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TYANAI APOLLONIUS, REGÉNYHŐS A KÉSŐ-
GÖRÖG KORBÓL 

Az EURÓPAI mesekincs egyik legáltalánosabban ismert hőse Tyanai 
Apollonius, akit úgyszólván minden nemzet beleolvasztott a maga 
irodalmába, több-kevesebb változással, ugyanakkor nemzeti karak-

tert is adva a kalandos hősnek. Apollonius, mint regényhős a Krisztus utáni 
késő-görög irodalom szülöttje; eredeti szerzőjének a nevét homály borítja 
még ma is. Maga a mű azonban megmaradt s számos átdolgozója közül 
Phylostratus a legnevezetesebb. 

Flavius Phylostratus szofista filozófus volt ; eleinte Athénben mű-
ködött, később Rómába helyezte át működésének színterét. Sikerült be-
jutnia Septimius Severus császár második feleségének, Julia Dominanak írói 
körébe s így biztos alapokra helyezhette exisztenciáját. A Tyanai Apollonius 
is az ő megrendelésére és megbízásából készült — keresztényellenes célból. 
Apollonius kalandos ember, világcsavargó, akinek állítólagos csodatetteivel 
a pythagoreusok sokáig kérkedtek s Krisztussal szemben dicsőitették. Maga 
a regény a legrégibb irányregény. Minden sora Phylostratus világnézetét 
tükrözi, bár a keresztényellenes tendenciát gondosan igyekezett elrejteni. 
Phylostratus szofista volt s nem tagadta meg önmagát. Hőséből szentet és 
aszkétát csinált, elég azonban csak egy kicsit is megvakarnunk, hogy ki-
bujjon belőle a szofista. Keresztényellenes irányzatától eltekintve maga a 
regény irodalmilag értékes és érdekes ; a másodkézből kapott történetet a 
szerző igen felgazdagította. A pythagorasi filozófia darabjaiból ragyogó mo-
zaikot csinált, amelyben a varázsköpeny alatt a legkülönbözőbb emberek 
és állatok nyüzsögnek. A magaslaton oszlopsor áll s bizarr gyümölcsök füg-
genek a karcsú oszlopok között. Phylostratus az antik világ tükrének írta 
meg ezt a regényt, hogy magasszárnyalású dícséretet zenghessen az antik 
kultúráról. 

Az utirajzoknak napjainkban is nagy olvasóközönsége van ; a régi 
utazási történetek pedig kétszeresen érdekesek. A régi utirajzírókat megré-
szegíti a tér felfedezésének öröme; meglátnak és megírnak mindent, ízlésest 
az ízléstelennel, valóságot a képtelenségekkel keverve s az olvasóra bízzák, 
hogy kihámozza az igazságot. A fantáziájuk talán még jobban működött, 
mint a szemük. Mindent meg akartak magyarázni s éppen azért gyakran 
letértek a valóság síkjáról. De hogy mindezeknek ellenére is érdekesek, az 
tagadhatatlan. 

Az Apollonius olvasóinak a vándorlások változatossága tetszett elő-
ször is. Apuleius «Aranyszamara» városról-városra bolyong, templomokat és 
lebujokat, polgárokat és csavargókat lát s nincs egy olyan hely sem, ahol 
meg ne állna, hogy ellessen egy-egy történetet. Dion Chrysostomos «Vadásza» 
hajótöréssel kezdi, a carystusi hegyek között folytatja s Eritreában fejezi 
he a bolyongást. Megízleli az elhagyottságot épúgy, mint a mezei életet és 
az emberek szomszédságát. Hogy szerelem is akadt közben, az természetes. 
Apollonius számára «a szabad mező a világ». Bolyong és prédikál, de teheti, 
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mert roppant sok a szabad ideje. «Az egész föld az enyém — mondja — és 
jogom van oda menni, ahova akarok»; Apolloniusnak semmiféle tá j sem el-
hagyott s úgy látja, hogy a görögség nem csupán a szigetekre szorítkozik, 
hanem hatása mélyen belenyúlik Ázsiába. Fejedelmek várják az ő utazását ; 
útja India felé szinte diadalmenet. 

Mindenhol informálódik, oktat, magyaráz. «Minden tárgyról filozofál, 
ha csak alkalom nyílik erre.» Utazása irodalmi és természettudományi ki-
rándulásokkal kapcsolatos. A Kaukázusban azt képzeli el, hogyan lehetett 
Prometheus a sziklához láncolva. Elefántokat látva, arról értekezik, hogy 
mennyi ideig élnek az állatok. Leírja, hogyan szeretik még a vadállatok is 
a kicsinyeiket. Követi álmát és megkeresi azt a helyet, ahol szerencsétlen 
honfitársai laknak. Arra a hírre, hogy Kaldeában egy nőstényoroszlánnak 
és kilenc kölykének a teteme látható, ottani tartózkodását egy évvel és nyolc 
hónappal hosszabítja meg. Igy aztán jut ideje mindenre. Mindent meg-
néz, ugyanakkor felidézi a könyvekből olvasottakat. Damissal, legkedvesebb 
tanítványával a legnagyobb veszély közepette a delta tulajdonságairól be-
szélget. Látja a folyók születését s a habok zúgásából következtet a karak-
terükre. Kozmopolita messiás, aki minden tant a magáénak hirdet. 

