
Szepessy Tibor

Dión Chrysostomos „műfajai”*

A Dión Chrysostomos neve alatt nyolcvan írást tartalmazó cor-
pus életművének tört részeként, Λόγοι címmel maradt ránk.1

A szakirodalom címének megfelelően minden darabját a corpuson 
belül nyert sorszámával és az oratio szó „or.” rövidítésével, azaz 
szónoklatként kezeli.2 

A corpust alkotó írások azonban zavarba ejtő változatosságot 
mutatnak. Vegyük csak a leginkább, az első látásra is szembeötlő 
változatot, vagyis a terjedelmüket, mely egy (!) és huszonöt (!) 
lap, illetve 4 (!) és 165 (!) caput között ingadozik, az előadás idő-
tartamát tekintve pedig hol csak néhány percet (!), hol viszont 
két-három órát (!) vehetett igénybe. De ez még csak hagyján:

* A tanulmány az OTKA NN 104456 jelzetű pályázat támogatásával készült.
1 Csak a pontosság kedvéért álljon itt, hogy a gyűjtemény két darabjának (nos. 

37 és 64) a tudományos közvélemény szerint nem Dión, hanem a vele kortárs 
Favorinus (kb. 80‒160) a szerzője, akinek két írása talán azért keveredhetett 
a Dión-művek közé, mert Favorinus Philostratos szerint Dión tanítványa volt 
(lásd Vitae sophistarum 1, 16 = p. 483 Olearius). 

2 Ma is idézett kiadása H. von Arnim: Dionis Prusaensis quem vocant Chrysosto-
mum quae exstant omnia I‒II. Berlin 1893‒1896 (repr. 1962). A Loeb-sorozat 
1932-től kezdve folyamatosan publikált ötkötetes Diónja, mely egyébként 
utolsó kötetében a Diónra vonatkozó antik és bizánci testimoniumokat is köz-
li, Arnim szövegéhez képest csak kevés változtatást tartalmaz.)
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a miránk maradt szövegeket olvasva nem egy esetben arról sem 
lehetünk teljességgel biztosak, hogy a szó szoros értelmében 
szónoklatokat olvasunk-e, melyek tehát először élő előadásként 
hangzottak el, csak azután kerültek ‒ már akár a feltételezhető 
szerzői példányok, akár a gyorsírói lejegyzések formájában3 ‒
a corpus összeállításán buzgólkodó ismeretlen birtokába, aki az-
tán az antikvitásban szokásos módon mai szóval élve „kiadta”, az 
érdeklődő literátus közönség számára megvásárolható-elérhető 
olvasmánnyá tette Dión (talán a hagyatékban fellelt?) műveit. 
Hogy ez közelebbről mikor történt, nem tudjuk, annyi azonban 
kétségtelen, hogy ránk hagyományozott, tartalmi-formai szem-
pontból szemlátomást bizonyos fokig rendszerezett gyűjtemé-
nyét ‒ némileg eltérő tartalmi csoportosításban ugyan ‒ Phótios 
már ismertethette a Bibliothékében.4 

A gyanakvást, hogy a corpusba foglalt írások egyike-másika 
eredetileg korántsem volt szónoklat, bízvást táplálhatja az a kö-

3 Hogy mennyire elterjedt volt már ebben a korban a gyorsírók alkalmazása, 
arra csattanós bizonyítékként idézhetjük Philostratost, aki szerint az ókori 
milliárdos, Héródés Attikos, a Seleukeiából származó és csak Sár-Platónnak 
(Πηλοπλάτων) gúnyolt szónok Alexandrosnak egyebek közt nem kevesebb 
mint tíz (!) gyorsírót (σημείων γραφέας) ajándékozott, lásd Vitae sophista-
rum 2, 26 = p. 574 Olearius. Az általa alkalmazott görög kifejezést a szakiro-
dalom következetesen „gyorsíró”-nak értelmezi, a Vitae sophistarum angol 
fordításában például Wilmer Cave Wright a „shorthand writer”, olasz fordí-
tója, Maurizio Civiletti pedig a legfrissebb kutatási eredmények tükrében is
a „stenografo” fordulattal adja vissza, az pedig közismert dolog, hogy az an-
tik gyorsírás egy korai változatát már Cicero felszabadított rabszolgája, Mar-
cus Tullius Tiro kidolgozta. (Nota bene, kissé később Eunapios a „gyorsírók” 
megjelölésére már a οἱ ταχέως γράφοντες kifejezést használja, lásd Vitae so-
phistarum 10, 4, 13.)

