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A hasonmás

A Cím nélküli irat a világ eredetéről (NHC II,5)

c. traktátus teremtési narratívájának elemzése.



aimoute epaShre ebol Hnkhme.

(Mt 2,15)
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Nec enim oportet, quod solet dici, 

uniuersum ebibere mare eum 

qui uelit discere quoniam aqua eius salsa est.

(Irenaeus, AdvHaer II,19,8)

ELŐSZÓ

Az  antik  gnózis  eredetéről,  forrásairól  és  értelmezéséről  megoszlik  a  modern 

kutatástörténet képviselőinek véleménye. Jelen dolgozat nem vállalkozik a kérdés általános 

érvényű  megválaszolására,  de  az  elemzés  kitűzött  célja  az,  hogy  mindkét  kérdéskört 

érintse, és megállapításai ebben a kontextusban töltsék be szerepüket.

Az eredet kérdésére abban a tekintetben kínál választ, hogy az elemzés tárgyaként 

választott  traktátus  talán  a  leggazdagabb  példatárát  nyújtja  a  mitologikus  teológiákat 

jellemző  koncepcióknak,  és  ezáltal  pregnáns  képviselőnek  tekinthető  az  antik  gnózis 

krisztianizált formájához sorolható variánsok között. Az elemzésben az eredet kérdését ez 

a  kettősség érinti,  amire  részben a  mitologikus  narratívákat  jellemző toposzok, részben 

pedig  ezek  eredetének  és  forrásainak  az  azonosítása  és  ezek  értelmezése  adják  meg  a 

választ.

A traktátus mitologikus narratívájának forrásai által felvetett kérdés az antik gnózis 

értelmezésének  kérdésére  olyan  választ  kínál,  amely  a  traktátus  példáján  keresztül 

lényegileg  határozza  meg  a  korai  heterodox  keresztény  hagyomány  egészének 

megközelítését is.

A traktátus esetében a biblikus hagyomány jelenti azt a forrást, amely terminológiai  

szinten is áthatja a traktátus szövegét. Erre épülve, a mitologikus teológiát meghatározó két 

nagyobb forrás vált kimutathatóvá. Az egyik a kortárs keresztény teológiai hagyomány, 

amelynek felismerhető jelenlétét tükrözi a mitologikus narratíva, amely – ugyanakkor – a 

mitologikus  teológiák  perspektívájából  is  magyarázható  koncepciókból  épült.  A  másik 

kitüntetett  forrás  az  ophita  hagyományanyag,  amelynek  elemei,  motívumai  jelentékeny 

módon befolyásolták a szerző teológiai megoldásait.

A  traktátus  teológiai  konstrukciójának  vizsgálata  alapján  ez  a  kettős  hipotézis 

hivatott alátámasztani azt az eredeti célt, hogy az eredmények egyszerre érintsék az antik 

hagyomány  genezisének,  változásának  és  a  kortárs  keresztény  hagyomány  jelenlétének 
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kérdésköreit is, annak fenntartásval, hogy a traktátus datálásának kérdése nem tekintehtő 

megoldottnak.

A traktátus kijelentései, a terminológia és az általuk generált mitologikus teológia  a 

születésekor  nem  szorítkozott  csak  és  kizárólagosan  a  primér  forrásokban  fennmaradt 

hasonló vagy éppen különböző és ezáltal  variánsokként értelmezhető beszámolókra.  Az 

elemzés  elsődleges  célja  az,  hogy  a  megfogalmazott  hipotézisekre  építve  ne  csak  a 

mitologikus szövegeknek vagy azok cáfolatának a szűk körében érvényesüljön a traktátus 

interpretációja,  hanem  mind  a  terminológiai,  mind  a  koceptuális  elemzés  által 

visszakerüljön a kortárs teológiai hagyományok világába, amelyben fogant, mindenekelőtt 

a kortárs keresztény hagyományba.

Más  szóval  jelen  dolgozat  egy  olyan  olvasat  lehetőségét  veti  fel,  amelynek 

kontextusában  a  traktátus  jelentős  szerepet  játszik  nemcsak  a  mitologikus  teológiák 

értelmezésében, hanem fontos szemtanúja a kortárs keresztény hagyománynak is, és annak 

példájaként  értelmezhető,  amely  önmagán  viseli  a  két,  később nemcsak  elváló,  hanem 

egymással polemizáló hagyomány közötti még csak sejthető határvonal sajátosságait.
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A dolgozat alapjául szolgáló és keretét adó doktori kutatás 2003-ban vette kezdetét, 

amikor az Egyiptológia Tanszék elfogadta a jelentkezésemet az akkor indult Késő antik 

vallástörténeti  doktori  programban,  az  ELTE  Történettudományi  Doktori  Iskolájának 

tagozatában.

Elsőként szeretném megköszönni a kutatás keretének financiális bázisát jelentő ösztöndíjat 

az ELTE doktori programjának, és hasonlóan köszönet illeti a Faludi Akadémiát, amely a 

Faludi Ferenc Ösztöndíj odaítélésével többször nyújtott segítséget, 2006-ban, 2007-ben és 

2008-ban ítélték meg.

Hálás köszönettel említem meg a DAAD kutatói ösztöndíját, amelynek segítségével 2006. 

aug. – 2007. febr közti időszakot tölthettem kutatóként Berlinben a Humboldt Egyetemen, 

a  Teológia  Tanszék  vendégeként.  A  Teológiai  fakultás  munkatársai  közül  külön 

köszönettel  tartozom  Christoph  Markschies  és  Gerhard  Bethge  professzoroknak 

tanácsaikért,  segítségükért  és  útmutatásukért,  de  nem  maradhat  említés  nélkül  sem  a 

Teológia könyvtára, sem a Staatsbibliothek, amelyeket az említett professzorok ajánlásával 

szabadon használhattam. Felbecsülhetetlen az a segítség, amit a berlini időszak jelentett, 

lehetővé téve nemcsak azt, hogy jelentős előrehaladást tehettem a kutatásban és a modern 

szakirodalom  megismerésében,  hanem  azért  is,  mert  részt  vehettem  a  Teológiai  Kar 

doktoranduszainak munkájában, a konferenciákon és beszélgetéseikben.

Nem maradhat  említés  nélkül  Boudewijn  Dehandschutter  professzor,  akivel  a  Magyar 

Patrisztikai  Társaság kecskeméti  konferenciáján találkoztam, és éveken át  vagy szóban, 

vagy levelekben segített tanácsaival, és nemcsak Magyarországon, hanem amikor sikerült 

az  OTKA  támogatásával  néhány  hónapot  Leuvenben  töltenem,  akkor  többször 

beszélgethettem  vele,  akár  a  leuveni  olasz  étteremben,  akár  a  könyvtár  épületének  2. 

emeleti szobájában.

Külön köszönet illeti Luft Ulrich professzort, aki az egyetemi évek után elindított a késő 

antikvitás vallási világának megismerésének útján, és bevezetett mind a kopt nyelv, mind 

az antik gnózis mitologikus rendszerinek megismerésébe. Köszönet illeti őt azért is, mert a 

segítségével  válhattam  az  Egyiptológia  Tanszék  doktoranduszává,  és  azért  is,  mert 

útmutató segítséget jelentettek tanácsai a kutatás alakulásában.
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Hálás  köszönet  illeti  Rugási  Gyula  professzort  is,  akinek  az  egyetemi  szemeszterek 

alattóráit hallgattam az előadásait, majd sok éven át segítette a kutatást tanácsaival lépéseit, 

amelyek hasznos útmutatatásul szolgáltak a problémakörök felderítésében.

Hálás  vagyok  mindazoknak,  akikkel  az  évek  során  konferenciákon,  kávé-  vagy  akár 

éttermek asztala mellett beszélhettem a kutatásról, és tanácsaikkal vagy éppen kérdéseikkel 

hatottak a munkára. 

Kiemelt hangsúly és hely illeti meg Kendeffy Gábort, a témavezetőmet, akinek talán sosem 

tudom illően megköszönni a segítségét, azt a türelmes munkát, amellyel végig kísérte a 

kutatás minden lépését, és nem szűnt meg kitartóan segíteni, támogatni, kérdezni, ha kellett 

magyarra tanítani, vagy buzdítani a munka folytatásában és befejezésében.

És  végül  szeretném kifejezni  mély  köszönetemet  és  hálámat  Marikának,  Szilárdnak és 

Gáspárnak, akik a dolgozat utolsó fázisában segítettek,  nemcsak a technikai  problémák 

megoldásában,  hanem a szöveg letisztázásában is.  A segítségük nélkül  a  dolgozat  nem 

született volna ebben a formájában. 
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ELŐZETES MEGJEGYZÉSEK

A tervezett dolgozat témája az antik gnózis forrásszövegiben olvasható teremtő és 

teremtés mítoszok elemzése volt, amely a hosszúra nyúlt kutatás évei alatt is megmaradt. A 

Nag Hammadi anyag részletesebb megismerése, és a teremtési narratívák részletekbe menő 

vizsgálata azonban annak a belátásához vezetett,  hogy a látszólagos hasonlóságokon túl 

alig  találhatók  olyan  jegyek  a  teremtési  narratívákban,  amelyek  mögött  azonosság 

tételezhető  fel.  A variánsok látszatra  egy koncepciót  fejeznek ki,  de ahhoz,  hogy ezek 

legtöbbször  apró – vagy legalábbis  annak tűnő – különbségeit  érzékelni  és érzékeltetni 

lehessen,  a  szöveg  egészét  meghatározó  teológiai  konstrukciónak  az  értelmezése 

szükséges.  Ez  azonban  új  hasonlóságok,  közös  forrás,  vagy  hagyományok  kérdését 

generálja. A kérdés összetettségéhez járul hozzá a traktátusok mitologikus anyagai közötti 

viszonyrendszer  összetettsége,  mert  ha  egy  motívum  estében  kimutatható  a  kapcsolat, 

hasonlóság  vagy  ritka  esetben  azonosság  két  szöveg  között,  akkor  ezt  a  narratíva 

következő motívuma felülírja, mert egy harmadik variánssal vethető csak össze.

A megállapítás a feltételezhető közös kincset egy általánosabb kategóriába, a közös 

mitologémák csoportjához rendeli,  és szimbolikus  jelrendszerként  egy gondolkodásmód 

jellemzőjeként definiálja. Az egyes esetekben minden szerző kihasználva a szimbólumok 

értelmezési  lehetőségét,  más-más  aspektusát  ragadta  meg  a  traktátusok  megírásakor.  A 

teremtési  narratívák  a  traktátusok  teológiai  konstrukcióin  belül  működnek,  az  egyes 

szövegek szerves részeként, és ezáltal a pontos értelmezésükre egy-egy traktátus vizsgálata 

ad lehetőséget.

Tekintettel  ezekre  a  belátásokra,  az  anyag  összetettségére,  gazdagságára   és 

sokszínűségére  szükségszerű volt,  hogy az  eredeti  tervet  leszűkítsem és  egyetlen  iratra 

koncentrálva  tegyek  kísérletet  a  mitologikus  teológiákat  jellemző  teremtés-koncepció 

elemzésére.

A  dolgozat  középpontjában  a  Cím  nélküli  irat  mitologikus  narratívájának  az 

elemzése áll. A traktátus megtalálásától és publikálásától kezdve számos kérdést generált a 

modern  kutatástörténetben,  de  közel  sem örvendett  akkora  népszerűségnek,  mint  pl.  a 

János  apokryphon.  Másfelől  azonban  gyakran  szolgált  hivatkozási  alapként  főként  a 

kozmológiai tanokat bemutató tanulmányokban és monográfiákban.

A kutatás  kezdetén az utóbbi ismérv  adta  az alapot,  hogy a traktátus  kitüntetett 

szerepet  kaphasson  a  dolgozatban.  Az  évek  során  azonban  azzal  szembesített  az  irat 
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mitologikus teológiai konstrukciója, hogy a szimbolikus nyelvben megtestesült tanítások 

nem pusztán  variánsai  a  kortárs  mitologikus  szövegeknek,  hanem éppen a sajátosságai 

alapján feltérképezhető határozott teológiai célt szolgálnak.

Az irat  teológiai  irányultságának  alapjellemzőit  hordozza  magán  az  irat  egésze, 

kimutatható a terminológia szintjén, és – ami döntő szerepet játszik az irat értelmezésében 

– kimutatható az egyes koncepciók és tanítások szintjén is.

Ez a megállapítás erősítette meg az irat  jelentőségét a primér források között és 

mutatott rá annak a lehetőségére, hogy a traktátus nemcsak az antik gnózis mitologikus 

szövegeinek  nyelvi  és  teológiai  szimbólumrendszerében  olvasható,  hanem  szerves 

kapcsolatban áll a kortárs teológiai világgal, különösen a keresztény hagyománnyal.

A  megállapítás  nem  újkeletű,  visszatérő  toposzként  értékelhető,  hogy  egy 

szövegben, amelyet a krisztianizált iratok csoportjába sorolnak, feltételezhető a keresztény 

hagyomány hatása. Az általános érvényű megállapításból a traktátus esetére vonatkoztatva 

olyan  konzekvenciák  vonhatók  le,  amelyek  a  traktátus  sajátosságainak  értelmezésén 

keresztül az antik hagyomány genezisére, és a kortársakhoz való viszony tisztázására is 

lehetőség adnak. 

A  traktátus  tematikája  mellett  a  tanítást  hordozó  teremtési  narratíva 

szimbólumrendszere és a szimbólumok felfejtésében rejlő kihívás, a szó szoros értelmében 

vett exegézis is a kiválasztás mellett szólt.

A  vizsgálat  szempontrendszerének  kidolgozásában  a  legnagyobb  segítséggel 

Painchaud  kommentárja  szolgált,  aki  sok  esetben  hivatkozott  a  keresztény  teológia 

képviselőire  és  munkáikra,  amelyek  feltételezhetően  hasonló  koncepciót  hordoznak.  A 

másik  oldalról  pedig  Rasimus  monográfiája  volt  az,  amely  az  ophita  hagyomány 

jelentőségére  világított  rá,  és  bár  a  traktátusnak  csak  marginális  szerepet  szánt,  mégis 

megerősítette  azt  a  feltételezést,  hogy  az  ophita  hagyomány  jóval  kiterjedtebb  hatást 

gyakorolhatott, mint azt eddig feltételezték. Eredményeinek konzkvenciái közül a dolgozat 

szempontjából  az  a  legfontosabb,  hogy  az  ophita  hagyomány  jelen  van  a  traktátus 

mitologikus anyagában is.

A  dolgozat  középpontjában  kettős  hipotézis  áll.  Egyfelől  azt  kísérli  meg 

bizonyítani,  hogy a  traktátus  egységes  szöveg,  másfelől  pedig  azt,  hogy a  mitologikus 

teológiai konstrukció a keresztény hagyomány hatása alatt áll, és sajátosságai ez alapján 

magyarázható. 

A hipotézisek jelentőségének, feltételeinek és következményeinek a tisztázásához 

először  az  antik  hagyomány  alapkérdéseihez  kell  fordulnunk.  Az  alapkérdéseknek 
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megfelelően az első fejezetben először az antik gnózis modern kutatástörténetét mutatom 

be röviden (I.1.), majd a használt terminológiát tisztázom (I.2). Ezt követően fordulok a 

traktátushoz,  és  először  a  kiválasztása  mellett  szóló  érveket  tekintem  át  (I.3),  majd  a 

traktátusról  szóló eddigi szakirodalom fő képviselőit  és eredményeit  mutatom be (I.4.), 

aztán  a  szerzőre  vonatkozó  eddigi  megállapításokat  sorolom fel  és  a  traktátusban  cím 

alapján idézett műveket és a bevezetés utolsó lépésében a traktátus egészének mitologikus 

narratívája kerül bemutatásra (I.5).

A bevezetés után a tézisek alátámasztását három szinten kísérli meg a dolgozat. Az 

első  a  teremtési  narratíva  terminológiája  (II).  A  második  a  teremtési  narratívát 

meghatározó koncepciók elemzése (III). A harmadik a mitologikus teológiai konstrukció 

egyes aspektusainak a megvilágítását tűzi ki céljául (IV).

A dolgozat alaptéziseinek megfelelően az elemzést két, átfogó alapkérdés irányítja. 

Az  egyik,  hogy  a  szakirodalomban  elterjedt  véleményekkel  szemben,  olvasható-e  a 

traktátus egységes szövegként. Ezt a kérdést egészíti ki az a vizsgálat, amely a traktátus 

teremtési narratívájában kimutatható sajátosságokra és ezek miértjére kérdez.

A  két  alapkérdéshez  szükséges  tisztázni  a  traktátus  mitologikus  elbeszélésének 

alapvonásait és sajátosságait, amelyek a traktátus teológiai konstrukcióját meghatározzák. 

Ehhez szolgál alapvetésként a teremtési narratíva terminológiai elemzése, amely a 

szimbolikus nyelv forrásaként szolgált (II.). Első lépésben a fókusz a biblikus hagyomány 

és a traktátus terminológiája közötti kapcsolatra irányul és a terminológiából kiindulva tesz 

kísérletet a kortárs keresztény teológiai hagyományokkal való hasonlóság megmutatására 

(II.1), majd a kortársak által cáfolt irányzatok lehetséges befolyását mutatja be (II.2).

Az  alapvetés  második  lépése  a  traktátus  teológiai  konstrukcióját  meghatározó 

szereplők  és  koncepciók  elemzését  fogja  át.  Az  első  arkhón  (III.1.),  az  arkhónok,  a 

hetesség  (III.2),  Pisztisz  és  Pisztisz  Szophia  (III.3)  alakjainak  elemzése  a  traktátusban 

betöltött szerepek, funkciók vizsgálatára terjed ki, mert ezek a szereplők adják a traktátus 

mitologikus  teremtési  narratívájához az  értelmezés  az egyik kulcsát.  Az alapvetést  két 

koncepció, a hit (III.4.) és az ismeret (III.5) koncepcióinak részletes elemzése adja, mert 

ezekben szintén az egész traktátust meghatározó és a mitologikus narratíva egészét átható 

értelmezések fogalmazódnak meg.

Az  alapvetések  eredményeinek  fényében  fordulhatunk  a  traktátus  vitatott 

egységének kérdéséhez, és ezzel a traktátus teremtési narratívájának elemzéséhez (IV).

A hipotézist alátámasztó érveket a mitologikus elbeszélés alaptémáinak elemzése 

adja: a teremtés első öt napjának értelmezése (IV.1-5.), a hármas antropológia (IV.6), a 
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paradicsom kertjére vonatkozó narratíva (IV.7.), az idegen képmás értelmezése (IV.8), Éva 

himnusza  (IV.9.),  a  bőrruha  és  a  szégyenbe  öltözés  (IV.10.)  a  kiválasztottakat  jelölő 

negyedik  faj  koncepciója  (IV.11.)  és  a  teremtéssel  szoros  összefüggésben  álló 

eszkatológiai tanítások (IV.12.).

Az eredmények értékeléséhez a traktátus megfogalmazásának datálása (V.) döntő 

jelentőségű, annak ellenére, hogy a kérdés nem válaszolható meg teljes bizonyossággal. A 

kérdést három aspektusból vizsgálom. Első célom bemutatni az egyházatyák által az ophita 

hagyományként  definiálható  mitologikus  teológia  sajátosságait,  a  hereziológus  atyák 

beszámolói és a traktátus narratívájának közös, vagy közel azonos elemei alapján (V.1). A 

második  lépésben  a  primér  források  más  traktátusokkal  való  összevetése  azt  a  célt 

szolgálja, hogy a traktátusban részleteiben vizsgált teológiai koncepciók viszonyrendszere 

a  primér  forrásokban  is  elhelyezhető  legyen  (V.2).  A  harmadik  alfejezetben  a  datálás 

kérdéséhez  tartozó  aspektus  a  traktátus  és  a  kortárs  keresztény  hagyomány 

viszonyrendszerének vizsgálatából adódik, mert feltételezhető, hogy a szerző teológiája a 

keresztény hagyomány hatását tükrözi. (V.3).

Az összefoglalásban (VI.) az eredmények alapján válik megválaszolhatóvá annak 

kérdése,  hogy mit  jelent  a  traktátus  esetében a  keresztény hagyomány (1),  olvasható-e 

egységesként  a  szöveg,  (2)  és  végül,  hogy  a  modern  szakirodalomban  meghonosodott 

tipológiai  modellben  hogyan  helyezhető  el  a  traktátus,  más  szóval  nevezhető-e 

gnosztikusnak a  szöveg,  és  ha  igen,  akkor  mit  jelent  és  hogyan  értelmezhető  az  antik 

hagyomány a traktátus esetében (3).
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 1 BEVEZETÉS

 1.1 Az antik gnózis modern kutatástörténete

Ahhoz, hogy a traktátus  helyét,  jelentőségét  és sajátosságait  megvizsgáljuk,  első 

lépésként az antik gnózis jelenségét kell megvizsgálni.

Kiindulópontunk  kettős.  Az  egyik  annak  megállapítása,  hogy  az  antik  gnózis 

értelmezésének  története  egyidejű  a  jelenséggel.  A  másik  pedig  az,  hogy  a  kérdés 

olyannyira  összetett,  hogy számos  kérdést  generál  már  a  kiindulópont,  az  antik  gnózis 

definiálása is. Mindkét pontot úgy foglalhatjuk össze, hogy a tárgykörül választott jelenség 

olyan problémákat  rejt,  amelyekre  sem az antik  kortársak,  sem a modern  kutatók nem 

találtak még egyértelmű és teljes konszenzusnak örvendő válaszokat.

A  modern  kutatás  helyzetét  megvilágítandó,  a  2003-ban  elhunyt  Hans  Martin 

Schenke egy 1993-ban grazi szimpóziumon tartott  előadásának egyik mondatát  idézem: 

„ha  a  mi  a  gnózis?  kérdésről  beszélünk,  bizonyos  értelemben  nem  tudjuk,  miről 

beszélünk”.1 Az  antik  gnózis  egyik  legelismertebb  kutatójának  kijelentésében 

megfogalmazott  szkepszis  nem  számít  kivételesnek  a  kutatástörténetben.  Ehhez  talán 

elegendő  egy  másik,  szintén  nagy  elismertségnek  örvendő  kutató,  Williams  jóval 

radikálisabb  véleményét  idézni2,  aki  a  modern  kutatás  történetéről  és  a  terminológiai 

vizsgálatokról írott monográfiájában tette azt a megállapítást,  hogy az antik gnózis nem 

történeti  jelenség,  csupán  a  kutatásokban  felállított  modern  konstrukció  és  nincs 

megfelelője az antikvitásban.

Mindkét  véleményt  szem  előtt  tartva  nem  vállalkozom  a  hiányzó  tudományos 

konszenzus  értékű  válasz  megfogalmazására,  a  fejezetben  jóval  szerényebb  célnak 

próbálok  meg  majd  eleget  tenni.  Jelen  sorok  írója  elfogadva  Schenke  kijelentését,  és 

elutasítva  Williams  véleményét,  arra  tesz  kísérletet,  hogy egyrészt  jelen  keretek  között 

megvilágítson néhány alapproblémát, és ezzel magyarázatot adjon arra, miért is bújik ki az 

antik jelenség a modernkori vallás- és filozófiatörténeti  kategóriák alól, másrészt pedig, 

hogy bemutassa  a  kutatástörténeti  útnak azokat  a  legfontosabb mérföldköveit,  amelyek 

mentén megfogalmazódhatott a radikális szkepszis.

1 Was ist  Gnosis?  Neue Aspekte der  alten Fragen  nach dem Ursprung und dem Wesen der  Gnosis.  In: 
Gnosis. Vorträge der Veranstaltungsfolge des Steierische Herbstes und der Österreichischen URANIA für  
Steinmark vom Oktober und November 1993. Bauer, J.B.-Galter, H.D. (Hg), Graz, 1994. 179-207. 181.
2 Rethinking Gnosticism: An Argument for Dismantling a Dubious Category. Princeton, Princeton Uni. Press, 
1996. A szerző véleményének miértjéhez, ahogy monográfiájához is, a későbbiekben még visszatérek.
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Tekintettel  arra,  hogy  mind  a  forrásokról,  mind  ezek  értelmezéséről,  sőt,  a 

kutatástörténetről is számos könyv, tanulmány, cikk látott már napvilágot, amelyek teljes 

áttekintése legalább egy önálló monográfiát  igényelne,  a fejezet a modern kutatásokban 

uralkodó  tendenciák  és  problémakörök  feltérképezését  tűzöm ki  célul.  Először  röviden 

bemutatom az alapkérdések tárgyát, a forrásokat, és az ezek által felvetődött legalapvetőbb 

és  ma  is  megválaszolatlan  kérdéseket.  A  második  lépés  a  modern  kutatástörténet 

fordulópontját  jelentő  messinai  kollokviumhoz vezető  úton halad,  majd  vezet  tovább a 

Messinában elfogadott definícióhoz és az ehhez szorosan kapcsolódó, a definíciót bírálók 

által  felvetett  legfőbb  problémák  bemutatásához.  Ezt  követően  fordulok  a  dolgozatban 

használt terminológia tisztázásához.

 1.1.1 A forrásszövegek

Az antik gnózis forrásszövegeit3 a 2-4.sz-ra datálható kódexek és papiruszok őrzik. 

A kopt nyelvű Papirus Berolinensis (a Mária evangélium, a Sophia Jesu Christi, a János 

apokrüphon és a Péter cselekedeti)4; a Codex Askewianus (a Pisztisz Szophia)5; a Codex 

Brucianus (a Jeu két könyve és egy cím nélküli traktátus)6, a Nag Hammadi mellett talált 

13 kódex (a Nag Hammadi könyvtár, a továbbiakban NHC)7 és az ismeretlen helyen talált 

Codex  Tschacos  (Péter  levele  Fülöphöz,  Jakab  első  apokalipszise,  Júdás  evangéliuma, 

Allogenész  könyve)8.  A  forrásszövegek  között  kell  megemlíteni  a  görög  nyelven 

fennmaradt Corpus Hermeticumot9, amelyhez néhány, a fentebb említett NHC traktátus is 

3 Az antik gnózis idő- és térbeli  és vallástörténeti  határainak kijelölése alapján ide szokás sorolni még a 
mandeus és manicheus irodalmat is, de erre terjedelmi okok miatt nem térek ki, ahogy arra sem, hogy több, 
az újszövetségi apokrifek közé sorolt irat, legalábbis részleteiben ehhez a kategóriához tartozhat (pl. János 
akta vagy a Tamás akta) és szintén a gnózis definíciójával összefüggésben ide sorolhatók még néhány kutató 
(pl. Markschies) véleménye szerint a Hekhalot és Merkava irodalom is.
4 Till, W.: Die gnostischen Schriften des koptischen Papyrus Berolinensis 8502. Berlin, 1955. 2., erw.Aufl.  
bearb. von H.-M. Schenke, Berlin, 1972 (TU 60)
5 Macdermot, V.: Pistis Sophia. (text ed. by Carl Schmidt) NHS 9, Leiden, E. J. Brill, 1978.
6 Macdermot,  V.  :The Books of  Jeu and the untitled text  in the Bruce  codex (text  ed. by Carl  Schmidt)  
(d.1938) ; translated [from the Coptic]. NHS 13. Leiden, Brill, 1978
7 A kódexek faximile kiadása (Brill, Leiden 1972-79). A bilingvis kritikai szövegkiadások, fordítások és 
kommentárok két legjelentősebb sorozata az 1975-95 között megjelent Nag Hammadi Studies (majd Nag 
Hammadi and Manichean Studies) 20 kötete, és az 1977-től megjelenő Bibliothèque copte de Nag Hammadi 
„section textes”. Mindkét sorozatban jelennek meg ma is konferencia- és tanulmánykötetek. Jelentős szerepet 
játszik még a német TU sorozat, amelyben traktátusok fordításai és kommentárjai jelennek meg. A kutatások 
nyomon követését nagyban segíti a Scholer által összeállított bibliográfia, amelyet folyamatosan közöl a 
Novum Testamentum lapjain (Bibliographia Gnostica). Scholer szerkesztésében eddig három gyűjteményes 
kötet jelent meg: Nag Hammadi Bibliography 1948-1969 (NHS 1) és Nag Hammadi Bibliography 1970-
1994 (NHMS 32), a legújabb kötet 2009-ben jelent meg: Nag Hammadi Bibliography 1995-2006 (NHMS 
65).
8 Codex Tschacos. Text und Analyse. TU 161 Ed. Brankear, -Bethge, H.G., Walter de Gruyter, Berlin, 2007.
9 Ma is a standard kiadás a Nock, A.D.-Festugière: Corpus Hermeticum. Paris, 1946, 183-1991.
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hozzátartozik  (A  nyolcasságról  és  a  kilencességről,  NHC VI,6;  a  hermetikus  imádság, 

NHC VI,7;  és  a  teljes  egészében  csak  latinul  fennaradt  Poimandres  kopt  töredéke,  a 

Logosz teleiosz; NHC VI,810). 

A  primér  források  jóval  töredékesebbnek  ítélhető  anyaga  a  patrisztikus 

forrásokban11 maradt fenn. Az egyházatyák, egyházi tanítók, teológusok (a legnevesebbek 

Jusztinosz,  Irenaeus,  Hippolütosz,  Tertullianus,  Alexandriai  Kelemen,  Órigenész, 

Eusebius, Epiphanius, Ephrém, Thedoretos, Augustinus) kivonatai, idézetei, összefoglalói 

kiegészítik  a forrásokat,  míg  a  szekunder  forrásokhoz tartozó,  a  gnosztikus tanításokat, 

iskolákat  és  irányzatokat  leíró  apologetikus  írásaik  adták  a  mai  kutatásokra  is  jelentős 

befolyást  gyakorló kategóriákat. Ehhez az anyaghoz sorolható a kopt,  görög, latin,  szír, 

etióp nyelveken ránk hagyományozódott, a legtöbbször apokrif jelzővel ellátott irodalom, 

amely szintén megörzött motívumokat, töredékeket vagy éppen az antik gnózishoz sorolt 

szöveget.

A  források  sokszínűsége,  összetettsége  és  nehezen  értelmezhetősége  már  első 

látásra is számos kérdést vet fel12. Az alapkérdések origópontján a fejezet bevezetőjében is 

említett „mi a gnózis” kérdés áll, és ezzel a gnózis meghatározását megkísérlő konstrukció. 

A tárgy definiálásával szorosan összefüggő egyszerűnek ható kérdések tárgya a „hol” és a 

„mikor”,  vagyis  a  tér-  és  időbeli  határok  kijelölése.  De  hasonlóan  lényegi  kérdésbe 

ütközünk, ha a definíció egy másik aspektusára figyelünk és a „kik” voltak kérdést vetjük 

fel13. Ezen kérdések sorát a modern kutatások miatt ma már egy terminológiai problémával 

is kiegészíthetjük: milyen viszony, azonosság vagy különbség tételezhető fel a gnózis és a 

gnoszticizmus terminusok jelentéstartománya között.

10 Érdemes megjegyeznünk, hogy a hermetikus iratok mögött álló szerzők kapcsolatban állhattak a könytár 
iratainak szerzőivel. Az imádság rokonságot mutat a Séth 3 sztéléjében (VII,5) leírt aszcenziót megelőző és  
követő imádságokkal. Hasonló Genezis kommentárt használhattak a Shém parafrázisának és a Poimandres 
traktátusnak a szerzői és feltételezhető a hasonlóság a séthiánus aszcenziója és a hermetikus iratokban leírt 
aszcenzó között is
11 Az egyik, talán legteljesebb válogatás Foester, W. (ed.): Die Gnosis. I. Die Zeugnisse der Kirchenväter. 
Düsseldorf, 1995.
12 Meg kell említeni, hogy a könyvtár datálását általában Athanasius 367-ben írott húsvéti leveléhez kötik, 
ami több kutató feltételezése szerint az elrejtés dátumaként veendő számításba, de vannak olyanok is, akik 
ezt  fikciónak  tartják.  Ehhez  pl.  F.  Wisse,  'Gnosticism and  Early  Monasticism in  Egypt',  Gnosis.  Jonas 
Festschrift 437; és C. W. Hedrick, 'Gnostic Proclivities in the Greek Life of Pachomius and the Sitz im Leben  
of the Nag Hammadi Library',  NovTest, 22 (1980), p.93. A kérdéshez később, a traktátus és a keresztény 
hagyomány vizsgálatában visszatérek.
13 A kérdés egyik aspektusa magára a könyvtár anyagára vonatkozik. A kutatók több szempontot képvielnek, 
a leginkább elterjedt az, hogy a szerzetesek gyűjthették, ehhez vö. T. Säve-Söderbergh, 'Holy Scriptures or  
Apologetic Documentations?: The "Sitz im Leben" of the Nag Hammadi Library',  Strasbourg, 3-14. 'The 
Pagan Elements in Early Christianity and Gnosticism', Quebec, 71-85; F. Wisse, 'Language Mysticism in the 
Nag Hammadi Texts and in Early Coptic Monasticism I: Cryptography',  Enchoria, 9 (1979). 101-20; és a 
fentebb említett tanulmánya 'Gnosticism and Early Monasticism in Egypt'.
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Mielőtt  ezen  kérdések  részletes  vizsgálatához  fordulunk,  annyit  mindenképpen 

megelőlegezhetünk, hogy a mitologikus rendszerekben a biblikus (zsidó és keresztény) és a 

görög  vallási  és  filozófiai  hagyományok  dominálnak.  Ezek  mindegyike  felismerhetően 

befolyásolta mind a kódexekben, mind a patrisztikus forrásokban fennmaradt anyagokat 

terminológiai, konceptuális vagy egy-egy motívum használatának szintjén, bár közel sem 

egyenlő  mértékben,  és  az  egyes  szövegek  értelmezésekor  ezek  hangsúlyozása  mellett 

számolnunk kell a kortárs vallási hagyományok lehetséges hatásával is. Az egyes elemek 

vizsgálatán  keresztül  juthatunk el  az eddig  nem említett  és  szintén  az alapkérdésekhez 

tartozó problémákhoz: a szövegek, a szerzők és az olvasók (hallgatók) közötti összetett 

viszony  problémájához.  Mindez  egyetlen  pontra  mutat  vissza,  nevezetesen  az  eredet 

kérdésére.  Ezen  problémakörök  közül  egyik  sem  oldható  fel  egyértelmű  válasz 

megfogalmazásával, de összességében mégis az utóbbi vet fel jóval nehezebb kérdéseket. 

A röviden felvillantott kérdések eredője az antikvitástól visszhangzó alapkérdés, az 

antik  gnózisra  adott  definíció,  és  ez alapján a  fenti  kérdések is  két  nagyobb csoportba 

szűkíthetők: az első csoport a használt terminológia és ezek érvényességi körébe sorolható, 

a második az adott források interpretációja körül helyezhető el. A továbbiakban először a 

terminológiát  előtérbe  helyező  messinai  kollokvium definíciójáról  és  ennek kritikájáról 

lesz szó.

 1.1.2  A messinai kollokvium

 1.1.2.1 Az előzmények, a kollokvium definíciójáig

A  modern  kutatástörténetet  leginkább  meghatározó  irányát  és  kategóriáit  a 

patrisztikus források adták. Az atyáktól egészen Harnack munkásságáig lényegét tekintve 

változatlanul  és  kritikátlanul  öröklődött  interpretációs  séma az antik  gnózist  keresztény 

herezisként  definiálta,  amely  elszakadt  a  kereszténységtől  a  pogány,  főként  a  görög 

hagyomány  hatására.  Az  1800-as  évek  végén  jelentek  meg  az  első  olyan 

kezdeményezések, amelyek az orientális vallásokban keresték az eredetet14. 

A 20.sz. elején indult vallástörténeti iskola (pl. Kessler, Antz, Bousset) szakított az 

egyháztörténeti  kérdésként  kezelt  problémával  és  a  kereszténységen  kívüli,  illetve  azt 
14 Pl. 1773-ban megjelent könyvében Tittmann a 2.sz-i Egyiptomban feltételezte az eredetet (De vestigiis in 
Novo Testamento frustra quasitis. Göttingen), ehhez lásd Schmithals: Neue Testament und Gnosis. .  
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megelőző vallásként közelítette meg az antik gnózist, és a hellénisztikus „szinkretizmus”15-

ban az orientális, egyiptomi, babiloni és iráni hatásokat azonosították. Reitzenstein főként a 

manicheus  forrásokra  hagyatkozva  dolgozta  ki  az  iráni  eredetű  megváltó  mítoszát  (a 

megváltott megváltó), amely véleménye szerint meghatározta a késő antikvitás vallásait. A 

sokat kritizált és ma már nem fenntartható elmélet legmaradandóbb eredménye az, hogy 

vallástörténeti  kérdésként  értelmezte  az  antik  gnózist,  kilépett  a  dogmatörténet  keretei 

közül és ennek megfelelően egy kereszténység előtt keletkezett vallásként közelítette meg, 

amely a kereszténység hatására lett keresztény gnózis. 

Ezzel a váltással egyidőben lett az antik gnózis az újszövetségi tudomány része. A 

történetkritikai módszer (a demitologizálás) alkalmazásának legismertebb alakja Bultmann, 

több  tanulmányában  foglalkozott  az  antik  gnózis  és  az  újszövetségi  iratok  és  teológia 

viszonyával 16 .

A zsidó hagyomány hansúlyozása az eredet kérdésében szintén az atyák véleményét 

tükrözi.  Már  Hegeszippiosz  a  zsidó  szektákban  jelölte  meg  az  eretnekek  forrását,  és 

Irenaeus és Jusztinosz is a Szamáriából származó Simont tekintette a megtévedt tanítások 

kútfejének. A 19.sz-ban az elmélet legnevesebb képviselője Baur17 volt, aki szerint az antik 

gnózis az alexandriai zsidóságban jelent meg, és legfőbb forrása a Philón munkáiban tetten 

érhető vallásfilozófia és írásértelmezés..  Buddeus a kabbalában18,  Lipsius az esszénusok 

között19, Hilgenfeld a szamaritánus hagyományban20, Friedländer pedig a korai rabbbinikus 

időkben megjelent heretikus zsidó irányzatok között azonosította az eredetet21. A kutatási 

irány talán legnagyobb befolyásra szert tett kéviselője Harnack volt, akinek sokat idézett 

véleménye  szerint  az  antik  gnózis  a  kereszténység  hellenizálódásának  eredménye22, 

amelyet a görög nevelésben részesült keresztények (az első vallásfilozófusok) hoztak létre, 

amikor az evangéliumot a görög filozófia segítségével akarták magyarázni. A 20.sz. elején 

ezt az irányt képviselte még de Faye23 és Burkitt24 is. 

15A kutatástörténetben ma már nem használatos fogalom a különböző hagyományok keveredésének jelölésére 
szolgált, és sokáig egyet jelentett az antik gnózis meghatározásával. 
16 Das Evangelium des Johannes. Göttingen, 1914,1964
17 Die christliche Gnosis.
18 A valentiniánus gnózis eredetét kereste a kabbalában: Introductio ad historiam philosophiae Ebraeorum 
(Halle, 1702). Ehhez lásd: Stroumsa, G.G.: Gnosis and Judaism in Nineteenth Century Christian Thought. In: 
Jewish Thought and Philosophy. II. Harwood, 1992, 45-62.
19 Gnostizismus, sein Wesen, Ursprung und Entwicklungsgang, Leiden, 1860.
20 Dei Ketzergeschichte des Urchristentums. Leipzig, 1884.
21 Der vorchristliche jüdische Gnostizismus. Leipzig, 1898.
22 Lehrbuch der Dogmengeschichte. I. Tübingen, 1909, 250. 
23 Gnostique et gnosticisme. Paris, 1913.
24 Church and Gnosis. Cambridge, 1932.
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1945-ben döntően változott meg a kutatás helyzete, amikor Nag Hammadi mellett 

megtalálták  az  agyagedényekbe  rejtett  kódexeket.  A  20.sz-i  tudományos  felfedezések 

egyik legnagyobb figyelmet kapó és legnagyobb hatást kiváltó lelete vezetett oda, hogy a 

2-4.sz.  közé  datálható  kopt  források  újra  aktualizálták  a  gnózis  kutatásának  addigi 

eredményeit és kérdéseit.  

 1.1.2.2  A messinai definíció

A messinai konferencia25 elsődleges célja az volt, hogy a Nag Hammadi könyvtár 

megtalálása  után  és  az  akkor  még  lassan  haladó  szövegkiadások  nyomán  megélénkült 

kutatásban a  gnózis és  a  gnoszticizmus  terminusainak eltérő használata  miatt  felmerült 

értelmezési  zavarokat  megszüntesse.  Az  antik  gnózis  eredetének,  lényegének,  egyes 

motívumainak kérdéseit vizsgáló előadásokat és vitákat követően a 11 országból érkezett26 

résztvevő  teológusok,  koptológusok,  egyiptológusok,  vallástörténészek,  filológusok  és 

vallásfilozófusok 1966 ápr.18-án elfogadtak egy záródokumentumot, amelyet  különböző 

európai nyelveken rögzítettek27. 

A  dokumentum  szövegében  a  vallásfenomenológia  történeti  módszerét  követve 

döntöttek  amellett,  hogy  a  gnoszticizmus kifejezés  egy  történeti  fenomént  jelöljön, 

nevezetesen  azokat  a  Kr.u.  2-3.  sz-i  csoportokat,  amelyek  közel  azonos  alapmítoszt 

fogalmaztak meg mitologikus tanításaikban, míg a gnózis terminus vonatkozzon egy olyan 

általános  és  nem csak  az  antikvitásra  korlátozódó  ismeret-koncepcióra,  amely  egy  elit 

számára  van  fenntartva,  és  középpontjában  az  isteni  titkok  megismerése  áll  (röviden 

ezoterikus tudás vagy ismeret).

A  záródokumentum  definíciójában  az  antik  gnózisban  megjelent  mítoszra 

vonatkozó  definíciós  kísérlet  két  alapvető  sajátosság  köré  összpontosult:  1)  az  isteni 

világból kizuhant isteni szikra lakozik az emberben, amely jelen állapotában a sorsnak, a 

születésnek és a halálnak van alávetve és az isteni társnak, párnak kell felébresztenie, hogy 

megszabadulhasson; 2) az isteni szférában lejátszódott bukás vezetett a világ létrejöttéhez, 

az isteni és a kozmikus szféra közötti dualitás kialakulásához. 

25 Bianchi, U. (ed.) Le Origini Dello Gnosticismo: Colloquia di Messina, 13-18 Aprile 1966, Studies in the 
History of Religions (Suppl. to Numen) 12., Leiden, Brill, 1970.
26 MacRae, J.: Biblical news. Gnosis in Messina. In: CBQ 28 (1966) 322-333. 323
27I.m. XX-XXXII.
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 1.1.3 A messinai definícióval kapcsolatos legfőbb problémák

A következő alfejezetben azokat a főbb kérdéseket tekintem át, amelyek a modern 

kutatástörténetben  jelen vannak és  visszavezethetők a  messinai  definícióra.  A kérdések 

bemutatásának hármas célja van. Először is ezek a kérdések és problémák segítenek az 

antik gnózis tárgyának megközelítésében és tisztázásában, másrészt illusztrálják a modern 

kutatás nehézségeit. A harmadik aspektust az adja, hogy a megfogalmazott kérdésekre a 

dolgozat a traktátus elemzésével kísérel meg válaszokat adni a későbbiekben. Mindhárom 

kérdéskör  arra  irányul,  hogy  az  elemzés  tárgyául  választott  traktátus  elemzésének 

eredményei az antik gnózis értékelésében kapjanak szerepet. 

Az  egyes  fejezetek  a  terminológia  és  definíció  összekapcsolását,  és  a  mítosz 

kérdését és a kronológiai problémát fogalmazzák meg.

 1.1.3.1 Gnózis, gnosztikus, gnoszticizmus

Összefoglalóan  azt  mondhatjuk,  hogy  a  kollokvium  definíciójában  implikált  a 

terminológiai  különbségtétel  szerint az antikvitásban a kortársak által  gnózisként - vagy 

éppen  hamis  gnózisként  -  jelölt,  szerteágazó  és  gyakran  egymással  is  polemizáló 

irányzatok  képviselői  a  gnoszticizmus terminus  alá  tartoznak, 28 és  ezáltal  az  általános 

tendenciaként jellemzett gnózis késő antik megjelenési formájaként azonosítható.

A  meghatározás  mögött  egy  alapvető  belátás  áll:  az  eredendően  filozófiai 

(elsősorban  a  platonikus)  hagyományból  eredő  gnózis terminust29 a  kollokvium 

megpróbálta kiemelni nemcsak a kortárs antik világ terminológiájából, hanem a korokon 

átívelő és napjainkig ható különböző ezoterikus vagy éppen okkult hagyományok sorából 

is. A korabeli világtól való elkülönítés szándékát két lényegi argumentum erősíti. Egyfelől 

a korabeli hagyományokban jelent meg az a tendencia, amelyhez jól illeszkedik az antik 

gnózis  hagyománya.  A  tendencia  középpontjában  az  áll,  hogy  a  gnózis  terminus  a 

hellénisztikus  és  késő  antik  kor  vallási  és  filozófiai  közegében  erős  vallási  hangsúlyt 

kapott, amelyben az ismeret már nem pusztán az emberi megismerés céljaként tételeződött, 

hanem  elhagyva  a  filozófiai  és  gnoszeológiai  területeket,  a  teológia  kontextusába 

helyeződött át és az isteni kegyelem ajándékaként értelmezték. A hangsúly eltolódásának 

eredménye az, hogy az ismeret a megváltást vagy megszabadítást szolgálta és ezekkel vált 

28 A kifejezést Henry More, a cambridge-i platonikus teológus és filozófus a 17.sz-ban arra használta, hogy 
minden keresztény herezist egybefoglalóan leírhasson vele, vagyis éppen fordított értelemben, mint ahogyan 
azt a kollokvium tette. Ehhez vö. pl.: Markschies, Die Gnosis 22-23.  
29 Ehhez lásd pl, Bultmann szócikkét: gnózis in ThWNT
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egyenértékűvé30. Ezen általános tendenciától kísérelte meg elkülöníteni a definíció az antik 

gnózis  hagyományának  egészét.  A  második  argumentum  a  terminus  köré  rendelhető 

filozófiai  és  vallási  hagyományok  általános  jellemzésével  áll  összefüggésben,  és  az 

ezoterikus  jelleg megvilágítását  szolgálja.  A kortárs  vagy előzményként  számba vehető 

vallási  és  filozófiai  irányzatok  között  is  elterjedt  az  az  értelmezés,  amely  egy  titkos 

hagyományban őrzött és az egy-egy kitüntetett (kiválasztott) személynek vagy csoportnak 

továbbadandó ismeretet jelölt és elsősorban az ember (vagy a lélek vagy a szellem) és az 

istenség rokonságán, vagy éppen azonos természetén alapult.

A kollokvium definíciója azzal, hogy a gnoszticizmus terminust alkalmazta a késő 

antik rendszerekre, megpróbálta már a terminus szintjén is elhatárolni a jelenséget mind a 

vallási, mind a filozófiai értelmezésektől.   

A definícióban a gnoszticizmus terminusnak az antik gnózistól örökölt jelentéséhez 

az is szorosan hozzátartozik, hogy az eredendően filozófiai terminus elsődleges jelentése 

egy  mentális  törekvést,  egy  értelmi  képességet  jelölt,  és  csak  a  második  században 

használták először személy(ek) és/vagy csoport(ok) jelölésére. Erre az időre tehető az is, 

hogy  az  eredetileg  neutrális  töltetű,  egyszerűen  irányzatot  jelentő  haireszisz kifejezést 

pejoratívan,  a  különböző  eretnek  irányzatokat  jelölésére  kezdték  alkalmazni  az 

egyházatyák, például  Irenaeus31, de hasonló értelemben szerepel Plótinosznál is, azzal a 

különbséggel,  hogy  míg  az  egyházatya  a  keresztény,  addig  a  filozófus  a  platonikus 

hagyományból kiszakadt eretnekekként aposztrofálta őket. Az antik gnoszticizmust érintő 

fogalomtörténeti  kérdés  ezzel  túllép  a  hagyománytörténeten  és  társadalomtörténeti 

vizsgálatot  is  szükségessé  tesz,  amely  az  egyes,  gnosztikusként  azonosított  csoportok 

történetét  és  a  csoport  más  csoportokkal  való  viszonyát,  konfliktusait  is  bevonja  a 

vizsgálatok körébe. Habár ez a vizsgálódás éppen a Nag Hammadi corpus kódexeinek és 

más  primér  források  értelmezésében  nem  ígér  megoldást,  mert  ezekben  a  gnósztikus 

kifejezés nem fordul elő, a testimoniumokban és az egyházatyák használatában pedig más-

más mitológiát használó hagyományokat jelölnek vele32.

30 Smith i.m.  és  Bultmann szócikke,  ThWNT I 1933.  és  Rudolph,  K.:  „Gnosis”  and „Gnosticism”.  The 
Problems of  their  Definition and  their  Relation  to  the Writings  of  the  New Testament.  In:  Gnosis  und 
spätantike Religionsgeschichte. Gesammelte Aufsätze. NHMS XLII Leiden, Brill, 1996. 34-52. 
31Ehhez vö.: Layton nominalista értelmezését  (Prolegomena to the Study of Ancient Gnosticism. In:  The 
Social World of the First Christians. White, L.M.-Yarbrough, O.L. Minneapolis, Min.Fortress Press, 1995,  
334-350) és ennek kritikája, King: What is Gnosticism i.m. 166-169 és Williams, Rethinking Gnosticism. c.  
monográfiája és előadása: Was there a Gnostic Religion? Kül. 72-76.
32Williams,  Was  there  a  Gnostic  Religion  75-76.  a  kérdés  vizsgálatához  a  későbbiekben  részletesen 
visszatérek.
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 1.1.3.2  Hamis és igaz gnózis az „ortodox”  keresztény szerzőknél

A terminológiai kérdés következő pontja az, hogy a definíció nem érinti azt az első 

keresztény atyák által hangsúlyozott különbséget, amely a gnózis terminusa körül kialakult 

kontextust pontosabban meghatározhatja. Az Újszövetség, a korai keresztény iratok és az 

egyházatyák pozitív értelemben is használták, és ez a gnózis a keresztény egyházon belüli 

(„immanens”)  történetéhez  tartozik.  Az atyák  közül  először  Irenaeus,  majd  alexandriai 

Kelemen és Órigenész (majd a műveikre épülő hagyomány),  a  gnosztikus szót az igazi 

keresztény  (hívő)  definiálására  alkalmazták,  és  elsődleges  feltételének  az  egyház  igaz 

hitének és a hagyománynak a megtartását tartották.33 Ez az értelmezés öröklődött tovább 

főként a szerzetesi irodalomban. Ettől élesen elkülönítették az ál(ságos) ismeretet, a hamis 

gnózist,  amelynek  elnevezése  szintén  újszövetségi  eredetre  nyúlik  vissza  (1Tim  6,20 

pszeudónimosz  gnószisz34).  A  szóban  forgó  versre  alapozott  állítólagos  hagyomány 

vélhetően  Irenaeus  leleménye,  a  kutatástörténet  az  egyházatya  eredetmagyarázó 

véleményét  történetteológiai  konstruciónak  tekinti.  Irenaeus  az  általa  létrehozott 

genealógiában a hamis gnózisra épülő eretnek hagyomány kezdőponjára az ApCsel-ben is 

említett Simon mágus homályos alakját állította, akit Lukács apostoli tekintélyével (Apcsel 

8,13) zárhatott ki a keresztény hagyományból. Irenaeustól (és Jusztinosztól) kezdődően a 

hereziológus  atyák  (különösen  alexandriai  Kelemen,  Tertullianus,  Hippolütosz, 

Epiphaniosz) értelmezésének alapgondolata az antik gnózis elutasítása és eretnek tanítássá 

nyilvánítása  volt.  Az  irenaeusi  modell  alapján  cáfolták  a  különböző  tanításokat  és  a 

tanítókat, akiket, úgymond, félrevezetett a csábító, a Sátán és a görög filozófia. 

A kérdéskörben rejlő alapprobléma az, hogy az ókeresztény írók a hamis gnózis 

gyűjtőfogalmát  egy  maguk  konstruálta  hagyományra  alkalmazták,  amelyet  átvettek 

egymástól, bővítették és átdolgozták. A gyűjtőfogalom alatt számos különböző – főként a 

keresztény hagyomány hatását magában hordozó – irányzat egységesítésére, és a herezisek 

genealógiájának  konstruálásával  a  különbségek  minimalizálására  és  nivellálására  tettek 

kísérletet,  hogy a  cáfolni  kívánt  tanításokat  egyszerre  utasíthassák  el.  Az atyák  által  a 

succesio  apostolica mintájára  felállított  successio  haereticorum alapgondolata  az  volt, 

hogy valamennyi herezis elhelyezhető az iskolaalapító Simon mágustól levezetett tanítási 

hagyományban. Ennek nyomán a kutatók igyekeztek az új leleteket, forrásokat is a herezis, 

33Alex. Kel. Strom VI 61 és Iren AdvHaer IV 33,8.
34 A két Timotheus levél tartalmának és a benne felvetett kérdések értelmezéseiben felmerült, hogy a polémia 
célpontja(i) gnosztikus tanító(k) vagy tanítás(ok) lehet(tek), de a korai datálás miatt ez nem szükségeszerű.  
Ehhez l. pl. Markschies, Gnosis i.m. 6.    
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szekta,  ortodoxia,  heterodoxia és  hasonló  kategóriák  alá  kényszeríteni,  és  kevésbé 

törekedtek  arra,  hogy  a  szövegekben  található  sajátos  jegyek  és  öndefiníciók  alapján 

megállapítsák a legtöbbször halvány és elmosódó határvonalakat35. 

Továbbá  a  patrisztikus  cáfolatok  a  korai  keresztény  egyházi  és  teológiai 

szempontrendszereket követik és az ennek megfelelően alakított képet a gnosztikusokról, 

és ezt vette és veszi át a modern kutatás.

A tisztázást  tovább nehezíti,  hogy a (hamis)  gnózishoz sorolt  több iskola tagjai 

önmagukat tartották az igaz kereszténynek, és a keresztény gyülekezetek tagjai voltak.  

 1.1.3.3 A filozófiai kritika

A kortárs filozófia oldaláról érkező polémia is árnyalhatja a terminus használatát. A 

középplatonikus filozófusnak, Kelszosznak a keresztények ellen írott polémiája (Aléthész  

logosz) az első olyan dokumentum, amely részben segítheti az eligazodást. A kritikájából 

az  elemzéshez  tartozó  lényegi  megállapítás  az,  hogy  nincs  még  pontos  azonosítása  a 

kritikája  célpotjainak  és  az  általa  cáfolt  gnosztikus  tanításokat  a  kereszténység  egyik 

formájaként értelmezte.  A különbségeket csak Órigenész közel egy évszázaddal  később 

született vitairata tisztázta az olvasók előtt. 

A  következő  jelentős  kritika  Plótinosz  nevéhez  kötődik,  aki  az  ellenük  írt 

traktátusában (II  9) Platón  tanításainak félréértését  hangsúlyozza,  és a  régi  filozófiából 

kiszakadt  eretnekeknek  (haireszisz)  nevezte  őket.  Ebben  a  félreértésben  látja  azt  a 

gyökeret, amelyből az általa cáfolt tanítások eljutottak a világ teremtőjének és a világnak a 

megvetéséhez.  Vélhetően  csak  Porphürisoz  volt  az,  aki  egyértelműen  a  kortárs 

keresztények  közé sorolta  őket  (VP 16),  és adta  a  II,9  traktátusnak a ma is  bevett  „A 

gnosztikusok ellen” címet.

 1.1.3.4 A gnosztikus terminus és öndefiníció a kódexekben

35 Rudolph, Christlich und Christentum in der Auseinandersetzung zwishen „Kirche” und Gnosis,  i.m. 259-
262 és Gnosis und Gnosticismus i.m
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A primér forrásokból hiányzik a kifejezés36 és a hereziológusoknál is viszonylag 

ritkán  fordul  elő,  akár  jelzői,  akár  főnévi  értelemben.  Őket  követve  és  a  korábbi 

kutatástörténet  nyomán számos  modern  kutató alkalmazza  a  kifejezést  annak tisztázása 

nélkül,  hogy  szociológiai  vagy  teológiai  értelemben  használja,  vagy  egyszerre 

mindkettőben.  A  legújabb  kutatások  véleménye  megoszlik  arról,  hogy  a  terminus 

rendelhető-e egyetlen  csoporthoz  vagy irányzathoz.  Többen érvelnek a  mellett,  hogy a 

terminusról az atyák írásaiban nem dönthető el egyértelműen, hogy melyik csoportot jelöli 

(karpokratiánusok, Prodikosz, naasszénusok/ophiták, a gnosztikus Iusztinosz követői)37 de 

vannak olyanok is, akik szerint lehetséges az azonosítás és ezáltal a hagyomány története is 

rekonstruálható38.

A kódexekben  olvasható  és  öndefinícióként39 értelmezhető  terminusok  többsége 

teológiai megalapozottságú és a keresztény hagyomány hatására enged következtetni: pl. a 

fény/világosság  fiai,  isten  gyermeke,  testvér,  nővér,  szentek  (hagioi),  kiválasztottak 

(eklektoi),  tökéletesek  (teleioi),  idegen,  Séth  faja,  királynélküli  faj/nemzetség 

(abaszileutatosz  genosz),  meg  nem  ingó/mozdulatlan  (akim/aszaleutosu)  faj,  a  nász 

gyermekei.  Helyenként  pedig  előfordul  az  is,  hogy  keresztényeknek  vagy  igaz 

keresztényekként definiálják magukat (pl a valentiniánus hagyományhoz40 sorolt iratok, a 

naasszénusok, de ide sorolható pl. a Tractatus Tripartitus szerzője is).

 1.1.3.5  A mítosz kritikája

A záródokumentumban a rendszerek jellemzésére (re)konstruált mítoszról először 

is azt kell megjegyezni, hogy túl szűk ahhoz, hogy általános érvényű legyen41. Csak a 2.-

3.sz-i  krisztianizált  iratokra,  és  ezen  belül  is  elsősorban a  valentiniánus  és  a  séthiánus 

corpus bizonyos irataira érvényesíthető és ez alapján számos, hagyományosan ide sorolt 

36 A Tamás könyvében szerepel az az elhíresült mondat, amely a legközelebb áll a terminushoz. A Megváltó 
mondja az őt kísérő Tamásról, hogy  „úgy nevezik majd, hogy az, aki ismeri önmagát” (138,15-16). 
37 Öndefinícióként egyértelműen csak a mandeusoknál használatos (a manda a.m. ismeret)
38A kérdéshez a későbbiekben részletesen visszatérek.
39 Ehhez Siegert, F.: Selbstbezeichnungen der Gnostiker in der Nag Hammadi Texten. In: ZNW 71 (1980) 
129-132. és Rudolph, Christlich i.m. 260-262.
40A valentiniánus hagyomány korábban nagy szerepet játszott a kutatástörténetben. Az egyházaatyák által 
élesen cáfolt és támadott irányzat képviselői és az irányzathoz rendelt iratok  a könyvtár kutatáströténetében 
is jelentős szerepet kapott. A dolgozatban a kutatástörténetben elterjedt érelmezésnek megfelelően, egy 
iskolához rendelhető hagyományok jelölésére használom a terminust.  
41 A fenti megjegyzés számos kutató kritikáját tükrözi, pl. Rudolph, Broeck, Markschies stb.
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csoportot  vagy képviselőt  ki  kell  zárni a  „gnosztikus” termius  alól.  (pl.  a „gnosztikus” 

Baruch)42. 

A definícióban megfogalmazott mítosz tartalmi részét érő kritikák kiindulópontja 

az,  hogy  a  kollokvium definíciójában  egy  olyan  mítosz  szerepel,  amelynek  jellemzőit 

különböző  forrásokból  állítottak  össze.  A  konstruált  mítosz  nem  számol  a  szövegek 

komplexitásával, amelyek a hasonlóságok ellenére nem osztoznak alapvető jellemzőkben, 

és ezen különbségek alapján nem tekinthetők rokon hagyományoknak43. 

A  mítosz  tartalmi  kritikájához  szorosan  hozzátartozik  az  is,  hogy  a  keresztény 

polémiák által  támadott  rendszerekre alkalmazható és ezekben a polémia kulcspontját a 

gnosztikus megváltó mítosza határozta meg.

 1.1.3.6 A kronológiai probléma

A  definícióban  foglalt  kronológiai  meghatározás,  amely  az  antik  gnózist  2-

3.századhoz  köti,  elsősorban  az  egyházatyák  polémiáinak  tárgyát,  a  keresztény  hatást 

mutató, vagy a keresztény teológia szempontjából is értelmezhető irányzatokat fedi le, és 

főként  az Irenaeus nyomán valentiniánusnak nevezett  hagyomány és  a  később előtérbe 

kerülő séthiánus irány képviselőire  igaz,  és közel  sem tekinthető általános érvényűnek. 

Nem terjed ki sem az első században megjelent tanítókra – és ezzel elkerüli az antik gnózis 

eredetének talán leghomályosabb területét, sem azokra az irányzatokra nem alkalmazható, 

amilyen  pl.  a  hermetizmus,  a  mandeizmus  vagy  a  később  világvallássá  terebélyesedő 

manicheizmus. 

A kronológia problematikusságát növeli az a külső tényező is, hogy sem a kódexek 

iratai,  sem az  egyházatyák  által  cáfolt  szerzők,  iratok  vagy a  konstruált  hagyományok 

legtöbb  képviselőjének  tevékenysége  nem  datálhatók  egyértelműen.  Így  például  a 

simoniánus hagyomány esetében előfordul az első és a második századra való datálás is (az 

előbbi  Roukema,  az  utóbbi  Markschies  monográfiáiban  olvasható),  de  jó  példa  a  Cím 

nélküli  irat  a  világ  eredetéről  c.  traktátus  (NHC  II,5)  is,  amelynek  eredeti  (görög) 

szövegének megírását az elsőtől a harmadik századig helyezték a kutatástörténetben.  

42 Williams: Rethinking 28. 
43 Pl. Williams, Rethinking 28.
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 1.1.4 A modern gnóziskutatás paradigmái

A messinai konferenciát  megelőző fentebb röviden bemutatott  kutatástörténetben 

két markánsan elkülöníthető irány figyelhető meg, mindkettő mellet és ellen hozhatók föl 

érvek és a támaszként szolgáló források, de mindkettő gyújtópontján a gnózis mibenlétére 

adott  definíció  áll.  A kutatások  alapkérdését  arra  a  döntésre  redukálhatjuk,  hogy vagy 

önálló  vallásként,  mozgalomként,  csoportként,  vagy  az  egyik  kortárs  hagyomány 

iskolájaként  (hairesziszként)  tételeződik  az  antik  gnózis.  Ez  utóbbi  egyszerűbben 

fogalmazva exegetikai irányként közelíti meg a szövegeket és a (korabeli vagy modern) 

értelmező  saját  szempontjai  (hagyomány,  tanítás,  tekintély  stb.)  alapján  definiálhatja 

valamilyen hagyományon belül maradó iskolaként, vagy pejoratív értelemben használva a 

szót a hagyományból kiszakadt iskolaként, eretnekségként. 

A  ma  is  élő  kutatási  irányokban  a  patrisztikus  kortól  öröklött  értelmezések 

tendenciái  fedezhetők  fel.  Az  újszerűséget  leginkább  az  egyes  hagyományok  elemeire 

helyezett hangsúlyok hordozzák. A későantik intellektuális és vallási világ építőköveinek 

más-más szempontú megközelítéseiből fakadóan domináns szerep jut ma is a keresztény és 

a zsidó hagyományhoz való viszony vizsgálatának, de jelen van az az értelmezési irány is, 

amely a filozófiai (platonikus) hagyomány kitüntetettségét hangsúlyozza. 

Az  alább  bemutatásra  kerülő  kutatási  paradigmák  többsége  tartalmi 

összefüggésekre  épül  és  főként  a  tipológia  módszerével  közelíti  meg az antik  jelenség 

forrásait.  Az egyes  paradigmákat  átfogóan jellemezve azt mondhatjuk,  hogy lehetnek a 

motívum-  vagy  vallástörténeti  eredetből  kinövő  teóriák  (egyháztörténeti,  görög-hellén, 

orientális, zsidó vagy heterodox-zsidó, és ezek keveréke), a reduktív teória képviselői (a 

fenomenológia alapján pszichológia vagy szociológiai aspektusból) és a filozófia oldaláról 

érkező értelmezések44. Ezek mellett önálló irányba sorolhatók a terminológiai vizsgálatok. 

Általánosan  az  is  elmondható,  hogy  a  kutatók  az  értelmezésekben  a  hellénisztikus  és 

későantik világ több hagyományát  is felhasználják,  még ha kiindulópontként  többségük 

egyetlen kitüntetett forrást jelöl is meg.

A gnózist keresztény herezisként elsőként az egyházatyák értelmezték, Jusztinosz 

és  Irenaeus  fektették  le  az  alapjait.  Az  egyháztörténeti  modell   legfontosabb  modern 

44 A kutatástörténeti  paradigmák bemutatásához az általam ismert legfrisebb kutatási eredményeket közlő 
Lahe Jaan monográfiájában található felosztását vettem alapul: Gnosis und Judentum: Alttestamentliche und 
Jüdische Motive in Der Gnostischen Literatur und Das Ursprungsproblem Der Gnosis (NHMS 75) Leiden,  
Brill, 2011 (i.m. 181-182). Az egyes paradigmák bemutatásán módosítottam.
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képviselői a korábban említettek közül Harnack nyomán H. Leisegang45, F.C. Burkitt46, J., 

H-Ch. Puech, C. Schmidt, R.P. Casey. A 20.sz második felében alkotó kutatók közül a 

legjelentősebbek talán Yamauchi47, S. Pétrement48, Ch. Markschies49.

A másik  jelentős  irányt  a  vallástörténeti  modell  jelenti.  Az orientális  hatástól  a 

zsidó  hagyományon  át  a  görög filozófia  és  mitológia  befolyásáig  terjedő értelmezések 

széles  spektrumának  alapgondolata,  hogy  a  kereszténységet  megelőző  időre  helyezi  a 

gnózis  megjelenését  és  vagy vallási  csoportként,  mozgalomként  vagy önálló  vallásként 

definiálja. A kutatási irány létrejötte a vallástörténeti iskola képviselőinek köszönhető: akik 

közül Keesler és Antz az óbabiloni, W. Bousset50 ezt kiegészítve a perzsa vallásban kereste 

a  gyökereket,  a  korban elterjedt  pánbabilonizmusnak  megfelelően.  R.  Reitzenstein51 az 

iráni eredet elméletét fogalmazta meg (később őt követte G. Windengren). 

Ide sorolható a gnózisnak az újszövetségi történetkritikai (demitologizálás) módszer 

alkalmazásával való megközelítése, a Bultmann nevével fémjelezhető, fentebb már említett 

iskola52. 

Azok,  akik  az  antik  gnózist  a  filozófiai  hagyományból  vezetik  le,  szintén  az 

egyházatyák  értelmezését  követik  (Irenaeus,  Hippolütosz  és  Tertullianus  is  több  cáfolt 

hagyomány tévedését a kortárs filozófiai hagyomány hatásával magyarázzák), de ez a tézis 

olvasható Kelszosz és Plótinoz vitairataiban és Porphüriosznál (Vita Plotini 16) is. A ma is 

élő  kutatási  irány  legfontosabb  képviselői  pl.  Krämer,  H.J.53,  Dillon,  J.54,  Theiler55, 

Boyance  akik  a  hellénizmus  utáni  platonikus  hagyomány  elvadulásaként,   proletarier  

platonismusként,  vagy  a  platonizmus  alvilágaként  értelmezték  az  antik  gnózis 

hagyományát56.  Az  egyes  iratok  értelmezésében  visszatérő  toposz  a  filozófiai 

45 Die Gnosis. A. Kröner, Leipzig 1924. 2. Auflage 1936. 5. Auflage, Kröner, Stuttgart 1985.
46 Church and Gnosis. A Study of Christian Thought and Speculation in the Second Century. Cambridge, 
University Press 1932, New York AMS Press, 1978. 
47 Pre-Christian Gnosticism.A Suvey of the Proposed Evidences. Tyndale Press, London, 1973
48 Le Dieu  separe.  Les  origines  du  gnosticisme.  Les  Edition  du  Cerf,  Paris,  1984;  translated  by  Carol 
Harrison: A Separate God: The Christian Origins of Gnosticism, Harper and Row, 1990.
49 Die Gnosis. CH. Beck, München, 2001, 2006
50 Hauptprobleme der Gnosis. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1907.
51 Poimandres. Leipzig, 1904.
52 pl   W. Schmithals,  'Der  Prolog  des  Johannesevangeliums',  ZNW  70 (1979)  34-35.   'Die  gnostischen 
Elemente im Neuen Testament als hermeneutisches Problem', Gnosis un NT, 359-81; idem, 'Zur Herkunft der 
gnostischen Elemente in der Sprache des Paulus', Gnosis. Festschrift  Jonas, pp. 385-414.
53 Der Ursprung der Geistmetaphysik. Untersuchungen zur Geschichte des Platonismus zwischen Platon und 
Plotin. Grüner, Amsterdam, 1967.
54 The Middleplatonists. 80 B.C to A.D. 220. Rev.ed. Cornell Uni Press, Ithaca, 1996
55 Gott und Seele in kaiserzeitlichen Denken. Forschungen zum Neuplatonizmus. Berlin 1966.
56 Érdemes  megemlíteni,  hogy  elsősorban  a  közép-  és  újplatonizmus  és  az  antik  gnózis  viszonyának  
különböző oldalait érintik a kutatások (ehhez lásd pl. Bergman-Wallis, Neoplatonism and Gnosticism, és 
Turner-Majercik: Gnosticism and Later Platonism és Runia, D.T.: Plotinus amid Gnostics and Christians.VU, 
Amsterdam, 1984) tanulmánygyűjteményeket. A sztoikus iskolával való összefüggésekhez, lásd pl. Onuki: 
Gnosis und Stoa. Eine Untersuchung zum Apokryphon des Johannes. (NTOA 9) Uni Freiburg, Vandenhoeck 
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hagyományok  hatásának  hagsúlyozása.  Böhlig  mutatott  rá  a  sztoicizmus,  az 

arisztotelianizmus  és  a  püthagóreus  hagyományok  jelentőségére57.  A  platonikus  irányt 

hangsúlyozók közé sorolható Plese monográfiája58. 

A zsidó hagyomány szerepét előtérbe helyező kutatók tábora a legnépesebb. Baur 

már  említett  tanulmánya  a  keresztény  gnózist  az  alexandriai  zsidó  exegézis 

továbbfejlődésének tartja.  Friedländer  fentebb említett  könyve  a  rabbinikus  hagyomány 

minim-nek nevezett eretnek gondolkodókkal azonosították a gnosztikusokat, akik két isteni 

hatalmat  tételeztek  fel.  A  hellénisztikus  zsidó  bölcsességi,  apokaliptikus,  ezoterikus 

irodalmában,  a  rabbinikus  hagyomány  eretnekei  között,  a  keresztelői  csoportok 

hagyományaiban,  a  qumráni  iratokban  és  szamaritánus  hagyományban  (pl. 

doszitheánusoknál,  simoniánusok,  quqiták)  feltételezett  forrás  mellett  érvelt  még pl.  A. 

Adam59,  G.  Quispel60,  K.  Rudolph61,  K.W.  Tröger62,  B.  Pearson63,  P.  Pokorny,  Mc.L. 

Wilson64, R. Grant65, G. Scholem66, Ph. Perkins67, A. F. Segal68, J. Fossum69, G. Stroumsa70. 

Ehhez az irányhoz sorolhatók a gnózist szociológiai aspektusból vizsgáló kutatók is, pl. 

H.A. Green71. 

A vallástörténeti  irány képviselői között meg kell említeni azokat a kutatókat is, 

akik  a  misztérumvallások  szerepét  hangsúlyozták,  mint  pl.  Puech,  Jonas,  Rudolph, 

Schenke,  és  keresték  az  antik  görög  és  hellénisztikus  misztériumokkal,  főként  a 

mithraizmus és az orphika irányához kötődő kapcsolódási pontokat. Az egyiptomi vallás 

& Ruprecht, Göttingen, 1989
57 Der  griechische  Schule  und  die  Bibliothek  von  Nag  Hammadi.  in.  Böhlig,  A-Wisse,  F.,  (eds)  Zum 
Hellenismus  der Schriften von Nag Hammadi. Wiesbaden 1975. 9-53.  és a Zur griechische Hintergrund der 
manichäischen Nus-Metaphysik. Böhlig,A-Markschies, Ch., Gnosis und Manicheismus. Berlin-New York: 
Walter de Gruyter, 1994. 243-264.
58 Poetics of the Gnostic Universe. Narrative and Cosmology of the Apocryphon of John. NMHS 52 Brill, 
Leiden, 2006.
59 Adam, A., Ist die Gnosis in aramäischen Weisheitsschulen entstanden? In:  Le origini dello gnosticismo,  
Colloquio di Messina 13-18 Aprile 1966. (Ed. Bianchi, U) Leiden, E.J. Brill 1967
60 Quispel, G.: Gnosis als Weltreligion. Zürich, 1951.
61 Jelentős monográfiája:  Die Gnosis. Wesen und Geschichte einer spätantiken Religion. Vandenhoeck & 
Ruprecht, Göttingen. 1977, 1980. és összegyűjtött tanulmányai: Gnosis und spätantike Religionsgeschichte. 
Gesammelte Aufsätze. NHMS  42, 1996, Brill, Leiden.
62 Die Gnosis. Heilslehre und Ketzerglaube. Herder Verlag, Freiburg, 2001
63 Monográfiája: Ancient Gnosticism: Traditions and Literature (2007), Fortress Press, 
64 Wilson, Robert McL.  Gnosis and the New Testament.  Oxford:  Oxford University Press, 196
65 R M Grant, Gnosticism and Early Christianity (1966)
66 G. G. Scholem, Jewish Gnosticism, Merkabah Mysticism and Talmudic Tradition, New York, 1960
67 Pheme Perkins, Gnosticism and the New Testament Minneapolis, Fortress Press 1993
68 Segal, A.F.: Two Powers in Heaven: Early Rabbibic Reports about Christianity and Gnosticism. E.J.Brill, 
Leiden, 1977
69 Fossum, J.E.: The Name of God and the Angel of the Lord. Samaritan and Jewish Concepts of 
Intermediation and the Origin of Gnosticism. J.B.C.Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1985
70 Stroumsa, G. Another Seed. Studies in Gnostic Mythology (Nag Hammadi Studies 24) Leiden, Brill, 1984
71 Green, H. A.: The Economic and Social Origins of Gnosticism. Scholars Press, Atlanta, 1985.
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elemeivel való rokonságot hangsúlyozta még a 19.sz. második felében Amelianou72, majd 

Kákosy73, Bleeker74, Doresse75, Zandee76, Parrott77 kutatásaiban jelent meg, és ma is jelen 

van a kutatásokban78.

Az  antik  gnózis  eredetére  megfogalmazott  hipotézisek  között  jelentős  szerepet 

játszott az egzisztencialista értelmezés, amelynek legnagyobb hatást kiváltó alakja H. Jonas 

volt79.  A  létértelmezésként  megközelített  antik  gnózis  általános  fogalmának  használata 

tetten érhető még C.Colpe80, H.M. Schenke, A.Böhlig81, Tröger és Rudolph munkáiban is. 

A jungi pszichológián alapuló értelmezések legnevesebb képviselői közé sorolható 

a  már  említett  Puech  és  Quispel  mellett  Kerényi82 is,  akik  a  jungi  gondolatoknak 

megfelelően a tudatalatti kivetüléseként közelítettek a mitologikus teológiákhoz. 

Az  említett  értelmezési  paradigmák  mindegyikére  igaz,  hogy  az  antik  gnózis 

születésének keretét a hagyományok átértékelése adja, amely akár egy keresztelő szektán 

belül is végbe mehetett, de megtörténhetett prozelita körökben, vagy akár filozófiai vagy 

vallási közösségben is. 

72 Amélianou, E.: Essai sur le gnosticisme égyptien. Paris: E. Leroux 1878.
73 ’Gnosis und ägyptische Religion.’ In: Le origini dello gnosticismo, Colloquio di Messina 13-18 Aprile 
1966. (Ed. Bianchi, U) Leiden, E.J. Brill 1967,, 238-247.
74 ’The Egyptian Background of Gnosticism.’ In: Le origini dell gnosticismo, Colloquio di Messina 13-18 
Aprile 1966. Ed. By Bianchi, U. Leiden, E.J. Brill 1967, 229-237
75 Doresse, J.: The Secret Books of the Egyptian Gnostics. London, 1960
76 Zandee, J.: ’Der androgyn Gott in Ägypten.  Ein Erscheinungsbild des Weltschöpfers.’ In: Religion im 
Erbe Ägyptens. Beiträge zu spätantiken Religionsgeschichte zu Ehren von Alexander Böhlig. Hrsg Görg, M. 
Otto Harrasowitz, Wiesbaden, 1988. 240-278.
77 ’Gnosticism and Egyptian Religion.’ In: Novum Testamentum XXIX,1 (1987) 73-93
78McBride, D.R. The Egyptian Foundations of the Gnostic Thought. Uni of Toronto, 1994.
79 Jonas a később bemutatásra kerülő kutatási irányokra is nagy hatást gyakorolt. Értelmezése heideggeri 
egzisztencialista filozófiából kölcsönzött kulcsfogalmakkal egy gondolkodás-, lét- és magatartásformát és 
-értelmezést próbált megragadni egy autonóm lényeg megfogalmazásával, és fenomenológiai kutatásában ezt 
vetítette rá a kései antikvitásra. Monográfiáinak (Gnosis und spätantiker Geist 2 vols. I. Göttingen, 1934. 
1954; II  1954 és The Gnostic Religion. The Message of the Alien God and the Beginnings of the 
Christianity. Beacon Press, Boston, 1958, 1963) alapgondolata ez a röviden bemutatott exisztenciális 
megközelítés. Az antik gnózis hagyományában két nagy ágat különböztetett meg. A szír vagy egyiptomi 
gnózis fogalma alatt az alexandriai irányzatra helyezte a hangsúlyt, szemben az iráni típusú gnoszticizmussal. 
A különbségtétel alapja az volt, hogy a szír-egyiptomi típus monisztikus sémán alapult, és ebből deriválódott 
a dualizmus, míg az iráni típus képviselői egy eleve meglévő dualizmust, a fénytől (Istentől) függetlenül 
létező sötétséget tételeztek fel. Ez azt is jelenti, hogy a monisztikus típusban az isteni fény progresszív 
genealógiája adta a kulcsot a fény elsötétüléséhez, és az isteni szférán belül történt meg a hiba, vagy törés, a 
dualisztikus típusban pedig kívülről, a két ellentétes erő egymásra hatása vagy összekeveredése miatt. Az 
alapvetően teoretikus különbségtétel szerint az elsőhöz sorolta a Simon mágussal induló irányt, amelyhez az 
egyházatyák által felsorolt krisztianizált gnosztikus iskolák és a hermetikus irodalom (pl. a Poimandrész) is 
tartoznak,  az iráni ág első reprezentánsa a Tamás akta Gyöngyhimnusza, kiteljesedett példája pedig a 
manicheizmus. Jonas értelmezésében a Nag Hammadi corpus egésze a szír-egyiptomi irányhoz tartozik.
80 Colpe,  C.:  Die  religionsgeschichtliche  Schule.  Darstellung  und  Kritik  ihres  Bildes  vom  gnostischen 
Erlösermythos. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1961.
81 A. Böhlig, Gnosis und Synkretismus, J. C. B. Mohr, Tübingen, 1989
82 Kerényi Károly: ’Mythology und Gnosis.’ In. Eranos Jahrbuch 1940-41, 157-229.
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A lehetőségek közül mindegyik mellett és ellen is hozhatók fel érvek és ellenérvek. 

A zsidó hagyomány mellett érvelők pl. arra hivatkoznak, hogy a szerzők nagy mértékben 

támaszkodnak a zsidó irodalomra,  a biblikus hagyomány kitüntetett  módon jelen van a 

mítoszokban, és a primér szövegek is arról tanúskodnak, hogy előszeretettel alkalmazták 

bennük a zsidó körökben elterjedt exegetikai módszereket és a műfajokat.

A  modern  kutatástörténetben  használt  terminológia  átértékelésének  először 

Williams  szentelt  monográfiát83 Véleménye  szerint  a  kutatásból  negligálni  kell  a 

gnoszticizmus  kategóriáját,  amely  nemcsak  művi  konstrukció,  hanem  többértelműsége 

miatt lehetetlenné teszi a források értelmezését is. A terminológia tisztázása volt King célja 

is84, bár közel sem annyira radikális véleménye abban összegezhető, hogy tudatosítani kell 

a  terminus  használatában  azt,  hogy  az  egyházatyák  szempontrendszerét  reprodukálja, 

ezáltal problematikus és tendenciózus. Az atyák (Irenaeus és Tertullianus) az ortodoxia-

heterodoxia közötti határvonal megkonstruálásával nemcsak a maguk számára, hanem a 

modern kutatástörténet számára is megalkották a szempontrendszert. 

Összegezve  azt  mondhatjuk,  hogy  a  gnózis  értelmezése  nemcsak,  hogy 

összefüggésbe  hozható  az  ortodoxia-heterodoxia  körül  folyó  diskurzussal,  hanem ez  a 

diskurzus alapjaiban határozza meg a gnózis értelmezését.

83Williams, m.: Rethinking “Gnosticism”: An Argument for Dismantling a Dubious Category, Princeton: 
Princeton University Press, 1996.
84 King, K.L.:  What is Gnosticism? Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press, 
2003.
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 1.2 A dolgozatban használt terminológia

 1.2.1 Gnosztikus

A kutatástörténet eredményeit, problematikus kérdéseit figyelmbe véve a traktátus 

kitüntetett  terminusa  a  gnosztikus.  A  kutatástörténet  visszatérő  toposza,  hogy  amikor 

magyarázatot  keresnek  a  gnózis  szó  speciális,  a  mitologikus  hagyományokban  –  vagy 

szűkebb értelemben a valentiniánus iskolában -  használt jelentéséhez, akkor az Excerpta  

ex Theodoto részletét idézik (78,2): Ἔστιν δὲ οὐ τὸ λουτρὸν μόνον τὸ ἐλευθεροῦν, 

ἀλλὰ καὶ ἡ γνῶσις, τίνες  ἦμεν, τί γεγόναμεν· ποῦ ἦμεν,  ἢ ποῦ ἐνεβλήθημεν· 

ποῦ σπεύδομεν, πόθεν λυτρούμεθα· τί γέννησις, τί ἀναγέννησις.    

A programmatikus formulaként kezelt  mondat számos értelmezést hívott életre85. 

Theodotus tanítása a keresztség értelmezéséhez kapcsolódik,  és ezért  kijelenthető,  hogy 

rituális  ismeretről  van  szó,  amelyben  nem  annyira  az  antik  hagyoményban  elterjedt 

kérdések, hanem az arra adott válaszok alapján fogalmazhatók meg a sajátosságok86.

Jelen  dolgozatban  az  idézetben  is  megjelenő  ismeret  egy  speciális  esetének 

jelölésére használom a gnosztikus terminust, amely egyszerre jelent rituális és teoretikus 

ismeretet.  Köthető  egy  szövegcsoportot  használtához,  és  feltételezhető,  hogy  önálló 

csoport  használta,  akik  akár  mozgalomként,  akár  csoportként  működtek,  saját  kultikus 

gyakorlattal is rendelkeztek. Létezésüket tárgyi bizonyíték is alátámasztja az írott források 

mellett, és - ha elfogadjuk az egyházatyák beszámolóit, akkor – a 2.sz. közepén87 megjelent 

csoport vélhetően öndefinícióként is alkalmazta a terminust.

A terminus használatának két célja van.  Az első,  hogy a modern kutatástörténet 

eredményei  alapján a  világossá váljanak a  primér  forrásokra is  kiterjeszthető  kategória 

tartalmi összefüggései, és ez alapján módosítható legyen az elrrendezésük. Másfelől pedig 

az, hogy a terminológián keresztül is rámutassak arra, hogy az OM teremtési narratíváját 

85 A  formula  értelmezése  nem  szűkíthető  le  a  valentiniánus  hagyományt  érintő  szakirodalomra,  hanem 
gyakran az összefoglaló jellegű munkák egyik alappontját is ez szolgáltatja.
86 A fenti kérdés kontextusát az átistenülés tanítása adja, amelyre a könyvtár anyagában is találunk számos 
példát.  Most  elegendő  azt  megjegyezni,  hogy  a  traktátusok  között  a  kortárs  keresztény  hagyomány  és 
aplatonikus hagyomény értelmezései állnak a legközelebb.
87 A hagyomány teljes rekonstrukciója nem feladata a dolgozatnak. Ehhez lásd Rasimus monográfiáját. A 
datálás kérdésében Rasimus megjegyzi, hogy a mitológia elemei, vagy korábbi verziói eredhetnek az 1.sz-
ból, vö. Rasimus 2009,287-8. 
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meghatározó  koncepciók  ezen  hagyomány  részének  tekinthetők,  szerves  és  szoros 

kapcsolat feltételezhető a korai beszámolók és a traktátus között, röviden, a traktátus is a 

kategória alá rendelhető.

A terminus értelmezéséhez,  használatához és indoklásához a  kutatástörténet egy 

ezidáig nem említett irányát kell megvizsgálni.

A modern  kutatástörténetben  számos  kísérlet  történt  arra,  hogy az  egyházatyák, 

különösen Irenaeus beszámolói és a Nag Hammadi könyvtár traktátusai közötti kapcsolatot 

kimutathassák  és  alátámaszthassák.  Az  egyházatya  munkája  egyetlen  olyan  helyet 

tartalmaz, amely egyértelműen fennmaradt traktátus szövegével mutat egyezést88.  A János 

apkrüphon és az 1,29-ben szereplő teogónia leírás alapján már a modern kutatástörténet 

korai  fázisában  is  megjelent  az  iskola  létezését  felvető  hipotézis.  Schenke  a  séthiánus 

iskola rekonstrukcióját kísérelte meg89 oly módon, hogy elméletét először ő maga90, majd 

részben követői által módosítva ma is létezik91. A valentiniánusnak nevezett iskola szintén 

nagy figyelmet kapott a könyvtár anyagának vizsgálatában92. Az iratok besorolásáról ma is 

megoszlik a kutatók véleménye93.