Az Eufratestől az Indusig igen érdekes találkozásai vannak. Nem 
csupán a satraphákra és a dinasztákra gondolok, akik ismerték őt, anélkül, 
hogy valaha is látták volna s csodálkozva hallják, hogyan beszél velük a 
saját nyelvükön. Hanem találkozik például egy félig fekete, félig fehér nő-
vel, akitől magától tudta meg, hogy Afroditének van szentelve. Vámpirt 
is látott, forrás mellett pihenve. Minél jobban előrehalad India felé, annál 
csodálatosabb dolgok esnek meg vele s annál csodálatosabb jelenségeket ír 
le s kijelentéseket kockáztat meg. A majmok szerinte «borsszüretelők». Az 
egyszarvú szamarakat királyi vadászatokra gyüjtik össze. A hegyi sárká-
nyoknak arany szakálluk van, zavaros és lángoló szemük, amelyek csodála-
tos tulajdonságú kövek. «Ilyen fajta volt az is, mint mondják, amelyik Gyges 
gyűrűjét díszítette.» 

Apollonius csak főzelékkel táplálkozik s bor sosem éri az ajkát. Te-
kintélye előtt megnyílik a babilóniai igazságszolgáltatás termének az aj taja 
is, «amelynek a mennyezete azurszínű szafirokból alkotott kupola, rajta az 
istenek képmása, akik az ég felett ragyognak. A boltozat alatt négy barázda-
billegető fajtájú madár csillogott, hogy a királyt Adraste istennőre figyel-
meztesse s emlékeztesse, hogy ne emelkedjék az emberi állás fölé». Az indus-
parti városok hallatlan kincseket tárnak az utazó elé. «Taxilles temploma 
porfirból épült, heroikus domborművekkel, arany fegyverekkel, fekete érc-
cel van díszítve; a Nap szentélye piros márvány falakkal ékes, amelyeket 
arany ornamensek fonnak körül s gyöngyökkel borított szobrok állanak benne, 
amelyek különböző szimbolumokat ábrázolnak.» De meglátja az ellentétet 
is : egyrészt ott áll a király, Porus utódjának a palotája, minden dísszel és 
pompával ékesen, másik oldalon pedig a nép nyomora egekig kiált. 

Egy napon összetalálkozott a legfeketébb indussal, aki növekvő hol-
dat viselt a szemöldöke fölött. Ez volt a szent brahminok hírnöke. Egy stá-
diummal odább, a síkság közepén már látszott márvány Akropolisuk, a 
bölcsesség fellegvára. Apollonius elérte a célját. Utazni azért utazott még 
azután is és bejárta az egész lakott világot. A csillogó, hatalmas folyam partján, 
a füstnélküli láng krátere előtt, amely a «megbocsájtás tüze» s amelyben 
benne laknak mindazok az istenek, akiket az indusok, az egyiptomiak, a gö-
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rögök imádnak — minden figyelmét az új látványra összpontosította. Ettől 
a naptól fogva olyan volt, mint az a házigazda, «akinek nincs semmije, mégis 
mindene megvan». Aki a földön lakik és mégsem tartózkodik ott. Ez azok-
nak a magatartása, akik ismerik önmagukat s így minden dolgot ismernek. 
A brahmin szentek tiszták, fehér ruhában, mezitláb járnak. Látni lehet néha 
őket, amint a levegőbe emelkednek, nem azért, hogy csodáltassák magukat, 
hanem azért, mert szeretnek közel lenni a naphoz. Gyűrűjükből és varázs-
vesszejükből csodás erő árad. 

Ebben a Graal kastélyban Apollonius ívott egy kis fiolából, amely bár-
mily kicsiny is volt, mindenkit ki tudott elégíteni, mert akárcsak a forrá-
sok, nem fogyott ki soha. Ivott a fiolából, hogy megerősítse barátságát jó-
akaratú tanítóival s Phraote király vezérével. A monarcha szerényen feküdt 
a remeték társaságában és négy háromlábú közeledett az ünnepi asztal felé. 
«A föld kivirágzott és a virágok szebb szőnyeget formáltak, mint a szőtt sző-
nyegek.» Az étekfogók gyümölcsöket, főzeléket, pástétomokat helyeztek az 
asztalra. Az asztaltársak az athéniekről és Xerxesről beszélgettek. Meg-
vitatták a négy elemet, valamint az ötödiket, az éthert. Iarchas, a bölcsek 
legvénebbike a metempszichozisról beszélt, előző életeikről, amelynek Apol-
lonius is alá volt vetve s megelőző életében mint pilóta szolgált egy egyip-
tomi hajón. 

