistere, nem azonos a VII. 11(10) 2. Petrusával. 473-ban vagy 474-ben halt meg.
327
Afrikai származású. Quaestor Arelatéban. A Vita S. Hilari szerzője. PWRE V. 1526. Domnulus 2.; PLRE II.
374. Domnulus 1.
328
Költő és rhétor.
329
Burdigalában élt rhetor és költő. Maiorianus alatt Rómában volt. PWRE XII. 586. Lampridius 2.; PLRE II.
656 Lampridius 2.
330
Maiorianus
331
Aretate (Arles) 461.
332
Tengerparti város Thesszáliában az Ossa hegy lábánál.
333
A parthus birodalom fővárosa a Tigris partján.
334
Hegység a Tigristől nyugatra.
326

vadállatokat, melyek dühét növeli a
25

skarlátszínű anyagon jól ábrázolt seb, s a dárda ütése nyomán

mintha feltörne a vér a bíborszöveten; vad tekintetű parthus fordul el
ügyesen, s visszanéz, menekülve előre
30

lovagol, a visszadobott dárdájával a vadállatok képmásait futamítja

meg. Hónál fehérebb lenvásznat terítenek a kerek
35

asztalra, a borítsa babér, borostyán és szőlő. Nagy kosarakban

zanótot, sáfrányt, őszi rózsát, fahéjat, fagyalt,
40

gólyahírt hozzanak illatos füzérek díszítsék az asztalt és a heverőt.

Balzsammal kent illatos kéz simítsa borzas szakállunkat, s emelkedjék a
mennyezetig Arábia termésének
45

illatos füstje. Mikor majd beáll az éj, ne csak a sok fény emelkedjék

a mennyezetig, a verődjön vissza a boltozat
50

fényes kazettáiról, hanem olajat nem ismerő és ragacsos kenőccsel

degeszre töltött lámpák árasszanak balzsamot is szét.
55

A szolgák fejüket meghajlítva a cizellált tálak alatt roskadozó

vállaikon hozzák a fenséges fogásokat. Csészék, serlegek és vegyítő
edények árasszák a falernumi bor és a
60

nárdus illatát, a tripusokat335 és kancsókat rózsakoszorút díszítse.

Öröm az alabástrom illatát a szélbe szóró virágfüzérek közt járni, öröm
átadni tagjainkat a kimerülésig a
65

hullámzó körtánc játékának, vagy lábbal, ruhával, hanggal utánozni

a reszkető bacchánsokat. A két tenger partjáról küldjön
70

Korinthus szigorú zeneiskoláiból karmestert és citerás lányokat,

akik ujjaik közt a lantverővel zengessék a húrokat, közben csengő hangon
énekeljenek.
75

Adjatok rézsípot is, amit a meztelen szatírok szeretnek, hozzatok

rekedt fuvolásokat, akik nyögve fújják ínyük között
80

felpuffadt szájukból a levegőt harsogó hangszerükbe. Adjatok elő

komédiába illő dalocskákat, mondjatok ritmusokat a tragédiákból, adjátok
elő mindazt, amit az ügyvédek, s
85

335

mindazt amit a költők a különböző alkalmakkor elharsognak.

A kratérek tárolására használt háromlábak.

Mindezeket felülmúlja Petrus. Kezünkben kiadott könyve, melyet
90

művészi prózában és versben irt, rögös pályát s labyrinthuszok útját

járva be. Minden műfajban dolgozott, és minden próbát kiállt, s megszerezte
a próza és a költészet
95

pálmáját is; minden tanult ember hirdeti nevét. Maradjunk távol

Hippocrené és Aganippe forrásától,336 tartsuk távol a dalos
100

Apollót és társait a Camenékat, és Minervát is, a költészet

védnökét; mondjatok le e mesebeli lényekről, csak az
105

egyetlen Isten álljon előttünk. Szónokunk előtt ámul a császár, a

szenátus, a hadsereg, a lovagok és Romulus népe; s a forum, a templomok, a
vidék és a katonai táborok
110

visszhangozva éltetik. A PÓ vidéke és Liguria városai még

hangosabban fejezik ki szeretetüket gyermekük iránt. Hasonló
115

tetszésnyilvánítás visszhangzik a Rhodanus menti városokban, s a

kemény ibériaiak követik a gallokat dicséretében. Nem is
120

volt még ezen a tájon, nevét mégis gyorsan ismertté tette

a keleti, északi, déli és nyugati szél.

6.

Íme, bár megkértelek, miről verselj, magam írtam verset. Ilyen egérrágta versecskéket

könyvszekrényem mélyéből mintegy húsz év után hoztam napvilágra. Ilyeneket találhatott
Ulixes is, mikor hosszú távollét után hazatért. Kérlek tehát, légy szíves nézd el nekem ezt a
kis szórakozást. De szerénység és mértéktartás nélkül azt kérem még tőled, hogy amit én
hirdettem barátom egész könyvéről, a példát követve te úgy ítélj az én írásaimról. Élj
boldogul!

336

Apollónnak és a múzsáknak szentelt források a Helikonon.