Ebből  a  kísérletből  nőtt  ki  az  az  irány,  amely   részben a  definíciók,  részben a 

terminológia94,  részben pedig  a  hagyománytörténet  által  provokált  kérdésekre  kereste  a 

választ.

88 A feltételezhető egyezésekre és szoros párhuzamokra a későbbiekben részletesen visszatérek.
89 Schenke 1974
90 Schenke 1981
91 A Schenke által felállított ismérveket sok kritika érte, Broeck pl. azt jegyezte meg, hogy a Hippolütosz 
beszámolójából ismert Séth parafrázisan nem illik a Schenke által felállított rendszerbe (in: Present state i.m.  
55), Rudolph pedig a mellett érvelt, hogy a hagyomány fiktív, és az egyházatyák leleménye: Die Sethianische 
Gnosis.  Ein  häresiologische  Fiktion.  In:  Rediscovery  i.m.  577-578.  Az  iskola  lehnagyobb  hatású 
rekonstrukciójának  kísérletét  Turner  neve  fémjelzi,  tanulmánya  pl.  „The  Gnostic  Threefold  Path  to 
Enlightement” in: NT 22 (1980) 324-51, és a monográfiája:  „Sethian Gnosticism: The Literary History”, 
Sethian Gnosticism and the  Platonic Tradition.  BCNH „Études” 6 Louvain,  Peeters,  2001.  A kérdéskör 
legújabb  tárgyalásához:  Williams,  M.A.:  „Sethinaism”.  In:  A  Companion  to  Second-Century  Christian 
Heretics. Ed. Marjanen, A.-Luomanen, P. Leiden, Brill, 2005
92 Az iskolára vonatkozó kutatások főbb képviselői, a teljesség igénye nélküli felsorolásban: Foerster, W. 
(Von Valentin zu Heraklion, BZNW 7 Giessen 1928), Pagels, E. (The Gnostic Paul. Fortress Press, 
1975,1992), Quispel, Sagnard, F. (La gnose valentinienne et le témoignage de saint Irénée. Paris, Vrin, 
1947). Összefogaló jellegű még a konferenciakötet: The Rediscovery of Gnosticism. I. The School of 
Valentinus. Layton, B. (ed.) Leiden, Brill, 1980.  A Valentinosz alakjához kapcsolt iskola létezését a 
filológiai kutatások alapjéán megkérdőkjelezték, ehhez Markschies Ch.: Valentinian Gnosticism. Toward the 
Anatomy of a School. In: The Nag Hammadi Library after fifty years. Turner, J-McGuir, A. (Ed). NHMS 
XLIV Leiden, Brill, 401-438. Thomassen volt az, aki monográfiájában a hagyomány egységességét 
támasztotta alá, ehhez: The Spiritual Seed. The Church of the Valentinians. NHMS 60 Leiden, Brill 2006
93 Megjegyezhetjük, hogy az OM besorolása nem egyértelmű, bár voltak kísérletek arra, hogy a fentebb 
említett kategóriákhoz sorolják. Ehhez lásd később atraktátus kutatástörténetét. 
94 Ehhez a legfontosabb munkák: Williams, M.A. Rethinking Gnosticism: An Argument for Dismantling a 
Dubious Category. Princeton, Princeton Uni. Press, 1996., majd tanulmánya: Was there a Gnostic Religion.  
Strategies for a clearer analysis in: Marjanen, (ed) Was there a gnostic religion? Finnish Exegetical Society,  
Gottingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2005. És King, K.L., What is Gnosticism? Harvad UNi Press, 2005.̈
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Layton  tanulmánya95 tette  az  első  jelentős  kísérletet  a  csoport  hagyományának 

renkonstruálására.  A gnosztikus  terminussal96 lefedett  irányzat  óta  fennálló  problémára 

kínált  megoldást,  de a hagyománytörténetének kérdéseit  nem oldotta meg.  Hipotézise a 

későbbeikben mégis jelentős hatást gyakorolt.

Layton ötletét  alapul véve Rasimus97 rekontstrukciója volt az, amely megpróbált 

szakítani a séthiánus és valentiniánus iskola rekonstrukciójára irányuló kísérletekkel és a 

korábban a peremvidékre szorult traktátusokat, mint az Eug, SJC és az OM, a kutatásának 

részévé tette. Felvetése szerint ezek a traktátusok az ophita mitologikus anyagot hordozzák 

és  a  Nag  Hammadi  anyagból  a  JánAp  mellett  a  ArchHyp  traktátusok  narratíváival 

kapcsolhatók  össze,  és  ezáltal  a  korábban  séthiánusnak  nevezett  iskolához  tartoznak. 

Rasimus  megközelítése  nem új  a  kutatástörténetben,  még  a  könyvtár  megtalálása  előtt 

számos kutató98 tett kísérletet arra, hogy az ophita hagyomány alapján rendezze az antik 

gnózis  sokszínű  jelenségét.  Ebben  a  hagyományban  merült  fel  a  Jel-ben  megemlített 

nikolaiták neve és szektája is99.  

Rasimus feltevése az volt, hogy az OM, a ArchHyp, a JánAp mellett az Eug és az 

SJC és a hereziológiai irodalomból az Irenaeus (AdvHaer 1,30), Órigenész (Kata Kelszou 

6,24-38)  és Epiphaniosz  (Pan 26,1-3,10,13)  egy olyan  mitologikus  hagyományt  őriztek 

meg,  amely  egyetlen  csoport  létezése  mellett  tanúskodik.  Meggyőző  módon  érvelt  az 

Irenaeustól kezdődően ophitának nevezett  iskola létezése és hagyománya mellett,  amely 

véleménye szerint a séthiánus hagyomány megjelenéséhez és értelmezéséhez is nemcsak 

alapvető,  hanem nélkülözhetetlen100.  Rasimus  a  szövegek árfogó jelölésére a klasszikus 

gnosztikus terminus használatát vezette be a modern kutatásba101.

95 Layton, Prolegomena. 1995
96 A terminus történetéhez: Morton 1981.
97 Rasimus 2009
98 Hilgenfeld, Die Ketzergeschichte des Urchristenthums, pp. 250-283, Leipsic, 1884; Grätz, Gesch. 3d ed., 
iv. 87, Friedländer, Der Vorchristliche Jüdische Gnosticismus, pp. 81 et seq.; Bousset, Der Antichrist, pp. 
153, 164, et passim, Göttingen, 1901, Hönig, Die Ophiten, Berlin, 1889; Leisegang,1971 Jonas 1988, 220
99 A Jel 2-3-ban az apostol által elítélt nikolaitákra hivatkozik Irenaeus (Adversus Haereses I, 26, 3), de az 
Adv. Haer. III, 11, 1-ben azt mondja róluk, hogy a gnosztikusok egyik hajtása voltak. A nikolaitákhoz vö. pl.  
Brox,  “Nikolaus  und  Nikolaiten”,  Vigiliae  Christianae  19  (1965),  23-30,  Pearson,  B.A.  Nicolaitans, 
Dictionary of Gnosis and Western Spiritualism, 867-869.és Fox, K.A: The Nicolaitans, Nicolaus and the 
early Church. Studies in Religion 1994 (23) 485-496. A kérdés kitüntetett részben az irenaeusi utalás miatt,  
rlészben  pedig  azért,  mert  az  OM  értelmezésében  felmerült  az,  hogy  a  szöveg  egyik  forrása  egy  Jel 
kommentár lehetett. Ehhez vö. Painchaud 1995a 
100 Rasimus 2009, 9.
101 Elemzésének középpontjában az áll, hogy az ophita mitologikus teológia a bibliai teremtés történetének 
keresztény szemüvegen át  történt  platonikus olvasata.  Rasimus véleménye szerint az első lépés az Ádám 
krisztológia megjelenése volt, amely a monoteizms értelmezésében generált ellentéteket a nem keresztény 
zsidókkal  folytatott  vitákban.  Az  elmérgesült  polémia  vezethetett  az  ószövetségi  teremtő  alakjának 
démonizálásához,  amelynek  radikalizálódása  során  felruházták  az  állatalakú  gonosz  vonásaival.  A zsidó 
hagyománnyal  való  törés  vezetett  az  istenfogalom  és  Isten  és  Krisztus  és  Ádám   közötti  viszonyok 
átértékeléséhez. Ez az átértékelés fejeződik ki a primér forrásokban és a hereziológiai  beszámolókban is. 
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Monográfiájának alapvető eredménye  az,  hogy rávilágított  az ophita  hagyomány 

jelentőségére,  és  ezáltal  arra,  hogy  az  OM  antropológia  tanításai  nemcsak  lényegi 

kapcsolatban vannak az ophita mitologikus teológia megállapításaival, hanem egyenesen 

levezethetők  belőle.  Ehhez  kapcsolódik  szorosan  az  is,  hogy  a  traktátus  egyazon 

hagyománytörténeti  irányba  rendezhető  nemcsak  a  ArchHyp,  hanem  az  Eug  és  SJC 

szövegekkel is, és ezek mellett szerves kapcsolatba hozható a JánAp traktátussal is, amely 

azért lényeges, mert ezáltal a séthiánus hagyományhoz vezető kapocsként vehető számba. 

A gnosztikus terminus használata a teminus platonikus eredetétől (Állam 258e és 

259a)  kimutatható  a  filozófiai  hagyományban,  de  jelentőssé  az  teszi,  hogy  a  bibliai 

hagyományok magukévá tették és az egyházatyák polémiáiban használták és alkalmazták 

személyek és csoportok jelölésére (ide tartozik az Irenaeus két utalása: a gnosztikusok: 

gnosztikoi I,  29,1,  az úgynevezett  gnosztikus iskola/  hé legomené gnosztiké haireszisz, 

1,11,1.).  Az egyházatya  az I,25,6-ban hivatkozik azokra,  akik így nevezik magukat.  Ez 

utóbbi  egyértelműen  az  öndefiníció  kategóriájába  tartozik.  Ehhez  a  típushoz  tartozik 

Alexandriai  Kelemen  egy  utalása,  amelyben  egy  olyan  csoport  vezetőjét  említi,  akik 

gnosztikusnak nevezk önmagukat (Strom 2.117.5)

A  hagyomány  rekonstruálásának  jelentősége  abban  áll,  hogy  a  terminusok 

használatának  nyomán   próbálták  egy  konkrét,  iskolához  kötődő  mitologikus  anyagot 

összeállítani, amely a későbbiek során egyfajta alapmítoszként funkcionált. Másfelől pedig 

az  egyházatya  szempontjaiban  kitüntett  szerepet  játszó  (és  általa  elítélet)  exegetikai 

módszer  alapján  a  gondolkodásmód,  a  szövegeket  létrehozó  exegetikai  elvek  és 

mitologikus narratívák toposzai is leleplezhetővé váltak. 

Az  egyházatya  beszámolóját  a  filozófiai  polemikus  hagyomány  is  megerősíti. 

Kelszosz ismer olyanokat, akik gnosztikusnak mondják magukat (Kata Kelszou 5,6,1) és 

később Porphüriosz úgy beszél a gnosztikusokról,  mint  egy iskola (haireszisz)  tagjairól 

(VP 16).

Összefogalaóan azt mondhatjuk, hogy a kevés számú utalás alapján igazolható egy 

olyan csoport létezése,  amely nagy valószínűséggel gnosztikusnak nevezte magát,  és az 

Rekonstrukciójával szemben azzal érvelhetünk, hogy a feltételezett lépések már együtt állnak az irenaeusi  
ophita beszámolóban. Ebből arra következtethetünk, hogy nem az Ádám krisztológia értelmezése volt az első 
lépés, hanem röviden összegezve a következő eredményeket, azt állapíthatjuk meg – szintén az egyházatya  
műve alapján, hogy az angyalokra ruházott teremtés koncepciója lehetett az a primér teológiai értelmezés,  
amely első okként eredményezhette a többi koncepció megváltozását és a mitologikus teológia kialakulását  
Ezt két oldalról támaszthatjuk alá. Egyfelől ezt bizonyítja a hereziológiai irodalom, másrészt pedig a korábbi 
kutatástörténet is ezt a felvetést erősíti meg. 

31



egyes  tagokat.  A  társadalmi  csoporthoz  rendelhető  további  ismeretanyag,  amely  a 

doktrinális, liturgikus és szexuális tanításaikat és gyakorlataikat írja le. Elfogadva Rasimus 

megközelítését,  megállapítható,  hogy az egyházatya által gnosztikusnak nevezett  iskola 

kéviselte  és  hozta  létre  azt  a  mitologikus  magot,  amely  alapmítoszként  funkcionálva 

meghatározó  jelentőségűnek  bizonyult  a  későbbi  iskolákba  rendeződő  jelenség 

alakulásában. 

A kiindulópont Irenaeus beszámolója. Értékeléséhez meg kell jegyezni, hogy abban 

főként a mitologikus rendszer leírása dominál, másrészt pedig az, hogy az egyházatya a 

hasonlóságok alapján mind a valentiniánus, mind az ophita, a naasszénus, és a barbeloita 

iskolák  rendszereit  idézi,  és  ez  utóbbiak  a  séthiánus  iskola  előzményeiként  vehetők 

számba.  Az  egyházatya  leírásából  következő  második  argumentum az,  hogy  az  iskola 

leírását a keresztény hagyományhoz köti, amely kizárja a kereszténység előtt megjelenő 

irányzat  kérdését.  A  harmadik  argumentum az,  hogy a  mitologikus  rendszert  a  bibliai 

szöveghagyományhoz köti, és egy sajátos értelmezési módszer eredményének tartja, ami a 

keresztény hagyománytól való eltérés jegyeit hordja magán.

Rasimus eredményeit módosítva, és a későbbi elemzés eredményeit megelőlegezve 

fogalmazható meg az a hipotézis, hogy az ophita jelző és ezáltal  a gnosztikusként való 

definíció   kiterjeszthető  az  OM  esetére.  A.  dolgozat  középpontjában  a  teremtésre 

vonatkozó tanításokban is az általa  lefektetett  szempontrendszer  érvényességét  kísérlem 

meg igazolni. Más szóval, az állapítható meg, hogy Irenaeus leírásától rekonstruálható egy 

olyan  hagyománytörténet,  amely  a  traktátus  teremtési  narratívájának alapkoncepcióinak 

rendszeréhez vezet. Ehhez a hagyomány későbbi fázisában új elemek társultak, és jöttek 

létre az egyházatyánál séthiánus és barbeloita rednszerek, amelyek egyértelmű megfelelést 

mutatnak a JánAp-ban olvasható mitologikus rendszerrel. 

 1.2.2 mitologikus teológia 

A  mitologikus  teológia  terminust  általános  értelmben  használom,  és  azokat  a 

rendszereket jelölöm, amelyek a primér forrásokban és a hereziológiai hagyományokból 

rekonstruálhatók. Ez alatt értem mindazokat az iskolákat, tanításokat, amelyeket a modern 

kutatástörténetben  vagy  az  antik  gnózis  vagy  a  gnoszticizmus  gyűjtőfogalma  alá 

rendeznek102.

102 Ehhez lásd a kutatástörténetet.
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 1.2.3 Antik gnózis

Hasonlóan átfogó értelemben használom az antik gnózis terminust, amikor az antik 

hagyomány  egészére  utalok.  Mivel  a  kutatástörténetben  meghonosodott  fogalomól  van 

szó103,  használatáról  csak  annyit  jegyzek  meg  a  teremtési  narratívák  vizsgálata 

eredményeinek fényében, hogy sem a világ, sem az ember teremtésének leírásában nincs 

jelentős  különbség,  és  inkább  tekinthetők  egyetlen  értelmezési  módszert  alkalmazó 

teológiák különböző variánsainak.

 1.2.4 Első arkhón

A primér forrásokban az első arkhón említésekor megtartom ezt a terminust, és nem 

használom a  démiurgoszt.  A használat  oka  egyfelől  az,  hogy az  arkhón elterjedtebb  a 

szövegekben.  Másfelől  pedig  az,  hogy a  démiurgosz csak néhány esetben fordul  elő  a 

primér  forrásokban (TracTrip,  a  Valentiniánus  magyarázat,  Szilv,  Poimandres,  a  Bruce 

kódex Cím nélküli irata)104, a traktátusból hiányzik. A modern szakirodalomban elterjedt 

használata  döntően  az  egyházatyák  beszámolóin  alapuló  terminológiát  és  értelmezést 

tükrözi és ezt a források nem támasztják alá.

103 A problematikusságaihoz lásd a kutatástörténetről írott fejezetet.
104 Thomassen, E., The Platonic and the Gnostic "Demiurge" (1993) in Bilde, P.-Nielsen, H.K.- Sørensen, J.P. 
(eds) Apocryphon Severini, presented to Søren Giversen, Aarhus 1993, 226-44.
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 1.3 A traktátusra kiválasztása mellett szóló érvek

Az antik gnózis modern kutatástörténetében kitüntetett hely illeti meg a Cím nélküli  

irat a világ eredetéről c. traktátust (később OM105). 

Néhány éve  a  kortárs  kutatás  újra  felfedezte  az  iratot,  és  növekszik  azoknak  a 

tanulmányoknak  a  száma,  amelyek  az  irat  mitologikus  teológiájának  értelmezésével, 

forrásival,  egyes   elemeivel,  vagy a mitologikus  teológia  szereplőivel  foglalkoznak,  de 

ezek  száma  messze  elmarad  pl.  JánAp  traktátussal  foglalkozó  tudományos 

szakirodalomtól106.

Az  antik  gnózis  kozmológiai  tanításainak  vizsgálatában  több  szempont  szól  a 

traktátus vonatkozó részeinek részletes elemzése mellett. Ezek között első hely illeti meg 

azt a traktátus szövegéből adódó érvet, amely a mitologikus elbeszélések tartalmi és ezzel 

együtt teológiai szempontjából adódik. Ennek elsődleges támasza az, hogy a traktátus az 

egyetlen olyan irat az antik gnózis hagyományához sorolt forrásokban, amelyben világosan 

nyomon követhető a bibliai Genezis teremtéselbeszélése. Ennek következménye az, hogy a 

világ  és  az  ember  teremtését  elbeszélő  mitologikus  narratíva  elemezhető  a  bibliai 

beszámoló egyes napjai alapján, és ebben az értelemben kommentárként is azonosíthatjuk 

a  szöveget.  Ez  nemcsak  azt  jelenti,  hogy  a  biblikus  szöveget  normaként  kezelve  az 

eltérésekre, a szöveg sajátságaira helyezett hangsúly alapján a traktátus alapvető fogódzót 

kínál  a szerző teológiai  gondolkodásának megértéséhez.  Ezzel  egyidőben azt  is  jelenti, 

hogy  a  gnosztikus  szöveg  létrehozását  is  vizsgálhatjuk  a  mitologikus  elbeszélések 

elemzésével.  Szemben  más  traktátusokkal,  amelyek  az  LXX  szövegét  idézik, 

parafrazeálják, kommentálják, vagy csak alluziók alapján utalnak rá az ember teremtésének 

leírásában,  a traktátusban a bibliai  napok történéseihez igazodva elemezhető a teremtés 

narratívája, amelynek következményei a traktátus egészét meghatározzák. 

Szorosan ehhez kapcsolódva kell említeni a hagyománytörténetből adódó második 

érvet. Ennek megfelelően az támasztja alá a traktátus értelmezését, hogy az antik gnózis 

kezdeti hagyományának tanúi, a polemikus irodalom szerzői – akár a keresztény teológia, 

akár a görög filozófia oldaláról – egyet értettek abban, hogy az általuk támadott és cáfolt 
105 Layton, B. (ed.) NHC II, 2-7 together with XIII, 2 Brit.Lib.Or.4926(1) and P.Oxy.1,654,655. II (NHS 21). 
E.J. Brill, Leiden-Kopenhaven-Köln-New York, 1989 transl. by Bethge H.-G.-Layton B.-Societas Coptica 
Hierosolymitana, with fragments from Codex XIII and from the British Library (Oeyen Fagments) (Később  
Bethge-Layton 1989) 12-135 Bethge, H.G. disszertációja: »Vom Ursprung der Welt« Die fünfte Schrift aus 
Nag Hammadi Codex II neu herausgegeben und unter bevorzugter Auswertung anderer Nag Hammadi Texte 
erklärt. Berlin, 1975.
106 A kutatástörténettel később részletesen, külön fejezetben foglalkozom.
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tanítók, iskolák vagy tanítások túl azon, hogy leértékelték és megvetették az anyagi világot 

és ezzel együtt a testi mivoltot is, elutasították vagy éles kritikával illették (rossznak vagy 

gonosznak) titulálták a világot alkotó istent vagy isteni hatalmat. A polémiákban számos 

alkalommal utaltak arra, hogyan hozta létre az általuk démiurgosznak nevezett létező az 

arkhónokat és a világot. Ha jelen elemzésünk szempontjából értékeljük akár a polemikus 

iratokat,  akár az OM narratíváját,  akkor egyértelműen szoros kapcsolat tételezhető fel a 

cáfolt  iratok és a könyvtár traktátusa között.  A világ teremtésének mikéntjét  tartalmazó 

beszámoló  csak  a  cáfolat  céltáblájaként  ismert  iratok  és  a  jelen  vizsgálat  tárgyaként 

választott traktátusban olvasható.     

A  választás  mellett  szóló  harmadik  érv  a  traktátusnak  az  antik  gnózis 

forrásszövegei  között  betöltött  pozíciójából  vonható  le.  A  szöveg  ismertségének  és 

elismertségének tényét mutatja az, hogy több kopt variánsa is előkerült. Egyik variánsának 

töredékét  a XIII. kódex őrizte  meg (XIII,2 97,34-98,5)107,  és  Christian Oeyen a British 

Library  egyik  töredékes  papirusz  kódexében  is  azonosította  egy  másik,  szubachmimi 

variánsát (MS. Or.4926(1), Oeyen Fragments)108. 

A szöveg mitologikus elbeszélésének toposzai szintén az ismertség mellett szólnak 

és a szövegben propagált teológia elterjedtségét és ismertségét bizonyítják. A traktátusban 

olvasható kisebb egységek, mitologikus történetek és az ezekbe burkolt tanítások és ezek 

elemei,  a terminológia számos hasonlóságot és több esetben megfeleléseket  mutatnak a 

könyvtár más irataival is109. Ebből arra következtethetünk, hogy vagy (1) a szerző ismerte a 

szövegeket  vagy  (2)  ezek  forrásaiból  merített,  vagy  (3)  szövegünket  használhatták 

forrásként  más  traktátusok  megalkotói.  A  kérdés  nem  dönthető  el  egyértelműen  a 

traktátusok  között  csak  feltételesen  meghatározható  kronológiai  sorrend  miatt,  de  azt 

mindenképpen alátámasztják, hogy a traktátust példaértékűnek tekintsük a primér források 

között. 

A kronológiai bizonytalanságok miatt a csak valószínűsíthető hagyománytörténeti 

szempontot  alátámasztja  az  a  kutatástörténetből  levont  érv  is,  miszerint  a  modern 

kutatástörténetben  meghonosodott  séthiánus  és  valentiniánus  hagyományok  alapján 

107 A XII.  kódexben olvasható töredéket Layton adta ki. (Layton 1989 94), majd Turner gondozásában is 
megjelent az NHS kötetként.
108 Oeyen eredeti kiadása 12 töredéket tartalmazott, amelyet később Bentley Layton kiegészített és a NHS 
bilingvis kiadásában adott közre. Layton 1989, 95-134.
109 A párhuzamokra, azonosságokra a későbbiekben részletesen kitérek, most csak jelzem, hogy számos, a 
könyvtárban  fennmaradt  szövegekkel  hozható  kapcsolatba  a  vizsgált  irat.  Részben  ezek  alapján  beszélt 
Rasimus ophita szövegcsoportról a JánAp, ArchHyp, Eug-SJC (Rasimus 2009), bár érvelését néhány helyen 
módosítanunk kell a traktátusok kozmológiai tanításainak elemzése alapján.
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kategorizált iratok között a traktátus nem kapott egyértelmű helyet és a legújabb kutatások 

inkább  a  séthiánus  hagyományt  kronológiailag  megelőző  és  talán  előkészítő  ophita 

hagyományból próbálják levezetni az irat mitologikus rendszerét110. 

Az  irat  kiválasztását  alátámasztó  negyedik  érv  külső  és  a  szöveg  tágabb 

kontextusából  vonható  le.  A  traktátus  teológiai  tanítását  hordozó  mitologikus 

elbeszéléseknek  a teremtéssel  összefüggő részei  és  ezek  elemei  és  a  kortárs  filozófiai, 

teológiai  és  aporif  irodalmának  hagyományai  között  számos  ponton  feltételezett 

kapcsolatot a modern kutatástörténet, amely bizonyíthatja vagy egymás szövegeinek vagy 

egymás  forrásainak  az  ismeretét.  Ez  alapján  nemcsak  a  kérdéses  hagyományok 

recepciótörténetének megismeréséhez, hanem szövegünk hagyománytörténetéhez és ezen 

keresztül pedig a datálás kérdéséhez is közelebb juthatunk.

 Az OM eredeti  görög szövegének megírását  (vagy megszerkesztését)  a kutatók 

egyik része éppen az első arkhón alakjához társított narratíva miatt korai szövegnek tartja 

(1-2.sz.)111, de van, aki szerint a 3.sz. közepén vagy végén (röviddel a kopt fordítás előtt)112, 

vagy a 4.sz-ban113 keletkezhettek az eredeti iratok. A kurrens szakirodalom a két szélsőség 

között,  a  2-3.sz  közé  datálja  az  eredeti  szöveg  megszületését114.  A  megfogalmazott 

vélemények  jórészt  attól  függenek,  hogy  egy-egy  narratíva  elemzése  alapján,  vagy 

egységként vagy redakciók eredményeként értékelik a traktátust115. 

A kiválasztást alátámasztó ötödik érv a traktátusnak és az ophita hagyománynak a 

szoros kapcsolatából következik. A modern szakirodalomban a kutatások kezdetén nagy 

hangsúlyt  kapott  irányzat  a  legújabb  szakirodalomban  újra  megjelent116.  A  traktátus 

értelmezéséhez az az érv adódik ezen eredmények fényében, hogy az irenaeusi beszámoló 

(és  az ezt  átvevő és  tovább hagyományozó  hereziológiai  irodalom)  tanúsága szerint  az 

ophita  hagyomány  a  gnosztikusok  szektájához  sorolható.  Ez  alapján  levonható  az  a 

következtetés, hogy a traktátus a szó szoros értelmében vett gnosztikus hagyományához 

tartozik, ez által definiálható gnosztikusként. A definíció nemcsak egy írott, és feltételezett 

hagyományt  jelöl,  hanem a  kortársak  által  megörökített  öndefinícióként  is  szolgál.  Az 

110 Lásd pl. Schenke, később Turner, majd Rasimus 2006
111 Pl. Quispel az első arkhón születési narratívája alapján, a Tardieu a 2.sz. második felére (Tardieu, 1974, 
38), Perkins a filozófia tartalom miatt 175.  
112 Bellett, P. An orthodox Source for the Tractate 'On the Origine of the World' (CG II 103.2-28) Mus 7  
(1984) 5-24 
113 Ezt képviseli Brakke 2009
114 A 3.sz. végére datálja Bethge-Layton (1989, 13).
115 A redakciók egyes állapotait Painchaud  175 és 350 között helyezi el, ehhez Painchaud 1995a, 117-121.
116 Ehhez lásd pl. Rasimus, de az értelmezéshez később visszatérek.
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ophita hagyomány és a traktátus közötti kapcsolat megállapítása nemcsak azért kitünetett, 

mert  részben  az  öndefiníció,  részben  pedig  a  cáfolatok  alapján  definiálható  a 

hagyományanyag,  hanem – és ez jóval nagyobb jelentőségű – ez alapján külső érv (az 

egyházatyák polémiája is) tanúskodik a gnosztikus terminus használatáról.

Ehhez adódik az a tény, hogy a hereziológus atyák beszámolói mellett fennmaradt a 

kelszoszi cáfolat is, és ebben az elhíresült gemma, amelyet (vagy egy hasonlót) Órigenész 

is  látott  és  kezében  tartott.  Ez  azon kevés  bizonyítékok  sorába  illeszkedik,  ami  tárgyi 

emlékként  mutat  vissza  egy  szekta  jelenlétére.  Másfelől  pedig  bizonyítja  azt,  hogy  a 

csoport létezéséhez önálló, kultikus gyakorlat is tartozott.    

A  traktátus  gnosztikusként  való  definiálása  a  szöveg  terminológiája  alapján  is 

alátámasztható. A szöveg mitologikus narratívájában többször megjelenik a  gnózis görög 

terminus, és a hozzá társított jelentés alapján megállapítható, hogy a szerző egyik, talán a 

legfontosabb célja ennek az ismeretnek a propagálása volt.

A  traktátus  kiválasztássa  mellett  szóló  utolsó,  hatodik  érv  szintén  a  modern 

kutatástörténet eredményeiből vonható le. Az élenjáró modern monográfiák az antik gnózis 

kozmológiai tanításainak bemutatásakor ezt az iratot idézik a leggyakrabban, vagyis ezt az 

iratot  tartották  a  leginkább  érdemesnek  arra,  hogy  szemléltessék  az  antik  gnózis 

kozmológiai tanításait.  
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 1.4 A traktátusra vonatkozó modern kutatástörténet

 1.4.1 A szövegkiadások és fordítások

A kopt traktátus 1945 decemberében került elő a sivatag homokjából, a második 

kódex  gyűjteményének  egyik  szövegeként  (97,24-127,17)117,  majd  XIII.  kódexben  is 

azonosították egy töredékét118.  Az irat megjelenése után Oeyen a British Library egyik 

kódexében azonosította, majd publikálta a traktátus töredékeit119. 

A kutatók véleménye szerint a három szöveg egyetlen görög eredetire vezethető 

vissza  és  három  egymástól  független,  különböző  fordításról  van  szó,  ezek  közül  a 

könyvtárban  olvashatók  a  szahidi,  míg  az  Oeyen  töredék  a  szubachmimi  dialektushoz 

állnak a legközelebb120.

Az editio princeps Böhlig és Labib kiadásában jelent meg121.  Ezt Oeyen kiadása 

követte, aki a British Library egyik kódexének töredékeiben azonosította a szöveg egyik 

variánsát122. A szöveg új kritikai kiadása Bethge és Layton munkája, és ehhez appendixben 

csatolták a XIII. kódexben olvashat töredéket123. Ma már létezik a traktátusnak több angol, 

német, francia, olasz és cseh fordítása is.

117 1974-ben jelent meg a kódex facsimile kiadása. In: Robinson (szerk) 1974 The Facsimile Edition of the 
Nag Hammadi Codices: Codex II. Leyde, 1974. A kopt angol bilbingvis kiadás: Layton, B. (ed.) NHC II, 2-7 
together with XIII, 2 Brit.Lib.Or.4926(1) and P.Oxy.1,654,655. II (NHS 21). E.J. Brill, Leiden-Kobenhaven-
Köln-New York, 1989 transl. by Bethge H.-G.-Layton B.-Societas Coptica Hierosolymitana, with fragments 
from Codex XIII and from the British Library (Oeyen Fagments) (Later Bethge 1989). A szöveg ma már 
több angol kiadásban létezik. A legújabb a Barnstone and Meyer kiadásában: The Gnostic Bible. Shambala.  
Boston and London 2003. Német nyelven is több vartiáns létezik. Schenke majd Böhlig fentebb említett  
kiadásai után Bethge disszertációja volt a standard német nyelvű munka, és Bethge fordítás jelent meg a 
német nyelvű szöveggyűjteményben is: “Vom Ursprung der Welt” (NHC II,5). In: Nag Hammadi Deutsch I 
(GCS N.F. 8) Ed. by Schenke, H.-M.-Bethge, H.G.-Kaiser, U.,U., Walter de Gruyter, Berlin-NewYork, 2001, 
235-262. A kopt-francia bilingvis kiadás Painchaud munkája: Painchaud, L:  L’écrit  sans Titre. Traité sur 
l’origine du monde (NHC II,5 et XIII,2 et Brit.LibOr.4926 [1]. Les Presses de l’Université Laval, Québec,  
Canada-Peeters, Louvain-Paris, 1995 (Later Painchud 1995). A traktátus olasz fordítása Erbette (1975) majd 
Moraldi (1982).  
118 A II,4 traktátus és a XIII. kódexben olvasható töredéket együtt adta ki Bethge 1989
119 Oeyen 1975
120 Ehhez lásd Painchaud 1995a
121 Böhlig–Labib 1962
122 Oeyen 1975
123 Bethge 1989. a XIII kódexben olvasható töredék megjelent Turner kiadásában is. Turner 1990.
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Az irat elnevezését Schenke adta, aki a szöveg első fordítója volt124, és a traktátus 

prológusa alapján döntött a Cím nélküli irat a világ eredetéről cím mellett (Vom Ursprung 

der Welt. Eine Titellose gnostische Abhandlung aus dem Funde von Nag Hammadi). Az őt 

követő  fordítások,  szövegkiadások  és  tanulmányok  átvették  az  elnevezést,  és  ez  ma  is 

standarndak számít125.

A kódex datálásának kérdése megosztja a kutatók véleményét, de mára elfogadottá 

vált az a nézet, hogy a II és XIII kódexek a 3.sz.végén vagy a 4. sz. elején íródhattak.

 1.4.2 Modern kutatástörténet

 1.4.2.1 A traktátus kutatástörténetének főbb állomásai 

A  Nag  Hammadi  könyvtár  megtalálását  követően  az  első  publikáció,  amely 

megemlíti a traktátust, Doresse leírásában szerepelt. Az irat mitologikus anyagának alapján 

a séthiánus iratok közé sorolta. Doresse másik lényegi megállapítása az volt, hogy az iratot 

apokalipszisként  azonosította126,  de  monográfiájában  már  revideálta  véleményét  és 

traktátusként127 majd didaktikus levélként határozta meg az iratot128. 

Emellett  nagy  hatással  volt  a  kutatásra  azzal,  hogy  a  traktátust  a  gnosztikus 

szinkretizmus  egyik  legjellemzőbb  dokumentumaként  határozta  meg,  a  szöveg 

öszetettségét  pedig  kései  interpolációk  eredményeként  magyarázta.  Doresse  mindkét 

meglátása  később  nagy  népszerűségnek  örvendett,  és  számos  későbbi  szövegkiadás  és 

kommentár vette át nemcsak a szinkretikus jelzőt129,  hanem az interpolációk hipotézisét 

is130,  hogy a szöveg belső ellentmondásait,  terminológiai  egyenetlenségét  magyarázzák. 

Röviden, a szinkretikus jelző alapjaiban meghatározta a kutatás első korszakát, ahogyan az 

a tudományos erudíció is, hogy a traktátus mitologikus elbeszéléseinek különböző forrását 

azonosítsák. 

124 Schenke, H.M. „Vom Ursprung der Welt“. Eine titellose gnostische Abhandlung aus der Funde von Nag 
Hammadi. In: TLZ 84 (1959). 243-256),
125 Itt megjegyezhetjük, hogy a traktátus elterjedt és bevett címe nem fedi le a traktátus tartalmát. 
126 Doresse 1949, 440
127 Doresse 1960, 165
128 Doresse 1958 187
129 Schenke  és  Böhlig  munkái,  szövegkiadása  és  tanulmányai  mellett  meg  kell  említeni  Tardieu 
monográfiáját, .
130 Böhlig-Labib 1962, Bethge 1975, Fallon 1978,
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A következő  évben  Puech  írt  áttekintést  a  leletről.  Tanulmányában  pontosította 

Doressenek a könyvtár anyagáról tett megállapításait.  Az OM leírásában részben átvette 

Doresse véleményét, amennyiben az iratot apokalipszisként definiálta, de az irat forrását az 

ophiták szektájában jelölte meg131

Schenke munkájaként jelent meg a szöveg első modern,  német nyelvű fordítása, 

amit  rövid  kommentárral  adott  ki.  A  kommentár  fő  téziseiben  az  iratot  traktátusként 

határozta meg és a Barbeló (gnózist) követők irataihoz sorolható, ahogyan a ArchHyp. c. 

traktátus  is132.  Schenke  munkájának  maradandó  érdeme  a  két  irat  rokonságának 

megállapítása133,  amely  később  a  könyvtár  egészére  kiterjesztett  séthiánus  hagyomány 

kategóriájának  és  a  kategória  alapján  a  hagyománytörténeti  rekonstrukciójának 

hipotézisében döntő szerepet játszott. De nem felejthetjük el azt a tényt sem, hogy tőle ered 

és a mai napig meghatározó maradt az irat elnevezése. 

Jonas  követte  a  Schenke  által  lefektetett  eredetmagyarázó  elméletet,  és 

monográfiáiban megismételte Schenke meghatározását, majd monográfiájában közölte egy 

részlet  fordítását  is.134 A traktátusról  alkotott  véleménye  lényegét  tekintve  változatlanul 

ismétlődött későbbi könyvében.135

A könyvtár teljes anyagának publikálása és a szövegek részletesebb megismerése 

alapján  Schenke  megváltoztatta  véleményét,  és  pontosította  Doresse  megállapításait: 

nemcsak az iratot, hanem az egész könyvtárat a séthiánus hagyományhoz sorolta.136 Az irat 

besorolását a későbbi tanulmányaiban a kérdéses traktátusok között találjuk.137 

Böhlig nevéhez kapcsolódik a traktátus terminológiai vizsgálatára épülő két forrás 

elméletének  bevezetése.  A  Labibbal  közösen  készített  szövegkiadásban,138 majd  más 

tanulmányában is propagált hipotézise szerint a traktátus összetettségének magyarázata az, 

hogy írója két egymástól eredetileg független forrást egyesített.  Böhlig a traktátusban a 

szférikus hatalmakra (az arkhónokra) alkalmazott  terminológia alapján különítette  el  az 

131 Puech 1950, 105
132 Schenke 1959
133 A közös forrást  egy apokalipszisben feltételezte (“Apocalypse  of Norea”),  in:  “The Phenomenon and 
Significance of Gnostic Sethianism”. In: The Rediscovery of Gnosticism. II. Sethian Gnosticism. Layton, B. 
(ed.) Leiden, E.J. Brill,1981
134 Gnosis und Spätantiken Geist. I. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1954. 360
135 The Gnostic Religion 1963, 298-303
136 Schenke 1974 Das Sethianische System nach Nag Hammadi Handschriften. In:  Studia Coptica (1974) 
165-174). Későbbi tanulmányaiban is foglalkozott a séthiánus kérdéssel. Itt kell megjegyezni, hogy Rudolph 
megkérdőjelezte a séthiánus irány létezését, és az egyházatyák fikciójának titlálta:
137 Gnostic Sethianism. 1981, 597.
138 Böhlig-Labib 1962
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exousiai and  archontes címmel  ellátott  iratokat.139 A  szövegek  forrását  a  Barbeló 

gnosztikus és az ophita hagyományban jelölte meg,140 de a traktátus egészét az elemek 

kombinálódása alapján a gnosztikus szinkretizmus egyik alappéldájaként tartotta számon 

és kompilációként definiálta. 

Böhlig tanulmányai mellett ebben az időben jelentek meg az egyes motívumokat 

vizsgáló  munkák  is,  amelyek  érintették  a  traktátus  mitologikus  elemeit  is.  A  kortárs 

szakirodalomban  ma  is  mértékadónak  számítanak  Tardieu141,  van  Unnik142 és 

Wintermute143 tanulmányainak eredményei.

1974-ben jelent meg a II.kódex faximile kiadása Robinson gondozásában, majd a 

következő  évben  az  Oeyen  töredék  publikálásával  elérhetővé  váltak  az  iratnak  az 

antikvitásból ránk maradt variánsai..

Tardieu monográfiája144 a szöveg mitologikus elbeszélését elemzését tűzte ki célul. 

A  kutatástörténetben  a  későbbiekben  is  visszatérő  egyik  megállapítása  az  volt,  hogy 

mitikus  szövegként  definiálta  az  iratot,  és  ebből  az  alaptézisből  kiindulva  az 

inkonzisztenciákat  a  szöveg természetéből  vezette  le.  Véleménye  szerint  a  traktátusban 

megfogalmazott  mítosz csak ilyen módon fordítható a racionális sémára.  A szöveget az 

Epiphanius által idézett Symphonia alapján az arkhóntikusok iskolájához kapcsolta.

A  motívumtörténeti  kutatási  iránynak  az  összefoglalásaként  értékelhető  Bethge 

1975-ben született disszertációja, amely ma is kiindulópontként és állandó referenciaként 

szolgál  a  traktátusra  vonatkozó  kutatásokban145.  A  fordításban  és  az  egész  traktátusra 

kiterjedő kommentárban megfogalmazott véleményét úgy összegezhetjük, hogy a traktátus 

forrása nem kapcsolható  sem egyetlen  más  irathoz,  sem bármely,  az egyházatyák  által 

bemutatott  hagyományhoz  vagy  iskolákhoz146.  A  traktátus  kompendiumként147 foglalja 

139 Böhlig-Labib 1961, kül 26-31
140 Böhlig In: “Gnostische Probleme in der Titellosen Schrift”. In:  Mysterium und Wahrheit, 127- 34. 137. 
urzeit  und  Endzeit  in  einem  titellosen  gnostischen  Wek  aus  Nag  Hammadi  (in  Mysterim  135-47, 
Religionsgeschichtliche  Probleme  aus  einer  Schrift  von  Nag  Hammadi  119-26,  Die  jüdische  und 
judenchristliche Hintergrund in gnostischen Texten von Nag Hammadi 80-101,
141 Pour un phénix gnostique. In RHR 183 (1973) 117-142
142 The Wise Fire in a Gnostic Eschatological Vision. In: Kyrakon. Münster  1970. 277-288. és Der Neid in  
der Paradiesgeschichte nach einigen gnostischen Texten. NHS III 120-132.
143 A Study of Gnostic Exegesis of Old Testament in the New and Other Essays. Durham 1972, 241-270.
144 Tardieau,  M.:  Trois  Mythes  Gnostiques.  Adam, Éros  et  les  animaux d’Égypte  dans un écrit  de  Nag 
Hammadi (II,5). Études Augustiniennes, Paris, 1975.
145 Vom Ursprung der Welt. Die fünfte Schrift aus Nag Hammadi-Codex II neu herausgegeben und unter 
bevorzugter  Auswertung  anderer  Nag  Hammadi  Texte  erklärt.  Dissertation.  Zur  Erlangung  des 
Akademischen Grades doctor theologiae an der Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, 1975.
146 Layton 1989, 13
147 Layton 1989,12 
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össze a szerző teológiai  tanításait,  számos elem mutat hasonlóságot a JánAp, ApAdam, 

SJC,  ArchHyp  traktátusokkal,  de  feltételezi  esetenként  más  (ophita,  séthiánus, 

valentiniánus,  manicheus)  gnosztikus  hagyomány  hatását  is.  És  ezek  mellett  számol  a 

kortárs  világ  más  vallási  és  filozófiai  hagyományának  hatásával  is,  zsidó,  keresztény, 

görög és egyiptomi forrásokkal. Röviden úgy foglalhatjuk össze, hogy a traktátus szerzője 

apologetikus  szándékának  megfelelően  prezentálja  a  hallgatóság  előtt  a 

kinyilatkoztatásként felfogott gnosztikus hagyományt, és céljának megfelelően válogatott a 

kortárs hagyomány adta lehetőségek között. 

Bethge disszertációja után a szöveg elveszítette a kutatók érdeklődését. Sokáig csak 

érintőlegesen említette a szakirodalom, főként az antik gnózisról született monográfiákban. 

A hagyomány egészének bemutatásában a traktátusra hárult az a szerep, hogy kiegészítse a 

főként  a  JánAp  és  az  ArchHyp  traktátusok  alapján  írott  kozmológiai  nézetek 

bemutatását148. Számos olyan monográfia született149, amely idézte és röviden kommentálta 

elsősorban a traktátusnak az arkhónokról szóló tanítását és ismételte azt a megállapítást, 

amely szerint ez az ophitáktól induló hagyomány közös nemcsak a JánAp-ban olvasható 

rendszerrel,  hanem a  ArchHyp  c.  traktátussal  is.  Az érvelések  irányai  az  antik  gnózis 

eredetére adott válaszok alapján különíthetők el, és ennek megfelelően érvelnek a zsidó, a 

keresztény vagy a görög filozófia hatásai vagy ezek kombinációja mellett. A monografikus 

jellegű leírásokban ez a megközelítés a mai napig jellemzi a szakirodalom képviselőit150.

Fallon  az  OM  és  az  ArchHyp  egyik  közös  motívumát,  a  Szabaóth  elbeszélést 

elemezte  könyvében151.  Véleménye  szerint  a  zsidó  apokaliptika  hagyománya  és  a 

bölcsesség  hagyomány  játszotta  a  fő  szerepeket  a  párhuzamok  nélküli  elbeszélés 

megalkotásában.  A  kortárs  zsidó  hagyománynak  a  könyvtár  irataira  tett  hatásáról  és 

forrásértékéről  Hofius  egy,  a  traktátus  jelen  elemzésében  is  központi  szerepet  játszó 

motívumról, a függönyről írt monográfiát152.

A traktátus összetett rendszerét jellemzi, hogy a kutatástörténetben nagy szerepet 

kapott, az antik filozófiai hatásokat vizsgáló irányzat is foglalkozott egyes motívumaival. 

A  lehetséges  források  és  párhuzamok  elemzései  közül  megemlíthetők  Perkins153 és 

148 Ide tartoznak a korábbi fejezetekben ismertetett monográfiák, pl. Rudolph, Petrement, Tröger
149 Meg kell emlííteni Rudolph, Petrement, Bianchi, majd Roukema, Markschies, Brakke munkáit.
150 Ehhez lásd pl. Brakke, 2009
151 The Enthronement of Sabaoth. Jewish Elements in Gnostic Creation myths (NHS 10) Leiden, E. J. Brill, 
1978.
152 Hofius, O.: Der Vorhang vor dem Thron Gottes. Eine exegetisch-religionsgeschichtliche Unersuchung zu 
Hebräer 6,19 f. und 10,19 f. WUNT 14  J.C. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1972
153 On the Origine of the World (CG II,5) : A Gnostic Physics VC 34 (1980) 36-46
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Mansfeld154 tanulmányai. Goehring a görög mítoszok közül az erósz hagyomány hatását és 

fává  vált  istennő  szerepét  vizsgálta,155 majd  Miller  az  újplatonikus  hagyomány 

aspektusából vizsgálta a hagyomány befolyásának kérdését és elemezte a párhuzamokat156.

A keresztény hagyomány mérvadó szerepének hangsúlyozása is jelentős szerepet 

játszott  a  kutatástörténetben.  Ehhez   a  kutatási  irányhoz  sorolhatók  pl.  Danielounak  a 

messinai  konferencián  elhangzott  előadása,  amelyben  az  arkhónok  koncepciójának 

keresztény eredete  mellett  érvelt157.  Bellett158 tanulmányában a Szabaóth elbeszélés  egy 

részletének  keresztény  eredetét  egy  ortodox  homiliára  vezette  vissza,  amely  Ádám 

dicsőségének, a sátán bukásának és Mihály arkangyal felemelésének korai dokumentuma. 

Painchaud több tanulmánya159 és a monográfiája160 is érintette a keresztény hagyomány és a 

traktátus  viszonyának  kérdését,  a  vizsgálatok  irányát  főként  páli  teológia  hatására 

fókuszálva. Painchaud volt az, akinek kutatásai kiterjesztették az irat értelmezési körét a 

korábban csak a ArchHyp traktátusra korlátozott vizsgálati körön túlra, és ő volt az, aki a 

hasonló retorikai struktúra alapján az Eug (és ezzel az SJC) irányába mozdították el161. 

A kutatástörténet és a szövegvizsgálat eredményeinek szoros összefonódását jelöli 

és  az  egyik  alapvető  csomópontját  képviseli  Bethge  és  Layton  már  fentebb  említett 

szövegkiadása162. Layton  ahhoz, hogy a szövegben rejlő ellentmondásokra és a narratíva 

logikai ellentmondásaira választ találjon, a kopt szöveg nyelvi analíziséből indult ki, és ez 

alapján állította fel azt a radikális hipotézist, hogy a traktátus fordítása befejezetlen, „opus 

imperfectum”.

154 Hesiod and Parmenides in Nag Hammadi VC 35 (1981) 174-182.
155 A  Classical  Influence  on  the  Gnostic  Sophia  Myth.  Vigiliae  Christianae  35/1  (1981)  16-23. 
Értelmezéséhez  vö. még Pearson,  B.A: "'She  Became a Tree'  --A Note to CG 11,4:  89,25-26." Harvard 
Theological Review 69 (1976) 413-15.
156 Patricia Cox Miller, “‘Plenty Sleeps There’: The Myth of Eros and Psyche in Plotinus and Gnosticism,” in 
Neoplatonism and Gnosticism, ed. Richard T. Wallis and Jay Bregman, Studies in Neoplatonism: Ancient 
and Modern 6 (Albany, NY: State University of New York Press, 1992), 223–38.
157 Le mauvais gouvernement due Monde d’après le Gnosticisme. In: Le origine dello Gnosticismo. Ed. 
Bianchi, U. Leiden, Brill, 1966, 448-456.
158 An Orthodox Source for the Tractate On the Origin of the World (CG II 103,2-28) In: Le Museon 97 
(1984) 5-24.
159 L’Écrit sans titre du Codex II de Nag Hammadi (II,5) et la Symphonia d’ Epiphane (Pan40) In: Studia 
Patristica XVIII (1986) 263-71, Le sommaire antropogoniquie de L’Écrit sans titre (NH II, 117,27-118,2);  
„The Redactions of The Writing without Title (CG II 5).” In: SecCent 8 (1991) 217-234
160 Painchaud, L: L’écrit sans titre. Traité sur l’origine du monde (NHC II,5 et XIII,2 et Brit.LibOr.4926 [1].  
Les Presses de l’Université Laval, Québec, Canada-Peeters, Louvain-Paris, 1995
161 “The literary contacts between the Writing without Title on the Origin of the Word (CG II, 5 and XIII, 2)  
and Eugnostos the Blessed (CG III, 3 and V,1).” In: JBL 114/1 (1995) 81-101
162 Bethge-Layton 1989
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Az egyiptomi teológia hatását és szerepét vizsgáló disszertációjában Bride érintette 

a traktátus teológiai konstrukciójának néhány elemét163.

A modern  kutatásoknak  különösen a  ArchHyp  c.  traktátussal  foglalkozó  iránya 

gazdagította  jelentős  anyaggal  a  traktátusra  vonatkozó  szakirodalmat.  A két  irat  rokon 

vonásainak elemzése a kutatástörténet kezdeteitől jelen van, és mind a traktátusról született 

tanulmányok,  mind  a  kommentárok  részleteiben  tárgyalják  a  kérdést.  Schenke  úttörő 

megállapításainak  nyomán  a  két  irat  viszonyának  kérdései  a  ArchHyp  kommentárok 

többségében  is  jelentős  szerepet  kaptak.  A  kommentárok  közül  a  legjelentősebbek  a 

Layton164,  Bullard165,  majd  Barc166 és  Kaiser167 által  írottak.  Barc168 és  Kaiser169 

tanulmányaikban foglalkoztak az OM egy-egy részletének elemzésével is. 

A kutatástörténet későbbi fázisában jelent meg az a vélemény, amely a ArchHyp 

traktátus mellett más iratokkal is összefüggésbe hozta a traktátust. Painchaud volt az, a ki 

az Eugnósztosz c. tanlevél irányába mozdította el a kutatás irányát és ezzel kibővítette az 

irat vizsgálatának spektrumát a könyvtár különböző irataira. Korábban Schenke és Bethge 

voltak azok, akik érintették a kérdéskört és érveltek a Poimandrész c. hermetikus traktátus 

és a manicheizmus hatása mellett, de a hénochi hagyomány, és a hésziodoszi Theogónia 

ismeretét  is  feltételezték170.  A  könyvtár  iratai  közül  a  JánAp  bír  még  kitüntetett 

jelentőséggel. Főként az antropológiai tanítások vizsgálatában játszott nagy szerepet a két 

irat  mitologikus  narratíváinak  elemzésere.171 Több  tanulmány  született  az  arkhónok 

értelmezéséről172 és az ember teremtésére vonatkozó narratívák összehasonlítására is173. 

163 McBride, D.R. The Egyptian Foundations of the Gnostic Thought. Uni of Toronto, 1994.
164  "The Hypostasis ofthe Archons (Conclusion)," Harvard Theological Review 69 (1976), 31-101.
165 The Hypostasis of the Archons, Patristische Texte und Studien 10, Berlin: Walter de Gruyter & Co., 1970.
166 L’Hypostatse des Archontes. Traité gnostique sur l’origine de l’homme, du monde et des archontes (NH 
II,4) BCNH Section Text 5 Les Presses de éUniversté Laval, Québe, Canada-Edition Peeters, Louvain, 
Belgique 1980.
167 Die  Hypostase  der  Archonten  (Nag-Hammadi-Codex  II,4):  Neu herausgegeben,  übersetzt  und  erklärt 
von… TU 256, Walter de Gruyter & Co, 2006
168 Barc,  B.,  "Samaèl  -  Saklas  -  Yaldabaóth.  Recherche  sur  la  genèse  d'un  mythe  gnostique,"  Colloque 
international sur les textes de Nag Hammadi,  B. Barc, ed., Bibliothèque Copte de Nag Hammadi, Section: 
«Études» 1, Québec/Louvain: Les Presses de l'Université Laval/Éditions Peeters, 1981, 123-150
169 Kaiser,  Geburt  im Chaos und Belebung im Wirbelwind. Zwei  neue Deutungsvorschläge zu NHC II,5 
ZAC 13 (2009) 29-37,
170 Ehhez lásd Bethge 1975, utal rá Tardieu 1974, 54-55, Böhlig-Labin 1962,20 
171 Ehhez  pl.  Schenke,  Rasimus,  Bethge,  Painchaud  megállapításait,  a  lehetséges  forrásokra  az  elemzés 
későbbi fejezetében részletesen kitérek. 
172 Pl. Rudolph, Gnosis 67-87.
173 Ehhez Roelof van den Broek, “The Creation of Adam’s Psychic Body in the Apocryphon of John,” in  
Studies in Gnosticism and Alexandrian Christianity (Leiden:Brill, 1996), 67–85.
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Brakke  a  Bruce  kódex  Cím  nélküli  traktátusával összevetve  érintette  az  OM 

prológusának értelmezését és ezzel összefüggésben a traktátus datálásának kérdését174

Az  antik  kortárs  hagyományokkal  való  szoros  kapcsolatát  vizsgáló  kutatási 

irányhoz sorolható a modern szakirodalomból Trumbower tanulmánya, amelyben az Ádám 

és Éva irodalom egyes irataival közös motívumok alapján feltételezte a hagyományanyag 

befolyását175.

 1.4.2.2 Összefoglalás

Rövid  összefoglalásként  azt  mondhatjuk,  hogy  az  irat  összetett  mitologikus 

narratívája  számos  olyan  elemet  dolgozott  fel,  amelyek  együttállása  megnehezíti  a 

traktátus egészének értelmezését. Ezek a diszkrepanciák, nehézségek, a szimbolikus nyelv, 

és a toposzoknak a más forrásokban nem ismert sajátosságok értelmezése ma is számos 

kérdést  vet  fel.  Doresse  munkájától  kezdve  rendre  visszatér  az  a  magyarázat,  hogy 

kompiláció, a különböző források vagy redaktorok munkájaként tekintik a szöveget, hogy 

koherens és szisztematikus magyarázatot találjanak az irat által felvetett tanításokra. 

A traktátus belső inkoherenciái mellett meghatározó kérdésként merült fel nemcsak 

a  traktátus  egységessége,  hanem  ezzel  együtt  a  műfaji  hovatartozás  is.  Főként  a 

kutatástörténet  kezdeti  fokán  nagy  szerepet  kaptak  az  egyes  motívumok  forrásainak 

azonosítására tett elemzések, és ezzel egy időben annak vizsgálata, hogyan viszonyul az 

irat  az  egyházatyák  által  bemutatott  iskolákhoz.  Az  utóbbi  kérdéskör  a  traktátus 

hagyománytörténeti  vizsgálatának  keretei  között  az  antik  gnózis  hagyományába  való 

besorolás lehetőségét  előlegezte  meg,  mert  nemcsak a könyvtár  traktátusaival,  hanem a 

korai irányzatokkal való hasonlóságokat is vizsgálta

A dolgozat nem vállalkozik a kérdés teljes és kimerítő tárgyalására, mert ez egy 

kommentár  feladata.  A  teremtési  narratívát  meghatározó  terminológia  és  az  egyes 

motívumok vizsgálatának célja az, hogy az elemzéssel a traktátus teológiájának egészét 

megvilágítsa  olyan  módon,  hogy  a  traktátus  egészének  értelmezéséhez  nyújtson 

használható és érvényes értelmezési keretet. Az eddigi kutatástörténet eredményei között 

Painchaud képviselte azt az irányt,  amely a traktátus forrásinak körét kiterjesztette több 

esetben  a  keresztény  hagyományra.  Jelen  dolgozat  ezt  az  irányt  követi,  és  a  szöveg 

174 The Gnostics. Myth, Ritual, and Diversity in Early Christianity. 2010
175 Trumbower,  J.A: Traditions common to the Primary Adam and Eve books and On the Origine of the 
World (NHC II,5) Journal for the Sudy of Pseudepigrapha 14 (1996) 43-54.
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egységességét szem előtt tartva arra tesz kísérletet, hogy a teremtési narratíva elemzésén 

keresztül kimutassa, milyen mértékben határozza meg a keresztény hagyomány a traktátus 

teológiai konstrukcióját. 

Ezzel megfogalmaztuk a dolgozat már említett első hipotézisét: traktátus egységes 

és  lehetséges  az  egységes  szövegként  olvasása.  E  munkahipotézis  implikálja  azt  a 

szempontot is, hogy a szöveget a látszólag kibékíthetetlen belső ellentmondások ellenére a 

szöveget abban a formában elemezzük, amelyben ma is olvasható.

46



 1.5 A traktátus

 1.5.1 A szöveg szerzője

A traktátusban megfogalmazott  tanítás  az anonim szerzőt is  jellemzi.  A modern 

kutatástörténetben  több  véleményt  fogalmaztak  meg,  főként  az  iskolázottságáról  és  az 

általa használt, a traktátus szövegében említett, idézett vagy csak feltételezhetően használt 

forrásokról.

Általánosan elfogadottnak számít, hogy filozófiai és retorikai műveltsége dominált 

a  szöveg  megírásában,  tagolásában.  Bethge  azt  a  véleményt  képviselte,  hogy 

nagyközönségnek szánta a tanítás  népszerűsítésének céljával176,  míg Painchaud amellett 

érvelt, hogy nem a nagyközönségnek szánta a beszédet, hanem egy, a tanításokat ismerő 

hallgatóságnak szóló belső, ezoterikus iratról van szó. Ez utóbbit alátámasztja az, hogy a 

szövegben  többször  hivatkozik  más  művekre,  amelyet  egyes  kérdések  részletesebb 

megvilágításához használ, vagy utal saját tanításának forrására vagy más iratban olvasható 

részletesebb kifejtésére. 

Habár feltételezhető a szerző filozófiai műveltsége, - és ez alapján azonosíthatók a 

kritika célpontját adó különböző hagyományok és iskolák –, mégis, mivel ez utóbbiak a 

traktátusban  később  nem  kerülnek  említésre,  miközben  a  retorikai  terminológia 

felismerhető, azt feltételezhetjük, hogy a traktátus kezdetén szereplő rövid utalások inkább 

a retorikai felkészültséget támasztják alá.

Részben  a  retorikai  irányultságon  alapszik  az  az  elmélet  is,  amely  a  traktátus 

struktúrájának párhuzamát az Eug iratban keresi. Painchaud hipotézisét a struktúra mellett 

a terminológiai hasonlóságokkal is alátámasztotta177. Elemzésünk szempontjából azért bír 

nagy jelentőséggel ez a megállapítás, mert Painchaud nem foglal határozottan állást a két 

szöveg közötti elsőségben, érveinek többsége inkább az OM forrásértékét támasztják alá, 

és az irat ismeretét feltételezik az Eug megírásához. 

A szerző kilétének,  iskolázottságának és ezekből  következően a traktátus eredeti 

céljának  a  felderítésében  ma  Painchaud  megállapításai  a  mérvadóak  a  tudományos 

176 Layton 1989, 17.
177 Painchaud 1995a, 69-105.
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diskurzusban. A két szöveg koncepciójának és terminológiájának hasonlóságára alapozva, 

álláspontját  a  szerző  kilétének  és  céljának  kérdésében azzal  egészíthetjük  ki,  hogy (1) 

egyik traktátus sem a kinyilatkoztatást közlő dialógus, (2) mindkét szöveg nélkülözi a felső 

világból érkező és az ismeretet átadó égi alakot (3) mindkét traktátusban a szerző (a rétor) 

az, aki betölti ezt a szerepet, és ez azt is jelenti, hogy a traktátusok veszik át az ismeret 

tárgya és az ismeret közvetítésének szerepeit178. 

 1.5.2 A traktátusban cím szerint idézett iratok

A traktátusban a szerző több iratra is hivatkozik. Ezek kisebb részben ismertek ma 

is,  vagy  az  antik  szerzők  elsőtt  ismertek  voltak,  de  akad  közöttük  máig  azonosítatlan 

szöveg is. A kérdés azért lényeges,  mert a szerző forrásaiként szolgáltak, és a traktátus 

tanúsága  szerint  a  szerző  vagy  idézi  vagy  a  traktátusban  megfogalmazott  tanítások 

kifejtéseként  említi  ezeket  a  szövegeket:  Mózes  próféta  arkangyalokról  szóló  könyve 

(102,8-9),  Noraia első könyve (102,10-11),  Noraia beszéde (102,24-25),  a  szent  könyv 

(hiera biblosz 110, 30 és 122,12),  Salamon könyve (107,3)179,  Hieraliasz próféta hetedik  

égről szóló könyve (112,23-24), A tizenkettedik alatti ég sorsának szerkezete (107,17-18).

Az idézett könyvek többségére a szerző főként a kozmológiai tanítások közben utal, 

ezért  feltételezhetó  hogy,  a  szférikus  hatalmak  neveit,  elrendezésüket  és  hatásait 

tárgyalhatták. 

A szerző által  idézett  Salamon könyv (107,39) tárgya démonológia,  de a pontos 

azonosítás  kérdéses180.  A  Salamon  nevéhez  kapcsolt  könyvekről  azt  kell  megjegyezni, 

hogy  a  szerző  a  halál  által  nemzett  démonok  felsorolása  után  hivatkozik  a  Salamon 

könyvére, amit többen a Salamon testamentumával azonosítanak.  A modern gnóziskutatás 

előtt  nem ismeretlen  könyvben  –   amely  mágikus  és  főként  démonológiai  ismereteket 

összefoglaló munka, és a János apokrüphon démonlistájának forrásaként vették számításba 

– szerepel egy hetesség, ahol sztoikheia-ként jelennek meg az erők (8,1-4)181. A könyvtár 

178A fenti rövid megállapításokra és ezek következményeire a későbbiekben visszatérek. 
179Több kutató a Salamon testamentumával hozza összefüggésbe, ehhez lásd pl. Doresse 1960 170-171. 
180 Ez  Doresse  véleménye,  amely  már  a  kutatástörténet  kezdetén  megszületett  (1960,  170-171). 
Feltételezhető, hogy itt a Salamon testamentumára gondolt a szerző. 
181Stuckrad  tanulmányában  (Jewish  and  Christian  Astrology in  Late  Antquity Numen 47  (2000),  17-18) 
vetette fel azt a lehetőséget,, hogy az újszövetségi iartokban (Ef 6,12; Kol 2,4.20 és a Gal 4,3.9) is megjelenő 
sztoikheia-tan  összefüggésben  hozható  az  arkhónok  koncepciójával,  amely  az  OM-ben  is  megtalálható 
(Stuckrad 2000, 18). A kérdéshez később visszatérek.
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más iratai is említik Salamon és a démonok kapcsolatát (ApAdam, V, 5; 78.27-79.19, a 

NagySéth2 VII, 2: 63.4-17; és az IgTest IX,3: 69.31-70.30)182. 

Mózes arkangyalokról szóló könyvét ezidáig nem azonosították.  Az  arkangyalok 

cím, hasonlóan Salamon testamentumához, démonológiai beszámolót sejtet. Ha a kortárs 

zsidó és keresztény hagyományban fennmaradt és Mózes nevét használó irodalomban183 

keresük az iratot, akkor a keresztény hagyományban elterjedt Mózes aszcenziója lehet az a 

forrás184,  amelyre  hivatkozik  a  szerző.  Az  iratban  a  két  arkangyal,  Mihály  és  a  Sátán 

disputájának  olyan  verziója  szerepel,  amely  lehetséges  kapcsolódást  mutat  a  traktátus 

feltételezett iratával: Ο γαρ διαβολος αντειχε θελων απατησαι οτι, Εμον το σωμα, 

ως  της  υλης  δεσποζοντι·  και  ηκουσε  παρα του αγγελου το·  Επιτιμησαι  σοι 

κυριος,  τουτεστι  ο  κυριος  των  πνευματων  και  πασης  σαρκος.   Az  angyal 

feleletének egy másik variánsa185 szerint: Εν βιβλω δε αναληψεως Μωσεως Μιχαηλ 

ο  αρχαγγελος  διαλεγομενος  τω διαβολω  λεγει·  Απο  γαρ  πνευματος  αγιου 

αυτου παντες εκτισθημεν, και παλιν λεγει· Απο προσωπου του θεου εξηλθε το 

πνευμα αυτου, και κοσμος εγενετο186.

Hieralisz nevét a kommentárok (Painchaud187 is Bethge javaslatát követi) a  hiera 

Éliasz összetétel  deformálódásával  magyarázzák,  amely  az  Éli  (istennév)  alakra  mehet 

vissza. Érdemes megjegyezni, hogy a hereziológiai irodalomban, Epiphaniosznál tűnik fel 

Hieraktasz  könyve  az  arkhóntikusok iskolájával  kapcsolatban  (Pan 40).  Az egyházatya 

által említett név és a traktátusban közölt név közötti hasonlóság miatt lehetséges, hogy a 

szerzőnk erre  az iratra  gondolt,  vagy egy olyan  iratcsoportra,  amelynek mindkét  irat  a 

darabja volt. 

Ha  a  keresett  könyv  Illés  rapusával  (2  Kir2,11  καὶ ἀνελήφθη  ᾿Ηλιοὺ ἐν 

συσσεισμῷ ὡς  εἰς  τὸν  οὐρανόν)  hozható  összefüggésbe,  akkor  az  Illés  nevéhez 

182 Ehhez vö. Giversen, S.: Solomon und die Dämonen. In Krause (ed.), Essays on the Nag Hammadi Texts in  
Honor of Alexander Bohlig (NHS 3) Leiden, Brill, 1972, 16-21. és Torijano, E.: Salomon. The Esoteric King. 
From King to Magus, Development of a Tradition. Brill, Leiden, 2002. 183-187.
183 Charlesworth, Az iratok:  Mózes élete, Mózes testamentuma, Mózes aszcenziója, Mózes apokalipszise. Az 
utóbbi irat az Ádám és Éva hagyomány része, amely feltételezhetően hatott a traktátus szerzőjére.
184 A keresztény hagyományban a Mózes apokalipszise volt az ismertebb (pl. Judás 1,9), de feltételezhető,  
hogy pl. Órigenész ismerte a testamentum és az aszcenzió szövegét is.
185 Gelasius, Egyháztörténet 2,21,7
186 Mindkét szöveget idézi Baucham szövegkiadásában.
187Painchaud 1995a, Bethge 1975 II 328. 
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kapcsolódó  zsidó  és  keresztény  hagyomány  kínál  lehetséges  párhuzamokat188.  A  szír 

hagyományban Ephrém neve alatt fennmaradt egy homília Illés elragadtatásáról189 és egy 

másik homília,  amely Az Illésről és Mihály arkangyalról címet viseli190. A későbbi szír 

teológusok, pl. Narsai és Jakab arról a hagyományról is tudnak, hogy Illés a paradicsomba 

emelkedik,  vagy  ott  lakozik.  Narsai  ezt  Irenaeus  alapján  teszi  (V,5,1).  A  traktátus 

kontextusa  alapján  Jakab  irata  állhat  legközelebb  a  szerző  utalásához,  amely  Illés 

aszcenziójához kapcsolódott.   

Noraia vagy Norea neve ismert más szövegekből is. A mitologikus beszámolókban 

a  Noraia  nevéhez  rendelhető  szövegcsoport  egy  önálló  hagyományra  enged 

következtetni191.  A  Nag  Hammadi  anyagban  ehhez  a  csoporthoz  a  IX,2-ben  olvasható 

himnusz  szövege,  az  Óda Noreához rendelhető.  A négy  strófára  osztható  himnuszban 

megjelenő Norea alakja hasonló a ArchHyp traktátusban megjelenő női figurához. 

Az  apokrif  könyvet  cím  szerint  idézi  Epiphaniosz  a  gnosztikusok  szektájában 

használt iratok között (Pan 2,26). Ha hitelesnek fogadjuk el az epiphanioszi beszámolót, 

akkor  nemcsak  az  apokrif  könyvet  sikerült  azonosítani  –  és  ezáltal  a  traktátus  egyik 

forrását  –,  hanem  a  traktátus  és  a  gnosztikus  hagyomány  közötti  kapcsolat  mellett  is 

találtunk egy külső bizonyítékot192.

A „szent  könyv” töbszöri  említése  egy olyan írott  forrás létét  feltételezi,  amely 

jelentős szerepet játszott mind a traktátus szerzője, mind a traktátus címzettjei számára. 

Lényeges, hogy nem titkos193, hanem szent könyvet194 említ a szerző. Az említett könyet 

mindkét  esetben  a  paradicsomkert  történetének  illusztrálásához  használja,  először  az 

188 Pl.  Wright,  J.E.:  Whither Elijah? The ascension of Elijah in Biblical  and Extrabiblical  Literature.  In:  
Things Revealed. Studies in Early Jewish and Christian Literature in Honour of Michael Stone. Chazon, E-
Satran, D-Clements, E. (eds.). Brill, Leiden, 2004, 123-138. Az Illés apoaklipszise c. irathoz Frankfurter,D.:  
Elijah in Upper-Egypt. Az Illés nevéhez kapcsolódó apokrif és pszeudonim könyvekhez, Stone: The Books 
of Elijah. Indiana University: Scholar Press, 1979. és Clément 2002.
189 Brock, S., „A Syriac Verse Homily on Elijah and the Widow of Sarepta.” Le Muséon 102 (1989), 93-113 
és francia nyelvű rövid leírás és fordítás 421-31
190 A grúz és arab fordítások leírásához és francia fordításához 433-541
191 Norea alakjához és az antik gnoszticizmusban betölött szerepéhez, lásd pl.: Pearson, B.A., The Figure of 
Norea in Gnostic Literature.  In:  Proceedings of  the International Colloquium on Gnosticism, Stockholm,  
August 20-25, 1973 (ed. Windengren) 143-52. Alakjának tipológiai elemzéséhez, Pearson, B.A., Revisiting 
Norea. In.: Images of the Feminine in Gnosticism. King, K.L. (ed.) Fortress Press, Philadelphia, 1988, 265-
275. Vö. még McGuire, A., Virginity and Subversion: Norea Against the Powers in the Hypostasis of the 
Archonten (i.m. 239-258) és Kraemer, R.S., A Response to Virginity and Subversion (i.m. 259-264). A zsidó 
hagyományból való származás mellett érvel Stroumsa 1984, 53-61.
192 A kérdéshez a terminológia és az ophita hagyomány elemzésében még visszatérek. 
193 A titkos könyv motívuma megjelenik pl. a JakabAp.-ben.
194 Hasonló  terminológia  fedezhető  fel  az  EgyipEv  és  az  Értekezés  a  nyolcasságról  és  kilencességről  c.  
traktátusok szóhasználatában.
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ismeret fájával kapcsolatban említi, majd a három főnix értelmezésére195 utalva hivatkozik 

erre az ezidáig azonosítatlan forrásra.

A címek, idézetek, allúziók vagy utalások alapján az a következtetés fogalmazható 

meg,  hogy  a  szerző  a  korszakot  jellemző  és  elterjedt  formájában  ismert  műveltség 

birtokában volt.  Nemcsak a gnosztikus  tanításokat  ismerte,  hanem ennek propagálására 

felhasználta  a  görög  filozófiai,  mitológiai,  teológiai  és  retorikai  hagyományt,  de  ezek 

mellett jártas volt mind a zsidó, mind pedig a keresztény hagyományban.  

 1.5.3  A traktátus szerkezete és a mitologikus narratíva összefoglalása196 

97,24-98,10 Prológus

A szerző megadja a traktátus tárgyát: a világ keletkezését megelőző káoszról szóló 

nézetet  fogja  cáfolni.  Majd  rövid,  világos  logikai  szerkezettel  felépített  állításokkal 

alátámasztja a káosz másodlagos voltát. A bevezetés végén állításainak a bizonyítását ígéri.

98,11-99, 22 Teogónia 

A felső világ, a pléróma leírása általános jegye a nagy hammadi könytár iratainak, 

de  szövegünk  ezt  teljes  mértékben  elhagyja,  és  –  talán  feltételezve  ennek  ismertét  – 

azonnal  az alsó világ őstörténetének leírásába  kezd.  A traktátusban a mitológiai  dráma 

keretét  az  égi  világ  rendjének  és  harmóniájának  kiteljesedése  adja,  és  a  perszonifikált 

Pisztisz (Pisztisz Szophia) játssza a főszerepet. Pisztisz önálló tettének következményeként 

felbomlik  a  harmónia.  Ez  kiváltja  az  árnyék  aktivizálódását,  amely  megszemélyesülve 

érzékel, majd irigységet és haragot nemz, aminek következményeként megjelenik az anyag 

és az első arkhón is.

Az első arkhón tevékenysége

99,23-103,2  Jaldabaóth,  az  első  arkhón  először  lakhelyet  teremt  (mennyet  és 

földet),  majd  fiakat  nemz,  hogy  hatalmát  biztosítsa.  A  káosz  arkhónjainak  rendje 

megfeleltethető az ophita diagrammon szereplő arkhónlistának, amelyen férfi és női nevek 

195 A főnix szimbólumára később visszatére.
196 A szerkezet bemutatásában részben Bethge 1989 és részben Painchaud 1995 felosztását követem kisebb 
módosításokkal.
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szerepelnek.15 Az első arkhón különböző egeket és birodalmakat hozott létre, amelyeket 

dicsőségek, trónok, angyalok díszítenek, hogy kiteljesítse hatalmát.

A zavarkeltő 

A  zavar  feldúlja  az  egeket,  és  csak  Pisztisz  képes  megállítani:  megkötözi  őt 

leheletével és a Tartaroszba dobja

A blaszfémia és következménye

103,3-31 A zavarkeltő megkötözése után az első arkhón kinyilvánítja hatalmát a 

blaszfém  mondattal  (a  biblikus  démiurgikus  traktátusok3 kozmogóniájának  visszatérő 

toposza),  és  ezzel  vétkezik  a  halhatatlanok  ellen.  Pisztisz  felel  az  istentelenségre, 

proklamálja az égi ember létezését és ítéletet hírdet az arkhónok felett. 

A Szabaóth történet

103,32-106,18 Pisztisz kinyilatkoztatásának következménye  a teogónia harmadik 

alrésze,  amely  szorosan  összefügg  a  blaszfémiával  is,  mert  ennek  közvetett 

következménye. A Szabaóth elbeszélés középpontjában Szabaóth, az első arkhón fiának 

megtérése és trónra emelése áll. Szabaóth hetedik égbe emelésével újra helyreáll a rend, és 

Szophia Zoéval a trónra kerül, aki a nyolcadik égben lévő dolgokról tanítja. A hetesség, 

habár a sötétség birodalmának legmagasabb pontja, még mindig annak része, és a benne 

alapított egyház a megtértek átmeneti helyeként szolgál (105, 20-23). Jadabaóth látva fia 

dicsőségét, irigységében a halált nemzi és ülteti fia korábbi helyére (106,19-107,1). Hogy 

újra helyreálljon a rend, Szabaóth hét androgün erőt alkot Zoéval.19

106,19-107,17  Szabaóth  felemelésének  következménye,  hogy  az  első  arkhón 

irigysége miatt a halált nemzi, és ülteti Szabaóth helyére. Ennek ellensúlyozására Szophia 

Zoé teremt jó szellemeket és angyalokat, hogy megerősítse Szabaóth hatalmát.

107,18-108,2 az első arkhón szégyene és az újra elmondott blaszfémia 

 

Antropogónia 

A szöveg második, antropogóniai részének középpontjában az ember teremtésének 

értelmezése áll, amelyben több egység is kimutatható. 

Az első alrész a fény Ádám alakja köré koncentrálódik.
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108,2-109,1  Az  első  arkhón  blaszfémia  után  a  megjelenik  az  arkhónok  előtt. 

Pronoia szerelembe esik,  de nem képes egyesülni  vele.  A fény a földön marad,  fénylő 

Ádámnak, a vér fénylő emberének, szent Ádámásznak (a szent adamantiosz föld) nevezik. 

A hatalmak a szűz véreként tisztelik, amely megtisztította földet. 

A vágy 

109,1-110,1  A  fény  megjelenése  nyomán  megjelent  vér  hatására  születik  az 

androgün Erósz. Hatását a lámpa hasonlattal világítja meg a traktátus és a szerelem elterjed 

az arkhónok és az emberek között is. 

A paradicsom kertjének leírása

110,2-111,1  A  traktátusban  az  Igazságosság  teremti  a  paradicsomot,  amelynek 

leírása szintén az egyedi mitologémák közé sorolható.

111,2-111,28 A növények és az állatok megteremtéséről is beszámol a traktátus, 

minden faj megjelenését Erósz és Pronoia hatásával kötik össze, de a mitologikus leírás 

mégis világosan a biblikus leíráshoz kapcsolódik, követi annak kronológiáját a traktátus 

teológiájához igazított mitologikus formában. 

Az égi Ádám

111,29-34 A narratíva visszatér a fénylő Ádám alakjához, és beszámol arról, hogy 

az első napon jelent meg és két napig maradt a földön

112,1-9 Amikor a fénylő Ádám elhagyja a földi szférát, Szophia a Pisztisztől kapott 

hatalom segítségével megalkotja a bolygókat és a csillagokat. 

112,10-24  A  fénylő  Ádám  felemelkedésében  nem  éri  el  az  eredeti  helyét,  a 

nyolcasságon kívül marad és teremt magának saját aiónt, és ezen belül saját aiónokat.

112,25-113,16 Az arkhónok a látott képmás alapján leleplezik az első arkhónt. Ez a 

motívum is egyedi  a traktátusok között.  Hogy az első arkhón megtartsa  hatalmát,  és a 

teremtett világot, összefognak, és tervet szőnek az ember teremtésére, hogy a fény Ádámot 

foglyul ejtsék.

Éva és a tanító (a vadállat)
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113,17-114,4 Szophia Zoé egy androgün embert teremt, aki különböző szerepeket 

vesz  magára:  ő  Ádám  felesége,  illetve  a  kígyó  (a  szöveg  szerint  a  „vadállat"), 

Hermaphrodité,  anyja  az  Élet  Évája.  A  traktátus  saját  teológiája  szerint  az  Évában 

megtestesülő női princípium is égi eredetű.

114,4-15 Az első szerephez egy himnusz hangzik el,  dicsőítve az élet  Éváját.  A 

himnusz több motíuma hasonló a pl. JánApokrüphonban olvasható Pronoia himnuszhoz.

114,15-24  az  áldott  kicsiny  szellemek  megjelennek  Szabaóth  és  az  ő  Krisztusa 

előtt.  Elhangzik  a  „szaporodjatok  és  sokasodjatok,  és  uralkodjatok  minden  teremtmény 

felett” biblikus parancs. 

A földi ember megalkotása

114,24-116,  8  A  szoros  értelemben  vett  földi  ember-teremtés  narratívája.  Az 

arkhónok megteremtik a földi embert, Szophia Zoé leheletével életre kel. Majd Szophia 

Zoé az élet Évájaként személyesen jön el és felemeli Ádámot a földről. 

Éva és az arkhónok

116,8-117,28 Az arkhónok és Éva közötti konfliktus. Az arkhónok megrontják a 

testi Évát, aki Ábelt és más utódokat szül tőlük és angyaliktól.

117,28-118,2  A  három  Ádámról  szóló  egyik  összefoglaló  a  teremtés 

kronológiájához rendeli az egyes teremtményeket.

A bibliai bűnbeesés és átok kommentárja

118,2-121,27  A  bibliai  paradicsomtörténet  kommentárja.  Az  első  emberpár 

életének leírása a kissé módosított  mitologikus történetben a sorrend a tilalom, a tanító 

instrukciója,  az evés (az értelem megnyílása),  az állatok elnevezése,  majd az átok és a 

kiűzetés szerepel.

121,27-35 Az átok és a paradicsomból való kiűzés következménye, hogy Szophia 

Zoé leveti az arkhónokat az egekből a földre, ahol démonok formájában élnek tovább.

Allegóriák   

122,1-123,1 A szerző két aspektusból használja fel a főnix szimbólumát. Először a 

halálra utalva az arkhónokra váró ítéletet példázza. Az antropológiai aspektust a három, 
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szellemi, lelki és testi emberről szóló összefoglalójában mutatja meg, mert a három phőnix 

típusaival állítja párhuzamba. 

A három ember típusát példázza a három keresztség (spirituális, tűz általi és víz 

általi) is. Ehhez két, Egyiptomhoz kapcsolt mitikus lény is kapcsolódik: a vízi hüdra az 

igaz ember keresztségének tanúja, a két egyiptomi bika (Mnevisz és Ápisz) pedig a Nap és 

a Hold szimbólumain keresztül Pisztisz hatalmának a jeleként funkcionálnak, mert Pisztisz 

Szophia volt az, aki az egekre helyezte a világító testeket.

Az emberi történelem

123,1-31 Az emberpár felett mondott átok következményeként a hét arkhón a földre 

kerül  egeikből.  Démonokat  teremtettek  és  ezek  befolyására  elterjedt  a  mágia, 

bálványimádás,  a véráldozta,  a hamis vallás és a tudatlanság. A tévedés az igaz ember 

megjelenéséig tart. 

A szótériológia

123,32-125,23  A  szerző  visszatér  az  égi  világhoz,  és  elmondja  a  negyedik  faj 

genezisét,  szerepét  és sorsát.  A mitologikus  tröténet  szerint  az Atya  elküldi  először  az 

áldott és ártatlan lelkeket, hogy felébresszék az embereket. Megtestesülésük a negyedik, a 

tökéletes  faj  megjelenését  is  jelenti,  akik  nem tartoznak  az  a  arkhónok  birodalmához. 

Megtestesülésük után következik a Logosz,  a Megváltó elküldése,  aki egyházat  teremt, 

egyesíti  a  lelkeket.  Küldetésük  azonos,  az  ismeret  elterjesztése  és  ezzel  az  arkhónok 

természetének és hatalmának leleplezése és megsemmisítése.

Eszkatológia

125,23- 127,17 A traktátus  záró szakaszában az eszkatológiai  események leírása 

dominál.  A  tökéletesek  nyilvánvalóvá  teszik  az  ismeret,  amely  elindítja  a  vég 

beteljesedését.  A  szerző  a  világ  és  az  emberek  sorsát  is  magában  foglaló  univerzális 

eszkatológia  kereteiben  mondja  el  tanításait.  A  kortárs  apokalipszisekre  jellemző,  de 

számos traktátusban is olvasható toposzok használatával égi és földi katasztrófákról beszél, 

és  egy  totális  kataklizma  vízióját  tárja  fel,  amelyben  Pisztisz  Szophia  elpusztítja  a 

hatalmakat, tekercsekhez hasonlóan feltekerednek az egek, és a fény visszatér gyökeréhez. 
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A  traktátus  teológiájának  megfelelően  a  megváltás  két  típusa  különböztethető  meg:  a 

tökéletesekét és a kevésbé tökéletesekét.
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Βλέπετε τί ἀκούετε.

(Mk 4,24)

 2 ALAPVETÉSEK I. A TERMINOLÓGIA

 2.1 A traktátus és a biblikus hagyomány

A teremtési  narratívák  egészének  értelmezésében  a  kutatástörténet  meghatározó 

alakjai között döntő szerepet játszott az a vélemény, amely szerint a mitologikus teremtési 

narratívák legfontosabb forrása a Septuaginta volt. A konszenzus értékű tétel a traktátus 

értelmezésében  is  döntő  jelentőségű197,  de  tekintettel  a  traktátus  saját  teológiai 

nézőpontjára, módosításra szorul. Az alábbi fejezetben a világ és az ember teremtéséhez 

igazítva, tematizálva vizsgálom meg a lehetséges forráshelyeket. 

A vizsgálat célja, hogy a traktátus elemi szintjén bizonyítsa a bibliai hagyomány 

jelenlétét,  és  több  esetben  pontosítsa  vagy  módosítsa  a  korábbi  kommentárok 

megállapításait. Az elemzés három súlypont köré szerveződik, annak fenntartásával, hogy 

ezek  nem  kizárólagosak,  és  több  esteben  öszzefonódnak.  Az  első  lépésben  a 

Septuagintához kapcsolható terminusokat és koncepciókat mutatom be, röviden jellemezve 

azokat – és néhány esetben a kontextus alapján feltételezhető forrásokat is jelölöm (3.1) –, 

majd az Újszövetség iratai következnek, végül pedig a bibliai eredetű nevek (3.2). Ezeket a 

megállapításokat  egészíti  ki  a  biblikus  hagyománnyal  közvetett  kapcsolatba  hozható 

terminusok  és  koncepciók  vizsgálata:  a  hereziológiai  irodalom  alapján  azonosítható 

beszámolókhoz köthető terminológia (3.3)198. 