Apollonius a negyedik hónap végén hagyta el a szent brahminok szen-
télyét. De később is gyakran visszatért közéjük, mert mindig szívesen fogad-
ták. Egyszer azonban végérvényesen útnak indult s a Gangest jobbra, a 
Hyphasist balra hagyva maga mögött elérte a tengert. Innen visszaküldte 
a brahmin kíséretet s a következő levelet küldte velük Iarchasnak : 

«Iarchasnak és a többi bölcsnek üdvözlet Apolloniustól. 
A szárazföldön jutottam el hozzátok s ti nekem adtátok a tengert. 

Részesítettetek engem a bölcsességetekben s megnyitottátok nekem az égi 
utat. Nem hiába ittam Tantalus fiolájából, mindig emlékezni fogok a ti be-
szélgetéseitekre a görögöknél s közölni fogom velük, hogy ti is léteztek. 
Isten veletek, kiváló filozófusok.» 

Apollonius, bolyongásai évei alatt, azaz egész életében, szívesen em-
lékezett a brahmin bölcsekre, akik még a királyoknál is fenségesebbek és 
a szabályaik szerint cselekedett. A fogságban velős mondásaikat ismétel-
gette. Nem félt «isteneknek» nevezni őket Domitianus császár előtt. Ők vol-
tak életének legnagyobb felfedezései; még jobban megerősítették bölcses-
ségét, amely a lelke mélyében szunnyadt. A gymnoszofisták jelenlétében, 
akik hozzájuk hasonlítottak, alig érzett új csodálkozást vagy meglepetést. 
Ugy beszélgetett velük, mint rendes filozófusokkal. Épúgy mint a pytha-
goreusok, meg akarta szemlélni az egyetlen valóság bölcsőjét s felfedező vágya 
elhajtotta egészen a Nílus bölcsőjéig. Bárkája felfelé haladt azon a folyamon, 
amely annyi szentélyt öntözött. A pálmák úgy hajoltak meg a mester előtt, 
mint Jézus előtt az a gyermek, aki gyümölcsöt ajánlott fel neki, egy apokrif 
evangéliumi történet szerint. Sem a párducok, sem az oroszlánok nem merték 
megkockáztatni, hogy megtámadják, mintha féltek volna ettől a különös 
embertől és a tanításaitól. 

A föld keleti felében eljutott egészen az «oszlopokig», ahol az ismert 
világ végződött. Itt figyelte meg az apály-dagály tüneményét s itt határozta 
el, hogy Gadesbe megy, amelynek a lakói megőrizték az antik erkölcsöket. 
Görög eredetű gyarmatosok voltak ezek az emberek, gyakran emlegették 
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Athént, de a színházat például nem ismerték. Szentélyükben egy oltár az 
Öregségnek, egy a Szépségnek s egy a Szegénységnek volt szentelve. Az akkori 
emberek közül egyedül csak az idevalósiak énekeltek himnuszokat a halál 
fenségéről. 

Apollonius Görögország minden templomát megnézte, mert elsősor-
ban görög volt a hindu bölcseletnek ez az európai propagátora. Minden 
templom kedves hajlék volt neki, a leghíresebb épúgy, mint a legelrejtet-
tebb, az olimpusi épúgy, mint a trophoniusi földalatti templom. Ezekben 
imádkozott, vitatkozott és böjtölt. Az általa ismert misztériumokba nem 
engedett mindenkit behatolni. De vallásossága nem akadályozta meg abban, 
hogy itt vagy ott az elégedetlen tiszteken keresztül politikai izgatást ne 
folytasson Domitianus császár ellen. Előrelátható volt, hogy utazásának 
Rómában kellett végződnie, a cézár bírói széke előtt. Úgy is volt rendjén, 
hogy az, aki az egész világon széthintette a szavait, utolsó disputáját a világ 
fővárosában fejtse ki. A császári ítélet elől azonban mégis megmenekült, 
eltűnt a falakon és téren át s Puzzolában jelent meg újra. It t veszett nyoma 
végleg, itt tűnt el legkedvesebb tanítványa, Damis szeme elől örökre. 

Igy végződött Apollonius végtelen utazása, Phylostratus részletezése 
szerint. De Apollonius nemcsak privilegizált szemlélője volt az általa leírt 
csodáknak, hanem maga is véghezvitt minden csodát, amit csak elképzel-
het az ember. Csodáit nem aranyággal és nem hókusz-pókuszokkal érte el, 
ő az ilyen csalásoktól tartózkodott. Égi kegy inspirálta őt, intim viszony-
ban volt az istenekkel, akik úgyszólván mindenhatóvá tették. 