4 Bibliothéké cod. 209, 165a 31 ‒ 168b 5 Henry. Ami pedig a corpus összeállításá-
nak idejét illeti, talán van valami jelentősége annak a körülménynek, hogy 
mind a ránk maradt, mind a Phótios kezébe került változat négy, a királyság 
problémájának szentelt beszéddel kezdődik, melyek eredetileg ‒ lásd len-
tebb ‒ feltehetően Traianus császár előtt hangzottak el.
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rülmény, hogy szónoklatain kívül voltak Diónnak történeti és filo-
zófiai értekezései is, mint ‒ cím szerint csak egyet-egyet idézve ‒
a Nagy Sándor zsenialitásáról vagy az Elpusztulhat-e a világegyetem 
és mások, de azokat ‒ egyetlen kivételtől eltekintve5 ‒ nem őrizte 
meg a hagyomány.6

Mindenesetre a corpusba foglalt írásoknak mintegy a negyed 
része mindjárt bevezető mondatában félre nem érthető módon 
jelzi, hogy szónoklatként hangzott el, Dión ugyanis ezekben kö-
vetkezetesen az éppen jelen lévők megszólításával indít. Ha tör-
ténetesen a Közel-Kelet görögajkú városaiban beszél, a szülő-
városával, Prusával szomszédos Nikaiától a távoli Alexandriáig, 
a megszólításhoz rendszerint hozzáfűzi az illető város nevét
is, a Phótiostól olyan nagyra becsült Rhodosi beszéd7 például
‒ hogy csupán ezt az egyet idézzük ‒ az ὦ ἄνδρες Ῥόδιοι formulával 
kezdődik, s a többi, mutatis mutandis, ugyanezt a képletet mutat-
ja. Ettől a képlettől Dión szülővárosában, Prusában tartott beszé-
dei szükségképpen különböznek ugyan, de csak annyiban, hogy
a megszólításból elmarad a város neve, az indítás általában ἄνδρες 
πολῖται vagy egyszerűen ἄνδρες lesz, annak híján pedig a szöveg-
ből előbb-utóbb kiderül, milyen hallgatói kör előtt, népgyűlésen 
vagy netán a városi tanács előtt emelt-e éppen szót Dión. 

Más oldalról nézve tehát akár úgy is fogalmazhatnánk, hogy
a corpust alkotó írások lényegesen nagyobb, mert kereken három-
negyed (!) részéből hiányzik a megszólítás, tehát voltaképpen 

5 Ez a kivétel az alig három-négy lap terjedelmű Ἐγκώμιον κόμης (A haj dicsé-
rete), melyet Dión egyik kései bámulója, Synesios (kb. 373 – 414) tartott fenn, 
s aki Dión írására az annál sokkal terjedelmesebb A kopaszság dicséretével 
(Ἐγκώμιον φαλάκρας) válaszolt, s Dión műve éppenséggel ebbe a válaszba 
ékelten (3, 1‒53) maradt ránk. 

6 Ld.  Suda δ 1240, 5‒7: Περὶ τῶν Ἀλεξάνδρου ἀρετῶν,́ illetve Εἰ φθαρτὸς
ὁ κόσμος. A Suda egyébként összesen Dión négy művét nevezi meg, de eze-
ken kívül további elveszett Dión-művek címét idézi Philostratos és Synesios. 

7 No. 31.
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csak alaposabb vizsgálódással állapítható meg, vajon eredetileg 
élőszóban elhangzott alkotások voltak- vagy lehettek-e. 