Az  elemzés  nem  fedi  le  az  egész  traktátust,  a  teremtési  narratíva  szókincsére 

koncentrál azzal a céllal, hogy a szimbolikus nyelvet alkotó alapelemeket és ezek forrását 

lehetőség szerint tisztázza199. 

Az  elemzés  elsődleges  célja  annak  alátámasztása,  hogy  a  traktátus 

terminológiájának alapjait  a biblikus  hagyomány jelentette,  amelyen keresztül  a kortárs 

197 A már fentebb is említett kommentárok között Bethge (1975) és Painchaud (1995a) kommentárjaiban volt 
kitüntetett a biblikus hagyománnyal való kapcsolat vizsgálata. Jelen fejezet nem kommentár. Támaszkodik a 
kutatók  megállapításaira,  de  több  helyen  kiegészíti  azokat,  és  olyan  szakaszokra  is  rámutat,  amelyek 
egyértelműen  vagy  feltételezhetően  viselik  a  biblikus  hagyomány  nyomait.  A  két  kategóriához  tartozó 
elemeket külön jelzem.  
198 Az elemzés spektruma nem terjed ki az ophita hagyomány vizsgálatára, mert ezt későb a IV.1. fejezetben 
külön tárgyalom. 
199Több esetben csak a vizsgált terminust idézem, és a kontextust nem, a szövegrészek a dolgozat későbbi  
részeiben – esetenként többször is – szerepelnek.
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keresztény teológia hatása is feltételezhető. Ez a terminológia adja azt az alapvetést, amely 

a traktátus teremtési narratívájában kimutatható, és a későbbiekben az elemzés tárgyát adó 

koncepciók eredetét és értelmezését alátámasztja.

A világ  teremtésének  narratívájában részben terminológiai,  részben konceptuális 

szinten mutatható ki a Septuaginta hatása. 

 2.1.1  Képmás/hasonmás

A  traktátus  egyik  teológiai  kulcsfogalma  a  hasonmás  v.  képmás  (eine). 

Használata kiterjed a Pisztisztől származó létező jelölésére, az első arkhón megjelenésére, 

az égi mintát követő arkhóni alkotás azonosítására, majd az antropológiai konstrukcióban 

is döntő szerepet kap mind a képmás, mind a hasonmás jelölésében. 

Antropológiai használat

Első előfordulásakor (98,13) az eine (<ἰδέα, < εἶδος) Layton értelmezése szerint 

a Pisztisztől megjelent (HTe ebol <  ῥεῖν)200 hasonmás, és ez a  ὁμοίωσις-ra utal 

(Ter 1.26) és ezáltal az ember teremtésére201. Megállapításával összhangban áll a traktátus 

beszámolója, amely az első, pneumatikus ember teremtését az első napra datálja (117,28-

30)202.

Az ember teremtésének narratívájában is megjelenik a motívum, ahol a képmás és a 

hasonmás különbségét is kihasználja több szinten a szerző.203

A  képmás  értelmezésének  párhuzamok  nélküli  aspektusára  mutat  rá  az  idegen 

képmás  kifejezés  (111,1  eine \nallotrion).  A szerző  az  ismeret  fájáról  való 

gyümölcs hatásának leírásában használja204 de a paradicsom fáinak jellemzésében hangzik 

el,  és  a  bűnbeesés  értelmezéséhez  tartozó  beszámolóból  hiányzik205.  Jelen  fejezetben 

elegendő  rámutatni  arra,  hogy  az  idegen  képmás  kifejezés  a  traktátus  teológiai 

konstrukciójának  saját  jegye,  és  rávilágít  a  képmás  terminus  jelentésének  széles 

spektrumára, mert a képmás és hasonmás szerint formált ember (Ádám) az idegen képmást 

200 Painchaud 1995a, 227.
201 Layton 1989, 31.
202 Az első Ádám alakjához az antropológiai tanítást külön fejezetben (IV 6) elemzem.
203 Ezt a beszámolót később részletesen elemzem. Most elegendő utalni arra, hogy a mitologikus teológiákban 
kitüntetett  az  ember  teremtésének  értelmezése  és  ennek  kulcspontjait  jelentik  a  képmás  és  a  hasonmás 
terminusokhoz társított jelentések.
204 A traktátus ismeret koncepciójának részletes elemzését lásd fentebb.
205 Az ismeret fájával és a gyümölcs hatásának elemzésével külön fejezetben (IV 8) foglalkozom.
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ismeri fel, ami lehet az első arkhón206 vagy akár a kígyó (a tanító vagy a vadállat). 

Az idegen képmás kifejezés a szerző teológiai látásmódjában a bibliai bűnbeesés 

értelmezéséhez tartozik, és ezzel a bibliai teremtő és teremtmény viszonyát az égi képhez 

való  viszonyhoz  rendelte,  és  megkülönböztette  a  teremtmény  Ádám  szempontjához 

igazítva a női hasonmást (Évát) és az idegen képmást.  

Az arkhónok

Az  első  arkón  megjelenésének  narratívájában  is  alapvető  szerepet  játszik  a 

„hasonmás” terminus. Pisztisz Szophia cselekedetének középpontjában ez áll,  amikor az 

első arkhón megjelenését tervezi (100,3 Ji tupos \nnoueine <τυποῦσθαι és < 

εἶδος összetételben)207, és ezt kiegészíti az uralkodás parancsa (nF\rarxei 100.4). Az 

uralkodás motívumához meg kell jegyezni, hogy az OM narratívájával rokon beszámolók 

is használják, és az arkhón felségterületét és szerepét fejezi ki208. 

Ebben  a  kontextusban  a  terminus  megjelenése  azt  az  általában  kevéssé 

hangsúlyozott teológiai szempontot illusztrálja, amelynek megfelelően az arkhón a felső 

világ parancsára jelenik meg, és válik uralkodóvá az anyagi világ felett, melybe az anyagot 

és az erőket is beleérti a traktátus szerzője is209 (100,3-4  eJ\n qulh auw eJ\n 

nesdunamis throu). 

 2.1.2  Első fény

A kifejezést Painchaud kommentárjában a Ter 1,3-hoz csatolta210. Ha feltételezése 

helyes, akkor a Pisztisztől megjelent eine a preegzistens fényhez vált hasonlóvá (98,15-

18).  Hipotézisét  kiegészítve  azt  állapíthatjuk  meg,  hogy  ez  a  mondatrész  a  traktátus 

antropológiai  tanításának  kiinduló  pontja,  amely  a  primér  forrásokban  elterjedt 

hagyományon,  a  biblikus  fény  (φῶς)  és  az  ember  (φώς)  szavak  hasonló  alakúságát 

kihasználó exegézisen alapszik211.

206 Painchaud 1995a 378-379 
207 Painchaud 1995a, 260-261,
208 Ehhez lásd a korábbi fejezetet.
209 Abban az esetben, ha az erők az anyag erőire vonatkoznak. Ez feltételezi, hogy az anyag erői (vélhetően 
az arkhónokra vonatkozik a kitétel) már jelen vannak az anyagban, akár potenciálisan, akár aktuálisan. Az 
OM  beszámolójának  értelmezéséhez  és  a  párhuzamokhoz  lásd  fentebb  az  első  nap  kommentárjának 
elemzését (IV 1).
210 Painchaud 1995a, 230.
211 A mitologikus teológiák toposzának értelmezése bevett a szakirodalomban.
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Az „első fény” antropomorf értelmezését erősíti az, hogy az első arkhón kérésére 

megjelenő fény emberi alakú (108,1-10). Az antropológiai koncepció szerint miután a fény 

megjelenik, egy csodálatos emberi alak tűnik fel benne (108,7-9). ntare piouoein 

ouwnH  ebol  aueine  \rrwme  Gwlp  ebol  \nHhtF  eFo 

\nSphre emate  

 Az emberi alakot csak az első arkhón (itt arkhigenetór) és Pronoiá-ja látja, de a 

fény a káosz minden erői (az arkhónok) előtt megjelent, amiért azok megzavarodtak (108, 

10-14). 

A biblikus  hagyományhoz  való  kapcsolatot  erősíti  a  következő mondat  is,  mert 

Pronoia küldöttként (108,15 aggelos) ismeri fel az emberi alakot. 

 2.1.3  Árnyék (98,3.24.34)

A  σκĭά,  az  árnyék  szimbólumának  megjelenése  esetében  Painchaud véleménye 

szerint a Ter 1,2 allúziójáról van szó212, amely az első redakció részeként került a szövegbe. 

A szöveg alapján (98.3) feltételezhető – és ezzel kiegészíthető Painchaud véleménye is –, 

hogy a szerző a fény-sötétség dualitás értelmezésének részeként beszél az árnyékról, azért, 

hogy  annak  következmény  jellegét,  és  a  fénynek  való  alárendelődését  kifejezze.  Ezt 

részben azért  teszi,  hogy cáfolja azt a mitologikus hagyományokban meglévő, a szerző 

által  az  evilág  isteneinek  és  embereinek  tulajdonított  tézist,  miszerint  minden  a 

primordiális  káoszra  vezethető  vissza213 (97,24-29)  –,  részben  pedig  azért,  hogy  a 

mitologikus leírásban eljusson az árnyéktól a sötétségig, amely a bibliai elbeszélés eleme 

is. 

Ha elfogadjuk azt, hogy a szerző a Genesis első verseinek kommentárját írta meg a 

mitologikus történetben, akkor a perszonifikációból szükségszerűen következett az, hogy a 

sötétséget  generált  létezőként  jeleníti  meg,  és az is, hogy alárendelt  szerepet  játszik.  A 

szerző  interpretációs  módszerében  annak  van  kitüntettet  jelentősége,  hogy az  árnyékot 

oksági viszonyrendszerbe illesztette és azonosította az árnyékot, a sötétséget és a káoszt 

212 Painchaud 1995a, 235.
213A szerző megjegyzése alapján a kommentárok a hésziodoszi teogóniát, vagy ennek a korabeli variánsát  
feltételezik.  A hipotézisekhez  lásd  az  első  nap  kommentárját  (IV,1).  Most  elegendő  utalni  arra,  hogy a 
megjegyzés alapján a szerző különbséget tesz a világ istenei és az emberek, és a traktátus tanítása között, és 
ezáltal létrehozza azt a dualitást, amelynek középpontjában az ismeret birtoklása áll. Jelen esetben ez a világ  
eredetére vonatkozó ismeretet jelenti. 
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azzal  a céllal,  hogy a Ter 1,2 ben szereplő mélységet és sötétséget magyarázni tudja a 

mitologikus nyelv szimbolikájában.  

A  traktátus  teológiai  konstrukciójában  szerepet  játszhatott  az  Isa  9,2-ből  (οἱ 

κατοικοῦντες  ἐν  χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου)  eredő  halál  árnyékának  bevett 

szimbóluma, de alapvető a Zsidókhoz írt levél szimbolikája is214. 

Az árnyék szimbolikájában a kortárs bibliai hagyományban ismert, és a Ter 1,2-ben 

szerepló  sötétség  és  árnyék  összekapcsolásán  alapuló  exegetikai  hagyomány  is.  A 

keresztény hagyományban két irányzat különböztethető meg. Az egyik irányzatban a szó 

szerinti  értelemben vett  bibliai  vers adta  az exegézis  kiindulópontját:  ebből adódott  az, 

hogy  az  ég  szilárdsága  anyagként  értelmeződött,  amely  árnyékot  vet.  Ez  már  a  zsidó 

exegetikai hagyományban is megjelent, és később a keresztény hagyományban is elterjedt. 

A másik  lehetséges  párhuzam az allegorizáló  exegetikai  hagyományra  mutat  vissza,  és 

szerzőnk eljárásmódja inkább ezzel rokonítható. E szerint az értelmezés szerint az árnyék 

és a sötétség azonosul, amihez a biblia szimbolikában gyökerező demonológiai tanítások 

járulnak. Ezt jól példázza Órigenész (HomGen)215. 

 2.1.4 A Ter 1,1-3 kommentárjához tartozó egyéb terminusok 

Az alsó szférára használt terminológiában olyan terminusok jelennek meg, amelyek 

részben a kortárs filozófiai hagyomány hatására engednek következtetni, de a mitologikus 

narratívában a Genesis kommentár szerves részét képezik. A fentebb már említett első fény 

és az árnyék mellett a legfontosabbak: 

kake (a sötétség), részben hely, részben minőség, részben pedig perszonifikált 

létező. Jelölheti azt a minőséget, amelyből az arkhónok megjelennek, és az első arkhón 

atyjaként  nevezi  meg  a  szerző.  A  traktátusban  az  anyagi  világ  szinonimájaként  is 

használatos.

xaos vagy ha jelzővel áll  <et>em\nteF/ arhJF (98,31). A határtalan 

káosz  jelölhet  egyrészt  helyet,  másrészt  jelölheti  azt  a  birodalmat,  amely  az  arkhónok 

fennhatósága alatt áll, illetve szerepelhet az sötétség szinonimájaként is.

214 A levél lehetséges hatása a traktátus több szimbólumában is felismerhető.
215 A traktátus teremtési narratívájához később visszatérek, ahol részletesen elemzem a lehetséges 
párhuzamokat is.
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pnoun (<abüsszosz) (99,1) 

A mélység  terminusa  szintén  a  Genesis  szövegére  utal.216 A mélységre  használt 

másik  terminus  a  Sik,  a  vizek  mélységét  jelzi  (100,11).  A  traktátusban  azt  az 

alapminőséget is jelöli, amelyből az arkhónok megjelennek. És az arkhónok anyjaként is 

szerepel (pl. 104,11).     

qulh 

Az anyag  az  árnyékból  jelenik  meg  (99,19-20),  Pisztisz  Szophia  parancsára  az 

arkhón uralkodik felette (100,4) és végül beteljesítve a parancsot elnyeri a hatalmat felette 

(100,  27).  Pisztisz  Szophia  parancsából  következik  az  is,  hogy  az  anyagnak  erői 

(dunamis) vannak.

Az ég és  a  föld teremtésekor  az arkhón az anyagot  használja,  amit  a  szárazból 

különített el (101, 2-9) 

\mmoou vagy ousia \mmoou (99,11) 

A víz  vagy vizes  szubsztancia  a  traktátusban  őselem,  amelynek  eredetéről  nem 

tudósít a szerző. Első említése az irigység elterjedésekor történik, amelyben már létezőként 

utal rá a szerző (99,11), de néhány sorral később az irigység és a harag megjelenéséhez 

köti (99,14-15). 

Painchaud  Perkins  véleményét  elfogadva  a  sztoikus  hagyomány  terminus 

technikusaként értelmezi217. A terminus  a mitologikus teológia elemeként utalhat a Ter 

1,3-ra, ami illeszkedik a szöveg kommentár jellegéhez.

A traktátusban a víz az első arkhón lakhelye,  Jaldabaóth a vizek mélységéből (H\m 

pSik \n\mmoou 100,11) emelkedik ki. Pisztisz proklamációja és Szabaóth kijelentése 

alapján  feltételezhető,  hogy  a  többi  arkhón  lakhelyeként  is  funkcionál.  Emellett,  a 

szubsztancia terminus megjelenése alapján az arkhónok anyagával is kapcsolatba hozható.

 Az  első  arkhón  megjelenését  később  részletesen  elemzem,  most  elegendő  azt 

megjegyzeni,  hogy  a  mitologikus  leírás  a  Jelenések  szimbolikájával  mutat  nagy 

hasonlóságot.  A  víz  azonosítható  az  ég  alatti  földdel,  amely  ezáltal  lehet  a  káosz 

szimbóluma is. Az arkhón felemelkedéséhez hasonló a 13,1-ben a vizekből felemelkedő 

vadállat szimbóluma, amely magában hordja nemcsak a Genesis teremtési beszámolóját a 
216 Painchaud 1995a, 237-238.
217 Pianchaud 1995a, 243.
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vizek lényeiről, hanem a Dán 7,4-6 látomását, amely négy vadállat218 felemelkedését írja 

le. Ehhez kapcsolódik szorosan az a képzet, amely a vadállatot a mélységből származtatja 

(11,7 és 17,8).  A tenger  és a mélység összemosódása  már  az LXX hagyományában is 

felismerhető  (pl.  Deut  8,7; Isa 51,10;  és  a  Zsolt  103,6),  amely meghatározó volt  a Jel 

leírásában is. A lehetséges forrást erősíti az, hogy a Jel 9,1-11 a mélységet a démonok 

lakhelyeként aposztrofálja219 ahogyan ezt a zsidó és a keresztény hagyomány exegézisében 

használta, és a Genesis szövegével kötötte össze. 

A jánosi Jelenések idézett hagyományának és a kígyószimbolikának egyik variánsát 

adja  a  hippolytusi  séthiánus  beszámoló,  amelyben  két  kígyó  alak  is  megjelenik.  A 

démiurgikus kígyó, ὄφις, (Ref. 5,19,18) a szöveg szerint a sötét vizekből emelkedik fel és 

mindennek  nemző  oka  (πάσης  γενέσεως  αἴτιος;  5,19,13),  e  mellett  ő  a  lenti  atya 

(πατρὸς  τοῦ κάτω 5,19,16),  a  vizek  elsőszülöttje  (ὁ πρωτόγονος  τῶν  ὑδάτων 

5,19,19)  és  a  sötétség  szele  (ἄνεμος  τοῦ σκότους 5,19,19).  A  beszámoló  további 

narratívája eltér a traktátus hagyományától220, de az arkhón megjelenésének terminológiája 

hasonló221.

 2.1.5 A bibliai második nap  

petSouwou (szó szerint, ami száraz volt; 101,4). 

A terminus használatával  kapcsolatban megjegyezhetjük,  hogy a szerző keveri  a 

bibliai  második és harmadik nap eseményeit.  A száraz elválasztása ugyanis a harmadik 

naphoz  kapcsolódik  (Ter  1,9-10),  de  a  kontextus  egyértelműen  a  második  nap 

kommentárja.

Ezért  két  értelmezés  lehetséges.  Vagy számolhatunk  pl.  a  Zsolt  65,6 lehetséges 

218 A jános Jelenésekben megörökített első vadállat leírása jelentős affinitást mutat az első arkhón alakjával.
219 Az angyalbukás egyik variánsaként értelmezhető a 9. fejezet első verse, amely szerint az alvilágot egy, az  
égből a földre zuhanó csillag nyitja meg (9,1 εἶδον ἀστέρα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεπτωκότα εἰς τὴν γῆν, 
καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἡ κλεὶς  τοῦ φρέατος  τῆς  ἀβύσσου,).  Lehetséges,  hogy  ez  a  kép  befolyásolta  a 
Szophiától aláhulló, és a vizeket mozgásba hozó erő szimbolikáját. Ehhez vö. az ophita hagyományt tárgyaló 
fejezet.
220 De összeegyeztethető a traktátussal rokon iratokkal, amilyen pl. a ParShém. A traktátusban megtalálható 
az OM-ból hiányzó szél szimbolika is (34,9). Rasimus véleménye szerint a ParShém iratból hiányzik az 
ophita szimbolika (Rasimus 2009, 86). Ha feltételezésem helyes, akkor véleménye módosításra szorul, ehhez 
a későbbiekben még visszatérek.  
221 A korábbi szakirodalomban az ophita és naasszénus hagyomány értelmezésében felmerült a pszeudonim 3 
Korintusiakhoz írt levél is, amelyben az átkozott kígyó követésével vitázik a szerző (3,20). A kopt Acta Pauli 
kiadása:  Schmidt 1904.
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hatásával  (ὁ μεταστρέφων τὴν θάλασσαν εἰς ξηράν),  ahol  szintén  ez a  terminus 

jelenik meg222,,  Vagy az is lehetséges, hogy a szilárd boltozat értelmezéséhez kapcsolta a 

száraz jelentését. Ez utóbbit támasztja alá az, hogy a következő mondatban már anyagról 

és az anyagból alkotott égről beszél.

ma \nSwpe (101,6) 

Az  anyagból  alkotta  meg  az  arkhón,  a  szövegrészben  az  ég  szinonimája.  A 

későbbiekben  a  lakhely  értelmezésben  tér  vissza,  minden  esetben  az  arkhóni  lakhely 

jelentésben (102,14.17; 105,1). Itt az első arkhón alkotja (101,6), a 104,32-ben Szabaóth 

teremti önmagának 

tpe 

Első  említésekor  a  bibliai  teremtés  beszámolójához  kapcsolódik  (101,7)  az  első 

arkhón a szárazból elválasztott  anyagból  teremti  (tamio),  a későbbiekben az első (a 

hetedik) égre utal.  A traktátusban több égről is említést tesz a szerző. 

Ha a Szabaóth történet alapján azonosítjuk az említett eget, akkor az ég és a trón 

azonosításához  juthatunk.  Ez  a  kortárs  hagyományokban  elterjedt  tanítás  ismeretét 

támasztja  alá,  amely  Isten  trónja  és  az  ég  azonosításán  alapult223.  Az  ég  pontos 

lokalizálásáról  megosztott  a  kortársak véleménye, a traktátus  szerzője a  trónt a hetedik 

égben helyezte el224.   

A teremtési narratívában megjelenik az az ég, amelyen Szophia elhelyezi a napot, a 

Holdat és a csillagokat (112, 1-9).

A  nyolcadik  ég  a  fénylő  Ádám  eredeti  lakhelye  (112,11-12),  de  a  sikertelen 

felemelkedés  miatt  a hetedikben foglal  helyet,  és teremt magának aiónt (112,14) ehhez 

idézi a szerző Hieralias próféta írását a hetedik kozmoszról (112, 24). 

A káosz hét egének lakói és urai az arkhónok (1021-2), ezeket az egeket az első 

arkhón teremti (102, 13).

A hat eget éri a Zavarkeltő pusztítása (112,27-29).

222 Crum 601b
223 Pl. Ez 1,22; Jel 8,1 ; 16,11; 21,2.
224 A fenti világ leírására nem tér ki részletesen, de a fényként leírt pléroma – amelynek alapjellemzője a  
JánAp  szerője  szerint  a  fény-víz,  a  bibliai  felső  vizek  (Gen  1,2)  gondolatára  épülhetett,  amelynek  
felhasználását tükrözi a Jel 4,6:  ώπιον τοῦ θρόνου  ὡς θάλασσα  ὑαλίνη,  ὁμοία κρυστάλλῳ.  A Jel 
idézetre a hetesség vizsgálatában visszatérek.  
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 2.1.6 A bibliai harmadik nap terminusai I.

kaH (101,9) 

Az  első  arkhón  a  szárazból  elválasztott  anyagból  teremti  a  földet.  A  szerző  a 

megalkotáskor  a  zsámoly  (Hupopodion 101,8)  szimbólumát  használja.  A 

későbbiekben jelölheti  a földet, azt a földet, amelyből a földi Ádámot megformálják az 

arkhónok, amely nem azonos a paradicsommal, hanem alatta lokalizálható (120,35-121,2). 

Attribútumként is szolgálhat: A 121,12-ben ez jelöli a földi lényt [az embert], rm\nkaH)

kosmos

A terminus vonatkozhat az anyagi világra, de jelölheti az arkhónok saját kozmoszát 

is (pl. 120,34-35).

Tartarosz 

Az alvilág  differenciálódására  mutat,  hogy a fentebb említett  mélység  mellett  a 

Tartarosz is megjelenik. A büntetés helyeként aposztrofálható (102,34 tartaros). A 

a narratíva szerint a Zavarkeltőt kötözi meg és taszítja a Tartaroszba Pisztisz lehellete.
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A bibliai negyedik nap terminusai I.

arxei

Az uralkodás görög terminusa többször is megjelenik az első arkhóni hatalommal 

kapcsolatban. Első alkalommal (100,4) az első arkhón megjelenésével kapcsolódik össze, 

és  Pisztisz  akaratát  fejezi  ki  a  fentebb  már  bemutatott  uralkodásra  vonatkoztatva.  A 

második  előfordulás  (102,6)  kontextusa  megismétli  Pisztisz  akaratát,  de  ebben  a 

narratívában  elválik  az  arkhónok  létrette  és  a  preegzisztens  képmás  uralkodása.  A 

harmadik előfordulás Szabaóth birodalmát jellemzi (105,15), és a 72 isten megjelenését 

magyarázza, akik uralkodnak a 72 nyelven.

A terminus  a  Genesis  szövegében  is  megjelenik,  és  ez  alapján  összevethető  az 

arkhónok és a világítók (a Nap, a Hold és a csillagok) szerepköre (Ter 1,18 καὶ ἄρχειν 

τῆς ἡμέρας καὶ τῆς νυκτὸς). 

A terminus  megjelenése  lehetőséget  ad arra,  hogy az  arkhónok létrejövése  és  a 

bibliai negyedik nap története között terminológiai szinten összefüggést keressünk225.

A  bibliai  negyedik  nap  terminológiáját  más  narratíva  is  örzi.  Szabaóth  trónra 

emelésének  narratívájában  jelenik  meg  az  a  kifejezés,  hogy  tpistis  de 

tsofias porJ\F  epkake  (Pisztisz  Szophia  elválasztotta  a  sötétségtől,  ti. 

Szabaóthot 106,11-12)

A porJ epkake kifejezés eredetéről azt jegyezhetjük meg, hogy utalhat a 

Ter 1,4-re (elválasztotta a világosságot a sötétségtől)226.

A Genesis szövegéhez világosan kötődő szövegrész a traktátus későbbi részében 

szerepel. Szophia az ágens, és a Pisztisztől kapott hatalommal alkotja meg a bolygókat és a 

csillagokat (112,3-9).

astamio  \nH\nnoG  \nreF\r  ouoein  m\n  \nsiou  throu 

askaau H\n tpe atrou\r  ouoein eJ\m pkaH auw seJwk 

ebol \nH\nshmeion  \nxronos  m\n  H\nkairos  m\n  H\nr\mpooue 

auw H\nnebate m\n  H\nHoou m\n  H\nouSh m\n  H\nsousou m\n 

225 Az értelmezéshez a későbbiekben még visszatérek.
226 Crum a porJ ebol kifejezést hozza a Ter 1,4-ben szereplő διεχώρισεν fordításához  (272b).
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pkeseepe thrF  auw \nteeiHe apma thrF/ \rkosmei HiJ\n 

tpe 

A szöveg  a  Ter  1,16-17  szövegén  alapszik:  καὶ ἐποίησεν  ὁ θεὸς  τοὺς  δύο 

φωστῆρας τοὺς μεγάλους, τὸν φωστῆρα τὸν μέγαν εἰς ἀρχὰς τῆς ἡμέρας καὶ 

τὸν φωστῆρα τὸν ἐλάσσω εἰς ἀρχὰς τῆς νυκτός, καὶ τοὺς ἀστέρας. 17 καὶ ἔθετο 

αὐτοὺς ὁ θεὸς ἐν τῷ στερεώματι τοῦ οὐρανοῦ ὥστε φαίνειν ἐπὶ τῆς γῆς. 

A különbségek azonban más forrást is feltételeznek. A bibliai szöveg nem említi a 

csillagokat, míg az uralkodás, a nappal és az éjszaka elválasztása és az égen való ragyogás 

motívumai  a  traktátus  szövegéből  hiányoznak.  Mindezek  előtt  azonban  ott  áll  az  a 

különbség, hogy a Genesis szövegében Isten teremt, a traktátusban Szophia. 

Az ebben a kontextusban megjelenő Szophia világosan különbözik Pisztisztől, amit 

az  is  kifejez,  hogy  alsó  égben  van  (112,1  tsofia  de  etH\n  tpe 

\mpsampit\n)227

227 Feltételezhető, hogy a valentiniánus rendszerekre jellemző alsó Szophia elnevezése is szerepet játszhatott 
a terminológiában.
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 2.1.7 Az arkhónokra vonatkozó tanítások

Az arkhónok létrehozásának narratívája (100,29-102,11) Painchaud megállapítása 

szerint  részben  az  árnyék  (Ter  1,2;  1,9  és  küriosz (Isa  66,1))  keveredése  alapján 

magyarázható228.  Elfogadva  feltételezését  a  fentebb  már  említett  és  a  korai  keresztény 

hagyományban megjelent árnyék és a bukott angyal közötti párhuzamot kifejtő exegetikai 

hagyomány jelenlétét erősíthetjük meg.

Az első arkhón teremtésének leírásában hangzik el az, hogy az  ige által (102,14 

<τώ  λόγω).  Painchaud  felvetése  szerint  a  kifejezés  a  Zsolt  32,6  alluziójaként 

értelmezhető229. 

Majd a teremtmények (egek és világok) jellemzésére használja a szerző a szépek 

kifejezést (102,14 <καλοὶ), amit Painchaud az első redakció során a szöveghez illesztett 

terminusként értelmez, amely a Ter 1,8-ból származhat.230

atpe  smnt\s  m\n  peskaH  (102,35-103,1)  az  ég  és  a  földje 

megszilárdult.  Painchaud  a  Prov  8,26-30  alluziójaként  értelmezi  a  szövegrészt231,  és  a 

perszonfikált  Bölcsesség  jelenléte  erősít.  Érdemes  megjegyezni,  hogy  Jaldabaóth 

Szophiájáról  beszél  a  szerző  (tsofia \ni\a\l\d\a\b\a\w\q  103,1),  és  ezzel  is 

hangsúlyozza a lenti világra vonatkozást.

A feltételezhető hatások között számolni kell más biblikus hagyomány hatásával is, 

amely szintén a  Genesis kommentár  jelleget  erősíti:  „Aki megszilárdította  az eget  és a 

földet” (Isa 42,5). A traktátus teológiai nézőpontjához azonban közelebb állhat az Isa 42,5, 

a kontextushoz (a Zavarkeltő pusztítása) a legközelebbi párhuzamot a Jer 10,10-12 kínálja, 

amelyben  több  motívum  együttállása  szolgálhatott  a  szövegrész  megalkotásához,  de 

megemlíthető a Prov 8:27.

askwH (99,4 < ζηλουν) 

A kopt terminus lehetett a φθόνος fordítása is. A kérdést Painchaud az első arkhón 

alakjával hozza összefüggésbe, és így a terminus mutathat az LXX (pl. Isa 9.6 és 27,32) 

228 Painchaud 1995a, 271-272.
229 Painchaud 1995a, 281.
230 Painchaud 1995a, 282.
231 Painchaud 1995a, 286.
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vagy a  platonikus  hagyomány  (Tim 29e)  irányába232.  A szöveg kontextusa  alapján  ezt 

annyiban  módosíthatjuk,  hogy  a  Genesis  kommentár  jellegből  következően  szerzőre 

hathatott  a  korai  keresztény hagyományokban  elterjedt  értelmezés,  hogy az  árnyékot  a 

bukott  angyallal  (angyalokkal)  azonosították  (pl.  Órigenész  és  az  origeniánus 

hagyomány)233. 

99,33-4

A  töredékes  szöveg  rekonstrukciója  kérdéses.  Böhlig  az  aFpwt  de 

[eHoun] H\m pxaos mellett foglalt állás, míg Schenke és Bethge  aFpwt de 

[erat]s? H\m pxaos olvasat mellett234. 

A szöveg a perszonofikált zavar cselekedetére vonatkozik. Ha feltételezzük, hogy 

itt a zavar menekülését mondja el a szerző, akkor a Böhlig javaslata mellett kell érvelni 

(vagy az ebol kiegészítés mellett), vagyis az elfutott a káoszba megoldás mellett.

Ezt az értelmezést támaszthatja alá az is, ha a koptra fordított görög igét próbáljuk 

azonosítani, mert Crum az ἀποδιδράσκω igét is megemlíti235. 

Ha ez állt  a görög eredetiben is, akkor a szerző azt kortárs zsidó és keresztény 

hagyományban  is  ismert236 etimológiát  dramatizálta  a  mitologikus  történetben,  amely 

szerint  a  δράκων (a  sárkány,  kígyó,  a  gonosz,  az  ős-kígyó)  főnév az  ἀποδιδράσκω 

igéből ered.   

Ha ez a feltételezés helyes, akkor a kopt szöveg jelentése: „elfutott tőle a káoszba”.

 2.1.8 Az első arkhón 

 Az  aFJi  eoou és   ti  eoou (103,4-6)  kifejezések  értelmezésében 

Painchaud a zsoltárokra hivatkozik, és a terminusok használatához feltételezése szerint a 

αἰνεῖν / εὐλογεῖν és a δοξάζειν lehet a forrás és ezáltal a Zsolt 21,24 vagy Zsolt 148,1-

2237

232 Painchaud 1995a, 242.
233 A kérdéshez az első nap kommentárjának értelmezésében visszatérek.
234 Painchaud nyitva hagyta a kérdést, és lábjegyzetben sorolta a lehetőségeket.1995a, 150.
235 Crum 274a
236 Pl. Philón, ant.Theophilosz (Aut 2,28)
237 Painchaud 1995a, 290
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\nnine \mmouei 

Az  arkhón  formája,  (oroszlához  hasonló,  a  gr.  <λεοντοειδής,  100,7)238.  A 

kifejezés eredetéről megoszlik a kutatók véleménye, az oroszlán gazdag szimbolikájából 

főként  a  Zsolt  (16,22  és  21,22)  és  az  1Pét  5,8  verseit  idézik  a  kutatók239.  A források 

tükrében a bukott angyal formájának már a Tamás evangélium logionjában is felismerhető 

diabolikus elképzelése lehetett a legnagyobb hatással a szövegre240.

A megjelenés

Az első arkhón megjelenésének leírásában is kettősség figyelhető meg. Először a 

vizekből jelenik meg, majd a két mondattal későbbi leírásban új taggal bővül a szerkezet, 

mert az egyik motívum a vizek mélysége,  amelyben mozog az arkhón (100,10-11 H\m 

pSik \n\mmoou eFkim).  A mélység (Sik)  több görög terminus fordítására is 

alkalmas,  Crum  a  βαθος,  βοθρος,  λακκος,  αβυσσος,  ταρταρος terminusokat 

sorolja241. A leírás részletes elemzését elkerülve242, most csak megemlítem, hogy a szerző 

teológiáját is jellemzi a mélységre alkalmazott terminus választása, mert itt nem a görög 

terminus fordítására bevett pnoun terminus használta (ahogy pl. 99.34, 103.24, 104.11, 

126.22.34, 126.3).

A blaszfémia

A  blaszfémia  formája  alapján  (103,11-13)  Painchaud  nemcsak  a  kelszoszi 

beszámolót idézi (δεῖται δὲ οὐδενὸς ὁ θεός VI,52,20), hanem az elterjedt értelmezésnek 

megfelelően az Isa 46,9 verset243. 

A  párhuzam  elfogadható  azzal  a  kiegészítéssel,  hogy  ez  nem  egyszerúen  a 

hasonlóságot  illusztrálja,  hanem  egyszersmind  alátámasztja  a  traktátus  és  az  ophita 

hagyomány között feltételezett rokonságot, azért is, mert a formula ezen formában csak 

ebben a két iratban maradt fenn.

Másfelől azonban megjegyezhetjük,  hogy a 'nincs szükségem semmire'  kifejezés 

238 Painchaud 1995a, 262
239 Barc 1980, Fisher-Mueller 1990, Jackson 1985,  
240 Mind az arkhón jellemzését, mind a teremtési narratíva elemzését lásd fentebb.
241 Crum 556a
242 Ehhez a későbbiekben visszatérek.
243 Böhlig 48, Painchaud 1995a 291 (116.lj.) és 292.
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származhat a Jel 3,17-ből is. λέγεις ὅτι πλούσιός εἰμι καὶ πεπλούτηκα καὶ οὐδενὸς 

χρείαν  ἔχω.  Az  utolsó  rész  szó  szerint  jelölheti  az  arkhón  kijelentését.  Pisztisz 

cáfolatának  foglalata  pedig  a  vers  folytatásából  származhat,  amely  a  tudatlanság 

hangsúlyozásával indul:  καὶ οὐκ οἶδας ὅτι σὺ εἶ ὁ ταλαίπωρος καὶ ὁ ἐλεεινὸς καὶ 

πτωχὸς καὶ τυφλὸς καὶ γυμνός244.

Ezt  a  rokonságot  támaszthatja  alá  az  is,  hogy  a  Je ouw terminust245 az 

ἀναγγελλειν fordításaként fogadja el, amely származhatott az Isa idézett kontextusából 

(41,21-23)246.

 2.1.9 Pisztisz kinyilatkoztatása

Pisztisz Szophia proklamácójában, az arkhónra váró és a fénylő, halhatatlan ember 

által beteljesülő ítélet szövege eredeztethető az Isa 41,25247-ből: ἐρχέσθωσαν ἄρχοντες 

καὶ ὡς  πηλὸς  κεραμέως  καὶ ὡς  κεραμεὺς  καταπατῶν  τὸν  πηλόν  οὕτως 

καταπατηθήσεσθε.

Painchaud  véleményét,  aki  az  Isa  szöveghelyre  és  az  1  Kor  15,24-27  versekre 

hivatkozik248,  azzal egészíthetjük ki, hogy az agyagedény szimbóluma a teremtett emberre 

elterjedt volt mind a zsidó, mind a keresztény hagyományban, és főként az apokaliptikus 

irodalomban  tett  szert  nagy hatásra.  Ennek  alapján  azt  mondhatjuk,  hogy fenntartható 

Painchaud véleménye, de számolni kell közvetítő forrás lehetőségével is. A traktátusban 

később megjelenik  a  hasonló konnotációkat  sejtető  σκεῦος terminus  is,  a  földi  ember 

megformálásának kontextusában (115,4)249.       

Pisztisz válaszának első felében az ourwme \naqanatos \rr\mouoein 

kifejezés  áll  (103,19).  Az  értelmezések  két  irányba  mutatnak,  vagy  egyetlen  alak 

244 A szöveg folytatásának terminológiája hasonló a Szabaóth történet terminológiájához:  ζήλευε οὖν καὶ 
μετανόησον (3,19), és különösen a 21. vers  Ὁ νικῶν, δώσω αὐτῷ καθίσαι μετ' ἐμοῦ ἐν τῷ θρόνῳ 
μου, ὡς κἀγὼ ἐνίκησα καὶ ἐκάθισα μετὰ τοῦ πατρός μου ἐν τῷ θρόνῳ αὐτοῦ. Ehhez a Szabaóth 
történet elemzésében még visszatérek. 
245 Crum 475b.
246 Painchaud 1995a 292-293.
247 Painchaud 1995a, 297.
248 Painchaud 1995a 297.
249 Az értelmezéshez a későbbiekben visszatérek.
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leírásaként  fogják  fel250,  vagy  egyetlen  létező  két  aspektusáról  szóló  beszámolónak 

tekintik251.  Ezek  mellett  feltételezhető  az,  hogy  a  kifejezés  eredetileg  két  létezőre 

vonatkozott, amelyet a szerző a szöveg megírásakor egy alakká rendezett. Ha ez az eset áll 

fenn,  akkor  az  ophita  hagyomány  beszámolójához  juthatunk  közelebb.  Ebben  a 

kontextusban  a  halhatatlan  és  a  fény  a  megkülönböztetés  alapja,  míg  az  ophita 

beszámolóban az első és a második ember jelenik meg. Mindkettő forrása lehetett  az a 

Septuagintában megjelent hagyomány, amely Ádám leírásában használta az ember és az 

emberfia kifejezéseket.

Meg kell jegyezni, hogy a későbbiekben az „ember”hez az „igaz” jelző is társul. Ez 

párhuzam nemcsak az Eug traktátusaal, hanem az újszövetségi hagyománnyal is, ami így 

közös forrásnak tekinhető. 

Az ítélet  végső bekövetkezésének módja (103,27-28) – és az ezt  tükröző végső 

pusztulást prófétáló záró sorok szimbolikája (126,36-127,1) – szintén a bibliai hagyomány 

hatását  tükrözi.  A  Jel  17,8  Τὸ θηρίον  ὃ εἶδες,  ἦν  καὶ οὐκ  ἔστι,  καὶ μέλλει 

ἀναβαίνειν  ἐκ τῆς  ἀβύσσου καὶ εἰς  ἀπώλειαν  ὑπάγειν· terminológiája szinte szó 

szerint ismétlődik a traktátusban.

 2.1.10 A Szabaóth történet

Szabaóth hatalomhoz jutása

A traktátus leírásában a fényhez jutás játssza a fő szerepet, amely egyet jelent a 

hatalom megszerzésével a káosz erői felett (104,6-10).

sabawq/  Ge \ntareFJi ouoein aFJi ounoG \necousia/ 

eHoun endunamis throu \mpxaos 

A név szerzés

A  traktátusban  a  pJoeis  \n\nGom kifejezés  jelenik  meg  (<κύριος τῶν 

δuνὰμεων), amelynek közeli ószövetségi párhuzamai vannak.252 

A felemelés253

250 Pl. Böhlig fordítása 49, 
251 Painchaud az eszaktologikus figura élet és a gondolkodás megkülönböztetés hatását látja 1995a 296-7
252 Painchaud a Zsolt 58,6 verset idézi. 1995a, 309.
253 A felemelés és a Szabaóth történetet külön fejezetben elemzem.
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Pisztisz  hét  arkangyalt  küld a  fényéből,  hogy felemeljék  Szabaóthot.  Painchaud 

véleménye szerint a trón előtt  álló hét angyal  zsidó és keresztény forrásokból is ismert  

motívumát  használta  fel  a  szerző254,  és  ehhez  a  Jel  8,2-t  idézi:  καὶ εἶδον τοὺς  ἑπτὰ 

ἀγγέλους  οἳ ἐνώπιον  τοῦ θεοῦ ἑστήκασιν,  καὶ ἐδόθησαν  αὐτοῖς  ἑπτὰ 

σάλπιγγες.

Véleményét kiegészítve azt mondhatjuk, hogy a legnagyobb eltérés a két szöveg 

között az angyal és arkangyal terminusok használata, ill. az, hogy Szabaóthot Jaldabaóth 

helyére emelik. Ehhez kapcsolódik, hogy a traktátus rendszerében még három arkangyal 

kerül mellé (104,22-26)255. A Jel. könyvében megjelenő angyalok szerepe más, a hetedik 

pecsét feltörése után az egyes csapásokat jelzik a harsonák megfújásával. 

Átfogóan azt állapíthatjuk meg, hogy (1) a traktátusban Szabaóth a hetesség ura 

lesz,  de ettől  megkülönböztethető egy alsó hetesség,  amelyet  Jaldabaóth vezet256.  (2) A 

trónra  emelés  narratívájában  a  Mihály  történet  elemei  jóval  közelebbi  hasonlóságokat 

mutatnak. (3) Ennek részben magyarázataként szolgál, hogy a jánosi Jelenések könyve is 

megőrizte a hagyományt, sőt, az is feltételezhető, hogy forrásként szolgált.

A trón-látomás

A Szabaóth  történetben  szereplő  trón  látomás  forrásaként  az  Ezekiel  látomását 

tartja  számon a  szakirodalom (Ez 1,26 és  10),  és  ezáltal  egy olyan  zsidó  hagyományt 

feltételez, amely később a trón-misztika irataiban jelent meg257. Ehhez hasonló a Jel 4-ben 

szereplő trón motívum is258.

Szabaóth  trónjának  leírásában  a  biblikus  motívumok  mellett  jelentős  szerepet 

kapott  a számszimbolika is. Ez alapján azt állapíthatjuk meg, hogy az említett  források 

mellett a 72-es számhoz kapcsolódó biblikus hagyomány is szerepet játszott a szövegrész 

megírásában259.

254 Painchaud 1995a 312.
255 Ezeket Painchaud a Jel 14,6-9 allúziójaként értelmezi. 313.
256 A motívum az ophita hagyományban is jelen van, ezért a későbbiekben visszatérek az értelmezéséhez.
257 Ehhez Bethge 1975 és Fallon 1978, 103.
258 Böhlig 52, Painchaud 1995a 317.
259 A traktátusban a beszámoló említi a népek 72 istenségét és 72 nyelvet. Ehhez vö. Schoedel 1970, Culianu 
1981. Painchaud 1995a 319-320.
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 2.1.11 A szűz és a vér

A fénylő Ádám megjelenése és az ehhez kapcsolódó etimológiai fejtegetés után a 

szerző a vér szimbólumához fordul. 

Pronoia  földre  hullatott  fényét  a  szűz  véreként  definiálja  a  szerző,  amit  tisztel 

minden arkhón, a föld pedig megtisztult  általa  (108,25-28).  au\rtima \mpsnoF 

\ntparqenos \nGi necousia throu pkaH de aFtoubo etbe 

psnoG260 \ntparqenos

A szűz vére kifejezés eredetéről Böhlig a rituális vér szimbolikájára következtet (és 

ezt az értelmezést követi Bethge is), Painchaud pedig Rahab történetére. Ha feltételezzük, 

hogy a második részben nem a másoló hibáját tükrözi, hanem a noG értelmezését akarta 

kifejezésre  juttatni,  akkor  az  első  (idős),  a  régi  szűz  fordításhoz  jutunk,  amely  Éva 

szimbolikájához tartozik. 

A vér szimbolikája a traktátusban több funkciót is betölt. Ebből ered a vágy, amely 

elterjed a káosz szféráiban és az emberek között (109,8-21), és ebből eredezteti a szőlőt, a 

fügefát ás a gránátalmafát (109,25-110,1). 

 2.1.12  Szent víz

A traktátus szimbólumai között a szent víz (108, 28-109,1) kitüntetett. Ez részben a 

Genesis  kommentár  jellegből  adódik,  részben abból,  hogy a keresztény hagyományban 

megjelent keresztségre utalhat. 

A kommentárok egyet értenek abban, hogy a szent vízre utalás glossza jellegű261. A 

szűk  kontextusban  megjelent  eulogon terminus  miatt  Bethge  idézetnek  tartotta262. 

Painchaud szerint nem lehetetlen, hogy egy keresztségi rítus allúziójáról van szó263.  

Ha a  korai  keresztény teológia  tanításai  között  próbálunk  párhuzamokat  találni, 

akkor  megerősíthetjük  a  kommentárok  véleményét,  és  Krisztus  keresztségének 

szimbolikájában találhatunk hasonló leírásokat264.

Ennek tanúja pl. Epiphaniosz, aki az ebioniták evangéliumából idézi a keresztségre 

260 A snoG terminust a kommentárok snoF-ra módosítják, és így a fenti fordításhoz jutnak..
261 Böhlig 1962,60; Bethge 1975, 288
262 Bethge 288
263 Painchaud 1995a, 359 
264 A keresztség és a megvilágosítás szimbolikájához: Ant. Ignatius Ad eph 19,3 Zsid 10,26 tudatlanság, bűn, 
1 Tim 1,13 Aristides Apologia 17,4 Hipp eis to onoma 4,16 Auqa ignita (Mt 3,11; ApCsel 2,3
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vonatkozó  leírást  (Pan  30,13):    καὶ εὐθὺς  περιέλαμψετὸν τόπον φῶς μέγα.  A 

hagyományt ismeri Justinosz is: (Dial. Tryph. 88.3) és tűz ragyogott fel a Jordánon. καὶ 

πῦρ άνήθ ἐν Ἰορδάνῃ. 

A  traktátus  szövegéhez  nagyon  hasonló  értelmezést  Hippolütosznál  találunk  az 

Énekek éneke örményül fennmaradt kommentárjában (2.7-8)265: „a Szentlélek leküldetett a 

vizekre, megtisztította a vizeket.”.

Hippolytus értelmezése több szempontból is lényeges szemtanúja a hagyománynak. 

A traktátus értelmezésében azért kitüntetett, mert a vizet Pisztisz Szophia képmása tisztítja 

meg  a  szerző  szerint  (108,28-31):  \nHouo de \nHouo apmoou toubo 

Hit\m  peine  \ntpistis  tsofia  taei  \ntaHouwnH  ebol/ 

\mparxigenetwr/ Hn\n\mmoou.

A  leírás  és  a  Hippolytus  beszámolója  által  megmutatott  értelmezés  alapján 

felvethető annak lehetősége, hogy a primer forrásokban toposzként jelen lévő „képmás” 

feltűnését  ebből  a  szempontból  értelmezzük.  Ez  azt  jelentheti,  hogy  a  mitologikus 

narratívák megkonstruálásához Krisztus keresztségének újszövetségi leírása szolgálhatott 

alapul, és az alászálló Szentlélek alakját kapcsolták a szerzők a Genesis beszámolójához. 

Ezt az értelmezést megerősíti, ha az ophita hagyomány első nő alakja (a Szentlélek) 

és a traktátus Pisztisz alakja között feltételezhető azonosság alapján értelmezzük a fentebbi 

szövegrészt a traktátusban266.

 2.1.13 Erósz

A traktátusban az első vérből megjelenő erószt a kommentárok a kortársak között is 

ismert  Erósz  és  Pszüché  történetre  vezetik  vissza267.  Ha ezt  elfogadjuk,  akkor  azt  kell 

megállapítani, hogy a szerző olyan mértékben alakította át, amely csak néhány vonásában 

őrízte meg a forrását.  

Az alak alapjellemzője a traktátusban az, hogy androgün (HoutsHime 109,2). 

Perszonifikált  férfias  aspektusa  Hi\m\i\r\h\r\is (Himeros)268 a  tűzből  és  a  fényből  való 

(eFo \nkwHt ebol H\m pouoein 109, 3-4)

265 Az angol fordítás alapján közlöm a szöveget: [The Spirit] was sent down over the waters and it purified 
the waters.  Smith, Yancy: Hippolytus' commentary "On the Song of Songs" in social and critical context. 
2009, 471.
266 Ehhez lásd fentebb az ophita hagyomány elemzését.
267 Böhlig 1962, 62; Bethge 1975, Tardieu, Painchaud 1995a. 361.
268 Painchaud átírását követem, Böhlig: Hi<mh>pis
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Nőiessége, a vér lelke, Pronia lényegéből ered (teFm\ntsHime et\n\mmaF 

ouyuxh \nsnoF ouebol te H\n tousia \ntpronoia  neswF 

109,4-6).

A mitologikus  történettel  a  szerző célja  az,  hogy illusztrálja  a  vágy elterjedését 

először a szférikus hatalmak között (1), majd az emberi szférában is (2). 

1.)

A káosz istenei és az angyalai közötti elterjedését a lámpa fényének hasonlatával 

szemlélteti a szerző (109,9-16). \nqe ebol H\n ouHhb\s ouwt Sare HaH 

\nHh\b\s  Jero  auw  piouoein  ouwt/  \mmau  pH\h\b\s  de 

maFGwJb

A hasonlat elterjedését mutatja, hogy már a platóni corpusban is feltűnik, de főképp 

az ismeret átadásának szimbólumaként használatos. Numéniosz az Eusebiosz Praeparatio  

Evangelicajában  (XI,18) megörzött 14.töredéke szerint a tudás kincsével kapcsolta össze: 

„ez a szép kincs a tudás, mely javára válik annak, aki befogadja, de az sem veszti el, aki 

adja. Olyan ez, mint mikor azt látod, hogy az egyik fáklya, melyet egy másikról gyújtottak 

meg, világít, de a fényt nem a másiktól rabolta el, csupán a benne lévő anyag gyulladt meg 

annak tüzénél.”269.  

2.)

Az a jellemző, hogy a szerző az angyalok és emberek közötti relációban szerepelteti 

Erósz alakját, egyértelműen a bibliai hagyományra megy vissza, mert az angyalok és az 

emberek  közötti  egyesülésről  van  szó.  A  traktátus  szövege  a  Ter  6,1-3  összetett 

hagyománytörténetének azon részéhez sorolható, amely az angyalok által elterjesztett erósz 

és a hédoné eredetmítoszaként közelítette meg a bibliai verseket270.

    

269 Ford Bene L. Somos R. (szerk.): Középső platonizmus. Bp., Osiris 2005, 194.
270 Az angyalok bukásának számos feldolgozása van. A vágy motívuma domináns a hénoki hagyományban, 
amely  a  Semíhaza  történetre  vezethető  vissza  (ehhez  Dobos  K.D.  in  Fröhélich-Dobos).  A  keresztény 
hagyományban  is  jelentős  szerepet  játszik.  Megjelenik  pl.  Irenaeusnál  (Dem  18)  a  Pseudo-
Klementinumokban  is,  Lactantiusnál.  A  fenti  kontextushoz  és  ezzel  a  traktátus  koncepciójához  is  a 
legközelebbi párhuzam Justinosznál olvasható (2Apol 5,3-4), aki szerint a démonok a virrasztók és a földi 
asszonyok  kapcsolatából  születtek,  és  a  bukott  angyalok  tartották  szolgaságban  az  embereket  a  mágikus 
iratokkal, megfélemlítésekkel, csapásokkal,  illat, ital és véráldozatokkal. Ez a felsorolás hasonló a traktátus 
beszámolójához (123,8-12).
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 2.1.14  A paradicsom

A növények megjelenésének leírása a Ter 1,11-14 allúziójaként értelmezhető, és a 

harmadik nap kommentárjaként azonosítható271. A szerző a szőlőtő, a gránátalmafa és a 

fügefa megjelenésére tér ki, a többi növényre általánosságban utal (ezen kívül az ismeret, 

az élet fáit és az olajfát is csak később mutatja be a paradicsom kertjének jellemzésében)272. 

A leírásban világosan megjelenik a szerző nézőpontját hordozó kifejezés, „a hatalmak és 

angyalaik magja  (sperma \n\necousia m\n n nouaggelos, 110,1).

Átfogóan azt mondhatjuk, elfogadva a kommentárok véleményét, hogy a narratíva 

nagy hasonlóságot mutat a hénokhi leírások egyes elemeivel, de a szőlő, a gránátalmafa, a 

füge  és  a  tövisbokor  szimbólumainak  együttállása  más  forrásból  is  eredhet.  Az  egyik 

lehetséges forrás Jotam meséje, amelyben ezek a szimbólumok együtt állnak (Bir 9,8-15): 

8 πορευόμενα  ἐπορεύθη τὰ ξύλα τοῦ χρῖσαι  ἐφ᾿ ἑαυτὰ βασιλέα καὶ εἶπον τῇ 

ἐλαίᾳ· βασίλευσον ἐφ᾿ ἡμῶν. 9 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἡ ἐλαία· μὴ ἀπολείψασα τὴν 

ποιότητά μου, ἐν ᾗ δοξάσουσι τὸν Θεὸν ἄνδρες, πορεύσομαι κινεῖσθαι ἐπὶ τῶν 

ξύλων; 10 καὶ εἶπαν τὰ ξύλα τῇ συκῇ· δεῦρο βασίλευσον ἐφ᾿ ἡμῶν. 11 καὶ εἶπεν 

αὐτοῖς ἡ συκῆ· μὴ ἀπολείψασα ἐγὼ τὴν γλυκύτητά μου καὶ τὰ γενήματά μου 

τὰ ἀγαθά, πορεύσομαι κινεῖσθαι  ἐπὶ τῶν ξύλων; 12 καὶ εἶπαν τὰ ξύλα πρὸς 

τὴν ἄμπελον· δεῦρο βασίλευσον ἐφ᾿ ἡμῶν. 13 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἡ ἄμπελος· μὴ 

ἀπολείψασα  τὸν  οἶνόν  μου  τὸν  εὐφραίνοντα  Θεὸν  καὶ ἀνθρώπους, 

πορεύσομαι κινεῖσθαι ἐπὶ τῶν ξύλων; 14 καὶ εἶπαν πάντα τὰ ξύλα τῇ ράμνῳ· 

δεῦρο σὺ βασίλευσον  ἐφ᾿ ἡμῶν. 15 καὶ εἶπεν  ἡ ράμνος πρὸς τὰ ξύλα· εἰ ἐν 

ἀληθείᾳ χρίετέ με ὑμεῖς τοῦ βασιλεύειν ἐφ᾿ ὑμᾶς, δεῦτε ὑπόστητε ἐν τῇ σκιᾷ 

μου· καὶ εἰ μή, ἐξέλθοι πῦρ ἀπ᾿ ἐμοῦ καὶ καταφάγοι τὰς κέδρους τοῦ Λιβάνου.  

271 Painchaud 1995a 367
272 Megjegyezhetjük, hogy ezek mellett az ismeret és az élet fáját említi név szerint a szerző. Az öt fa elterjedt  
az apokrif hagyományban. Ez olvasható pl. A János és Jézus közötti apokrif dialógusban. Ehhez Hennecke-
Schneemelcher 388.
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 2.1.15  Epithümia

A vágy (110,6) terminus azonosításához Painchaud két hipotézist fogalmaz meg, 

amely  két,  eltérő  lehetőséget  rejt.  Vagy  pozitív  értelemben  vagy  negatív  értelemben 

értelmezhető, attól függően, hogy Szabaóth (az igazság perszonifikációja és a paradicsom 

teremtője) pozitív vagy negatív értelmezésben jelenik meg273. 

Ha a Genesis kommentár jellegből indulunk ki, akkor a mondat:  tepiqumia 

H\n tmhte \n\nShn eneswou euo \nlaHlH vágy a  szép és  nagy fák 

között, vagyis a megoldás a Ter 2,9 alapján (καὶ ἐξανέτειλεν ὁ θεὸς ἔτι  ἐκ τῆς γῆς 

πᾶν ξύλον) azonosítható. A vers második része a mondat folytatásához kapcsolható, ha 

elfogadjuk  azt  a  hipotézist,  hogy a  eneswou euo \nlaHlH  a  ὡραῖον  εἰς 

ὅρασιν  καὶ καλὸν  εἰς  βρῶσιν alapján  értelmezhető274.  A  H\n tmhte  az  LXX 

következő tagmondatából (2,9) származhat: ἐν μέσῳ. A fák között lakozó vágy a Ter 3,8-

hoz  is  kapcsolódhat,  és  ebben  az  esetben  is  Szabaóth-tal,  a  paradicsom  teremtőjével 

hozható  összefüggésbe  a  mondat:  Καὶ ἤκουσαν  τὴν  φωνὴν  κυρίου  τοῦ θεοῦ 

περιπατοῦντος ἐν τῷ παραδείσῳ τὸ δειλινόν, καὶ ἐκρύβησαν ὅ τε Αδαμ καὶ ἡ 

γυνὴ αὐτοῦ ἀπὸ προσώπου  κυρίου  τοῦ θεοῦ ἐν  μέσῳ τοῦ ξύλου  τοῦ 

παραδείσου.

Az  ἐν μέσῳ fordításához azt kell  megjegyezni,  hogy a 2,9-ben a kert közepére 

vonatkozik és a kert közepén álló fára. Ez a jelentés ismétlődik a 3,3-ban (τοῦ ξύλου, ὅ 

ἐστιν  ἐν  μέσῳ τοῦ παραδείσου),  de  a  3,8-ban  inkább  a  a  fa  alatt  értelemben 

használatos  a  Septuaginta  szövegében  a  Sing.  használata  miatt.  A  traktátus  szerzője 

figyelembe vette ezt a módosulást275. 

 A vágy terminusa a korai keresztény hagyományban – hasonlóan a kortárs zsidó 

értelmezésekhez  –  az  Énekek  éneke  kommentárok  egyik  visszatérő  toposza276.  A vágy 

273 A másik értelmezési  szál  a  Ter 3,23-tól  vezethet:  τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς. Ehhez  Painchaud 
1995a, 369.
274 Painchaud a Ter 3,6-ban olvasható jellemzéssel kapcsolja össze: καλὸς- ἀρεστὸς-ὡραῖός (1995a, 369)
275 Ehhez a későbbiekben visszatérek, mert az értelmezés teológiai konzekvenciájának tekinthető nemcsak a 
bűnbe esett emberpár elhelyezkedése, de vélhetően a fában elhelyezkedő Szophia narratívájában is szerepet 
játszott.
276A hagyomány másik szála a hénokhi hagyományhoz kapcsolódik, amelyben a bukott angyalokhoz kötődik 
a  vágy elterjesztése (pl. az Örzők könyve, és ezt veszi át pl. a 12 pátriarka testamentuma, de megtalálható  
Tertullianus munkáiban is). Ez a hagyományanyag szintén ismert a szerző előtt, és felhasználja az arkhónok 
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terminus a gyönyörök kertjének szimbólumához illeszkedve azt az exegetikai hagyományt 

erősíti, amely a paradicsomban a gyönyört és az élvezetet látta lokalizálva.

Ehhez kiindulópontként szolgálhatott az Énekek éneke 3,2 is:  ὡς μῆλον ἐν τοῖς 

ξύλοις  τοῦ δρυμοῦ,  οὕτως  ἀδελφιδός  μου  ἀνὰ μέσον τῶν υἱῶν·  ἐν  τῇ σκιᾷ 

αὐτοῦ ἐπεθύμησα καὶ ἐκάθισα, καὶ καρπὸς αὐτοῦ γλυκὺς ἐν λάρυγγί μου.

A „vágy”hoz hasonló ételemben szerepel az „erósz” is ezekben a szövegekben. A 

talán  leginkább  jellemző  és  korai  példát  Antiokhiai  Ignatius  Rómaiakhoz  írt  leveléből 

idézem, aki Krisztusról mondja ezt (7,2): ἐμὸς ἔρως ἐσταύρωται.

A traktátus szerzője ismerhette ezt az exegetikai hagyományt, amely mind a vágy, 

mind  az  erósz  terminusokat  használta.  Ez  alapján  azt  mondhatjuk,  hogy az  erósz és  a 

psyché terminusok nem az antik  mitológia befolyására  utalnak,  hanem ezek keresztény 

hagyományban megjelent értelmezését hordják magukon.   

 Ha  mindezeket  figyelembe  vesszük,  akkor  visszatérve  a  kiindulóponthoz,  azt 

mondhatjuk,  hogy  a  „vágy”  is  a  Ter  2,9  kommentárjaként  azonosítható,  és  ebben  az 

esetben a szerző a terminussal – a parallel szerkesztési elv alapján – vagy a θεὸς, vagy a 

γῆ értelmezéséhez kapcsolta.  

Az  első  esetben  a  θεὸς Szabaóthra  vonatkoztatható,  és  a  JánAp-hoz  hasonló 

értelmezést hordoz (Painchaud). A második esetben, ha a γῆ terminusra utal, akkor a Ter 

3,23-ból származhat a kifejezés, és ebben az esetben a pkaH alapján összekapcsolható a 

τρυφή és az ἐπιθυμία. 

Tardieu  hipotézise  volt,  hogy  a  pkaH ntrufh  a  τοῦ παραδείσου  τῆς 

τρυφῆς fordítása277.  Tardieu  értelmezését  az  Ez  28,13  alapján  elfogadhatjuk  (ἐν  τῇ 

τρυφῇ τοῦ παραδείσου τοῦ Θεοῦ). Kiegészítve Tardieu megállapítását, utalnunk kell 

arra,  hogy a  keresztény hagyományban  is  ismert  volt  ez  az  interpretáci.  Az Ez  verset 

kapcsolta Órigenész a gyönyörökhöz, és a Zsolt 37 (36), 4 verssel is összefüggésbe hozta 

(κατατρύφησον τοῦ Κυρίου)278.  

Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a szövegben 1.) a vágy terminus használata ezt 

az értelmezést használja ki, és magára a kertre vonatkozik, hogy kifejezze a származást, 2.) 

a teljes mondat a Ter 2,9 kommentárjaként azonosítható. 

jellemzésére. A későbbiekben visszatérek az értelmezéséhez
277 Tardieu 1975, 163-164.
278 I,3. a magyar fordítás 76.o utal alex. Kel Strom II,51,4-5-re.
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 2.1.16 A paradicsom fái

A traktátus narratívája részletesen beszámol a paradicsom fáiról279. A különböző fák 

leírásának  közös  nevezője,  hogy  az  eszkatonra  vonatkozó  ígéret  letéteményeinek 

tekinthetők, egy-egy meghatározott  csoportnak címezve a bennük (az élet  és az ismeret 

fáinak gyümölcseiben és az olajfa balzsamában) való részesedést.  

1.)

pShn  \mpwnH  \nnatmou  a  halhatatlan  élet  fája  (110,8),  később 

\mpShn \mpwnH élet fája (110,14), amely  H\m pouwS \mpnoute Isten280 

akaratából jelent meg (110,9). 

A fa a Ter 2,9 versre vezethető vissza (τὸ ξύλον τῆς ζωῆς), de a halhatatlan jelző 

más forrásra is utal.  Ez a traktátus saját teológiájának hatása, és így az örök élet  egyik 

szinonimája281 és ebből adódóan jelentheti a felső világ lényeinek jellemzőjét is. 

Másfelől  értelmezhető  a  Jelenések  könyvének  hatásával  is,  amelyben  szintén 

szerepel az élet fájáról való evés motívuma. Ezt a párhuzamot támasztja alá, hogy mind a 

traktátusban (\ntsunteleia \mpaiwn 110,13), mind a Jel könyvében (Jel 2,7) az 

eszkatologikus evés motívumáról van szó. 

2.) 

pShn \ntgnwsis

Az ismeret fája (110,19) a Ter 2,9 versére vezethető vissza (τὸ ξύλον τοῦ εἰδέναι 

γνωστὸν  καλοῦ καὶ πονηροῦ).   Ha  a  terminusra  koncentrálunk  akkor  hasonlóan 

vetődhet fel a 2,17-re módosított forrás lehetősége (ἀπὸ δὲ τοῦ ξύλου τοῦ γινώσκειν 

καλὸν καὶ πονηρόν), vagy az a korai keresztény hagyomány, amely egyszerűen – és a 

traktátus  szövegének is  megfelelően – a tudás  fájaként  ismerte  (pl.  a Diognétosz levél 

XII,2-8, Ant Theophilosz II,5).

Az  ismeret  fájának  jellemzői  közül  a  legjellemzőbbek,  hogy  1.) 

\ntdunamis \mpnoute,  azaz  Isten  erejét  bírja,  2.)  hogy a  lélek  felemelésében 

279 Az ismeret fája, az élet fája és olajfa együttállása megtalálható az Ádámi hagyományban, erre a 
lehetőségre Trumbower mutatott rá.
280 A traktátus terminológiájának megfelelően a noute az arkhónt, Szabaóthot jelöli.
281 Painchaud 1995a, 371.
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vagy  feltámasztásában  játszik  szerepet  atreFtwoun n\myuxh ebol H\n 

t\bSe \n\ndaimwn (110,25-26), és végül az 3.), hogy „így elérjék a fát, egyenek a 

gyümölcséből  és  elítéljék  az  arkhónokat  (itt  hatalmak)  és  angyalaikat”.  Jekaas 

eunhu eHoun epShn \mpwnH \nseouwm \mpeFkarpos auw 

\nse\rkatakrine \n\necousia m\n nouaggelos (110, 26-29).

A motívumok sora ilyen rendet mutat: Isten ereje, a lélek felemelése a démonok 

elnyomásától, és végül a hatalmak és angyalaik elítélése. Mindezek együttállása a traktátus 

teológiai  konstrukciójában  az  ember  eljövendő  sorsának  letéteményesévé  teszi  a  fa 

gyümölcsét. A motívumok közül az utolsó a legjelentősebb a traktátus teológiájában, mert 

ez a szerep jelenik meg már Pisztisz proklamációjában, és később végig kíséri az ember 

teremtését, és az eszkatológiai tanítást is meghatározza. Ez a motívum tükrözi a teológiai 

nézőpontot is, és emellett kifejezi azt is, hogy a szerző szerint az emberre ruházott feladat 

teljesítésének feltétele az ismeret fájáról való evés.

A  bSe282 \n\ndaimwn  jelentésének  hangsúlyozásával  az  arkhónok  és  a 

démonok közötti hasonlóságot hangsúlyozta a szerző, és megelőlegzi a traktátus későbbi 

részében olvasható – az ophita hagyományban is meglevő – tanítást, amely az arkhónok és 

a démonok közötti átmenetet ábrázolja és magyarázza. 

Az ismeret fájának jellemzésében a szerző a szent könyvre hivatkozik. Az idézet 

(110,29-111,1): „te vagy az ismeret fája, ami a paradicsomban van. Amiről az első ember 

evett  és  ami  megnyitotta  az  értelmét.  Szerette  női  társát,  és  elítélte  a  másik  az idegen 

hasonmást és megutálta őket”.

Az élet fája és az ismeret fája

A két fa jellemzéséhez azt kell még hozzátenni, hogy az élet fáját a Naphoz, az 

ismeret fáját pedig a Holdhoz hasonlítja a szerző. A két motívum az allegóriák között is 

megjelenik, ahol a két egyiptomi bika szimbolikáján keresztül mutat rá a szerző a Nap és  a 

Hold jeleire, amelyek Szabaóth mellett, és Szophia hatalmáról tanúskodnak (122,21-26). 

Ha ez tudatosan megszerkesztett párhuzam, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy az egyiptomi 

szimbolikából  ismert  bikák motívumainak  használatában  is  a  fentebb elemzett  teológia 

dominált.  A Nap és  Hold megalkotása Szophia feladata a traktátus konstrukciójában, a 

paradicsom teremtésében  Szabaóth  játssza  a  teremtői  szerepet,  az  előbbi  a  világítókat 

282 Crum 519b
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alkotta meg, az utóbbi pedig a paradicsomot teremette.  

 2.1.17  Olajfa 

Az  olajfa  paradicsomi  lokalizálása  elterjedt  toposz  az  intertestamentális 

irodalomban283.  Ha  az  olaj  funkciójából  indulunk  ki,  amely  a  királyok  és  főpapok 

megkenését  (111,7  xrisma)  jelenti,  és  a  megtisztítással  (111,3  toubo,  gr 

καθαριζειν284) esik egybe, akkor nemcsak a zsidó vallás szimbolikáját láthatjuk, amely 

Painchaud  interpretációjában  a  zsidó  vallással  esik  egybe285,  hanem  a  keresztény 

hagyomány elemeként is értelmezhetjük. 

Ehhez azt a korai keresztény hagyományban – mind a latin, mind a kopt és az etióp 

egyházban  megjelent  szokást  kell  feleleveníteni,  amely  az  olajjal  való  megkenést  a 

keresztséget felvett hívek számára eukarisztiaként értelmezte a kenyér és a bor mellett286. A 

hagyomány megalapozásához mind ó- mind újszövetségi versek hozzájárultak. A traktátus 

szimbolikájához a Jel 6,1 áll a legközelebb, amely ezt a kettősséget hordozza: ἐποίησεν 

ἡμᾶς βασιλείαν,  ἱερεῖς τῷ Θεῷ καὶ πατρὶ αὐτοῦ.  A vers a keresztségben elnyert 

régi/új méltóságokra vonatkozik, a királyi és a papi titulus mellé a prófétait illesztették, 

hogy  a  krisztusi  méltóságokhoz  való  hasonlóságot  kifejezzék.  Ehhez  szorosan 

hozzátartozik, hogy krisztusi titulus a „királyok királya” és a „főpapok főpapja”, amelyből 

következhet a Krisztushoz tartozók királyokként és főpapokként való aposztrofálása. 

Painchaud  ezt  a  szövegrészt  interpolációnak  tartja.  Ennek  mérlegeléséhez 

szükséges,  hogy megvizsgáljuk  az  olajfa  eredetéről  írottakat.  A  szerző  szerint  az  első 

Ádám fényéből jelent meg (111,7-8  ouwnH ebol H\m pouoein \mpSorp 

\nadam).  Az  igazság  királyai  és  főpapjai  megtisztítását  szolgálja  (n\rrwou m\n 

\narxiereus \ntdikaiosunh), akik az utolsó napokban jelennek meg.

A  kifejezés  szervesen  illeszkedik  a  traktátus  antropológiai  tanításához287.  Jelen 

összefüggésben  az  értelmezés  fő  kérdése  az,  hogy  az  igazság  királyai  és  főpapjai  a 

nyolcassághoz tartoznak-e (emellett érvel Painchaud288) vagy a negyedik faj tagjait jelöli a 

283 Painchaud a II Hénokh 8,4-re hivatkozik. 1995a 379.
284 Crum 399b.
285 Painchaud 1995a 380.
286 Az összegyűjtött idézetekhez lásd Dölger (kül. Öl der Eucharistie. 187-188, in Zum Schreiben der Synode 
von Karthago im Frühjahr 255). Antike und Christentum II.
287 Elemzésével külön fejezetben foglalkozom.
288 Painchaud 1995a 381.
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kifejezés.

A Painchaud által hivatkozott részek (a 125,1-7 és a 127,1-10) középpontjában az 

áll,  hogy a terminus  az  ogdoászhoz tartozó  három faj  leírásában  jelenik  meg,  és  ezért 

ogdoászhoz tartozókként értelmezi a királyok terminust289, és ebben az összefoglalásban a 

negyedik faj a királynélküli.    

A  koncepció  összefoglalását  idézem  (125,3-7):  Hwste  ou\n  Ftoou 

\ngenos Soo/p ou\n Somt ethp an\rrwou \ntamaHSmoune 

pmaHFtoou de \ngenos ouat\rro pe \nteleion eF\mpousa 

nHre throu 

Néhány sorral később azonban ezt írja a szerző a negyedik faj jellemzésében (127, 

11-14):  seo  de  \n\rro  H\m  pqnhton  Hws  aqanatos 

sena\rkatakrine \n\nnoute \mpxaos m\n noudunamis

Ezen szövegrészben a negyedik faj képviselői a királyok (a halandók között, gör. 

θνητόν),  és  ennek  figyelembe  vételével  az  olajfa  jellemzésében  említett  királyok  a 

negyedik faj képviselőit jelölik. Ezt az értelmezést támasztja alá a szerzőnek a végidőre 

vonatkozó jóslata is, ahol szintén a királyokat említi (127,8), és utalása az királyokról szóló 

próféciára és történetre ebből következően vonatkozhat a paradicsomi történetre is.

A  királyok  pontosabb  azonosításához  az  igazság  aiónja  és  az  ogdoász  közötti 

kérdéses viszonyt kiegészítve a harmadik jellemző, a megjelenés ideje vezet. Az olajjal 

való megkenés az utolsó napokban megjelent királyokra (és főpapokra) vonatkozik, amely 

szintén a negyedik faj jellemzésének feleltethető meg.

Röviden  összefoglalva  azt  mondhatjuk,  hogy  Painchaud  értelmezését 

módosíthatjuk, részben a negyedik faj leírására, részben pedig az utolsó napok említésére 

támaszkodva. Ennek megfelelően az olajfa leírásában említett „igazság királyai” kifejezés 

a traktátusban később megjelenő negyedik faj tagjaira vonatkoztatható. 

 2.1.18  Rózsa

A rózsa (111,11) megjelenések leírásához a szerző az első lélek és Érosz szerelmét 

használja fel. A motívumot Tardieu a kortárs görög regényekből ismert Amor és Psyché 
289 Feltételezem, hogy a leírásban a királyi és a főpapi tisztségeket Szabaóth hatalmára (a nyolcasság) kell 
vonatkoztatni,  és  tekintettel  arra,  hogy  az  igazság  (fő)papja  és  királya  a  kortárs  keresztény  teológiában 
krisztológiai  funkciót töltött be, a traktátusban ez a megváltó alakjával  hozható összefüggésbe.  Ehhez az  
értelmezéshez a későbbiekben még visszatérek.
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történetből  eredezteti290.  Ha  a  tövisbokor  megjelenésére  helyezzük  a  hangsúlyt,  akkor 

egyértelműen adódik a teofánia allúziója az Ex 3, 1-6 (és Dt 33,16) forrás használatával291. 

De egyik sem ad elégséges magyarázatot a rózsa megjelenéséhez.

Ehhez a rózsa (τό ῥόδον, ου) motívumot és a hozzá kapcsolódó szimbolikát kell 

megvizsgálni. Az ószövetség tanúsága szerint a rózsa kétféle megítélés alá esett. A görög-

római vallások által  használt  virág (a szépség, a szerelem, vagy a halál  szimbóluma) a 

Bölcsesség könyvének szerzője szemében az istentelen szokások egyik jellemzője. A 2,8-

ban ezt írja: koszorúzzuk magunkat feslő rózsákkal, még mielőtt elhervadnának. A szerző 

az istentelenek szokásait írja le. A pozitív irányú jellemzésre jó példát szolgáltat a Eccl 

24,14, „mint az élő víz mellé ültetett rózsa”, és a Sal 2,1 „Sharon rózsája”.

Az  utóbbi  idézet  a  liturgikus  gyakorlathoz  is  utat  talált  a  későbbiekben,  ami 

azonban  fontosabb  a  jelen  vizsgálat  szempontjából,  hogy  a  korai  egyházban  a  rózsa 

összetett szimbolikája vonatkozhatott az eljövendő világra – és ezáltal a paradicsomi életre 

–,  szimbolizálhatta  az  erényeket,  a  kiválasztottakat,  és  már  a  2.sz-ban  a  mariológia 

szimbólumává vált. 

A kommentárok által hangsúlyozott verssel már az apologéták is összekapcsolták 

Mária  alakját.  Nüsszai  Gergely a  csipkebokorhoz kapcsolta  Mária  alakját,  nála  az  égő 

csipkebokor  szimbóluma  Mária  misztériumának  előképe  (Mózes  élete  II,21,1-5  δι'  οὗ 

διδασκόμεθα καὶ τὸ κατὰ τὴν Παρθένον μυστήριον  ἀφ'  ἧς τὸ τῆς θεότητος 

φῶς  ἐπιλάμψαν τῷ ἀνθρωπίνῳ βίῳ διὰ γεννήσεως  ἀδιάφθορον ἐφύλαξε τὴν 

ἐξάψασαν  θάμνον,  τοῦ βλαστοῦ τῆς  παρθενίας  μὴ καταμαρανθέντος  τῷ 

τόκῳ.

A  fény  krisztológiai  értelmezést  kapott,  amely  megfelel  a  keresztény 

hagyományban elterjedt értelmezésnek (pl. Justinosz, Apológia 1.62–63, Alex. Kelemen, 

Stromateis 1.164.4; 5.100.4, Paid II 8 75.), Nüsszai szavait idézem Krisztus születéséről: 

„ahogy lángolt a bokor a hegyen, de nem égett el, úgy a Szűz életet adott a fénynek és nem 

romlott meg” (332d).

A  mariológiában,  ha  az  Éva  és  Mária  (mint  második  Éva292)  közötti  viszonyt 

illusztrálta,  akkor a rózsához a tövisbokor szimbólumát illesztették,  és leggyakrabban a 

csipkebokor képével kapcsolták össze. Az Eva spina, Maria rosa ellentétpár korai tanúi 
290 Tardieu 1975 208-212.
291 Bethge 1975 316 és Painchaud 1995a 382-383.
292 A szimbolika legjelentősebb képviselői: Jusztinosz (Dial 100), Irenaeus (AH 3,22,4), Tertullianus (De 
carne Christi 17), Julius Firmicus Maternu (De errone profan relig 26), Cyrillus (Chatech. 12,29), Epiphanius 
(Haeres 78,18) és Sedulius (Carmen Pashale II,28).
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Mária szüzességét, istenanyaságát, engedelmességét hangsúlyozták Évával szemben. 

A traktátuséhoz hasonló szimbolikát Sedulius (430 k.) is használ. A kései párhuzam 

azt  mindenképpen  bizonyíthatja,  hogy  létezett  a  keresztény  hagyományban  az  az 

értelmezési irány, amelyben a tövisbokor és a rózsa, Éva és Mária szimbólumaiként álltak 

egymás mellett (Carmen Pashale II, 28-31) Et velut e spinis mollis rosa surgit acutis/Nil  

quod  laedat  habens  matremque  obscurat  honore/Sic  Evae  de  stirpe  sacra  veniente  

Maria/Virginis antiquae facinus nova virgo piaret.

Mindkét  példa  azt  illusztrálta,  hogy  a  tövisbokor  és  a  rózsa  együttállását  a 

traktátusban a keresztény hagyományra vezethető vissza, és ezáltal támogatja a traktátus 

szimbolikájában is a keresztény hagyomány hatását. Ezt az idézett példák mellett a szűz 

terminusának293 használata is erősítheti.

Az  idézett  párhuzamok  alapján  a  paradicsomi  rózsa  motívumában  a  kortárs 

keresztény  hagyomány  mariológiai  tanítása  ismerhető  fel  a  traktátusban.  Ennek 

megfelelően a tövisbokor szimbólumában Éva alakját rejtette el a szerző, a rózsa Máriára 

vonatkozik, az öröm az örömhírvételre, a megjelenő fény pedig Krisztus születésére.

 2.1.19  Virág

A paradicsom virágait  Pronoia szűz leányaiként  értelmezi  a  szerző (111,15-20). 

Painchaud értelmezésében utal a keresztény folklór294 feltételezhető hatására, de nem idéz 

példát.  

A  virágok  megjelenésének  leírása  különbözik  a  fák  leírásától  és  a  növények 

megjelenésétől  is,  hiányzik  az  arkhónok és  angyalaik  magjának  említése,  csak  Pronoia 

leányai szerepel. Ez azt feltételezi, hogy más típust képviselnek, és külön állnak az eddig 

említett növényektől és a paradicsomi növényektől is.

A jó illatra hivatkozás eredhet a páli teológiából (2 Kor 15 ὅτι Χριστοῦ εὐωδία 

ἐσμὲν τῷ Θεῷ), de a virágokhoz kötés és a szüzek hangsúlyossága alapján inkább az 

feltételezhető, hogy a korai keresztény mártírológia szimbolikájával kell számolni, akár a 

mariológiai  hatás  nyomán  a  szüzesség  szimbolikájával.  Mindkét  feltételezett  jelentést 

magában hordozza a liliom szimbóluma.

Az 1Kor 7,36 verse (Εἰ δέ τις ἀσχημονεῖν ἐπὶ τὴν παρθένον αὐτοῦ νομίζει, 

ἐὰν ᾖ ὑπέρακμος, καὶ οὕτως ὀφείλει γίνεσθαι, ὃ θέλει ποιείτω· οὐχ ἁμαρτάνει· 
293 A parthenosz a traktátus későbbi részében is megjelenik, részletes értelmezéséhez visszatérek.
294 Painchaud 1995a 
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γαμείτωσαν) nem egyszerűen a házasság kérdésére vonatkozott, hanem a cölibátusra és 

azokra a szüzekre is, akiket szolgálatra jelöltek.

A kortárs keresztény értelmezés másik példáját az Énekek éneke kommentárjából 

való. Órigenész írja (4,2,10-13: a földön tehát megjelentek a hívő népek és a most születő 

egyházak virágai)295. 

Hermász Pásztorában a szüzek szent lelkekként (ἅγια πνεύματα) jelennek meg, 

és Isten fiának erejeként (Has. 9,13,2). Hasonló, szintén a paradicsomi állapot, a keresztség 

és az eszkatológiai ruha és a Szentlélek ajándékát azonosító teológia jellemzi Irenaeust is. 

A korai keresztény teológiai koncepció lehetett az egyik forrása nemcsak a fentebb 

idézett paradicsomi leírásnak, hanem szerepet játszhatott Szabaóth egyházának leírásában, 

és az eszkatológiai részben is.

 2.1.20 A növények és állatok

A paradicsomi  rózsa  bemutatása  után  a  szerző  részben  megismétli  a  növények 

teremtésére vonatkozó narratívát, de kiegészíti a sort a vízi állatok, a csúszómászók és a 

madarak megemlítésével.

111,21-24 mm\n\nsa naei/  abotanh nim/  T ouw eHrai+  H\m 

pkaH kata genos eu\ntau \mmau \mpesperma \necousia m\n 

nouag/gelos

A  kiegészítés  hasonló  struktúrát  mutat,  és  mind  a  kezdete,  mind  a  befejezése 

megegyezik. 

111,24-28  m\n\nsa  naei/  anecousia  swnt  ebol  H\n 

\mmoou \nqhrion nim kata genos auw \nJatbe m\n nHalate 

kata  genos  eu\ntau  \mmau  \mpsperma  \necousia  m\n 

nouaggelos

Painchaud véleménye szerint a szerző a Ter 1,12 kommentárjához kapcsolta a Ter 

1,21 és a Ter 1,24 versekben leírt teremtés lépéseit, és ezáltal hozott létre a bibliai teremtés 

harmadik-ötödik és hatodik napja közötti összefüggést296. 

Értelmezésében a vadállat (a qhrion) hovatartozása megkérdőjelezhető, mind a 

295 Hasonló szimbolika olvasható a PéterAp 15-20-ban is.
296 Painchaud 1995a 383-384.
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traktátus szövege, mind az LXX szövege alapján. A szöveg szerint a vadállatok a vizekből 

lettek (swnt ebol H\n \mmoou), ami azt feltételezi, hogy a szöveg a vízi állatok 

teremtéséhez  kapcsolódik.  És  ez  alapján  azt  állapíthatjuk  meg  hogy  a  Ter  1,12  (καὶ 

ἐξήνεγκεν  ἡ γῆ βοτάνην  χόρτου  σπεῖρον  σπέρμα  κατὰ γένος  καὶ καθ' 

ὁμοιότητα καὶ ξύλον κάρπιμον ποιοῦν καρπόν οὗ τὸ σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ 

κατὰ γένος ἐπὶ τῆς γῆς) kommentárjához és ezáltal a bibliai harmadik naphoz a szerző 

a bibliai teremtés ötödik napjához (a Ter 1,21 vershez καὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὰ κήτη τὰ 

μεγάλα καὶ πᾶσαν ψυχὴν ζῴων  ἑρπετῶν  ἂ ἐξήγαγεν τὰ ὕδατα κατὰ γένη 

αὐτῶν καὶ πᾶν πετεινὸν πτερωτὸν κατὰ γένος) írta a kommentárt.

A qhrion terminusról meg kell jegyezni, hogy ez a tanító alakjával kapcsolatban 

is megjelent, és mindkét terminus a bibliai kígyó értelmezéséhez kapcsolódik. Az, amiért 

jelen kontextusba is említeni kell, az a tény, hogy eredete a vizekhez kötődik (113,22-34) 

és az arkhónok nevezik vadállatnak.

 2.1.21 A bibliai kígyó interpretációja

A traktátusban a tanítóhoz külön narratív egység tartozik. Kitüntetett jelentőséget 

az ismeret közvetítésében betöltött szerepe ad neki.

A narratíva alapja a héber nyelv adta etimológia, amely összefüggésbe hozta az Éva 

(haww h)ā ,  az  élet  (hayā),  a  tanítőnő  (hawā)297 vagy  tanító  (hawweh)  és  a  kígyó 

(héb.h wy /szír hewy )ī ā ā  és az állat (h w h) ē ā terminusokat298. 

Az etimológia alapján kimutatható terminus csoportot a fordító (és a szerző) Éva 

tulajdonneve kivételével görög és kopt terminusokkal adta vissza, így szerepel a  ζωή, a 

θηρίον, a tamo.