Ephesos, mikor ott járt, éppen egy nagy pestisjárvány pusztításait 
nyögte s várta az «isteni jóslat által hirdetett gyógyítót». Apollonius a szín-
házban, a tömeg közepette csakhamar felfedezte a betegség megtestesítőjét 
egy öreg koldus személyében, aki ravaszul hunyorgott a szemével s viseltes 
ruhája felett kenyérdarabokkal tele zsákot viselt. Ez volt az istenek ellen-
sége. «Kövezzétek meg» — mondotta az embereknek. Az emberek azonban 
haboztak ; ingadozóvá tette őket a könyörület. De Apollonius rendíthetet-
lenül ismételgette a parancsát. A megkövezés után, a kőrakás alatt nem ta-
láltak mást, csak egy veszett kutyát, tajtékjában fetrengve. 

Korinthosi Menippos, a filozófus minden csodatevő intervenció nélkül 
veszélyes házasságot kötött. Az idegen nő, akit szeretett, az ő húsából táp-
lálkozott. Apollonius úgy vette szemügyre a vőlegényt, mint egy szobrász, 
aki mellszobrot akar csinálni róla. Miután megvizsgálta, így szólt: «Szép 
fiatal ember, szép dámák kegyeltje, te egy kígyót simogatsz s egy kígyó 
simogat téged». Menippos csodálkozott a szavakon. A mester így folytatta : 
«Te nem fogod tudni elvenni ezt a nőt. Hiszed, hogy szeret téged?» «Iste-
nemre, mondta ő, hiszen a szeretőm !» — «Mikor lesz az esküvő?» — «Nem-
sokára, talán már holnap.» Apollonius elment az ünnepségre s így szólt a 
vendégek közül: «Hol van a szép nő, aki alkalmat szolgáltatott erre a nagy-
szerű lakomára?» «Itt van» — mondta Menippos. A nő elpirult és felkelt. — 
«Ez az arany, ezüst s a terem többi kincse tehát mind a tied?» — «Ez az övé 
— válaszolta a fiatalember — részemről az egész vagyonom ez a filozófus 
köpeny», szólt köpenyére mutatva. Apollonius megkérdezte a körülállóktól : 
«Láttátok Tantalus kertjét, ami van és ami nincs?» «Igen, Homerosban, vá-
laszolták ők, mivel mi nem szálltunk le a Hadesbe.» — «Mindez a pompa 
ahhoz a kerthez hasonló. Ez nem valóság, hanem a valóságnak csak lát-
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szata. És hogy megismerjétek szavaimnak az igazságát, ez az asszony egyike 
azoknak, akiket lamieseknek, vampiroknak neveznek az emberek. A szere-
lem gyönyöreivel csábítják el azokat, akiket fel akarnak falni.» A férj dühö-
sen válaszolt: «Vagy beszélj mást, vagy menj el!» Ezalatt az arany, az 
ezüst, a kiszolgáló személyzet mind eltűnt a levegőben. A vámpir sírt és 
könyörgött, hogy ne kényszerítsék, hogy elárulja, ki volt. De a mester szünet 
nélkül sürgette s végre megvallotta, hogy ő igen is vámpir, aki jóltartotta 
Menippost gyönyörökkel, hogy a húsából táplálkozhasson, mert «ő szép és 
fiatal testekből táplálkozik, azoknak a vére még tiszta.» 

A démon mindkét esetben idegen testbe költözött, de ezek az idegen 
testek megsemmisültek Apollonius parancsára. Épúgy, mint az Evangélum-
ban, a rossz szellem valami földi lénybe költözik, aki nem is tud ennek a 
jelenlétéről. Valaki, aki Aleinos leszármazottjának vallotta magát, Apollo-
nius beszédét nagy nevetéssel zavarta meg. Apollonius erre így szólt: «Nem 
te vagy az, aki megsértesz engem; a démon az, aki téged anélkül háborít, 
hogy te tudnád». Menippos démona is megesküdött, hogy elhagyja a fiatal-
embert s nem száll meg többet senki mást: Apollonius ingerlékeny hangon 
beszélt vele, mint egy engedetlen és szemtelen rabszolgával. Megparancsolta 
neki, hogy hagyja el áldozatát s biztosítékot is követel az eltávozásra. «Le-
döntöm azt a szobrot», üvöltötte a démon s megjelölte az oszlopok között 
álló szobrok egyikét. A szobor először megingott, azután lezuhant. Ki tudná 
leírni azt a zajt, amit okozott s a tömeg tapsát? Menippos megdörzsölte a 
szemét, mintha akkor ébredt volna fel s napsugarak felé fordította az arcát. 
A szeme nem volt többé zavaros, hanem visszakapta természetes fényét, 
mintha orvosság szabadította volna meg valami gyötrő betegségtől. Elhagyta 
nagyszerű és kényes ruháit, leszokott minden fínomkodásról; vett egy egy-
szerű köpenyt s követte Apollonius életmódját. 