Fél tucat olyan ‒ megszólítást nélkülöző ‒ írás van a gyűj-
teményben, melyet Dión a szövegben imitt-amott felbukkanó 
singularis második személyű igealakok tanúsága szerint egysze-
mélyű (!) közönséghez intézett, s mert valamennyi hangneme
a megszólított iránt érzett mélységes odaadásról és tiszteletről 
tanúskodik, a személyes névmás anonimitásába burkolt címzet-
tek nyilvánvalóan rendkívüli személyiségek voltak. A tucatból 
egy híján öt írásban ‒ és ezek egytől-egyig a királyság témakörébe 
vágó kérdéseket boncolgatnak ‒ Dión a tudományos közvélemény 
szerint a témájukban legközelebbről érdekeltet, magát a császárt, 
Traianust szólította meg,8 akinél egyébként, mind Philostratos, 
mind Phótios, de a Suda-lexikon is úgy tudja, nagy kegyben állt.
A hatodik idevágó írás címzettje, akárcsak Traianus, megnevezet-
len marad ugyan, de szintúgy igen magas rangú közéleti méltóság 
lehetett,9 ő viszont a szónoki képesség megszerzésének miként-
jéről kérte, és a ránk maradt szöveggel kapta is Dión szakavatott 
útmutatását. A mind a hat írást jellemző „én”-„te” szituáció ‒ és 
közülük is kiváltképpen az expressis verbis válaszként megfogal-
mazott hatodik ‒ a levelezés alapstruktúráját idézi, mindamel-
lett nyilvánvalóan ezek is szónoklat formájában hangzottak el, 
arra legalábbis bőven van bizonyíték, hogy nemcsak a császár,
de a korszak más főrangú méltóságai úgyszintén szívesen hallgat-
ták egy-egy neves szónok egyedül hozzájuk adresszált beszédét.

A bevezető megszólítást nélkülöző írások java része viszont, 
vagyis a corpus egészének közel a fele, azzal árulja el a maga szó-
noklat mivoltát, hogy szövegében az olvasó pluralis második sze-

8 Nos. 1‒4, 62.
9 No. 18. Az ismeretlen címzett Dión utalásaiból ítélve az államapparátus va-

lamelyik magas rangú hivatalnoka lehetett, vele kapcsolatban Dión többször 
használja az „államférfi” és a „közélet embere” kifejezést.
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mélyű igékre bukkanhat, melyek félreérthetetlenül jelzik, hogy 
Dión hallgatósághoz beszél. 

Itt azonban, mielőtt tovább mennénk, érdemes megállnunk 
egy kissé, hogy némileg árnyaltabbá tegyük a képet.

A megszólítással kezdődő, és a megszólítást nélkülöző két szó-
noklat-változat ugyanis nemcsak ebben az egy vonatkozásban 
különbözik egymástól, hanem abban is, hogy az előbbihez tartozó 
‒ más szóval a helyhez-hallgatósághoz kötött írások ‒ többnyire 
terjedelmesebbek, mint a másik változat írásai, sokkal fontosabb 
azonban, hogy a két változat tematikai szempontból is jelen-
tős eltérést mutat, amennyiben a megszólító változat tömören 
szólva politikai kérdésekkel, azaz egy-egy város ‒ egyebek közt
Prusa ‒ helyzetével, gondjaival, és belső életének egyéb aspek-
tusaival foglalkozik, a megszólítást nélkülöző másik változat
viszont, melyhez most a főméltóságokhoz adresszált, és formailag 
amúgy is kivételes hat szónoklatot természetesen nem csatolhat-
juk, különféle (etikai, szociológiai, pszichológiai és más) fogalma-
kat vagy élethelyzeteket vesz vizsgálat alá, de akár úgy is mondhat-
nánk, hogy az egyik inkább valamilyen szűkebb vagy tágabb közös-
séget, a másik pedig az individuumot állítja középpontba.     