A kommentárok egységes véleménye az, hogy ez az etimológia áll mind Éva, mind 

a kígyó narratívája mögött.  Annak a hagyománynak a rekonstruálása azonban elmaradt, 

amely  elérhetővé  tette  a  szerző  előtt  ezt  az  ismeretet,  és  megelégedtek  azzal  a 

feltételezéssel,  hogy  a  szerző  ismerhette  ezt  az  etimológiát.  Erre  a  kérdésre  részleges 
297 Éva és a tanítónő közötti reláció utalhat arra a korai keresztény tanításra, amely a nő alakjában az Éva-
Máris ellentétpár alapján, a feltámadást az apostoloknak hírül vivő asszonyokban látták Éva ellentétét, és ez 
alapján értelmezték a fenti etimológiával egyező módon a női alakot. Ehhez vö. pl. Hippolytus Én. én. 
Kommentár.
298 Böhlig-Labib 1962, 73-74, Tardieu 1974,106.
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választ adott Rasimus elemzése, aki az ophita hagyomány vizsgálata alapján közelített a 

traktátus narratívájához is299. Megállapításai három aspektusból szorulnak módosításra. Az 

egyik, hogy alaptézisével ellentétben, miszerint az ophita hagyomány a Ter 3 értelmezésén 

alapul (ezt részben a traktátus is megerősíti), a kiindulópont nem a Ter 3, hanem a fent 

említett  etimológia,  és  ez  az  etimológia  az  a  tengely,  amely  mentén  elrendeződnek  a 

paradicsom kertjének bibliai eseményeire épülő mitologikus történetek. Ebből következik 

és ezzel szorosan összefügg az az aspektus, amely szintén a traktátus sajátja, és az áll a 

középpontjában, hogy az etimológia nem csak a Ter 3 kommentárjában érvényesül, hanem 

hatása kiterjed a traktátus egészére. Ezáltal hozható összefüggésbe Éva és Zóé alakja, Éva 

és a tanító és a vadállat  alakja is, illetve ez az etimológia adja a kiindulópontot a földi 

ember teremtéséhez és vezet az ember felemelkedéséhez.  A harmadik aspektus szintén az 

etimológiában  gyökerezik,  de  nem  az  ophita  hagyomány,  hanem  a  keresztény 

hagyományban megjelent tanítások mellett szólnak, és azt bizonyíthatják, hogy a szerző 

ezek ismeretében alkotta meg saját narratíváját.

Az etimológia ismert volt a zsidó hagyományban, részeit használta pl. Philón, majd 

a rabbinikus hagyomány, és ismert volt a korai keresztény hagyományban is. Ebben egy 

újabb elemmel bővült, amit először Antiokhiai Theophilosz emelt be az értelmezésébe. Ez 

az elem a bacchanáliákból származik, és Theophilosz a hasonló hangzása miatt láthatott 

kapcsolatot az Éva-Euan-Évohé között300. A hagyomány bővülése azért lényeges, mert az 

egyházatyák (Alexandriai Kelemen, Eusebius, majd Epiphaniosz) átvették és a bibliai Éva 

alakjához kapcsolták, hogy az Éva és a kígyó közötti kapcsolatot szorosabbra fűzhessék.

Az  etimológiából  levonható  első  következtetés  alátámasztásához  Kelemen 

véleményét idézem a bacchanáliákról (2.12.2) ∆ιόνυσον μαινόλην ὀργιάζουσι Βάκχοι 

ὠμοφαγίᾳ τὴν ἱερομανίαν ἄγοντες καὶ τελίσκουσι τὰς κρεονομίας τῶν φόνων 

ἀνεστεμμένοι τοῖς ὄφεσιν, ἐπολολύζοντες Εὐάν, Εὔαν ἐκείνην, δι' ἣν ἡ πλάνη 

παρηκολούθησεν·  καὶ σημεῖον  ὀργίων  βακχικῶν  ὄφις  ἐστὶ τετελεσμένος. 

Αὐτίκα  γοῦν  κατὰ τὴν  ἀκριβῆ τῶν  Ἑβραίων  φωνὴν  ὄνομα  τὸ Ἕυια 

δασυνόμενον ἑρμηνεύεται ὄφις ἡ θήλει.

Kelemen értelmezéséből a női kígyó (ὄφις ἡ θήλει) Éva és Hévia azonossága az a 

motívum, amely a traktátus szimbolikájához vezethet, akárcsak az a bibliai eredetre mutató 

motívum, amely a tévedés elterjedésében betöltött szerepére mutat. A πλάνη megjelenik a 

299 Rasimus. A traktátus és az ophita hagyomány viszonyát külön fejezetben tárgyalom. 
300 Ehhez lásd Zeeger-Vorst: Satan, Éve et le serpent chez Theophile d’Antioch VC 35/2 152-169.
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traktátusban is301, de lényegesebb szerepet játszhat, ha ez áll a Sta (általában a hiba)302 

vagy  inkább  a  Strtr  (zavar,  döbbenet)303 fordítása  mögött  vagy  befolyásolta  a 

terminusok fordítását304. 

Ha  ezeket  a  megfontolásokat  szem előtt  tartva  fordulunk  a  narratívához,  akkor 

könnyeben értelmezhető nemcsak az Éva és a kígyó közötti genealógia, akit a traktátusban 

vagy vadállatnak vagy tanítónak neveznek,  hanem az Éva és Ádám közötti  viszony is, 

amelyben  az égi  Éva és a testi  Éva megkülönböztetése is  lényeges  szerepet  tölt  be.  A 

traktátus mitologikus narratívájában az égi Éva, Zoé305 adja az ismeretet az arkhónoknak az 

ember teremtéséhez, majd ez az Éva kelti fel Ádámot (és később belép a fába), de a testi 

Éva  lesz  az  arkhónok  vágyának  kiszolgáltatottja,  és  magában  hordva  az  első  arkhón 

magvát megszüli Ábelt, majd a többi utódot306. 

Ennek a motívumnak a hatása ismerhető fel abban az elképzelésben is, amely a 

korai  kereszténységben  a  bibliai  Éva  alakjához  kapcsolódva  Évát  nemcsak  a  Sátán 

eszközeként, hanem edényeként (skeuos)307 is megnevezte.    

Az  etimológiából  levonható  második  következtetés  az,  hogy  a  szerző  a  tanító 

alakjához használja fel, amely szintén a keresztény hagyományhoz kapcsolódik, és ezáltal 

krisztológiai  aspektust  illeszt  hozzá308.  A  traktátusban  a  tanító  genesisét  tárgyaló 

mitologikus  történet  (113,21-114,4)  középpontjában  a  Szophiától  aláhulló  csepp 

szimbóluma  áll.  A  szimbólum  megjelenését  a  kommentárok  a  primér  források 

hasonlóságaival magyarázzák, mert a csepp megjelenik mind a SJC (BG 103,10-104,7 és 

119,2-120,3),  mind a  ÁdámAp (80,9-81,25)  traktátusokban309.  Az ÁdámAp szövegében 

egyértelműen a Megváltó alakjához kötődik.

301 A démonok (arkhónok) hatásai között szerepel 123,8.
302 Crum 594a
303 Crum 598a
304 A πλάνη mítosz az első arkhónhoz kapcsolódik, és különösen az IgEv traktátusban játszik döntő szerepet a 
világ teremtésének enigmatikus leírásában.
305 Az élet ζωή értelmezéséhez megjegyezhetjük, hogy az irenaeusi beszámoló szerint a ptolemaioszi 
rendszerben a ζωή a jánosi prológus exegézisében gyökerezik, a Jn 3-4 versek alapján (ami benne lett, az élet 
volt), elkülönítve a minden általa lett mondattól. Iren, AdvHaer 1,8,5. 
306 A későbbiekben visszatérek Éva alakjának részletes elemzéséhez.
307 Ezzel jelöli a szerző az arkhónok által megformált testet. Az értelmezéshez a későbbiekben még 
visszatérek  
308 Ehhez hasonló a JánAp, amelyben az igaz tanító Krisztus, a kígyó pedig Jaldabaóth alakjával azonosítható. 
Rasimus 74.  A koncepció forrása a Jn 3,14 καὶ καθὼς Μωϋσῆς ὕψωσε τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτως 
ὑψωθῆναι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου.
309 Painchaud 1995a, 390-391.
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 2.1.22 A csepp-szimbolika

A tanító megjelenése a csepp szimbólumához kapcsolódik. A Szophiától aláhulló 

fénycsepp értelmezéséről az egyházatyák is beszámolnak, pl. Irenaeus az ophitákról szóló 

beszámolójában, de ott a narratíva az első arkhón születésével kapcsolódik össze.  

A  cseppből310,  vízcseppből  formált  ember  szimbóluma  ismert  volt  már  az 

apologétáknál is. Pszeudo Jusztinosz (A feltámadásról, 590 E9-591A3): καὶ πρῶτον μὲν 

τὴν τοῦ πρωτοπλάστου γένεσιν,  ὅτι  ἐκ  γῆς  ὑπὸ θεοῦ γέγονεν·  ἱκανὸν γὰρ 

τοῦτο δεῖγμα τῆς τοῦ θεοῦ δυνάμεως. Ἔτι δὲ καὶ τὴν μετὰ ταῦτα ἐξ ἀλλήλων 

γένεσιν  κατανοοῦσιν  ἔστιν  ἰδεῖν,  καὶ θαυμάσαι  μειζόνως,  ὅτι  ἐξ  ἐλαχίστης 

ῥανίδος  ὑγροῦ τηλικοῦτον  πλάσσεται  ζῶον.  És  hasonlóan  jelenik  meg  ant. 

Theophilosznál is (ad Aut. 1,8,14-16): καὶ ἔπλασέν σε ἐξ ὑγρᾶς οὐσίας311 μικρᾶς καὶ 

ἐλαχίστης ῥανίδος, ἥτις οὐδὲ αὐτὴ ἦν ποτε· καὶ προήγαγέν σε ὁ θεὸς εἰς τόνδε 

τὸν βίον. 

Órigenész  az  Énekek  éneke  kommentárjában  a  csepp  szimbolikáját  a  Megváltó 

alakjához kapcsolta. A teológus a II,10,8-ban az Én 1,13 kommentárjában Krisztus testi 

eljövetelének szimbólumaként  értelmezi  a cseppet (si  forte adventum filii  Dei in carne  

'guttam' dictum), és néhány sorral később: A csepp, ahogy fentebb mondtuk a szolgai alak, 

amit  magára  vvétele,  miután  az  isteni  alakot  kiüresítette.   'Gutta',  ut  supra  diximus,  

'exinanita divinitatis forma, servilis formae' suscepta dignatio312.

Az, amiért  ez a szimbólum is bibliai  eredetűként kezelhető,  azt  Órigenész a két 

idézett közötti részben magyarázza a Mik 2,12 és az Isa 40,15 felhasználásával a Phil 2,6 

adta  teológiai  keretben:  vel  sicut  in  libello  duodecim  prophetarum  nihilominus  'gutta'  

quaedam futura dicitur, quae 'congreget populum'. Est ergo et in prophetis ita scriptum:  

"et erit, ex gutta populi huius congregatus congregabitur Iacob". Decebat enim eum, qui  

veniebat 'congregare' non solum 'Iacob', sed et omnes gentes, quae, sicut propheta dicit,  

'reputatae sunt tamquam gutta ex situla', 'exinanientem se de Dei forma' effici et ipsum 

'guttam'  et  sic  venire  ad  congregandam  'guttam'  gentium  et  'guttam'  nihilominus  

reliquiarum 'Iacob'.313 „Vagy mint a tizenkét próféta könyvében áll, hogy el fog jönni egy 
310 Pl. Justinus, Apol 19,1,3 és 4,2 a csepp és a mag. 
311 A vizes szubsztancia terminus a traktátusban is megjelenik.
312 A fordításhoz felhasználtam Pesthy M. fordítását: Órigenész: Kommentár az Énekek énekéhez Atlantisz 
1993, 142-143.
313 SC 448-450.

90



csepp, aki majd összegyűjti a népet. Ezt olvassuk a prófétáknál is: és így lesz, ennek a 

népnek a cseppjéből fog összegyűlni Jákób. Annak ugyanis, aki eljött, hogy összegyűjtse, 

nemcsak Jákóbot, hanem minden népet, amelyek olyanok, ahogy a próféta mondja, mint a 

vödörből kihulló csepp, ki kellett üresítenie magát isteni alakjából, és olyanná lennie, mint 

a  vízcsepp,  és  így  kellett  eljönnie,  hogy  összegyűjtse  a  népek  cseppjét,  és  Jákób 

maradékának cseppjét szintúgy.

Az  Órigenész  kommentárjában  megjelenő  szimbolika  nagy  hasonlóságot  mutat 

azzal, ahogyan a traktátus szerzője a tanító alakjának megjelenését leírja, összekötve benne 

Zoé és a tanító, majd a vadállat alakját is.

 2.1.23 Az úr megjelenése Éva utódjaként

Az  etimológiából  következő  harmadik  megállapítás  abban  a  himnikus  részben 

mutatható ki, amelyet Éva mond el314. A himnusz értelmezésének nehézségét az okozza, 

hogy ha a szó szoros értelmében követjük a traktátus szövegét, akkor utódjának a tanítót 

vagy vadállatot kell tekinteni, és nem Ádámot, vagy Ábelt. 

A  himnusz  egyik  kitüntetett  terminusa  az  úr,  amelyet  Painchaud  a  bibiai  Séth 

születésével hozott összefüggésbe315, Pearson pedig Káin figurájaként értelmezte316.  

A traktátus szimbolikájának egyik lehetséges forrása a bibliai hagyományban a Jób 

41,23-26.  A versek  a  gonosz,  a  sárkány genealógiájának  részét  adják,  és  hordozza  az 

uralkodás  szimbólumát  is:  ἀναζεῖ τὴν  ἄβυσσον  ὥσπερ χαλκεῖον,  ἥγηται δὲ τὴν 

θάλασσαν  ὥσπερ  ἐξάλειπτρον,  24  τὸν  δὲ τάρταρον  τῆς  ἀβύσσου  ὥσπερ 

αἰχμάλωτον· ἐλογίσατο ἄβυσσον εἰς περίπατον. 25 οὐκ ἔστιν οὐδὲν ἐπὶ τῆς γῆς 

ὅμοιον αὐτῷ πεποιημένον  ἐγκαταπαίζεσθαι  ὑπὸ τῶν  ἀγγέλων μου·  26 πᾶν 

ὑψηλὸν  ὁρᾷ,  αὐτὸς  δὲ βασιλεὺς  πάντων  τῶν  ἐν  τοῖς  ὕδασιν.  Az  idézet  záró 

kifejezésével kapcsolatban  megjegyezhetjük, hogy a királyhoz kapcsolódóan nem a vizek 

teremtményeiről beszél, hanem – a számozásban is különböző – héber eredetiben szereplő 

kifejezés על־כל־בני־שחץ a gőg fiaira vonatkozik. Ezt megőrizte a Vulgata is, 41:33-34: non 

est super terram potestas quae conparetur ei qui factus est ut nullum timeret omne sublime  

videt ipse est rex super universos filios superbiae.

314A himnuszt később részletesen elemzem.
315 Painchaud 1995a 397.
316 Pearson 1990, 99-100. Rasimus is ezt az értelmezést támaogatja, Rasimus 73-74. 
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Feltételezve, hogy az idézett jóbi versekre épülő hagyomány inspirálta a traktátus 

szerzőjét,  két  következtetést  vonhatunk  le.  Az  egyik,  hogy  a  teremtésre  vonatkozó 

narratíva néhány elemének az értelmezése módosítható,317 és az is lényegi jelentőséggel 

bír,  hogy  a  negyedik  faj  királynélküliként  való  definiálása  is  más  perspektívában 

értelmezhető a teremtésre vonatkozó teológiai konstrukcióban.  

Az etimológia alapján megállapítható harmadik lényegi következtetés a tanító (a 

vadállat)  alakjára  vonatkozik.  Ahogyan  fentebb  már  megmutattuk,  a  traktátusban  nem 

jelenik meg a kígyó terminus és utalás sem történik a kígyó alakjára318. A fentebb idézett 

himnuszban a szerző Éva teremtményéről beszél, aki az úr, ami közvetett módon utalhat az 

alak mibenlétére. 

Mindezekből az a következtetés vonható, hogy a szerző teológiai konstrukciójában 

a bibliai kígyó alakjához olyan narratívát illesztett, amelyben elhagyta a kígyó állat-alakját 

is, és egyértelműen emberi alakot tulajdonított neki319. A traktátus terminológiájában ezt a 

női  testté  formált  androgün emberi  alak támasztja  alá,  ami  az anya  hasonmását  hordja 

(113,25-28).

A paradicsom kertjének narratívájában a  tanító  (a  vadállat)  minden  teremtmény 

közül a legbölcsebb (szó szerint „aztán eljött az, a bölcs mind között,  ezt úgy nevezik, 

hogy  vadállat”  tote  aFei  \nGi  psabe  pararoou  throu  paei 

\ntaumoute eroF Je pqhrion 118,24-26).  A  kommentárok  véleménye 

alapján megállapítható, hogy a traktátus szerzője a bibliai szöveget használta (Ter 3,1 Ὁ 

δὲ ὄφις  ἦν φρονιμώτατος  πάντων τῶν θηρίων τῶν  ἐπὶ τῆς γῆς),  de  jelentős 

változtatásokat is eszközölt a szövegben, amely a korábban említett etimológia és a hozzá 

kapcsolódó  hagyomány  következménye.  A  traktátus  szerzőjének  saját  teológiai 

konstrukcióját tükrözi az, hogy elhagyja a kígyó szót, és helyette a már korábban említett 

vadállat terminust használja320. Hasonlóan a szerző exegézisét jellemzi és szintén lényegi 

jelentésmódosulást  von  maga  után,  hogy  ez  a  tanító  nem  az  állatok,  hanem  minden 

teremtmény  között  a  legbölcsebb321.   A  θηρίον terminus  a  fentebb  már  említett 

317 Ehhez a későbbiekben még visszatérek.
318 Megjegyezhetjük,  hogy  a  szerző  a  szeráfok  alakjához  kapcsolja  a  sárkány-alakúságot  (mmorfh 
ndrakwn, 105,18-19).
319 A teremtett emberhez hasonló alakú kígyót ismer a biblikus hagyomány (ehhez lásd pl. Ginsberg, L., The  
Legends  of  the  Jews  I.  Philadelphia:  The  Jewish  Publication  Society,  2003,  60.lj.  72-73).  A  traktátus 
konstrukciójában a tanító alakja nem azonosítható a második (pszichikus) emberrel,  vagy Káin alakjával,  
ahogyan ezt feltételezi Painchaud (19995a), ehhez a későbbiekben még visszatérek. 
320 Painchaud a 113,35-114,3 szövegre utal vissza. Painchaud 1995a 436.
321 A bölcsesség és a kígyó összekapcsolásának szimbolikája elterjedt a bibliai hagyományban (pl. Mt 10,16, 
Tamás log 39), de a kortársak is ismerik: Apollodorus, 1,9,11; Philostratus, Vit. Apoll. 1,20; 3,9; id. Plinius, 
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apokaliptikus szimbolikára utalhat, és megfelel a traktátus korábbi megállapításainak.  

 2.1.24  Szophia és a világító testek leírása. A bibliai negyedik nap II.

A  traktátus  szerzője  narratív  egységbe  foglalta  a  világító  testek  és  a  csillagok 

megalkotásának processzusát, és az általuk betöltött feladatokat is. 

A narratívában kitüntetett szerepe van annak, hogy:

 az ágens az  alsó  égben lévő Szophia  (112,1 tsofia de etH\n tpe 

\mpsa mpit\n) 

Pisztisztől  kapott  hatalmat  112,  2  asJi  ouecousia  \ntoot\s 

\ntpistis

Amikor akarta (112,1-9 \ntaresouwS 

teremtette astamio 

a  nagy  fénylőket  és  minden  csillagot  \nH\nnoG  \nreF/\r  ouoein  m\n 

\nsiou throu 

az égre helyezte őket askaau H\n tpe 

hogy ragyogjanak a földre atrou\r ouoein eJ\m pkaH 

és  jelezzék  az  időt,  a  jó  időket,  az  éveket  és  hónapokat,  a  nappalokat  és  az 

éjszakákat, és minden mást  auw seJwk/ ebol \nH\nshmeion \nxronos 

m\n H\nkairos m\n H\nr\mpooue auw H\nnebate m\n H\nHoou m\n 

H\nouSh m\n H\nsousou m\n pkeseepe thrF/  

és így lett feldíszítve az egész ég

auw \nteeiHe apma thrF \rkosmei HiJ\n tpe

Painchaud interpolációként kezeli a szövegrészt, amely a Ter 1,16-17-ból idéz és a 

bibliai  teremtés  negyedik  napjára  vonatkozik322.  A  bibliai  beszámolóhoz  mérten 

különbségek is vannak, amelyek alapján nem idézetként,  hanem inkább kommentárként 

kezelhető  a  szövegrész,  amely  a  bibliai  versekhez  a  bölcsesség  teremtői  szerepével 

közelített.

Nat. 10,70. A traktátus esetében a hagyományanyag alapvető szerepet játszik. 
322 Painchaud 1995a 384. Hasonlóságot mutat ki a TracTrip bezsámolójával is (385).
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 2.1.25 Az ember teremtésének narratívájához

A  bibliai  emberteremtés  leírásának  egyik  részlete  megelőzi  a  földi  ember 

teremtésének narratíváját.  A szöveg azokra  a preegzisztens  lelkekre  vonatkozik,  akik a 

megtestesülés előtt megjelennek Szabaóth és Krisztus előtt (114,18-20).  etbe naei 

atesmh etouaab Joos Je aSaei auw \ntet\nanaei323 eri 

Joeis eJ\n \nswnt throu

A szent hang azonosításához nem ad segítséget a szerző, de a parancs szó szerinti 

idézetnek  tekinthető,  az  uralkodás  tárgya  pedig  a  bibliai  vers  vonatkozó  szakasza 

összefoglalásának (Ter 1,28): καὶ ηὐλόγησεν αὐτοὺς ὁ θεὸς λέγων Αὐξάνεσθε καὶ 

πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς καὶ ἄρχετε 

τῶν  ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ πάντων τῶν 

κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν  ἑρπετῶν τῶν  ἑρπόντων  ἐπὶ τῆς 

γῆς. 

A traktátus antropológiai konstrukciójában kitüntetett helye van az idézetnek. Két 

lényegi  következtetést  vonhatunk  le  belőle.  1.)  a  traktátus  szerzője  használta  a  lélek 

preegzisztenciájának  tanítását.  2.)  ezt  összekötötte  Szabaóth  birodalmával.  Az  utóbbi 

megállapításból következik, hogy Szabaóth (lelki) egyházaként azonosíthatjuk a helyet, és 

azt is megelőlegezhetjük, hogy ez a tanítás a lelki emberre vonatkozik324.

Ezeket  a  megállapításokat  kiegészíti,  hogy  az  ószövetségi  Isten  szavait 

(Szaporodjatok és sokasodjatok) egy olyan szent hang mondja ki, aki Szabaóth és az ő 

Krisztusa körül áll, vagy egy közülük, de – és ez a hangsúlyosabb – nem Jaldabaóth az, aki 

idézi az ószövetségi szentírást.

Ha a bibliai beszámoló alapján próbáljuk elhelyezni a traktátus gondolatmenetét, 

akkor  arra  a  megállapításra  juthatunk,  hogy  a  fenti  idézet  és  az  idézetet  tartalmazó 

narratíva az első teremtés folyamatának (Ter 1,26-28) a része, míg a következő a második 

teremtéstörténet kommentárjához kapcsolódik (Ter 2,7), és ehhez illeszkedik szervesen a 

traktátusban a földi ember részletesen elbeszélt teremtése. A hipotézishez a későbbiekben 

még visszatérek.

323 Painchaud fordítását követem, aki von Lemm alapján von párhuzamot az aiei és a πληθύναι között. 
399.
324 Az antropológia részletes elemzésére a következőkben még visszatérek.
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 2.1.25.1 Ter 1,26

A Ter 1,26 szövege (καὶ εἶπεν  ὁ θεός Ποιήσωμεν  ἄνθρωπον κατ’ εἰκόνα 

ἡμετέραν καὶ καθ’ ὁμοίωσιν) a traktátusban korábban, a zavarkeltő megkötözése után 

jelenik  meg.  A  idézetet  a  primér  forrásokban  elterjedt  exegetikai  módszerhez  hasonló 

módon átalakítja a szerző, mert az arkhónok testének képmására és a megjelenő fénylő 

ember  hasonmására   vonatkoztatja  (112,33-113,1):  mar\ntameio  \nourwme 

ebol  H\m  pkaH  kata  tHikwn/  \mp\nswma/  auw  kata 

peine \mph.

Ellentétben  a  modern  kommentárok  értelmezésével,325 a  szöveg  nem  az  ember 

teremtésének aktusára vonatkozik, hanem a földi ember teremtésének tervét illusztrálja. Az 

idézet az arkhónok oldaláról mutatja be a folyamatot, a folytatás pedig azt mondja el, hogy 

az arkhónok terve mögött valójában a felső világ terve áll (113,5-10) – Pisztisz Pronoiája 

szerint,  de  a  közvetlen  eszköz Szophia  Zoé,  aki  instruálja  őket.  Az előttük  megjelenő 

hasonmás nem a fénylő Ádám, hanem a hetedik égben helyet foglaló fénylő ember, aki a 

traktátus  antropológiai  konstrukciójában  a  lelki  ember.  Erre  az  alakra  vonatkoztatja  a 

szerző a Ter 1,28 versét. 

A  bibliai  beszámoló  exegézisében  ebben  az  olvasatban  a  szerző  a  szó  szoros 

értelmében  vette  a  parancsról  szóló  bibliai  verset  és  csak  a  gondolat,  vagyis  a  terv 

megszületésének leírásaként használta fel a szövegben. A következő mondatok először az 

ember teremtéséhez szükséges ismeret útját mutatják be (113,10-14) majd  a gondolathoz 

mérten illusztrálják az eseményt (113, 14-16), de előre mutatnak, és a traktátus szerzőjének 

kommentárjaként értelmezhetők.  

Ezt az értelmezést támasztja alá az is, hogy a következő sorok a tanító teremtéséről 

szólnak (113,17-20):  Ezért  megelőzte  őket,  megteremtette  az emberét  először,  az,  hogy 

tanítsa (ti. Szophia Zoé teremtménye) a teremtményüket (ti. az arkhónokét) arra, hogyan 

ítélje  el  őket,  és  hogyan  meneküljön  meg.  dia touto/ as\r Sorp eroou 

astamio  \nSorp/  \mpesrwme  Sina  eFnatame 

pouplasma \nqe eFna\rkatafronei \mmoou auw \nteeiHe 

FnanouHm/ eroou.

325 Pl. Painchaud 1995a, 388.
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A hangsúly az \rSorp326 és Sorp327 terminusokon van, mert ez támasztja alá 

azt az értelmezést, hogy az arkhónok ebben a szövegrészben nem teremtenek embert. A 

középpontban az ember teremtésének gondolata áll, először az arkhónok oldaláról, aztán 

pedig a valódi okot is elmondja a szerző, és a földi ember teremtését megelőzi a tanító 

megteremtése.

 2.1.25.2 A földi ember teremtése, a magvetés

Az  ember  teremtésének  narratíváját  közvetlenül  egy  olyan  mondat  előzi  meg, 

amely a teremtés gondolatának megjelenését jelzi és az arkhónok első aktusát,  amely a 

gondolat kivitelezéséhez vezet.  

Az  arkhónok  magjukat  a  föld  köldökébe  vetik:  tote apoua poua 

\nHhtou  nouJe \mp/eFsperma eJ\n  tmhte  \nqH\lpe  \mpkaH 

(114, 27-29).

A föld  köldökének  említése  olyan  koncepciót  enged feltételezni,  amely  részben 

hasonlóságot mutat más, a könyvtárban olvasható traktátusokkal, ha megengedjük, hogy a 

köldök és az öl és az anyaméh között párhuzamot vonható (pl. ParShém). 

A mondatnak a traktátusban betöltött szerepe azért jelentős, mert az a földi ember 

teremtésében  a  nemzést  hangsúlyozza.  Ez  nem egyszerűen  biológiai  értelmezést  hoz  a 

szövegben328,  hanem a  földi  ember  születésére  koncentrálva  fejezi  ki  a  teremtési  mód 

változását. A nemzés metaforája ezért szerepel az erósz szimbolika bevezetése után. 

Megjegyezhetjük azt is, hogy vélhetően ez által utalt a szerző arra a különbségre, 

amelynek  forrása  a  jánosi  prológus  lehetett  (Jn  1,13):  οἳ οὐκ  ἐξ αἱμάτων,  οὐδὲ ἐκ 

θελήματος σαρκὸς, οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρὸς, ἀλλ' ἐκ Θεοῦ ἐγεννήθησαν. De 

a  traktátusban  a  különbség  az  arkhónok  által  nemzett  földi  emberre  is  vonatkozik,  és 

ezáltal  a  szerző  exegézisében  azt  magyarázza,  amivel  János  szembeállítja  az  istentől 

születetteket. 

326 Crum 588a
327 Crum 587b
328 Painchaud 1995a, 
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 2.1.25.3 A földi ember teremtése

A korábban említett első arkhón által kigondolt terv (112,33-113,1) megvalósítása 

több lépésben történik. Az első a nemzés metaforájával (114,24-29) bevezetett formálás 

leírása (114,29-35) Jim foou et\mmau apsaSF \narxwn \rplasse 

\mprwme  epeFswma  men  eine  \mpouswma  peFeine  de 

eFeine  \mprwme  \ntaHouwnH  ebol  nau  peFplasma 

aFSwpe  k[a]ta  meros  \mpoua  poua   pounoG  de 

aFtameie pegkefa?ln m\n patkas.

Több különbség is  van a  tervhez  képest:  hét  arkhón az  ágens;  nem a teremtés, 

hanem a formálás igéje szerepel; egyértelmű az, hogy emberi alakot láttak; nem hivatkozik 

a szöveg a földre; mindegyikük részt vállal a létrehozásban, az első arkhón (a vezető, a fő) 

teremti  azt,  ami  fejben  van  (az  agyat,  gr.  ἐγκέφαλος)  és  az  idegeket,  a  velőt  (gr. 

μυελός)329. A Ter 1,27 idézetét (ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον, κατ’ εἰκόνα θεοῦ 

ἐποίησεν αὐτόν)  részletező szöveg a vers folytatására nem utal, vélhetően azért, mert 

abban már a mind a férfi, mind a nő említésre kerül és a többes szám is más irányba terelné 

a kommentárt is: ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς (Ter 1,27). 

A 114,35-115,3 értelmezésében is jelen van a biblikus hagyomány.  \mm\n\nsws 

aF?o?u?wnH  ebol  Hws  ateFeHh330 aFSwpe  \nourwme 

\myuxikos  auw aumoute  eroF  Je  adam ete  paei  pe 

peiwt kata pran \mpetHiteFeHh.

A szövegrész két értelmezési lehetőséget kínál.  Az egyik a kommentárok között 

elterjedt,  de  nem egységes  megoldásokat  létrehozó  olvasat.  E  szerint  a  szövegrész  az 

arkhónok által  formált  emberre  vonatkoztatható331.  Ez részben a földi teremtmény lelki 

emberként való értelmezését vonja maga után és olyan belső feszültséget generál, amely 

nem hozhat megnyugtató eredményt – a szent páli 1Kor 15 terminológiája alapján sem –, 

mert e szerint a szöveg először a test megteremtéséről szól, aztán a lelki emberről, aztán 

329 Ehhez hasonló leírás szerepel az ApJohn leírásában, a teológiai értelmezéséhez lásd Broek 1981. 
330 A kifejezést romlott szövegnek tartják, a Hws at/eFeHh, Layton és Bethge, és őket követve 
Painchaud is a Hws <petH>ateFeHh fordítás mellett érvelnek.
331 Így értelmezi Böhlig, Bethge, Painchaud 1995a 
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újra a lélek nélküli állapotról, amelyhez majd Zoé küldi a lélegzetet. 

A  másik  olvasati  lehetőség,  hogy  az  idézet  önálló  szövegegység,  és  a  fénylő 

Ádámra  tekint  vissza.  A  fénylő  Ádám  az,  akiről  mondja  azt  a  szerző,  hogy  miután 

megjelent előtte (ti. az első arkhón, visszautal a 108, 8-9-ben elhangzottakra), lelki emberré 

vált, és Ádámnak nevezték (visszautal a 108,19-24 mondatokra), ami az atya, annak neve 

szerint aki előtte van (\mpetHiteFeHh)332. 

Ha ennek az olvasatnak a  fényében  értelmezzük  a szövegrészt,  akkor  nemcsak, 

hogy feloldható a korábban a szövegben elgondolt ambivalencia, hanem az értelmezés is 

követi  a szöveg narratíváját,  mert  ennek megfelelően ez a szövegrész is  azt  az emberi 

alakot magyarázza, amelyet az arkhónok felhasználnak a földi ember megalkotásában.    

Ezt  a  hipotézist  támasztja  alá  az  is,  hogy  a  teremtményt  edénynek  skeuos 

tartják az arkhónok (115,4). Az edény jellemzéséhez illeszti a szerző a traktátusban már 

korában  is  megjelent  torzszülött  alak  terminust,  és  szellem  nélküliség  attribútumát  is 

(115,4-5): eaFJi morfh \nqe \nniHouHe em\n pneuma \nHh/tF 

És a fő arkhón emlékezve Pisztisz jóslatára attól  tart,  hogy az igaz ember belép 

teremtményükbe és ura lesz (115, 6-9) pr\m\mme eHoun epeFplasma \nF\r 

Joeis eJwF.

A  σκεῦος az  újszövetségi  teológia  egyik  kulcsszava,  a  test  metaforájaként  az 

újszövetségi  használattal  megegyező  módon használja  a  szerző is.333  A vélhetően páli 

eredetre  visszamutató  torzszülött  terminus  és  a  hozzá  kapcsolt  szellemnélküliség 

hangsúlyozásával részben az üresség334 állapota335, részben pedig a formaadó princípium 

hiánya jut kifejezésre. 

A traktátusban az ítélet metaforájaként idézte Pisztisz az agyagedényt (κεραμεύς), 

de ott ez az arkhónra vonatkozott.

 

A  pr\m\mme (<ὁ ἅνθρωπος ὁ ἀληθινός) megjelenése a szövegben és az a 

332 Ez a mondatrész veti fel annak lehetőségét, hogy a földi ember névadásában az atya-atya fia és az atya 
fiának fia hámasságot értelmezzük a pneumatikus, a lelki és a földi emberrel parallel módon. Mindhárom 
alak emberi, ezért viselhetik az Ádám nevet, de a köztük lévő különbségnek a más szövegekben 
megfigyelhető terminológiai kifejezése hiányzik a szövegből. A fenti atya terminus azt a viszonyrendszert 
fejezi ki, és vélhetően az említett hármasságra vonatkozhat. 
333 Az Újszövetségben 12 helyen előforduló terminus a traktátusban Painchaud utal a2Kor 4,7, az 1Thessz 
4,4, és az 1 Pét 3,7 versekre. 
334 Ezt mondja pl. Painchaud 1995a 402.
335 Painchaud 1995a 418-419.
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tény, hogy az első arkhón a korábban Pisztisz proklamációjában szereplő fénylő emberrel, 

a halhatatlan emberrel azonosítja, arra tényre mutat, hogy a két alak egyeztethető.

Painchaud  összekapcsolja  a  117,11-12-ben  említett  igaz  emberrel  (prwme 

\nalhqeinos), de csak utal a párhuzamok között a lehetséges keresztény kontextusra.

A terminus értelmezéséhez azt kell hozzátennünk, hogy a traktátusban nemcsak az 

antropológia részeként kell kezelni, hanem a szótériológiai tanítás kulcsterminusaként is. 

Ez kiterjeszthető Pisztisz proklamációjára, az arkhón által emlékezetbe idézett kijelentésre, 

és a traktátus későbbi részében érvényre jutó szótériológiai tanításra is. 

Mind Pisztisz proklamációja, mind az arkhón gondolata az igaz ember (a megváltó) 

megtestesülésére vonatkozik – ezt világosan jelzi az arkhón gondolata, mert attól félt, hogy 

\nFi \nGi pr\m\mme eHoun epeFplasma, míg Pisztisz az eljövetelét említi, 

és  a  megjelenést  a  teremtmények  között  (103,19-21).  Ehhez  szorosan  hozzátartozik  a 

Pisztisz által  kinyilatkoztatott  ítélet  (az eltaposás szimbóluma 103, 21-23, és az arkhón 

félelmében megfogalmazódott uralom \nF\r Joeis eJwF is. 

 2.1.25.4 A lélek koncepció

A földi ember megteremtésének második lépése a lélekkel felruházás (115,9-15). 

Ez egyértelműen az égi hatalom közbenjárására következik be. Az arkhónok hagyják a 

földön  a  lélek  nélküli  teremtményüket.   Ezért  küldi  el  Szophia  Zoé  a  lélegzetét  a 

negyvenedik napon336. A lélekkel gazdagodott ember képes lesz a mozgásra a földön, és a 

beszédre (felel az arkhónoknak, 105,21-22), de nem képes felemelkedni. 

A Zoé lehellete  egyértelműen a Ter  1,7 használatára  utal  (ἐνεφύσησεν εἰς τὸ 

πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς), mert a pniFe szolgálhatott a πνοὴ fordításaként337

A  \mpeFSG\m  Gom  etwoun  kifejezés  értelmezésében  Tardieau  a 

saturnilusi  párhuzamot sejtette338, míg Painchaud vetette fel a Zsolt 21,7 versen alapuló 

krisztológiai értelmezés lehetőségét (twoun <ἀνιστάναι), és így a mondat az anyagi 

336 A negyvenes szám a lélekkel felruházott ember paradicsomba kerülésének az idejét jelzi. Ez olyan 
hagyományra utal, amely akár embriológiai ismereteket foglalt magában, akár azt a hagyományt, amely 
szerint az elhunyt (az igaz) lelke a negyvenedik napon léphet be a paradicsomba.  Hasonlóan a 40-es azám 
kitüntetettsége következhet abból is, hogy Jézus feltámadása után 40 nappal emelkedett fel a mennybe. 
337 Painchaud 1995a 405.
338 Tardieu 1975, 127.
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ember feltámadásra való erőtlenségét vagy képtelenségét fejezi ki339. 

Hozzátehetjük Painchaud értelmezéséhez, hogy az élet lehelletével az ember lelki 

státust  nyer  el,  és  bár  a  terminus  hiányzik  a  szövegből  –  mert  ez  a  földi  ember 

megteremtésének kontextusa,  ezzel az aktussal jut el az 1Kor 15-ben megjelenő anyagi 

vagy pszichikus ember szintjére a traktátus antropológiai konstrukciójában.

Az Ádámba eljutott  lélek első cselekedete az,  hogy beszél  az arkhónokkal340.  A 

válasz  több  olyan  terminust  tartalmaz,  amelynek  eredete  biblikus  háttérre  enged 

következtetni  (115,  21-22). \ntaeiei ebol Hit\n tdunamis \mprwme 

etbe ptako \mpet\nergon.  „Az  ember  erejéből  jöttem,  hogy  elpusztítsam 

műveteket.”.

  A tdunamis \mprwme kifejezés (<ἠ δύναμις τού ἀνθρώπου) hasonló 

az ApocAdam terminológiájához, de nincs pontos megfelelés.341 

Az  egyik  megoldási  lehetőség  az,  hogy  a  fentebb  említett  szótériológiai 

perspektívából  közelítünk  a  kifejezéshez,  és  ebben az  esetben  az  újszövetségi  Krisztus 

alakjához jutunk, aki Isten ereje és bölcsessége (Θεοῦ δύναμις καὶ Θεοῦ σοφία).

A másik lehetőség egy olyan interpretációs irány feltételezett ismeretén alapszik, 

amely  részben  kapcsolódik  az  említett  krisztológiai  értelmezéshez,  de  alapját  egy,  a 

kortársak között ismert etimológia adja. Jusztinosz az Israel név értelmezéséről mondja ezt 

(Dial  125,  3.2-3:  καὶ τὸ οὖν  Ἰσραὴλ  ὄνομα τοῦτο  σημαίνει·  ἄνθρωπος νικῶν 

δύναμιν· τὸ γὰρ ἴσρα342 ἄνθρωπος νικῶν ἐστι, τὸ δὲ ἢλ δύναμις. 

Ezt az értelmezési lehetőséget támogatja az, ha a győztes ember343 és az arkhónok 

művének elpusztítása miatt érkező ember alakja között vonunk párhuzamot. A jusztinoszi 

beszámoló  Kriszról  szól,  a  traktátusban  megjelenő  ember  pedig  feltételezhetően 

szótériológiai kontextusban szerepel

339 Painchaud 1995a 406.
340 Az, hogy a lélek által válik képessé a beszédre, és az, amit mond az arkhónoknak, olyan feltételeket 
követel, amilyen pl. a ApJac 8,35-36-ban (Jézus mondja Jakabnak):
auw aHi+tsebe eietk abal aqupoqesis \nnaHr\n \nnarxwn.
341 Painchaud 1995a, 408.
342 Az ἴσρα tagban talán a héber is tag (férfi) adott alapot a fenti etimológiához. 
343 Jusztinosz a kígyó, a Sátán felett aratott győzelemről beszél az idézetet követően. (Dial)
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 2.1.25.5 A földön fekvő test

 A földön fekvő embert dicsőítették a hatalmak. Painchaud értelmezése szerint a 

kifejezés (auT eoou naF) a kereszthalálra utalhat (Jn 12,6)344. 

Az arkhónok által  mondott  dicsőítés nem dicsőítés,  hanem gúny,  hiszen látják a 

földön fekvő embert,  aki képtelen a felemelkedésre,  és az általa mondott  szavakat sem 

képes betölteni. A traktátusban \ntarouswt\m auT eoou n/aF (115,23). Ezek 

alapján  nagyobb  valószínűséggel  láthattak  párhuzamot  a  katonák  által  kigúnyolt  Jézus 

alakjában (Mt 27, 27-30, Mk 15, 16-19 és Jn 19,2-3), akire Pilátus úgy mutat rá:  Ἴδε  ὁ 

ἄνθρωπος (Jn 19,6).

A traktátus kontextusában vizsgált lehetséges olvasatothoz a Szabaóth történet kínál 

magyarázatot, aki a Pisztisz hangjára dicsőíti azt, akinek képmását az arkhónok a földön 

fekve látják.

Ettől megnyugszanak, és ezért nevezik a napot a nyugalom napjának (115, 25-27): 

tote  aumoute  efoou  et\mmau  Je  tanapausis  Je 

au\mton \mmoou ebol H\n ouHise.

A nyugalom napja a hetedik nap. Mind a terminus, mind az arkhónok magatartása a 

Ter 2,2 (κατέπαυσεν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ πάντων τῶν  ἔργων αὐτοῦ,  ὧν 

ἐποίησεν) kommentárja alapján értelmezhető. 

Ebben  az  állapotában  helyezik  el  a  paradicsomban345 és  ők  eltávoznak  egeikbe 

(115,27-30)  \nterounau de eadam et\mmauJe \mpeFStwoun 

auraSe  auFitF  aukaaF  H\m  pparadeisos  auw 

au\ranaxwrei eHrai+ enou\mphue

A paradicsom terminus és az arkhónok tette a Ter 2,15 (vagy a Ter 2,8346) alapján 

értelmezhetők: Καὶ ἔλαβεν κύριος ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἔπλασεν, καὶ ἔθετο 

αὐτὸν ἐν τῷ παραδείσῳ

344 Painchaud 1995a 409.
345 A paradicsomban eltöltött időt nem mondja el a szerző, de főnix alakjának jellemzéséből 100 éves 
periódus állhat a kronológiában. Ezt a fenti, paradicsomi kontextus annyiban erősítheti, hogy a messiási 
királyság ideje ezer év (Jel 20, 3-7) és az Ádám-Krisztus tipológia a traktátusban is jelen van. 
346 Így értelmezi Painchaud 1995a 410, de értelmezésével szemben meg kell jegyezni, hogy a 2,15 jóval 
közelebb van a traktátus szövegéhez, mint a 2,8.
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Az auFitF aukaaF terminusok alapján Painchaud a Ter 2,8 és a Jn 19,40-

42 között  von párhuzamot,  és  erre  építve  Jézus  sírjának kertje  és  a  paradicsom kertje 

között. Painchaud a két ige alapján: fogták (ἔλαβον) és tették (ἔθηκαν) [őt] támasztja alá 

a  hipotézisét  és  lábjegyzetben  utal  jeruzsálemi  Cyrill  (CatMyst  13.19)  tipológiai 

értelmezésére, aki a paradicsom kertje és a sírkert között vont párhuzamot.

Ezt a feltételezést azzal kell kiegészíteni, hogy a jánosi párhuzam középpontjában 

álló paradicsom és sír szimbolika – talán éppen a terminológiai párhuzamok alapján347  – a 

korai keresztény hagyományban is megjelent, már a kyrillosi tipológia előtt. A nagypéntek 

szimbolikájának  egyik  alapja  az  Ádám-Krisztus  tipológia,  amelynek  részeként 

összekapcsolódott a paradicsom kertje és a sír kertje. A Zsolt 87, 5-7 is hordozza ezt, de a 

kert  szimbolikája  nélkül:  προσελογίσθην μετὰ τῶν καταβαινόντων εἰς λάκκον, 

ἐγενήθην ὡσεὶ ἄνθρωπος ἀβοήθητος ἐν νεκροῖς ἐλεύθερος,/  ὡσεὶ τραυματίαι 

καθεύδοντες  ἐν  τάφῳ,  ὧν  οὐκ  ἐμνήσθης  ἔτι  καὶ αὐτοὶ ἐκ  τῆς  χειρός  σου 

ἀπώσθησαν./  ἔθεντό με  ἐν  λάκκῳ κατωτάτῳ,  ἐν  σκοτεινοῖς  καὶ ἐν  σκιᾷ 

θανάτου.

A  keresztény  hagyományban  a  Krisztus  megfeszítésének  helye  és  Ádám 

koponyájának  nyughelye  egybeesett.  Ps  Cyprianus348 is  használja  ezt  a  párhuzamot  és 

művében a sír és a kert szimbolika is megjelenik (De duobus montibus 3 és 7), a Sinai hegy 

(és Jeruzsálem) interpretációjában.

Painchaud  értelmezését  elfogadva  megállapíthatjuk,  hogy  a  sírba  helyezés 

szimbolikája jelen van a traktátus narratívájában. A traktátusban erre a lehetőségre Ádám 

állapota  (a  hangsúlyos  felemelkedésre,  vagy  feltámadásra  való  erőtlenség)  és  a  Jézus 

holtteste között vont párhuzam adott alapot.

 2.1.25.6 Ádám felemelése és Éva

Ádám felemelésének narratívája  a  traktátusban Éva alakjához kapcsolódik,  de a 

szerző három aspektusból közelíti meg és értelmezi a történetet. Ezek a terv-kivitelezés-

347 Több olyan motívum van a Ter 2,8 és a Jn 19,40-42 között, amelyek párhuzamokra engednek 
következtetni, de ezek nem játszanak szerepet a traktátus narratívájában. Ehhez vö. pl. Shaper, J.: The 
messiah in the Garden: John 19.38-42, (royal) garden and messianic concepts. In: M. Bockmuehl, -G. 
Stroumsa (eds.) Paradise in Antiquity: Jewish and Christian Views. Cambridge Uni Press 2010, 17-27.
348 A mű a 3.sz. első felére datálható, 240 előtt íródhatott Afrikában. Hatását a János actában is feltételezik. 
Ehhez vö. Hennecke-Schneemelcher 2006, 153.    
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következmény hármasságával is jelölhetők.

Először a fenti világ perspektívájából (115,30-36). A bibliai terminológiához három 

kapocs kínálkozik.

A nyugalom napja után Szophia leányát, Zóét, akit a szerző Évának nevez \nzwh 

tesSeere eumoute eros Je e?uHa) és egyben tanítónak  tamo is, a 

lélek  nélküli  Ádámhoz  küldi,  hogy  fölkeltse  atrestounos és  ezzel  az  tőle 

származók a fény edényévé legyenek [e]unaSwpe \naggeion \mpouo?[ein.

Az „edény” (ἀγγεῖον) terminus használata azért jelentős, mert a földi teremtmény 

jellemzésében  korábban  a  σκεῦος terminus  jelent  meg  (115),  míg  Pisztisz 

proklamációjában az arkhónra vonatkoztatott κεραμεύς szerepelt. 

Az ἀγγεῖον a fény edényeként szerepelt, a σκεῦος az arkhónok által megformált 

testet jelölte. A traktátus terminológiájában mindkettő a testet jelenti, de az általuk jelzett 

jelentésbeli különbség alapján is eljuthatunk ahhoz az antropológiai különbséghez, amely a 

földi  ember  státusát  jellemzi  –  és  voltaképpen  megelőlegezi  annak  az  állapotnak  a 

kifejeződését,  amelybe  Ádám  (és  utódai)  eljut(nak)  majd  a  folyamat  végén  Éva 

segítségével.  Az első a lélek nélküli teremtményként,  a másik pedig a fény edényeként 

definiálható, és a megformálás és a cél a traktátus teológiájában a megváltás koncepcióit 

hordozzák. Ez alapján mondható az, hogy az ἀγγεῖον terminust a szerző eszkatologikus 

értelemben használja. Másképp mondva a szerző szembeállította egymással a σκεῦος-t, a 

démoni hatalom eszközét, és az ἀγγεῖον-t, amely a megváltott ember lélekkel felruházott 

testét jelölte. A Mt 13,47-49 indokolhatja a terminus használatát.

A femelelés második leírása Éva és Ádám perspektívájából mondja el a történetet 

(115,36-116,8). A helyszín a paradicsom, ami a felemelés aktualizálását mutatja be. Ebben 

a szövegrészben teljesedik be az előzőben tanítóként definiált szerep. Ez jelzi azt, hogy a 

traktátus  teológiai  konstrukciójában  a  tanítás  a  felemelkedésre  (a  feltámadásra)  való 

felkészítést jelenti, amely a pneumatikus eleme átadásával is összekapcsolódik. Mindkét 

aspektust ez a szövegrész támasztja alá, de a következmények a traktátus szótériológiai és 

eszaktológiai részében is visszatérnek    

Ez alapján jelenthető ki az, hogy Éva alakjában nem a Krisztus sírjához igyekvő 

asszonyok bibliai  ábrázolásában kell  a párhuzamot keresni349,  hanem akár a megváltóra 

utalásban  (Jób  19,25),  akár  a  jézusi  gyógyításokban  (Lk  7,14-15)  akár  a  keresztég  (a 

349 Ehhez pl. Painchaud 1995a, 410.

103



beavatás) (ApCsel 22,16; Isa 60,1) gyakorlatában.

A krisztusi titulusok között már korán megjelent az, hogy születésével vagy éppen 

halálával és feltámadásával felébresztette a halál álmában szendergőket350.   

A  Lk  szövege  a  naimi  ifjú,  egy  özvegyasszony  halott  egyszülöttjének  (12 

τεθνηκὼς υἱὸς μονογενὴς τῇ μητρὶ αὐτοῦ, καὶ αὕτη ἦν χήρα) a feltámasztásáról: 

14  καὶ προσελθὼν  ἥψατο τῆς  σοροῦ,  οἱ δὲ βαστάζοντες  ἔστησαν,  καὶ εἶπε· 

Νεανίσκε, σοὶ λέγω, ἐγέρθητι. 15 καὶ ἀνεκάθισεν ὁ νεκρὸς καὶ ἤρξατο λαλεῖν, 

καὶ ἔδωκεν αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ.

A  traktátusban  a  szövegegység  záró  mondata  értelmezhető  a  bibliai  beszámoló 

felhasználásaként  (Ter  3,20 καὶ ἐκάλεσεν  Αδαμ  τὸ ὄνομα τῆς  γυναικὸς  αὐτοῦ 

Ζωή, ὅτι αὕτη μήτηρ πάντων τῶν ζώντων), ezt megerősíti, hogy Ádám felébred és 

kinyitja  a  szemét.  Meg  kell  azonban  jegyezni,  hogy  a  traktátus  kontextusában  más 

magyarázatot  nyer  a  bibliai  átok  elhangzása  utáni  vers,  mert  Éva  nevét (tmaau 

\nnetonH)  az  életadással  magyarázza  Ádám  (Je \nto  petaH  T  naei 

\mpwnH).

Ez a terminus mutathat rá arra a párhuzamra, amely Évának a traktátusban betöltött 

szerepe  és  az  Életadó  Léleknek  a  keresztény  hagyományban  betöltött  szerepe  között 

feltételezhető351. 

Ez a párhuzam magyarázhatja azt a különbséget is, amely lelki Ádám és a földről 

felemelkedő Ádám alakja között kimutatható a traktátusban, vélhetően a Painchaud által is 

feltételezett 1 Kor 15 terminológiájának hatása miatt.  

Ádám  felemelésének  harmadik  aspektusát  az  arkhónok  szempontja  adja,  és  a 

történés következményit mutatja be két lépésben.

Miután az arkhónok értesültek a történésről (tote autame \necousi/a 

Je  pouplasma  onH  auw aFtwoun  116,8-9)  nagyon  megijedtek 

auStort\r emate)  és hét arkangyalt  küldtek,  hogy lássák mi történt (saSF 

\narxaggelos atrounau epentaHSwpe 116,10-11) Az arkangyalok 

megjelenése azért jelentős, mert az arkhónok és arkangyalok ezáltal megkülönböztethetők 

350 Pl. Ephrém, Nat 61-62 az őrzőkre (angyalok) és az Ádám bűne miatt halálban szendergőkre is kiterjeszti 
az ébresztő/a felkeltő hatalmát. 
351 Painchaud az égi Éva és az anyagi Éva közötti különbséggel magyarázza a szövegrészt. 1995a 412. 
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egymástól és azért is, mert a következőkben látszólag átveszik az arkhónok szerepét352. 

A hét arkangyal olyan forrásra enged következtetni, amelyben az arkangyalok az 

ember  teremtésében  játszanak  szerepet.  Ez  ismert  a  kortárs  zsidó  és  keresztény 

hagyományban,  ahogy  a  gnózis  kezdeteire  vonatkozó  hereziológiai  források  is 

beszámolnak  olyan  elgondolásokról,  amelyekben  angyalok  vagy  arkangyalok  vesznek 

részt az ember teremtésében. 

A traktátusban az arkangyalok lehetnek Jaldabaóth teremtményei 102,22 és Pistis 

Sophia teremtményei (104,19 és 104,23). 

Jelen kontextusban az arkhónokhoz sorolt angyali rendről van szó, a hetes szám az 

arkhónok számára utal (Pisztisz Szophia esetében tíz arkangyalt említ a szerző), és ez azt a 

lehetőséget  mutatja,  hogy az  arkhónok  mellett  létezett  egy olyan  hetesség,  amelyet  az 

arkangyalok alkottak.

Az  arkangyalok  elküldése  jelzi  az  Ádám  felemeléséről  írott  egység  végét.  A 

következő egység középpontjában Éva alakja áll.

 2.1.25.7 Éva

Az  arkangyalok/az  arkhónok  Évát  a  fénylő  nőhöz  hasonlítják,  aki  megjelent  a 

fényben.  Újra tervet  szőnek, de most  már  a nő ellen.  Cselekedetük hasonló,  mint  amit 

korábban  Ádám  teremtésekor  mondtak  (116,  15-17):  tenou  amheit\n 

mar\nemaHte \mmos \nt\nnouJe \mp\nsperma eros.  A hatás pedig a 

fénylő  Ádámról  szóló  narratívából  már  ismert  (116,  17-18):  Jekaas 

esSaJwH\m \nnesSG\m Go/m \nbw/k eHrai+ epesouoein.  A céljuk 

pedig  az,  hogy  hatalmuk  alá  kerítsék  (116,19-20):  alla ne/tsnaJpoou 

sena\rHupotasse nan

Ehhez használja fel a szerző Ádám biblikus álmának motívumát (Ter2,21-23), mert 

a traktátusban az arkhónok az álomban akarják azt tanítani, hogy az asszony a bordából 

származik, és ezért ura az asszonynak (116, 20-25).

A kezdő mondat bibliai allúzióval indul. \mp\rtr\nJoos de \nadam Je 

ouebol \nHht\n an pe és ezt követi a bibliai szöveg felhasználása 

352 A 116,11-ben szereplő ige vonatkozhat az arkhónokra és az arkangyalokra is. Az arkhónok a földi Éva 
megrontásának narratívájában térnek vissza a szó szoros értelmében.   
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alla mar\neine \nou\bSe eHrai+ eJ/wF  auw mar\ntseb/oF 

H\m  p/eFHinhb  Hws  eSJe  \ntasSwpe  ebol  H\m  peFspir 

Jekaas etesHime na\rHupotasse \nF\r Joeis eros 

Az uralkodás motívuma eredhet a Ter 3,16-ból, de magyarázhatja az Ef 5,22 is353. 

Painchaud véleményét elfogadva azt meg kell jegyezni, hogy ez az arkhónok félelméből is 

eredhet, hiszen éppen ettől tartanak a megtestesülés narratívája szerint (115,8-9), de jelen 

kontextusban az égi Éva lesz a félelem tárgya. 

A  mitologikus  teológiai  konstrukció  középpontjában  az  Éváról  szóló  bibliai 

beszámoló áll. A szerző élesen megkülönbözteti egymástól az égi Évát (Zóét) és földi, testi 

hasonmását. Az egyik a tanító szerepét kapja és az ismeret közvetítője (és ezzel betölti a 

segítő  szerepet),  a  másik  pedig  az  arkhónok  által  formált  testet  jelöli  és  az  alkotók 

vágyának kiszolgáltatottja.  

Azt,  hogy  mindkettő  létezik,  a  későbbi  sorok  támasztják  alá,  és  ez  alapján 

állapítható meg azt is, hogy a földi Éva az égi Éva hasonmása – ahogy Ádám esetében is 

láthattuk.

 116,25-28  tote euHa esSoop \ndunamis asswbe \nsa 

tougnwmh  asT qlast\n enoubal askw \mmau mpeseine 

\nJioue atou\n adam

A  szövegrész  értelmezésének  nehézségét  az  okozza,  hogy  a  testi  Éva 

megformálásához  nem  találunk  adatokat.  Korábban  az  égi  Évától  aláhulló  csepp 

megformálásáról írt a szerző, de ez a tanító (a vadállat) – vagyis a kígyó – a genealógiája, 

és a földi ember megformálásáról szólt részletesen, amelyhez a szükséges ismeretet Zoé 

adta  az  arkhónoknak.  A  fent  idézett  szövegrészben  pedig  már  jelen  van  az  égi  Éva 

hasonmása. 

Feltételezhető, hogy a szerző a földi ember megteremtésének bibliai beszámolója 

alapján gondolhatta a nő megformálását is. A Ter 1,27 versének első részét szó szerinti 

idézetként használta, de a második felét elhagyta: ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς. A 

mostani vers azonban egyértelműen azt mutatja, hogy az arkhónok a nőt is megteremtették, 

és ebben is a hasonmás játszotta a fő szerepet. Ez szintén utalhat  az 1,27-re: κατ’ εἰκόνα 

θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν, de a traktátus teológiai konstrukciójának megfelelően, az égi Éva 

alakjához módosított formában. A kihagyás oka az lehetett, hogy a fenti elbeszélés Ádám, 

353 Painchaud 1995a, 414-415.
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az ember alakjára koncentrált, amely implikálta a nő teremtését is.

Ezt az olvasatot támasztja alá Éva erőként való definiálása, mert ez visszautal arra, 

amit  az Ádámban elhelyezett  lélek válaszol az arkhónoknak (115,21-22  tdunamis 

\mprwme),  és  ez  alapján  megállapítható,  hogy  az  égi  ember  androgünitását  vette 

figyelembe a szerző.

Az  égi  Éva  belépett  az  ismeret  fájába  és  ott  maradt (116,  28-29)  asbw/k 

eHoun  epShn  \ntgnwsis  asGw \mmau.  A  kommentárok  között  két 

nagyobb értelmezési irány létezik. Az egyik a görög mitológia hatását látja a Ter szöveg 

értelmezésében354, a másik irány képviselői a Ter 3,8 alapján értelmezik a leírást355. 

A fa és az ismeret ilyen típusú azonosítását indukálhatta az ismeretnek a traktátusban 

betöltött értelmezésének a kiterjesztése is, és ebben az esetben a szövegben az égi Éva által 

közvetített ismeret áll a középpontban (ahogyan ezzel a terminussal jelezte azt az ismeretet 

is a szerző, amely az arkhónoknak az ember megformálásához szükséges).356    

Éva alakjához

A perszonifikált bölcsesség értelmezéséhez a Péld 4,6.8 is szolgálhatott forrásként: 

„szeresd őt szerelemmel és szolgálni fog téged, öleld magadhoz és fölemel, tiszteld és a 

karjaidba zár.”.  (ἐράσθητι αὐτῆς, καὶ τηρήσει σε· 8 περιχαράκωσον αὐτήν, καὶ 

ὑψώσει σε· τίμησον αὐτήν, ἵνα σε περιλάβῃ).

Éva alakjának jellemzéséhez szorosan hozzátartozik az is, hogy a traktátus erőnek 

nevezi  (116,25-26,  euHa esSoop \ndunamis)  Ehhez  hasonló  szimbolikát 

használ a Zsolt 119 (118), 31  kommentárjában Órigenész, aki Isten erejének nevezi, amely 

megvilágosítja a lelket (a vőlegény szája).

 2.2 Az újszövetségi terminológia

354 Böhlig a hellénisztikus témaként vetette fel Daphné párhuzamát, 1962, 82. Perason a ArchHyp hasonló 
motívuma alapján Pán mitologikus alakja mellett érvelt.
355 Pl. Painchaud 1995a, 415. Painchaud hivatkozik a Prov 3,18 lehetséges hatására is, de ott az élet fájáról 
van szó. 
356 Mind a fa hatását leíró narratívát, mind az ismeret koncepciót  külön fejezetekben részletesen elemzem.
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A teremtési  narratíva  másik  alapvető  forrása  az  újszövetségi  iratokra  vezethető 

vissza, amely mind terminológia, mind konceptuális szinten érvényesül.

A szó vagy mondás

A kommentárok egyetértenek abban, hogy a terminus a keresztény hagyományban 

megjelent  logosz-  koncepció  hatását  mutatja.  Habár  hasonló  leírás  nem maradt  fenn a 

kortársak  között,  az  Ige  teremtői  funkciója  egyértelműen  hatással  lehetett  a  szerző 

koncepciójára. 100,17-19-ben az ige szerepének leírásában Painchaud a Jn 1,3 allúzióját 

látja357

A felső világ, a pléróma leírásában szereplő koncepció a jánosi hagyományra mutat 

(98,23-24):  az  igazság aiónjának nincs  árnyéka  belül,  mert  fény van benne mindenhol 

piaiwn/  de  \nte  tme  m\nteF  Hai+bes  \mmau  \mpeFbol Je 

pouoein ete m\nteF

A legközelebbi – teológiai és terminológiai – párhuzamot az 1 Ján 1,5 kínálja: Isten 

fény  és  nincs  benne  sötétség  (ὁ Θεὸς  φῶς  ἐστι  καὶ σκοτία  ἐν  αὐτῷ οὐκ  ἔστιν 

οὐδεμία).

És megemlíthetjük azt  az értelmezést  is,  amely a jánosi prológuson alapszik,  és 

koncepcionális párhuzamra enged következtetni. Órigenész az Én.én. kommentárjában írja 

ezt  (2,6):  „mert  amilyen  mértékben  képtelenek  leszünk  fényének  befogadására,  olyan 

mértékben fogunk helyet adni a sötétségnek és feketeségnek358.

Jelenések könyve

A kutatástörténetben elterjedt  vélemény,  hogy a Szabaóth történet  forrása két,  a 

zsidó hagyományban elterjedt témára vezethető vissza. Az egyik egy angyal felemelésének 

története,  a  másik  a  halál  eredetét  a  bukott  angyal  irigységéből  magyarázó  történet359. 

Painchaud véleményét most csak annyiban érintem, hogy véleménye szerint a Jel 13,1 és 3 

versek  allúziója  ismerhető  fel  a  szövegben,  a  tengerből  felemelkedő  fenevad 

357 Painchaud 1995a 266.
358 101. A kommentárban Órigenész a fényt, a Napot az igazak megvilágításának és a bűnösök 
megégetésének eszközeként értelmezi. Az utóbbi kapcsolatba hozható a traktátusban a sötétség (árnyék) 
reakciójának leírásával, míg a teológiai hagyományban a tisztítótűz képzetének első megfogalmazása lett. 
359 A történetet részletesen elemzem később. 
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hatalomátvétele.360 

A hét erő között  kitört  küzdelem forrásaként Painchaud a Jel  12,7-et jelöli  meg 

(Καὶ ἐγένετο πόλεμος ἐν τῷ οὐρανῷ), amelyben megjelenik a háború motívuma. A 

terminusra  vonatkozó  feltételezését  annyiban  módosíthatjuk,  hogy  az  irenaeusi  ophita 

beszámolóban említett viszály közelebbi párhuzamot kínál361.

Az eszkatológia 

A Pisztisz  által  hirdetett  ítélet  motívumai  egyértelműen  a  biblia  hagyományhoz 

kapcsolódnak.  De  van  hasonló  értelmezés  a  nagy  hammadi  könyvtár  anyagában  is. 

Elfogadva Turner szövegrekonstrukcióját a megkenésről, A Valentiniánus tanítás szerzője 

ezt  írta362 (40,11–17)  Illő  (hozzád  most)  hogy  elküldd  a  te  fiadat  (Jézus)  Kristuszt  és 

megkenj minket úgy, hogy tapossunk a (kígyók) és a skorpiók fejein és a gonosz (minden) 

erején araF sSe? [a][rak] T?n[o]u?  a\t\nnau \mpekSh?[re [ih]s0 

pexrhstos  \n\F[t]w\H\s  [\mm]a?n  Jekase  enaSG?\n  [Ga]m? 

\nkata?p?atei \ntp?[e] \n?\n[HaF] a?uw? [\n\na]p?e? \n\no?[u]o?oHe m?\n? 

tGam? [thr]\s? \mpdia?bo?l?os

A  jánosi  teológia,  különösen  a  Jel  terminológiája  és  koncepciói  tükrözi  azt  a 

hagyományanyagot, amely hathatott a szerző koncepciójának kidolgozására.

Az eszkatológiai leírásában az egek pusztulásának egyik sarokpontja a Jel 20,11-

ben  olvasható,  ahol  a  trónon  ülő  elől  menekül  az  ég  és  a  föld:  οὗ ἀπὸ προσώπου 

ἔφυγεν ἡ γῆ καὶ ὁ οὐρανός, καὶ τόπος οὐχ εὑρέθη αὐτοῖς. A zsolt 113,3.7 és a Dán 

2,35 szimbolikájából építkező jánosi leírás párhuzamot kínál a traktátus leírásához:

  

A harag 

A traktátus eszaktologikus leírásának középpontjában vélhetően Pisztisz áll, akit az 

anya  szerepében  említ  a  traktátus363.  Haragjának  leírása  és  ennek  pusztító  ereje  a  fő 

360 Painchaud 1995a
361 A vélhetően a Mihály trónra emelésének motívumkincséből építkező történet használhatta a Jel verseit, de 
az is feltételezhető, hogy közös forrásból merítettek a szerzők. Ehhez a későbbiekben visszatérek.
362 Hedrick Ch (ed) NHC XI,XII,XIII. Brill, Leiden 1990, 142.
363 A terminus miatt felvetődhet az ophita hagyomány hatása, ahol az első nő (a mitologikus hagyomány 
Szentlélek alakja) jelenik meg az anya szerepében is. 
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motívum.  A  bibliai  hagyományban  a  harag  napja  hordoz  hasonló  szimbolikát.  A  Jel 

könyvében a hatodik pecsét feltörésének következményei között szerepel a harag napjának 

terminus (6,17).

A 6. fejezet őrizte meg azokat a képeket, amelyek szintén forrásként szolgálhattak 

az eszkatológia leírásához. A földrengés, a Nap elsötétülése, a csillagok lehullása, a a hegy 

és a sziklák megrendülése.  Ezeket  a jelenségeket  kiegészítve megemlékezik  a szerző a 

mennydörgésekről  (4,5).  A  motívum  később  visszatér  és  kiegészül  a  nagy  Babilon 

pusztulásának leírásában (16,18-21).  

Páli teológia

A  páli  teológia  hatása  az  antropológiai  tanításokban  van  jelen.  Painchaud  már 

idézett értelmezését, az 1 Kor 15 kitüntetettségét több kutató véleménye is alátámasztja.

A szótériológia

Sta  (99,29-30) 

Painchaud a 1 Thesz 3,10-re hivatkozik (a hitünk hiánya)364, de feltételezhető más, 

újszöv-i  hely  is.  A  terminus  használata  döntő  jelentőségű  a  szerző  teológiájának 

megértésében, most elegendő megjegyezni, hogy az elterjedt Szophia mítosztól eltérően 

Pisztisz tettére vezeti vissza365.  

ouHe / HouHe 

Az ektróma terminus feltételezhetően páli eredetre vezethető vissza. A traktátus a 

lélek (pna) nélküliséget hangsúlyozza, mind az irigység (99,9), mind az anyag (99.26) 

jellemzésében.

A függöny (98,22 parapetasma)

A gr.  παραπέτασμα  használata az égi világ határát jelzi, amely a traktátusban 

Pisztisz  alakjához  kapcsolódik.  A  szerző  teológiájának  sajátossága,  hogy  mind  a 

hereziológiai irodalomban, mind a primér forrásokban a Szophia mítosz részeként elterjedt 

364 Painchaud 199a, 257.
365 A traktátus Pisztisz alakját, és a hozzá kapcsolódó mitologikus történeteket önálló fejezetben elemzem.
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motívumot Pisztisz alakjához kapcsolta (98,21-22 eso \mparapetasma).

A  motívum  eredetéről  megoszlik  a  kutatók  véleménye,  a  traktátus  esetében  a 

legközelebbi párhuzamot a Zsidó levél jelenti366. 

ptopos \ntanapausis (<τόπος ἀναπαύσεως, 104,27-28). 

A nyugalom helyeként aposztrofált szféra a traktátus teológiájában a teremtett világ 

csúcsán helyezkedik el,  a hetedik égben, a káosz tizenkét istene367 felett (104,24-25). A 

motívum a Zsidó levél szimbolikájából származhat368, és több traktátusban is megjelenik 

(pl. ArchHyp, Eug)369.

parqenos  \mp\n\a 102,18  (<parthenika  pneumata)  eHrai+ 

auaHoraton/. 

A  kifejezés  első  tagjával  kapcsolatban  azt  kell  megjegyezni,  hogy  a  traktátus 

szótériológiai  részében  visszatér  (pneumata),  de  eltűnik  mellőle  a  parthenosz  jelző,  és 

felváltja az áldott (makariosz). A traktátus szerzője ezzel talán a születés következményeit 

jelezte.

A második tag fordításaként Painchaud a Szt Ignác Ephesszosziak hoz írt levelét 

idézi: eis aoraton kai eis doxan.370 

Az egyház

A  népekből  összegyűjtött  egyház  (ApCsel  21,25)  és  a  Megváltó  előtt  létező 

egyházak, és a földi és az égi egyház, Jeruzsálem (pl. Zsid 12,22) közötti különbségtétel. A 

Gal  4,21-26,  és  a  Gal  4,31-35  alapján  az  égi  Jeruzsálem  a  szabad  nő.  Órigenész 

kommentárjában megkülönbözteti az égi Jeruzsálemet, ahol minden lélek lakozik a bukás 

előtt, az egyháztól, amely ennek a szabad nőnek a gyermeke, és mindenki, aki hite által 

elnyerte a szabadságot371. Minezek alapja az Én.én. 1,6 kommentárja: anyám fiai harcoltak 

bennem. 

A megkülönböztetés azért jelentős a traktátus értelmezése szempontjából is, mert 
366 Ehhez lásd a függönyről írott fejezetet.
367 A motívum nem illeszkedik szervesen a traktátus korábbi leírásához, feltételezhető, hogy a JánAp-hoz 
hasonló elgondolást használt a szerző.
368 Hofius 1970
369 Painchaud 1995a 314.
370 Painchaud 1995a 283.
371 104-105.
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Órigenész  ezt  írja:  „nagy  kűzdelemet  vívtak  tehát  Krisztus  apostolai,  míg  benne  a 

hazugságok összes tornyát és a tévtanok összes falait lerombolták, míg a gonoszség érveit 

halomra döntötték, és míg végképp legyőzték a démonokat, akik benne mindezt okozták, 

és szívét lángba borították” (II,6).

 2.3 A biblikus hagyományra utaló nevek

Tulajdonnevek

Jézus Krisztus 

A  105,26-ban  a  Megváltóként  azonosítja  a  szerző,  Szabaóth  fiaként,  aki  a 

nyolcasságban lévő Krisztushoz hasonló.

A Szentlélek és Jézus Krisztus Szabaóth balján és jobbján foglal helyet (105,27-

31),  amely  a  keresztény háromság  koncepciójára  utalhat372.  Ha a  koncepció  egészének 

forrását keressük, akkor azt mondhatjuk, hogy a trónoló háromság elképzelésének nincs 

párhuzama, a keresztény hagyományban az Atya és a Fiú ülhetnek trónon373. 

 

Megváltó 

A nyolcasságban lakozik (105,26-27), és ő az, aki mint Ige (logosz) megjelenik a 

világban és hirdeti az ismeretlen Atyát (125,14-19)

Izrael 

A traktátus szerzője ismerhette az Ex 4,22 verset (Izrael az elsőszülöttem) és ezt 

kombinálta  az  Izrael  etimológiájával  (az  ember,  aki  látja  Istent)105,26.  Az etimológia 

ismert  volt  a  zsidó  hagyományban  (pl.  Philón,  Ebr  82),  de  ismerte  Órigenész  is  (pl. 

HomGen 25,3-.4 és az Komm. Én.én). Az etimológia eredetéről azt kell megjegyezni, hogy 

Jákób kapta (Ter 32,29).

372 A traktátus ismer egy másik háromságot is, ez Pisztisz Szophia-Szabaóth (az igazságosság, δικαιοσύνῃ)-
Jaldabaóth (igazságtalanság, ἀδικία). Painchaud a hénoki hagyomány hatását vetette fel (Painchaud 1995a, 
329),  és  az  Iren  1,8,3  leírására  is  hivatkozott.  A  koncepció  értelmezéséhez  inkább  a  traktátus  törvény 
koncepciójából kell közelíteni, amely az antropológiai beszámolón nyugszik. Ebben a harmadik, a khoikus 
ember  a  törény  embere.  Ebből  a  szempontból  a  az  igazság-igazságtalanság  a  teremtettség  szférájában 
érvényesül. Az értelmezéshez később visszatérek.  
373 Painchaud  a  Szabaóth  alak  forrását  a  Jelenések  könyvének  vadállat  figurájában  látja.  A  fenti  hely 
Painchaud hipotézisének gyenge pontjára mutat rá. Az ophita rendszerben Krisztus a jobb oldal képviselője,  
ehhez vö.  Zsolt 92.15.
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A név etimológiája adhatott alapot arra, hogy Krisztus lehessen a testvére Izraelnek 

a traktátus szerzőjének konstrukciójában. Az újszövetségi beszámolók alapján Krisztus, a 

fiú az egyetlen,  aki ismeri az atyát  (Mt 11,27  οὐδεὶς  ἐπιγινώσκει τὸν υἱὸν εἰ μὴ ὁ 

πατήρ, οὐδὲ τὸν πατέρα τις ἐπιγινώσκει εἰ μὴ ὁ υἱὸς καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς 

ἀποκαλύψαι.), és ő az, aki Istentől van (Jn 6,46 Nem mintha bárki látta volna az atyát, 

csak aki istentől van, az látta az atyát Jn 6,46 οὐχ ὅτι τὸν πατέρα τις ἑώρακεν, εἰ μὴ ὁ 

ὢν παρὰ τοῦ Θεοῦ, οὗτος ἑώρακε τὸν πατέρα ).

Ádám 

Ádám nevének etimológiáját a szöveg tanúsága szerint (108,23-24) ismerte a szerző 

(héb.  adam-föld).  A  mitologikus  narratíva  létrehozásában  a  névhez  kapcsolódó  héber 

szójátékot is (héb. dam-vér, fény)374 felhasználta, és ehhez illesztette a görög adamantinos 

(kemény, áthatolhatatlan) jelzőt375.  Ennek a tovább szövését szolgálhatta az, hogy a héber 

föld (adamah) terminushoz hasonló a görög ἀδμής (ifjú, férjezetlen lány) terminus, amely 

a szűz (parthenosz) szinonimája376.   

A Genesisben alkalmazott terminológiához meg kell jegyezni, hogy a Ter 1,26-27 

és  Ter  2,8  az  ἄνθρωπος terminust  használja.  Mózes  bar  Kepha  Paradicsom 

kommentárjában hivatkozik egy olyan szír Septuaginta fordításra, amely három terminust 

alkalmazott Ádámra: noso (ember) a Ter 1,26-ban, Ádám a Ter 1,27-ben és emberfia (bar 

noso) a Ter 2,8b-ben)377. A Σ Θ zöveghagyomány a Ter 2,7 görög szövegében használja 

Ádám nevét, az addigi ἄνθρωπος után378. 

A  Mózes  bar  Képha  által  megőrzött  hagyomány  nemcsak  a  földi  Ádám 

teremtésében  játszhatott  szerepet,  hanem  magyarázattal  szolgálhat  az  égi  világ 

kinyilatkoztatásában is,  amely az ophita  hagyomány esetében az ember  és  az emberfia 

létezéséről tudósít379. 

Éva (114,4; 115,33 stb.) az Éva alakjához írott történet a héber-arámi etimológia 

ismeretét tanúsítja, amely azt bizonyíthatja, hogy vagy a szerző vagy a forrása ismerte a 

374 Painchaud 1995a, 352-355.
375 Böhlig 1962, 59-60.
376 Painchaud 1995a 356, 169lj.
377 Painchaud 1995a, 80. 
378 Origenis Hexaplorum. I. 1885, 13.
379 Ehhez a későbbiekben még visszatérek.
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héb hawwa-élet, Éva etimológia hagyományát (Ter 3,20)380, és ezt használva alkotta meg 

nemcsak az Éva, hanem Zoé alakját is. 

A traktátus teológiai konstrukciója azt is tanúsítja, hogy a szerző ismerhette a héber 

Ter 2,23-ban megjelent szójátékot is, amely az  ’is, a férfi és az  ’issa, az asszony között 

van. 

Az első etimológia az Ádámnak Zoétól adott lélekre vonatkozó tanításban játszik 

szerepet, az utóbbi – a Septuaginta nyomán – az Ádám extázisához írott történetben, amely 

szerint  ezt  az  arkhónok  tanítják  Ádámnak,  hogy  megtévesszék,  és  a  nőt  a  férfi  alá 

kényszerítsék. Ezt a jelentést magában hordozza az eredeti szöveg, de a Sept fordítás nem. 

Iaó 101,15.29 az arkhón egyik fia381 

Szabaóth (101,30; 103,32; 104,6.18.26 stb.) 

A névnek a traktátusban olvasható értelmezéséhez a legközelebb a zsolt 58,6 verse 

áll382.

Adonaios (101,31) az istennév értelmezéséhez lásd a fentebbi fejezetet.

Ariaél (100,25) 

A  traktátusban  Jaldabaóthnak  a  tökéléletesek  előtt  felfedett  titkos  neveként 

szerepel.  Bonner  említ  egy mágikus  amulettet,  amely  a  két  név  együtt  jelenik  meg383. 

Mindkét  kontextus  egyértelműen  mutat  a  demonológia  felé,  habár  eredetileg  a  zsidó 

hagyományban angyalként jelent meg.

Mózes 

A  próféta  egy  apokrif  könyvére  utal  a  szerző  102,9  102,  8-9.  Reitzenstein 

hivatkozik a görög mágikus hagyomány ezen darabjára384 

Salamon  könyvének  tárgya  démonológia  (107,39),  de  a  pontos  azonosítás 

kérdéses385.

380 Böhlig 
381 Értelmezéséhez lásd a fentebbi fejezetet.
382 Painchaud 1995a 
383 Bonner 1949, vö. még Painchaud 1995a, 268.
384 Reitzenstein 1904, 186, 292-299, Painchaud 1995a 278.
385 Doresse, 1960, 170-171
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Abel (117,15) 

Éva egyetlen gyermekének neve, ami megjelenik a traktátus szövegében, az első 

arkhón fia.

Köznevek

Angyalok  (105,21)  A  Szabaóth  egyházában  megjelenő  angyalok  számával 

(H\nSo m\n H\ntba) kapcsolatban Painchaud utal a Jel 5,11-re.

Kerubok (kherubin) 105,4 skk; 121,9 A kerubok formája alapján a Jel 4,7; az Ez 10 

és az Ábrahám apokalipszise is kínál párhuzamokat386. 

Szeráfok 105,19 A traktátus szerzője kígyóhoz hasonló angyalokként mutatja be a 

szeráfokat.  Böhlig  az  Isa  6,2  verssel387,  Painchaud  részben  a  héber  etimológia  alapján 

magyarázza, részben a Jel 12,3 alapján388.  

Főnix (122,3.10.16.27.29.30)389. 

A szerző a Zsoltárt idézve beszél a főnixről, de értelmezése párhuzamok nélküli a 

kortárs  hagyományokban.  A  főnix  értelmezésében  a  kortárs  keresztény  hagyomány 

hatásával  számol  a  kutatástörténet.  A  szerző  idézi  a  Zsolt  91:13  verset  (LXX),  de  a 

traktátusban  a  főnix  életkora  dominál  és  a  háromszori  megjelenés.  Ez  utóbbi  a 

Physiologus-ból390 és  egy  kopt  prédikációból391 ismert  a  kortárs  hagyományokban.  Az 

Egyiptommal összekapcsolt megjelenés egy olyan hagyomány jelenléte mellett tanúskodik, 

amely  Kelszosz  előtt  is  ismert  lehetett.392 A különböző  variánsok  között  feltételezhető 

forráshoz  a  hamuból  születő  féreg  (kopt  <gr.  σκώληξ ?)  motívuma,  az  ezer  éves 

386 Böhlig 1962, 52, Painchaud 1995a, 318.
387 Böhlig 1962, 53.
388 Painchaud 1995a, 320.
389 A motívum értelmezését az indokolja, hogy a kutatástörténetben az egyiptomi eredet dominált.
390 Meg kell jegyezni, hogy a Phisiologus olyan variánst ismer, amely a főnix által a papoknak adott jelek 
értelmezését is említi (Phys 7, idézi Brock, 198)
391 Ehhez Brock, 1972, 42-43, 130-131.
392 Itt megjegyezhetjük, hogy ezen hagyományok a Nap házához, vagy Hélopoliszhoz kötik a főnix mítoszát 
Brock, 189-194. A keresztény hagyomány hatása mellett a három embertípushoz kapcsolása és a paradicsom 
történetéhez illesztése, az 1000 éves peridozálás és a halál és újraéledés motívumai szólnak. 
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periódus393 és a paradicsomi állapothoz kötése394 alapján juthatunk közelebb. Ha a három 

főnix  alakját  a  traktátus  mitologikus  antropológiája  alapján  értelmezzük,  akkor  a 

halhatatlan az égi Ádámnak, az ezer évig élő a pszchikus Ádámnak, míg a meghaló a földi 

Ádám alakjának feleltethető meg. A traktátusban említett értelmezésnek nincs párhuzama, 

a főnixre vonatkozó források nem ismerik a három különböző típust, azokban az egy a 

legelterjedtebb, de néhány variánsban előfordul a két típus is. Brock monográfiája bemutat 

olyan iratot, amely egyetlen főnix három különböző megjelenéséről számol be, de az Ábel 

áldozatánál, az exodus alkalmával és Krisztus születésekor megjelenő főnix csak egy példa 

nélküli  allegorikus  értelmezésben  lenne  megfeleltethető  a  testi,  lelki  és  szellemi  főnix 

alakjainak395.

A vízi hidra

A traktátus szerzője a hidra szimbólumát a keresztséggel hozza összefüggésbe. Két 

motívumot illeszt a hidra alakjához, amely megkönnyítheti az azonosítást. Az egyik, hogy 

vízinek  nevezi   \n\nHudria \mmoou396,  a  másik  pedig  az,  hogy  Egyiptomban 

lokalizálja (etH\n khme). 

A kommentárok véleménye megoszlik abban, hogy az eredeti  görög  αἰ ὑδρίαι 

vagy  αἰ ὕδραι  vagy  τὰ ἔνυδρα lehetett.  Az első  megoldás  a  salamoni  démonológia 

irányába vezette a kutatókat. A Zoszimosz által ismert iratban 7 vázába zárta Salamon a 

foglyul ejtett démonokat és vitte Jeruzsálembe, és ezek később Egyiptomba kerültek397. A 

második feltételezés az egyiptomi krokodillal, a vízi kígyóval hozta összefüggésbe a hüdra 

szimbólumát398. A harmadik a vízi állat megoldást támasztotta alá, és ebből következően a 
393 A görög irodalomban Nonnus, a latin hagyományban Martialis és Plinius képviselik ezt a nézetet, és ez 
terjedt el a zsidó, kopt, perzsa és török irodalomban. Brock, 69-70. érdemes megjegyezni, hogy a kopt 
hagyományra példaként Brock a Cím nélküli iratot hozza, 70. 1 lj.
394 Brock a Libanon cédrusai, a zsolt 104, 16 (az Úr fái, melyeket ültetett) és az Ezek 17,22-24 
összekapcsolódásával magyarázza a paradicsomkert értelmezését a kortárs zsidó és keresztény 
hagyományokban. 307-9. 
395 Ebben az esetben a bemutatott áldozatok típusai adhatják az alapot, az Ábel, Mózes és Krisztus által 
betöltött szerepekre építve. 
396 A többes számú alak lehetséges feloldásához lásd Painchaud 1995a 473-474
397 Doresse 1968, 194 (utal rá Tardieu 263). A Salamon nevéhez kapcsolt könyvekről megjegyezhetjük, hogy 
a halál által nemzett démonok felsorolása után a szerző Salamon könyvére utal, amit a kutatók Salamon 
testamentumával azonosítanak. Habár mindkét kutató elmulasztotta, a könyvtár más iratai is említik Salamon 
és a démonok kapcsolatát: ApoAdam, V, 5; 78.27-79.19, a NagySéth2 VII, 2: 63.4-17; és az IgTest IX,3:  
69.31-70.30.  Ehhez  vö.  Giversen,  S.:  Solomon und  die  Dämonen.  In  Krause  (ed.),  Essays  on  the  Nag 
Hammadi Texts in Honor of Alexander Bohlig (NHS 3) Leiden, Brill, 1972, 16-21. és Torijano, E.: Salomon. 
The Esoteric King. From King to Magus, Development of a Tradition. Brill, Leiden, 2002. 183-187.
398 Böhlig  érvelt  először a  2Hén  12  hatása  mellett  Böhlig-Labi  95,  majd  Bethge;  Layton  1989b,  81;  és 
Barnstone-Meyer 2003, 434.
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szimbólum  utalhatott  a  krokodil,  a  víziló  és  az  ichneumon  fajtákra  is399.  Tardieau  a 

Physiologus 25 alapján Krisztus pokolra szállásával hozta összefüggésbe, és ezáltal a test 

levetésével, amely a katekumen keresztségében megismétlődött 400. Painchaud vetette fel a 

szimbólum  mögött  a  Salamon  és  a  démonok  megkeresztelése  közötti  párhuzam 

lehetőségét401. 