Menippos esete a gyógyulás csodája volt és a bölcsesség csodája. De 
csodája volt a nyugodt hatalomnak is : aki végrehajtotta, alig látszott har-
colni az ellenséges erők ellen. Nem érzékenyült el a szenvedésen, sem azon 
a vétken, amelyik okozta. 

Apollonius bizalmas viszonyban volt magával a halállal is. Milyen tit-
kos szavakat sughatott Rómában annak a fiatal lánynak a fülébe, aki a 
vőlegényét siratta? Vagy talán még meglelte benne az élet csiráját s fel-
melegítette a kialudt lelket? A jelenlevők sosem tudtak meg semmit. Achil-
les sírboltja előtt minden erőlködés nélkül felidézte a hőst. A mágusok által 
használ áldozatokat és durva ceremóniákat mellőzte. Azokkal a fohászok-
kal dolgozott, amelyeket az indiaiak küldenek az istenek felé. Büszkén 
beszél: «Achilles, a nép halottnak hisz téged, de ez nem az én hitem és nem 
Pythagoras hite, aki az én bölcsességem forrása». A síremlék megmozdult, 
az árnyék megnyilatkozott. Achilles kijelentette, mennyire örül, hogy olyan 
embert lát mint Apollonius és hogy úgy tűnik fel neki, hogy a thesszáliaiak-
tól régen kapott tiszteletadást. Apollonius fényesen megoldotta a sír titkát 
s ezt arra használta fel, hogy megismerje, mi lesz a lényekből. Mitológiai 
tudományát újra gazdagította. Négy kérdést tett fel a hősnek : Polixeniát 
tényleg megszentelték-e a sírjában? Volt e Helena tényleg Trójában? A gö-
rögök tényleg olyan számosan szerepeltek-e ebben a háborúban, mint ahogy 
az Ilias meséli? Végül miért nem mondott Homeros semmit Palamedesről? 
Milyen nagy elégtétel volt neki, mikor megtudta, hogy a költő két vagy há-
rom pontban tévedett! 
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Apollonius, amikor nem realizálja az anyagi csodákat, csodás kinyilat-
koztatásokat tesz. Minden nyelvet jól megért. A tűz szikrája, a füst orna-
mensei, az álom, amely megejti, az állatok, amelyek beszélnek hozzá, mind 
leleplezik neki a távoli idők és helyek eseményeit. A babiloni király minden 
kérdésére megfelelt. Damisnak sokszor tá tva maradt a szája, úgy csodál-
kozott a látottakon s azon a tekintélyen, amely a mesterét körülvette. Nem 
mintha Apollonius tüzetesebben tanulmányozta volna, mint mások, a szent 
auspiciumokat! Sikereinek különleges jóstehetsége volt a t i t ka ; ez egyrészt 
született sajátság, másrészt a gyakorlat eredménye volt nála. Ha pusztán 
csak a mértékletesség, a tisztaság, az önmegtartóztatás élesítették volna az 
istenek ezen kedveltjének a látását, aligha emelkedhetett volna arra a magas-
latra, amelyre feljutott . Próféta volt, mondja Phylostratus róla, aki tudot t 
ugyan olvasni a t i tkokban, de nem törekedett arra, hogy meg is változtassa őket. 

Apollonius különleges hatalmából sajátos szokást csinált. Az ő tudo-
mánya inkább fényűzés, művésziesség, amely nem hoz az embereknek lénye-
ges megkönnyebbülést. Fényes bizonyítékául szolgált az istenekkel való kap-
csolatának, de a szerencsétleneknek nem tudta biztosítani az isteni gond-
viselést. Egy földrengés alkalmával, amely egész Krétát megrázta s az em-
bereket halálra rémítette, anélkül, hogy látta volna, előre bejelentette, hogy 
a Theraban új sziget keletkezett. Igaza is volt. Tanítványaival egyszer, ami-
kor Szirakuzából Görögországba hajózott, kikötött a part mentén, mert 
tudta , hogy nemsokára olyan vihar fog kerekedni, amelynek egy vízi jármű 
sem tud ellenállni. Egy másik alkalommal csodás képessége segítségével egy 
ártatlan embert mentet t meg tizenkét gonosz karmai közül, éppen akkor, 
amikor meg akarták kínozni. Antiochiában egy szerencsétlen apával, aki 
nem tudot t a lányának hozományt adni, megvetetett egy mezőt — amely 
kincseket rej tet t . 