Ha most azt firtatjuk, mi lehet a magyarázat a két szónoklat-
változat látványosnak is bízvást nevezhető különbségére, minde-
nekelőtt tanácsos emlékezetünkbe idéznünk néhány közismert 
irodalomtörténeti tényt. Tudnivaló, hogy a Kr. u. I. század kö-
zepétől nagyjából a III. század közepéig terjedő két évszázadot, 
melynek elején Dión is élt és működött (kb. 40‒120), Philostra-
tos nyomán a „második szofisztika” korának szokás nevezni.10

10 Lásd Vitae sophistarum 1, 3 = p. 481 Olearius: ἡ δὲ μετ᾽ ἐκείνην (sc. σοφιστικήν) 
ἣν οὐχὶ νέαν, ἀρχαία γάρ, δευτέραν δὲ μᾶλλον προσρητέον. A „régi szofisz-
tika” Philostratos megfogalmazásában nagyjából azokra vonatkozik, akik az 
V/IV. század fordulóján éltek, s akiket Platón nem szűnt meg cáfolni-gúnyol-
ni, az „új” (azaz a második) pedig azért „régi”, mert nagyjából két évszázad-
dal előtte keletkezett.  
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A második szofisztika két évszázada, és kivált a II. század folya-
mán viszont, nem kevésbé tudnivaló, a Római Birodalomba be-
tagozódott görögség kulturális életében ‒ a jelenség szerteágazó 
okainak és miértjeinek bővebb kifejtése most messzire vezetne ‒
példátlanul nagy, mondhatni központi szerephez jutottak a szó-
nokok, mégpedig azért, mert tevékenységük hatásköre módfelett 
megnövekedett: változatlanul rájuk hárultak a korabeli kül- és 
belpolitika sokoldalú információs feladatai, törvényszéken a vád 
és a védelem képviselete, vagy az ünnepi beszédek, emellett és 
ezen túl azonban a görög városok értelmiségi elitje tőlük igé-
nyelt, tőlük várt, és az ő előadásaikban talált szellemi élvezetet, 
vagy ha úgy tetszik, kielégülést. A jeles osztrák ókortudós, Ludwig 
Radermacher, nyelvi telitalálattal „koncertszónokok”-nak neve-
zi az itt megidézett kor szónokait, mert úgy járták a birodalmat, 
mint manapság egy-egy világhírű zeneművész, író vagy énekes, 
hogy aztán útjukat egy-egy nagyobb városban megszakítva (oly-
kor talán jó előre tudatott tematikájú) szónoki műsorral szóra-
koztassák a közönséget. Az antik rétorika három nagy válfaja,
a törvényszéki, a közéleti-politikai, és a jobb híján „bemutató”-nak 
keresztelt szónoklat-nem közül általában az utóbbit részesítet-
ték előnyben, hiszen hallgatóságuk nem azért gyűlt egybe, hogy 
valamilyen konkrét ügyben vagy helyzetben ítélkezzék, illetve 
döntést hozzon, őket vagy a program valamelyik kínálata,11 vagy

11 A szónoki műsor kínálata azonban, gyorsan hozzá kell tennünk, minden további 
nélkül tartalmazhatott olyan beszédeket, melyek ‒ a korabeli rétorika minden 
fortélyával fordulatossá és érdekfeszítővé, meghatóra vagy megdöbbentőre 
hangszerelve ‒ mégis döntést-ítéletet igénylő, csak éppen lényegükben fiktív 
történeteket adtak elő hallgatóik szórakoztatására. Többnek a címe is fenn-
maradt, ízelítőnek elég az Aigaiból származó Antiochos két ilyen jellegű beszé-
dének Philostratostól idézett (lásd Vitae sophistarum 2, 23 = 569 Olearius) címe: 
Egy megerőszakolt lány erőszaktevője halálát választja, az erőszakból azonban gyermek 
születik, és a két nagyapa között azon folyik a vita, melyikük nevelje fel.  Illetve: Egy 
zsarnok lemond a hatalmáról, ha biztosítják, hogy utána nem esik bántódása, ennek el-
lenére megöli olyasvalaki, akit ő tett eunuchhá, s aki a gyilkosság vádja ellen védekezik. 
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a vendégük nevét körüllengő hírnév vonzotta, vagy egyszerű-
en a szónoki produkció veretességében és szellemes vagy éppen 
meglepő fordulataiban akartak gyönyörködni, annál is nagyobb 
hozzáértéssel, mert iskoláztatásuk éveiben a szónoklás elmé-
letébe és gyakorlatába ők is bevezetést nyertek. Dión írásainak
második változatához, vagyis a megszólítást nélkülöző típushoz 
tartozó beszédek feltehetően ilyen, államigazgatási döntéstől,
hivatalos vagy konkrét tenni-dönteni valótól teljességgel füg-
getlen, civil kezdeményezésű előadásokon hangzottak el, ez volt, 
hogy úgy mondjuk, Dión szónoki repertoárja, melynek darabjait 
friss hallgatóság előtt tetszése szerint bármikor ismételhette.   