A  traktátus  szerzője  az  igaz  ember  keresztségével  hozza  összefüggésbe,  annak 

tanújaként értelmezi. Az idézet egy hasonlat második felét képezi a szövegben (122,16-

20): \nqe  \mfoini/c  eFouonH  ebol  Hws  m\ntre  \n\naggelos 

taei  te  qe  \n\nHudria  \mmoou  etH\n  khme  asSwpe 

aum\ntre \nnetbh/k apit\n apJwk\m \nnourwme \nalhqinos

Tardieu  és  Painchaud  értelmezését  kissé  módosítva  megjegyezhetjük,  hogy  a 

keresztény hagyományban a vízi kígyó és a keresztség összekapcsolódott már a liturgikus 

gyakorlatban is. Az epifánia összetett szimbolikájában a keresztség szimbolikájának már 

korán részévé vált az a hagyomány, amely Jézus keresztsége és a zsidó nép Vörös tengeren 

való átkelése között vont párhuzamot402. A Jordánba alámerülő Jézus egyik tette az volt a 

hagyomány szerint, hogy a vízi kígyót megölte (a vízi sárkány fejeit összetörte), a zsolt 

74,13  verse  alapján:  σὺ ἐκραταίωσας  ἐν  τῇ δυνάμει  σου  τὴν  θάλασσαν,  σὺ 

συνέτριψας τὰς κεφαλὰς τῶν δρακόντων ἐπὶ τοῦ ὕδατος403.

Ha ennek a szimbolikus tettnek a szempontjából értelmezzük a traktátus leírását, 

akkor a helyére kerül mind a vízi kígyó – és a nehezen értelmezhető többes szám is –, mind 

a keresztség értelmezése, és az is, hogy miért hivatkozott a szerző az egyiptomi állatra, és 

ez  miért  lehet  tanúja  (m\ntre,  gr.  μαρτυς,  μαρτυριον404)  azoknak,  aki  alászállnak 

\nnetbhk apit\n  az  igaz  ember nnourwme \nalhqinos keresztségébe 

vagy a fürdőjébe (Jwk\m, gr λουτρον)405.

A  vízi  hidra  szimbólumának  értelmezéséhez  megjegyezhetjük  azt  is,  hogy  a 

hereziológiai  irodalomban  Irenaeus  nyomán  toposszá  vált  a  hidra  hasonlat.  Majd 

feltételezhetően  tőle  átvéve  Tertullianus  is  használja  a  valentiniánus  iskola,  míg 

399 Puech megfejtésére utal Tardieu 1974, 265.
400 Tardieu 1974, 267-268.
401 Doresse hipotézisét felelevenítve a másoló hibáját feltételezte: αἰ ὑδρίαι. Ezt fogadja el Rasimus is 2006, 
74. 31.lj.
402 Kürillos a kereszt szimbólumához kapcsolja a Catech A 13,36-ban.
403 Cassiodorus Zsoltármagyarázataiban együtt szerepel a vízszentelés és a győzelem szimbóluma, a ma is 
használt imádságot, amelyben szerepel a fenti Zsoltár, Szofroniusz nevéhez (7.sz) kapcsolja a hagyomány.
404 Crum 177a.
405 Crum 763b.
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Hippolütosz  (Ref,  5,6  a  gnosztikusok,  a  naaszénusok)  jellemzésére  azért,  hogy  ezzel 

fejezzék ki a tévtanítás sokfejűségét406.

 2.4 Hereziológiai beszámolók 

A hebdomasz terminust Irenaeus is említi(1,14,7 és 1,30,10)407 az utóbbi az ophita 

beszámolóban hangzik el. Kitüntetetté az teszi, hogy az ophita hagyomány cáfolataiban két 

hetesség jelenik meg, amely hasonló a traktátusban is feltételezhető struktúrával.408  

Az első arkhón tulajdonnevei, a Jaldabóth és a Szamaél az ophita hagyományra utal

A  bölcsesség  cáfolatának  (103,19-21)  formája  (a  halhatatlan  ember,  a  fénylő 

ember) az irenaeusi beszámolóhoz hasonló (I,30,6): létezik az ember és az emberfia409. 

Azt  azonban  megjegyezhetjük,  hogy  a  Szabaóth  történetben  Pisztisz  Szophia  a 

halhatatlan emberről és a fényéről tanítja Szabaóthot. Mindkét tanítás Pisztisz Szophiától 

ered, de a tárgy különbözik. Feltételezhető, hogy a két forma egyazon tanítást őriz, és ez 

alapján felvetődhet annak a lehetősége, hogy a szerző v. az első v. a második leírásban tért 

el az eredetitől. Ha az utóbbi beszámolót értelmezzük a traktátus kontextusában akkor azt 

mondhatjuk,  hogy a traktátus  teológiájában részben krisztológiai,  részben pedig a  fenti 

világra vonatkozó teológiai tanításokat jelöl. Ha a proklamáció formája alapján indulunk, 

akkor az ophita hagyományhoz jutunk. 

Jaldabóth  és  Szamaél  103,18.  A  két  név  együttállása  az  ophita  hagyományból 

eredhet, de az egyházatya megkülönbözteti a két alakot410. 

arxigenhtwr 

Az első arkhón jelölésére használt terminus (102,11; 115,6 és 117,6)  közös az Eug 

traktátussal411, de megjelenik a Trim Prot traktátusban is (40,23). 

406 A hasonlat megjelenik Athanáznak az Ariánosz elleni beszédében is.
407 Painchaud utal a JánAp szövegére is (II,1134-35). Painchaud 1995a 276.
408 Ehhez lásd fentebb, az arkhónokról szóló fejezetet.
409 Ez a forma olvasható a JánAp szövegében is (II,14,14-15 és párh. Ehhez vö. pl. Wisse-Walstein. 
Painchaud értelmezése szerint az ember és emberfia megkülönböztetése az Isa 41,25 exegéziséből született 
oly módon, hogy összekapcsolták a bölcsesség és Krisztus alakját. A megkettőződés értelmezésének más 
magyarázata is megjelent már a szakirodalomban, Petrement véleménye szerint krisztológiaa megfontolások 
vezettek a tanítás megfogalmazásához.  
410 A kéréshez a későbbiekben még visszatérek.
411 Painchaud 1995a 280.
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\nouekklhsia \naggelos

A  traktátusban  Szabaóth,  felemelése  után  megteremtette  (aFtamio)  az 

angyalok egyházát (105,20-21). Painchaud kommentárjában az egyház terminust értelmezi, 

és a valentiniánus hatásra utal (mert Szabaóth egyháza a nyolcasságban levőhöz hasonlít)412

Szabaóth egyháza a pszichikus egyház, az eszkatológiai részben is döntő szerepet 

játszik. A koncepció hasonló az  Iren 1,5,1 ben olvasható beszámolóval, amelyben a fenti 

(az ogdoaszban található) egyház antitüposza az anyagi egyház (ekkleszia) (vö. még 1,7,1 

és az ExTheod 64,1, ValTan 39,28-33; FülöpEv 81,34-82.25). 

 2.5 Összefoglalás

A  traktátus  narratívájában  mind  terminológiai,  mind  konceptuális  szinten 

kimutatható a Biblia, mind a Septuaginta, mind a görög Újszövetség ismerete és hatása. A 

szerző eljárásmódjában nemcsak szó szerinti idézetek, hanem allúziók és parafrázisok is 

fellelhetők.  A  felhasznált  szövegek  alapján  megállapítható,  hogy  az  LXX  szövegéből 

kiemelt jelentőségű a Genesis 1-3, az Izaias versei és az Énekek éneke, és több esetben a 

Prov hatása feltételezhető. Az Újszövetségből a páli hagyomány (kitüntetett a 1 Kor), a 

jánosi iratok (Jn ev és vélhetően a Jel is) játszottak alapvető szerepet, míg az evangéliumok 

és az ApCsel hatása kevésbé érvényesült. 

A tematikus  elemzés  fényében  az  is  megállapítható,  hogy a  világ  és  az  ember 

teremtésének narratívájában a LXX, a szótériológiai részben az Újszöv. verseinek hatása 

érvényesült  nagyobb mértékben,  de a befolyás  mindkét  elbeszélésben feltételezhető.  Ez 

alapján azt mondhatjuk, hogy a szerző a kortárs keresztény hagyoményban meghonosodott 

exegézis típusához áll a legközelebb, mert a értelmezésében az Ó- és az Újszövetség iratait 

egymással kombinálva használja fel ahhoz, hogy a bibliai versek jelentését kifejtse. Ez a 

jelentés  azonban  sok  esetben  elválik  mind  a  zsidó,  mind  a  keresztény  teológia 

standardjától, és inkább a mitologikus teológiák koncepciói felé mutat.

Mind az ószövetségi, mind az újszövetségi forrásokra mutató terminusok alapján 

azt  állapíthatjuk  meg,  hogy  a  szerző  forrásai  a  közvetlen  bibliai  szövegek  mellett 

lehetőséget  adnak  egy  közvetett  forrás  feltételezésére  is.  A  feltételezett  forrás  ezen 

szövegek elemeiből, motívumaiból és szimbolikáját felhasználva született,  és a traktátus 

412 Painchaud 1995a, 322.

119



ezen  kommentár/értelmezés  egyes  elemeinek  felhasználásával  készült.  Szűkítve  a 

lehetséges forrásokat azt mondhatjuk, hogy a korai keresztény hagyományban megjelent, 

és nagy valószínűséggel a keresztség értelmezésével lehetett kapcsolatos.   

A nem kanonikus hagyományok közül az ophita hagyomány irenaeusi beszámolója 

kínálja  számszerűen  a  legtöbb  lehetséges  párhuzamot,  amennyiben  a  latin  és  a  kopt 

terminológia  átfedésbe  hozható  egymással,  és  a  közös  görög  terminológia  ezt 

feltételezhetően lehetővé teszi. Az a tény,  hogy az irenaeusi beszámoló nem ad minden 

részletre kiterjedő leírást, magyarázható azzal – ahogy a JánAp esetében is –, hogy nem 

volt szükséges a teljes iratot idézni a cáfolat szempontjából. 

A  szerző  exegetikai  módszere  is  sokszínű.  Használ  szó  szerinti  idézeteket, 

allúziókat,  parafrázisokat,  összefoglalásokat,  utalásokat.  A  teremtési  narratíva 

létrehozásában az allegorikus értelmezés kapott domináns szerepet, és ennek megfelelően a 

szerző  a  bibliai  szöveget  főként  spirituális  igazságokat  közlő  elbeszélésként  közelítette 

meg  úgy,  hogy  azok  a  középpontban  álló  ismeretet  kifejezzék.  A  narratíva,  amely 

alapjaiban az ismeretnek az emberhez jutását és ismertté tételét dramatizálja, a kulcsa a 

görög terminológiában rejlik ezért is tekinthető kommentárnak. A szöveg létrehozásához 

egyetlen egységgé formálta,  újraértelmezte és újraírta mind az ó-, mind az újszövetségi 

görög szövegeket, és ehhez jelentős mértékben használta fel a kortárs keresztény teológiai 

hagyományt  is.  Több  olyan  mitologikus  történet  van,  amelyben  a  görög  nyelv  adta 

lehetőséget  használta  ki,  a  szójátékok,  etimológiák  feltételezik  nemcsak  a  forrásként 

szolgáló  görög  nyelvű  bibliai  hagyományt,  hanem olyan  exegetika  meglétét  is,  amely 

módszerként szolgálhatott a szerző kezében. 

Ez  alapján  a  terminusok  egy  részénél  feltételezhető,  hogy  nem  közvetlenül  a 

biblikus  szövegből  származnak,  hanem  egy  köztes  forrásból,  amelynek  szimbolikája 

nagyban támaszkodott a bibliai  hagyománynak a teremtésről szóló vagy ahhoz kapcsolt 

beszámolóira. A hipotézis értelmében a szerző részben az előtte lévő szöveg szimbolikáját 

vezette  vissza  a  bibliai  szöveghez,  és  alkotta  meg  ez  alapján  saját  narratíváját,  amely 

kommentárként és értelmezésként is megközelíthető.

A feltételezhető forrás(ok) kérdését a későbbiekben részletesen vizsgálom majd a 

traktátus datálásáról szó fejezetben. A traktátus célja a modern kommentátorok véleménye 

szerint a gnosztikus tanítások propagálása volt,  egy olyan közegben, akiknek ismerniük 

kellett tanításokat, szövegeket, hogy a szerző utalásait, kijelentéseit érthessék. Ha ezen az 

értelmezési irányon lépünk még egyet, akkor eljuthatunk a müsztagógikus megközelítéshez 

is.  Ha a  traktátus  teremtési  narratívájának  fókuszpontjainak  megfelelően  párhuzamokat 

120



keresünk a kortárs hagyományokban, akkor adódik az, hogy olyan homíliaként definiáljuk 

az  iratot,  amely  instrukciókat  tartalmaz.  A  különböző  kérdések  jelölik  a  szerző,  jelen 

esetben a müsztagógosz szerepét a fókuszpontok értelmezéséhez. A homíliaként kezelést 

erősítheti, hogy az antik beszéd struktúrája alapján íródott, de nem szűk értelemben vett 

beszédként  közelíthető  meg,  hanem  inkább  a  quintilianusi  ὑπόμνημα  illik  rá,  mert 

keveredik a felidézett elemekkel, megjegyzésekkel.        

A  szerző  az  értelmezések  által  hozza  létre  azt  a  tekintélyt,  amely  főként  a 

mitologikus  teológiák  szövegei  és  a  kortárs  keresztény  hagyományok  kontextusában 

helyezhető el. Ha a traktátus bevezetőjének polemikus felütésének tárgyát kíséreljük meg 

azonosítani, akkor a görög-római filozófiai hagyományokat említhetjük, amelyek a korban 

főként az allegorikus értelmezések tárgyaként szolgáltak a filozófiai és teológiai igazságok 

hordozójaként. 

A  traktátus  teológiai  konstrukciójának  társadalmi  kontextusra  utaló  terminusai 

közül a negyedik faj  a legjelentősebb. Ez alapján úgy vázolhatjuk fel,  hogy a szerző a 

király  nélküli  faj  (125,6)  dominanciáját  hangsúlyozza,  ugyanakkor  azt  is,  hogy  ők  a 

királyok a halandók között (125.12; 127,8) és ezáltal azt is, hogy a három (testi, lelki és 

szellemi) faj  képviselői nem örökölhetik  a tökéletes nyugalmat,  hanem megmaradnak a 

nyolcasság királyságaiban (125,4-5) és a halhatatlanok királyságába jutnak (127,12-14).
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 3 ALAPVETÉSEK II. A KONCEPCIÓK

 3.1 Az első arkhón

A világteremtés  mitologikus  elbeszéléseinek egyik  meghatározó figurája  az első 

arkhón.  A  szakirodalomban  az  antik  gnoszticizmus  Szophiájának  és  mitikus 

alkotómesterének  eredetét  számos  úton  próbálták  már  magyarázni,  a  legtöbb  esetben 

egyetlen  hagyományban  keresve  a  két  összetartozó  alak  mítoszának  forrását.  Bár 

konszenzus  értékű  megoldás  még  nem  született,  a  különböző  felvetések  között  a 

legelterjedtebbek:  az  orphikus  Phánész413 mítosza;  a  Héra  dühének  szülöttjeiről  szóló 

hészidoszi történetek, Hephaisztosz és Tüphón414 mítoszai; a kortárs platonikus hagyomány 

alkotómesterének415 vagy  a  (világ)léleknek  a  koncepciója416,  az  Isziszről  és  torz 

teremtményéről  (az  idősebb  Horoszról)  szóló,  Plutarkhosz  korabeli  leírásából  ismert 

mítosz417; a zsidó és keresztény hagyomány perszonifikált Bölcsességének mítosza418. Ide 

vehetjük  még  az  Új-  és  Ószövetségi  hagyomány  diabolikus  alakjáról  és  a  Teremtőről 

alkotott  különböző  értelmezéseket  is,  vagy   akár  a  kortárs  teológiából,  akár  a  két 

hagyomány  apokrif  vagy  heterodox  irataiból  megismerhető  teremtés-elbeszélésekhez 

kapcsolódó  angyal-teológiákat419.  Egyes  kutatók  a  mitologikus  narratívák  mögött  a 

korabeli  társadalmi  renddel  való  konfliktus420 vagy  a  keresztény  egyházszervezet421 

mitologikus kritikáját vélték fedezni, mások pedig a mítoszok trickster figurája422 alapján 

próbálták azokat magyarázni.

413 Quispel, G. 1978.
414 A feltételezhető befolyáshoz: Goehrig, J.E. 1981.
415 Pl. Stead, G.C. 1969. A két hagyomány közti viszony vizsgálatához: Thomassen, E. 1993 és Mansfeld, J  
1981.
416 Ehhez vö. pl. Dillon, J. 1977 és Theiler, W. 1966.
417 De Iside 54-55.
418 A háttérben a hellénizmusban feltételezhető zsidó Bölcsesség-mítosz hatása áll, ehhez vö. pl. MacRae, 
G.W 1970.
419 A különböző alakok között megemlíthető pl. az Úr angyala,  Metatron, de kiemelt szerep jutnak a hét  
arkangyal és az angyal bukásának leírásai is. Ehhez lásd pl. Segal, A.F. 1977; Fossum, J.A. 1985; Daniélou, 
J. 1966. 
420 Segal, A.F 1981.
421 Pagels, E. 1976
422 Gilhus, I.S. 1984. 
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Az első arkhón a traktátusban

Amíg az az első arkhón a legtöbb szövegben uralkodói szerepet tölt be és teremtői 

szerepe a  fiai,  az  arkhónok létrehozására  és a számukra  teremtett  lakhelyek,  aiónok és 

néhány esetben angyalok teremtésére korlátozódik,  addig az OM traktátusban ő a világ 

teremtője is. 

Eredetét tekintve kötődik a felső világhoz, több traktátus tanúsága szerint Szophia 

bukásának  eredményeként  születik,  és  a  bukott  princípiumot  testesíti  meg,  is423.  A 

traktátusban  megjelenése  nem  a  bukásmítoszok  elterjedt  toposzát  használja,  hanem  a 

mélységből, a sötétségből emelkedik fel Pisztisz parancsszavára424. 

 3.1.1 Tulajdonnevek a forrásokban 

Jaldabaóth

A tulajdonnevek közül a leginkább elterjedtnek a Jaldabaóth forma mondható. A 

névnek nincs konszenzus értékű megfejtése425. 

Az  első  tag  mögött  a  legrégebbi  feltételezések  szerint  a  yld*  gyök  áll,  amely 

különböző  pontozással  vagy  a  kölyök,  ifjú vagy  a  nemző jelentést  hordozza.  Ennek 

megfelően a modern kutatástörténetben először népi etimologia alapján tettek kísérletet a 

megfejtésre, és a káosz fiaként fordították426. Quispel a a név második tagját (ba[h]ot) a 

bohu-val  hozta  összefüggésbe,  és  ezzel  a  Ter  1,2-ben  szereplő  feneketlen  mélységgel 

423 Fischher-Mueller, E.A.: Yaldabaoth: The Gnostic Female Principle in Its Fallenness. In: NovTest 32 
(1990) 79-95. 
424 Megjelenésének leírását később részletesen elemzem.
425 Vö. pl. Bethge, Hans-Gebhard: „Vom Ursprung der Welt”. Die fünfte Schrift aus Nag Hammadi Codex II. 
Theol. Diss. Berlin, 1975, 199-203, Painchaud, Louis: L’Écrit sans titre (BCNH.T 21) Québec-Louvain-
Paris, 1995, 264-266, Adam, A.: Ist die Gnosis in aramäischen Weisheitschulen entstanden? In: Bianchi, Ugo 
(Ed): The Origins of Gnosticism: Colloquium of Messina, 13-18 April, 1966, SHR 12, Leiden, 1967, 291-
301; Scholem, Gershom: Jaldabaoth Reconsidered. I: Mélange d’Histoire des Religions offertes à Henri-
Charles Puech. Paris, 1974, 405-421; Black, Matthew: An Arameic Etymology for Jaldabaoth. In Logan, 
A.H.B.-Weddeburn, A.J.M.: The New Testament and Gnosis. Essays in Honor of Robert McL. Wilson, 
Edinburgh 1983,69-73; Grant, Robert M.: Notes on Gnosis. In: Vigliae Christianae 11 (1957)145-151 
(bes.148-149); Dan, Joseph: Yaldabaoth and the Language of the Gnostics. In: Cancik, H.-Lichtenberger, H.-
Schäfer,P.(herg,): Geschichte-Tradition-Reflexion. Festschrift für Martin Hengel zum 70.Geburtstag. Band I. 
557-564. 
426 Hilgenfeld, A. 1884, 238, Leisegang, H. 1924, 176
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(tohu-va-bohu)427.  Ezt az etimológiát támogatta Böhlig is, aki a bāhûtâ (káosz) absztrakt 

főnévre vezette vissza az eredetét, egy Jastrow szótárában feltételezett előfordulás alapján 

(Prov  26,21).  Scholem  először  azt  feltételezte,  hogy  a  név  teoforikus  nevek  közül 

származik, amelyhez hozzáillesztették az óth végződést428, majd néhány évvel később az 

(Sz)Abaóth  nemzője  értelmezés  mellett  érvelt429,   Giversen  a  ya  él  tabóth,  a  vágyak 

Istenének ura fordítást javasolta430,  Black a szégyen fiaként431 fordította, Adam pedig az 

atyaság (abauth) és a gyermek, ifjú, vagy a nemzés (yald) értelem alapján az atyai nemző 

erő  jelentést  próbálta  rekonstruálni432,  Grant  a  Ya  Él  Sabaoth  formulát  látta 

lehetségesnek433. A legújabb szakirodalomban sincs megfejtése a névnek, Jan, hasonlóan 

több  korábbi  kutatóhoz,  arám  eredetűnek  tartja  a  nevet,  és  Órigenész  megjegyzésére 

támaszkodva, „misztikus” névnek fogadja el, amely héber-arám szójátékon alapszik és a 

mágikus hagyományból került a gnosztikusokhoz434.  

A könyvtár  irataiban ArchHyp traktátusban a Jaldabaóth  (95,11; 96,3) mellett  a 

Jaltabaóth forma is megjelenik (95,8). A JánAp-ban is szerepel a név, de nem magyarázzák 

a  név  jelentését.  A  SJC  (BG)  szintén  ismeri  az  arkhigenetór  nevét  (119),  a  Szophia 

mítosznak  egy  olyan  variánsát  használja,  amely  a  JánAp-ban  előfordulóval  mutatja  a 

legszorosabb kapcsolatot: ítélet az arkhigenetór ellen, akit Jaldabóthnak neveznek. A Nagy 

Séth 2. logoszában (52) szintén ő az első arkhón, uralkodó (64-65). A HárProt is ismeri 

mindhárom nevet és a Jaltabaóth formát is használja (39, 26-28). A JúdEv-ben megjelenik 

mindhárom név, a Pisztisz Szophia szövegében a Jaldabaóth alak áll (pl. 1,31; 3,102).

Az egyházatyák is ismerik a nevet, amely több polemikus iratban is előfordul. A 

legfontosabb szövegtanúk közül Irenaeus az ophita rendszer leírásában hivatkozik rá (Adv 

Haer  1,30,5),  Epiphaniosz  Panarionjában  többször  előfordul  (pl.25,2,2;  3,4;  26,10,2; 

37,3,6), Órigenész az ophita gemma leírásában említi meg (Kelszosz ellen 6,31)

Hasonló  közismertségnek  örvend  a  Szamaél.  A  név  jelentését  szintén  a 

szövegekben találjuk, a vak isten, v. vakság v. a vakok istene (OM 103,17-19; ArchHyp 

87,3; 94,25-26), amely megfelel a szó arám vagy héber etimológiájának (szama, a.m. vak). 

Az ArchHyp hozzáfűzi azt is: „gondolatai megvakultak” (87,4).: „Tévedsz Szamaél, ami 

427 Quispel 1978, 22.
428 Scholem 1965, 71-72.
429 Scholem 1974, 418-421.
430 Giversen, Apokryphon 199
431 Black 1983,69-73
432 Adam 1966 
433 VC 11 (1957) 148-9.
434 Lahe, J., 2009. 336.
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azt jelenti vak isten”. A nevet használja a JánAp mítosza is (II, 1 11,18) és a HármProt  

iratban (XIII 39,26-28), de a hozzáfűzött etimológia nélkül. Fontos megjegyeznünk, hogy 

az  OM,  ArchHyp  és  a  JánAp  beszámolóiban  a  blaszfémia  említésekor  mindig  ezt  a 

megnevezést alkalmazzák a szerzők.

A  nevet  a  zsidó  démonológiából  eredezteti  a  szakirodalom435,  a  rabbinikus 

hagyományban,  a  pszeudepigrafikus  irodalomban436 volt  használatban  és  a  lázadó,  a 

csábító, vagy a halál angyalát jelölték ezzel. Lehetséges, hogy Szent Pál is ismerte a hozzá 

fűződő hagyományt, és Szamaél démoni figuráját használta a 2Kor 4,4-ben említett evilág 

ura  koncepciójának  kidolgozásához437,  amely  jó  alapul  szolgálhatott  a  mitologikus 

elgondolásokhoz. A vakság és az arkhónok összekapcsolása a Fülöp evangéliumában is 

megjelenik egy sajátos magyarázattal (107,18-20): „a gonosz erők vakok ... a Szentlélek 

miatt”,438 de  ide  sorolható  az  Igazság  testimóniuma  c.  szöveg  is,  amelyben  a  biblikus 

paradicsom-történetet  kommentárjában  mondja  ezt  a  szerző  polemizálva  a  kortársakkal 

(48,1): „nagy azok vaksága, akik olvassák ezt és nem ismerik fel őt”.  

A Szaklasz név a tudatlanságára utal (arám szakla: buta439). A JánAp (II,1 éss IV,1) 

szövegében összefoglalóan  így jellemzik:  „három neve van.  Az első név Jaldabaóth,  a 

második Szaklasz, a harmadik Szamaél”, de magyarázat nélkül (pl. III,1 17 és 18; BG 2  41 

és  42).  ArchHyp-ban  is  előfordul,  ahol  a  szóhoz  egy  értelmezését  is  hozzáfűznek: 

„Tévedsz Szakla,  aminek jelentése  Jaltabaóth  (95,7).  Az EgyipEv  (57,16)  és  az  ÁdAp 

(74,3.4)  is  ismeri  a  nevet,  de  nem fűz  hozz  magyarázatot.  A HárProt  szövege  szerint 

Eleleth  hívja  életre  (XIII  39,):  „Szaklasznak  hívják,  és  Szamaélnek  is,  azaz 

Jaldabaóthnak”.  A  keresztény  apokrif  szövegekben  előfordul  a  Szaklam,  Szaklitabóth 

(Szaklatabóki)  forma  is,  de  ott  az  angyal  a  bukás  következtében  kapja  ezt  a  nevet, 

elvesztve az eredeti Masztémát440. 

A Szaklasz  és  a  Szamaél  név  használata  által  a  felső világról  való  ismeretének 

hiányát441 fejezik ki a szövegek, a tudatlanság és a vakság hangsúlyozásával.  A JánAp, 

ArchHyp, OM, HárProt szerzői mindhárom nevet használják, ez olvasható az Eug és a SJC 

435 Pl. Böhlig-Labib 1962, 49. 
436 Ehhez lásd: Forsyth, N. 1987. Forsyth, hasonlóan Stroumsa (1984) véleményéhez, az őrzők mítoszából 
eredezteti a démiurgosz alakjának legtöbb vonását, amelyet  az Ádám és Éva irodalomban dolgoztak ki a 
korai keresztény korban.  
437 Forsyth i.m. 209 45.lj.
438 Bullard utal egy hasonló irányba mutató és az András és Máté aktában (24) olvasható hagyományra, ahol a 
András kérdezi ezt: Miért hívnak Amaélnek? Nem azért, mert nem látod a szenteket? Bullard 1970    
439 Ehhez lásd pl. Bullard 1970, 108 és Grypeou 602.
440 Ehhez és az előfordulásokhoz lásd Müller, C.D.F. 1959, 77. 
441 A HA szövege azt is megjegyzi a blaszfémia elhangzása és a rendreutasítást követően, hogy gondolatai 
megvakultak (87,4)
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szövegében is. Az EgyEv és a JudEv más hagyományt is használt, amelyben Nebruél volt a 

démiurgikus alak neve.

 3.1.2 Jellemzők a traktátusban

A  traktátusban  az  elterjedt  tulajdonnevei  közül  a  Jaldabaóth  (100,14;  100,24; 

102,11; 102,11; 103,33; és a Jaltabaoth forma is 100,19), a Szaklasz és a Szamaél (103.18) 

is megjelenik442. 

A Jaldabaóth név a Quispel által felvetett arámi/héber a Káosz fia értelmezés áll a 

legközelebb,  mert  a  traktátusban  akkor  kap  nevet,  amikor  a  fenti  világ,  pontosabban 

Pisztisz megszólítja, és ezzel magához hívja a mélységből és az árnyékból: „Ifjú, gyere 

ide”  (neaniszkosz diapera,  100,12-13),  és  ennek a megfejtéseként  adja  meg a traktátus 

szerzője a Jaldabaóth formát. 

Párhuzamok  nélküli  az  a  tanítás  is,  amely  megadja  a  titkos  nevét,  az  Ariel 

formájában.  A  név  nemcsak  a  héber  vagy  arám  forrásra  vagy  ezek  angelológiai 

tanításainak  ismeretére  mutat443 (Ariél,  a  zsidó  angyalteológiából:  Isten  oroszlánja)444, 

hanem  ezzel  a  traktátusban  megjelenő  tanításhoz  is  eljut,  mert  az  arkhón  alakját  is 

értelmezi, oroszlánhoz hasonló445 (eFo \nnine \mmouei 100.7; 100.26), de így csak 

a  tökéletesek  nevezik  ( \nteleios de eumoute eroF Je ariahl 

100,25). 

Az  arkhón  másik  bevett  nevének  forrása  szintén  a  kortárs  angyaltanokban 

keresendő. A Szamaél név jelentését a kopt fordítás alapján „vak isten”, „vakság vagy a 

vakok istene” formában adta vissza (103,17-19). Ezt az etimológiai magyarázatot a szerző 

beleszőtte a mitologikus történetbe, mert megemlíti, hogy nem látták Pisztiszt, és arra is 

hivatkozik, hogy sem az első arkhón, sem az arkhónok nem látták. Ezt a motívumot erősíti 

442 A  harmadik  tulajdonnév,  a  Szaklasz  hiányzik  a  traktátusból.  Lehetséges,  hogy  a  hiány  az  ophita 
hagyomány hatásával magyarázható, értelmezésére az ophita hagyomány tárgyalásában visszatérek.
443 Lényeges az a különbség, hogy a biblikus hagyományhoz kapcsolódó démonnevek a bukott angyalok egy-
egy  jellemzőjét  jelölik,  amely  a  bukás  aitologiai  értelmezésének  része.  A  traktátusban  ez  alapjellemző,  
amelynek magyarázatához önállő történet is tartozik
444 Az  elterjedt  etimológiához,  lásd  pl.  PETERSON,  E.:  Engel  und  Dämonnamen.  Nomina  Barbara  In: 
Rheinische Museum für Phil. 1926, 393-421 és az említett kommentárok.
445 Az  oroszlán  alak  vizsgálatához  lásd:  JACKSON,  H.M.:  The  Gnostic  Leontomorphic  Creator  and  the  
Platonic Tradition. SBLDS 81 Atlanta, Scholar Press, 1985.  
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az is, hogy amikor kísérletet tettek az égi Éva megrontására, akkor az elhomályosította a 

szemüket (és elrejtőzött előlük)446. 

Jellemzésében alapvető, hogy nem ismeri saját eredetét, sem Pisztisz erejét, csak a 

hangot (amelynek hasonmását látta a vizekben), és amely kiszólította az vizekből, és ezért 

nevezi  magát  Jaldabaóthnak  (100,  19-24  parxwn Ge \i\+\a\l\t\a\b\a\w\q Fo 

\natsooun/ atdunamis \ntpistis \mpeFnau apesHo alla 

aFnau apeine \ntaHSaJe n\mmaF/ H\m pmoou auw ebol H\n 

tesmh et\mmau aFmoute eroF Je i+aldawq

148,  9-10).  Ezt  a  traktátusban Pisztisz  is  megerősíti,  az  arkhón eredetére  utalva 

sorsát is jövendölve: Le fogsz majd szállni anyádhoz, a mélységhez, együtt azokkal, akik a  

tieid (auw knabwk m\n nete nouk ne apit\n Sa tekmaau 

pnoun  103,23-25 ).

A létezők új típusát (tüposz) képviseli,  Pisztisz vagy Pisztisz Szophia akaratából 

(100,1-5) t?[pi]s?t?i?s de tsofia \ntaresouwS [a]t?re ph ete 

m\nteF p\n\a Ji tupos \nnoueine \nF\rarxei eJ\n qulh/ auw 

eJ\n nesdunamis throu. 

A fény fújásának  szimbóluma  vélhetően  nem az  arkhón alakjához  kapcsolódik, 

hanem  a  zavarhoz,  említése  azért  lényeges,  mert  a  ArchHyp  párhuzamos  helyén  az 

arkhónra vonatkozik a narratíva447. 

A megjelenésének narratívája alapján a traktátussal közelebbi rokonságba nem a 

ArchHyp és a JánAp traktátusokkal, hanem az EgyiptEv és a JúdEv mitologikus anyagával 

hozható448.    

A traktátusban  hangsúlyos  szerephez  jut  az  androgünitás,  és  ez  az  első  arkhón 

jellemzésére is kiterjed. Mind az első arkhón, mind a többi arkhón alapjellemzője (100.7 

euHoutsHime). Ennek következményeként értelmezhető, hogy a szó által beteljesült 

gondolkodása (100,33-34  peFme [.....449 aF]Jwk ebol Hit\m pSaJe), 
446 A terminus értelmezéséhez azt kell hozzáfűzni, hogy a vakság kiterjesztése kiterjeszthető az arkhónokon  
túl  a  teremtményekre  is,  mind  az  őket  szolgáló  angyalokra,  démonokra  és  az  emberekre  is.  A  vakság 
szimbóluma a traktátus mitologikus nyelvén a tévedéssel azonosítható.
447 A  ArchHyp  traktátus  parallel  tanítása  szerint  Szophia  az  ujját  kinyújtva  ad  fényt  (a  pneumatikus 
szubsztanciát)  az  arkhónnak,  és  ezzel  az  elterjedt  toposz  szerint  használja  a  szimbólumot.  Az  OM-ben 
lvasható variáns az ophita hagyopomány alapján értelmezhető. Ehhez lásd később. 
448 A könyvtár irataiban előforduló variánsokhoz lásd Appendix.
449 A töredékes szöveg rekonstrukciója: Polotsky peFme[geqos aF]Jwk, Wisse peFme[eue 
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később  a  megszemélyesült  előrelátásaként  jelenik  meg  (Pronoia  vagy  Pronoia 

Szambathasz)  és  részben  önálló  létező,  részben  pedig  a  női  neveként  jelenik  meg 

(aFouwnH eb[ol] \noup\n\a eF\nna eF\nnhu HiJ\n \mmoou  101,1-

2.). 

A traktátus sajátos teológiai nézeteként a bibliai Ter 1,2-ben a vizek felett lebegő 

Lélek mitologikus értelmezéseként Pronoia is a traktátusban először a vizek felett jelenik 

meg.  A  perszonfikálódott  és  önálló  alak  mind  a  világ  (108,14-19),  mind  az  ember 

teremtésében (117,17-24) jelentékeny szerepet kap. 

Az  első  arkhón  más  traktátusokhoz  hasonlóan  kozmikus  istenség,  lakhelye  a 

hetedik égben van. Megnevezése lehet a fő vagy a nagy arkhón (pnoG \narxwn pl. 

103,16), a leginkább elterjedt a jelzők nélküli arkhón (pl. 101,3  arxwn). Kitüntetett, 

hogy  az  arkhónok  vezetője,  elsőjeként  pounoG és   az  első  nemzőként, 

arxigenhtwr való megjelölése (pl. 102,11)450.

Erejét,  amely  teremtői  tevékenységében  mutatkozik  meg,  a  traktátus  több 

terminussal is jelöli: nagy hatalom (100, 8 nagy hatalmat birtokolt eu\ntaF/ \nounoG 

\necousia)  majd többes  számban is  (102, 12 nagy hatalmakat  birtokolt  eu\ntaF 

H\nnoG \necousia)  

Az  ArchHyp  traktátusban  is  olvasható  mítoszvariánshoz  hasonló  módon,  a 

blaszfémia után levetik trónjáról. A traktátus erre az istentelenség terminust használja (pl. 

103,15-16),  az első arkhón bűneként értelmezi (107,25 parabasis), amit később az 

arkhónokra is alkalmaznak (125,22).  

Teremtői  erejét  jelzi  az,  hogy letaszítása  után  sem hagy fel  az  alkotással,  mert 

Szabaóth helyére a halált  nemzette,  és ezzel együtt  démonokat, hogy betöltse Szabaóth 

megüresedett  helyét  (106,19-107,1).  Szabaóth  felemelése  és  trónra  ültetése  után  az 

igazságtalanság  megtestesítője  lesz  a  traktátusban  (106,12-19)  és  párjának,  az 

igazságosságnak a szerepét Szabaóth tölti be.  

A traktátusban teremtői aspektusa dominál. Munkájának leírása jóval részletesebb a 

hasonló  narratívákat  tartalmazó  szövegeknél,  mert  nemcsak  az  arkhónok  és  az  ember 

ntaF]Jwk ebol, Schenke apud Layton: peFme[eue de aF]Jwk ebol, Bethge 
peFme[eue ntaF]Jwk, Painchaud Schenke megoldását követi. 
450 A különböző terminusok használatában nem mutatható ki pregnáns különbség, ami azt feltételezi, hogy 
szinonímaként kezelte ezeket a szöveg szerzője. 
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teremtése a feladata, hanem világokat, angyalokat is teremt, sőt az ég és fold megalkotása 

is hozzá kapcsolódik.

Az ember teremtésének folyamatában is aktív szerepet játszik. Tanácsára kezdenek 

az arkhónok az ember teremtésébe, és a földi ember fejének (az agy és az idegrendszer) 

megalkotása  hozzá  kötődik  (pounoG de aFtameie pegkefa?ln m\n 

patkas 114.34-35 ).

Uralkodásának  területe  az  arkhónokra,  világaikra  és  az  anyagi  világra  terjed  – 

szoros  összefüggésben  Pisztisz  parancsával  (100,  4-5  \nF\rarxei eJ\n qulh/ 

auw eJ\n nesdunamis throu),  és  ez  levetése  után  sem szűnik  meg,  de 

vélhetően  demonizálódik  a  karaktere.  Ezt  nemcsak  az  illusztrálja,  hogy a  halált  nemzi 

Szabóth helyére és további démonokat is, hanem az is, hogy a levetéséről írott beszámoló 

vélhetően  szoros  összefüggésben  áll  a  traktátus  teológiájában  az  arkhónok  égből  való 

letaszításáról írott beszámolóval. Ez a beszámoló az első emberpár megátkozásával és a 

paradicsomból való kiűzéssel áll szoros összefüggésben. A részletes elemzést, és a forrás 

felderítését nehezíti, hogy egyetlen rövid utalás történik csak a levetés okára és mikéntjére, 

és a szerző csak a démonok hatásait mutatja be részletesen451.      

Tulajdonságai  részletes  jellemzését  mutatják,  a  primér  források  közül  a 

leggazdagabb  katalógusát  adják  a  különböző  ismérveknek,  részben  antropomorfizálva, 

részben demonizálva alakját.

Ezek részben a mitologikus teológiák megszokott toposzainak megfelelően negatív 

jellemzők: irigység (pl. 106,22), tudatlanság (107,34), vakság (a Szamaél név mellett ide 

tartozik az a motívum is, hogy nem látja Pisztisz arcát:  pl.  100, 21 nem látta az arcát, 

\mpeFnau apesHo). De ezek mellett tanúskodnak tettei, megnyilatkozásai is, és az 

ezeket mozgató szándéka is.

Ugyanakkor  számos  olyan  motívum  is  megjelenik  a  traktátusban,  amelyek 

párhuzamok  nélküliek  a  primér  forrásokban.  Ilyen  az  a  motívum,  amely  szerint  hiú 

kijelentésének leleplezése és cáfolata nemcsak az égi világ részéről történik meg, hanem a 

traktátus részletesen beszámol arról is, hogy a fény Ádám megjelenése miatt az arkhónok 

előtt is elveszíti tekintélyét.

Ennek a leírásnak alapmotívumai az elszomorodás (107, 17-20): az első arkhón, 

amikor  látta  Pisztisz  képmását  a  vizeken,  nagyon elszomorodott,  parxigenetwr 

de \ntareFnau apine \ntpistis H\n \n\mmoou aFlupei 
451 Később részletesen fogalakozom a mitologikus történettel.
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emate; az, hogy szégyenkezik, amelynek speciális esete az, amikor ezt bűne miatt teszi 

(107,24-25  aFSipe eJ\n teFparabasis).  Nagy  zavarba  jött,  amikor 

megértette, hogy a halhatatlan, fénylő ember (Pisztisz képmása) létezett előtte” és rájött 

tévedésére  (107,25-27):   auw \ntareFeime name Je ou\n ourwme 

\natmou \rr\mouoein Soop Hi teFeHh aFStortr emate

Félelmét azzal indokolja, hogy ha az utódai (az angyalok és az istenek) megtudják, 

hogy „létezett egy másik előtte, akkor elítélik452 őt”(107, 32-34) ou\n keoua Soop 

Hi teFeHh \nse\rkataginwske \mmoF453 

Jelentős szerepet játszik az a tulajdonsága is, hogy fél, szégyenkezik454, és szintén 

egyedi  az  az  elképzelés,  amely  ennek  következményeként  jellemzi  magatartását,  mert 

tudatlansága  miatt  nem érti  az  ítélete  súlyosságát  és a fény megjelenését  kéri  (107,36-

108,2).  Ez  a  motívum  a  földi  ember  megteremtésének  előkészítésében  játszik  döntő 

szerepet. 

Képes  az  emlékezésre.  Az  előbbi  a  felső  világhoz  való  korlátozottságát 

szimbolizálja, mert emlékezik ugyan Pisztisz Szophia hangjára, de nem képes felemelni a 

tekintetét,  hogy lássa létrehozóját:  nem látta  az arcát,  hanem csak a vizeken megjelenő 

hasonmást, amely beszélt vele és Jaltabaóthnak nevezte 

(100,19-24)  parxwn Ge \i\+\a\l\t\a\b\a\w\q Fo \natsooun/ 

atdunamis \ntpistis \mpeFnau apesHo alla aFnau 

apeine \ntaHSaJe n\mmaF/ H\m pmoou auw ebol H\n tesmh 

et\mmau aFmoute eroF Je i+aldawq455

Gondolkodását  nemcsak  a  fentebb  említett  megszemélyesült  Pronoia  mutatja, 

hanem az  is,  hogy a  traktátus  variánsában  ő  az,  aki  tervet  sző  és  ad  tanácsot  a  többi 

arkhónnak az fény szolgaságra kényszerítésére, majd az emberben rejlő isteni szubsztancia 

megszerzésére (112,28-113,5), és ez a terv (később vélemény,  ougnwmh 114, 26) az 

ember teremtésében valósul meg.   

452 A szöveg kontextusa alapján az arkhón itt saját utódaitól tart (angyalok és istenek), de a félelem tárgya, az 
elítélés Pisztisz proklamációját idézi fel.
453 Az arkhónok tudják, és hazugnak tartják (112,28)
454 Ez a motívum megjelenik az ophita beszámolóban is, értelmezéséhez a későbbiekben még visszatérek
455 A i+aldawq forma a i+aldabawq rontott formájaként értelmezik a kommentárok. Bethge-
Layton 1989, 34.
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Megjelenésének  leírása  egyedi  a  traktátusok  mitologikus  narratívái  között.  A 

felhasznált motívumok és a traktátus kronológiájában betöltött helye alapján ez a narratíva 

a bibliai első napján történtek kommentárjaként értelmezhető. 

 3.2 Az első arkhón blaszfémiája

A traktátus teológiai konstrukciójának fontos eleme az első arkhón által mondott 

blaszfémia és a Pisztisz cáfolata is.

Az Ószövetségből származtatott456 idézet többször jelenik meg a traktátusban, de az 

előfordulások  nem  egyeznek  meg  egymással,  és  a  könyvtár  irataiban  olvasható  más 

variánsokkal  sincs  teljes  megfelelés457.  A  variánsok  mögött  teológiai  ok  feltételezhető, 

amelynek megfelelően a szerző szándékosan változtatta meg a kijelentés terminológiáját és 

formáját458. 

Az alábbiakban először az előfordulásokat vizsgálom, majd a feltételezhető forrást 

mutatom be.

1. Az első variáns

Az blaszfémia első variánsa az arkhón megjelenésének narratívájában tűnik fel.

\ntare piarxwn nau epeFmegeqos auw \ntaF/ ouaatF 

pentaFnau eroF \mpeFnau ekeoua ei mhti a?m?oou459 Hi 

kake tote aFmeeue Je? \n?[toF o]460u?aatF petSoop 100,31-

34461

456 A konszenzus értékű megállapításhoz lásd pl. Kasser, R: Citations des grandes prophétes bibliques dans 
les textes gnostiques coptes. In: Essays on the Nag Hammadi Texts in Honor of Pahor Labib. (NHS 6) ed. 
Krause, M. Leiden, Brill, 1975. 56-64.
457 A különböző variánsok bemutatásához és értelmezéséhez lásd Appendix.
458 Az eredmények nem támasztják alá Barc hipotézisét. Ehhez vö: Samael-Saklas-Jaldabaoth
459 Bethge-Layton 1989,34, Painchaud 1995a  152
460 A kiegészítésben Schenke, Böhlig Bethge-Layton 1989, 34; Böhlig-Labib 1962, 42 és  Painchaud \n?
[taF 1995a, 154.
461 A következő monndat a szó által beteljesedő gondolatról és a Pronoia születéséről szólnak. A szöveg 
egyértelműne a Ter 1,2 kommentárja, ehhez lásd fentebb, amelyben a jánosi prológus által adott logosz 
értelmezés játszik domináns szerepet. Ehhez lásd Wintermute.

131



Az idézet462 több  szempontból  is  alapvető  az  arkhón jellemzésében463,  és  a  blaszfémia 

formájának  vizsgálatához  is  jelentős.  Az  idézet  alapján  megfogalmazható,  hogy  a 

terminusok alátámasztják azt, hogy – elfogadva a szöveg rekonstrucióját – a blaszfémia 

egyik variánsa olvasható a mondatban \n?[toF o]u?aatF petSoop. A második 

megerősítheti az elsőben megfogalmazott hipotézist, mert a ArchHyp párhuzamos helyén 

is  a  blaszfémia  hangzik  el  (94,19-26).  Az  idézettel  párhuzamos  helyen  a  aFnau 

aunoG \nHulh emntes arhJ\F szerepel,  amely  a  ArchHyp  mitologikus 

teológiájában a gőgösséghez vezet: auw aF\r JasiHht és ez a közvetlen ok vezet a 

blaszfém idézethez. A traktátus értelmezésében a harmadik alapvető pont az, hogy a vizek 

mélyéből, Pisztisz Szophia parancsára kiemelkedő arkhón gondolatát (aFmeeue) írja 

le. 

Mindezek alapján azt állapthatjuk meg, hogy a vizekből felemelkedő arkhónnak a 

gondolata – ami a blaszfémia egyik variánsaként azonosítható –, a kortárs hagyományok 

demonológiai tanításainak felhasználásával nyerte el a traktátusban olvasható formáját.

Két  lehetséges  forrást  kínál  a  –  vélhetően  a  Ter  1,2  versre  épülő464 –  biblikus 

hagyomány, mindkettőben fő szerepet játszik a vizek diabolikus teremtménye. Az egyik a 

Jelenések könyvének diabolikus alakja, a tengerből felemelkedő fenevad (13,1  εἶδον  ἐκ 

τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον). A másik az előbbi forrásaként is azonosítható, és a 

babiloni király izaiási leírása465 alapján elterjedt diabolikus figura és a vizek sárkánya (a 

Leviathan és Behemóth) alakjának összekapcsolásával magyarázható. 

Az Isa 47-ben Babilon mint leány ellen megfogalmazott jóslat466 részeként a 47.8-

ban ezt mondja a próféta: νῦν δὲ ἄκουε ταῦτα, ἡ τρυφερά, ἡ καθημένη πεποιθυῖα, 

ἡ λέγουσα  ἐν  καρδίᾳ αὐτῆς·  ἐγώ εἰμι,  καὶ οὐκ  ἔστιν  ἑτέρα467.  A  vers  kissé 

módosított  formában  visszatér  a  47.10-ben:  τῇ ἐλπίδι  τῆς  πονηρίας  σου·  σὺ γὰρ 

εἶπας· ἐγώ εἰμι, καὶ οὐκ ἔστιν ἑτέρα.468. Mindkét versben a leány vétkét az istenséggé 

462 Painchaud a szövegrészt egy nagyobb egység (100,33-101,109 részeként értelmezi, és a ez alapján a 
bibliai hagyomány theos és kyrios különbségét feltételezi. Painchaud 1995a 271-272. A fenti hipotézis az 
idézetre épül. 
463 Ehhez lásd fentebb.
464 Painchaud 1995a 270.
465 A blaszfémia eredeteként általában az Isa könyvet idézi a szakirodalom, a fenti versben azonban nem 
szerepel sem az úr, sem az isten, sem a féltékeny terminus. Ezek hiánya szolgálhat érvként is a hipotetikus 
forrás mellett. 
466 Westermann, comm on isa 40-66. 
467 A héber szöveg szó szerinti fordítása: én, és mellettem/kívülem nincs más. ְפַאִסְפ יִסי עדֹו�ד ֲא יִני ִסְו
468 Az LXX fordítás itt eltér a hébertől, mert kihagyta a „senki sem látott engem” részt: ִנָא יִני דֹר  amely éppen ,ֵאין 
a látásra hivatkozás miatt jelenthet szorosabb kapcsolatot a traktátus szövegével.
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levés  hiú  vágya  jelenti  (először  a  nemi  vágy  dominanciája:  ἡ τρυφερά,  majd  a 

bűnösségben bizakodás τῇ ἐλπίδι τῆς πονηρίας)  amelynek a centrális pontja az idézett 

versekben az egyetlenség (ami Isten predikátuma).469 

A kontextusok hasonlóságának megvilágításához  szintén  az Isa  47 versei  adnak 

segítséget. A 47.2-ben hangzik el a  διάβηθι ποταμούς parancsa470, amit a 47,5-ben az 

εἴσελθε εἰς τὸ σκότος már egyértelműen az alvilágjárás szimbolikájához rendel471, ahol 

már elvesztette korábbi címét, és nem hívják többé a királyság erejének (ἰσχὺς βασιλείας 

LXX472).

Erősítheti a forrás lehetőségét az is, hogy az Isa vers szerint a gőgös gonodolat a 

szívben fogalmazódik meg (E/1-ben), ahogy az első arkhón gondolja (E/3-ban).

A Jelenések könyve ezt a szimbolikát vette át, és alakította a látomások nyelvéhez. 

A traktátushoz közelebbi párhuzamot a Jel 17,1-ben olvashatunk:  Δεῦρο, δείξω σοι τὸ 

κρίμα τῆς πόρνης τῆς μεγάλης τῆς καθημένης ἐπὶ ὑδάτων πολλῶν. 

Mindezek alapján azt állapíthatjuk meg, hogy a szerző ezt a verset, vagy verseket 

használta forrásként a szöveg megírásához, akkor egyfelől módosítható a traktátusnak az 

első arkhónról alkotott portréja, mert a bibliai kép egy felkent, de gőgössége miatt elbukott 

uralkodónő szívébe helyezte a mondatot. Másfelől pedig a vers alapján a szerző teológiai 

konstrukciója kaphat más értelmezést, mert az Isa versekből következően az első arkhón 

diabolikus  jegyei  is  új  jelentést  nyernek,  amely  meghatározó  módon  kihat  a  későbbi 

proklamációk megközelítésére is.

2. A második variáns

A  traktátus  mitologikus  narratívájában  a  frázis  teljes  formája  egy  párhuzamok 

nélküli  mitologéma,  a  teljes  biztonsággal  nem  azonosítható  zavarkeltő473 megjelenése, 

pusztítása  és  legyőzése  után  hangzik  el.  Miután  Pisztisz  vagy  Szophia  legyőzte  a 

zavarkeltőt és az egek megszilárdultak, az angyalok és istenek áldása közepette a főarkhón 

hozzájuk fordul és ezt mondja (103,11-17): 

469 Baltzer, Deutero-Isaiah 276. utal a Zeph 2,15-re.
470 A διάβηθι az יִעִסְב יִר  fordítása. Ez a héber ige szerepel a Jaldabaóth nevének hipotetikus megfejtésében a 
baóth alak héber megfelelőjeként Schenke (és Painchaud ) értelmezésében.
471 Baltzer 270-271
472 A héberben a „királyságok leánya”  ִסְמִנָלכדֹו ת ְפַמ .szerepel  ִסְּג תֶב תֶר ת 
473 Alakjának értelmezésével a traktátus antropológiai tanításának elemzésében részletesen foglalkozom
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Nincs  szükségem  senkire.  Azt  mondta:  Je T\r xreia an \llaau 

peJaF

Isten vagyok és nincs más rajtam kívül. Je anok pe pnoute auw m\n keoua 

Soop aJnt 

Amikor  ezt  mondta  vétkezett  minden  halhatatlan  ellen,  és  amit  hirdetett474,  ők 

megőrizték475 neki. ntareFJe naei de aF\r nobe anatmou throu 

etJe ouw auw auarhH naF 

Amikor Pisztisz látta a nagy arkhón istentelenségét, haraggal telt el. Nem látták őt. 

\ntare tpistis Ge nau atmn\tasebhs \mpnoG \narxwn asbwlk 

neunau an eros  

A szöveg szűkebb kontextusa és a megfogalmazás is párhuzamok nélküli a primér 

forrásokban, habár felismerhetők benne az eddig említett elemek. Három perspektívában 

mutatja be szerző a blaszfémiát.  Az első az arkhónra vonatkozik,  aki a már megtörtént 

teremtés  után – és  a  zavarkeltő  legyőzése  után –,  idézi  az Ószövetséget.  A második  a 

pléroma egészének  reakcióját  mutatja  be.  A harmadik  a  létrehívó,  az  anya  szerepében 

megjelenő Pisztisz reakciójára vonatkozik, és egyszersmind bevezetésként is funkcionál az 

itt nem idézett proklamációnak476.

Az arkhón megszólalása a kortárs  teológiák  egy toposzát  használja.   A szükség 

nélküliség  új  motívum a frázis  kontextusában,  kortárs  filozófiai  vagy teológiai  forrásra 

enged  következtetni  a  terminus.  A  JánAp-ban  a  mindenség  atyjának  attribútuma477.  A 

szövegben vélhetően az iróniát is szolgálja, hiszen a zavarkeltő legyőzésében és az arkhón 

felségterületének megerősítésében Pisztisz játszotta a fő szerepet. 

Ez  vezeti  be  a  frázist,  amely  a  JánAp  narratívájában  használt  formához  áll 

közelebb. 

474 A Je ouw kifejezés lehet az ἀναγγελεῖν, λεγεῖν fordítása (Crum 475a), ez alapján Painchaud az Isa 
hatását feltételezi (pl. Isa 46,9; 43,11-12 stb) Painchaud 1995a 292-293 
475 Az arhH terminus lehet a gör. φυλασσειν, τηρειν fordítása (Crum 707b.). Painchaud ez alapján 
feltételezi, hogy a zsidó és keresztény hagyományban elterjedt örzők (egrégoroi) hagyománya hathatott a 
leírásra, és ezáltal a pléróma létezőinek azonosítására is.  Painchaud feltételezése csak abban az esetben lenne 
elfogadható, ha a halhatatlanok a traktátusban az arkhónokat jelölné, de ezt a szöveg nem támasztja alá. 
Hénok beszámolójában azonban található olyan tanítás is, amely alátámaszthatja a Painchaud által felvetett 
hipotézist, mert az örzők terminust Hénok nem csak a bukott angyalokra vonatkoztatva használja (vö. Az 
őrzők könyve), hanem az arkangyalokra is. Erre az olvasatra visszatérek.  
476 Pisztisz reakciójának illusztrálásához elégséges a fenti szövegrész, a proklamációját külön fejezetben 
elemzem
477 Utal rá Painchaud 1995a 291.
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Az első arkhón második mondata: anok pe pnoute auw m\n keoua Soop 

aJnt egyértelműen  idézetként  azonosítható.  Painchaud  véleményét  elfogadva478,  a 

forrás  lehetett  az  Isa  46,9:  ἐγώ εἰμι  ὁ Θεός,  καὶ οὐκ  ἔστιν  ἔτι  πλὴν  ἐμοῦ. 

Megjegyezhetjük, hogy az Isa 45,22 anok pe ft ouoH mmon keoua 479 is 

nagy hasonlóságot mutat a traktátus terminológiájával.

Az idézet második része a halhatatlanokra utal azáltal,  hogy a szerző az ellenük 

irányuló  vétek  (αμαρτια,  αμαρτημα,  παραπτωμα480)  elkövetéseként  definiálja  az 

arkhón mondatát. Pontos kilétüket nem fedi fel a szerző és a figyelés vagy nézés vagy akár 

őrzés  motívuma481 sem  ad  lényegi  támpontot  az  azonosításhoz,  és  ezáltal  a  narratíva 

értelmezéséhez.  Kissé módosítva Painchaud felvetését482,  azt  mondhatjuk a terminológia 

alapján, hogy a halhatatlanok és az  arhH használata felveti annak lehetőségét, hogy a 

szerző ismerhette az 1 Hénokban is említett beszámolót az arkangyalokról, amelyben az 

őrzőkként nevezi meg őket és feladtuk a tettek (itt  a bűn) felírása483. Ha ez a hipotézis 

helyes, akkor a megtartották/megőrizték neki olvasat alapján az ítéletre mutathat előre a 

mondat, ahogyan azt Böhlig írta jegyzetében484.  

A harmadik perspektíva Pisztiszhez illeszkedik, de ez nem állítható egyértelműen, 

mert Pisztisz és Szophia is szerepelnek a nem idézett a proklamációban. 

A mondatok Pisztisz cáfolatát vezetik be. A motívumok szorosan kapcsolódnak a 

blaszfémia értelmezéséhez,  és az arkhón jellemzéséhez is. Ha a motívumokat a parallel 

beszámolók  motívumkincsével  vetjük  össze,  akkor  az  állapítható  meg,  hogy  nem 

illeszkednek teljesen a parallel beszámolókhoz. 

Az első párhuzamok nélküli  motívum az,  hogy a szövegünkben Pisztisz látja az 

istentelenséget.  Ha  a  primér  források  parallel  beszámolóiból  indulunk  ki,  akkor  ez 

egyértelműen a kijelentéssel azonosítható – ezt megerősíti  a fentebbi mondat is –, de a 

mondat szélesebb kontextusa alapján értelmezhető úgy is, hogy a blaszfémia a teremtésre 

irányul éppen ezzel teszik kérdésessé, hogy miben is állt a főarkhón istentelensége. 

478 Painchaud 1995a 292.
479 Tattam: Bohairic Prophets 188.
480 Crum 222a.
481 auarhH naF fordításának és értelmezésének kérdéseihez lásd fentebb.
482 Az 1 Hénok 15-re utal, amely az őrzők bukását értelmezi. 
483 A megállapítás azért lényeges, mert Hénok azt a hat arkangyalt sorolja az őrzőkhöz (Suriél, Raphaél, 
Mikhaél, Saraquaél, Gabrél, , akik neve az ophita rendszerben is szerepel, és ezáltal alapvető szerepet 
játszanak a traktátus tanításának forrásai között. A hénoki hagyomány ezen motívuma ismert volt az 
egyházatyák körében is, ehhez vö. az arkhónokról szóló fejezetet és az irenaeusi beszámoló elemzését. 
484 Böhlig fordítása: die es aufnahmen und ihm bewahren 48.o 14.lj.
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Nem jelenik meg a primér forrásokban az sem, hogy haragot (bwlk485) ébreszt 

benne.  A fentebb idézett Babilon szimbolikájához a Jelenések könyve 16,19-ben ezt írta 

Szent János: καὶ ἡ Βαβυλὼν ἡ μεγάλη ἐμνήσθη ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ δοῦναι αὐτῇ 

τὸ ποτήριον τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ. Ha a párhuzam helyes, akkor a 

Jelenésekben  megörökített  isteni  düh  szolgálhatott  forrásként  Pisztisz  alakjának 

kidolgozásához.  

Pistisz látásának motívumával összefüggésben áll az is, hogy őt nem látták486. Ez 

vonatkozhat mind az arkhónokra, mind a halhatatlanokra, és arra is, hogy Szophia (majd 

Pisztisz) a képmását mutatja meg487. A Jelenések szimbolikájában a látás a látóra, a lét és 

nemlét a vadállatra vonatkozik (17,8): Τὸ θηρίον ὃ εἶδες, ἦν καὶ οὐκ ἔστι, καὶ μέλλει 

ἀναβαίνειν ἐκ τῆς ἀβύσσου καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγειν 

A  harag  és  a  láthatatlanság  motívumai  a  traktátus  teológiai  tanításának  fontos 

elemeként szolgálnak és a mítosz menetét alapjaiban határozzák meg. A leírásban visszatér 

az  ArchHyp  traktátusban  is  domináns  vakság  motívum,  amely  a  név  etimológiáját 

támasztja alá. Pisztisz mondatában az rplana alak szerepel (103,17)488. 

A  nagy  arkhón  feletti  ítélet  legfőbb  elemei  a  Jel  19-20  feltételezett  hatását 

támasztják alá489.  A traktátusban az igaz ember eljövetelét  hirdeti  Pisztisz,  aki eljön és 

eltapossa az arkhónt. A Jel 19,15: καὶ αὐτὸς ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ· καὶ 

αὐτὸς  πατεῖ τὴν  ληνὸν  τοῦ οἴνου  τοῦ θυμοῦ τῆς  ὀργῆς  τοῦ Θεοῦ τοῦ 

παντοκράτορος.  Az  ítélet  szerint  Jaldabaóth  alászáll  anyjához  a  mélységhez  és  a 

sötétséghez. A Jel 20,2-3 a sárkány feletti ítéletről beszél: αὶ ἐκράτησε τὸν δράκοντα, 

τὸν ὄφιν τὸν ἀρχαῖον, ὅς ἐστι Διάβολος καὶ ὁ Σατανᾶς ὁ πλανῶν οἰκουμένην, 

καὶ ἔδησεν αὐτὸν χίλια ἔτη, 3 καὶ ἔβαλεν αὐτὸν εἰς τὴν ἄβυσσον, καὶ ἔκλεισε 

καὶ ἐσφράγισε ἐπάνω αὐτοῦ, ἵνα μὴ πλανᾷ ἔτι τὰ ἔθνη, 

485 Crum 37b
486 Painchaud az Isa versekben visszatérő idolátriával hozza összefüggésbe a mondatot, Painchaud 1995a 295. 
487 Visszatérő elem a kommentárok véleményei között, hogy a traktátusban nem dönthető el egyértelműen az,  
hogy a szerző mennyire különbözteti meg Pisztisz és Szophia alakját. Ehhez vö. a Pisztiszről írott fejezetet.
488 A traktátus kezdetén is előfordul az aktív igealak a 97,27-ben, ahol a szező szerint mindeni téved (rplana). 
A földi Éva megrontásában az arkhónok és angyalaik tévednek (117, 12 rplana), azért nevezik Éva szülöttjét,  
az urat az arkhónok vadállatnak, hogy így megtévesszék termtményeiket (rplana 114,1) a földi Ádám és társa 
tévedtek  tudatlanságban (rplana  118,8),  a világ volt  tévedésben  123, 16 (planaszthai)  és 23-ban (plana) 
mindenki tévedett
489 A nagy arkhón feletti ítélet motívumainak elemzéséhez később visszatérek.
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A  halhatatlanok,  majd  Pisztisz  alakjainak  említése  a  traktátus  kozmológiai 

mítoszának kezdő soraira utal (98,11-99,2).490 Ha ebből a perspektívából közelítünk a fenti 

idézethez, akkor párhuzamot fedezhetünk fel a mitologikus narratíva szereplői között, és ez 

alapján  megállapítható,  hogy  a  halhatatlanok-pisztisz-árnyék  háromság  az  idézetben  a 

halhatatlanok-pisztisz-arkhón háromságnak feleltethető meg.

3. A harmadik variáns

A visszaemlékezés  kategóriájához  tartozik  a  frázis  harmadik  említése,  és  olyan 

tulajdonságokkal ruházza fel az első arkhónt, amelyek idegenként hatnak a démoni lény 

alakján. A mitologikus leírás szövege visszatér a fentebb idézett állapot leírásához, de új 

perspektívából mutatja be a történetet  (107,17-108,2)491: 

„mikor az arkhigenetór látta Pisztisz képmását a vizekben, nagyon elszomorodott 

parxigenetwr de \ntareFnau apine492 \ntpistis H\n \n\mmoou 

aFlupei emate

és még inkább, mikor hallotta, hogy a hangja az első hanghoz hasonlított, ami őt 

hívta ki a vizekből.  malista \ntareFswt\m atessmh eseine \ntSorp 

\nsmh taei entaHmoute eroF ebol H\n \mmoou

És mikor megértette, hogy ő volt az, aki megnevezte, 

auw \ntareFeime Je taei te \ntaHT ran eroF

sóhajtozott  és  szégyenkezett  vétke  miatt.  aFeSeHom493 aFSipe eJ\n 

teFparabasis

És amikor valóban megértette,  hogy egy halhatatlan ember,  a fénylő ember volt 

előtte,  nagyon  megzavarodott,  auw \ntareFeime name Je ou\n ourwme 

\natmou \rr\mouoein Soop Hi teFeHh aFStortr emate

mert  azt  mondta  előtte  minden  istennek  és  angyalaiknak  Je ne 

aFS\rp\nJoos \n\nnoute throu m\n nouaggelos

hogy: isten vagyok és senki sem lett kívülem (nincs más rajtam kívül). Je anok 

pe pnoute m\n keoua Soop aJ\nt 

490 Painchaud a halhatatlanok terminus alapján utal erre (Painchaud 1995a 292).
491 Painchaud értelmezésében az idézett az erósz és a pradicsom növényei narratíva 107, 17-112,25) része, és 
bevezetésként funkcionál erósz megjelenésének magyarázataként.
492Az eine helyett áll.
493 eS-eHom, aHom lehet a στεναζειν  fordítása (Crum 25a).
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Mert valóban attól félt, hogy megértik, neaF\rHote gar mhpws \nseeime

hogy  egy  másik  volt  előtte  és  megvetik  őt.  Je ou\n keoua Soop Hi 

teFeHh \nse\rkataginwske \mmoF

De mint (egy) tudatlan, megvetette az ítéletet, és megtévedve azt mondta:  \ntoF 

de Hws anohtos aFkatafronei \ntkatagnwsis auw aFtolma 

peJaF Je?

ha van valaki előttem, jelenjen meg, hogy lássuk fényét.

eS Je oua Soop494 HitaeHh mareFouwnH ebol kas 

enanau epeFouoein 

Az idézet  értelmezhető a korábbi  előfordulás magyarázataként,  amely az arkhón 

szempontjából  mutatja  be  a  mitologikus  történetet,  és  teljes  magyarázattal  szolgál  az 

arkhón  kijelentésének  okairól.  Az  arkhón  reakciójának  pszichológiai  leírása  két 

kulcsmotívum köré szerveződik. 

Az első kevésbé meglepő, mert a tudatlanság köré épül, és elterjedt toposz a primér 

forrásokban (pl. a JánAp-ban a szerző arra hivatkozik, hogy az arkhón azt gondolta, hogy 

egyedül  van,  vagy  a  másik  variáns  szerint  csak  anyja  létezését  feltételezte).  A 

tudatlanságának dominanciája mutatkozik meg az idézet záró mondatában is, hiszen nem 

tudja, hogy kivel áll szemben, megveti az ítélet, amely a fénylő ember megjelenésével jár 

együtt nemcsak az ítéletet jelenti, hanem a megsemmisülését is. Ehhez tartozik szorosan, 

hogy ráébred vétkére (parabasis), szomorúságot és szégyent érez, de ez nem vezet 

Szabaóth  példájához495.  A szomorúság  és  szégyen  leírása  hasonló  a  JánAp mítoszában 

megjelenő Szophia alakjához, de a zavarodottság Pisztisz alakjára is utalhat (vö.fentebb). 

A harmadik sajátosság, amely szintén a JánAp beszámolójához kapcsolja az, hogy itt  a 

szerző  kimondja  azt,  hogy  valóban  az  előttel  létező  (a  fénylő  ember)  miatti  félelem 

vezérelte, amikor az egyedüliséget kijelentette. Ezzel komplementer az a JánAp kijelentés, 

hogy ezáltal jelezte az angyaloknak, hogy van másik. 

Az idézetből  megállapítható  második kulcsmotívum jóval  nagyobb jelentőséggel 

bír, és két aspektusból közelíthető meg. Az egyik az által válik láthatóvá, hogy a mítoszban 

az emlék megjelenésének középpontjában a hang áll,  az, amelyik kihívta a vizekből  és 

494 A oua Soop helyén a várt alak a ou\n oua Soop. Erre korrigálja Layton 
495 Painchaud vetette fel a kommentárjában, hogy lehetséges az, hogy az idézetben szereplő ítélet motívuma a 
Szabaóth tettére vonatkozik. A terminológia alapján lehetséges interpretáció ellen az szól, hogy az első 
arkhón a fénylő emberről beszél, és emiatt az ítélet a Pisztisz proklamációjában megjelenő ítéletre 
vonatkozik. Painchaud 1995a 341.
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néven nevezte. Ehhez szorosan hozzátartozik az is, hogy az égi világ, jelen esetben Pisztisz 

megnyilatkozása két, világosan elkülöníthető lépésre bontható, szemben a korábban látott, 

más traktátusokban olvasható variánsokkal: az első a hang felhangzása, a másik pedig a 

látható és érzékelhető alak (a képmás) megjelenése. Az első csak a főarkhón személyes 

szférájára korlátozódott, a másikat azonban éppen a főarkhón mondata alapján vagy ő és a 

Pronoia vagy minden arkhón (vagy minden más létező, az istenek és angyalok) számára is. 

A mítosz szerzője mindkét lehetőségét kihasználja a többes számú alaknak. De a lényeges 

momentumot az hordozza, hogy a mítosz elbeszélése szerint az égi alak csak a kérés után 

láthatóvá,  amely  lehet  a  Genesis  „legyen  fény”  parancsának  a  traktátus  teológiai 

konstruciójához  alakított  variánsa.  Ez  azt  implikálhatja,  hogy  a  szerző  ismerte  azt  a 

hagyományt, amelyet XXX és ezzel összefüggésben a Jn fény szimbolikát (pl. Jn1,5 καὶ 

τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν, és ez τὸ φῶς τὸ 

ἀληθινόν Jn 1,9)496

A többes szám elsődleges jelentését a következő sorok mutatják meg, mert az égi 

fény ember (Ádám) alakját a mítosz szerint csak az arkhigenetór és a vele lakozó Pronoia 

látta, a fény azonban az ég minden hatalma előtt felragyogott. Az általa kiváltott hatás a 

hatalmakat  felkavaró zavarodottság,  amely általános  motívuma a mítoszokonak,  de egy 

olyan  elemmel  bővülve,  amely  más  traktátusban  nem  szerepel,  mert  Pronoia 

betejesülhetetlen szerelembe esik. 

A  kijelentés  értelmezése  ebben  a  kontextusban  értelmeződik.  anok pe 

pnoute m\n keoua Soop aJ\nt497.  A m\n keoua Soop aJ\nt 

terminológia alapján vetődhet fel a Jn 1.3 hatásának lehetősége:  χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο 

οὐδὲ ἕν  ὃ γέγονεν és  a  \ntapthrF Swpe ebol Hitoot\F auw 

aJ\nt\F \mpelaau Swpe498 a mellett, hogy az Isa 45,6 párhuzama is alapvető: 

ἐγὼ Κύριος ὁ Θεός, καὶ οὐκ ἔστιν ἔτι.

4. A negyedik variáns

496 Most elegendő azt megjegyezn, hogy a jánosi szimbolika magában hordja az ember alakú fény 
szimbolikát, és vélhetően ez fontos szerepet játszott nemcsak a traktátus fénylő ember alakjának a 
kidolgozásában, hanem döntően befolyásolhatta a primér forrásokban elterjedt toposz megalkotását is. A 
szimbolika kapcsolódhat a tettekhez is (Mt 5,16): οὕτως λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν 
ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσιν τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 
497 A terminus Crum a χωρις fordítására utal, 
498 Sah. dialektus.
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Az  OM  mítoszában  a  teljes  frázis  harmadik  megjelenése  a  fentebb  röviden 

jellemzett  zavarodottsághoz  kapcsolódik,  és  ebben  lepleződik  le  a  többes  szám 

kiterjesztése minden arkhónra. A beszámoló ezért részben a visszaemlékezés kategóriájába 

tartozik  (112,25-112,32499):  „Mielőtt  a  fény  Ádám  visszatért,  a  káoszban  látták  őt  az 

arkhónok (erők).  Ha teHh de \mpate adam \nouoein \ranaxwrei H\m 

pxoas anecousia nau eroF

Gúnyolták  az  arkhigenetórt,  mert  hazudott,  mikor  azt  mondta,  hogy  auswbe 

\nsa parxigenetwr Je aFJe Gol eFJw \mmos Je

isten vagyok, senki sem létezett  előttem. anok pe pnoute  m\llaau 

Soop HitaeHh

Amikor  eljöttek  hozzá azt  mondták,  ez  az az  isten,  aki  elpusztította  művünket? 

\ntarouei SaroF peJau Je mh paei pe pnoute \ntaHtako 

\mp\nergon 

 Azt felelte: igen aFouwS\b peJaF Je eHe 

Az  idézet  motívumai  között  az  eddigiekhez  képest  a  legnagyobb  eltérést  az 

hordozza,  hogy  minden  arkhón  látta  a  fénylő  Ádámot  és  az  arkhón  válaszából  az 

követezik, hogy a zavarkeltővel (102,103,1) azonosítják500. Párhuzamok nélküli a variáns 

szűk  kontextusában  az  a  motívum  is,  hogy  az  arkhónok  is  leleplezik  a  főarkhónt  – 

hasonlóan Pisztiszhez –, mert  nemcsak kigúnyolják,  hanem hazugnak is  nevezik.  Ezt a 

párhuzamot a hazugság motívima is erősíti.  

A  kijelentés:  anok pe pnoute m\llaau Soop HitaeHh a 

terminológia alapján az Isa 46,9 felhasználásából501 származhat (ἐγώ εἰμι  ὁ Θεός, καὶ 

οὐκ ἔστιν ἔτι πλὴν ἐμοῦ, a boh. variáns szerint: anok pe ft ouoH  \mmon 

ke ouai ebhl eroi).  Az egyezések alapján ebben az esetben megállapítható, 

hogy a variáns forrása az Isa. 

Összefoglalásként azt állapíthatjuk meg, hogy a traktátusban megjelenő variánsok 

nem egyeznek meg egymással. Két esetben nagy bizonyossággal megállapítható a forrás, 

499 Az idézet folytatása az ember teremtésével áll összefüggésben. Az antropológiai tanítást külön fejezetben 
elemzem.
500 A kommentárok véleménye megoszlik a zavarkeltő azonosításáról, Pianchaud Szabaóth alakja mellett 
érvel (Painchaud 1995a 284-285, Böhlig a hésziodoszi titanomakhia variánsát látta az alak forrásaként 
(Böhlig-Labib 21 és 47-48, Tardieu Böhlig megállapítását ismételte 1974, 65). Az alak értelmezésével az 
antropológiai tanítás elemzésében visszatérek.
501 Böhlig-Labib 70.  
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ezek alapján a Isa 45,6 és 46,9 bír kitüntetett jelentőséggel502. A harmadik teljes variáns és 

az első megjelenés is vagy az Isa vagy a Jel könyvének hatására mutat.   

A  variánsok  szűk  kontextusának  vizsgálata  a  mitologikus  teológia  sajátja.  Jó 

példája  annak,  ahogyan  a  szerző  argumentációs  struktúrájában  az  első  arkhón 

jellemzésében  teret  nyert  az  antropomorfizálás  és  az  egyedüliségét  gondoló  vagy 

kinyilatkoztató  arkhón  esendő  emberi  tulajdonságokkal  vagy  inkább  a  démonizálódás 

folyamatának jeleivel „gazdagodott”. 

Ennek a módosulásnak a jele az a motívum is, hogy az égi világ és Pisztisz mellett  

önmaga is beismeri és az arkhónok is felismerik az arkhón vétkét és hazugságát.

502 Ehhez lásd Kasser, R: Citations des grandes prophétes bibliques dans les textes gnostiques coptes. In: 
Essays on the Nag Hammadi Texts in Honor of Pahor Labib. (NHS 6) ed. Krause, M. Leiden, Brill, 1975. 56-
64. kül. 59-60. A források között számolhatunk a Joel 2,27 ésa Deut 32,39 (LXX) lehetőségeivel is, ehhez vö. 
Kaiser, Komm. 144, 83.lj. És megjegyezhetjük azt is, hogy Irenaeus az AdvHaer I 29,4-ben az Isa 45,7 előtt 
idézi az Ex 20,5-öt is, hogy a féltékenység forrását is megadja.  
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 3.3 Az arkhónok

Az  arkhónok  a  traktátusban  jelentős  szerepet  játszanak.  Az  fejezetben  négy 

nagyobb egységben elemzem a koncepciót: a bevezetés, a hetesség, a Szabaóth történet és 

a bukás narratívája.

 3.3.1 Bevezetés 

A következő alfejezetben szereplő alakokat jellemezve az antik demonológia egy 

olyan  formáját  kísérlem  meg  röviden  bemutatni,  amelyben  perszonifikált  és  negatív 

konnotációkkal  terhelt  angyali  létezők  által  életre  hívott  koncepciók  a  mitologikus 

rendszerek egyik jellemző aspektusának adnak csak ezekre a szövegekre jellemző formát. 

Szoros  kapcsolatban  állnak  nemcsak  a  kozmogóniai,  a  kozmográfiai  és 

antropogóniai  tanításokkal503,  hanem meghatározzák a  szótériológiai  és az eszkatológiai 

nézeteket  is  és  ezek  alapján  következtethetünk  a  kultikus,  liturgikus  és  rituális 

gyakorlatokra  is504.  Schwindt  megállapítása  érvényesíthető  az  arkhónokkal  benépesített 

rendszerekre is, mely szerint a kozmográfia és a kozmogónia nem tudomány akar lenni a 

szó  modern  értelmében,  hanem  inkább  olyan  antropológiai  és  teológiai 

vonatkozásrendszer, amely segít eligazodni az embernek a világban és megértenie az isteni 

szférával való elválaszthatatlan összekötöttségét. Így a kozmológia mindig kozmogónia és 

teogónia is, és végső soron teológia505.  

Ehhez a megállapításhoz szorosan hozzátartozik, hogy a kozmogóniai és az ezzel 

szervesen  összefüggő  antropogóniai  szerepkörök  vélhetően  nem tartoztak  a  legkorábbi 

tanításokhoz. A kommentátorok és értelmezők többsége egyetért abban, hogy az arkhónok 

503 Az  általános  áttekintéshez  Rudolph,  1977,  75-96,  Petrement  1991,  51-72.  A  kortárs  kozmológiai 
elképzelésekhez jó kiindulópont: Bietenhard, H. Die himmlische Welt im Urchristentum und Spätjudentum 
Mohr (Siebeck) 1951, Weiss, H.F Untersuchungen zur Kosmologie des hellenistischen und palastinischen̈  
Judentums. Berlin, Akademie Verlag, 1966.
504 Az utóbbi adhat alapot arra, hogy egyes szövegek teurgikus kontextusban is értelmezhetők legyenek. A 
szférákon áthaladó lélek által mondott jelszavakban, varászmondásokban, pecsétekben, „mágikus” jelekben 
amelyek ismerete és viselése feltétele a szférikus határok átlépésének, és a plérómába vagy az első istenség 
szemléléséhez való eljutásnak. A mitologikus rendszerek ismeret koncepciójának egyik érvényességi körét 
adó értelmezés egyben használatot is feltételez, és olyan, gyakran zárójelbe tett horizontra mutat, amelynek 
jelentős szerepet kell jutnia az antik gnózis értelmezésében és definíciójában is. 
505 Schwindt, 2002, 136.
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a mitologikus rendszerek korai fázisában kronológikus feladatot láthattak el (a hét napjait 

szimbolizálták,  vagy  azokkal  összekapcsolva,  azonosítva  jelentek  meg  a)506,  és  ehhez 

járultak hozzá a könyvtár  irataiban fő jellemzőként  értékelhető   az ember  teremtésénél 

kidomborodó szerepkör507 és a bolygókhoz való hozzárendelés508.  

Közismert,  hogy  az  arkhónok  természetfeletti  létezők,  szemita  eredetű  nevet 

viselnek  és  részben  a  kortárs  asztrológiai  és  asztronómiai  nézetekből  merítve,  részben 

pedig  a  lélek  alászállását  és  felemelkedését  középpontba  állító  hagyományok  elemeit 

használva olyan rendekbe tagozódnak, amelyekben asztrális  hatalmakként  a planétákkal 

állnak  szoros  kapcsolatban  vagy  angyali  létezőkként  azonosíthatók.  A  leggyakrabban 

használt rendszerben az antik geocentrikus világképeknek megfelelően nyolc szférában, a 

hét  bolygó (Hold,  Vénusz,  Merkur,  Nap, Mars,  Jupiter,  Szaturnusz)  és az állócsillagok 

köreiből  felépült  rendszerben  helyezkednek  el509.  Általános  érvényűnek  tekinthető  és 

kiterjeszthető Stuckradnak az ophita rendszerről mondott  megállapítása,  amely szerint a 

kozmosz hármas felosztásában Isten birodalmát, a pneumatikus szférát; a szellem és a lélek 

által uralt köztes birodalmat; és a földi szférát, a test, lélek és szellem szférája jelenti azt a 

hármas rendet, ahol a föld egybeesett az alvilággal (tartarosz) és a középpontban állt510. 

A  mitologikus  rendszerek  sajátossága,  hogy  ezekben  az  asztrológia511 

alaptanításának tekinthető, egyszerre a vertikális és a horizontális tengelyen is érvényesülő 

égi  és földi,  a  makro-  és mikrokozmikus – vagy egyszerűen a  fent és a lent  közötti  – 

megfelelés (a korrespondencia-tan) nem harmonikus viszonyt feltételez, hanem dualitást és 

ebben  egymással  ellentétes  hatalmak  összekeveredését  és  összecsapását512.  A  szférikus 

hatalmak nem egyszerűen az égi jelek megszokott szimbólumai, amelyek felfedik a világ 

dolgainak és az eseményeinek menetét, hanem a földi világ és az ember sorsának alakítói, 

megrontói.  Befolyásuk  kiterjed  minden  területre,  hiszen  részt  vesznek  a  kozmosz 

megalkotásban, fenntartásában és irányításában is. 

Mivel  ők  maguk  a  felső  világ  vagy  egyetlen  kitüntetett  égi  lény  eszközeiként 

funkcionálnak  és  a  mitologikus  rendszerekben  a  legtöbb  esetben  bukásra  kárhoztatott 

506 Petrement Irenaeus beszámolójára utal. Petrement, 1991,67.
507 Ezt az egyházatyák beszámolói is megerősítik (pl Valentinus esete). 
508 Ehhez a későbbiekben még visszatérek.
509 Sambursky 1965, Rudolph 1980 76. itt megemlíthetjük, hogy az állatövvel kombinált rendszer is ismert az 
iratokban (pl. JánAp), de ez vélhetően későbbi fejlemény
510 Stuckrad 2000a, 633. Stuckrad utal Hippolütosz beszámolójára, amelyben a peraták rendszerét is a hármas 
tagolás jellemezte (Ref V, 16-18).
511 A kortárs asztrológiai  tanítások a hellénisztikus korban már kézikönyvekből is elsajátítható volt. Ezek 
közül  a  legjelentősebbek:  Manilus  didaktikus  költeménye,  Ptolemaiosz  Tetarbiblosza,  Vettius  Valens 
antológiája, Firmicus Maternus Libri Mathernosza Ezek rövid leírásához Lutz, Arcana Mundi 374-375.
512 Az ég-föld, égi és földi templom és liturgia megfelelések néhány mitologikus rendszerben felismerhető, de 
nem a földi és a szférák közötti, hanem a földi és a plérómabeli viszonyokat jelenítetteék meg
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létezők,  felmerülhet  a  mechanisztikus  vagy  eleve  meghatározott,  fatális  pályára 

kényszerítettség kérdése, amelyben már az isteni előrelátás, az emberi szabadság és akarat, 

a sors és a megváltás kérdései is szükségszerűen benne foglaltatnak. A hátteret a filozófiai 

hagyományokban  hosszú  múltra  visszatekintő  heimarmené  és  tyché  hatalmáról, 

befolyásáról  szóló  vita  adja,  amelynek  két  pólusán  a  sztoikusok,  a  platonikusok  és  a 

szkeptikusok állnak513,  és  ez elevenedik meg a keresztény teológusok munkáiban is,  és 

szolgált forrásként egye traktátusok koncepciójának megalkotásához.