Proféciáival legszívesebben a politikai viszonyok ellen rohant ki. Egy 
háromfejű gyermek, aki Sirakusában született és halt meg, előre megjósolta 
neki Galba, Otto és Vitellius uralomra jutását . Asszisztált Domitianusnak, 
a filozófusok üldözőjének a meggyilkolásánál is. Gyűlölte a t irannusokat. 

A csodás gyógyítások, exorcizmusok, proféciák még nem merítik ki 
teljesen a működést. Ha nem félt volna a nép csodálatától, többet is te t t 
volna. De a sarlatánokat, akik csak az elismerésért dolgoztak, megvetette. 
A császári bíróság előtt megvetőleg utasította vissza a császár kérését, hogy 
állattá vagy növénnyé változzon át. De nem elég csoda-e az, hogy egy napon, 
egy időben két városban is feltűnt, Pythagoras példájára, akit egy időben 
két helyen, Thuriumban és Metapontusban is lát tak? Nem mutatta-e meg 
Damisnak a fogság alatt , hogyan lehet megszabadulni pusztán az akarat 
segítségével a láncoktól? Apollonius büszke volt s maga is teljesen respek-
tálta a hivatását. Bírájának azt mondta : «Te nem fogsz tudni megölni en-
gem, mert én nem vagyok halandó !» Aztán eltűnt a törvényszék elől, mert 
«a körülmények erre a bölcs belátásra kényszerítették, mert nyilvánvaló volt, 
hogy a t irannusnak nincs igaza s olyan dolgokat is kérdezett volna, melyeket 
ő nem akart érinteni.» Nem reinkarnált lelke, hanem ő maga volt az, aki a 
falakon, városokon keresztül Puzzolába ment, hogy megörvendeztesse leg-
kedvesebb taní tványát , Damist. 

A bírói tárgyalás után Apolloniust nem látták többet az emberek. Senki 
sem tudja , hogy hogyan halt meg, «ha egyáltalán meghalt.» Némelyek sze-
rint Krétában következett be a vége. Amint mondják, sötét este közeledett 
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Dyctinnus templomához. «A kutyák nem ugattak, inkább hízelegtek neki, 
sokkal jobban, mint az emberek, akikkel jóviszonyban volt.» Éjfélkor a 
szentély kapujához futott, amely magától kitárult. Betért és teljesen magába 
mélyedt, mialatt a szűzek kórusa azt énekelte : «Hagyd el a földet, menj fel 
az égbe, menj . . .» 

Az istenek azért utaztak, hogy megismerjék a népeket; Apollonius 
azért, hogy megismerje a hatalmasokat. Amint a halhatatlanok terjesztet-
ték a megismerést és csodás gyógyításokat vittek végbe, úgy Apollonius sem 
fukarkodott sem a gyógyításokkal, sem a jóslatokkal. Hatalma nem ismert 
ha tár t ; közbenső helyet foglalt el az Olimpus és a föld között. Prédikált, 
vitatkozott, imádkozott. Mindarra, ami kegyeletes tiszteletnek a tárgya, 
utalást talált a régieknél és törvényesítette ; ami barbár vagy durva volt, 
azt spiritualizálta. Nem csak a kiválasztott társaságoknak volt a reformá-
tora, hanem kazuista is volt, aki új, steril ágakat oltott be a hit örök tör-
zsébe. Birtokában volt az «egyedüli szükséges dolog». Mint korának minden 
filozófusa, imádott minden istent, tisztelt minden képet és szobrot, a leg-
régebbeket épúgy, mint a legújabbakat, a görögöket épúgy, mint az idege-
neket. Éppen ezáltal lett a hellenizmus messiásává. 

Mindennapi könyörgése a Nap felé szállt. Ez az egyetlen istenség, 
amelyhez mindig hű maradt. Még a királyokkal való beszélgetések elől is 
elrejtőzött, hogy ennek a kötelességének eleget tegyen. Hogy prédikált-e a 
tömegeknek, vagy csak izoláltan működött, nem tudjuk. Nem tudjuk azt 
sem, hogy csak a csillagoknak nyilatkozott-e meg, amelyek mindent meg-
értenek, vagy áldozott-e érthetőbb fényeknek is. Nem tudjuk, hogy Apollo-
nius felfogása csak egy filozófus partikuláris vallása volt-e, vagy csak saját, 
titkos érintkezése az istenekkel. Phylostratus, a szofista nem ad ezekre 
választ. Népes gyülekezeteket nem tartott, gyakran volt egyedül önmagával, 
kint a szabad és vakító térben, ahol nincs oltár, nincs szobor, nincs áldozat. 