Ezzel azonban még nem fejezhetjük be a corpus szemléjét, mert 
a megszólítást nélkülöző írások közül tucatnál is többnek feltű-
nő vagy éppen meghökkentő formai sajátsága van, amennyiben 
dialogikus szerkezetet mutatnak,12 ami ‒ főként mai szemmel 
nézve ‒ azt jelenthetné, hogy ezeket a darabokat nem lehet szó-
noklatoknak tekinteni, ezek eredetileg nem hallgatóság, hanem 
olvasóközönség számára készültek. Phótios azonban, aki igen 
jól ismerte a corpust, és annak kivétel nélkül minden darabjához 
fűzött valamilyen, hol kurta, hol terjedelmesebb megjegyzést, se-
hol sem tesz különbséget egy vitathatatlan szónoklat és egy dia-
lógus között, mindkettőt egyformán λόγος-nak nevezi. Phótiosé-
nál perdöntőbb azonban Dión személyes tanúságtétele. Ő ugyanis 
megszólítást mellőző írásai közül nem egyben szó szerint idézi
a maga másokkal, vagy mások egymással folytatott beszélgeté-
seit, előfordul, hogy több caputnyi beszédet, mi több, beszéde-
ket iktat saját mondanivalójába,13 vagy éppen többes szám má-
sodik személyű igével (tehát hallgatóságot feltételezve) kezd, 
és néhány sorral lentebb előadását már dialógusként, mint 
egy megnevezetlen partnerrel folytatott beszélgetést  rekeszti

12 Nos. 14, 15, 25, 28, 56, 57, 60, 61, 67, 69, 70, 74, 77, 78.  
13 Nos. 12, 13.
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be.14 Egyszóval, ha meglepően hangzik is, mondhatni nem lehet 
nem arra következtetnünk, hogy teljes tudatossággal lett magán 
kívül más, sőt mások szavainak ‒ és ismételjük: csorbítatlan ‒ fel-
idézője, vagyis a dialógusait alkotó párbeszédet igenis egymaga 
adta elő, igaz, azok a korai platóni mintát követték, vagyis a part-
nernek általában nem jutott bennük érdemleges szerep.15 Dión 
rokonszenve a dialógus-forma iránt természetesen nem szorul 
magyarázatra, végülis filozófusnak tartotta magát, de talán töb-
bet nyomott a latban az, hogy egy személyben előadott dialógu-
saival meglephette közönségét.

És még valami Dión dialógusairól. A corpus egyik írásában 
nem Dión vagy más, a jelen és a múlt hol megnevezett, hol név-
telenül hagyott szereplője beszélget valakivel, hanem két jeles 
mitológiai személyiség, Odysseus és Philoktétés,16 az előbbi ép-
pen érkezik Lémnos szigetére, az utóbbi fogadja. Kettőjük be-
szélgetése azonban nem Dión kreálta fikció, hanem Euripidés 
mára elveszett Philoktétésének a prooimionja, de a verses erede-
tiből készült, nyilvánvalóan pontosságra és nyelvi eleganciára 
törekvő prózai változat, következésképpen nem több olyan sti-
láris gyakorlatnál, mint amilyet, adatok bizonyítják, a rétorisko-
lák tanulóira szabtak ki (egyebek közt) lecke gyanánt tanáraik. 
A kis írás tehát egyfelől bizonyára Dión kezdő éveiből szárma-
zik (s ezt a corpus tüzetes vizsgálata más írásaival kapcsolatban 
is valószínűsíti), másfelől azt is mutatja, hogy a rétoriskolák
viszonylag korán igyekeztek megbarátkoztatni hallgatóikat a 
dialogikus formával is.