A  mítoszokban  megfogalmazott  teológiai  tanítások  komplexitását  elkerülve 

Rudolph megállapítását  parafrazeálva  azt  mondhatjuk,  hogy a szövegekben jelen van a 

teremtményi szinten megjelenő választás lehetősége, mint az antik gnózis gondolatkörének 

egyik alapmeghatározottsága514. 

Az  arkhónok  nemcsak  a  sors  megtestesítői  vagy  annak  eszközei  a  kozmikus 

rendben,  ahogyan  ez  elterjedt  nézet  volt  az  antikvitásban,  hanem  előfordult,  hogy  az 

arkhónok hozzák létre (JánAp) vagy éppen ők is a sors hatalma alá kényszerített létezők 

(pl. OM), de minden esetben isten- és emberellenes, démoni hatalmakként állnak az alsó, 

anyagi világ határán, a pszichikus szféra urai vagy őrzői. Ez utóbbi nemcsak elválasztja, 

hanem szorosan össze is kapcsolja a kortárs világgal, amely az alább bemutatásra kerülő 

tanítások szélesebb kontextusát adja. Ezzel a mitologikus rendszerek asztrológiai tanításai 

mögött  teológia,  filozófiai  és  politikai  megfontolásokat  is  láthatóvá  tesz,  és  egyszerre 

megnyitja  a  kutatásokat  a  gyakran  a  vallási  és  filozófia  tanítások  alvilágának  nevezett 

teurgia,  mágia,  a  varászlás  terrénumai  felé,  vagy  éppen  a  melothézia  (zodiákus 

gyógyászat),  a  misztériumkultuszok  tanításaihoz  és  a  corpus  hermetikumban 

kikristályodott antik hagyományokhoz. 

A  mítoszokban  felismerhető  asztrológiai  tanítások  démonológiai  aspektusa 

domináns szerepet játszik, és értelmezésünkben kulcsfontosságú a nemcsak az evilág vagy 

az  igazságtalanság  hatalmaiként,  hanem  gyakran  a  káosz  és  a  sötétség  hatalmaiként 

megjelenített erők értelmezésében. Leleplezésük, tetteik és hatásaik megismerése az antik 

ismeretkoncepció lényegi, szótériológiai aspektusát adó alkotóeleme. A kortárs asztrológiai 

hagyományból a kutatástörténet általában két közismert és nagy népszerűségnek örvendő 

munkát  emel  ki.  Az antiokhiai  Maniliusnak tulajdonított  Asztronomica  c.  asztrologikus 

513 Dillon, J., The Middle Platonists: 80 B.C. to A.D. 220, revised edition with a new after- word, Ithaca, 
N.Y.: Cornell University Press, 1996
514 Ehhez  Rudolph,  K.  „Erkenntnis  und  Heil:  Die  Gnosis.”  Gnosis  und  spätantike  Religionsgeschichte. 
Gesammelte Aufsätze. NHMS 42 Leiden-New York-Köln: E.J. Brill. 14-33
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költemény, amelyet az 1. sz. végére datálnak, és a Claudius Ptolemaios tollából származó 

Tetrabiblosz a 2.sz-i Alexandriából.   

A sötétségnek és a káosznak evilági aktualizálása olyan teret nyit meg a mitikus 

szövegekben, amelyek túl az anyagi világ leértékelésén és elsötétítésén, a földi világot a 

kortárs hagyományokban a holtak, a kárhozottak, vagy démoni erők alvilágaként jelzett 

szférába  süllyesztik515.  Ebből  világosan  láthatóvá  válik,  hogy  a  szférikus  hatalmak 

démonizálása milyen mértékben értékelte át a kozmikus rendet és az is, hogyan és miért 

helyeződhettek a kortárs pokol- vagy alvilágjárásainak fokai az égi szférák helyére.  Ez 

utóbbi  nem egyenlő  azzal  a modern  kutatásban gyakran  hangoztatott  és főként  apokrif 

iratokra vagy az apokaliptikus hagyományra alapozott megállapítással, mely szerint az égi 

szférákba  került  át  akár  az  ítélet,  akár  a  büntetés  helyszíne,  habár  része  ennek  a 

folyamatnak, és a mitologikus rendszerekben a világ színterének az alvilágba süllyedésével 

hozható összefüggésbe és abban kulminál.  

A kortárs asztrológia és asztronómia tanításoktól való eltérés abban a tanításukban 

foglalható össze,  amely szerint  az égitestek,  planéták és a bolygók mindegyike negatív 

hatást  gyakorol  és démoni  erőt  képvisel516,  szemben a kortárs  véleményekkel,  amelyek 

többsége különbséget tett a pozitív és negatív hatást gyakorló égitestek között, vagy a kettő 

keverékeként értékelte517. 

Ezen  rövid  alapmegfontolásokból  következő,  és  szintén  általános  jellemzőnek 

tekinthető  az  is,  hogy  a  szövegekben  mindig  a  hatásuk,  a  hatalmuk  alól  való 

megszabadulásra esik a hangsúly,  amit az is kifejez, hogy pusztulásra vannak ítélve (pl. 

OM)    

A könyvtár irataira szűkítve a vizsgálat területét kijelenthetjük, hogy ezekben nem 

fedezhető  fel  egységes  koncepció.  Több forrásból,  és egymás  irataiból  is  meríthettek  a 

szerzők. A hasonlóságok, részben a használt  terminológia,  részben a mitologikus  nyelv 

szimbolikus és gyakran enigmatikus kijelentései egyetlen irányba rendezhetik ugyanezeket 

a  koncepciókat,  de a  különbségek miatt  nem rekonstruálható  minden kétséget  kizáróan 

515 Himmelfarb, M., Tours of Hell: An Apocalyptic Form in Jewish and Christian Literature Philadelphia, 
Fortress, 1985, Rowland, Ch., The Open Heaven: A Study of Apocalyptic in Judaism and Early Christianity. 
New York, Crossroad 1982. Jenks,G.C.: The Origins and Early Development of the Antichrist Myth. Berlin-
New York: Walter de Gruyter. 1991.  Az egyházatyáknál olvasható tanításokhoz jó áttekintéssel szolgál: 
Badilita, C.: Métamorphoses de l'antichrist chez lespéres de l'église. Paris: Beauchesne. 2005.   
516 Ehhez lásd pl. Gundel,W.-Gundel, H.: Astrologumena. Die astrologische Literatur in der Antike und ihre 
Geschichte. Wiesbaden, Franz Steiner Verlag, 1966. 321-322.
517 Pl. A Terabiblosz I.5-ben Ptolemaiosz megkülöbözteti a jó hatású (Jupiter, Vénusz, Hold), a rossz hatású 
(Szaturnusz, Mars) és az egyszerre jó és rossz hatást is kiváltó (Nap, Merkur) égitesteket.   
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egyetlen  feltételezett  alapszöveg,  vagy  jobban  mondva  a  fennmaradt  koncepciók  nem 

állíthatók egyetlen kozmologikus struktúra variánsaiként egymás mellé. 

 3.3.2 A kortársak kritikája

A  kortársak  közül  a  platonikus  oldalról  érkező  kritita  két  szinten  támadta  az 

arkhónokra vonatkozó mitologikus tanításokat. Az egyiket a kozmosz rendjének és isteni 

voltának hangsúlyozásával  fogalmazták  meg,  míg  a  másik  argumentumot  a bolygók és 

csillagok  isteni  eredetének  és  természetének  védelmében  hangoztatták,  kiemelve  azok 

felsőbbrendűségét az ember lelkéhez képest. A Plótinosz olvasatában megfogalmazott és 

cáfolni kívánt érvek támadásának kiindulópontja, hogy az ellenfelek véleménye nemcsak 

Platón  és  a  platoni  corpusban  kitüntetett  szerepet  játszó  Timaiosz  félreértésének 

következményeit  tükrözik,  amely  a  filozófus  nézőpontjából  a  gnosztikus  „filozófia” 

veszélyét518 és  saját  tanítványi  körében  konkurenciaként  megjelenő  voltát  foglalta 

magában,  hanem  ennek  etikai  vonzatait,  a  platonikus  iskolából  kiszakadt  eretnekek 

istentelenségét  és  gőgjét  is  kifejezik.  A  II,9-ben  megfogalmazott  és  szorosan  a 

kozmogóniai és kozmológiai tanításokhoz tartozó érvek519 szerint az ellenfelek tagadták a 

világalkotó  jóságát,  elvetették  a  kozmosz  rendjét,  megvetették  a  világot  elrendező  és 

mozgató rend létezését, azonosították a világalkotó démiurgosz és a világlélek alakjait, de 

túl  az azonosításon ennek a léleknek az egyéni  lélek szenvedélyeit  társították.  Ennek a 

kritikának  a  része  a  planétákhoz  való  viszony,  mert  Plótinosz  számára,  a  platonikus 

hagyományból következően ezek a látható istenek is a kozmosz képmás jellegét mutatják, 

és bizonyítékul szolgálnak nemcsak a kozmosz, hanem az alkotó jósága és egyetlensége 

mellett  is.  A kritika másik frontján az ellenfelek tanításainak etikai  konzekvenciáival  – 

különös tekintettel  a tanításokból következő, vélelmezett  életmóddal és magatartással –, 

állnak szemben a filozófus érvei, és ezen tanítások szintén szoros összefüggésben vannak 

az  asztrológiai  tanításokkal,  mint  pl.  a  pronoia  értelmezés520,  a  mágia  és  varázslás 

használata521 és a lélek aszcenziója. 

518 A terminsuhoz: Alt, K.:Philosophie gegen Gnosis. Plotins Polemik in seiner Schrift II,9. 14
519 Elsas, Ch.: Neuplatonische und Gnostische Weltablehung in der Schule Plotins, Berlin, 1975.
520 A két pronoia megkülönböztetéséhez Williams, H.M., „Higher Providence, Lower Providences and Fate 
in Gnosticism and Middle Platonism.” Wallis, R.T (ed.) Neoplatonism and Gnosticism. State Uni of New 
York Press, Albany, 1992, 483-507.
521 A tanítványok között jóval nagyobb népszerűségnek örvendett a teurgia, ehhez Shaw, G., Theurgy and the 
Soul, University Park PA, Pennsylvania State Press, 1995. De utalhatunk a sokat idézett theodotusi részletre 
is (ExTheod 78,2), amelynek egyik kérdése éppen az újjászületésre vonatkozik, és ennek lehetnek a teurgiát 
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A keresztény oldalról érkező vádak az asztrológia leértékelésével is összefüggésben 

emelték  ki  a  szférikus  erők  démonizálását,  amelyben  egyértelmű  jelét  látták  a 

bálványimádásnak. Kelemen képviselte azt a véleményt, hogy a filozófiát alsóbb angyalok 

(διὰ τῶν  ὑποδεεστέρων  ἀγγέλων Strom.  7:2:6)  adták  a  görögöknek.  Hippolytus  a 

görögök  bölcsességében,  a  filozófiai  iskolák  és  a  misztérumkultuszok  mellett  az 

asztrológát  nevezte  meg a gnosztikus  tanítások forrásaként  és eredeteként  (Ref  1,8).  A 

mágia  és  az  asztrológia  mellett  a  bálványimádás,  a  bálványkészítés  és  a  az  égi  jelek 

(ómenek)  értelmezése,  a  jóslás  visszatérő  elemei  egységet  képeznek  az  egyházatyák 

cáfolatainak  stratégiáiban522.  Érdekessége  a  polémiának,  hogy  jórészt  a  filozófiai 

hagyományból  kölcsönzött  argumentumokkal  támadták  a  nézeteket,  és  az  asztrológiai 

tanításokat a fatalizmussal társították523. 

A  valentiniánus  hagyományhoz  sorolható  Markosz  platonikus,  arisztotelészi, 

sztoikus, görög és egyiptomi nézeteket egyesítő, az asztrológáiban a zodikákust a szám- és 

a  (görög  abc  24  betűjét  használó)  betűszimbolikával524 kombináló  és  a  gnosztikus 

hagyományban is egyedülálló fokra jutó tanításainak elemzésekor 

Az egyházatyák polemikus írásaiban (Irenaeus és Hippolütosz) a tudományágak és 

az  (igaz)  vallás  megkülönböztetésére  törekedtek,  amely  az  asztrológia  teljes 

diszkriminációját célozta meg, de ez a vélemény a későbbiekben változott az elfogadás és 

használat irányába525.  

A különösen az egyházatyák cáfolataiban ismétlődő érvek között illeti kitüntetett 

figyelem  azt  az  argumentumot,  amely  hiányzik  a  primér  források  mitológiájából, 

nevezetesen  azt,  hogy  a  polémiákat  író  atyák  az  arkhónokat  ruházzák  fel  a  világ 

teremtésének  feladatával.  A  primér  források  tükrében  a  kijelentés  érvényessége  arra 

korlátozható, hogy az arkhónok is az alsó világ részeiként jelennek meg legtöbbször az 

első  arkhón,  de  előfordul,  hogy egy égi,  a  plérómából  megjelenő  létező  tevékenysége 

nyomán, és teremtői funkciójuk az ember teremtésére terjed ki. Az alábbi elemzés másik 

lényeges  szempontja,  amely szintén a cáfolatok és a primér források közti  különbségre 

világít rá, az a már említett visszatérő titulus az arkónok jellemzésében, mely szerint ők a 

érintő aspektusai. Erre utal Stuckrad 2000, 678.
522 Stuckrad 2000a kül. 768-782.
523 Stuckrad Riedinger megállapításaira utal (Riedinger U, Die Heilige Schrift im Kampf der Griechischen 
Kirche gegen die Astrologie. Von Origenes bis Johannes von Damaskos. Innsbruck: Universitätsverlag 
Wagner 1956, 13) Stukrad 2000a, 769.
524 Irenaeus beszámolója (1,14,3) szerint a betűk önálló aiónok, amelyeket sztoikheia-nak is nevezett, és ezért 
azokra kozmogóniai szerep is hárult, és kiterjeszve a megfeleléseket az emberi testet is 12 részre osztotta,  
talán  biológia  (vagy  orvosi  és  gyógyászati  szempontokat  érvényre  juttató)  értelmezést  illesztve  az 
értelmezésekhez.
525 Általában Órigenészt tekintik a fordulópontnak. Ehhez Stuckrad 2000a, 779-782.
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sötétség, a káosz, vagy néhány esteben az alvilág (kopt amente) erői vagy istenei, az 

egyházatyáknál pedig minden esetben a kozmosz szférájában jelennek meg. 

 3.3.3 Hagyománytörténet? 

Ha  azt  a  feltételezést  fogadjuk  el,  amely  szerint  az  arkhónokról  szóló  tanítás 

megalkotásában a kortárs zsidó és keresztény hagyomány játszotta a fő szerepet, akkor a 

két  hagyomány  közötti  kapcsolat  kronológiailag  egyik  első  bizonyítéka  a  parabiblikus 

hagyományokban megjelent angyali erőkhöz társított teremtéskoncepcó526. Erre alapozva 

rekonstruálhatóvá válik egy olyan hagyománytörténeti irány, amely az egyszerű átvételtől 

halad az egyre részletesebb és kidolgozottabb mitologikus rendszerek felé. 

A  hagyomány  kezdőpontján  az  egyszerű  átvétel  állhat.  Az  egyházatyák 

beszámolóiban Simon mágus és tanítványa Menander és Karpokratész (Irenaeus Adv Haer 

I,23,2 és 5, és 25,1) nevei és a hozzájuk társított tanítások része az angyalok által teremtett 

anyagi világ. A beszámolókban nevek és pontos szám nélkül jelennek meg527.

A  Nag  Hammadi  könyvtár  anyagából  az  ExAn  szolgálhat  párhuzamként. 

Középpontjában  egy  olyan  lélekmítosz  áll,  amely  a  kortárs  hagyományokból  vagy  az 

ennoia- vagy sophia- vagy a lélekmítosz elemeiből épülhetett528. Az irat tanítása szerint az 

anyagi világ kötelék és elutasítandó, amelybe a lélek aláhullása után került, és csak felső 

segítséggel (hívással, az égi világból érkező fivér segítségével529) szabadulhat. A simoni 

rendszerrel való párhuzam bizonyítéka lehet, hogy a szöveg használja az arkhónok mitikus 

koncepcióját,  említi  a  rablókat,  a  lélek  megrontóit  és  bemocskolóit,  de  még  nincs  szó 

teremtői figuráról, csak angyalokról. 

A hagyománytörténetben Saturnilos rendszere képviseli a következő lépcsőfokot. 

Tanításában  differenciáltabb  kozmogóniai  mítosz  szerepelhetett.  Irenaeus  beszámolója 

szerint   (Adv  Haer  I,  24,1)  az  első  (ismeretlen)  Atya  teremt  angyalokat  (angelos), 

arkangyalokat  (arkangelos),  erőket (virtutes),  hatalmakat  (potestates),  és ezek közül hét 

526 Segal 1977, Fossum 1985, Stuckrad 2000, 646.
527 Átfogó és rövid leírásukhoz pl. Petrement 1991 29-72, Rudolph 1977, 75-96 
528 Lüdemann a simoniánus hagyoményhoz kapcsolta:  Untersuchungen zur simonianischen Gnosis. (GTA 1.) 
Göttingen, 1975. Álláspontját később megkérdőjelezték, pl Arai, de a siimoniánus rendszerhez való 
hasonlósága tagadhatatlan, ehhez lásd Roukema. A kutatástörténetben megjelent különböző hipotézisek rövid 
áttekintéséhez és további irodalomhoz lása Kulawik, C., Die Erzählung über die Seele. (TU 155) Berlin: 
Walter de Gruyter GMBH 2005. 
529 Hasonló koncepció használata feltételezhető a Tamás akta Gyöngyhimnusza mögött is, értelmezéséhez a 
harmadik fejezetben visszatérek.
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angyal  (septem angelis) teremti a világot és mindent,  ami benne van. Mind a hetesség, 

mind  az  angyali  teremktők  koncepciója  fontos  szerepet  játszik  a  későbbi 

hagyománytörténetben,  de  az  angyalok  nem azonosíthatók,  mivel  Irenaeus  nem közölt 

neveket, de azt elárulja, hogy egy közülük a zsidók istene.

Az angyalként aposztrofált teremtő megtalálható az EgyiptEv-ben is: Szaklasz, akit 

Eleleth,  a  negyedik  fény(lő)  hív  életre.  A  szövegben  már  a  hülikus  Szophia  felhője 

terjeszkedik ki és teremti  meg az anyagot,  ami felett  Gamaliel  és Gabriel  (a harmadik 

fénylő Oriaiél szolgái) provokálására jelenik meg a démonikus pár Szaklasz és Nebruél, és 

teremtik meg a zodiákust és a planetáris szférákat.

A  motívum  a  későbbiekben  alapvető  és  meghatározó  jelentőségre  tett  szert, 

elterjedését  és változását,  differenciálódását a primér forrásokban jelenlévő arkhónokról 

szóló  tanítások  alapján  mutatom  be  a  későbbiekben.  Ha  tendenciaként  tekintünk  a 

folyamatra,  akkor a különbség két markánsan kirajzolódó pontban foglalható össze. Az 

egyik terminológiai: amíg az egyházatyák beszámolóiban főként az angyalok dominálnak, 

addig az egyházatyák által felállított genealógiához rendelt primér forrásokban, erősségek 

(dünameisz), hatalmak (exouszai), fejedelemségek (arkhai) végzik a teremtés munkáját530. 

A másik szorosan kapcsolódik az első megállapításhoz: az angyalok szerepének leírásában 

nem jelenik meg az angyalok gonoszsága, rosszra hajlása vagy csábítása, a beszámolók 

szerint az első képviselők a teremtésre helyezték a hangsúlyt. 

A következő hagyománytörténeti lépcsőfok az volt, amikor az arkhónok egyikére 

az ószövetségi teremtő jellemzőit illesztették egyfelől, másfelől pedig negatív szerepkört 

ruháztak rá. A primér forrásokban a teremtést végző angyali rend vagy ezek vezetője, még 

abban az esetben is, amikor a fenti világ akaratatát hajtják végre, csak negatív jellemzést 

kapnak, akár a tudatlanság, akár a gonosz természetük hangsúlyozása által,  más szóval, 

habár  vélhetően  egyazon  biblikus  hagyományban  állnak,  a  bukott  angyalokról  szóló 

tanítások jegyeit viselik magukon, isten- és emberellenes hatalmakként töltik be kozmikus 

funciójukat a mítoszokban. 

530 A  kopt  forrásokban  előforduló  görög  terminológiakészlet  kibővíthető  még  az  uralmak  (küriotetai) 
terminussal is. Ha az egyes fordítók koptra ültetik át a terminusokat, leggyakrabban az erő (Gom) terminust 
használják. Habár a kutatástörténet korábbi fázisában jelen volt az az irányzat (pl. Böhlig-Labib 1962), amely 
megpróbált elkülöníteni különböző terminusokkal dolgozó hagyományrétegeket egy-egy traktátuson belül is, 
a próbálkozások nem vezettek ma is elfogadott eredeményekhez. Általánosan azt mondhatjuk, hogy a szóban 
forgó  angyali  vagy inkább démoni  rend(ek)  jelölésében nem voltak konzisztensek a fordítók (és  talán a 
szerzők  sem).  A  primér  forrásokra  jellemző,  hogy  megtartották  a  görög  terminológiát.  A  kérdéshez  a 
későbbiekben még visszatérek.  A későbbiekben a  források  elemzése  során  egységesen  a  magyar  nyelvű 
szakirodalomban elterjedt arkhón terminust használom az angyali rend jelölésére. 
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A primér forrásokban megjelenő és a teremtéssel vagy a világ és az ember evilági 

sorsára kiterjedő hatalommal rendelkező angyali lények csoportja mellett a források más 

rendekbe sorolható angyali  alakok ismeretéről  is tanúskodnak531.  Mind az égi világban, 

mind az evilági szférában megjelenhetnek. Változatos szerepeik, számuk, tevékenységi és 

hatókörük sokfélesége mutatja, hogy az angyalok532 jelentős szerepet játszottak a mítoszok 

megalkotóinak teológiai gondolkodásában.

 3.3.4 A modern kutatás

 

A  modern  kutatásban  három  nagyobb  hagyományra  szűkíthető  le  a  források 

kutatási  iránya:  a  zsidó  (főként  az  apokaliptikus,  a  demonológiai  és  a  Philón  nevével 

fémjelezhető  egzegetikai)  hagyomány,  a  zsidó-keresztény  hagyomány,  és  a  platonikus, 

arisztotelészi és sztoikus (asztrológiai) örökséget egyesítő filozófiai irány. 

A fentebb röviden jelzett kortársak kritikáiban megjelenő argumentumok a modern 

kutatástörténetben  is  felismerhetők,  főként  a  fentebb  jelzett  második  szempont 

hangsúlyozásával.

Jonas értékelését parafrazeálva mondhatjuk, hogy a tanításban nem egyszerűen a 

kozmosz rendjének, értékének kifordításáról van szó, hanem az istenségtől való kiüresedés 

rendjéről,  az  alvilágnak  a  földi  szférára  való  kiterjesztéséről,  vagy  inkább 

egybecsúsztatásáról, amely azt a dualizmust alapozza meg, amely részben az ember és a 

világ, részben pedig a világ és az istenség inkompatibilis polaritását és ellentétes viszonyát 

is alapjaiban határozza meg. Nem csak a spirituális és a fizikai szférák szembenállását és 

szembeállítását jelenti, hanem egy istentől elhajló és elidegenedő erő kifejeződése, amely 

végső soron nem fizikai, hanem paradox módon éppen olyan teológiai entitás, ahogyan a 

sztoikus  filozófiában533.  Ebben  a  kontextusban  válik  világosan  értelmezhetővé  és 

felismerhetővé a bolygók és a csillagok értékelésében bekövetkezett változás, amely az égi 

szférákban ellenséges erők megtestesülését és nem a világot elrendező ész, az intelligibilis 

paradigma jelenlétét vagyis az érzékelhető valóság leginkább isteni aspektusát látta534. A 

531 A primér források tanúskodnak a biblikus hagyományban megjelenő angyali rendek ismeretéről, amelyet a 
terminológia  is  alátámaszt.  A  szövegekben  felbukkannak  a  fent  említettek  mellett  a  kerubok,  szeráfok  
trónusok, és arkangyalok, angyalok rendjei is.  
532 A terminus előfordulásaihoz, Siegert 1982, 202.
533 Ehhez vö. Jonas 1963, 250-253.
534Jonas, 1963, 255.
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mítikus  tanításokban  rájuk hárul  az a  szerep,  amely kozmikus  szinten  hordozza a  sors 

(heimarmené) hatalma alatt kifejeződő idegenséget és a rendellenességet535.  

A  mítoszokban  az  asztrológiai  és  asztronómiai  tanítások  két,  egymástól 

megkülönböztethető,  de  egymással  összefüggő  területen  érhetők  tetten.  Az  egyik  az 

arkhónokat  magában  foglaló  koncepció,  a  másik  a  mítoszokban  a  megváltói  alak 

megjelenésének kozmikus következményeinek leírásával áll összefüggésben, és ennek az 

elemei  térnek vissza az eszkatológiai  tanításokban.  Az első terület  kitüntetett  figyelmet 

kapott már a Nag Hammadi könyvtár megjelenése előtt, míg az utóbbi főként a hermetikus 

hagyomány értelmezésében játszott jelentős szerepet. 

A  szövegekben  tetten  érhető  mitikus  geográfia  nemcsak  az  apokaliptikus 

szövegekre jellemző, a világ és a történelem titkainak leleplezésének és megismerésének 

célját szolgálják, hanem a döntően az alsó világ szféráinak (a fenti világ másaként leírt) 

struktúrájáról,  néhány  esetben  ezek  geneziséről  is  beszámol,  gyakran  tetteikkel  és 

pusztulásukkal együtt.     

 3.3.5 Az arkhónok a könyvtár irataiban 

Az arkhónok  az  első  arkhón  mellett  vagy  alatt  elhelyezett  hatalmak  a  mitikus 

rendszerekben  vagy  testvérei  vagy  utódai  a  főarkhónnak.  Születésük  leírása  jóval 

egyszerűbb, mint a főarkhón esetében. Néhány szöveg beszámol arról, hogy az első arkhón 

saját  erejéből,  szubsztanciájából  (a tűzből)  hozza őket létre  (pl JánAp), de gyakoribb a 

világ  anyagához,  a  sötétséghez  való  kötöttségük  (pl.  OM),  amely  visszatérő 

megnevezéseikben is tükröződik, amikor a káosz vagy a sötétség hatalmaiként szerepelnek. 

Néhány kutató véleménye szerint ez utóbbi a szent páli sztoikheia tanra emlékeztet536, de 

rámutat  arra is,  hogy egyes  szövegekben egyértelműen alvilági  képzetek vetültek  rá az 

egyébként földi szféra leírására. 

Általában férfias természetűek, de van olyan hagyomány, amely szerint androgün 

lények (AH, OM) és ennek megfelelően ismert mind a férfias, mind a nőies nevük (OM). 

535 A görög filozófiában együtt járó sors (heimarmené) és pronoia (előrelátás, gondviselés) különválasztása 
egy tipikus jegye a mitikus rendszereknek, amelyet az utóbbinak az égi világba helyezése is pontosan kifejez.  
Ehhez  vö.  pl.  Tröger,  2001,  35.  A  heimarmené  tan  a  zsidó  és  a  görög  hagyományban  is  kitüntetett 
jelentőségre  tett  szert.  Az  utóbbi  hatása  (Ptolemaiosz:  Tetrabiblosz)  egyértelmű  pl.  a  Pisztisz  Szophia 
szövegében, ahol egy kisebb és egy nagyobb Heimarmenét különböztetnek meg. Ehhez lásd pl. Stuckrad 
2000, 638.
536 Ehhez lásd Stuckrad 2000a, 636. és a később említésre kerülő OM és a Salamon könyv.
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Funkciójuk nem merül ki abban, hogy az egyes szférák élén állnak. A mitologikus 

rendszerekben feladatuk részletesen az ember teremtésének mítosza körül bontakozik ki, 

részt kapnak mind a teremtés, mind a megrontás és elátkozás történeteiben537. A testi vagy 

a  lelki  ember  megalkotása  után  is  aktív  részesei  a  földi  világ  keretei  között  zajló 

megtévesztés,  félrevezetés  és a tudatlanságban tartás  folyamatának és  a  megváltói  alak 

vagy  az  egyéni  lélek  vagy egy  kitüntetett  csoport  felemelkedésének  is  útjában  állnak. 

Főként az utóbbi,  az aszcenziót  leíró szövegekre jellemző az a tanítás,  amely az egyes 

szférák  urainak legyőzéséhez  jelszavakat,  varászmondásokat  vagy éppen mágikus  jelek 

ismeretét írja elő. Több kutató feltételezése szerint a Genesis szövegében szereplő biblikus 

többes  szám  (Ter  1,26  és  3,22)  kérdésének  megoldásaként  értelmezhetőek,  amelyet 

alátámaszthatnak pl. a talmudi beszámolók538.

Természetüket az első arkhónhoz hasonlóan a tudatlanság és a vágy határozza meg, 

amelyhez gyakran társul a vakság és a gonoszság.  Az SJC záró sorait idézve mondhatjuk,  

hogy a mitkus rendszerekben megjelenő arkhónok természének sajátja, hogy arrogánsak, 

tudatlanok és vakok (125,15), önmagukat tartják Istennek.539 A fatalitás birodalmában a 

kozmosz és a testek feletti hatalom mellett az  Isten nevet is csak bitorolják, leleplezésük 

megsemmisítésükkel egyenlő540. Ez utóbbi a fentebb említett többes szám (Ter 1,26 és Ter 

3,22) mitologikus magyarázatát erősíti. A szövegek többsége szerint nem egyedül állnak a 

nekik rendelt helyen, hanem ezt birodalomként, vagy udvarként leírva szolgálók, angyalok 

különböző  seregei  veszik  őket  körül,  az  égi  világ  aiónjainak  kozmikus  másaként  és 

utánzataként. 

Az arkhónokat jellemző vágy, legtöbb esetben a testi, szexuális vágy az emberekre, a 

nőkre  irányul.  A  motívum  a  biblikus  beszámolóból  (Ter  6,1-4)  táplálkozó  hénochi 

hagyományban kitejesedett mítosz elemeivel hozható összefüggésbe, amely az angyalok és 

az emberek leányai közti illegitim egyesülére épült,  bár a primér forrásokban nincs szó 

bukásról. Több traktátusban ez Éva megrontástására tett kísérletettel indul, vagy csak az 

első  arkhón,  vagy  minden  arkhón  együtt.  Van  olyan  beszámoló,  amely  ennek  az 

egyesülésnek a szülöttjének nevezi Káint (vagy Ábelt is) vagy (a lelki vagy sprirituális) 

537 Mivel  a  szövegek  kommentárokként  értelmezhetőek,  ezért  feltételezhető,  hogy  számukat  részben  a 
biblikus szövegben használt többes szám is indokolja. 
538 Ehhez a későbbiekben még visszatérek.
539 A szöveg többször rablóknak, a lélek elrablóinak nevezi őket (94,18; 104,12; 121,3).
540 A szöveg hasonlít ugyan az evangéliumi és későbbi, krisztianizált gnosztikus iratok megfogalmazására: ”a 
könyörtelenek kapuit betörtem, és megaláztam rossz szándékukat”, de a Megváltó munkája a kinyilatkoztatás 
átadását jelenti, és nincs szó a passióról, keresztrefeszítésről, halálról és harmadnapi feltámadásról. 
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Évának  sikerül  megmenekülnie.   A  fentebb  Eleleth  jellemzése  kapcsán  bemutatott 

ArchHyp traktátusban az arkhónok Noreát is megkísértik.

Alapjellemzőik  között  kitüntetett  hely  illeti  meg  az  erőtlen  (a  kopt  atsom 

fosztóképzős alak) jelzőt, mert ez teljesen szemben áll a legtöbbször hatalmakként vagy 

erőkként való megnevezésükkel. Ez az erőtlenség jellemzi a felső világgal és az emberrel 

szembeni cselekedeteiket. 

A traktátusokban a legtöbb esetben megrontó, csábító541 erőkként jelennek meg. Ez 

a szerepkör szoros összefüggésben áll azzal a – vélhetően a platonikus hagyománnyal (a 

Timaiosz 41d-42b542) összefüggésbe hozható és – elterjedt asztrológiai tanítással, amelynek 

megfelelően  minden  ember  személyesen  a  saját  csillagának  hatalma  alatt  áll,  de  a 

mitologikus  teológiák  szerint  az arkhónok félrevezetik  az alájuk rendelteket.  Ez utóbbi 

nemcsak általános értelemben érvényesül az emberiség és a világ sorsának alakulásában, 

vagy az ádámi faj történetében (OM, JánAp), hanem gyakran megjelenik az individuális 

szinten, az egyéni sors megrontására való utalás is (pl. JánAp II,1 26,10-22, PSz 131 vagy 

Júdás ev 45,12-14: a csillagod vezett félre, Júdás), ez utóbbi traktátusban azzal egészül ki a 

csillagok szerepköre, hogy a kapott vízió helyes megértését is gátolják543. 

Egy példa

Az arkhónokról szóló tanításoknak a könyvtár egyik traktátusának bevezető sorai 

adják  talán  leginkább  érzékletes  példáját,  rámutatva  a  primér  forrásokban  domináns 

aspektusra. A szövegrész akár rövid összefoglalásként is értelmezhető. Az ArchHyp c. irat 

szerzőjénk véleményét  idézem (86,20-27):  „Az igazság atyjának szellemében (pneuma) 

mondta nekünk a nagy apostol a sötétség hatalmairól: A mi harcunk nem test és (vér) ellen 

van, hanem a világ hatalmai és a gonoszság lelkei/démonok (pneumatikon ponéria) ellen. 

Ezt  küldtem  neked,  mivel  a  hatalmak  valóságáról  (hüposztaszisz)  kérdeztél.”  etbe 

qupostasis \n\necousia H\m p\p\na \mpeiwt \ntme aFJoos 

nan \nGi pnoG \napostolos etbe necousia \mpkake Je 

p\nSwJe Soop/ an oube sarc Hi [sno]F?  alla eFoube 

541 Ehhez vö. pl. Böhlig, A.: Zum Antimimon Pneuma in den koptische-gnostischen Texten. In: Mysterium 
und Wahrheit: Gesammelte Beiträge zu Spätantiken Religionsgeschichte. Leiden, Brill, 1968. 162-174.  
542 A kutatástörténetben ez bevett értelmezésnek tekinthető.
543 Kim, S.: „The Gospel of Judas and the Stars”. 294. The Gospek of Judas in Context. Proceedings of the 
First International Conference on the Gospel of Judas. NHMS 62 Scopello, M. ed., Leiden: E.J. Brill, 2006, 
293-309.
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necousia \mpkos[mos] m?\n \mpneumatikon \ntponhria 

[aei]Jene naei ekSine etbe quposta[sis \n]ecousia 

Az  irat  szerzőjének  szókincsében  felismerhetők  a  Kol  1,13  és  az  Eph  6,12 

terminusai544,  de a rövid részletből  is  jól  látszik,  hogy a páli  levélrészlet  egészen más, 

mitikus  kontextusban  szerepel  és  a  szerző  szándéka  az  lehetett,  hogy  a  nagy  Pál545 

pneumatikus levélrészletén keresztül közelítsen a Genesis szövegéhez (Pagels546), vagy a 

páli levelekhez (Williams547), vagy kulcsot adjon saját mítoszához és ebben a teoretikus 

értelmezés mellé praktikus tanácsot is (Kaiser548). Az idézetnek elemzésünk szempontjából 

jóval lényegesebb eleme, hogy az exouszia terminus lehetséges forrására mutasson rá (a 

páli  idézetben  szereplő  exouszia  és  a  koszmokratórasz549 tou  koszmou  kifejezéseket 

redukálja a szerző a kozmosz hatalmai fordításában550, habár éppen az utóbbi kínálhatna 

egyértelműen kozmogóniai és a planétákhoz kapcsolódó erőket), és bár a többes szám csak 

a  későbbiekben konkretizálódik (7),  annyi  bizonyos,  hogy megkülönböztetve az anyagi 

(test és vér) szférától a démonokhoz hasonló státuszba állítja őket a sötétségben lokalizált 

küzdelem színhelyén.  A traktátusban  szinonímakét  használt  arkhón terminus  is  csak  a 

későbbiekben  kerül  említésre551,  mind  az  egyes,  mind  többes  számban  (arkhóntesz), 

ahogyan a harmadik leggyakrabban használt görög terminus a dünamisz is.

 3.3.6 A traktátus koncepciója

A  traktátusnak  az  arkhónokról  szóló  tanítása  kapta  a  kutatástörténetben  a 

legnagyobb figyelmet. Részben azért, mert a traktátus listája megegyezik nemcsak a JánAp 

tanításával,  részben pedig azért  is,  mert  az ophita  hagyományhoz rendelt  rendszerrel  is 

544 Hasonló  módon  használja  az  ExAn  szerzője  (131,  9-13)  is.  Kaiser  kommentárjában  a  két  szöveg 
hasonlósága és a szórend (Eph 6,12 vér és test, míg az AH és az ExAn együttesen test és vér, amelynek nincs 
újszövetségi  szövegtanúja,  csak  a  bohairi  kopt  fordítás,  amely  nem  értéeklhető  forrásként)  miatt  arra 
következtet, hogy ez csak egy formula a földi ember jelzésére, és nem felételez fordítást, a páli szövegtől 
való eltérés mögött mnemotechnikai okokat lát. 135-137  
545 Kaiser kommentárjában utal Órigenészre, akinél – és nála egyedül – előfordul még a megasz aposztolosz 
titulus az első három század irodalmában. Kaiser 2006, 133.
546 Pagels, 1989, 192
547 Williams, 1996, 254.
548 Kaiser 2006, 140.
549 Az Eph 6,12 egy másik értelmezését olvashatjuk a SzilvTan-ban (117,13-16), amelyben megörződött a 
koszmokratót terminus: Fiam, készülj, hogy megmenekülj a sötétség uraitól, és a levegő (aér) (uraitól), ami 
telve van erőkekkel (dünamisz). 
550 Szemben Kaiser véleményével,  itt inkább egy összevonással, egyszerűsítéssel, olyan értelmezéssel van 
dolgunk,  amely nem egyszerűen  elhagyja  a  koszmokratórasz  tou szkótousz  toútou páli  megfogalamzást, 
hanem egyetlen ellentétbe rendezi a páli megkülönböztetéseket, vö Kaiser 2006, 137-8.   
551 Ehhez vö. Kaiser 2006,  138-139.
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azonosítható, és ezt alátámasztja mind az irenaeusi beszámoló (I,30,1), mind az órigenészi 

cáfolat (VI, 31) és az ophita amulett is552.   

A traktátus szövegének vizsgálata ennek a fényében is szükséges, és azért is, mert 

az arkhónokról szóló tanítás az egyik alappillére a traktátus teológiai rendszerének. Két fő 

lépésben  közelítem  meg  az  arkhónkról  szól  tanítást.  Az  elsőben  a  négy  nevet  említő 

rendszert mutatom be, majd a hetesség következik.  

 3.3.6.1 A négy arkhón

A traktátus  mitologikus  narratívájában a  kommentárok véleményét  elfogadva az 

állapítható meg, hogy Jaó, Eloai és Asztaphaiosz alkotják a főarkhón szorosabb értelemben 

vett  nemzetségét,  akik  születésének  mikéntjéről  is  beszámol  a  traktátus.  A  nevek 

megjelennek a hetes  rendszerben is,  de  a  kommentárok véleménye  alapján egy másik, 

ezidáig azonosítatlan hagyomány felhasználásából származik. 

A traktátus mitologikus narratívájában a négy arkhónt magában foglaló rendszer az 

ég és a  föld megteremtése  után következik  és közvetlenül  a  hetes  rendszert  előzi  meg 

(101,9-23).

 \m[n]m\n\nsws aparxwn meeue H\n teFfusis 

Aztán az arkhón gondolt természetének megfelelően és a szó által  teremtett  egy 

androgünt.

aFtamio ebol Hit\m pSaJe \nnouHoutsHime 

teremette a szó által (szószerint a szóból) egy androgünt.

aFouwn \nteFtapro aFJouJou eroF 

Kinyitotta száját és gügyögött neki.  

\ntarououwn553 \nneFbal aFnau apeF/eiwt auw 

peJaF naF Je i+ apeFeiwt de moute eroF Je \i\+\a\?\w 

Amikor kinyílt a szeme, atyjára nézett és azt mondta neki, hogy I, és atyja Iaónak 

nevezte el.

palin aF/tamio pmaHsnau \nShre aFJouJou eroF

Aztán teremtette a második fiat. Gügyögött neki 

552 Ehhez lásd lentebb az ophita hagyomány vizsgálatáról szóló fejezetet.
553 Az \ntarououwn alakot Bethge és Layton a várt  \ntareuouwn-re módosítja 1989,36
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aFouwn \nneFbal aFJoos \mpeFeiwt Je [a] e 

apeFeiwt moute eroF/ Je e\l\w\a\i  

És kinyitotta szemeit és azt mondta atyjának: E. Atyja Eloainak nevezte

palin aFtamio \mpmaHSomt \nShre aFJouJou eroF 

Aztán teremtette a harmadik fiat. Gügyögött neki

aFouwn \nneFbal aFJoos \mpeFeiwt Je as 

apeFeiwt moute eroF Je astafaios  naei ne pSomt 

\nShre \mpoueiwt 

Kinyitotta szemeit és azt mondta atyjának: Asz. Atyja Asztaphaiosznak nevezte. Ez 

az atyjuk három fia”.

A  szöveg  értelmezésében  lényeges,  hogy  a  másik  egységgel  együtt  a  mitikus 

leírásban  az  ég  (a  fent)  és  a  föld  megalkotása  után  következik,  ezért  vélhetően  az  ég 

differenciálódásának  és  berendezésének  beszámolójához  tartoznak.  Böhlig  csak 

kérdésesnek tartotta az egységet554, Bethge kommentárjában a nevek alapján mágikus- és 

varázsszövegekre, a négyes rendszerhez kapcsolódóan pedig a babiloni hagyományra utalt, 

amelyben megtalálható a négy bolygó és ezáltal a négy ég ismerete, de elvetette a rokonság 

lehetőségét555.  Painchaud szintén  a  redaktor  másodlagos  beillesztésének  tartja  a  hármas 

listát556 és  kissé módosítva  a  véleménye,  az is  feltételezhető  a JánAp berlini  kódexben 

olvasható variánsa és szövegünk közötti szorosabb rokonság is, mert ott a Jaóth, Eloaiosz, 

Asztaphiaiosz hármas nyitja a sort, és a negyedik helyen szerepel Jaó neve. A másik két 

listán Aóth (III,1) és Atóth (II,1 és IV,1) szerepel,  

Az értelmezés  másik  kitüntetett  pontját  az első arkhón természetének megfelelő 

gondolat (meeue H\n teFfusis) használata és a szó általi teremtés (aFtamio 

ebol Hit\m pSaJe) adja. A leírás elemei részben az arkhón tökéletlenségének, 

részben  teremtői  képességének  kifejezésére  szolgálnak557,  de  ugyanakkor  az  arkhónok 

szubsztanciájára  is  vonatkoznak,  mert  a  szerző  ebben  a  leírásban  nem  tér  ki  annak 

pontosítására,  hogy  milyen  anyag  szolgál  alapul  a  megalkotásukhoz.  Az  androgünitás 

nnouHoutsHime hangsúlyozása  a  traktátus  teológiai  konstrukciójának  egyik 

alapvonása, amely minden egyes arkhónt (és a felső világ létezőit) jellemzi.

554 Böhlig-Labib 1962, 44.
555 Bethge, 1975, 210-211.
556 Painchaud 1995b, 272-274.
557 Ehhez lásd pl. Bethge 1975
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A harmadik argumentum az utódok születésének leírásában használt terminológia 

szolgáltatja. Kaiser értelmezése szerint a kopt JouJou (gügyög) terminus részletes és 

pontos  embriológiai  nézetek  ismeretéről  tanúskodik,  amelyeket  a  szerző  kiterjesztett  a 

szférikus hatalmak születésére is558.

Painchaud  kommentárjában  vetette  fel  azt  a  lehetőséget,  amely  az  i e a s 

betűkkel bevezetett  születés metodikája és Márknak, a mágusnak a rendszere között  az 

irenaeusi  beszámoló  alapján  feltételezhető.  A  mágus  a  görög  abc  betűit  felhasználva 

értelmezte a hét ég megjelenését. Az általa használt szimbolikában a hét ég az α ε η ι ο υ ω 

rendnek feleltethető meg (I. 30,7). Kissé módosítva Painchaud felvetését megfogalmazható 

az a hipotézis, hogy a traktátusban az első három utód megnevezése által megjelent négyes 

rendszer a fenti négyesség szférikus képmásaként funkcionál559.

A négyes szám kitüntetettségének egyik forrása lehetett a Jelenések könyve is. A 

négy angyalról,  akiket  nem nevez  néven a szerző,  de vélhetően a  gonosz angyalokhoz 

tartozhatnak,  csak  azt  árulja  el  a  szerző,  hogy  hatalmukban  állt  ártani  a  földnek,  a 

tengernek és a fáknak (7,2-3).

 3.3.6.2 A hetesség

Az  anyagi  világot  fogságban  tartó  hét  arkhón  említése  mondható  a  leginkább 

elterjedtnek, de az ezen rendszert használó szövegek gyakran csak a főarkhónt említik név 

szerint és csak összefoglalóan utalnak a többi erőre, a hetességre vagy általánosan említik 

az arkhónokat.  A könyvtár iratai  között a hetesség koncepcióját  ismeri az EgyipEv (III 

52,22-53,2; IV 63,17-24), amelyet kobinál a 12-es rendszerrel560. Az Eug és az SJC (BG 

108,20-109,2), a Jakab1Ap kombinálja a 7 és a 12 arkhónt ismerő rendszereket (V 3). A 

Marsanes szerzője a szépséget társítja az aritmológiai értelmezéséhez (18,3-4 és 32,23-24). 

A  ValÉrt  (XI,2)  szerzője  a  platonikus  hagyományból  ismert  aritmológiai  tanítással 

magyarázza,  a  tetraszból  jön  létre  a  háromság,  amely  a  kozmosz  teljességéhez,  a 

hetességhez vezet (37,13-15). 

Először bemutatom a szövegtanúkat, majd részletesen megviszgálom a JánAp és az 

OM listáit. 

558 Kaiser 2009, 29-37.
559 Ez alapján összefüggésben hozható az irenaeusi ophita beszámoló égi világának négyességével.
560Az értelmezés mögött a 7 bolygó és a 12 állatjegy áll, a kérdéshez később visszatérek, mert mind a JánAp, 
mind az OM ismeri ezt a konstrukciót.
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A koncepció eredetének kérdésében megoszlanak a kutatók véleményei. Stroumsa a 

zsidó  hagyomány  mellett  érvelt,  a  bukott  angyalok  alakjaihoz  kapcsolt  rabbinikus 

hagyományokban  keresve  a  forrást561.  Fossum  a  szamaritánus  hagyományban  látta  az 

eredeti koncepció megjelenésének nyomait562. Daniélou563 és Petrement564 a zsidókereszény 

hagyomány  mellett  foglalt  állást.  Broeck  a  platonikus  hagyományból  tartotta 

levezethetőnek565.  A  könyvtár  iratainak  vizsgálata  alapján  az  eredet  kérdése  nem 

válaszolható meg egyértelműen. Nem egyetlen hagyományt tükröznek, nem rendelhetőek 

egyetlen  kitüntetett  rendszerhez  (vagy forráshoz)  sem a makro-  sem a  mikrostruktúrák 

között  nem  állítható  egyértelmű  megfelelés,  és  a  lehetséges  párhuzamok  is  más-más 

teológiai következményeket hordoznak

A kutatástörténetben a hét arkhón kapta a legnagyobb figyelmet, habár a könyvtár 

iratai közül szövegszerűen csak két traktátus nyújtott kiindulási alapot az elméletekhez. A 

két traktátus azért képez kivételt, mert felsorolják az arkhónok neveit, és ezeket nemcsak a 

bolygókhoz,  hanem  a  hét  napjaihoz  is  hozzárendelik.  A  traktátusban  a  hetesség 

értelmezésének nehézségét az is indokolja, hogy nem egyetlen hetességről tud a szerző, 

hanem vélhetően két rendszert dolgozott fel. Az egyik az, amelyikben Jaldabaóth az első 

arkhón,  és  van  egy,  amelyiknek  Szabaóth  a  vezetője.  Feltételezhető,  hogy  az  előbbi 

azonosítható azzal, amelyiket Pisztisz megátkozza és a földre veti566. A másik, Szabaóth 

által  vezetett  hetesség  a  szférikus  hatalmaknak  a  megszokott  tipológiája  szerint 

értelmezhető. 

Az  alábbiakban  először  a  listákat  ismertetem,  majd  Irenaeus  és  Órigenész 

beszámolóját.

 3.3.6.2.1 A traktátus rendszere

A OM-ban közvetlenül a három fiú felsorolása után az elterjedt lista is megjelenik a 

szövegben. Alapvető különbség, hogy ebben androgün arkhónok szerepelnek, férfi és női 

561 Stroumsa 1984, kül. 35-70.
562 Fossum, The Name of God and the Angel of the Lord, WUNT 36, Tübingen: Mohr (Paul Siebeck), 1985
563 Danielou „Le mauvais gouvernement due Monde d’après le Gnosticisme”. Le origine dello Gnosticismo. 
Ed. Bianchi, U. Leiden: Brill, 1966, 448-456.
564 Petrement, Separate God. The Origins and Teachings of Gnosticism, C. Harrison, transl., San Francisco: 
Harper San Francisco, 1990. 54-72
565 Broeck,“The Creation of Adam’s Psychic Body in the Apocryphon of John.” Studies in Gnosticism and 
Alexandrian Christianity. Leiden: Brill, 1996, 67–85.
566 A koncepciót külön fejezeteben tárgyalom.
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aspektusuk is bemutatásra kerül. Ebből levonható az a következtetés, hogy nemcsak 1.) a 

fentebb bemutatott  JánAp traktátusban szereplő akrónok létrejövésétől  tér  el  a traktátus 

koncepciója, hanem  2.) a fentebb bemutatott négyes rendszertől is, amely az embriológiai 

ismeretk felhasználását mutatja.  

A szerző hét androgün arkhónt sorol fel. A listán a négyes rendszerben megjelent 

arkhónok  is  szerepelnek,  de  más  rendben  (101,24-102,1):  Jaldabaóth,  Jaó,  Szabaóth, 

Adonaiosz, Eloaiosz, Oraiosz, Asztaphaiosz. Ezek mellett állnak a női neveket is, amelyek 

többsége  absztrakt  fogalmakat  vagy  pszichikus  minőségeket  testesít  meg:  Pronoia 

Szambathasz567,  ami  a  hét  (hebdomasz);  úrság,  istenség,  királyság,  irigység,  gazdagság, 

bölcsesség  (szophia).  A  traktátus  tanítása  szerint  ők  a  káosz  hét  egének  hét  ereje 

(dünamisz) (102,1-2).  

A traktátus teológiájának sajátja, hogy egy másik hetesség is felismerhető, amelyet 

a főarkhón, Jaldabaóth hozott létre, miután Szabaóth az ő trónjára emelkedett. A főarkhón 

irigységében a halált nemzette, és ezzel az androgün erővel egészült ki a hetesség. A hetes 

szám kitüntetettségére utal az, hogy a halál nem maradt tétlen és atyjához hasonlóan „A 

halál androgün volt, egyesült természetével (phüszisz) és a hét androgn utódot nemzett” 

(106,27-29). Az aritmológiai tanításoknak megfelelően az utódok – atyjukhoz hasonlóan – 

androgün természetűek, férfi és női neveik is vannak –, és képesek a nemzésre, és ezáltal 

mindegyikük  nemzett  magának  hét  utódot,  így  összesen  49  démon  jött  létre.  Az  irat 

szerzője szerint neveik és erőik (energeia) a Salamon könyvében találhatók (107,2-3)568.

 3.3.6.2.2 János Apokrüphon

A JánAp mitologikus tanítása a tizenkét erő (angyal) megjelenése után számol be a 

hét arkhón megalkotásáról. „Aztán a hét királyt – mindegyiket az ég egeinek megfelelően – 

567 Ez a Pronoia alak az alsó providenciával azonosítható – abban az esetben, ha a , és megkülönböztetendő  
mind Pisztisz Pronoiájától,  mind a sorstól.  A koncepció  a kortárs  középplatonikus hagyomány ismeretét 
(psPlutarhos,  Apuleius)  tanúsíthatja.  Ehhez  lásd  Perkins,  Gnostic  Physics  1980  és  Williams:  Higher  
Providence, lower Providence, Fate In: Neoplatonism and Gnosticism 483-503.
568 Feltételezhető, hogy itt a Salamon testamentumára gondolt a szerző. A modern gnóziskutatás előtt nem 
ismeretlen könyvben – amely mágikus és főként démonológiai ismereteket összefoglaló munka, és a János 
apokrüphon démonlistájának  forrásaként  vették számításba – szerepel  egy hetesség,  ahol  sztoikheia-ként 
jelennek meg az erők (8,1-4). Stuckrad tanulmányában (Jewish and Christian Astrology in Late Antquity 
Numen 47 (2000), 17-18) utal erre, és lehetségesnek tartja, hogy az Ef 6,12 versben (Kol 2,4.20 és a Gal 
4,3.9) is megjelenő sztoikheia-tan inkább az arkhónok koncepciójával hozható inkább összefüggésbe, amely 
az OM-ben is megtalálható (Stuckrad 2000, 18). A vers kiemelése azért lényeges, mert olyan olvasatát adja a  
páli teológiának, amely eltér a fentebb idézett ArchHyp traktátus koncepciójától.  
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a hét  ég fölé  helyezte,  és  ötöt  a mélység  (az alvilág  káosza)  fölé,  hogy uralkodjanak” 

(II,11,4-7). 

A lista részletes bemutatása előtt meg kell említenünk, hogy a hét arkhón eredetileg 

kronológiai entitások voltak, a hét napjaihoz rendelve alkották a szent hebdomádot, és csak 

másodsorban  váltak  planetáris  uralkodókká,  és  végül  pedig  az  ember  teremtésének 

részeseivé569.  A  JánAp  szövegében  ezek  eltérést  mutatnak  az  Irenaeusnál  fennmaradt 

beszámolóhoz képest (csak angyalokat és erőket teremt az első arkhón). A rövid recenzió 

már ismeri a neveket és a szerepeket, míg a hosszú recenzióban planetáris hatalmakként 

jelennek meg. 

A szerző a hét ég felettiek dicsőséges neveit így sorolja (BG 41,16-42-7): Jaóth, az 

oroszlánarcú, Elóaiosz a szamárarcú, Asztaphaiosz a hiénaarcú, Jaó (III, 1 Jazó) a hétfejű 

sárkány (drakón) arcú (III,1 sárány és oroszlán arcú), Adonaiosz a sárkányarcú, Adóni a 

majomarcú, Szabbatiosz a fénylő tűz és lángarcú (III,1 Szabbadaiosz). A II, 1 (11,26-42,7) 

listája szerint: Athóth a bárányarcú, Eloaiou a majomarcú, Astaphaiosz a hiénaarcú, Jaó a 

hétfejú sárkány arcú, Szabaóth a sárkányarcú, Adonin a majomarcú, Szabbede a fénylő tűz 

arcú.  Mindét variáns hozzáfűzi a listához:  Ez a hét hetessége.  Ezek uralkodnak a világ 

felett. Az utóbbi megjegyzés arra mutat, hogy a nevek a hét napjaihoz rendelt erők.

A felsorolás  lényeges  eleme,  hogy hiányzik  a  főarkhón említése,  ami  az  alább 

bemutatásra kerülő OM, Órigenész és az ophita amuletten is szerepel. Az első név Jaóth 

vagy Athóth megfelel a 12 erő listáján a kezdő névvel, de a két verzió nem ért egyet az arc 

formájában. Hasonló eltérés van a 4. Iaó vagy Iazó esetében is. Az utolsó helyen szereplő 

erőben pedig az a különös, hogy nem tériomorf.  

A  JánAp  később  újabb  jellemzőket  csatol  a  hatalmakhoz.  „Hét  erőt  kötött  a 

hatalmakhoz (exouszia), amikor megszólalt  létrejöttek és elnevezte őket. (BG 6-9), a II 

12,10-13 (és párh. IV 19,10-13) hosszú recenzióban ez így hangzik: és egyesítette a hét 

erőt  gondolkodásában  a  hatalmakkal  (exouszia)  amelyek  vele  voltak.  És  amikor  szólt, 

megtörtént.  A BG ben  olvasható  rövid  variánsban  (43,11-44,4)  Jaothoz  az  előretudás, 

Eloaioszhoz  az  istenség,  Asztaphiaioszhoz  a  krisztusság,  Jaonál  a  tűz,  Szabaóthnál  az 

uralom, Adoninál az értelem, Szabbataiosznál a bölcsesség570. A hosszú variánsok hasonló 

listát  őríztek  meg:  II,1  (12,16-25);  IV,1  19,  16-26):  Athoth,  Eloaio,  Asztaphaio,  Jao, 

Szabaóth, Adonein, Szabbateon. 

569 Pl. Logan 1996, 135.
570 A III,1 szövege itt hiányzik.
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 3.3.6.2.3 Ophiták (Irenaeus 1,30 és Órigenész, Kata Kelszou 6,24-38)

A  hét  arkhón  kilétének  felfedésében  fő  szerep  jutott  Irenaeus  és  Órigenész 

beszámolóinak, és egy ophita amulettnek. 

Irenaeus beszámolója (I, 30,5 és 11) szerint az ophiták és a séthiánusok is hét erőt 

ismertek:  Jaldbaóth,  Jaó,  Sabaóth,  Adonai,  Elohim,  Horaeus,  Astaphaeus571.  Közel 

egyidőben az irenaeusi munka születésével (180 körül)572, Kelszosz, a középplatonikusok 

közé  sorolt  filozófus  megírta  az  Aléthész  logosz c.munkáját,  amelyben  leírt  egy 

„keresztény diagrammot”. A beszámolót és ezzel a diagramm leírását is Órigenész őrizte 

meg,  és  Kelszoszt  cáfoló  művében  több  helyen  az  ophitáknak  tulajdonította (Cc  3.13; 

6.24,28,30; 7.40)

A teológus műve két listát őrzött meg az ophitákhoz társított hagyományból. Az 

elsőn, amelyet Kelszosz beszámolója alapján idézett fel szerepelnek a alakok is, Mikhaél 

(oroszklánhoz  hasonló),  Szuriél  (bika),  Raphaél  (kígyó),  Gabriél  (sas),  Thauthabaóth, 

Erathaóth,  Onoél  vagy  Thartharaóth  (majom)  nevei  szerepelnek  (cC  6,30)573.  A  listán 

szereplő  nevek  egyértelműen  a  biblikus  hagyományra  épülő  forrásból  származnak.  Az 

Ezékiel látomásából ismert élőlénynek megfeleltetett első négy arkangyal574 neve és alakja 

(az ophita konstrukciónak megfelelően az ember formát a kígyóra cserélték)575 mellett a 

hebraizált  formákra  következtetnek  a  kutatók,  így  a  tohu  és  bohu  ismerhető  fel  a 

Thauthabaóth, a Tartarosz a T(h)art(h)araóth formákban576. 

Grant  véleménye  szerint  ennek a listának a gnoszticizált  formája maradt  fenn a 

VI,31-ben olvasható listán, amelyet Órigenész a saját szemeivel látott gemmán látott és az 

ophiták rendszerével azonosított, és az azon megjelenő  neveket sorolta fel, megadva az 

áthaladáshoz  szükséges  invokációkat  is  (c.C.  6,31).  Ezen  a  listán  Jaldabaóth,  Jaó, 

Szabaóth, Adonaiosz, Asztaphaiosz, Aiolaiosz, Horaiosz nevei szerepelnek. A két rendszer 

különbsége  nem  teljesen  tisztázott.  Rasimus  véleménye  szerint  lehet  másodlagos 

betoldás577, míg korábban Welburn a mellett érvelt, hogy a két lista ugyanazon teológiát 

hordozza és ez megfelel  az Irenaeus leírásában szereplő ophita nézetekkel  és az ophita 

571 Irenaeus  arról  is  tud,  hogy  az  ophiták  minden  arkhónhoz  prófétákat  is  rendeltek  (I,30,11),  ahogyan 
Szophiának is volt, aki a fenti fényről, az első antroposzról és Krisztusról prófétált.
572 Chadwick 1980 XXIV-XXIX, Grand 1990 1-10.
573 A fő különbség az, hogy Irenaeusnál Rhaphaélnél, Órigenésznél pedig Mihálynál szerepel a kígyó alak. 
574 Feltételezhető a kapcsolat az EgyEv négy fénye (Gamaliél, Gabriél, Szamló, Abraxas) és a fenti tetradikus 
rendszer és az évszakok között. Ehhez Grant 1959,46 és Welburn 1981, 267.
575 Welburn 1981 266.
576 Vö. pl. Grant 1959, 47.
577 Rasimus 2006
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diagram alapján rekonstruálható teológiával is578, míg Chadwick579, Witte580 és Denzey581 a 

mellett érveletk, hogy két különböző diagrammról van szó.

 3.3.6.2.4 A kutatástörténet

Az arkhónok eredetéről megoszlik a kutatók véleménye. Többen képviselik azt a 

véleményt, hogy a hét arkhón eredetileg kronológiai entitás volt, a hét napjaihoz rendelve 

alkották a szent hebdomádot, és csak másodsorban váltak planetáris uralkodókká, és végül 

pedig  az  ember  teremtésének  részeseivé582.  A JánAp szövegében  ezek  a  fokozatok  az 

irenaeusi mítoszban (csak angyalokat és erőket teremt az első arkhón), a rövide recenzió 

már ismeri a neveket és a szerepeket, míg a hosszú recenzióban planetáris hatalmakkénr 

jelennek meg. 

A koncepció eredetét a kutatások kezdetén a legtöbben a babilóni asztrálvallás hét 

istenné lett bolygójában jelölte meg. Meg kell említenünk Anz, Bousset, Puech neveit, akik 

főként ebben a hagyományban keresték az mitologikus rendszerekben szereplő arkhónok 

koncepcióinak eredetét, Bousset a perzsa hódítással magyarázta a planéták leértékelődését 

és  démonizálódását583.  A zsidó és  szamaritánus  hagyományoból  is  számos  kutató  vélte 

levezethetőnek  a  gonosz  és  tudatlan  hatalmakról  megfogalmazott  tanításokat,  mind  az 

apokaliptikus irodalom, mind az egzegetikai hagyomány szövegeiből kimutatva a nézetek 

forrását vagy jelenlétét. 

Az arkhónok nevei a zsidó hagyomány mellett szólnak. Grant véleménye szerint az 

apokaliptikus hagyomány lehetett a forrás. A zsidó hagyomány hatását támaszthatják alá a 

nevek,  mert  a  Jaó  (a  JHWH  rövidített  formája),  Adonaiosz,  Szabaóth  a  bibliai  Isten 

kimondhatatlan  nevei,  míg  az  Eloaiosz  az  Elohim,  a  Szabbataiosz  a  szabbath  vagy  a 

Szaturnusz héber elnevezésése (Szabbathai)584 vezethető vissza. Grant véleményét idézve a 

nevük zsidó, de funkciójuk sokkal szorosabban kapcsolódik az iráni gondolkodással, de 

egyiptomi és iráni befolyás is érvényesült ábrázolásaikban585. Bethge a zsidó hagyományra 

vezeti vissza neveket, vagy az ószövetségi nevek, címek, attribútumok vagy az Oraiosz és 

578 Welburn 1981, 261.
579 Chadwick 1980, 337 lj. 3.
580 Witte 1993, 23skk
581 Denzey“The Ophite Diagram and other Christian ‘Books of the Dead’,” Essays in Honour of Frederik 
Wisse, ARC: The Journal of the Faculty of Religious Studies 33 (2005),89–122.
582 Pl. Logan i.m. 135. A hetesség szimbolikájához lásd még W. Roscher, 'Die Hebdomadenlehre der 
griechischen Philosophen und Ärzte', AKSGW 24/6 (1906)
583 1907,2011 kül. 21-46.
584 Welburn 1978, 245.
585 Grant 1959, 51. 
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az  Asztaphaiosz  esetében  etimológia  alapján  tartja  levezethetőnek586.  Jaan  Bethge 

véleményére  hivatkozva  az  Oraiosz  nevet  is  az  ószövetségi  hagyomány  alapján 

magyarázza, a zsidó fény (ur) terminus görögösített formájaként587.

A Jaó név feltűnt már az Ábrahám apokalipszisében,  és olyan kutatók,  mint  pl. 

Quispel  és  Tröger  a  rabbinikus  hagyomány  eretnekeinek,  a  minim  nézeteivel  hozza 

összefüggésbe.  A  Talmudban  is  megőrzött  cáfolatok  alapján  két  isteni  erő  létezését 

tanították,  és azt feltételezték,  hogy a teremtés munkájában mindkét  erő résztvett,  vagy 

több  angyal  szolgált  segítőként  nemcsak  az  ember  teremtésénél,  hanem  a  világ 

megteremtésénél  is.  A  másik  név,  amellyel  megnevezik  a  viceregenst,  a  Metatron,  a 

lejelentősebb  az  angyalok  között,  és  már  az  ószövetségi  hagyományban  is  az  Úr 

angyalának nevezték. Quispel és Rudolph ezen hagyományok alapján következtet a zsidó 

gnózis  létezésére588,  amely  kiindulópontja  a  későbbi  rendszereknek,  míg  Fossum  a 

szamaritánus hagyományból eredezteti a nevet és a hozzá kapcsolódó tanítást589. Jaan rövid 

összefoglalását  idézve  mondhatjuk,  hogy  egyik  értelmezés  sem meggyőző,  mert  nincs 

olyan forrás a fentebb nevezett irodalmakban, amelyek szembenálló erőkként mutatják be 

az  istenségeket,  és  olyan  forrás  sincs,  amelyben  démonizált  terremtői  isten  vagy  erő 

jelenne meg590.

A  nevek  többsége  ismert  mágikus  gemmákról  és  varázspapiruszokról,  de 

megjelentek a korai keresztény hagyomány irataiban, pl. angyaltanokban is.

Az  ophita  rendszer  leírásában  Kelszosz  a  Mitrász  kultuszból  ismert  planetáris 

lépcsőfokokhoz  és  az  egyes  fokokhoz  kapcsolódó  áthaladást  biztosító  jelszavakhoz 

hasonlította  a  diagram  felépítését,  hogy  példázhassa  a  keresztények  plagizáló 

magatartásának bemutatásával azt is, hogy a misztériumok is Platón tanításából nőttek ki 

(6,20-21 és 23). A modern kutatástörténetben korán felmerült az ophita rendszerrel való 

azonosság kérdése. Bonner kutatásai adták a kiindulópontot, aki még nem ismerte a Nag 

Hammadi anyagot, de egy amulett forrását azonosította Irenaeus és Órigenész beszámolója 

alapján  az  ophiták  elképzeléseiben591.  Ez  a  rokonság  vagy  azonosság  a  későbbiekben 

evidenciaként  öröklődött,  azért  is,  mert  a  diagram  képi  megjelenítését  bizonyította592, 

586 Bethge, 1975, 212.
587 Jaan 2011, 339.
588 Rudolph,  K.:  Randerscheinungen  des  frühen  Judentums  und  das  Problem  der  Entstehung  des 
Gnostizismus. 786.
589 Fossum a  szamaritánus  és  a  zsidó  hagyomény  elsősége  mellett  érvel,  és  mutat  párhuzamokat  az  Úr  
angyala és az eéső arkhón között. Fossum 1985, kül. 301-338, értelmezéséhez a későbbiekben visszatérek.
590 Jaan 2011, 318.
591 Bonner, C.: An Amulet of the Ohite Gnostic. In: Hesperia Suppl. 8 (1949) 43-46+444.
592 A lehetséges rekonstrukciókhoz lásd pl. Leisegang 168-173, Rudolph 77-79,  
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amely kultikus hátteret feltételez az ophita (gnosztikus) beavatási ceremónia leírásaként593. 

Hopfner értelmezésében a diagram az alászállás misztériumát örökítette meg594, Welburn 

szerint azonban a beavatott aszcenziójának leírásával állunk szemben. Tovább pontosítva 

ezt az elképzelését arra tett kísérletet, hogy a hét szférán áthaladó lélek ophita elképzelését 

a jánosi Apokalipszis emblematikus hét pecsétjének megnyitásával és a négy élőlény (Jel 

4,7)  misztériumával  kapcsolja össze,  amely vagy az utóbbi forrásértékét vagy a közös 

forrásként a zsidó kozmogóniai és apokaliptikus hagyományt feltételezi595. 

A  kutatások  másik  iránya  az  JánAp felől  indult.  Welburn  több  tanulmányában 

foglalkozott  az  apokrüphonban  szereplő  arkhónlista  forrásával.  A  hét,  világot  alkotó 

arkhón nevek nélküli említése már Szatornilosz rendszerében is feltűnik, de a lista eredetét 

az ophiták és a barbelóiták rendszerinél (Iren, 1,29,1-4) kereste Welburn. A geocentrikus 

világképben  a  szférikus  hatalmak  nevei  mellé  állatalakokat  (maszkok,  proszópa)596 is 

társítottak,  hogy  a  szimbolikus  nyelvre  ültessék  az  asztrológiai  nézeteket,  amelyhez  a 

JánAp rendszerében a zodiákus jegyeit is felhasználták597. 

A JánAp szerint Jaldabaoth csak az eget és a földet teremti,  a hét planetáris erő 

alkotja az embert. A ArchHyp szintén megkülönbözeteti az első arkhónt a héttől (II, 95,1-

4), ahogyan az OM konstrukciójában is elkülönölnek a szerepek az ember teremtésében598. 

Ez  egy  olyan  tendenciát  testesít  meg,  amelyben  a  világ  megalkotása  az  első  arkhón 

feladata,  az  ember  teremtése  viszont  alsóbb  létezők,  angyalok  vagy  éppen  démonok 

feladata.  (Jusztinosz szerint volt olyan zsidó szekta,  amely azt tanította,  hogy az ember 

testének teremtése angyalok feladata, Dial 62). A kutatástörténetben ma is élő értelmezés a 

platóni  Timaiosz  c.  dialógusban  található  sémát  tartja  a  forrásnak599,  amelyben  a 

démiurgosz  éppen  azért  tekint  el  a  test  megalkotásától,  hogy ne  legyen  halhatatlan  az 

ember, és ezért az ifjabb istenekre (neoi theoi) bízza. A középplatonikusok között Philón 

(utalnak  a  de opificio  mundi  45-46-ra,  de  ott  nem beszél  kimondottan  erről),  pszeudo 

Plutarkhosz  (De  fato  9)  jelenik  meg  az  az  elképzelés,  amelyben  az  ifjabb  isteneket 

planetáris istenekként a hét planétával azonosítják, akik nemcsak befolyásolják az emberi 

593 Welburn: Reconstruction 261
594 Utal rá Welburn: Reconstruction pl. 264.
595 Ezzel persze nem zárhatja ki a Grant által feltételezett iráni és káld hatásokat. I.m. 270.
596 Welburn, Identity 243.
597 Welburn: Identity 248-254
598 Ehhez vö. Broeck“The Creation of Adam’s Psychic Body in the Apocryphon of John.” in Studies in 
Gnosticism and Alexandrian Christianity. Leiden: Brill, 1996, 67–85.
599 A korai beszámolók és a traktátus koncepciója is ellent mond ennek, mert ezekben inkább az angyalok 
általi teremtés ismerhető fel.
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lelket,  hanem részt  vesznek  a  teremtésben600 is.  Bár  nincs  egyértelmű  alátámasztása  a 

tézisnek, Philón ezek szerint a Ter 1,26 kommentárjában ezekre az erőkre gondolhatott.

 3.3.6.2.5 Keresztény pneumatológia

A  kutatástörténetben  felmerült  hipotézisek  közül  az  alábbiakban  egyet  kell 

részleteiben  megvizsgálni  ahhoz,  hogy  a  traktátus  koncepciójának  lehetséges  eredetére 

rámutassunk601. 

A  biblikus  hagyományból  ismert,  és  az  apokalitikus  hagyományban  is  nagy 

szerephez  jutott  az  a  tanítás,  amely  az  égi  trón  szolgálatára  rendelt  hét  arkangyal 

koncepcióját fogalmazta meg. A típus a Jel 1,4-ben is megjelenik, ahol 7 lélekről beszél az 

apostol (καὶ ἀπὸ τῶν ἑπτὰ πνευμάτων, ἃ ἐνώπιον τοῦ θρόνου αὐτοῦ). A leírás számos 

kérdést generált már a kortárs keresztény hagyományban is, mert az idézet szűk kontextusa 

alapján a hét szellem a Szentlélek szimbólumaként is értelmezhető, nemcsak a hét egyház 

őrző angyalaiként.       

A traktátus kontextusához hasonló értelmezést az alexandriai hagyomány kínál és a 

Jel hagyományára épülő angyal-krisztológia602 egyik aspektusa. 

Az apokalipszis  korai  hagyományában  a Victorinusnak a  legkorábbi  fennmaradt 

kommentárja mellett Bucur mutatott rá arra, hogy a platonikus hagyományokból gazdagon 

merítő603 Alexandriai Kelemen is kommentálta a Jel könyvét (Strom 4.25.156604). 

Kelemen az égi, spirituális világ leírásaiban605 (pl Excerpta 10–11; 27;Eclogae 51–

52; 56) megkülönböztet  az alászállás rendje szerint elkülönülő fokokat. Az  ἀρχή Isten 

tekintete,  a  Logosz,  a  Fiú  (Excerpta  10.6;  12.1;  Paed.  1.57;  1.124.4;  Strom.  7.58; 

600 Vélhetően ez a tanítás jelenik meg a Ter 1,26 kommentárjában is. Ehhez vö.
601 Danielou
602 Ehhez  lásd  pl.  Daniélou,J.  The  Theology  of  Jewish  Christianity  (French  ed.  1958;  London:  
Darton,Longman & Todd, 1964, Gundry, R. “Angelomorphic Christology in Revelation,”SBLSP  33 (1994): 
662–78;  Stuckenbruck,  L.R.,  Angel  Veneration  and  Christology:  A  Study  inEarly  Judaism  and  in  the 
Christology of the Apocalypse of John (WUNT 2/70; Tübingen, Mohr Siebeck, 1995); Carrell,P.R., Jesus 
and the Angels: Angelology and the Christology of the Apocalypse of John (SNTSMS 95) Cambridge/New 
York: Cambridge University Press, 1997; Gieschen, Ch.A.:  Angelomorphic Christology Antecedents and 
Early Evidence (AGJU42) Leiden, Brill, 1998; Hannah, D.D., Michael and Christ: Michael Traditions and 
Angel Christology in Early Christianity (WUNT 2/109) Tübingen: MohrSiebeck, 1999.
603 Lilla S.R.C., Clement of Alexandria: A Study in Christian Platonism and Gnosticism. Oxford University 
Press. 1971. és Osborn, E., Clement of Alexandria. Cambridge Uni Press Cambridge 2005
604 Ehhez lásd Bucur, B. Hierarchy, Prophecy, and the Angelomorphic Spirit: A Contributionto the Study of 
the Book of Revelation’s Wirkungsgeschichte. JBL 127/1 (2008) 173–194.
605 Az összefoglalásban Bucur munkáira támaszkodom. Az előbbi mellett vö még Bucur, B.G. Revisiting 
Christian Oeyen: “The Other Clement” on Father, Son, and the Angelomorphic Spirit. VigChrist 61 (2007) 
381-413
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Tertullian, Adv. Prax. 14, az első szinten a hét πρωτόκτιστοι, az először teremtett angyal 

áll,  őket  követik  az  arkangyalok  és  angyalok.  A  hét  πρωτόκτιστοι nevei  között 

előfordulnak az istenek (Adumbrationes 1 Jn 2:1; Juda 5:24), és őket azonosítja az Úr hét 

szemével (Zech3:9; 4:10; Jel 5:6), de nevezi őket trónoknak (Kol 1:16), és az örökké Isten 

arcát látó angyaloknak is (Mt 18:10) (Strom. 5.6.35; Eclogae 57.1; Excerpta10). 

A hét  elsőszülött  angyal  kozmológiai  kontextusban  is  megjelenik  és  a  hét  eget 

szimbolizálja  olyan  módon,  hogy  a  nyolcadikban  a  trónoló  Krisztus  van  jelen.  A  hét 

arkhón  koncepciójának  egyik  lehetséges  forrását  a  kelemeni  pneumatológia606 egyik 

aspektusa kínálja. A Strom. 4:25:156607-ban ezt mondja Kelemen a Fiúról: 

πᾶσαι  δὲ αἱ δυνάμεις  τοῦ πνεύματος  συλλήβδην  μὲν  ἕν  τι  πρᾶγμα 

γενόμεναι συντελοῦσιν εἰς τὸ αὐτό, τὸν υἱόν … κύκλος γὰρ  ὁ αὐτὸς πασῶν 

τῶν δυνάμεων εἰς ἓν εἰλουμένων καὶ ἑνουμένων 

A  szövegrészt  értelmezve  Bucur  első  megjegyzése  az,  hogy nem egyszerűen  a 

platonikus ideákkal való megfeleltetésről van szó az idézetben. Lilla és Osborn is utalnak 

arra,  hogy Kelement befolyásolhatták az angyali erők bibliai tanítása. Oyen véleményét 

idézve azt állapítja meg Bucur, hogy itt a Szentlélek erőiről van szó, amelynek eredete a 

zsidó vagy zsidókeresztény spekulációkból ered608. Ezt látja megerősítve azáltal is, hogy 

Kelemen a Jel 1,8 verset (v. 21:6; 22:13) idézi: „az Igét Alphának és Ómegának nevezik”. 

Bucur  következteése  az,  hogy  a  trón  előtt  álló  angyalok  (Jel  1,4;  8)  értelmezéséhez 

illeszkedik Kelemen mondata.

A hét arkhón koncepciójához vezető hipotetikus hagyomány másik szálát szintén 

Kelemennél találjuk. A Pan 5,8-ban a templom berendezésinek spirituális értelmezését adja 

– zsidó v. zsidó-keresztény hagyományra támaszkodva609 –, és az előbbi idézethez hasonló 

módon kozmológiai tanítást fogalmaz meg. 

A gyertya értelmezésében a lelkek (πνεύματα), a hét lélekre, az Úr hét szemére 

vonatkozik.  Ezek  az  angyalok  elsőszülött  urai  (Strom.  6:16:142-143  οἱ πρωτόγονοι 

ἀγγέλων ἄρχοντες), és a  Paid . 3.12.87-ben a Lélek hetességeként azonosítja őket   

Irenaeus tanítása, habár különbözik Kelemen idézett koncepciójától, jól mutatja a 

Szentlélekre ruházott hasonló szerepkört. A egyházatya pneumatológiai tanításának egyik 

606 A  röviden  felvillantott  kérdés  középpontjában  az  áll,  hogy  a  hét  angyal  azonsoítható  vagy  sem  a  
Szentlélekkel Kelemen teológiájában. Jelen dolgozat nem kíván ebben állást foglalni.
607 Bucur hívta fel a figyelmemet az idézetre. 2007, 392.
608 A bibliai hagyományban megjelenő hét angyali erő: Ez 9,2-3, Tóbit 12:15, 1 Hénoch (20 és 90,21), Jel 
1:4; 3:1; 4:5; 5:6; 8,2; Hermász, Pásztor Vis 3:4:1; Sim 5:5:3. Vö. pl. Bucur 2007, 398, 66.lj. 
609 Bucur Philónra utal, mint lehetséges forrásra.
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aspektusát  illusztrálja   a  Dem  9610:  „A  világot  hét  ég  határolja  περιέχω amelyben 

számtalan  erő  δύναμισ,  angyal  és  arkangyal  lakozik,  … Isten  Lelke  sokban  munkál 

(sokfélében tevékeny, πολύεργοσ) és Izaias a hét szolgálat (λατρεια)  alakját (ειδοσ) 

mutatta be, ezek  Isten fián nyugodtak, az Igén, aki emberként jött el.  Mert azt mondja: A 

Lélek rajta nyugszik611, a bölcsesség és az értelem Lelke, a tanács,  az erő és a hithűség612 

Lelke és az Isten félelme tölti be. Így fentről az első ég, ami körülveszi (’εμπεριέχω) a 

többit, a bölcsességé, a második, ez után, az értelemé, a harmadik a tanácsé, a negyedik – 

fentről számolva – , az erőé, és az ötödik az ismereté, a hatodik a hité, és a hetedik, az ami 

szilárd egünk, teljes az egeket megvilágító Lélek félelemével613”. 

Az egyházatya tanításában az Isa hagyománya dominál (Isa 11,2-3). A kelemeni 

idézethez  hasonlóan  a  pneumatológiai  tanítás  kozmológiai  szerepét  írja  le,  a  hét  eget 

összekapcsolja a Lélek ajándékaival.      

Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a két kortárs, Kelemen és Irenaeus is ismerte 

azt az angelológiai tanítást, amelyben az első hetességnek kozmológiai szerep jutott. 

Ha ez  a  feltevés  helyes,  akkor  megfogalmazhatjuk  azt  a  hipotézist,  hogy a  hét 

arkhónról szól tanítás forrása a Jel. Az alexandriai  hagyományban Kelemen tanításában 

ismerhetők  fel  azok  a  jegyek,  amelyek  nagy hasonlóságot  mutatnak  az  Irenaeus  és  az 

Órigenész által cáfolt ophita hagyománnyal, és ebből a pontból válik magyarázhatóvá az 

OM koncepciója is. Ha ebből a nézőpontnól tekintünk az OM és JánAp arkhónokról szól 

koncepcióira, akkor azt is megállapíthatjuk, hogy az OM anyaga korábbi állapotot mutat614.

 3.3.7 Az arkhónok bukása

A bibliai kiűzés motívumának értelmezése

A traktátusban a bibliai beszámolóhoz igazítva az átokkal kapcsolatban azt tudjuk 

meg, hogy az első arkhón, Jaldabaóth, megátkozza a kígyót, a földet, majd Ádámot és Évát 

is. Majd, hogy biztosan távol tartsa az élet fájától őket, bekövetkezik a kiűzés. 

610 A fordításhoz Froidevaux,L.M. (SC 62) és Brox fordításai (Epideixis), Fontes Christiani 8/1 38-39 és 
Rousseau, A. (SC 406) 96-97. a lehetséges görög terminusok és az utalásokat Rousseau kiadásából vettem át.
611 Isa 11,2-3
612 Pietatis, a.m. kegyesség
613 Ha itt Irenaeus a Bölcs 1,7-re utal (ahogy ezt feltételezi pl. Brox), és a bölcsesség kezdetének bibliai 
definícióját teszi a kozmológia kontextusába. Ez könnyen értelmezhető a mitologikus teológiák 
szempontjából is. ehhez vö. még AdvHaer 1,5,2 és Daniélou, Jewish Christianity.
614 Logan a JánAp jelenlegi formáját a 3.sz-ra datálja.
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(120,35-121,5) „Menjünk, vessük ki őt a paradicsomból a földre, amiből vétetett, 

hogy  ne  legyen  képes  megismerni  jobbat,  mint  amit  mi.  És  kivetették  Ádámot  a 

paradicsomból  a  feleségével.”  amhi+t\n mar\nnoJF ebol H\m 

pparaJeisos epit\n eJ\m pkaH pma entau\nt\F ebl \nHh/tF 

Jekaas \nneFSG\m Go/m Jin tenou asouwn laau \nHouo 

eron auw \nteeiHe aunouJ adam ebol H\m pparadisos 

m\n teFHime

Ez  a  történet,  habár  mitologikus  köntösbe  van  öltöztetve  és  a  keresztény 

értelmezéshez képest idegen jelentést hordozó szöveg, jól illeszkedik a primér forrásokhoz, 

és  szinte  általános  érvénnyel  fogalmazza  meg  a  bűn és  büntetés  értelmezésének  egyik 

aspektusát. 

Az idézett részletben az ismeret motívuma a domináns. Az alkotói szerepet betöltő 

arkhónok szempontjából fogalmazódik meg a teremtők és a teremtmény kompetenciáinak 

különbsége, amely ez esetben azt jelenti, hogy Ádám képes megismerni a felső világot, 

míg az arkhónok nem. Értelmezésünk szempontjából lényeges szerepet tölt be az is, hogy a 

bibliai büntetés, a paradicsomból való kiűzés a szó szoros értelmében bekövetkezik, de ez 

a  földre  vetéssel  azonos.  És  arra  is  következtethetünk,  hogy a  paradicsom égi  hely615, 

ahonnan levetik az emberpárt (és nem az embert, ahogy a bibliai szövegben szerepel). 

Az  idézet  mellett  megjelenik  egy  másik  szövegrészben  is  az  átok  és  kiűzés 

motívumpár.  A traktátusban bár nem ez a narratíva következik,  mégis egyértelműen az 

emberpár bűnbeesésének következményeként értelmezhető, szervesen kapcsolódik hozzá. 