(Az isteneknek nincs szüksége áldozatokra» — mondja merészen egy 
olyan korban, amikor az ilyen áldozatok még divatban voltak. Hogy is tud-
nák az emberek az isteneket ilyenekkel megörvendeztetni? A legnagyobb 
bölcsesség az, ha valaki ismeri a jót és cselekszi is azt. Ez az, ami az istenek-
nek kedves. «A papok a vérrel csak bemocskolják az oltárokat — olvassuk 
egy neki tulajdonított levelében. A véres áldozatoknak tulajdonította a 
sorscsapásokat is és «némelyek még csodálkoznak azokon a bajokon, amelyek 
a városokat meglátogatják és próbára teszik az embereket.» Fejtegetéseit 
tovább fűzi: «Herakleitos bölcs volt, még sem tudta meggyőzni az ephesu-
siakat arról, hogy a sár nem tisztulhat meg a sár által». Apollonius azonban 
nem mindig következetes, nem mindig tanusítja ugyanazt a borzadályt az 
áldozatokkal szemben. Mikor a spártai flagellánsokról van szó, akik fiatal 
vérükkel öntözték Artemis oltárát, már helyesel nekik : (Az istennő megbe-
csülését mutatja, ha fenntartják a régi tiszteletadást, amely Skythiában dí-
vott, ahonnan az istennő származik . . . Az istennő azt akarja, hogy vérben 
fürödjön az oltár, mint Skythiában. A lakedaimoniak finoman magyarázták 
a kikerülhetetlen áldozatokat: türelemgyakorlat az egész, amely által azon-
ban az ember elmenekülhet a halál elől, mert vérével lecsillapítja az isten-
nőt». Amint a példa mutatja, Apollonius, a pythagoreista, néha nagyon is 
konzervatívvá válik. 

Mindennek ellenére Apollonius gyakran túlteszi magát a vallási for-
maságokon. A magányban beszélget az istenekkel s egyedül csak a világért 
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könyörög. Megfigyelte, hogy a bölcs mindig szerény és szegény is marad, 
míg mások meggazdagodnak. A maga részére csak egyet kért mindig, hogy 
megtarthassa azt, ami neki kijár. Úgy tűnik fel előttünk, mint egy teozófus 
apostol, aki bejárta a világot s aki a kicsinyes részleteket gyerekeseknek, 
relatívoknak tart ja, mert ő a nagyobb összefüggéseket keresi. Nem a rész-
letek azok, amiért ő jött. «A parancsolatok kráterei mindenkinek a rendel-
kezésére állanak s a szomjazok kedvük szerint ihatnak belőle». Mikor az 
emberek azt kérdezték tőle, hogy hogyan kell megszentelni az oltárokat és 
hogyan kell lefolytatni a szertartásokat, így válaszolt: «A hajnal vagy az 
éjfél a legalkalmasabb az imára vagy az elmélkedésre. Az isteneknek az ital-
áldozat a kedves.» Mégis hisz a vallási tisztátalanság állapotában s azt állítja, 
hogy az akaratlan bűn elkövetője nincs alávetve a tisztítótűznek. 

Apollonius, mikor a kultuszt elkülönbözteti az istenséggel való érint-
kezés lényegétől és az aszkézistől, amely a kinyilatkoztatásokat szüli, val-
lását tulaj donképen a látható jelenségektől fosztja meg. Az istenszobrok 
csak szimbolizálnak. A görögök mindig úgy jelenítik meg az isteneket, mint 
«az Olimpos legszebb és legkedvesebb látványait». Nem mintha a szobrászok 
utánozni akarták volna a modelleket, hiszen modellek nem is voltak. Praxi-
teles és Pheidias nem mentek fel az égbe mintaképet keresni. «A képzelő-
tehetség az, amely létrehozza ezeket a műveket, mert az utánzás csak is-
métli azt, ami a látásnak hozzáférhető ; vele szemben a képzelet úgy álmodja 
meg azt, amit nem láthat meg a szem. A képzelőerő gondolatokat vált ki s 
így tudósít a valóságról.» A képek, szobrok csak felfogást adnak az istenek-
ről, ez az igazság, mert az istenek láthatatlanok s a művészetnek, a művé-
szeknek kell a lelket ráébresztenie a valóságra. 

Apollonius, amikor megmássza a nagy hegyeket, nem azért teszi ezt, 
hogy megismerhesse a halhatatlanokat, hanem pusztán a meditáció kedvé-
ért, mert «ha a lélek tiszta és makulátlan, magasabbra száll, mint a Kauká-
zus». Megvetni a szerencsét a belső béke kedvéért, egyetértést teremteni az 
emberek között s ha kell, meghalni ezért az egyszerű filozófiáért, mint «aho-
gyan az emberek meghalnak az oltárjaikért, tűzhelyeikért, hazájukért, őseik 
sírjáért . . .» tudni, hogy mi a jó és eszerint cselekedni, nem-e ez minden meg-
ismerés lényege? Összefűzni a bölcsek erkölcsi nézeteit, ami a hellenizmus 
örök büszkesége, magasztalni a remeteség boldogságát, a Kozmos egyet-
len Napját, a szentélyek gyertyáit, amelyek a napfényt utánozzák, ideális 
példát adni a pythagoreus, a brahmin és az egyetemes jámborságra és mégis 
leszállni Trophonius sziklatemplomába s ott megkeresni a parancsok köny-
vét — ez Tyanai Apollonius evangéliuma, úgy ahogyan a «Szofisták élete» 
szerzője megszerkesztette. 