14 No. 26.
15 Bár akad azért kivétel, mert a Chryséis című dialógusban (no. 61), mely az 

Iliasban Agamemnón rabnőjeként szereplő Chryséis jellemét és gondolkodás-
módját szeretné körvonalazni, Dión beszélgető társa, egy meg nem nevezett 
nő (tanítvány?), végig kemény ellenállást tanúsít a Dión által vázolt elképze-
lés ellen; itt tehát valóban vita zajlik.   

16 No. 59. 



17

Dión Chrysostomos „műfajai”

A rétorikai gyakorlatok azonban, szinte magától értetődik, 
egy-egy életmű későbbi szakaszában és persze magasabb szinten, 
mintegy szónoki bravúrként, nem egyszer közönségnek is bemu-
tatható szónoklatokká érhettek ‒ jó példát mutat rá maga Dión is. 
Amikor ugyanis az imént említett ismeretlen előkelőségnek arról 
beszél, hogyan kell felkészülnie a szónoki szerepre, egy helyt azt 
a tanácsot adja neki, hogy kiváltképpen Xenophónt és az Anabá-
zist tekintse példaképnek, gyakorlás gyanánt pedig, ha írni akar, 
vegyen elő ‒ és most hadd idézzük szó szerint: „egy szónoklatot, 
melyet élvezettel olvastál..., aztán vagy állítsd az ott leírtak ellenkezőjét, 
vagy fogalmazd meg ugyanazt másként”.17 Hogy az illető megfogad-
ta-e a két jó tanácsot, vagy sem, nem tudjuk, Dión egyik legterje-
delmesebb beszéde viszont elsőnek megfogalmazott jó tanácsán 
alapul, mert a 154 caputnyi Trója-beszéd nem más, mint a trójai 
háború régóta közismert története,18 csak éppen elejétől végig 
az ellenkezőjére fordítva: hogy tehát a görögök csúfos vereséget 
szenvedtek, és sohasem sikerült Tróját bevenniük ‒ más kérdés, 
hogy a figyelmes olvasó hamar észreveheti a sorok közt és mögött 
bujkáló iróniát, de ha átlát is a szitán, akkor is élvezettel követhe-
ti azt a furfangos érvelés- és bizonyítássort, mellyel Dión a hagyo-
mányos történet képtelenségét igyekszik igazolni.

Az eddigiekben már imitt-amott szóba került a szónokok hall-
gatósága. A korabeli közönség ‒ befejezésül fűzzük még hozzá ‒ 
a meglepetéseket, a szónoki brillírozást is elvárta kedvenceitől, 
és a kínálkozó lehetőségek közül is elsősorban azt, hogy szónok 

17 No. 18, 18:  ... τινὰ τῶν λόγων, οἷς ἂν ἡσθῇς ἐντυγχάνων … ἢ ἀντιλέγοντα τοῖς 
εἰρημένοις ἢ τὰ αὐτὰ ἕτερον τρόπον ὑποβάλλοντα. A tapasztalattal vagy köz-
felfogással ellenkező álláspont bizonyítása egyébként, lett légyen terjedelme 
csak néhány caput, egyébként is szinte kötelező műsorszáma volt a koncert-
szónoki előadásoknak, s ha a Dión-corpusban (a Trója-beszédet kivéve) nincs 
is ilyen, jó példa rá a Lukianos neve alatt fennmaradt Μυίας ἐγκώμιον (A légy 
dicsérete).