Jelentőségét  talán  azzal  jelezhetjük,  hogy  ez  a  variáns  párhuzamok  nélküli  a  primér 

forrásokban. A motívum középpontjában az áll, hogy az emberpárt sújtó átkot követően a 

felső  világ,  jelesül  Szophia  Zoé  haragra  gerjed,  és  leveti  az  arkhónokat  az  egeikből  a 

földre,  ahol démonokként  élnek tovább, és fejtik ki ártó és kártékony tevékenységüket, 

tudatlanságban tartva az embereket. 

Először  a  fenti  világ  szempontjából  ismerteti  a  mitologikus  történetet  a  szerző 

(121,27-35): „Amikor (aztán) Szophia Zoé látta, hogy a sötétség arkhónjai megátkozták 

képmásait (ti. Ádám és Éva), dühös lett és miután kijött (ti. Pisztisz Szophia) az első égből 

teljes erejével, kiűzte az arkhónokat egeikből, és a bűnös világba vetette őket, hogy ott 

615 A kortárs hagyományokban elterjedt érelmezésekhez lásd pl. Young fentebb említett tanulmányát és a 
fentebb már említett Bietenhard monográfiáját: Die himmlische Welt im Urchristentum und Spätjudentum. 
Wissenschaftliche Untersuchungen zum neuen Testament, Tübingen, 1951.
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legyenek, mint gonosz démonok a földön.” tote tsofia zwh \ntaresnau 

Je anarxwn616 \mpkake Je ausHouwr nesSb\reine 

as\raganaktei auw \ntaresei ebol H\n tSorp \mpe m\ndun?

a?mis? nim as\rdiwke \nniarxwn ebol H\n? [nou\m]phue617 auw 

asnoJou epit\n epko?[smo]s \nreF\r nob?e Sina? eunaSwpe 

\mmau \nqe \nn?i?[d]a?i?mw?n?618 \mponhros HiJ\m pkaH

Röviden azt mondhatjuk, hogy bár néhány motívum párhuzamokat kínál a kortárs 

hagyományokból, a traktátus leírásával megegyező szöveg nem található. Ezt a helyzetet 

tovább bonyolítja az, hogy a szerző később visszatér a történethez, és kommentárjában már 

világosan  a  kortárs  hagyományokban  is  ismert  és  elterjedt  demonológiai  tanítás 

motívumait használja. A traktátusban a szerző egy későbbi részletben így fogalmazza meg 

(123,4-15): „Mikor a hét arkhónt a földre vetették egeikből, angyalokat teremtettek, vagyis 

számtalan  démont,  hogy szolgálják őket.  Ezek tanították  az embereknek  a tévedés  sok 

formáját,  a  mágiát,  a  bűvölést,  a  bálványok  imádását,  a  vér  kiontását,  az  oltárokat,  a 

templomokat,  az  étel  és  ital  áldozatokat  a  föld  minden  démonjának.  Segítőjük  volt 

Heimarmené, aki az igzságtalanság és az igazságosság isteneinek együttműködése szerint 

jött létre”  

pisoSF gar \narxwn \ntarounoJou ebol H\n nou\mphue 

epit\n eJ\m pka/H auswnt nau \nH\naggelos ete HaH ne 

\ndaimwn atrou\rHuphretei nau naei de autsebe \rrwme 

aHaH \mplanh Hi mageia Hi farmakia Hi \m\ntS\mSe 

eidwlon Hi petH snoF ebol Hi Shue Hi \rpe Hi qusia Hi 

spondh \n\ndaimwn throu \mpkaH eu\ntau \mmau \ntouSb\r\r 

Hwb dimarmenh taei \ntaHSwpe kata tsumfwnia Hit\n 

\nnoute \ntadikeia m\n tdikaiosunh 

Az  idézett  szövegrészek  értelmezéséről  azt  mondhatjuk,  hogy  azt  az  átmenetet 

örökíti  meg,  amely az arkhónok és a démonok között  fennáll,  még egy újabb réteggel 

színesítve vagy inkább sötétítve az arkhónok hatalma alá tartozó világot.

616Layton szerint a helyes forma: ntaresnau anarxwn. Layton 1989 78.
617 A rekonstrukció elfogadott, Böhlig 1962, 92; Layton 1989, 78 és Painchaud 1995a, 202. 
618A rekonstrukcióban az elfogadott véleményt követem. Böhlig 1962, 94, Layton 1989, 78; Painchaud 1995a 
, 202. 
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Talán éppen ebből a perspektívából  válik  leginkább láthatóvá az,  hogy a szerző 

eljárásmódja túlmegy az elterjedt mítoszvariánsokon, és olyan tanítást  ad a mitologikus 

történetbe öltöztetve, amely egyedüli a gnósztikus hagyományhoz sorolt iratok között is.

Ez alapján fogalmazható meg nemcsak az idézetek értelmezésére vonatkozó kérdés, 

hanem  a  lehetséges  forrás  használatának  kérdése  is,  amely  a  szerző  invencióját 

támogathatta.    

A kérdés

Ha a szövegrészlet egészét próbáljuk megközelíteni, akkor azt állapíthatjuk meg, 

hogy  alapjaiban  az  angyalok  bukásának  a  kortárs  hagyományokban  elterjedt 

motívumkészletének elemeiből áll össze, azok egy variánsaként közelíthető meg, akár a 

Sátán  bukásának  az  ádámi  hagyományban  elterjedt  módjára  (pl.  Bethge619)  akár  az 

angyalok  bukásának  a  Ter  6,1-4  leírásából  kinövő  értelmezési  hagyományra620,  akár  a 

nemzetek  angyalainak  értelmezésére,  akár  a  gonosz  földre  vetésének  hagyományára 

következtethetünk.  Ha  a  végeredményt  tekintjük,  vagyis  a  démonokká  lett  arkhónok 

hatásait  bemutató szövegrészből indulunk ki, akkor a hénokhi hagyományban olvasható 

demonológiai  leírások  kínálják  a  legközelebbi  párhuzamot.  Ezt  a  motívumtörténetből 

levont véleményt képviselik a traktátus kutatástörténetének meghatározó alakjai, Böhlig, 

Bethge, Tardieu és Painchaud621 is. 

Ha azonban a szöveget tekintjük, és a részletnek a traktátusban betöltött szerepét, 

akkor  két  kérdést  tehetünk  fel.  Az  egyik,  hogy  nemcsak  azt  a  konvencionális  tanítást 

tükrözik,  mely  szerint  az  arkhónok  a  gonosz,  vagy  tudatlan  szférikus  hatalmak,  a 

bolygókhoz kapcsolt perszonifikált létezők, akik a sors eszközei, hanem közvetlenül a földi 

világban is jelenlévő, oda űzött démonokként jelennek meg. Más szóval a hét asztrális erő 

válik hét evilági démonná. Hogyan képes a természetük még alacsonyabbá vagy rosszabbá 

változni? És, miért volt arra szüksége a szerzőnek, hogy egy eleve pesszimista asztrológiai 

és kozmológiai tanításból demonológiai és ezzel pszichológiai tanítást faragjon. 

A  másik  kérdés  pedig  a  kommentárok  véleményére  vonatkozik.  Mert 

elfogadhatjuk,  hogy  mind  az  emberpárra,  mind  az  arkhónokra  vonatkozó  narratívának 

megvan  a  párhuzama  a  kortárs  hagyományokban,  de  azokban  éppen  ellentétes  logika 

működik.  Mert  az  angyalbukást  magyarázó  történetekben  első  az  Ádám  tiszteletére 

619 Bethge 1975, 404.
620 Stroumsa, G.: Another Seed. Studies in Gnostic  Mythology. Leiden, Brill, 1984.
621 Painchaud 1995, 483.
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mondott  nem  és  a  lázadás,  és  ezt  követi  a  bukás,  és  csak  ezután  következik  be  a 

paradicsombeli  csábítás.  A  gigászok  története  pedig  a  kiűzött  emberpár  történetéhez 

illeszkedik, és ebben játszik fő szerepet a bukott angyalok tanítása. 

A lehetséges válasz

A feltett kérdéseket két oldalról közelítem meg.

Az egyik a traktátus struktúrájára épül,  és a traktátuson belül keresi a helyét  az 

idézett  szövegeknek.  A  másik  a  koncepció  egésze  alapján  a  kortársak  beszámolóihoz 

fordul,  hogy a szövegrész forrására kínáljon egy lehetőséget.  Mindkettő hipotetikus,  de 

talán elegendő mértékben támaszthatja alá a lehetséges olvasatot.

 A strukturális érv

 

Elemzésünk szempontjából az bír kitüntetett jelentőséggel, hogy bár a két történet 

nem egymást  követi  a  traktátusban,  mégis  szorosan  összetartoznak,  a  két  történet  ok-

okozati viszonyban áll egymással. A viszony azonban nemcsak logikai és narratív, hanem 

kimutatható a két történet struktúrájában és a terminológiában. 

Mindkettő  a  bűnnel  és  büntetéssel  áll  összefüggésben,  és  mindkét  motívum  az 

evilági,  anyagi  létezés  feltételeinek  kialakulására  adott  válaszként  értelmezhető.  Más 

szóval, a motívumok a rossz eredetének, evilági jelenlétének egyik aspektusát érintik, és 

adják a sajátos értelmezését a mitologikus kontextusban. 

Általánosabban fogalmazva azt  mondhatjuk,  hogy mindkét  motívum az evilágot 

jellemző emberi  kondíció eredetmítoszaként értelmezhető.  Vagyis  annak a helyzetnek a 

közvetlen  kialakulását  mondja  el,  amely  az  emberi  történelmet  jellemzi  (a  bukott  és 

megátkozott embert és a folyton jelenlévő, közvetlen démoni befolyást) egészen a végig, a 

beteljesedésig (szünteleia) és az ismeret kinyilatkoztatásának a helyzet leleplezésében van 

szerepe, megszűnni csak az igazak számának beteljesedésével és a világ elmúlásával fog.

A közös motívumok. 1.) A szenvedély (a harag, vagy az irigység és a féltékenység), 

ami kiváltja a büntetést.  Ez azért  lényeges  motívum, mert mind az arkhónokat,  mind a 

Szophia zoét, vagyis az égi világ tagját jellemzi. 2.) Közös az okozat is, a büntetés módja, 

földre vetés (az arkhónok esetében a bűnös föld) és 3.) közös a büntetés helye: a föld, az 

anyagi  világ.  4.)  Közös  az  állapot  megváltozása.  Az  arkhónok  esetében  ez  világosan 

állapotváltozással,  a  természetük  megváltozásával  jár,  az  ember  esetében  ez  talán  nem 
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evidens, de a gyümölcsevéssel és a levetéssel kapcsolatban elhangzottak egyértelműen ezt 

implikálják. 

Ha szorosan a történetek értelmezésénél maradunk, röviden úgy foglalhatjuk össze 

az eddigi megállapításokat, hogy a mind az ember, mind pedig az arkhónok büntetésből 

kerülnek  a  földre.  Más-más  okból,  de  valamilyen  felettes  hatalom  által  bűnként 

aposztrofált tett következményeként. Azt hozzátehetjük, hogy a mitologikus történetekben 

a földi szféra a végső állapot (nincs lejjebb), ami a kortársak alvilágképzeteivel esik egybe, 

vagy  a  felemelkedés  (a  visszatérés)  vagy  az  elmúlás  oldja  majd  fel.  És  azt  is 

megjegyezhetjük, hogy annak ellenére, hogy nem jelenik meg a szó szoros értelmében a 

szövegben, a traktátus tanítása szerint hét arkhón kerül a földre és válik evilági démonná. 

De azt  hozzá kell  tenni,  hogy ez nem az a hetesség,  amely a világ kezdetén  szférikus 

hatalmakként megszületett.

A külső forrásra vonatkozó hipotézis

Láttuk, hogy a történetben az emberre mondott átok következményeként űzi el az 

arkhónokat egeikből Pisztisz Szophia. A szakirodalom véleménye az, hogy a szövegnek 

nincs  valódi  párhuzama  a  kortárs  világban  és  a  kommentárok  a  Ter  6,1-4-re  épülő 

angelológiai  tanítások hatását  feltételezik  a szöveg létrejöttében.  Elfogadva azt,  hogy a 

történet alapját ezekből a tanításokból formálhatták meg, a továbbiakban egy, a lehetséges 

forrásra vonatkozó hipotézist szeretnék bemutatni.

Ehhez a traktátus forrásiahoz kell fordulni. A traktátus forrásairól nincs egységes 

vélemény,  mert  az  összetett  mitologikus  rendszer  több  hagyománnyal  is  rokonságot 

mutat622. Ezek között az egyik visszatérő elem az ophita hagyomány, amelyet az irenaeusi 

és  az  órigenészi  beszámolók  alapján  rekonstruálnak623.  Ha  megvizsgáljuk  az  irenaeusi 

beszámolót, akkor a motívumok alapján egy konceptuális párhuzam lehetősége vetődhet 

fel624.

622 De  nincs  sem  a  primér  forrásokban,  sem  a  hereziológiai  beszámolókban  olyan  rendszer,  amelynek 
megfeleltethető lenne. Ehhez lásd pl. Bethge 1989, 12.
623 A  szakirodalomban  bevett  értelmezéshez  lásd  pl.  Bonner,  C.:  An  Amulet  of  the  Ohite  Gnostic.  In:  
Hesperia Suppl. 8 (1949) 43-46+444. és Welburn, A.J.: Reconstructing the Ophite Diagram. In:  NovTest 
23/3 (1981) 261-287.
624 A  legújabb  szakirodalomban  Rasimus  monográfiájában  érintette  a  kérdést.  Ehhez  lásd  Rasimus,  T.:  
Paradise Reconsidered in Gnostic Mythmaking. Rethinking Sethianism in the Light of the Ophitic Evidence. 
NHMS 68 Leiden,  Brill,  2009. a  traktátussal  kapcsolatban említette  az irenaeusi  beszámolót,  mint olyan 
forrást, amihez illeszkedik, de elfogadja Stroumsa véleményét (Another Seed), és a történet alapjának az 1 
Hénok-ban olvasható bukott angyalok történtét tarja. Ezzel a véleménnyel szemben azt mondhatjuk, hogy a 
bukásmítosz  hasonlóságot  mutat  a  Jelenések  könyvében  is  megjelenő  motívummal,  és  csak  a  démonok 
hatásit  tárgyaló  rész  kínálhat  párhuzamokat.  De  ez  származhat  más  szöveghagyományból  is,  pl.  a  
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Az idézet így hangzik (I,30,8)625: „Azt tanítják, hogy, mivel kiüresedtek az isteni 

szubsztanciától, ő (ti. az első arkhón) megátkozta és az égből a földre vetette őket (ti. az 

emberpárt). De (azt is tanítják, hogy) a kígyót is, mivel atyja ellen munkált, a lenti világba 

vetette. A (kígyó a) hatalmába kerítette az angyalokat, akik itt vannak, és maga is hat fiat 

nemzett,  a  hetedik  ő maga lett,  hogy utánozza a  hetességet,  amely az atyja  körül  van. 

Ezeket mondják a hét világi démonnak, akik mindig az emberi nemzetség ellen vannak, és 

ellene munkálnak, mert miattuk vetették le az atyjukat.”. 

Sic quoque uacuos a diuina substantia factos, maledictos esse ab eo et deiectos a  

caelo in hunc mundum docent. Sed et Serpentem aduersus Patrem operantem deiectum ab  

eo in deorsum mundum.In potestatem autem suam redigentem Angelos qui hic sunt,  et  

ipsum sex filios generasse, septimo ipso exsistente ad imitationem eius quae circa Patrem  

est Ebdomadis. Et hos septem daemonas mundiales esse dicunt, aduersantes et resistentes  

semper generi humano, quoniam propter eos pater illorum proiectus est deorsum

Bár talán első pillantásra távolinak tűnik a párhuzam, az ophita mitológia központi 

elemei olyan koncepciót feltételeznek, amely hasonlóságot mutat a traktátusban megjelenő 

leírással.  Az ophita beszámoló főbb motívumai:  ember,  majd a kígyó (az arkhón fia, a 

nusz, Mihály vagy Szamaél626) világba/a földre vetése az égi paradicsomból, és a kígyó 

által nemzett utódok (talán az angyaloknak démonná változása), és az alsó hebdomád (a 

hetesség). A tematikus hasonlósághoz további lényeges támaszt ad az idézet kronológiája 

is: az emberpár kiűzését követi a földre űzés motívuma. Habár itt a kígyó a főszereplő.  

Ahhoz, hogy az ophiták hét világi démona és a OM bemutatott démon-koncepciója 

között  világosabb  legyen  a  párhuzam,  Irenaeus  beszámolójához  kell  kapcsolni  az 

Órigenész Kelszosz ellen írott cáfolatának egyik részletét, amelyben hét arkhóni démonról 

tesz  említést   (VI,  30,1  ἑπτὰ ἀρχόντων δαιμόνων)627.  Mivel  a  beszámoló  csak  a 

diagram leírására koncentrál és nem említ történetet, az értelmezéshez csak az szolgáltat 

segítséget,  hogy ezen démonokat  megkülönbözteti  az arkhónoktól  (a Jaldabaóth vezette 

hetességtől).  Angyalneveket  sorol  fel  és  formájukat  a  diagram  bemutatása  során,  az 

traktátusban  cím  szerint  is  említett  Salamon  könyvéből.  Erre  utal  pl.  Stuckrad  tanulmányában  és  
lehetségesnek  tartja,  bár  a  Gal  4,3-ban  is  megjelenő  sztoikheia-tan  inkább  az  arkhónok  koncepciójával 
hozható inkább összefüggésbe. In: Jewish and Christian Astrology in Late Antquity,  kül.17-18.
625. In: Rousseau, A., and L. Doutreleau (SC 264) 375.
626 Szamaél Jaldabaóth másik neve az OM traktátusban, aki Szabaóth trónra emelésével elveszíti első helyét. 
Jaldabaóth bukásának története összekapcsolható az angyalok bukásának narratívájával, és egységes 
magyarázatot nyer a traktátus narratívája a kortárs anygalbukás történetek fényében. 
627 „hét vezérlő démon” Somos Róbert fordításában (Kelszosz ellen 2008) 447.
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arkhónok  kapcsán  pedig  az  egyes  szfárákon  való  áthaladáshoz  szükséges  neveket  és 

jelszavakat. 

Mivel sem a Cím nélküli irat, sem az irenaeusi beszámoló nem tartalmaz neveket az 

alsó hetesség jelöléséhez, Órigenész listája (amely nemcsak neveket,  hanem alakokat is 

felsorol) nem nyújt támpontot628.  

Az  arkhónok  és  a  démonok  listái  közötti  viszonynak  a  szakirodalomban  nincs 

egységes és elfogadott megoldása, de általában a kettő közötti megfeleltetésekre tesznek 

kísérletet, vagy azt feltételezik, hogy két ophita lista létezett629. Ha feltételezésem helyes, 

akkor azonban nem megfelelést kell keresni az órigenészi cáfolat két listája között, mert 

más-más  koncepcióra vonatkoznak.

Itt meg kell jegyeznünk, hogy Irenaeusnál egyértelmű, Órigenésznél feltételezhető 

az,  hogy különbség van a  Jaldabaóth  által  vezetett  hetesség  és  a  Mihály  által  vezetett 

hetesség között. Irenaeusnál ez a szent hetesség és az alsó hetesség között különbséget a 

kígyó  (Mihály)  alkotja  meg  a  bukása  után,  Órigenész  beszámolójából  hiányzik  ez  a 

narratíva.

Ha  feltételezésem  helyes,  akkor  a  traktátusban  olvasható  koncepció  ennek  a 

mitológiai hagyománynak a hatását tükrözi. 

Összefoglalás az átok motívumához

A traktátusnak a bibliai büntetés értelmezése három rövid szövegrészletére épült, 

azzal  a  céllal,  hogy a  traktátus  szerzőjének  a  bűn és  az  átok  kérdésére  adott  válaszát 

illusztrálja.  Az  első  lépés  azt  próbálta  bizonyítani,  hogy  a  három  idézett  szövegrész 

szervesen  kapcsolódik  egymáshoz,  és  közöttük  a  szöveg  szerzője  ok-okozati  viszonyt 

állított fel. Más szóval a büntetés motívumát kiterjesztette az arkhónokra is. A második 

lépés pedig a narratíva eredetére kereste a választ, és követve a kutatástörténet eredményeit 

az  ophita  hagyomány  egy  részletében  próbálta  azonosítani  azt  a  koncepciót,  amely 

lehetséges forrásként szolgálhatott az átok motívumához. Ha a feltételezés helyes, akkor a 

628 Azt azonban megjegyezhetjük, hogy a beszámolóban nem az arkhónok neveit sorolja fel (őket Ialdabaoth 
vezeti és a hetességhez tartozik Iao, Sabaoth, Adonaios, Astaphaios, Ailoaios, and Horaios VI,31), hanem a 
kortárs angyaltanokból ismert neveket és alakjukat említi: (1) Michael, oroszlánhoz hasonló,30 (2) Suriel a 
bikához, (3) Raphael a kígyóhoz, (4) Gabriel a sashoz, (5) Thautabaoth a medvéhez, (6) Erathaoth a 
kutyáhozt (7) Thartharaoth (Celsus: Thaphabaoth) vagy Onoél a majomhoz hasonlók 6.30). 
629 Pl. Chadwick az origenészi munka kiadásában (Origen: Contra Celsum, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1980), 337 n 3, Witte Das Ophitendiagramm nach Origenes' Contra Celsum VI, 22-38. 
Altenberge 1993, 23skk, Denzey,N.: Stalking Those Elusive Ophites: The OphiteDiagrams Reconsidered. In: 
Kappaler, W. (ed): Essays in Honour of Frederik Wisse. ARC: The Journal of the Faculty of Religious 
Studies 33 (2005), 89–122.
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traktátus  mitologikus  rendszerében  az  ophita  hagyomány  egy  újabb  nyomát  sikerült 

azonosítani,  amelyet  a  szerző  saját  teológiájához  igazítva  használhatott  a  mitologikus 

narratíva megalkotásában. Ez azt is jelentheti, hogy a kortársak között elterjedt különböző 

bukásmítoszoknak egy újabb rétege vált leleplezhetővé a traktátus összetett  szimbolikus 

teológiájában, és ez a lehetséges hatás – éppen az ophita hagyomány alapján – egy korai 

hagyomány használatát bizonyíthatja.  

Ha  ez  a  feltételezés  helyes,  akkor  az  első  arkhón  bukásának  és  az  arkhónok 

démonokká  válásának  koncepciója  értelmezhető  az  Irenaeusnál  és  Órigenésznél 

fennmaradt ophita beszámoló alapján.
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 3.3.8 A Szabaóth történet

 3.3.8.1 A Szabaóth-elbeszélés

Az arkhónokról szóló mitologikus szövegek között  különleges státust tölt  be két 

traktátus, a Cím nélküli irat és Az arkhónok hüposztászisza. A két traktátus mitologikus 

anyagainak közötti  hasonlóságok alapján a kutatástörténet  már  korán egy közös forrást 

feltételezett.  A  hipotetikus  forrásnak  egyik  része  lehetett  az  az  elbeszélés,  amely  a 

Jaldabaóth, a főarkhón egyik fiának, Szabaóthnak a megtérését és atyja trónjára emelését 

írja  le.  Különösségét  az  adja,  hogy  párhuzamok  nélkül  áll  nemcsak  a  többi  traktátus 

elbeszélései között, hanem a kortárs világban is. 

A  két  szóban  forgó  szövegrészlet  (ArchHyp  95(143),13-96(144),3  és  OM 

103(151,32-106(154),19,  később  OM)  a  kutatástörténetben  konszenzusnak  örvendő 

vélemény  szerint  egy  olyan  elbeszélés,  amely  világosan  elkülönülő  egységként 

interpolációnak tekinthető630 és önálló perikópa631, a kozmológia szerves részét képezi, és 

mindkét szerző saját céljainak megfelelően formálta át és illesztette be a traktátusokba. 

Mindkét traktátusban a perikópát az arkhón blaszfémiája keretezi. 

Az  alábbiakban  az  OM  narratívájának  elemzésén  keresztül  közelítem  meg  a 

Szabaóth történetet. Részletes elemzésnek a szoros értelemben vett felemelés narratíváját 

vetem alá, majd röviden áttekintem a történethez tartozó többi szövegegységet. Mindkét 

részlet  célja  a  narratíva  történetének  rekonstruálása.  Ezt  egészíti  ki  az,  hogy felemelés 

története mögött feltételezhető egy olyan forrás, amely terminológiájában is meghatározó 

szerepet játszott. 

Ezt követi a Szabaóth történetre vonatkozó kutatástörténet áttekintése, majd ezek 

eredményei alapján a traktátus lehetséges forrásának a felderíése 

A  proklamációt  kommentálva  a  szerző  az  arkhón  alsóbbrendű  kvalitásait632,  a 

hübriszt és aszebeiát jelentő tudatlanságot mutatja meg, mert egyszerűen nem tud a fenti 

világról, saját származásáról, és alárendelt szerepéről.   

630 Böhlig-Labib, 1962, 49. 
631 Fallon 1978, 7.
632 Vö.: Luttikhuizen 2004, 148-160.
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Az OM narratívájában Pisztisz utasítja helyre,  de nem az ArchHyp-ban szereplő 

megkötözés  és  Tartaroszba  taszítás  következményével,  hanem  prófétikus  hangon  a 

teremtett  világ végéről beszél:  a halhatatlan,  fénylő  ember  létezéséről,  aki  kinyilvánítja 

magát teremtményeiben, eltapossa őket, hogy a mélységhez térjenek vissza, hogy elmúljon 

a  hiány,  amely  az  igazságból  jelent  meg.  Az  eszkatológikus  jóslat  alatt  megjelenik 

nagyságának képe a vizeken, majd visszatért fényéhez (103, 15-32). 

 3.3.8.2 A felemelés narratívája 

sa\b\a\w\q de pShre \nialda\b\a\w\q \ntareFswt\m a?

tsmh \ntpistis aFHumnei ero[s  aF\r]633katageinwske 

\mpeiwt A szöveg szerint, amikor  hallotta Pisztisz hangját,  dicsőítette  őt és elítélte 

atyját. (103, 32-35). Ezt egészíti ki az, hogy „Pisztisz szavára, áldotta őt, mert tanította a 

halhatatlan emberről és fényéről.  eJ\n pSaJe \ntpistis634?  [aF]T eoou 

nas Je astamoou aprwme? \n?aqanatos m\n peFouoein 

(104,1-3) 

A  töredék  Pisztisz  kijelentését  említi,  és  ezzel  is  utal  arra,  hogy  a  következő 

mondatban nem a hang, hanem a tanítás a domináns elem. 

Feltételezésem szerint a szerző a narratíva megalkotásáahoz a kortárs keresztény 

hagyományban megjelent keresztségi szertartás elemeit és terminológiáját is felhasználta. 

A hipotézishez ez a mondat szolgáltatja az első argumentumot. Pisztisz hangja és szava635 a 

teofánia szimbolikájára utalhat, a tanítás pedig a hitvallási formulát.  

A  következő  mondat  az  ítélet  végrehajtásának  módját  mutatja  meg.  Pisztisz 

kinyújtotta ujját és fényt adott neki fényéből, (hogy ez legyen) atyja elítélése (104, 3-6). 

tpistis de tsofia asswt \mpesthhbe ebos636 aspwHt 

aJwF \nouoein/ ebol H\m pesouoein aukatakrima 

\mpeFeiwt

633 A szövegrekonstrukció konszenzus értékű Painchaud 1995a 160. 
634 Ha elfogadjuk, hogy a SaJe lehet a logosz fordítás (Crum 613b), akkor ez megerősíti a feltételezett 
keresztény hatást, ebben az esetben a hit logoszáról beszél a szerző.
635 A feltételezés erősítjhet az a párhuzam, amely Pisztisz és az ophia hagyomány első nő (a Szenlélek) 
alakjai között van. Ehhez lásd később.
636 ebol, Layton 1998, 42.
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Az ítéletet és az eredményt kiterjeszti és összefoglalja a következő: amikor fényt 

kapott  Szabaóth,  nagy hatalmat is kapott  a káosz minden erői ellen.   sabawq/ Ge 

\ntareFJi ouoein aFJi ounoG \necousia eHoun endunamis 

throu \mpxaos 

A következmények a névadáshoz vezetnek, „attól a naptól nevezik úgy, hogy erők 

ura. Jim pHoou et\mmau aumoute eroF Je pJoeis \n\nGom

A narratíva Szabaóth alakjára koncentrál.  Feltételezhetően azért,  hogy a biblikus 

hagyomány  hatását  kifejezésre  juttassa637.  Az  idézet  alapján  a  dramatizált   történet  a 

névadásban kulminál,  és ennek részletes leírását  adja a szerző.  A traktátusban betöltött 

szerepe is világos: az arkhón egyik fia hatalmat kap saját atyja és a többi arkhón felett.

A hipotetikus forráshoz viszonyítva jelen esetben elegendő arra utalni, hogy ha a 

történet mitologikus keretén kevésbé, de Szabaóth jellemzésében világosan felismerhető ez 

a hatás. A narratíva színhelye a víz (vagy vizek), az égi hangot Pisztisz képvisel, amelynek 

a fent említett módon a tanítás (mondás) jellegét is megőrizte a szerző. Az invesztitura és a 

új  név  megszerzése  ezt  a  párhuzamot  erősíthetik.  A  tanítás  tárgya  az  égi  ember,  aki 

megfeleltethető a keresztény hagyomány Krisztus alakjának. Ezt a hipotézist támogatja a 

fény a fénytől és az ítélet kifejezések.   

A következő sorok más aspektusból mondják el ugyanezt a történetet. 

aFmeste peFeiwt pkake auw teFmaau pnoun 

aFsixane ateFswne pmeeue \mparxigenhtwr pet\nna 

et\nnhu HiJ\n \mmoou

104,10-13 meggyűlölte  atyját,  a sötétséget,  és anyját,  a  mélységet,  és megutálta 

nővérét az az első nemző (az arkhigenetór) gondolatát, aki a vizek felett lebegett. 

A szerző visszatér a Genesis kontextusához azért, hogy jellemezze a szereplőket, 

akik a Ter 1,2 perszonifikált fogalmaiként jelennek meg a narratívában638. 

A mitologikus narratívában a fény hatása miatt háború tör ki (104,13-17):  fénye 

miatt  a  káosz  minden  hatalma  irigykedett  rá,  és  amikor  megzavarodtak,  nagy  háborút 

indítottak a hét égben etbe peFouoein de anecousia throu kwH 

637 A kommentárok között megjelent lehetséges értelmezésekhez később részletesen visszatérek
638 Megjegyezhetjük, hogy a keresztség teremtési szimbolikája szintén domináns elem volt már a korai 
keresztény hagyományban is, és párhuzamot jelölhet az is, hogy a szertartás kitüntetett eleme volt az 
ördögűzés ill. a sátán megtagadása is.
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eroF \nte pxaos  auw \ntarouStort\r  aueire \nounoG 

\mpolemos H\n tsaSFe \mpe

Az idézet dramatizált történetének terminológiája visszautalhat Pisztisz zavarának 

történetére (99,29-100,1), de, ami ennél lényegesebb, hogy a hiányzó pontos szubjektum 

miatt  –  a  szerző  csak  utal  (peFouoein) –  felvetődhet  az  is,  hogy ez  a  fény nem 

Szabaóth  alakjához  kapcsolódik,  hanem  az  első  emberhez  és  a  hét  ég  korábban  leírt 

pusztulásához (102,27-34). Ebben az esetben a fókusz Szabaóth alakján van  

A folytatás Pisztisz segítségét pontosítja azzal, hogy a fényt-adás motívumát bontja 

ki  (104,17-20): aztán,  amikor  Pisztisz Szophia látta  a háborút,  küldött  Szabaóthnak hét 

arkangyalt  fényéből.  tote tpistis tsofia \ntaresnau 

appolemos asJoou \nsabawq ebol H\m pesouoein \nsaSF 

\narxaggelos

És  ennek  következménye  az,  hogy Szabaóth  a  hetedik  égbe  kerül,  ami  szintén 

azonos a név megszerzésével. Felemelték őt a hetedik égbe és (úgy) álltak előtte, mint a 

diakónusok autorpF eHrai+ etmaHsaSFe \m pe  auweHratou639 

Hi teFHh Hws diakonos 

 A mitologikus  történetben  ez  Szabaóth  hatalom átvételének  a  kezdő  mondata. 

Felismerhető,  hogy  a  névadással  függ  össze,  és  a  diakónos  terminus  alapján  az  is 

egyértelmű, hogy a narratíva a keresztény hagyományból merít.

Ha tovább gondoljuk  a  fentebb  említett  keresztségi  szertartás  elemeit,  akkor  itt 

újabb elemet ismerhetünk fel, mert az újonnan keresztelt ember átöltöztették, megkenték, 

majd a kriszmával való megkenés után a baptisztériontól a püspök és a papság vezetésével 

átvonul a templomba, amely a beavatottnak az egyházba való bevezetését szimbolizálja640. 

 3.3.8.3 A Szabaóth-történet további története

 3.3.8.3.1 A lakhely

Ennek a szimbolikának a hatását erősítheti  meg a következő mondat  is,  habár a 

mitologikus  történetben  egyértelműen  Szabaóth  játssza  a  fő  szerepet  (104,22-26):  újra 

639 Crum 537b
640 Az egyház gyakorlatához: Schmemann, Of Water and the Spirit. 1974 (magyarul Vízből és Szentlélekből 
2012), vö még Daniélou, Bible and liturgy 1956, a leírásokhoz, pl Szent Ambrus, A misztériumokról, 
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adott neki (még) három arkangyalt,  királyságot alapított neki, mindegyik felett,  hogy ez 

legyen lakhelye a káosz tizekét istene felett.  palin asJoou naF \nkeSomt 

\narxaggelos assm\n tm\ntero naF \ntpe ouon nim 

Jekaas eFnaSwpe \mpsa nHre \mpmntsnoous \nnoute 

\mpxaos 

A  lakhely  alapítása  és  királyságként  való  definiálása  a  mitologikus  történetben 

Szabaóth birodalmának a megalapításáról szól. Értelmezéséhez két lényegi aspektust kell 

megvilágítani.  Az  egyik,  hogy  a  traktátus  mitologikus  rendszerében  a  hetedik  ég 

Jladabaóth helye volt, most Szabaóth átveszi hatalmat. Ennek kulcspontja az, hogy Pisztisz 

v. Pisztisz Szophia nem teremt, hanem létrehozza, megalapítja (sm\n) a királyságot. Ehhez 

kapcsolódik szorosan, és magyarázattal  is szolgál a másik aspektus,  amely szerint ez a 

keresztény szimbolika további hatásaként,  annak a továbbgondolásaként kell  vagy lehet 

értelmezni az idézetet. 

A tizenkét isten kifejezés máshol nem jelenik meg a szövegben, de feltételezhető, 

hogy a JánAp és az EgyiptEv traktátusok mitologikus  rendszereiből  ismert  asztrológiai 

hatással kell számolni, és itt az állatjegyek szimbólumát értelmezte a szerző.     

A következő sorok újra a lakhely értelmezéséhez adják, de a perspektíva változik, 

mert megjelenik a nyugalom helye terminus amit a metanoia miatt kap Szabaóth. És ehhez 

tartozik az is, hogy Pisztisz adta neki leányát nagy hatalommal, hogy tanítsa mindenről, 

ami létezik a nyolcasságban. 

\ntare sabawq de Ji ptopos tanapausis epma 

\nteFmetanoia eti atpistis T naF \ntesSeere zwh641 

m\nnounoG \necousia Jekaas esnatamoF anetSoop throu 

H\n tmaHSmoune 

 3.3.8.3.2 A trón-szekér (104,31-105,19)

Szabaóth a hatalommal egy trónt alkot, egy kéruboknak nevezett kocsit, amelynek 

négy sarkain  nyolc  alak van (ez össz.  64),  amelyet  a  hét  arkangyal  és  Szabaóth  72-re 

egészít ki. A szerző szerint a trónszekér a tüposza a 72 istenek, akik a népek nyelvei felett 

641 Layton 1989, 44.
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uralkodnak. Ezután Szabaóth a trónra sárkányalakú angyalokat (szeráfokat) alkotott, akik 

szüntelenül dicsőítik. 

A bibliai hagyomány egyértelműen jelen van a szövegben, a kutatók főként zsidó 

hagyomány hatását feltételezik. 

 3.3.8.3.3 Az egyház 

A  trónszekér  után  Szabaóth  megteremti  az  angyalok  egyházát,  az  elsőszülöttet, 

Izraelt (az ember, aki látja Istent), a másodikat Jézus Krisztust (a nyolcadik égben lévő 

megváltó  képmása),  és  aki  a  jobbján  ül  a  trónon  (amit  tisztelnek,  ouqronos 

eFtaeihu)  és  baljára  ült  a  Szentlélek  szüze  dicsőítve  őt.  Hét  szűz  állt  előtte  (ti  a 

Szentlélek  szüze  előtt),  akik  hárfákkal  (κιθάρα),  citerákkal  (ψαλτήριον)  és  trombitával 

(σάλπιξ) dicsőítették őt (ti. Szabaóthot).642 

 3.3.8.3.4 A tanítás

A mitologikus történet visszatér a korábbi részlethez. Mert arról beszél a szerző, 

hogy a Szabóth a felhőbe rejtett fény-trónján ül és csak Szophia (a) Pisztisz643 volt vele, aki 

tanította a nyolcasságban lévő dolgokról, hogy  

 3.3.8.3.5 Igazság és igazságtalanság 

A  szerző  egy  új  háromságot  nevez  meg  (106,11-18)644:  Szophia  elválasztotta  a 

sötétségtől, és a jobbjára ültette, baljára pedig az első arkhónt (arxigenetwr). Attól 

a  naptól  nevezik  a  jobbot  igazságosságnak,  δικαιασύνη),  a  balt  pedig  az  első  arkhónt 

ιgazságtalanság (’αδικία)645. 

642 Az egyház és a háromság fenti variánsának értelmezéséhez később visszatére.
643 atsofia <n>tpistis. Ehhez Layton 1989, 46. 
644 A szövegrész értelmezéséhez a későbbiekben visszatérek.
645 A JánAp mitologikus konstrukciójában Jaldabaóth nemzette Évától Jahvét és Elohimot, akik az igazságot  
és a gonoszságot képviselték (BG 62,10-12). A szamáralakú Tüphón két fiáról Plutarkhosz is tud, nevük 
Jeruzsálem és Iudaiosz (de iside 31).
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 3.3.8.3.6 Demonológia és angelológia

Az első arkhón újabb teremtése (a halál,  majd 49 démon) és az ezt követő Zoé 

teremtése (hét jó erő, jó szellemek után a szerző visszatér Pisztisz képmásának a vizeken 

való megjelenéséhez. Ez világosan jelzi a Szabaóth elbeszélés végét.

 3.3.8.4 A Szabaóth történet elemei

Az elbeszélés  kereteit  a fény megjelenése,  és Szamaél  két  blaszfémiája  adja.  A 

traktátus elbeszélésében Szabaóth először Jaldabaóth fiai, a hat arkhón között tűnik fel, a 

listán Jaót követve ő a harmadik, androgün természetének megfelelően női neve is van, 

istenség (mntnoute 101, 30). Az ArchHyp szövege szerint Jaldabaóth hét fiat nemz, ő 

maga felettük,  a nyolcasságban van. Szabaóth elhelyezése nem egyértelmű az OM-ben, 

mert, amikor Jaldabaóth Szabaóth helyére nemzi a halált, akkor azt a hatodik égbe ülteti. 

Az első blaszfémiát követően Pisztisz szavait hallva, Szabaóth dicsőítette (hümnein) őt. A 

felemelés  magyarázatában  a  szerző  nem  Jaldabaóthot  nevezi  atyjának,  hanem  a 

perszonifikált erőkön keresztül az Ter 1,2-ben szereplő fogalmakat perszonifikálja és ad 

ezzel kozmológiai értelmezést a szövegnek646. A traktátusban a nővér alakja a vizek felett 

lebegő Szellem azonosítása áll,  de Jaldabaóth gondolatára (ennoia) vonatkoztatva, bár a 

szöveg korábban pronoia névvel illette647. 

Ha  a  történet  elemeire  koncentrálunk,  akkor  megállapíthatjuk,  hogy  Szabaóth 

felemelése  és  trónra  ültetése  a  teremtett  világ  rendjén  belül  marad,  a  hetedik  égben, 

szemben a ArchHyp elbeszélésével,  ArchHyp  ahol a nyolcadik  szférába jut.  Nevét  az 

„erők ura”ként (a káosz erőinek ura) adja meg a szöveg, ami a bibliai titulus tükörfordítása 

(OM  104,10,  dšoeis  nnšom,  a  gör.  küriosz  tón  dünameón  fordítása648).  Az  erők  az 

arkhónokra vonatkoznak, akik felett a fentről kapott fény által gyakorolja a hatalmat. Nem 

új nevet kap, hanem a születésekor kapott név jelentését nyeri el. 

Az ArchHyp a  dünamiszt  Szabaóthtal  kapcsolatban  használja  (az  erők arkhónja 

92,8 és erők istene, pnoute nndünamisz 95,23, míg az arkhónok erejét, vagy erőtlenségét a 

kopt šom és a belőle képzett szavakkal fejezi ki649. Jaldabaóth legyőzése nem teljes, mert a 

letaszított folytatja démoni tevékenységét. Ez a ArchHyp szövegében jóval egyértelműbb, 

646 Ehhez lásd fentebb a terinológiai elemzés vonatkozó részét.
647 Ehhez lásd az első arkhón alakjának elemzését.
648 Böhlig-Labib  1962, 51
649 Vö. Kaiser 2006, Anhang 3.
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mert  ott  a  Tartaroszba  taszítása  világosan  alvilági  birodalmát  jelöli.  Felemelése  nem 

teremtői  minőséget  vagy  aktivitást  jelöl,  az  ég  és  föld  megalkotása  Jaldabaóthhoz 

kapcsolódik650, Szabaóth funkciója szerint uralkodik a nyugalom (anapauszisz) helyén, de 

ez limitált, a világ végéig tartó hatalom a káosz tizenkét istene felett. Koronát és palástot 

nem kap, a királyi invesztitúra nem teljes, a szerző a trón leírására helyezi a hangsúlyt. 

Azáltal,  hogy  Pisztisz  jobbján  az  igazságosságnak  felel  meg,  alakja  a  törvényhez 

kapcsolható  (talán  éppen  a  közvetítéséhez).  Jaldabaóth  lekerülve  trónjáról  Szabaóth 

helyére a halált nemzette, amely azt is magában foglalja, hogy nem egyszerű helycseréről 

van  szó,  mert  a  Jaldabaóth  letaszítása  nem  végleges  legyőzését  jelenti,  inkább 

felségterületének  csökkenését,  vagy  áthelyeződését  egy  alóbbrendű  szférába.  Szabaóth 

vélhetően az ember teremtésében sem vesz részt (erőkről beszél a szöveg). 

A kommentárok véleményét elfogadva mondhatjuk, hogy Szabaóth kerub-trónja az 

Ezékiel 1,5-10-től induló, majd az apostolok szimbólumainak is megfeleltetett hagyományt 

követve oroszlán,  bivaly,  ember és sas alakokat ábrázolja,  a 72 isten és nyelv az LXX 

szövegére és a  72 tanítványára  enged következtetni.  A nyolcasságban található  angyali 

egyházat prototípusként használva Szabaóth a hetedik égben létrehozott angyali egyháza 

szintén keresztény háttérre mutat, a Zsid 12,23-ra építve. A keresztény Szentháromságot 

imitálja Szabaóth, Jézus Krisztus, és a Szent Szellem Szüze háromság. Hasonló elgondolás 

állhat a Szabaóth előtt álló hét szűz (parthenoi) alakja mögött is, akik hárfákkal, citerákkal 

és trombitákkal dicsőítik. Két fia, az elsőszülött Izrael és Jézus Krisztus szintén keresztény 

forrásra utal, és polémia nélkül állítja egymás mellé az alakokat, bár itt Izrael az egyházra 

is utalhat, a keresztény hagyománynak megfelelően. A Lk 22,69 áll talán a legközelebb az 

elképzeléshez (Isten hatalmának jobbján) Egy kopt mágikus papirusz szövegében Jézus azt 

mondja, hogy ő „Izrael-Él, Jao Szabaóth ereje (tidünamisz nte Iao: Sabaóth), Barbaraóth 

nagy ereje”651. 

Az eddigieket   röviden összefoglalva az a következtetés vonható le, hogy (1.) a 

Szabaóth  elbeszélés  struktúrája  a  traktátus  korábbi  részeinek  feleltethető  meg,  szerves 

részét  képezi,  amellyel  a  szerző  célja  vélhetően  a  kozmogónia  egy  új  fokának 

megvilágítása volt (2.),  és ennek antropológiai következménye is kitüntetett652. Ebben is a 

fény megjelenése játssza a fő szerepet, a különbség a korábbi részekhez képest abban áll, 

hogy a Szabaóth alakjának jutattot erő Pisztisz fényének segítségével az arkhónok legfelső 

650 Ez az egyetlen olyan szöveg a Nag Hammadi könyvtárban, amely a fent és a lent teremtésével érinti az ég 
és föld teremtését.
651 Kropp 1930, I. 48. idézi Fossum is 1985, 189.
652 Fallon 1978, 115-116.
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szférájába emelkedik. Az elbeszélés belső struktúráját a bűnbánat, a felemelkedés, a trónra 

ültetés,  tanítás  a  felső  világról  (a  nyolcasságról),  majd  az  angyalok  és  az  egyház 

megteremtése alkotja. Szabaóth szerepköre kiterjed az uralkodói és ítélkező minőségére, az 

angyali  egyház létrehozásával papi szerepe is van, neve alapján pedig militáris,  vezetői 

funkciókat  tölt  be.  Az  elbeszélést  megelőző,  kísérő,  és  követő  motívumok  alapján 

feltételezhető,  hogy a  keresztény hagyomány  hatásával  is  számolnunk  kell  a  Szabaóth 

elbeszélés értelmezésében. 

A bűnbánat és a felemelkedés hasonló értelmezései alapján a Szabaóth elbeszélés 

párhuzamát  kínálhatja  a  gnosztikus  szövegeket  jellemző  Szophia  alak653,  vagy  tágabb 

értelemben  a  teremtett  ember  sorsa  is.  Az  arkhónok  rendjébe  illesztett  felemelkedés 

azonban más hagyományra enged következtetni. 

 3.3.8.5 A mitologikus narratíva értelmezése

Az elbeszélés egészének értelmezési hagyományában Böhlig szövegkiadásában és 

kommentárjában  egy  önálló  egység  beillesztését  feltételezte,  amely  főként  a  zsidó 

misztikán  alapuló  anyagot  dolgozott  fel.  Konszenzus  értékű  felvetését  a  későbbi 

kommentátorok  átvették.  Tardieu  szerint  a  traktátus  kozmogóniai  idejének  teogóniai 

részében  szorosan  összekapcsolódik  Pisztisz  válasza  a  Első  arkhón  és  világának 

eszkatológikus  elpusztításáról,  és  a  Szabaóth  epizód,  amely  Jaldabaóth  elítélését,  és 

Szabaóth Pisztisz Szophia általi visszaszerzését mutatta meg.654 Bethge disszertációjában 

utal a Pisztisz Szophia szövegére (234,5-20), a kopt angyaltanokra, és zsidó apokaliptikus 

hagyományokra,  amelyek  befolyással  lehettek  az  elbeszélésre655.   Az  arkhónok  és  a 

platonikus hagyomány kapcsolatát feltételezők között Quispel a János apokrüphon (később 

JánAp) első arkhónjáról írott tanulmányában utalt a platonikus befolyás lehetőségére, és az 

OM és az ArchHyp hagyományát gondolta korábbi állapotúnak. A prototípust az orphikus 

Phanész mitikus figurájában gondolta el, és ez azonosult a szamaritánus hagyományban az 

Úr angyalának koncepciójával.656 

Broeck tanulmányában a JánAp arkhónjai és az platonikus ifjú istenek párhuzamát 

mutatta  ki,  és  ezzel  a  pszichikus  és  az  anyagi  test  megalkotásának  hasonlóságát.657 A 

653 Ehhez vö. Kaiser 2006 326-327
654 Tardieou 1974 kül. 52-53. és 66.
655 Bethge 1975 II. 244-245
656 Quispel 1978 1-33
657 Broeck 1996 67-85.
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platonikus  hatás  nem  zárható  ki  az  arkhónok  értelmezése  és  a  koncepció  lehetséges 

alkotóelemeként, de a platonikus hagyomány nem ismer olyan sémát, amelyben aa első 

arkhón helyét  és  tisztét  egyik  megtérő  fia  veszi  át.  Broeck szerint  a  JánAp szövege a 

platonikus hagyománynak megfelelően egy olyan tendenciába illeszkedik, amelynek célja 

az volt, hogy a teremtőt eltávolítsa a az ember teremtésétől. Ennek megfelelően az első 

állapotot az OM tükrözi, amelyben Jaldabaóth egyedül teremti az eget és a földet, és fiaival 

együtt az embert. Az ArchHyp-ban már különbséget tesznek az első arkhón és a hét arkhón 

között, és az arkhónok teremtik az embert, akik közé talán Jaldabaóthot is beszámítják, míg 

a  JánAp szerint  Jaldabaóth  teremti  az  eget  és  a  földet,  és  az  ember  teremtését  a  hét 

planetáris  erőre hagyja658.  Barc az ArchHyp kommentárjában arra  utalt,  hogy Szabaóth 

felemelése  és  Jaldabaóth  Tartaroszba  zárása  a  bibliai  hagyományokat  feltétezhet,  és  a 

teremtő  isten  és  a  törvény  istenének  helycseréjeként  értelmezhető.659 Fallon 

monográfiájában szakított Böhlig feltevésével és egy gondosan átdolgozott résznek tartja a 

Szabaóth  értelmezést,  amely  zsidó  hagyományon  alapul,  és  nem  befolyásolta  az 

újszövetségi  iratokat,  sem azok  nem voltak  rá  befolyással.  A  két  elbeszélés  elemzése 

alapján  az  ArchHyp-ban  fennmaradt  hagyományt  tekinti  elsőnek,  ahogyan  korábban 

Bethge660, míg az OM egy későbbi állapotot tükröz. Szabaóth ábrázolásában három alak 

keveredését mutatta ki: Az Ószöv. istene, egy vezető angyal és egy apokaliptikus látnok661. 

Jaldabaóth alakját hasonlóképpen értelmezi, de ott Szent Mihály arkangyalt nevezi meg a 

vezető angyal figurája mögött. Az OM értelmezésekor szintén utal Szent Mihály alakjára, 

de ekkor már a Fény Ádám megjelenésének hagyományához illesztve. Feltevése, amely 

Mihály felemelése és a Szabaóth történet között látta a párhuzamot, ma konszenzus értékű 

a modern kutatásban. Bár a hipotetikus konstrukció több olyan pontot feltételez, amely a 

szerző eredeti koncepciója miatt (intertestamentális és rabbinikus júdaizmus, és a Merkaba 

misztika  alkotta  zsidó  háttér  és  keresztény szerző)  nem tartható,  pl.  hogy a  szövegben 

keresett  keresztény  hatásokat  az  Újszövetség  irataira  redukálja,  vagy  forrásait  jórészt 

későbbi korokból vonatkoztatja  az első századok teológiai  vitáira.  Szorosan a Szabaóth 

elbeszéléshez  tartozóan  az  a  kritika  is  megfogalmazható,  hogy  értelmezése  szerint  a 

keresztény hagyomány nem ismer Krisztus mellett más felemelkedő és trónra emelt alakot. 

Painchaud kommentárjában a jánosi Jelenések dominál, mert a szerző Szabaóth és a Jel 13 

658 Broeck.1996, 71.
659 Barc 1980 124-125.
660 Bethge 1975, 243.
661 Fallon  1978, 90.
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vadállat alakja között feltételezett párhuzamból építkezik662, és csak az egyes verseknél utal 

a 12 lehetséges befolyására, pl a háború motívumának esetében663.  

Segal  képviselte  azt  a  véleményt  –  a  teremtésre  vonatkozó  rabbinikus 

hagyományok és a fennmaradt cáfolatok vizsgálatára alapozva –, a teremtésben résztvevő 

angyalok,  köztük  Mihály,  tanára  következtethetünk664.  Az  OM  elemzésekor  Szabaóth 

alakja mögött egyrészt megváltói szerepet, másrészt az ideális hívő modelljét látja, aki a 

judaizmustól és a (kereszténységtől) a gnosztikus hit felé lép665. Fossum  a gnoszticizmus 

szamaritánus  eredetét  kutatva  vetette  fel,  hogy  Szent  Mihály  alakja  áll  az  ophiták 

Jaldabaóth figurája mögött.666  A Nag Hammadi szövegek fejlődésében Broeck elemzését 

követte. A Szabaóth alakja mögött a judaizmusban elterjedt isteni közvetítő alakot látott, az 

OM szövegéhez legközelebbinek a felmagasztosult Ádám figuráját gondolta667.

A  kutatástörténetben  felmerült  a  keresztény  hagyomány  lehetősége  is.  Bethge 

szerint  Szabaóth  felemelésének  orthodox  verziója  Mihály  arkangyal  invesztitúrája 

lehetett.668 Az  apokrif  irat669 átfogó  és  egységes  képet  rajzol  Mihály  arkangyalról670, 

teremtéséről,  tisztéről,  kűzdelméről,  felemeléséről,  és  kultuszáról,  de  a  szöveg  kései 

datálása miatt csak kérdéses bizonyítéka lehet a korábbi századok Mihály hagyományának. 

Szent Mihály arkangyal és a lázadó angyal közötti harc és a Sátán letaszításának 

toposza  elterjedt  és  ismert  volt  a  zsidó  és  keresztény  hagyományban  is.  Habár  a 

forrásokban  nincs  egységes  kép  Szent  Mihályról671,  a  különböző  spekulációk  jelentős 

szerepet  töltöttek  be  pl.  a  korai  krisztológia  formálódásában,  és  a  kozmológiai  és 

asztrológiai elképzelésekben is. A korai keresztény hagyományban, funkcióit többségében 

a zsidó iratokból átemelve Szent Mihály arkangyal az angyalok és az égi erők fővezére 

662 Painchaud 1995a, 300-307. ez összefüggésben azzal, hogy a szerző a Jel kommentárt sejt a traktátus egyik 
forrásaként.
663 Painchaud 1995a, 311-312.
664 Segal 1977. kül.135-146
665 Segal 1977, 251.
666 Fossum 1985, 326.
667 Fossum 1985, 304. Ugyanitt,  a 127.lj-ben Fallon értelmezésének kritikájaként  azt  állapítja meg,  hogy 
konstrukciója nem képes számolni Szabaóth képének fontos elemeivel.
668 Bethge 1975, 245.
669 A fajjumi és saidi dialektusban megmaradt szöveghez Müller,  C.D.G. 1962. A kopt apokrifben Jézus 
osztja  meg  tanítványaival  a  teremtés  titkait,  amely  számos  ponton  kínál  párhuzamokat  a  gnosztikus 
értelmezésekhez, pl. első teremtény (arkhéplaszma) Szaklitabóth (saidi, aki az eget és a földet feldúlta) az 
első  arkangyal,  őt  követi  Szent  Mihály.  A Gábriel  iratban  az  első  teremtmény nevét  a  sötétség  fiaként  
magyarázzák. A bukás okát az Ádám és Éva könyvekből jól ismert módon, Ádám imádásának elutasításában 
jelöli meg a szöveg. A tengerbe, a káosz völgyébe zuhan, az őt követő angyalok démonokká váltak, és a 
levegőbe zuhannak.
670 Vö: Esbroeck, M. van szócikke: Michael, the Archangel, Saint. Coptic Encyclopedia V Atija, A.S. ed.,  
New York-Toronto-Oxford: MacMillan 1616b-1620a. 
671 Vö. Lueken, W. (1898) Bousset nyomán a korai keresztény krisztológia fejlődéséhez közvetlen viszonyt  
feltételezett a zsidó iratokból kiolvasható Mihály alakja és a felmagasztosult Krisztus között.
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(arkhisztratégosz)672, a Sátán és a gonosz legyőzője, az igazak imádságainak közvetítője, 

főpap, és az egyház védelmezője is673. Arkhónnak, vagy az ég arkhónjának is nevezik, és 

ismerik  az  ég  erőinek  uraként  is,674 ahogy  a  fényen  vagy  trónon  ülésének  toposza  is 

elterjedtnek mondható. 

Kozmológiai és asztrológiai értelmezésekben a 7 arkangyal között Mihályt is egy 

bolygóhoz rendelték, vagy a hét egyik napjához. A bolygók és arkangyalok azonosítása 

nemcsak a zsidó és keresztény körökben terjedt el, hanem filozófiai érdeklődésre is számot 

tartott, különösen az újplatonikus iskola képviselői között.675 

A teremtésben résztvevő angyalokról vallott nézet kialakulásának bizonyítékaként a 

már  fentebb  említett  hereziológiai  hagyományt  kiegészítve  megemlíthető  pl.  pszeudo 

Kelemeni  iratok tanúsága. Simon szájából hangzik el az a megállapítás a az arkhónról, 

hogy az  eredetileg  Isten  eszköze  volt,  csak  később elfordult  tőle:  Ő (Isten)  elküldte  a 

teremtőt, hogy alkossa meg a világot, és az, mikor megalkotta, önmagát adta ki istennek 

(Rec II 57). Szatornilosznál (Menander követője) jelenik meg az, hogy a világot hét angyal 

teremtette  (Iren  adv.haer  1,24),  akik  közül  az  egyik  a  zsidók istene.  Segal  véleménye 

szerint itt Mihályról van szó, amit megerősít, hogy Irenaeus szerint ő küzd a sátánnal676. 

Ehhez az elképzeléshez hasonló módon, a démiurgikus angyalok vezetőjének szerepében 

az ophiták rendszerében áll Mihály arkangyal.

 3.3.8.6 Szabaóth és Mihály arkangyal

Fossum  és mások értelmezését elfogadva az ophita diagram hívható segítségül az 

arkhónok és az arkangyalok azonosításához, és így juthatunk közelebb Mihály alakjához 

is677. Az arkhónok sorában Jaldabaóth, Iaó, Szabaóth, Adonai, Asztaphaiosz, Ailoaosz és 

Horaiosz nevei állnak678. A nevek megegyeznek az ophitákról írott irenaeusi beszámolóban 

672 Vö. pl. Rohland 1977
673 Vö. Lueken 1989, 19-30, Hannah 1999 kül. 122-136.
674 Müller 1959, 10 és 19
675 Hopfner 1974, 72.
676 Fossum 1985, 217
677 Fossum  1985, 321-329
678 A diagramhoz vö.: Welburn, A.J. 1978 241-254, és uö 1981 261-287, és Witte, B. 1993
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felsorolt  arkhónok  neveivel679,  és  egy  gnosztikus  gemmán680 is  olvashatók.  Hasonló 

arkhóni listát tartalmaz a János apokrüphon is. Az OM listáján Jaldabaóth, Jaó, Szabaóth, 

Adonaiosz, Eloaiosz, Oraiosz és Asztaphaiosz szerepelnek, amikor a szerző az androgün 

arkhónok hímnemű neveit sorolja fel. A listán szereplő nevek csak sorrendben térnek el 

egymástól. 

A diagram leírásában Origenész hét arkhóni daimónról (VI, 30,1 ἑπτὰ ἀρχόντων 

δαιμόνων) is beszél, akik hét arkangyali nevet viselnek (VI 30). Az első nevét Kelszosz 

nem mondta meg, Órigenész rekonstrukciója szerint ő Mihály. A többiek, Szuriél, Raphaél, 

Gábriél, Thauthabaóth, Erathaóth és a hetedik Kelszosz szerint Thaphabaóth, Órigenésznél 

Thartharaóth.  Órigenész azt  állítja,  hogy a teremtő első  angyala  az ophiták diagramján 

Mihály, aki oroszlán alakú. Az OM, és több gnosztikus irat oroszlán alakú arkhón figurája, 

Jaldabaóth,  akinek  titkos  neve  az  OM  szerint  Ariel.  A  név  a  gnosztikus  gemmán  is 

megjelenik,  amely  egy oroszlánfejű  ember  két  oldalára  a  Jaldabaóth  és  az  Aariél  van 

felirva görög betűkkel,  és Bonnet megfejtése szerint a héber név (Ariél)  jelentése Isten 

oroszlánja681.  Segal  feltevése  szerint,  Órigenész  beszámolója  alapján  az  ophiták  tudták, 

hogy az arkhón ( Segálnál Első arkhón), aki levetette a kígyót, Mihály volt. 

Ha  feltételezzük,  hogy  a  diagram  készítője  és  használója  ismerte  Mihály 

felemélését,  és az angyal  letaszításának történetét,  akkor azt meg is jelenítette,  és ezt a 

rendet tükrözi a diagram. A gnosztikus szövegek alapján a teremtői figura, a kígyó vagy 

oroszlánalakú  arkhón,  Jaldabaóth,  aki  azonban  letaszításával  elveszíti  pozícióját.  Ezt 

azonban nem ábrázolta a diagram, és megmaradt a léttrejövés, és az eredendő hierarchia 

megjelenítésénél. Az OM és a ArchHyp szövegében ezt fejezi ki Szabaóth trónra emelése, 

és  Jaldabaóth  letaszítása.  Az ArchHyp  szerint  a  Tartaroszba  kerül  megkötözve,  amely 

magyarázhatja a diagram leírásában szereplő, és Jaldabaóth kapcsán elhangzó varázsigét: 

„és te,  Jaldabaóth,  első és hetedik” (6,31). Peterson utal  olyan kéziratokra,  amelyekben 

679 Irenaeusnak az ophitákról szólól beszámolója megerősíti a feltételezés. Megjegyzései közül most csak arra 
utalok, hogy Jaldabaóth, a főarkhón a hetedik égben lakozik, és hat utódja közül egyik fiát,  Szamaélt,  a  
kígyót, Mihálynak is nevezik Irenaeus szerint. Ő az, akit levet a világba, ahol az hat fiat nemz, hogy utánozza 
atyja hebdomádját (adv.haer.1,30,8). Az AH elbeszélésében a bukott, és a Tartaroszba taszított Jaldabaoth 
teremt utódokat (96,4-10). A fő különbség az, hogy Jaldabaóth az irenaeusi beszámoló szerint hat fiat nemz, 
ő a hetedik, az AH-ban hét fiat nemz. Epiphaniosz (Pan 26.10.6) szintén ismer egy csoportot, akik szerint  
Szabaóth a teremtő, és kígyó formája van, mások szerint disznó, ezért  parancsolta a zsidóknak, hogy ne 
egyenek disznóhúst. A Pan 40.2.6-8-ban az arkhóntikusok leírásában Szabaóth a teremtő, a hetedik ég ura és 
a  törvényadó is.  A szeveriánusok leírásában  a főarkhón a Szabaóth és  a Jaldabaóth nevet  is  viseli  (Pan 
45.1.4).  
680 Bonnet 1949, 43-47.
681 Bonnet példái azt bizonyítják, hogy a név ismert más varázsszövegeken és gnosztikus iratokból is, vö. 
még Peterson 1926, 393-421. 
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feltételezhetően Szuriél neve az Uriél romlásából vezethető le682. Ha ez az eset áll fenn az 

ophiták rendszerében is, akkor ez egyértelművé teheti az első arkhón mellett álló arkangyal 

nevét, hiszen erre utal az OM szerzője. A második helyen álló Szuriél így jól illeszhető az 

OM Szabaóth elbeszéléséhez, két okból. 1.) A keresztény angyaltanok alapján Mihály a 

második angyal volt, és az OM-ben helycseréről van szó. 2.) A névcserét segíthette, hogy 

Szuriél a halál angyalaként is ismert volt, és az OM szerint Jaldabaóth Szabaóth helyére a 

halált  nemzette.  Az ophita listán Szabaóth a harmadik arkhón, és feltételezésem szerint 

Mihály a hozzá tartozó arkangyal. Így feloldható a látszólagos ellentmondás, mert ha Ariél 

állt az első helyen, és ha valóban Mihály szerepelt az ophita listán, akkor a bukott angyal  

szerepét Szuriél hordozza, és éppen az előbb említett helycsere ad magyarázatot azzal a 

módosítással, hogy Mihály alakja Szabaóth figurájához kötődik683.   

 3.3.8.7  Összefoglalás

Az elemzés eredményeit két pontban foglalhatók össze. Az egyik, hogy a szerző a 

felemelés  narratívájának  megírásához  nemcsak,  hogy  használta  a  kortárs  keresztény 

hagyomány keresztségi szertartásának struktúráját és terminológiáját, hanem ennek alapján 

hozta  létre  a  felemelés  leírását.  Ezt  tükrözik  az  elkülöníthető  lépések  és  a  használt 

terminológia  is.  A  történet  többi  részében  is  dominánsan  van  jelen  a  keresztény 

hagyomány  hatása,  amely  azt  feltételezi,  hogy az  irat  megszerkesztésének  idejére  már 

rendelkezésre  állt  a  trónszekér,  az  angyali  egyház,  a  háromság  olyan  terminológiai  és 

koceptuális hálója, amelyet a szerző használhatott.

Lehetséges,  hogy  ez  a  háttér  már  korán  rendelkezésre  állt  a  keresztény 

hagyományban.  Nem bizonyítható  meggyőzően,  de  talán  elégségesen  igen  az,  hogy  a 

Szabaóth  történet  konstrukciója  erre  az  időre  datálható,  mert  a  hasonló  részletességgel 

született  munkák  a  4.sz-tól  maradtak  fenn684.  Ha a  valentiniánus  hagyományhoz  sorolt 

682 Bonnet 1949, 418.
683 Az  elbeszélés  fentebb  vázolt  értelmezése  mellett  két  másik  lehetséges  opció  is  kínálkozik.  Az  első  
Szabaóth  státusából  (arkhón)  következhet:  a  traktátusokban  egyértelműen  a  tudatlanság  vagy  gonoszság 
szolgálatában  áll  és  ha  elfogadjuk,  hogy  ez  a  kiindulópont,  akkor  nem egyszerűen  a  pszichikus  szféra 
megtérésének példája áll előttünk, hanem a jóval  nagyobb horderejű,  a kortárs keresztény teológiában is 
fontos szerepet betöltő kérdés, amelynek középpontjában a gonosz megtérése áll. Ehhez a későbbiekben még 
visszatérek. 
684 Szent Ambrusnak a misztériumokról írt tanítása azért kitüntetett, mert megörökíti pl. a templomba való 
átmenetet. 
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iratok hasonló tárgyú konstrukcióihoz képest keressük a helyét a traktátusnak, akkor azt 

kell megállapítani, hogy azoknál jóval nagyobb fokon dominál a mitologikus kontextus, 

Azt  azonban  eredményként  értékelhetjük,  hogy  a  Szabaóth  történet  egészének 

elemzése, megerősítve a korábbi kutatások eredményeit, oda vezetett, hogy kijelenthetjük 

azt,  hogy  Szabaóth  alakjában  Mihály  arkangyal  alakját  használta  fel  a  szerző.  Ebből 

levonható az a következtetés, hogy az ophita hagyomány hatással volt a szerzőre, ami azt is 

jelentheti, hogy a narratíva hátterében a Jel 12-ben megörökített történet egyik variánsával 

állunk szemben. 

 3.3.9  Összefoglalás

Az arkhónokról szóló fejezet eredményeit  röviden összefoglalva azt mondhatjuk, 

hogy mind a hetesség,  mind a  bukás,  mind a Szabaóth történet  értelmezhető az ophita 

hagyomány  alapján,  és  ezek  közös  forrása  lehet  a  Jelenések  könyve,  fenntartva  azt  a 

lehetőséget, hogy nem közvetlenül, hanem egy kommentár által közvetítve az újszövetségi 

hagyományt a szerzőhöz. 

Mindez megerősíti Painchaud hipotézisét, aki a traktátus egyik forrásaként egy Jel 

12 kommentárt feltételezett.685 Ugyanakkor az eredmények kiterjesztik a Jel forrásértékét 

az arkhónok egész koncepciójára is. A fejezet eredményei a dolgozat egészének fényében 

úgy értékelhetők,  hogy az arkhónok koncepciójának vizsgálata  megerősítette  a biblikus 

hagyomány forrásértékét olyan módon, hogy egyetlen hagyományhoz, a Jelenésekben is 

megörökített keresztény hagyományhoz rendelte.

685 Az első revízió elemeként azonosította a Szabaóth elbeszélés éretelmezését. Painchaud 1995a, 111-112. 
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 3.4 Pisztisz, Pisztisz Szophia, Szophia 

A traktátus teológiájának egyik sarokpontja a Pisztisz alakjához írott mitologikus 

koncepció. A mitologikus teológiai koncepció három aspektusból vizsgálható. Elsőként a 

perszonifikált  alak  jellemzőit  és  ezzel  az  alakhoz  írott  narratívákat  tekintem át,  ezután 

következik a traktátusban a pisztisz a retorikai terminus technikusként való elemzése,  a 

harmadik aspektust pedig a traktátusban megjelenő,  és a perszonifikált  alakhoz társított 

narratívák más, rokon traktátusok (JánAp és ArchHyp) narratíváival való összehasonlítása 

szolgáltatja. A három elemzés eredményei alapján támasztom alá azt a hipotézist, hogy a 

traktátusban olvasható mitologikus narratíva a keresztény hagyomány hatására módosult.  

 3.4.1  Alapjellemzők

Pisztisz  az  az  égi,  megszemélyesült  létező,  aki  a  traktátus  mitologikus 

narratívájában  az  égi  világ  peremén  áll.  A  Pisztisz  név  elsősorban  tulajdonnévként 

funkcionál,  de  a  pisztisz  (hit)  teminus  technikusként  is  előfordul  a  traktátusban686.  A 

tulajdonnévhez  szorosan  hozzátartozik  a  Szophia  tag  is,  bár  néhány  helyen  különálló 

létezőkként is értelmezhetők.  Míg néhány esetben ugyanazon történet kapcsán az egyik 

helyen  ágensként  Szophiára  utal,  később  Pisztiszre  hivatkozik  a  szerző;  ez  veti  fel  a 

lehetőségét annak, hogy a két létező azonos. 

 3.4.1.1 Származás, megjelenés

A traktátus mitologikus elbeszélésében az égi világ beteljesedésével jelenik meg. 

Elhelyezkedése alapján a primér forrásokban elterjedt genealógiákban megjelenő Szophia 

alakjával hozható összefüggésbe, és ilyen módon variánsként értelmezhető, de megjelenése 

alapján  felvetődhet  a  Szentlélekkel  való  rokoníthatóság  is687.  Ezt  egyfelől  az  ophita 

686 Ezt alapvetően azért lényeges megjegyzni, mert Painchaud elméletének egyik támasza éppen a pisztisz 
ilyen használatára épít, és retorikai terminusként a bizonyításhoz köti. Ehhez a későbbiekben még visszatérek
687 Az  ophita  hagyománnyal  való  rokonság  azt  támasztja  alá,  hogy  Pisztisz  alakjában  a  traktátus 
pneumatológiai  tanítást  fogalmazott  meg.  A  hasonlósághoz  és  értelmezéséhez  lásd  később.   Hasonló 
kontextusban jelenik meg pl. az Eug taktátusban, ahol az első ember neve a hit (78,4-5). Ha a szerző ismerte  
ezt, akkor részben magyarázhatóvá válik a Pisztisz ambivalens volta. 
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hagyománnyal való kapcsolat támasztja alá, ahol az első nő tölti be ezt a szerepet. Másfelől 

pedig ant. Theophilosz terminológiája, aki először használta a háromság (triasz) leírására a 

theosz, logosz és szophia terminusokat (Aut 2,15)688.

A kommentárok között  ma sincs egyetértés  abban, hogy egyetlen létezőt  jelöl a 

Pisztisz  Szophia,  vagy a valentiniánus hagyományhoz  hasonlóan egy felső és  egy alsó 

létezőre (Pisztiszre és Szophiára) bomlik. 

A  traktátus  narratívájában  dominál  az,  hogy  önálló  alak,  valamint  az,  hogy 

Pisztiszként  nevezik  meg.  Ezek  közül  kiemelendők  az  alábbi  motívumok:  a.)  Pisztiszt 

jelenik meg az árnyék (99,2), b.) Pisztisz az, aki jött és megjelent a káosz anyaga felett 

(99,23-25), c.) aki látta, hogy mi lett hibájából (99,29-30), d.) ő fordul a káoszhoz (99,33-

34). e.) Pisztisz erejét nem ismeri fel az arkhón, az ő arcát nem látja, az ő hasonmását 

érzékeli  a  vizeken  (100,20-22).  f.)  Pisztisz  akaratát  beteljesítve  születnek  az  androgün 

arkhónok (102,3-7) g.) A zavarkeltő megjelenését és pusztítását Pisztisz látja, ő küldi el 

leheletét, aki megkötözi és a Tartaroszba veti (102,32-34). h.)Pisztisz az, aki látta (!) az 

első arkhón istenteleségét (aszebeia), ő nevezi tévedésnek a blaszfém mondatot (103,15-

18). i.) Pisztisz képmása jelent meg a vizeken, amely miatt szégyenkezett az első arkhón, 

mert emlékezett a hangra, amely kihívta a vizekből lés nevet adott neki (107,18-24). j.) 

Pisztisz  előrelátásának  (pronoia)  megfelelően  jutnak  el  az  arkhónok  a  földi  ember 

megteremtésének gondolatához (113,5-7). k.) Pisztisznek az igaz ember eljövetelét jósló 

szavaira  emlékezik  az  első  arkhón,  amikor  a  mozgásra  képtelen  emberi  teremtményt 

magára hagyják (115, 6-9).

Vannak olyan leírások, amelyekben egyértelmű a különbség. Ez jelenik meg: a.) 

Pisztisztől kap hatalmat Szophia, hogy megteremtse a bolygókat és a csillagokat (112,1-2).

Más  szövegrészek  szövegrészekben  egy  létezőt  jelöl  a  leírás:  a.)  Pisztisz,  akit 

Szophiának neveznek (93,13-14). b.) Pisztisz Szophia jelenik meg a káosz anyaga felett és 

hívja magához az első arkhónt (100,1-2 és 100,10-14). c.) Pisztisz Szophia képmása (aki 

megjelent az arkhiogenetór előtt) tisztítja meg a vizeket (108,29-30).  

De  vannak olyan szövegrészek, amelyek kevert állapotot mutatnak: a.) Szabaóth 

Pisztisz hangját hallotta, az ő szavaira tér meg (103,32-104,3) de Pisztisz Szophia nyújtja 

ki hozzá ujját és ad neki fényt (104,3-5). És Pisztisz Szophia az, aki arkangyalokat küld, 

688PG 6 1077b. 
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hogy védelmezzék  Szabaóthot  az  ellene  indult  harcban  (103,  17-19).  b.)  Pisztisz  adta 

Szabaóth mellé leányát, Zóét, hogy tanítsa a nyolcadik égben lévő dolgokról (104,28-30). 

Később azonban  Pisztisz  Szophiát  említi  a  szöveg,  mint  aki  a  Szabaóthtal  van a  fény 

trónján a felhőben, aki tanítja a nyolcadik égben lévő dolgokról, hogy az ottani dolgok 

hasonmásait  teremtse (106,5-8). Pisztisz Szophia választotta el a sötétségtől és ültette a 

jobbjára (106, 11-13).

 3.4.1.2 Utódok, a Pisztisztől származók genealógiája 

Pisztisz alakjának nehezen azonosíthatóságát a tőle megjelenő alakok is hordozzák. 

Ez jórészt arra vezethető vissza, hogy égi lényként anndrogün természetű, és vélhetően a 

szerző  ezt  tartotta  alkalmasnak  arra,  hogy mind  az  Ádámhoz,  mind  az  Évához  vezető 

genealógiák forrásként értelmezze.

Szophia 

Több olyan szövegrész van, amely alapján Szophiát utódként értelmezhető vagy 

feltételezhető hogy materniális viszonyban állnak (pl. 112,1-2).

Az égi Ádám

A fentebbi részletekben megjelenő képmás emberi alakot hord, lehetséges, hogy az 

első  megjelenése  az  égi  Ádám  alakjára  vonatkozik689,  és  a  traktátus  antropológiai 

tanításával  áll  szoros  összefüggésben.  Későbbi  megjelenéseiben  is  ez  az  értelmezés 

dominál (pl. 100, 20-22; 108, 29-30). 

Az androgün képmás 

A mitologikus narratívában Szophia utóda egy androgün képmás (113,20-34), aki 

először a vizeken ölt testet, majd női alakot vesz magára, Hermafroditésznek nevezik és 

anyját  pedig Évának. Ez a mitologikus figura a tanító és vadállat  (az előbbi a traktátus 

689 A szövegrész értelmezésével a későbbiekben részletesen foglalkozom.
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szerzőjének, az utóbbi az arkhónoknak a véleménye), és szoros kapcsolatban áll az égi Éva 

alakjával is690.  

Zoé/égi Éva

A traktátusban Szophiához kapcsolódik Zoé alakja,  aki  a hetedik égben tölti  be 

szerepét Szophia mellett, és vele azonosítható az égi Éva alakja. Az égi Éva hasonmása 

pedig a  testi  Éva.  Az égi  világtől  az anyagai  világig  húzódó genealógia  azért  érdemel 

kitüntetett figyelmet, mert arról tanúskodik, hogy a primér forrásokban megszokott Ádám 

égi és földi típusa (vagy pneumatikus, pszichikus és khoikus típusok) mellett Évához is égi 

eredetet rendel, hogy az isteni eredet biztosítsa. Ezt fejezi ki a mitologikus narratívában az, 

hogy a testi Éva nem Ádámból származik, hanem sajátos értelmezési keretben a szerző a 

bibliai történet elemeit úgy kombinálja, hogy az Ádámra bocsátott álomban tanítsák neki 

az arkhónok azt, hogy a bordájából származott Éva és így uralkodhasson rajta.

 3.4.1.3 . Pisztisz helyzete és szerepei 

Helyzete és szerepe hasonló a más forrásokból is ismert Szophiához, de lényeges 

különbségek is megfigyelhetők. Meghatározó szerepet játszik mind a teogóniában, mind a 

kozmológiában,  mind  a  világ,  mind  az  ember  teremtésében,  a  szótériológiában  és  az 

eszkatológiában is. 

A tulajdonnevek használata alapján az a követekeztetés vonható le, hogy az égi alak 

megnevezései a emberhez való viszonya alapján különíthetők el. Az égi emberhez, vagy 

égi Ádámhoz kapcsolódóan a mitologikus elbeszélésben a Pisztisz Szophia vagy ritkább 

esetben  a  Pisztisz  fordul  elő,  míg  a  földi  ember  teremtésének,  evilági  létének  és 

megváltásának elbeszéléséeiben a Szophia vagy Szophia Zóé dominál.   

 3.4.1.3.1  Szerepek az ember teremtésében

A traktátus antropológiai tanításában meghatározó szerepet játszik az, hogy mind 

Ádám,  mind  Éva  esetében  égi  eredetet  feltételezhetünk,  és  ennek  az  eredőjén  Pisztisz 

Szophia  vagy  Pisztisz  áll.  Az  égi  Ádám  esetében  Pisztisz  a  szülő,  míg  az  égi  Éva 

690 Ehhez lásd fentebb, a terminológiai elemzést és később Éva himnuszának elemzését.
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Pisztiszhez  kapcsolódik.  Ha  abból  indulunk  ki,  hogy  egyetlen  égi  alakot  jelöl  a 

tulajdonnév, arra a következtetésre jutunk, hogy szemben az elterjedt nézetekkel az ember 

teremtésében nem csak a férfias aspektust, hanem az égi ős androgünitását691 használta ki a 

szöveg szerzője. Más szóval az égi tökéletességnek mind a férfi, mind a női aspektusát, a 

nemek egyenrangú égi képének földi másolataként magyarázta az eredetmítoszban. Ez az 

értelmezés  módosíthatja  Dunning interpretációját,  aki  Pisztisz  Szophia és az égi  Ádám 

képmásait megkülönböztetve tett kísérletet a traktátus antropogóniájának elemzésére692.

Szophia alakjához a traktátus egy olyan mitologikus elbeszélést illesztett, amely a 

paradicsom  történetben  játszik  lényeges  szerepet.  Szophiától  egy  csepp  hullik  alá  a 

vizekre, hasonlóan a Pisztisztől eredő, fentebb említett képmáshoz, de ebben az esetben 

egy androgün emberi forma jelenik meg. A fénylő cseppet alakítja Szophia egy női alakká 

(113,24-25). A narratíva Dunning értelmezése alapján az arkhónok emberteremtésének a 

párhuzamos  történeteként  jelenik  meg,  azért,  hogy  a  földi  Ádám  mellett  Évához  is 

vezessen egy dramatikus  történeti  szál.  A rekonstrukció azonban kétséges,  mert  a  „női 

tanító” alakjához a traktátus egyértelműen a „vadállat”-ot hozza, így magyarázva a bibliai 

kígyó figuráját a szöveg szerzőjének és az arkhónoknak a szempontjából. Az igaz, hogy 

Éva  tanítja  majd  Ádámot,  és  a  tanítás  hatására  lesz  képes  felemelkedni  (az  életadás 

motívumát  említi  a  traktátus,  amikor  Ádám  Éva  nevét  mondja  ki),  de  sem ebben  az 

esetben, sem később nem nevezi a traktátus (az égi) Évát tanítónőnek.  Az „úri ember” 

értelmezése is kitüntetett jelentőségű, mert Painchaud redakció elméletében ezt a második, 

séthiánus  szerző illesztette  be,  hogy negyedik,  tökéletes  faj  ősét  illessze  be  a  traktátus 

antropológiai  beszámolójába693.  Dunning  értelmezése  szerint  a  pszichikus  emberhez 

kapcsolható a terminus, aki azonban Éva alakjával is azonos694

 3.4.1.3.2 Szerepe az ismeret kinyilatkoztatásában

Mind a kozmológiai, mind az antropológiai tanításokban kitüntetett szerepet játszik 

az a  narratíva,  amely az első,  égi  ember  létezésére  vonatkozó és  a  primér  forrásokban 

elterjedt kijelentést egy olyan jóslattal toldja meg, amely az arkhónok hatalmának végére 

691 Az androgünitás kitüntetett jelentőségű a traktátusban. Ezt mutatja az is, hogy az arkhónok is androgün 
természetűek, és remdelkeznek mind férfi, mind női nevekkel (101,25)
692 Dunning (2009) értelmezéséhez az antropológia tárgyalásakor részletesen visszatérek.
693 Painchaud 1995a, 132, 
694 Dunning 2009, 72 és 81
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vonatkozik695.  A tökéletes  ember  képének feltűnése  és  az  ezzel  elindított  antropológiai 

konstrukció megszokott eleme a mitologikus narratíváknak, de az a motívum, hogy ez az 

anyagi  világ  urainak  pusztulását  jelenti,  nem  ismert  más  forrásból.  Pisztisz 

proklamációjában a jóslat ambivalenciáját az adja, hogy az arkhónok éppen a fénylő ember 

foglyul ejtésének céljával alkotják meg a testi embert. Azt remélik, hogy ezáltal a hatalmuk 

alá  kényszeríthetik.  Elemzésünk  szempontjából  alapvető  az,  hogy  az  égi  világ 

megismerését  magában  foglaló  proklamációt,  és  az  égi  ember  eljövetelére  és  a  tettére, 

vagyis az ismeret közlésére és ezzel az arkhónok hatalmának végére vonatkozó jóslatot 

Pisztisz mondja ki.

 3.4.2 A pisztisz terminus és a retorika 

A  traktátusban  a  perszonifikált  Pisztisz  mellett  a  szerző  a  pisztisz  terminust 

retorikai terminus technikusként is használja. A kifejezés vizsgálata egyfelől szerves részét 

adja a szöveg pisztisz-koncepciójának,  másfelől pedig – szélesebb értelemben vetve fel a 

kérdést – más traktátusok hasonló beszámolóival összehasonlítva a szerző eljárásmódjának 

sajátossága válik világossá. Ezzel közelebb juthatunk a többi szöveghez való viszonyának 

tisztázásához,  és  a  koncepciónak  az  OM  és  más  szövegekben  betöltött  szerepének  a 

megértéséhez  is.  Az eredmények  döntő  szerepet  kapnak traktátusunk datálásához  is.  A 

fejezetben  ezen  szempontoknak  megfelelően  először  bemutatom  a  terminusnak   a 

szövegünkben való előfordulását, majd a párhuzamok segítségével megvilágítom a kérdés 

második aspektusát, vagyis a parallel tanításokhoz való viszonyát és végül a kronológiára 

vonatkozó következtetést vonom le.  

A kérdéses szövegrész

Painchaud már fentebb említett  redakciós elméletének egyik támasza az,  hogy a 

traktátus retorikai tagoltságot őriz696. Elemzésünk szempontjából azért lényeges felidézni 

ezt  a  megállapítást,  mert  a  pisztisz  terminus egyik  előfordulása is  ennek a bizonyítéka 

(123,24-31). A szerző ezt írja, amikor visszatér az eredeti tárgyához:

695 Jelen fejezet  elemzésében az  a  kitüntetett  motívum, hogy Pisztisz mondja el  a  proklamációt.  Mind a 
proklamációt, mind a Szabaóth történetet később részletesen elemzem
696 1995a.  
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„Elég nektek  ennyi.  Most  gyorsan  el  kell  jutnunk világunk vizsgálatához,  hogy 

befejezhessük az elrendezésének (szüsztászisz) és felépítésének/irányításának (dioikészisz) 

a  leírását.  Aztán  világossá  válik,  hogyan  van  a  láthatatlanban  való  hit  abban,  ami 

megjelent, az aión alapvetésétől (a teremtésétől) a beteljesedéséig.” 

ouaSre erwt\n Sa neeima eita t\nnhu eHoun ep\nkosmos 

Jekaas enaJw/k ebo/l \nt/eFsustasis m\n t/eFdioikhsis 

kata oum\ntakribhs tote FnaouwnH ebol \nqe entauHe 

etpistis \nneqh/p <H\n>697 netouonH ebol Jin tkatabol/h 

Sa Houn atsunteleia \mpa?[i]w?n698

Painchaud értelmezésében a szövegrész a traktátus  alapszövegének a része699.  A 

idézet  első  fele  a  fentebb  említett  retorikai  megalapozást  támasztja  alá  és  a  szerző 

tárgyának pontosítását mondja ki, míg a másodikban az a formula olvasható, amelyhez a 

retorika szolgál támaszként.  E formula különösségét az adja, hogy szemben az elterjedt 

meghatározásokkal, amelyek a láthatóban való elrejtett megtalálásának allegóriáját fejezik 

ki, az idézetben a láthatatlanból vezet az út a láthatóhoz, és ezt a kettősség értelmezhető a 

hit  és  az  ismeret  kifejezéseként.  A  traktátusban  a  formula  a  hit  definíció  értékű 

meghatározását adja, a láthatatlanba vetett hit mikéntjét magyarázza a látható világban. A 

világ felépítésének és működésének megismerését összekötve azt is mondhatjuk, hogy a hit 

éppen ezt az ismeretet jelenti a traktátus szerzőjének koncepciójában700. Ez akár akár az 

OM  teológiájának  egyik  sarokpontja  is  lehet,  amellyel  a  szerző  saját  koncepcióját 

támasztja  alá.  Kitüntetett  jelentőségű,  hogy a  hit  értelmezését  adja,  és  nem az  ismeret 

mellett érvel.