Nem érdekel bennünket közelebbről, hogy Apollonius valódi, törté-
nelmi személy volt-e, vagy pedig csak a fantázia szülötte. Apollonius egy 
első századbeli bölcs, aki elmegy Indiáig, onnan pedig a Herkules oszlopáig 
s akinek csodálatos cselekedetei csodáknak látszottak. Irodalmi szempont-
ból közömbös az is, hogy a görögök egy olyan embert akartak teremteni 
benne, aki egyenrangú Krisztussal, sőt fölülmúlja őt. A regény Krisztus-
ellenes tendenciával készült irányregény, amely azonban ezt a célját nem 
érte és nem érhette el, mert Krisztus tanai feltartóztathatatlanul fejlődtek 
és virágoztak s diadalmaskodtak mindenütt és mindenen. Krisztus útjába 
nem egy regény, de a legmegszervezettebb politikai hatalom sem tudott gá-
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ta t emelni, mert az ő országa nem e világból való s azon a pokol kapui sem 
vehetnek erőt. Ami irodalmi szempontból figyelmet érdemel, ez az érdekes 
történet, a nagyszerű meseszövés, a császári udvar kitűnő miliőrajza, ahol 
s amelynek a megbízásából a regény íródott. Ennek az udvarnak és ennek a 
társadalomnak szüksége volt rá, hogy oktassák, mulattassák és hitet adja-
nak neki. A szíriai család csak névleg uralkodott ebben a császárságban, a 
hatalom a főpapok és a rétorok kezében vált aprópénzzé, akik egyforma 
buzgalommal tisztelték a kilenc múzsát s a kilenc muzsával együtt az egész 
világ isteneit. Komor babonák éltek itt, amelyeket csillogó mázzal vont be 
a filozófia. Az erkölcsi gondolat felszabadult ugyan, de ég és föld között ott 
dühöngtek a démonok. A varázslatok a hit leple alá húzódtak s a bölcsek 
többé-kevésbbé mágusok is voltak. Kelet kitárta minden misztériumát Róma 
előtt, a valóságnak egyedül Görögország maradt az otthona ; a konzervatív 
főváros nem akarta elejteni a régi formákat. Ha megakarjuk ismerni a csá-
szári kor vallását, csak Phylostratus könyvét kell elolvasnunk. 

Apollonius kozmopolita messiásként mutatkozott be. Távoli hangok-
nak nyitotta meg a szívét: «Nem gondolok egy várossal sem, én az istenek 
uralma alatt élek s nem akarom elveszni látni az emberi nemet, mint egy 
nyájat, amelyet megfosztottak bölcs pásztorától. . .» 

Apollonius históriája a legkedveltebb vándortárgyak közé tartozik ; 
úgyszólván minden nemzet irodalmába eljutott. Latin feldolgozások szép 
számmal maradtak; ezek közül a Gesta Romanorumé a legjelentősebb. 
A vándormese családfája igen terebélyes : angol, francia, olasz, spanyol fel-
dolgozást épúgy megtaláljuk, mint német, holland, cseh, lengyel, orosz át-
dolgozását. A keresztényellenes tendencia lassanként kikopott belőle s túl-
súlyra vergődött benne a csodás elem. Magyar feldolgozása is több ismeretes ; 
ezeket Katona Lajos kiváló irodalomtörténészünk ismertette nagy tudo-
mányos felkészültséggel. 

ŐSZI EST. 

Mozdulatlan állnak 
Csillagok az égen, 
Ragyog a homálynak 
Hűvös öle kéken. 
Lomb se, fű se játszik, 
Árny sem ing a széllel. 
Örökösnek látszik 
Ez a lomha éjjel. 

Keresem a holdat, 
Sárga fénye lobban. 
A tejút elolvadt 
Ezüst pora csobban. 
S elfolyik a fákon, 
Fekete levélen. 
Messzi felhő-zátony 
Ringatódzik délen. 

Körülöttem mélyen 
Alszanak a házak. 
A tetőszegélyen 
Lomha macskavázak 
Járnak feketében, 
Púppal, lopakodva, 
S mint a fényes éjben, 
Süt a szemük odva. 

Mögöttük a hold ég 
Aranyos keretnek. 
Fényes karneol s kék 
Réten lépegetnek, 
Csillagtó a lábuk 
Más csillagig ér el, 
Nyujtózik utánuk 
A végtelen éjjel. 

Hódsághy Béla. 