18 No. 11.
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vendégük valamilyen tőlük kapott témát ott helyben, egy-két 
percnyi gondolkodás után tökéletes szónoklattá formálva tud-
ja nekik előadni, azaz mester legyen egyebek közt a rögtönzés-
ben (αὐτοσχεδιάζειν) is. Amit a kor jeles szónokai közül egyedül
Ailios Aristeidés tartott az igazi szónokláshoz (és természetesen 
önmagához is) méltatlannak, Philostratos elbeszélése szerint 
egy alkalommal kért ugyan témát Marcus Aureliustól, de tudtára 
adta a császárnak, hogy szónoklattá kibontva csak másnap fogja 
hallani, mert ‒ fűzte hozzá morózusan ‒ „mi nem okádjuk, hanem 
megrágjuk, amit mondunk”.19 Ami Diónt illeti, ő ‒ szintén Philostra-
tostól tudjuk ‒ „a rögtönzött beszédben is párját ritkította”,20 s mikor 
ugyancsak Philostratos másutt Dión „korántsem fontos kérdéseket 
feszegető egyéb munkái”-ról tesz említést,21 talán éppen a (felte-
hetően gyorsíróktól lejegyzett) rögtönzéseire gondolt, sőt talán 
ugyancsak Dión rögtönzéseire vonatkozik szinte bocsánatkérő 
megjegyzése, miszerint „végtére a szónoknak ilyesmihez” ‒ vagyis 
a „korántsem fontos kérdések”-hez ‒ „is értenie kell”.22 S csakugyan, 
a corpus egyik darabja megfelelni látszik a rögtönzéstől joggal el-
várható kritériumoknak, azaz nem több filozófiai gondolatokat, 
tanulságok levonását vagy morális ítéletet nélkülöző, játékos szó-
noki bűvészmutatványnál. A másfél lapnyi írás az Achilleus címet 

19 Lásd Philostratos, Vitae sophistarum 2, 9 = p. 583, 2‒3 Olearius: οὐ γὰρ ἐσμὲν 
τῶν ἐμούντων, ἀλλὰ τῶν ἀκριβούντων.

20 Vita Apollonii 5, 37, 24‒25: προσῆν δὲ αὐτῷ (sc. Δίωνι) καὶ τὸ ἀποσχεδιάζειν 
ἄριστα ἀνθρώπων. Diónnak ezt a képességét talán azért nem teszi szóvá exp-
ressis verbis Philostratos a Vitae Sophistarum neki szentelt passzusában, mert 
az a beszéd, mellyel a lázadásra készülődő katonákat jobb belátásra bírja, 
maga is a rögtönzött beszédek közé sorolható, bár korántsem szórakoztatá-
sul hangzott el. 

21 Vitae sophistarum 1, 7 = p. 487 Olearius: … ὁπόσα οὐχ ὑπὲρ μεγάλων ἐσπού-
δασται τῷ Δίωνι.

22 Vitae sophistarum 1, 7 = p. 487 Olearius: σοφιστοῦ γὰρ τὸ καὶ ὑπὲρ τοιούτων 
(sc. ὑπὲρ τῶν μικρῶν) σπουδάζειν. 
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viseli,23 témája pedig a még serdülőkorú Achilleus és az őt nevelő 
bölcs kentaur, Cheirón szenvedélyes vitája, melyet a szerző egyet-
len szűkszavú mondattal indít, és a továbbiakban is csak kétszer, 
de ott is rövidre fogva szakít meg; az így három részre osztott 
jelenet első, szinte lélegzetelállító hévvel zajló szópárbaját az ok-
tatási módszerei miatt megszorongatott Cheirón nyeri, a némi-
leg oldottabb folytatást viszont a kamaszosan nyelvelő Achilleus, 
igaz, érvek helyett vaskos gorombasággal, mire Cheirón dühbe 
gurul, s bár szeretete nem csökken tanítványa iránt, csupa rosz-
szat mond és jósol Achilleusról, egyebek közt azt, hogy sosem lesz 
belőle sem vezér vagy király, de még csak jó harcos sem ‒ vagyis 
Dión előadásai és rögtönzései a humort sem nélkülözték.      

  Folytathatnánk tovább, de talán ez a futólagos szemle is mu-
tatja, hogy a Dión-corpus bevezetőben zavarba ejtőnek nevezett 
‒ és fenti néhány megjegyzésünkkel messze nem kimerített ‒ vál-
tozatossága voltaképpen a dióni életmű és azon túl az antik réto-
rika forma- és színgazdagságából ered. 

23 No. 58. 