Painchaud  fentebb  idézett  megállapításait  két  aspektus  alapján  módosíthatjuk. 

Egyrészt,  ha  az  irat  belső  összefüggéseinek  tükrében  értelmezzük  a  hitre  vonatkozó 

kijelentést,  akkor a Szabaóth elbeszélés kínál kulcsot a megfejtéséhez.  Pisztisz Szophia 

láthatatlan az arkhónok előtt, csak a fényt és a hangot hallják és Szabaóth az az arkhón, aki 

miután hallotta Pisztisz (!) kinyilatkozását, megtér, és megtestesítve a jóslatot, felemeltetik 

atyja helyére,  ahol Szophia vagy Szophia Zoé tanítja a Nyolcadik ég dolgaira.  Ebben a 

felvázolt értelmezésben a kérdéses mondat a traktátuson belül nyer értelmet. 

697A kiegészítésben Painchaud-t követem, Painchaud 1995a, 208.
698A kiegészítés konszenzus értékű, Böhlig 1962, 98; Layton 1989, 82; Painchaud 1995a, 208. 
699 Painchaud 1995a, 485.
700 Painchaud 1995a, 486-7.
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A másik  értelmezési  lehetőséget  szintén  a  szöveg kontextusából  fogalmazhatjuk 

meg.  Ebben  az  olvasatban  a  traktátusban  foglalt  teológiai  tanítás  rövid  foglalataként 

értelmezhető a hit koncepciója. Ha így értelmezzük a kijelentést, akkor az irat mögött álló 

teológia  alapjaihoz  jutunk.  Ebben  a  kontextusban  a  hit  jelentősége  abban  áll,  hogy 

alapfeltétel a megismeréshez. Az utóbbi jelentés mellett szóló érvek a formulát használó 

más szövegek alapján fogalmazhatóak meg. A vizsgálat körének szükséges kiterjesztése 

mellett szól az is, hogy az elemzéshez kapcsolódó iratok mindegyikét már összefüggésbe 

hozták az OM traktátussal a modern kutatástörténetben.

Eug és SJC

 A legszorosabb párhuzamokat az Eug701 és a SJC szövegei kínálják. Az első iratot 

Painchaud kutatásai alapján a OM-hez hasonló, retorikai struktúra jellemzi702. A vizsgált 

terminus  esetében  mindkét  szövegben  a  bizonyításként  való  értelmezés  dominál,  és  a 

pisztiszt magukban foglaló koncepciók is szinte szó szerinti megegyezést mutatnak.  

Parrot  az  keresztény  elemeket  nélkülöző  „ortodox”  gnózis703 dokumentumaként 

határozta  meg  az  Eug  szövegét,  míg   Sumney  a  platonikus  alapokon  nyugvó  zsidó 

filozófiai hátterből eredeztethető gnózis704 koncepciójaként értelmezte az Eug tanlevelet, az 

SJC pedig mindketten a krisztianizált gnózis iratai közé sorolták. Sorensen ezt úgy foglalta 

össze, hogy az Eug szerzője a szöveget magát gondolja az ismeret kezdetének, vagyis a 

szöveg vezet az ismerethez. Az Eug szövegét idézem (III 74,13-19): „Aki hinni akarja a 

szavakat (ti. a szöveg tanításának szavait), jusson el attól, ami elrejtet a végéig annak, ami 

megjelent, és ez a gondolat tanítani fogja őt, hogyan található annak hite abban, ami nem 

jelent meg, abban, ami megjelent. Ez az ismeret (egyik) kezdete705.”

701 Megjegyezhetjük,  hogy az  Eug szerzője,  hasonlóan  az  OM fentebb  elemzett  részéhez,  perszonifikált 
létezőként  is  használja  a  Pisztisz  terminust  (III  78,4-5,  peHo[ueit \n]rwme tpistis 
pe\nn[e]t?naSwpe) és ez az V kódexben fennmaradt variánsban nem szerepel, viszont mindkét SJC 
variáns őrzi (III 102,20 és BG 12) de a jellemzés eltér.   
702 Painchaud 1995a, kül. 98-101.
703 Ehhez  Parrot  tanulmányában  (1981,  73-93)  definiálta  így  azz  iratot,  vö  még  a  szövegkiadásának 
bevezetőjét  (1991,  1-16).  Lényeges  megjegyezni,  hogy Parrot  a  bevezetőben az Eug szövegét  az 1.sz-ra 
datálta (1991, 6).
704 Sumney 1989, 181.
705 A  töredékes  szöveget  kiegészíthetjük  a  V.  kódex  szintén  töredékes,  és  kissé  kérdéses  érvényességű 
rekonstruált szövege szerint (V 4,4) „Mert a gondolat megtanítja ezeket. Mert a magasabb hit az, hogy a 
láthatatlan  dolgok  azok,  amelyek  láthatóak.  És  ez  az  ismeret  (gnózisz)  kezdete  (ouarkhé  ntignósis).  
Ten]noia gar e?[sna]tamoou [: Tpistis] gar \ntenpe te nh ete? \nse?
[ouon\H] an ne nh etouon\H: tai+ de [te ouarxh] \nTgnwsis: pJoeis \nte 
p?[thr]\F? A szöveg  rekonstrálásában  Parrot-t  követem (Parrot  1991,  70).  Ha  a  szöveg  reknstrukciója 
helyes, akkor levonhatjó az a következtetés, hogy a szerző nem retorikai terminusként használta a pisztisz 
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eSwpe Ge eu\n oua eFoueS pisteue enSaJe etkh eHrai+ 

mareFmouSt J\n \mpeqhp Sa pJwk \mpetouanH ebol auw 

teeiennoia: natsaboF Je pws tpistis nnete \nseouonH 

ebol an: auGnt\s H\m petouanH ebol: ouarxh \nsooun te 

tai+

A szakasz jelentését úgy foglalhatjuk össze, hogy 1.) az irat tanítását kell követni, 

2.) ez alapján érthetővé és megismerhetővé válik a láthatatlan világból a látható világ, 3.) 

ez  a  különbség  vezet  a  hit  bizonyságához,  vagyis  a  láthatatlanba  vetett  hit  eligazít  a 

láthatóban. 4.) ez a hit, vagyis ennek a felismerése vagy elfogadása az ismeret kezdetével 

azonos.  A  koncepció  mögött  kettős  értelmezés  sűrűsödik  össze.  Az  egyik  a  világ 

létezéséből  levont  következtetés,  amelyet  akár  istenérvként  is  megközelíthetünk.  Ennek 

értelmében a látható világ a láthatatlan másolata, és ez a viszony elegendő ahhoz, hogy az 

érzékelhető  világból  a  transzcendensbe  jusson  a  lélek  a  gondolkodása  alapján.  Az 

értelmezés  másik  aspektusa  az  Eug  sajátja.  E  szerint  a  szerző  meggyőződése,  hogy 

tanításának megismerése eligazít nemcsak a láthatatlanban, hanem a láthatóban is, vagyis 

elegendő  a  hitre  való  eljutáshoz706.  És  ennek  szükségszerű  következménye  az  utolsó 

mondat,  vagyis  a  hit  és  az  ismeret  azonosítása.  Röviden  azt  is  mondhatjuk,  hogy  az 

idézetben  a  hit  és  az  ismeret  nemcsak  szervesen  összekapcsolódik,  és  közel  azonos 

jelentést hordoznak, hanem azt is hogy a hit tartalma megismerhető és ehhez elegendő ezt 

az iratban kifejtett tanítást megismerni707. 

A Sophia Jesu Christi (SJC)

Az Eug anyagát felhasználó SJC dialógusból származó következő példa szervesen 

kapcsolódik az előzőhöz. Elemzésünk szempontjából azért lényeges, mert láthatóvá teszi 

azt is, ahogyan változik a szöveg  keresztény hagyomány hatására. Az Eug fentebb idézett 

részével párhuzamos helyen olvasható részlet láthatóvá teszi azt a módszert,  ahogyan a 

szöveg szerzője átdolgozza a forrást, és saját koncepciójának megfelelően alakítja tovább.

terminust.   
706 A megállapítás konszenzus értékű, ehhez lásd pl. Parrot, Sumney, Sörensen idézett tanulmányait.
707 Az V,5,4-5ben megjelenik a hit és az ismeret, de a szöveg nagyon töredékes, ezért nem támaszkodom a 
beszámolóra.
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A szakasz  közvetlen  kontextusában  a  Megváltó  a  romolhatatlan  és  a  romlandó 

közötti különbségtételről beszél, és ezután teszi fel Máraia a kérdés: „hogyan ismerjük ezt 

meg?” A tökéletes Megváltó felelte: „Jussatok el a keletkezetlen dolgoktól annak a végéig, 

ami  keletkezett,  és  a  gondolat  kiáradása  föltárja  nektek,  hogyan  van  a  keletkezetlen 

dolgokban  való  hit  abban,  ami  keletkezett,  amelyek  a  születetlen/nemnemzett  atyához 

tartoznak.”

Jussatok  el  abból,  ami  nem jelent  meg  a  lett  dolgok  végéig,  és  a  gondolat  kiáradása 

kinyilatkozza/föltárja  nektek,  hogyan  található  a  nem keletkezett  dolgokban  való  hit  a 

keletkezett dolgokban, amelyek a születetlen atyához tartoznak.” (III 98,14-20) 

amheit\n Jin niatouwnH ebol Sa pJwk \nnetouanH: auw 

\ntos tapoHroia \nte tennoia naouwnH nht\n ebol: Je 

pws tpistis \nnete \nseouonH ebol an: auGnt\s H\n 

netouonH ebol nethp epiagennhtos \neiwt

A SJC szöveg értelmezésében kitüntetett jelentőségű, hogy az idézett szöveget a 

feltámadt Jézus mondja a tanítványoknak. Látható,  hogy az egyezések mellett  lényeges 

különbségek is  vannak az előző idézethez képest.  Az elemzés szempontjához igazodva 

először  is  azt  kell  kiemelnünk,  hogy az  idézetek  a  két  szöveg protológiai  tanításainak 

kontextusában hangoznak el. A láthatatlan, vagy elrejtett isteni attribútum is lehetne, de itt 

a többes számú alakok miatt  inkább a felső,  transzcendens világra vonatkoznak, míg a 

látható  az  érzéki,  anyagi  világot  jelöli.  Ezt  a  megoldást  támasztja  alá  az  is,  hogy  az 

idézetek  tágabb kontextusa a kozmológiai  tanításokra  utal  (a romolhatatlan  és pusztuló 

közötti  különbségről  beszélnek  a  szerzők).  Ezek  alapján  Sorensen  következtetésével 

egyetértve, az idézeteknek kozmológiai jelentéskört tulajdoníthatunk708.

Parrot a két szöveg közös anyagához sorolja a részleteket, középpontjukban az igaz 

ismeret útjának leírásával, amely út a gondolat segítségével a láthatótól a láthatatlanhoz 

vezet709. Elfogadva azt, hogy a két traktátus közös anyagáról van szó, Parrot megállapítását 

azzal  kell  kiegészítenünk, hogy az egyezések alapján az Eug és a SJC idézetek a főbb 

pontokban azonosak. Viszont az irány éppen az ellenkező: a láthatatlan dolgoktól a látható 

dolgok végéig tart a gondolkodás által vezett út, ami a hitre való eljutást hivatott szolgálni. 

A  hit  terminusa  és  a  hozzá  társított  koncepció  is  a  közös  anyag  elemeként  vehető 

számításba.

708 Sørensen 1982, 213
709 Parrot 1991, 32.
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A különbségek az Eug és a SJC szövegekben

Ha a szöveg terminológiáját vizsgáljuk, akkor eltérés fedezhető fel abban, hogy az 

SJC a láthatatlanokba vetett hitet a láthatóhoz (1.) köti, míg az Eug a rejtett dolgokba (2.) 

vetett  hitet  említi  és  a  láthatókról  beszél  (vagyis  egyes  és  többes  szám  a  láthatóval 

kapcsolatban). 

A  konceptuális  különbség  lényege  az  utolsó  mondat  alapján  foglalható  össze. 

Vagyis  az ismeret  definiálását  az Atyához tartozó  dolgok megismerése  vette  át,  amely 

szorosan  összetartozik  azzal,  hogy  a  megváltói  alak  mondja  ezeket.  Habár  mindkettő, 

visszatérve Parrot értelmezéséhez, hasonló jelentést hordoz, vagyis röviden ismeretről van 

szó,  csak  más-más  aspektusokból.  Az Atyához  tartozás  a  kiválasztottságra  vonatkozik. 

Másképp  mondva  azokra,  akik  a  megváltó  szavait  megismerik  és  elfogadják,  vagyis 

elhiszik, azok eljuthatnak a láthatatlan világ dolgainka a megismerésére.

Összefoglalva  azt  mondhatjuk,  hogy  a  két  szöveg  egyetért  abban,  hogy  1.)  a 

láthatatlan dolgoktól kiindulva lehet eljutni láthatóhoz, és 2.) a gondolat központi szerepet 

játszik ezen az úton 3.) ez az út annak megértése, hogyan van a láthatatlanban való hit a 

jelenségek  látható  világában.  A  fő  különbség  az,  hogy  4.)  ez  az  Eug  koncepciójában 

azonos az ismeret kezdetével vagy alapelvével, míg a SJC koncepciója az Atyához tartozás 

feltételeként határozza meg. Ez a különbségtétel  azt  példázza,  hogy a hit és az ismeret 

szervesen  összekapcsolódik  és  egymást  kiegészítve  adják  az  alapkoncepciókat  a 

hangsúlyok eltolásával.   

ArchHyp

A vizsgált terminus és az azt magában foglaló koncepció vizsgálatához a harmadik 

párhuzamot  az  ArchHyp  kínálja.  Ez  a  szövegrész  a  traktátus  mitologikus  teremtés 

értelmezésének a része.  Közvetlen, szoros értelemben vett tárgya a bolygók megalkotása. 

„És ő (ti. Pisztisz Szophia) elhelyezte mindegyik utódját (masc ti. az első arkhón) 

az ő (ti az arkhón) erejének megfelelően a fenti aión tüposza szerint, mert a láthatatlanból 

ki(indulva) lett a megjelent (ti. a látható)”. (87,8-11).  

auw askaqista \nneFShre poua poua kata teFGom/ 

kata ptupos \naiwn et\mpsa ntpe Je ebol H\n neqhp 

auHe anetouonH ebol
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Az idézet közvetlen kontextusa a kozmológia, és az arkhónok és a bolygók között 

vont párhuzamra épül.710 A szövegrész két tagra bontható. Az első a Pisztisz Szophia által 

végrehajtott teremtést foglalja össze, a bibliai teremtési elbeszélést és a bölcsesség teremtő 

szerepét  kombinálva  a  mitologikus  tanításban.  A  kommentárok  véleménye  szerint  a 

második  tagban  szereplő  formula  a  traktátus  egészét  foglalja  össze:  a  transzcendens 

világból jelent meg a látható711. 

A  koncepció  különösségét  több  motívum együttállása  adja.  Pisztisz  Szophia  az 

ágens, aki a fenti világ mintájára megalkotja a lenti világot, vagyis ő tölti be az első arkhón 

feladatát. 2.) az égi mintánakmegfelelően hozza létre – ez megfeleltethető néhány traktátus 

elgondolásának,  pl.  JánAp  –,  de  az  első  arkhón  erejének,  vagy  inkább  képességének 

megfelelően.

 A  formula  eredetét  és  jelentését  a  kommentárok  úgy  magyarázzák,  hogy  a 

kozmológiai  kontextus  alapján feltételezhető  a  platonikus  hagyomány hatása,  amelynek 

középpontja a tüposz terminussal utal a láthatatlan és a látható között vont párhuzamra, és 

ebből  következően  lehet  a  láthatatlan  világnak  a  látható  a  másolata712.  Lehetséges,  sőt 

valószínű,  hogy a láthatatlan-látható  fogalompár  a  platonikus  hagyomány  hatását  viseli 

magán,  de  a  forrása  nem  a  látható-láthatatlan  irányt  magukban  foglaló  különböző 

koncepciók alapján azonosítható.

Ezen megfontolások alapján a  forrásra  vonatkozó hipotézisem kettős.  Az egyik, 

hogy  a  legközelebbi  párhuzam  alapján  a  Zsid  11,3  lehet  a  forrás,  εἰς  τὸ μὴ ἐκ 

φαινομένων τὰ βλεπόμενα γεγονέναι. A kopt verzióban  Sah. Je petnnau eroF 

ntaFSwpe ebol Hm petenFSoop an a Boh. Je ebol cennh 

etenseouonH ebol an aFSwpi nJefh etounau eroF.

Másfelől pedig az ArchHyp traktátusban olvasható koncepció az OM szövegének 

ismeretét  tanúsítja.  Az  utóbbi  hipotézisnek  két  támasza  van,  az  egyik  a  perszonifikált 

Pisztiszre ruházott teremtői szerep, a másik a formulának ehhez a szerephez kapcsolása, 

amely magától értetődően hagyta el a pisztisz terminust.

710 A kommentárok a traktátus végén olvasható másik kozmológiai narrítához hasonlítják, de a különbségek 
miatt önálló egységként kezelik (86,27-87,11), és egy ezidáig nem azonosított teogóniát tartalmazó forrást 
feltételeznek a szövegrész mögött.
711 Ehhez vö. pl. Kaiser 2006, 168-169.
712 Kaiser csak utal a láthatatlan-látható irány különösségére (2006, 168). Bullard eltekint ettől, és a 
kommentárjában a látható-láthatatlan irányultságú párhuzamokat idézi (1970, 55). Layton a platonikus 
képmás-hasonmás viszonyt hangsúlyozza a fenti axióma értelmezésében (1976, 48). 
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 3.5 A gnószisz koncepciója a traktátusban

A  primér  források  között  kevés  olyan  szöveg  található,  amelyben  a  szerzők 

elmondják azt, hogy mit jelent az ismeret, honnan ered, hogyan érhető el, milyen hatása 

van arra a személyre, aki megszerzi713. A kérdéshez szorosan hozzátartozik az is, hogy az 

ismeret  megszerzésére  törekvő  személy,  milyen  körülmények,  feltételek  mellett  válhat 

képessé az ismeret megszerzésére, illetve az, hogy a megszerzés egyszeri vagy az ismeret 

fokozatosan elsajátítható. Ez utóbbi aspektusból bontható ki az, hogy kultikus gyakorlattal 

párosult-e, vagy pusztán elméleti tartalmat jelöl.

A traktátusban a fentebb bemutatott pisztisz koncepcióhoz szorosan kapcsolódik az 

ismeret  (gnószisz)  koncepciója  is.  Alapvetésként  szolgál  a  traktátus  egészének 

értelmezéséhez,  és  lényeges  szerepet  játszik  abban  is,  hogy  a  traktátust  egyetlen, 

összefüggő narratívaként  kezelhessük.  Az alábbi  értelmezés  azt  is  alátámasztja,  hogy a 

modern kutatástörténetben különböző hagyományok hatására visszavezetett antropológiai 

és szótériológiai nézetek összetartoznak, mert a két – ezidáig szétválasztott – rész közötti 

szerves kapcsolat egyik bizonyítéka éppen az ismeret koncepció714.

Az ismeret terminológiai szinten is megjelenik, nemcsak a paradicsom fájának és a 

gyümölcsevés hatásának leírásában, hanem az arkhónok tervének megfogalmazásában is. 

Az első megjelenés ad lehetőséget arra, hogy a paradicsomi történet fókuszán keresztül az 

egész  szövegre  kiterjesztehtő  legyen  az  ismeret,  míg  az  utóbbi,  az  arkhónokra 

vonatkoztatott ismeret a traktátusra jellemző sajátosság, és a testi ember megteremtésében 

játszik szerepet. Mindkét koncepció szoros összefüggésben van az antropológiai tanítással, 

és  a  teremtési  narratíva  értelmezésére  vonatkoznak,  de  érvényesülése  a  terminológia 

alapján  is  kiterjeszthető  a  szótériológiai  tanításra.  Mindkét  területet  átfogja  a  Pisztisz 

Szophia  által  adott  kinyilatkoztatás,  amely  az  ismeret  foglalataként  értelmezhető. 

Mindezekhez a keretet a traktátus szerzője adja, aki a traktátusban ennek az ismeretnek 

nemcsak  a  közvetítőjeként,  hanem  kinyilatkoztatójaként  és  kommentátoraként  is 

megjelenik715. Röviden azt mondhatjuk, hogy a traktátusban olvasható ismeretkoncepció 

átfogja az égi, a szférikus és a világi terrénumokat, és alapvető jellemzője, hogy az égiből 

eljusson az alsó szférába, és az emberhez. 

713 A vizsgálat azért is számot tarthat az elemzésre, mert kevés olyan szöveg maradt fenn a primér 
forrásokban, amelyek explicit módon foglalkoznak az ismeret (a gnószisz) értelmezésével)
714 Az antropológia tárgyalásakor visszatérek a részletes értelmezéshez.
715 Ehhez lásd a szerzőről szóló fentebbi fejezetet.
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Az  ismeret  értelmezésében  két  fő  koncepció  különböztethető  meg,  de  ezek 

voltaképpen  egyetlen  ismeret  két  pólusát  vagy  aspektusát  jelölik,  mert  az  emberre 

vonatkoznak,  de  nem  kizárólagosan  antropológiai,  hanem  inkább  teológiai  tanításokat 

foglalnak magukban. (1) Az egyik az, amelyik az arkhónokhoz tartozik (praktikus ismeret, 

az ember megformálásához szükséges ismeretet  jelöli),  (2) az emberhez tartozó ismeret 

(teoretikus),  amely  a  származást,  a  helyzetet  és  a  visszajutást  jelenti  (ez  a  megváltó 

ismeretnek a traktátusban olvasható koncepcióját fedi le).

 3.5.1 Az arkhónokhoz tartozó ismeret

Az arkhónokhoz tartozó ismeret középpontjában a földi ember megformálásához 

szükséges ismeret áll.  Ez praktikus ismeretként is definiálható.  A kiváltó oka a Pisztisz 

Szophiától kapott proklamáció, amelyben az ember létezését jelenti ki, és az eljövetelét 

prófétálja.

A  traktátusban  az  első  arkhón  leleplezésének  következményei  adják  a  közvetlen 

kontextust,  mert  a  többi  arkhón  kérdésére  az  első  arkhón  megfogalmazza  a  Ter  1,26 

felhasználásával  az  ember  megteremtésének  tervét  és  az  általuk  kívánt  célját.  Ezt  a 

koncepciót foglalja össze a szerző röviden (113,11-12): „Ezután a hatalmak megkapták az 

ismeretet,  hogy  embert  teremtsenek.”.  tote \necousia auJi \ntgnwsis 

atroutamie prwme.

Az ismeret tárgyáról a mondatot megelőző sorok alapján következtethetünk. A primér 

forrásokban  elterjedt  toposznak  megfelelően,  a  blaszfémiát  követő  fénylő  Ádám 

megjelenéséhez  kapcsolódik,  és  a  kép  megjelenésének  következménye  az  ember 

megteremtése. A traktátusban azonban sajátos értelmezést kap a toposz. 

1.) Az emberi alakot viselő fényt látják az arkhónok is, és ezáltal leleplezik az első 

arkhón  hazugságát.  112,26-28.  H\m pxoas anecousia nau eroF 

auswbe \nsa parxigenetwr  Je aFJe Gol eFJw \mmos 

Je anok pe pnoute  m\l laau Soop Hi taeHh716. 

716 Az idézet nem egyezik meg az arkhón kijelentésével (103,12-13), de tartalmilag párhuzamba állítható.
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2.) Istennek tartják a fénylő Ádámot, aki elpusztította művüket, és az első arkhón igent 

mond  a  kérdésükre717 (112,30-31). peJau Je mh paei pe pnoute 

\ntaHtako \mp\nergon aFouwS\b peJaF Je eHe.

3.) Az első arkhón mondja el a tervet, amely nemcsak az ember megteremtéséről szól, 

hanem a fénylő Ádám rabságba ejtéséről és ezáltal mindenkire (a fényből születettekre,) 

kiterjesztve a szolgaságot.  A tervben (112,32-113,5) megkülönböztethető lépések718:

a.) A félelem a kiváltó ok, és az, hogy megpróbálják elkerülni az újabb pusztulást: Ha 

nem  akarjátok,  hogy  képes  legyen  elpusztítani  művünket:  eSJe tet\nouwS 

Jekas neFSG\n Gom \ntako \mp\nergon.

b.) A bibliai versek terminológiájának megjelenése a (Ter 1,26 és a 2,7 keveredése) a 

mitologikus  kontextusnak  megfelelő  kép  és  hasonmás  megkülönbözetésével:  gyerünk, 

teremtsünk embert a földből a testünk képe és annak hasonmása szerint 

a?mheit\n mar\ntameio \nourwme ebol H\m pkaH kata 

tHikwn \mp\nswma auw kata peine \mph

c.)  A földi  ember teremtésének közvetlen  célja  az,  hogy szolgaságra kényszerítsék: 

szolgál minket n\FS\mSe nan 

d.)  És  ehhez  eszközként  a  szerelmet  akarják  használni:  hogy,  ha  az  látja  majd 

hasonmását,  megszeresse  Jekaase ph eFSannau epeFeine 

\nFmereit\F

e.)  A  tágabb  kontextus  pedig  a  teremtésük  védelme:  soha  többé  ne  pusztítsa  el 

művünket. ouketi Fnatako \mp\nergon 

f.) Úgy, hogy a szolgaság kiterjesszék a fényből születettekre az aión teljes tartamára: 

hanem azok, akik születnek a fényből szolgáinkká tegyük az aión teljes idejére.

alla netounaJpoou ebol H\m pouoein \nt\naau \nHm\H\a\l 

nan H\m pxronos thr\F \mpeeiaiwn

717 Ez a megjegyzés veti fel annak a lehetőségét, hogy a zavarkeltő alakjához kapcsoljuk. A kérdéshez a 
teremtés napjainak és a hármas antropológiai tanítás értelmezésében visszatérek.
718Az elemzésben eltérek Painchaud felosztásától, aki a 112,34b-113,1 szöveget elemzi egységesként. 
Painchaud 1995a, 388.
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Ez  a  terv  foglalja  össze  az  ember  teremtését,  amely  a  felső  világ  akaratával 

megegyezően történik (113,5-10), de az elemzés szempontjából az a kitüntetett, hogy ez a 

leírás vonatkozik az arkhónok birtokába jutott ismeretre. Két nagyobb rész különböztethető 

meg  benne,  az  egyik  a  fénylő  Ádám  látásából  adódik,  a  másik  a  kép  alapján 

megfogalmazott tervre. 

A  következmények,  vagyis  az  ember  megteremtésének  narratívája  azonban  eltér 

terminológiájában  is.  Azt  állapíthatjuk  meg,  hogy  az  ember  teremtéséhez  szükséges 

ismeret nem hatékony, mert a megvalósításkor megváltozik. 

Nem teremtésként (tameio) jelöli az ember teremtését, hanem először a magvetést 

(a nemzés értelmében), majd a formálásra utaló terminust (plassein) használja a szerző, 

amit az emberre alkalmazott terminus is tükröz (itt rwme, a megvalósuláskor plasma). 

Ez alapján vonható le az a következtetés, hogy az arkhónok birtokába jutott ismeret a 

testi ember megformálását jelenti. 

A  különbséget  a  testre  alkalmazott  terminusok  is  hordozzák.  A  terv 

megfogalmazásában  az \nJolJ\l \mpouoein  , vagyis a fény bekerítője/bezárója 

(gk: φραγμος, χαραξ)719 szerepel, a plasma esetében a σκεῦος jelenik meg, és ezt követi 

a ἀγγεῖον, amely Ádámi nemzetség jövendőjére utal (és a Zoé lehelletére).  

Összességében az állapítható  meg az arkhónok birtokába jutott  ismeretről,  hogy 

antropológiai ismeretként definiálható és testi ember megalkotására vonatkozik. A kiváltó 

ok a fénylő Ádám megjelenése, az ismeret a testi ember megalkotásának tervét jelöli, de a 

megvalósítása csak részlegesen következik be.

 3.5.2 Az arkhónok ismerete II

Az  arkhónokat  jellemzi  ismeret  koncepciójának  értelmezéséhez  szorosan 

hozzátartozik az az aspektus, amely Szabaóthot jellemzi. Az eredője ennek a típusnak is 

Pisztisz  Szophia  proklamációja,  de  a  leírásban  az  emberi  alakú  fény  mellett  Piszisz 

719 Crum 770a, a gk: φραγμος Num 22,24. a, χαραξ pl. Lk 19,43.
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Szophia hangja is dominál. Ettől a motívumtól eredeztethető a Szabaóth elbeszélés720, és az 

is, hogy az arkhónok lezuhanva égi helyeikről démoni alakot öltenek721. 

Szabaóth elismeri a felsőbb hatalmat, és Pisztisz szavát és nagyságának képmását 

látva elfordul atyjától és többi arkhóntól (103,32-104,3): Szabaóth pedig, Jaldabaóth fia 

miután hallotta Pisztisz hangját, dicsőítette őt, elítélte atyját (…) Pisztisz szava miatt. És 

dicsőítette őt, mert tanította a halhatatlan emberről és fényéről.

sa\b\a\w\q de pShre \nialda\b\a\w\q \ntareFswt\m a?

tsmh \ntpistis aFHumnei ero[s  aF\r]722katageinwske 

\mpeiwt [......]723 eJ\n pSaJe \ntpistis [aF]T724 eoou nas Je 

astamoou aprwme? \n?aqanatos m\n peFouoein  

Szabaóth esetében nem jelenik meg a gnózis terminus, de az égi tanítás motívuma 

ebbe az irányba mutat. Az ismeret közvetlen forrása Pisztisz, a hit, és tárgya a halhatatlan 

ember725.  A  Szabaóth  történet  kezdőpontját  határozza  meg  ez  a  koncepció,  amelynek 

párhuzama  csak  a  ArchHyp  c.  traktátusban,  a  Szabaóth  történetben  olvasható.  Ez 

elemzésünk szempontjából azért bír kitüntetett jelentőséggel, mert egy arkhón számára is 

nyitott  lehetőségről  van  szó.  Nem merül  ki  a  meghallásban,  ahogy ez  a  többi  arkhón 

esetében történik –, és nem a teremtés tervéhez vezet, hanem interiorizálódik. 

Pisztisz Szabaóth megvilágosítja, fényt kap, hatalmat, és az erők ura nevet (104,6-

10): „miután fényt kapott Szabaóth, nagy hatalmat kapott a káosz minden hatalma felett. 

Attól a naptól nevezik az erők urának.”.

sabawq/ Ge \ntareFJi ouoein aFJi ounoG \necousia/ 

eHoun endunamis throu \mpxaos Jim pHoou et\mmau 

aumoute eroF Je pJoeis \n\nGom/

A leírás lényegi  elemei:  a fény,  a hatalom, és a név azok a jellemzők, amelyek 

Szabaóth felemelésének és ismeretének a jellemzői. Ebből az aspektusból értelmezve azt 

720 Az elbeszélés struktúráját később külön fejezetben részletesen elemzem.
721 A mitologikus történetet az arkhónokról szól fejezetben részletesen elemzem
722A rekonstrukcióban Painchaud-t követem, 1995a. 160.
723A töredékes szöveg kiegészítése:  m\n tmaau Böhlig szövegkiadásától (1962, 50) elfogadott, lásd még 
Painchaud 1995a 160.
724A rekonstrukció elfogadott: Böhlig 1962, 50, Bethge, Layton 1989, 42.
725 Lehetséges, hogy az aprwme? \n?aqanatos m\n peFouoein kifejezés a Pisztisz 
proklamációjában megjelent formula ismétlése, de a szerző v. fordító szétválasztotta. Ha ez a feltételezés 
helyes, akkor a célja az volt, hogy egyértelművé tegye azt, hogy egyetlen létezőről van szó.  
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állapíthatjuk  meg,  hogy  a  halhatatlan  ember  ismerete  jelenti  Szabaóth  esetében  az 

ismeretet. 

 3.5.3 Az emberhez tartozó gnószisz

Az emberhez eljutó ismeret három fókuszpontból közelíthető meg a traktátusban. 

Az első, és leginkább egyértelmű aspektust a paradicsom fájával kapcsolatos narratívák 

jelentik,  a  különbségek  ellenére  mindkét,  a  paradicsom  fájához  kapcsolódó  narratíva 

alapvető  megállapításokat hordoz.  A  második  fókuszpont  a  traktátus  eszkatológiai 

részében olvasható, a preegzisztens lelkek jellemzésében, majd ez kiterjed mind a Logosz, 

mind  a  negyedik  faj  evilági  feladatának  leírására.  A  harmadik  fókuszt  Pisztisz 

proklamációja kínálja, amelyben nem jelenik meg a gnószisz terminus, de egyértelműen az 

ismeret összefoglalásaként értelmezhető. A proklamáció olyan kiindulópontként szolgál a 

traktátusban,  amelyből  nemcsak  az  emberre  vonatkozó  ismeret,  hanem  az  arkhónok 

ismerete is elemezhető.  

 3.5.3.1 A gnószisz a paradicsomi narratívában

A paradicsom történethez illeszkedő narratívában az ismeret  (a gnószisz) fájáról 

való szakítás adja az ismeret koncepcójának egyik lényegi aspektusát. A bibliai történet 

kommentárjában a gyümölcsevés hatását magyarázva ezt írja a szerző (119, 11-19):

„Aztán megnyílt az értelmük, mert az ismeret fénye ragyogott rájuk. Amikor aztán 

szégyenbe öltöztek, megértették, hogy mezítelenek az ismeretben. Amikor kijózanodtak, 

látták,  hogy  mezítelenek,  megszerették  egymást.  Amikor  látták,  hogy  alkotóik  állat-

alakúak, meggyűlölték őket. Megértették (nagyon).”

tote  apounous  ouwn  \ntarououw/m  gar  apouoein 

\ntgnwsis \r  ouoein nau \ntarouT Hiwou \mpSipe aueime 

Je neukakaHhu atgnwsis \ntarou\rnhfe aunau eroou Je 

sekakaHhu  aum\rre  nouerhu  \ntarounau  anouplasths 

euo \mmorfh \nqhrion ausixane eroou aueime emate 
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A mitologikus történetben a gyümölcs pozitív jelentést kap (az égi Éva rejtőzik el 

az  ismeret  fájában),  vagyis  az  ismeret  közvetítésére  szolgál,  bár  ez  azzal  a  részlettel 

gazdagodik,  hogy az ismeret  felismerésének lehetőségét  kapja az első emberpár  a  nusz 

aktivizálódásával/megnyílásával.  Látszólag  az  ismeret  birtokába  jutnak,  de  ennek  az 

érvényessége  csak  az  anyagi  világra  korlátozódik.  Hasonló  koncepció  jelenik  meg  a 

ArchHyp traktátusban.

Az OM szerzőjének koncepciója  ennek az ismeretnek három hatását  érzékelteti, 

amelyek közvetlen következményekként jelennek meg: 1.) felismerik meztelenségüket az 

ismeretben, 2.) felismerik egymást, és 3.) felismerik alkotóikat és elfordulnak tőlük

Mindhárom következményre  jellemző,  hogy az  emberi  szférában  érvényesül,  és 

nem lép túl ezen. Az ismeret hatékony voltát az arkhónok azzal ellenőrzik, hogy Ádám elé 

hozzák az állatokat és a neveik ismerete szolgál bizonyságul az ismerethez.

 3.5.3.2 A gnózis a paradicsomi narratívában 2.

Az elemzett  leíráshoz  hasonló  koncepciót  hordoz  az  ismeret  fáját  leíró  rész  is, 

amely azonban a paradicsom leírásának narratívájában kapott helyet és idézetként vezeti be 

szerző  a  szent  könyvből  H\n Jiera  biblos (110,31-111,1). \ntok  pe 

pShn  \ntgnwsis  paei  etH\m  paradeisos  paei  \nta 

pSorp  \rrwme  ouomF/  aFouhn/  apeFnous  aFm\rre 

teF/Sb\reine  aF\rkatakrine726 <\n>\nkeeine727 \nallotrion 

aFsixane eroou 

„Te vagy az ismeret fája, amely a paradicsomban van, amelyről evett az első ember, 

és ami megnyitotta értelmét, és megszerette női társát, és elítélte az idegen képmásokat és 

meggyűlölte őket.”

A megszólítás más aspektusát mutatja be az ismeret fájához való viszonynak, ezt 

tükrözi az is, hogy csak az első emberről beszél (és nem az emberpárról). 

726 A katakrinein ige hasonló jelentésben szerepel, mint a Pisztisz proklamációjában a katapatein (103,21), 
ehhez később visszatérek.
727Layton kiegészítését (Layton 1989, 56) elfogadja Painchaud is. Painchaud 1995a, 176.
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Új motívumok az idegen képmás mellett az erre vonatkoztatott ítélet terminusa is. 

Az  idegen  képmás  azonosításában  nincs  egyetértés  a  szakirodalomban,  mert  több 

lehetőséget is kínál a traktátus. A paradicsom kertjében jelen van Ádám mellett az Égi Éva 

és a hasonmása, a testi Éva, és jelen van a tanító (a vadállat) – Zoé hasonmása), és jelen 

vannak az arkhónok (vagy csak az arkhón) – szintén képmásai a felső világnak, és jelen 

lehetnek az arkangyalok – akik az arkhónok küldötteiként szemlélik az első emberpárt. Ha 

a két leírás közötti párhuzamok alapján próbálunk megoldást találni, akkor az első arkhón 

tűnik a leginkább esélyes jelöltnek.   

 3.5.3.3 Az gnószisz közvetett hatása a paradicsomban

Elemzésünk  szempontjából  az  a  kitüntetett  a  történetben,  hogy  a  parancs 

megszegését az arkhónok úgy értelmezik,  hogy Ádámuk az ismeret új állapotába került 

(120, 17-19), és azért, hogy ennek érvényességi körét teszteljék728, elhozzák az  állatokat, 

hogy lássák, hogyan nevezi el azokat.

\ntare  narxwn de nau  epouada/m  <e>aFSwpe H\n 

kegnwsis  auouwS  a\rpeirase  \mm/oF  auswou/H  eHou/n 

\n\ntbnooue throu m\n \nqhrion \mpkaH m\n \nHalate \ntpe 

au\ntou Sa /adam Je euenau Je Fnamoute eroou

Az arkhónok  által  provokált  teszt  két  aspektusát  is  megmutatja  a  gnószisznak, 

amely teremtményüket (az ő Ádámukat epouada/m) jellemzi, akinek az ismerete más 

(kegnwsis).  A  más  ismeret  állapot,  amelybe  belekerül  Ádám  (<e>aFSwpe 

H\n ),  és  az  arkhónok tesztelni  akarják,  azzal,  hogy a fennhatóságuk alá  tartozó  világ 

élőlényeit  hozzák  Ádámhoz.  Az állapotról  és  az  arkhónok  próbájáról  szóló  beszámoló 

alapján  két  következtetést  vonhatunk le  az  ismeret  értelmezéséhez.  Az egyik,  hogy az 

arkhónok  hatalma  korlátozott,  mert  csak  az  anyagi  világra  képesek  kiterjeszteni  az 

Ádámhoz hozott élőlények,  néhány mondattal  később szimbólumok (sumboulion) 

körét. A másik aspektus ehhez szorosan kapcsolódik, és azt leplezi le, hogy a teremtmény 

ismerete ezt a szférát fedi le, és nem terjed túl a teremtmények szintjén. Ehhez a fentebbi  

728 A görög alakot őrző igéről a\rpeirase megjegyzehetjük, hogy az újszöv-i terminológiában a csábító 
vagy kísértő megnevezésére is szolgált (ὁ πειράζων)
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elemzés  alapján  hozzá  tartozik  az  ember  és  az  arkhónok  ismerete  is729.  A  szerző 

terminológiájában ez megfelel a fény és a sötétség közötti különbség ismeretének, amely 

az  arkhónokat  is  jellemzi  (120,26-28):  eis  ada/m  aFSwpe \nqe  oua 

ebo/l \mmon atreFeime \ntdiafora \mpouoein m\n pkake730  

A szerző jól látható módon a bibliai szöveg alapján dolgozza tovább a történetet, 

amelyet  a  mitologikus  kontextus  szolgálatába  állított.  Teológiai  nézőpontját  ebben  a 

mondatban is tetten érhetjük, mert az ismeret koncepciójának alapját fogalmazza meg az 

idézet: „olyan lett, mint egy közülünk” (ezt az arkhónok mondják a történetben). Ennek 

éppen az a sajátossága,  vagy inkább korlátozott  volta,  hogy az arkhónokhoz hasonlóan 

ismeri a különbséget, de megmarad ennek a szintjén. 

 3.5.3.4 A gnószisz a szótériológiai tanítás narratívájában

A szótériológiai tanításokat megfogalmazó részben a teremtési narratívát jellemző 

ismeretkoncepció  jelenik  meg.  Két  ponton  mutatható  ki  eltérés  a  fentebb  bemutatott 

koncepcióhoz  képest,  az  egyik  a  mitologikus  történet  kezdetén  olvasható,  a  másik  a 

Megváltó eljövetelével áll szoros összefüggésben.

A mitologikus történet szerint az első Atya küldi el az áldottakat a világba, hogy 

ítéljék el az arkhónokat (124, 4-12).

„Milyen  okból?  Ezért:  a  halhatatlan  atya  tudja,  hogy  a  hiány  megjelent  az 

igazságból az aiónokban és a világokban. Ezért, amikor akarta elítélni a romlás arkhónjait 

a teremtmények által, elküldte a hasonmásokat a romlás világába. Ezek az egyszerű kicsi 

áldott szellemek. Ezek nem idegenek az ismerettől,  mert a teljes ismeret egy angyalban 

jelent meg előttük, aki nem erőtlen az Atya színe előtt és ő adta nekik az ismeretet (a 15-

18.sor ismétli  a 12-14 sort).”.  aS pe paition paei pe epei peiwt 

\naqanatos sooun Je auSta Swpe ebol H\n tme Hrai+ H\n 

naiwn  m\n  poukosmos  etbe  pai+  \ntareFouwS  aouwsF 

\n\narxwn  \mptako  Hitn  nouplasma  aFJoou  \nnet\neine 
729 A testi Ádámba került lélek még ismeri a küldéssel  adódó feladatot  (115,21-23), de a bűnbeesés fent 
elemzett  kommentárjában  már  nem játszik kimondott  szerepet,  csak  az  arkhónok tetteinek  feltételezhető 
mozgatórugójaként. 
730 Íme Ádám! Olyan lett, mint egy közülünk, ismeri a különbséget a fény és a sötétség között.
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eHrai+  epkosmos  \mptako  ete  naei  ne  \mp\n\a  \nbalHh/t 

\nkouei \mmakarios  seo an \nS\mmo etgnwsis tgnwsis gar 

thr\s  H\nnouaggelos  etouonH731 ebol  Hi  toueHh   paei 

ouatGom an pe \nnaHr\m peiwt auw a<F>T732 nau \ntgnwsis 

 [tgnwsis  gar  thr\s  H\nnouaggelos  etouonH  ebol 

HitoueHh paei ouatGom an pe \nnaHr\m peiwt  auw a<F>T 

nau \ntgnwsis]

A szövegrész értelmezésében kitüntetett jelentősége van annak, hogy 1.) az Atya 

akaratát  teljesítik  a  küldöttek,  2.)  az  arkhónok  elítélése  a  küldés  oka,  3.)  a  küldöttek 

ismerik az ismeretet, 4.) egy angyal adja nekik az ismeretet.

Az  angyal  leleplezésében  a  terminológia  segít.  A  traktátus  szóhasználatában 

visszatérő toposz az arkhónok jellemzésére használt erőtlen (atGom) jelző. Egy kivétel 

van  közöttük,  Szabaóth,  aki  meghallva  Pisztisz  Szophia  kinyilatkoztatását,  megtér 

(metanoia),  és fényt  és ezzel  erőt kap Pisztisztől,  majd ennek segítségével  felemeltetik. 

Ekkor nyeri el az erők ura titulust, amelynek következménye lehet az idézetben szereplő 

jelző.  A  másik  megoldási  lehetőség  is  hasonló  irányba  mutat.  Ehhez  a  fénylő  Ádám 

alakjához kell visszakanyarodni, akit angyalnak is neveznek (108,20), aki mint tökéletes 

égi ember megtestesíti  az ismeretet.  A leírás ebből a szempontból visszautalhat arra az 

eseményre,  amikor az arkhónok látták a fénylő Ádámot, és ez alapján olyan ismerethez 

jutottak,  amely az ember  teremtéséhez  vezetett  (113,10-12).  Mind a kontextus,  mind a 

szöveg  folytatása  amellett szól,  hogy  az  angyal  Szabaóth  alakjához  kapcsolódik,  az 

ismeretet pedig a szellemek (pneumata) kapják. 

Az ismeret értelmezésében ez az első lényegi módosulás. Az Atya akaratából, és az 

angyaltól  (a  megtért  arkhóntól)  kapott  ismerettel  jönnek  a  világba  a  lelkek/pneumata, 

akiket hasonmásként definál a szerző733. A traktátus kontextusában ők a kinyilatkoztatás 

hallgatói, a negyedik faj képviselői. Ebből következik, hogy a Szabaóth által alapított égi 

731Az etouonH alakot Böhlig eFouonH-ra módosítja, Böhlig 1962, 100.
732Layton kiegészítését követem, Layton 1989, 84
733 A  kontextus  alapján  felvetődhet  a  determinált  sors  kérdésköre,  ehhez  a  kérdéshez  a  későbbiekben 
visszatérek.
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egyházban történik az ismeret átadása, amely a lelkek (pneumata) preegzisztens létének is 

a bizonyítéka734. 

A lelkek a megszületésük után ezt az ismeretet  nyilatkoztatják  ki (124, 25-32): 

„Amikor  az  áldottak  megjelentek  fénylőn  (a  fényben),  különbözően  jelentek  meg,  és 

mindegyik a földjén kinyilatkozta az ismeretet az egyháznak, ami a romlás teremtményei 

között  jelent meg. Ebben megvolt  minden mag,  mert  az arkhónok (itt  hatalmak) magja 

összekeveredett vele.” \mmakario/s Ge \ntarouwnH ebol H\nnouoein 

kata diafora auouwnH ebol auw poua poua \nHhtou 

ebol  H\m  poukaH  auGwlp  ebol  \ntougnwsis 

\ntekklhsia  \ntaHouwnH  ebol  H\nn\mplasma  \mptako 

auHe  eros  eu\ntas  sperma  nim  etbe  \n?[s]perma735 

\necousia \ntaHtw[H n\mmas]736

Az ismeret kinyilatkoztatásának az anyagi világban az egyház a helye.  A fentről 

kapott  és  hozott  ismeret  átadásának,  hirdetésének  és  az  egyháznak  a  viszonya  nem 

tisztázott a szövegben, de a fentebb említett hipotézis alapján Szabaóth egyházának világi 

másolatára  gondolt  a  szerző.  Ebben  jelennek meg  az  ismeret  birtokosai.  De kísérletük 

bizonytalan kimenetelét mutatja az, hogy az arkhónok magja belekeveredett az egyházba. 

Ez a motívum hasonló ahhoz a teremtési narratívában megjelent szöveghez, amely szerint 

a  magokat  összekeverve  akarták  az  arkhónok  megrontani  az  égi  Évát.  Elemzésünk 

szempontjából  az  a  kitüntetett,  hogy  ezek  az  áldottak  alkotják  az  ismeretet  birtokló 

negyedik  fajt.  Ebből  a  szövegrészből  vonható  le  a  fentit  kiegészítő  aspektusa  az 

ismeretnek. E szerint a világban az egyház a helye az ismeret átadásának.

Az ismeret evilági működésének helyes irányba terelése az Ige (logosz)737 feladata 

(125,14-19): „az Ige, aki minden (létező) feletti, egyedül azért küldetett, hogy hirdesse az 

ismeretlent. Azt mondta: nincs semmi elrejtett, ami ne lenne nyilvánvalóvá, és ami nem 

ismert,  ismertté lesz.”.  plogos Ge etJose eouon nim aut\nnoouF 

epeeiHwb  monon  atreF\rkhrusse  etbe  petousooun  an 

734 Ezt  a feltételezést  támasztja alá a 114, 15-17 szövegével  vonható párhuzam, amely a megtestesülésre 
készülő  lelkeket  említi.  A  lelkek  és  a  szellemek  (mint  hasonmások)  közötti  különbség  a  koncepció 
fókuszának a változását jelöli, a motívum elemzéséhez a négy ember típusának értelmezésében visszatérek.
735A kiegészítés Böhlig 1962, 100; Layton 1989, 86; Painchaud 1995a 210.
736Böhlig rekonstrukcióját (Böhlig 1962, 100), átvette Layton 1989, 86 és Painchaud 1995a 210.
737 A  logosz és  a  szótér (124,33)  egyetlen  alakot  jelöl  a  traktátusban,  a  nyolcasságban  lokalizálható 
megváltóval azonosak.
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\mmoF  [ [J]738 peJaF Je m\n peqhp etouonH ebol an auw 

pete \mpousouwnF senasouwnF

A fő különbség az eddig tárgyalt ismeret koncepcióhoz képest az ismeretlen atyára 

vonatkoztatás.  Olyan  aspektus,  amely  látensen  végig  húzódott  főként  a  szótériológiai 

tanításhoz tartó  részletek elemzésében,  de csak most,  az Ige hirdetésével  nyert  konkrét 

formát. A szövegrész létrehozásában nagy szerepet játszott az újszövetségi forrás739, de a 

különbségek  is  jól  érzékelhetőek  maradtak.  Elemzésünk  szempontjából  az  döntő 

jelentőségű, hogy az ismeretlen atya  hirdetése teszi teljessé az ismeretet,  és az, hogy a 

fénylő, halhatatlan embert felváltotta a logosz.

Az ismeretlenre vonatkozó értelmezés kifejtése olvasható a következő sorokban, és 

a  logosz  funkcióját  tovább vivő (negyedik)  faj  képviselői:   (125,19-23).  „Ezeket  azért 

küldték, hogy ismertté tegyék, ami megjelent az ismeretlenből, a káosz hét arkhónját (itt 

erő)  és  istentelenségüket  és  így ítélték  őket  halálra.”.  naei de aut\nnoouse 

atrououwn/H  ebol  H\mppeqh/p  m\n  tsaSFe  \necousia 

\mpxaos  m\n  toum\ntasebhs   auw  teeiHe  aukatakrine 

\mmoou emooutou

A fentebb megfogalmazott módosulást fejezi ki az, hogy ismertté teszik azt, ami 

ismeretlen  volt,  és  ehhez  illeszkedik  az  arkhónok  és  tetteik  leleplezése  is.  A  szerző 

terminológiája  is  jelzi  a  fordulatot,  mert  eddig  az  áldottakként  megnevezettek  (kicsi, 

együgyű,  szellemek)  jelölésére  ezt  követően  a tökéletesek  (teleios)  terminust 

alkalmazza (125,23). 

 3.5.3.5 A gnószisz az eszkatológiai tanításokban

Az  ismeret  beteljesedése  nemcsak  az  arkhónok  leleplezését  vonja  maga  után, 

hanem a  világban  testet  öltött  hiba  eltűnését  is.  A szerző  nem beszél  ítéletről,  de  két 

különböző szinthez rendeli a jövendő üdvösséget, amelynek mércéje az ismeret740. 

Ebben a különbségtételben a traktátus egészét jellemző koncepció köszön vissza. 

Az Atyát, az égi világot, vagyis a megváltást ismerők (a negyedik faj képviselői) az Atya 

738A szöveg másolója törölte, ehhez Layton 1989, 86.
739 Mt 10,23 és párh. A részletes elemzést lásd lejjeb.
740 A koncepció részletes elemzését lásd később.
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nyugalmába  kerülnek,  míg  az  ismeret  tökéletlenebb  fokát  elérők  „csak”  a  királyságba 

juthatnak el. 

 3.5.4 Pisztisz Szophia kinyilatkoztatása

A  fentebbi  megállapításokból  világosan  az  következik,  hogy  a  traktátusban  az 

ismeret forrása Pisztisz revelációja (103, 15-28)741. 

A kinyilatkoztatást több lépésre bonthatjuk:

1.) Az arkhón istentelensége által kiváltott harag

\ntare tpistis Ge nau atmn\tasebhs \mpnoG \narxwn 

asbwlk

A  mondat  sajátossága,  hogy  Pisztisz  látja  a  nagy  arkhón  istentelenségét.  Az 

ἀσέβεια  egyértelműen  kijelöli  azt  a  vonatkoztatási  rendszert,  ahol  az  arkhón  mondata 

értelmezhető. A mondat kiemelt jelentőségű a primér források között is, mert ebben érhető 

tetten az a motívum, ahogyan a szerző értelmezi a kijelentést. Másfelől pedig utalhatunk a 

kortárs hagyományok kritikájára is, amelyek éppen ezt a motívumot megragadva támadták 

a szerzőket tanításaik miatt. A megharagudott ige és a harag is jelentős szerepet tölt be a 

traktátusban, ez vezeti Szophia Zoét, amikor kiűzi egeikből az arkhónokat (121,29), és ezt 

ölti magára Pisztisz Szophia, amikor elpusztítja a káosz isteneit (126,29)

      

2.) Egy, csak a traktátusra jellemző megállapítás Pisztiszről

neunau an eros  

A mondat szubjektuma az arkhónok, ők nem látják Pisztiszt. 

3.) A toposzként előforduló cáfolat, ebben az esetben Szamaél nevével, és a hozzá 

fűzött értelmezéssel.

peJas Je k\rplana samahl/  ete paei pe pnoute 

\b\blle 

741 Painchaud Pisztisz válaszaként értelmezi, és kissé tágabban, a 103, 15b-32a részt értelmezi egységként. 
Painchaud 1995a, 294. 
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4.) A halhatatlan ember, a fénylő ember létének állítása

ou\n ourwme \naqanatos \rr\mouoein742 

Az ember létezésének állítása megszokott toposz a mitologikus szövegekben. Jelen 

variáns  sajátossága,  hogy  két  jelző  is  megjelenik,  és  akár  két  különböző  alanyra  is 

vonatkoztatható.  Painchaud  kommentárjában  a  paradicsom  két  fájához  kapcsolja  a 

terminológiát,  ennek megfelelően az élet  és  az ismeret  kettőssége jelenik  meg Pisztisz 

kinyilatkoztatásában743. 

 

5.) Az elsőség megerősítése

Soop HitekHh

A létezésben  való  elsőség jelen  variánsban módosul:  „előtted  volt”.  A traktátus 

kontextusában feltételezhető, hogy a halhatatlan ember az antropológiai összefoglalásban 

említett pneumatikus ember vonatkozik.   

5.) A jövendőlés a megjelenésről

paei etnaouwnH ebol H\n net\mplasma744  

A  mitologikus  kontextus  az  előző  mondatot  tovább  írva  az  igaz  ember 

megjelenésről tesz bizonyságot. A kontextus az eljövetelen túl azonban azt a lehetőséget is 

felveti – éppen az arkhónok által formált anyagi testekre (plasma) utalva745, hogy a 

mondat a megtestesülésre vonatkozik. Ebben az esetben krisztológiai konnotációkat is rejt 

a  kijelentés,  és  részben  a Megváltó  alakjára,  részben  pedig  hasonmására,  a  Szabaóth 

egyházában megjelenő Jézus Krisztus alakjára vonatkozik. A Megváltó alakja (a Logosz) a 

traktátus eszkatológiai részében tűnik fel, Jézus Krisztus a pszichikus szférában van jelen.  

  

6.) Jövendölés az arkhónok feletti ítéletről a hasonlattal

742 Az rr\mouoein alak r\m\nouoein. Layton 1989, 40.
743 Painchaud 1995a 296-297
744 A net\mplasma alak net\nplasma. Layton 1989, 40.
745 Painchaud is utal erre a lehetőségre, és a valentiniánus módon értett megtestesüléssel vont párhuzamot.  
Painchaud 1995, 297.
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Fna\rkatapatei746 \mmok  \nqe  \nniome  \nkerameus 

Sausomou747 auw knabwk m\n  nete nouk ne apit\n  Sa 

tekmaau pnoun  

7.) Jövendölés a világ végéről, a hiány megszűnéséről 

H\n  tsunteleia  gar  \nnet\nHbhue  sena\rkatalue 

\mpSta thrF \ntaFouwnH ebol H\n tme auw FnawJ\n \nF\r 

qe \mpete \mpeFSwpe

A traktátusban Pisztisz proklamációja a fentebb részletesen bemutatott ismeret első 

megfogalmazásaként  értelmezhető.  Pisztisz  Szophia  összefoglalja  először  a  teremtést 

kiváltó okot, az arkhóni emberteremtést (a megformált embert) és a teremtés végét is (az 

égi  ember  megtestesülését  és  az általa  elhozott  ítélet  mikéntjét  és  hatását  az arkhónok 

birodalmára, amely egyet jelent a hiány eltűnésével.   

Ha a kinyilatkoztatás struktúráját tekintjük, akkor az elterjedt jegyeket: a cáfolatot, 

a  tévedés  jelzését  és  az  elsőség  állítását  olyan  motívumok  egészítik  ki,  amelyek 

egyértelműen a bibliai hagyományra utalnak. A krisztológiai kontextust az vezeti be, hogy 

fénylő  és  halhatatlan  emberről  beszél  Pisztisz.  Az  eljövetel  jóslata  a  megtestesülésre 

vonatkozik, amely egyet jelent az ítélettel (az arkhónok és bűneik felett) és az arkhónok 

által teremtett világ végét, az igazságból megjelent hiány betöltését is jelenti. 

  

 3.5.5 Összefoglalás

A  traktátus  ismeret  koncepciójában  két  összetartozó,  de  mégis  világosan 

elválasztható szint különböztethető meg az ember szempontjából. Az egyik az, amelyik az 

arkhónokhoz tartozik, a másik szorosan az emberhez.

746 A Megkenésről c. valentiniánus iratban a sátán eltiprásáról van szó, amely szorosan kapcsolódik a kortárs 
keresztény keresztégi gyakorlatához. Lehetséges, hogy Pisztisz proklamációjának az ítéletre vonatkozó része 
szintén ilyen kontextust feltételez.
747 Az Isa 41,24-25 ὅτι πόθεν ἐστὲ ὑμεῖς καὶ πόθεν ἡ ἐργασία ὑμῶν ἐκ γῆς βδέλυγμα ἐξελέξαντο 
ὑμᾶς /ἐγὼ δὲ ἤγειρα τὸν ἀπὸ βορρᾶ καὶ τὸν ἀφ' ἡλίου ἀνατολῶν κληθήσονται τῷ ὀνόματί μου 
ἐρχέσθωσαν ἄρχοντες καὶ ὡς πηλὸς κεραμέως καὶ ὡς κεραμεὺς καταπατῶν τὸν πηλόν οὕτως 
καταπατηθήσεσθε
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Az emberhez tartozó ismeretben három szint különböztethető meg. Az első Pisztisz 

jóslata, és ez a koncepció megfogalmazását jelenti. A második a paradicsomi történetben 

az  ismeret  lehetőségét  megteremtő  feltételeket  mutatja  be  részletesen  és  az  első 

aktualizálást.  A  harmadik  aspektus  a  traktátus  eszkatológiai  tanításában  az  ismeret 

beteljesedését írja le, először a Logosz, aztán a logoszt követő tökéletes faj feladatának 

leírásával. Ez utóbbihoz kapcsolódik szorosan a szerző és a hallgatósága is. 

Az első emberpár paradicsomi történetéhez kapcsolódik, és alapjaiban az evilági 

kondíciók  felismerését  fogják  át:  egymás  és  az  arkhónok  felismerésére  terjed.  Ezzel 

komplementer,  de az ismeret  teljességét  hordozza a fenti  világ,  vagy az igaz ember (a 

megváltó) által aktualizált vagy beteljesített ismeret, amely az előzőhöz képest kiegészülve 

hordozza a három szféra ismeretét. Ebben a kontextusban értelmezhető az eredet, a világba 

vetettség, a megmenekülés vagy a megváltás, és az újjászületés kérdése is748.

Az  ismeret  foglalata  a  Pisztisz  Szophia  által  adott  kinyilatkoztatás,  amely  nem 

egyszerűen az égi világ létezéséről tudósít, hanem a létében az arkhónt megelőző emberről 

szól.  Ez  alapján  azt  állapíthatjuk  meg,  hogy  a  traktátus  szerzőjének  teológiai 

koncepciójának középpontjában a megváltást hozó ismeret a megváltó ismeretét hordozza, 

amely az arkhónok és tetteik (az istenteleség) leleplezésében teljesedik be, és ez a feltétele 

az üdvösségre (a nyugalomba) való eljutásnak is. 

Ezt  a  sajátosságot  fejezi  ki  az,  hogy Pisztisz  Szophia  kinyilatkoztatása  után  az 

arkhónok a jóslattól való félelmük miatt próbálják megszerezni az égi világból származó 

fényt, ezért törnek Ádám és Éva életére, ezért tartják tudatlanságban az emberiséget. Ennek 

a működésnek a foglalatát adja a szerző már a kezdő mondatával, a fény és sötétség közötti 

prioritás definiálásával. Ebből a szempontból közelítve azt állapíthatjuk meg, hogy ez a 

különbségtétel az alapja az ismeretnek, és bővebb kifejtéseként értelmezhető a traktátus 

egésze.

Összefoglalóan azt  állapíthatjuk meg,  hogy a traktátus  kontextusában az ismeret 

megfeleltethető  a  Pisztisz  Szophia  által  adott  kinyilatkoztatásnak.  Egyfelől  leleplezi  az 

arkhónt,  és  ezáltal  az  arkhónok  összességét,  cáfolva  tekintélyüket,  hatalmukat  és 

prioritátusukat. Másfelől pozitív válaszként az igaz ember mellett tesz tanúságot, kifejezi 

az elsőbbséget és a hatalmat az arkhónok felett és előtt, jövendöli a megtestetsülést és az 

eljövetellel együtt járó ítéletet. 

748 Exc. ex Theodoto 78,2.
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Mindkét részhez szorosan kapcsolódik az a traktátusban, hogy az arkhónok és az 

ember viszonyát is leírja, amely részben a teremtettség állapotát, részben az anyagi világ 

sorsát jövendöli.  Más szóval,  azt  mondhatjuk,  hogy a hit  tanúságot  tesz az igaz ember 

mellett, és ezáltal az anyagi világot uralmuk alatt tartó arkhónok (és démonok) hatását és 

működését  is  megvilágítja.  Ez  az  aspektus  a  traktátus  sajátosságai  közé  tartozik,  és 

egyértelműen tükrözi nemcsak a bibliai hagyomény hatását, hanem a kortárs keresztény 

teológiai ismeretét is.
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 4 A TEREMTÉSI NARRATÍVA

Az  antik  gnózis  mitologikus  teológiai  rendszereiben  a  teremtés  értemezése  azon 

alapjellemzőkhöz  tartozik,  amely  megkülönbözeti  a  rendszereket  a  kortárs 

hagyományoktól749. A mitologikus rendszerek teremtési narratívájában fogalmazódik meg 

az a tanítás, ahogyan a felső világból megjelenik az alsó, az evilági szféra, vagyis a világ és 

ezáltal  az  anyag  eredetének  kérdése,  az  időbeliség,  más  szóval  a  ilág  és  az  ember 

teremtésének  koncepciója.  A primér  forrásokban  elterjedt  típus  szerint  a  folyamat  egy 

bukás-  vagy  törésmítosz  jegyeit  viseli,  amely  a  pneumtikus  szféra  harmóniájának 

felbomlásával  függ  össze,  és  a  konzekvenciák  vezetnek  a  dualitás  megjelenéséhez.  A 

primér  forrásokban  antikozmikus  dualizmusként  definiált  variáns  szimbolikája  mögött 

szociológiai kontextus áll, de a jelöleten megoszlik a modern kutatók véleménye: utalhat a 

társadalmi rend, a politikai hatalom vagy akár a kulturális környezet elutasítására, a kortárs 

keresztényeket  sújtó  üldözés  és   mártírium  kérdéskörére,  az  egyházi  hierarchia  elleni 

polémiára750. 

A  szövegekben  alapjaiban   pszichológiai  folyamatként  értelmezhető  dualitás 

magyarázza a világ létrejövését, mert ez a dualitás nemcsak a szellemi és az anyagi világ 

között feszül, hanem az emberi teremtményben, és az ember és az anyagi világ között is751. 

A szerzők ebben adnak választ a teremtés miértjére és a hogyanjára is, és ezek implikálják 

a  kortársak között  szintén  elterjedt  és  ezeket  kísérő „honnan a rossz?” kérdésére  adott 

meglátásaikat is. A teremtés története, ahogyan a kortársaknál is a láthatatlan, égi világból 

vezeti  le  a  látható  világot.  A  kortársak  között  is  elterjedt  kérdésfelvetések 

megközelítésének legfőbb sajátossága az, hogy a válaszok fókuszpontja a megszabadulást 

jelentő ismereten van752. Az anyagi világ és uraik leleplezése, a földi kondíciók eredetének 

magyarázata implikálja azt az ismeretet753, amelynek közvetítője lehet az égi világ küldötte 

vagy evilági tanító, és ez vezet ki nemcsak a földi, anyagi kötöttségek közül, hanem – ami 

azonos a kötöttségekkel   – a tudatlanságból is.   

749Az alapjellemző fontosságát  jól  illusztrálja  az,  hogy pl.  Williams (1996),  King (2003) és Luttikhuizen 
(2006)  is  a  teremtés  hogyanjára  vonatkozó  kategóriát  javasoltak  az  antik  gnózis  definiálásához,  de 
hivatkozhatunk  a  kortárs  cáfolatok  egybehangzó  toposzára  is,  amely  a  világ  és  alkotójának  a  primér 
forrásokban megfogalmazott kritikájával polemizált.
750Összefoglaló jelleggel a különböző hipotézisekhez, további szakirodalommal Williams 1996, 96-115.
751Ehhez lásd pl. Rudolph1977, 67-74.
752A rövid áttekintéshez és a kortárs filozófiai irányzatokhoz való viszony jellemzéséhez lásd James, E.O. : 
Creation and Cosmology. A Historical and Comparative Inquiry. Leiden: E.J. Brill, 1969. kül. 87-91.
753Kitüntetett jelentőségű az, hogy a szövegekben a dualitásban a hangsúly a földi világot uraló démoni erők 
ellen irányul, és ennek következménye az anyagi világot magában foglaló dualitás. Ehhez Petrement 1991,  
172. 
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Összefoglalóan  azt  mondhatjuk,  hogy a  teremtés  mitologikus  története  teológiai 

tanításokat  fogalmaz  meg,  az  ember  szempontjához  igazítja  a  teológia  kijelentéseit  az 

instrukció és az inspiráció szándékával.   

Az  OM traktátus  több  szempontból  is  kitüntetett  jelentőségű  a  primér  források 

teremtéstanainak viszgálatában. Az első és legfontosabb ezek között, hogy ez az egyetlen 

olyan  fennmaradt  szöveg,  amely  nemcsak  részletezi  a  teremtés  folyamatát,  hanem ezt 

olyan módon teszi, hogy közben kimutathatóan a bilbliai teremtés történetének eseményeit 

használja  fel.  Ennek nemcsak  az a  jelentősége,  hogy sikerült  kimutatni  azt,  hogy ez a 

legfőbb forrás a konstrukció mögött, hanem az is, hogy világosan mutatja azt a poziciót, 

amelyet a kortárs hereziológusok olyan hevesen támadtak. A traktátus teremtési narratívája 

ahhoz a diskurzushoz tartozik, amelyben a fő kérdést a biblikus szöveg helyes exegézise 

jelentette.  Másképp  fogalmazva,  a  traktátus  szövegében  az  antik  polémia  szemtanúját 

azonosíthatjuk, a vita azon oldaláról, amelyet az atyák támadtak. 

Az  előzetes  megjegyzésekból  azt  a  konzekvenciát  vonhatjuk  le,  hogy  1.)  a 

traktátusban megfogalmazott  Genesis olvasat  bibliai  exegézisként  azonosítható,  és 2.) a 

traktátus narratívájának helye az a polémia, amelyet az atyák is dokumentálnak. 

Az alábbi fejezet elsődleges célja, hogy a terminológiai és a konceptuális elemzések 

eredményeire  építve  a  traktátus  teremtés-teológiai  konstrukcióját  bemutassa  és  ezáltal 

alátámassza  a  dolgozat  kettős  alaptézisét.  A  teológiai  konstrukció  egyes  aspektusainak 

elemzései  adják azokat  az argumentumokat,  amelyek kettős  célt  szolgálnak.  Egyfelől  a 

traktátus  egységességét  és  a  narratíva  koherens  voltát  bizonyítják,  másfelől  pedig  a 

teremtési  narratívát  jellemző  egyedi  vonások  elemzésével  arra  tesz  kísérletet,  hogy  a 

fentebb  levont  következtetéseket  pontosítsa  és  a  traktátus  helyét  a  keresztény  teológia 

befolyásának illusztrálásával a keresztény hagyományon belül helyezze el.
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 4.1  Az első nap

A mitologikus történet bemutatása előtt meg kell jegyeznünk azt a fentebb említett 

tényt,  hogy a szerzőt  a  kurrens szakirodalomban vagy művelt  apologétának754,  vagy jó 

adottságokkal megáldott és képzett rétornak755 tartják. 

Ezt a megállapítást a traktátus első mondata is alátámasztja, amely azzal a céllal 

íródott, hogy demonstrálja756 az emberek és a világ isteneinek téves véleményét az eredeti 

káosz feltételezéséről757. Ahhoz, hogy a cáfolatot megalapozza, egy monoteisztikus sémába 

illeszti be a két perszonifikált,  mitologikus létező, a fény és a sötétség dualitását. A két 

létező közötti viszony kauzális (fény-árnyék),  fénytől először az árnyék jelenik meg. Ez a 

megállapítás  támasztja  alá,  hogy  a  dualitásban  az  árnyékkal  azonosított  sötétség 

másodlagosan  keletkezett.  Az adott  dualitásban  megjelenő  két  erőt  először  szembeálló 

felekké  alakítja,  majd  konfliktusként  kezeli  a  szembenállást  (fény-sötétség/káosz).  A 

felvázolt helyzet nemcsak a világ teremtésének mitologikus megközelítéséhez szükséges, 

hanem a  szerző  teológiai  nézőpontját,  és  ebben  specifikusan  a  fizikai  világ  státusát  is 

illusztrálja, mert az árnyéknak (és ezen keresztül a sötétségnek és a káosznak) nincs önálló, 

független létezése, hanem csak alárendelt, függő és másodlagos státussal rendelkezik. 

A fizikai értelemben elgondolt párhuzamhoz azonban szükséges egy olyan létező 

is,  amely árnyékot  vet,  és ennek magyarázatához vezeti  az  olvasót  a  Pisztisz  alakjával 

kapcsolatban elmondott narratíva.

Ezen, röviden vázolt megfontolások illusztrálására a kiindulási helyzet leírását egy 

rövid összefoglalással indítja a szerző, amely az égi világ, a pléroma beteljesedéséről és a 

sötétség  létezéséről  számol  be.  A felső  világ  felépítését  elhagyva  azonnal  az  égi  világ 

pereméhez  fordul,  és  a  fény  és  a  sötétség  fentebb  vázolt  helyzetének  a  magyarázata 

következik. A mitologikus leírásban Pisztisz758 játssza a fő szerepet, és úgy tűnik a leírás 

754 Pl. Bethge. 1989, 14.
755 Painchaud részletesen elemezte a szöveg feltételezett retorikai struktúráját. 1995A, 69-88.
756 A demonstráció a kinyilatkoztatás státusában áll. A szerző, ahhoz betöltse számndékát az igazságba való  
belépésre hívja a hallgatókat.
757A kommentárok  a  hésziodoszi  teogóni  vagy  annak  korabeli  variánsát  vagy  kommentárját  feltételezik.  
Ezeket  kiegészítve  utalnunk  kell  a  keresztény  apologetikus  szerzőkre,  akik  hivatkoznak  a  hésziodoszi 
munkára. Jusztinosz (1Apol 59) és Theophilosz (ad Aut II 1-8), akik többek között a hésziodoszi teogóniát is 
cáfolják, hogy aztán kifejtsék a teremtésre vonatkozó tanításaikat. 
758 Pisztisz alakjához lásd a korábbi fejezetet. A teológiai konstrukcióban betöltött szerepéhez a későbbiekben 
még visszatérek, most elegendő azt megjegyezni, hogy a traktátusban nem bukás mítoszról van szó, de az 
Szophia mítosz számos toposza megjelenik a mitologikus narratívában. 
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alapján, hogy az ő cselekedete vezet az árnyák aktivizálódásához. A dualizmus ebben a 

mozzanatban válik konfliktussá.

A teogónai  rész  terminusainak  elemzése  a  Ter  1,1-2  szókincsére  mutatott759.  A 

kommentárok  között  Painchaud  volt  az,  aki  a  főbb  terminusok  alapján  utalt  az  LXX 

forrásértékére:  a  határtalan  víz  és  a  feneketlen  mélység760 a  Genesis  szövegének 

alluziójaként azonosíthatók761. Ez azt jelenti,  hogy egyfelől a szerző szimbolikus nyelve 

által létrehozott szöveg a mózesi beszámoló exegéziseként azonosítható, másfelől pedig a 

Genesis szövege a mitologikus teológia elgondolásainak kiinduló pontja.            

A jelen fejezetben elemzésre kerülő szövegrészben (99.2-100.12) három nagyobb 

egység különböztethető  meg.  Az első rész középpontjában az  árnyék  áll,  és  az  árnyék 

differenciálódása, amelynek végpontja az anyag megjelenése (99.2-13). A második részben 

a születés hasonlatával mutatja meg a szerző az anyag létrejöttét (99.14-22). A harmadik 

rész főszereplője Pisztisz, és három kisebb  részre osztható: az első egy rövid bevezetés, 

amiben  a  kezdeti  állapot  leírása  jelenik  meg  (99.24-28),  a  második   Pisztisz 

megszemélyesült  zavarának cselekedetét  írja le (29-100.1), az utolsó rész pedig Pisztisz 

akaratának beteljesüléseként Jaldabaóth megjelenéséről szól (100.1-12).    

Az árnyék és az irigység

A szövegrész első mondatati szerint: “aztán az árnyék észrevette, hogy van valami 

hatalmasabb, mint ő és irigy lett, és megfogant ettől, és hirtelen irigységet szült. Attól a 

naptól jelent meg az irigység princípiuma minden aiónban és világaikban.” (99.2-8). 

tote aqHai+bes \raisqane Je ou\n petJoor eros askwH 

auw \ntaresuou ebol Hitoot\s ouaat\s \nteunou asJpo \mpkwH 

Jin  \mfoou  et\mmau762 asouwnH  ebol \nGi  tarxh  \mpkwH  H\n 

naiwn throu m\n neukosmos

 Az idézet alapján két kérdésre kell választ találni.  Ki vagy mi az árnyék? És a 

második: ki vagy mi az irigység tárgya?

Az árnyék

759Ehhez lásd fentebb a terminológiai elemzést.
760 Painchaud 1995a, 238.
761A feltételezett Genesis forrásértékét erősíti az első fény megjelenése. Ehhez lásd a terminológiai elemzést.  
A mitologikus történetben a fény okozza a sötétség aktivitását, ehhez lásd lentebb.
762A traktátusban többször előforduló tipikus kifejezést ('attól a naptól') Bethge a redakció részének tekinti. 
Bethge 1975, 194.
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A szimbolikus nyelv megfejtéséhez és a kozmogóniai szövegrész értelmezéséhez 

először a tágabb struktúrát kell  tisztázni.  Ehhez Painchaud redakció elmélete  szolgálhat 

kiindulási  alapként.  Értelmezése  szerint  az  alapszöveg  forrása  egy  kozmogóniai  és 

antropogóniai  szöveg  volt,  amelyet  a  szerző  a  retorikai  műfaji  jegyeknek  megfelelően 

illesztett össze. Ebben fellelhető volt az anyag és az ember teremtése közötti antitetikus 

párhuzam.  Ez  az  alapszöveg  használta  a  születés  metaforáját  a  istenek  és  az  erők 

(dünameisz)763 mellett  az  uralkodókra  (arkhóntesz)  is764.  Az első  redactor  feltehetően  a 

valentiniánus iskola tagja lehetett. Fő változtatása az antropogóniai szövegrész átdolgozása 

volt. A változtatás az 1Kor 15 alapján történt, és nagy hangsúlyt kapott a halhatatlan ember 

figurája.  Ő  kapcsolta  a  Ter  1,1-3  terminusait  (fény,  sötétség,  mélység,  kezdet,  víz)  a 

szöveghez.  Kéznyoma  felismerhető  a  hatalmak  (exousiai)  terminus  használatában  és  a 

Pisztisz és Szophia közötti különbségtételben. A második redactor a séthiánus irányzatnak 

megfelelően alakította tovább a szöveget. Fő változtatása a negyedik faj terminusának és 

koncepciójának bevezetése volt, és ezzel párhuzamosan a szöveg eszkatológiai tanításának 

átfogalmazása volt. 

Ha Painchaud analízisének eredményeit szem előtt tartva megvizsgáljuk az árnyék, 

érzékelés,  az irigység és az irigynek lenni terminusok előfordulásait  a traktátusban,  azt 

állapíthatjuk meg, hogy az eredmények alátámasztják Painchaud hipotézisét. Más szóval, 

igazolható  a  párhuzam  a  kozmogónia  és  az  antropogónia  között.  Ha  leszűkítjük  a 

vizsgálatot az irigység és az érzékelés motívumaira, akkor arra a következtetésre jutunk, 

hogy minden megjelenés az arkhónok alakjaihoz kapcsolódik.         

Az irigység és az arkhónok

Az  irigység  és  az  érzékelés  motívumainak  együttállása  kétszer  jelenik  meg  a 

Szabaóth  elbeszélésben765.  Mindkét  esetben Szabaóth az irigység tárgya,  és  ez mindkét 

esetben Pisztisz kinyilatkoztatásának a következménye (103,19-27). Szabaóth esetében a 

kinyilatkoztatás  megtérést  eredményez,  mert áldotta  Pisztiszt  (akitől  ezért  fényt  és 

segítséget kap a felemelkedéshez), és elítélte atyját. 

763Lényeges megjegyezni, hogy a szerző az andunamis alakot használja (98,29).
764Böhlig hipotézisének ez nem feleltethető meg, a hipotézishez Böhlig 1962, kül 26-30.
765 Az  elbeszéléshez  áttekintő  jelleggel,  bár  egyoldaló  elemzéséhez  lásd  Fallon  1978.  Az  elbeszélés 
értelmezéséhez lásd fentebb, az arkhónokról szól fejezetet.
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Az elemzés szempontjából a Piszisz Szophiától érkező fény bír nagy jelentőséggel, 

mert ez válik a káosz hatalmai elleni ítélet eszközévé. Néhány sorral később a szerző azzal 

toldja meg Szabaóth imádságának az értelmezését, hogy részletezi a fény (a voltaképpeni 

megvilágosítás)  jelentését:  Pisztisz  tanította  őt  a halhatatlan emberről  és fényéről.  Ez a 

tanítás szolgál okként Jaldabaóth Pistisz általi elítélése mögött is. 

A kinyilatkoztatás kapcsán azt is meg kell jegyezni, hogy Pisztisz hangját hallották 

ugyan az arkhónok, de mégsem látták őt, de Szabaóth mégis fényt és hatalmat kap. Mindez 

az arkhónok között történik, de mégis csak saját atyját, anyját és a nővérét ítéli el. 

Szabaóth  a  fény  és  a  hatalom miatt  válik  az  irigység  tárgyává  (104,14),  és  az 

ellenséges viszony még inkább kiélesedik dicsősége és a trónra ültetése következtében. A 

terminus  második  előforulásakor  csak  Jaldabaóth  állapotára  vonatkozik  az  irigység 

(106,19-22).    

Közös  elem  mindkét  esetben,  hogy  az  arkhónok  irigységére  reflektálnak  a 

terminusok,  és  az  irigység  tárgya  az  a  fény,  amit  Szabaóth  kap.  Először  az  arkhónok 

között,  majd felemelkedés után Jaldabaóth szintjén is, amikor a fénnyel  adott lehetőség 

realizálódik.  Talán ennek következménye  az,  hogy a  második esetben csak Jaldabaóth 

magatartására utal a szerző. 

Az alfejezet vizsgálatának eredményét úgy foglalhatjuk össze, hogy az irigység az 

arkhónokat  jellemzi,  s  ezt  a  szféráikban  megjelenő  fény  váltja  ki.  Ez  alapján  azt  is 

megfogalmazhatjuk, hogy Szabaóth tettei egyértelműen a fényhez, vagy inkább a fénylő 

(halhatatlan) emberhez kapcsolódnak. 

Az árnyék és a sötétség  

Az árnyék motívum vizsgálatának következő lépéséhez először azt kell felidézni, 

hogy a szerző szerint  a a káosz,  a sötétség és az árnyék egy és ugyanazon erő három 

különböző kifejeződése. Az első arkhón blaszfémiájára Pisztisz azzal a kinyilatkoztatással 

felel,  hogy “egy fénylő  ember,  a halhatatlan ember létezik előtted,  és megjelenik majd 

alkotásaid  között  és  eltapos,  ahogy  az  agyagedényt  eltapossák.  És  te  leszállsz  majd 

anyádhoz a mélységhez, azokkal együtt, akik hozzád tartoznak.” (103, 19-24).

ou\n ourwme \naqanatos \rr\mouoein Soop Hi tekHh 

paei  etnaouwnH  ebol  H\n  net\mplasma 
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Fna\rkatapatei \mmok \nqe \nniome \nkerameus Sausomou 

auw knabwk m\n nete nouk ne apit\n Sa tekmaau pnoun 

A  Szabaóth  elbeszélésben  szerepel  egy  hasonló  állítás  (104.10-13):  “Ő  (ti. 

Szabaóth) meggyűlölte atyját, a sötétséget és anyját a mélységet, és megvetette nővérét, az 

ősnemző gondolatát, amely lebegett a vizek felett766”. 

aFmeste  peFeiwt/  pkake  auw  teFmaau  pnoun 

aFsixane  ateFswne  pmeeue  \mparxigenhtwr  pet\nna 

et\nnhu HiJ\n \mmoou

Mindkét  leírás  terminusai  a  bibliai  történet  felé  mutatnak,  és  ezek  által  is 

összekapcsolható  a  két  szöveg  olyan  módon,  hogy  a  traktátus  részlete  egyfajta 

kommentárként  azonosítható,  amelyben  a  sötétség,  a  mélység  és  a  lélek  is 

megszemélyesült létezőként tűnnek fel.

A mélység keletkezésére nem ad választ a traktátus. A szerző csak annyit árul el, 

hogy az árnyékból ered, vagy az árnyékban van (99,1-2). A terminus megjelenik az ég 

leírásában  is.  (a  mélység,  amely  minden  ég  alatt  van  99,34-100,1).  Az  eszkatológiai 

részben  azt  a  helyet  jelöli,  ahová  az  arkhónokat  és  az  isteneket  vetik  majd,  vagyis  a 

büntetés helyeként is funkcionál (100,22 és 34), de végül megszűnik (szó szerint: felfordul 

100,35). A két utolsó megjelenés Pisztisz kinyilatkoztatásával is kapcsolatban áll. Mert a 

prófécia beteljesülésének elemeiként értelmezhetők, de jelentős módosítással, mert az ítélet 

teljes megsemmisülést jelöl.

A motívumok használata azért lényeges, mert ezeknek megfelelően az árnyék és a 

mélység  nemcsak  az  eredet,  hanem  az  ítélet  helyeként  is  értelmezhető,  nemcsak  a 

származást jelölik, hanem a véget, a pusztulás helyét is.  

A feltételezett forrás

A kommentátorok  véleménye  megegyezik  abban,  hogy az  árnyék  és  a  sötétség 

motívuma az újszövetségi iratok ismeretét tételezi fel.  A külső sötétség és a mélység a 

démonok  lakhelyeként  szolgál  Jézus  kinyilatkoztatása  alapján  (pl.  Mt  41;  Lk  8,31;  Jn 

12.31), de más versek is vonatkoznak a koncepció meglétére (pl. Pt 5.8; Jel 12.7.9; 20,3). 

766 A megfogalmazás világosan utal a bibliai beszámolóban megjelenő Isten Lelkére, de az is felismerhető,  
hogy radikálisan megváltozott az értelmezés (ehhez Painchaud 1995a 310). Azt megjegyezhetjük, hogy a a 
gondolat (ennoia) megjelenése indítja el a teremtés folyamatát. A perszonifikált gondolkodás az első arkhón 
Pronoiá-jaként azonosítható a traktátus későbbi részében (pl. 101,27). A kérdéshez később visszatérek.
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A traktátus mitologikus kozmogóniájának szélesebb kontextusát a Genesis története 

adja. A kapcsolódást megerősítik a terminusok is, és az egész koncepció az újszövetségi 

iratok ismeretéről  tanúskodik.  Ezek alapján feltételezhető,  hogy a szerző az alexandriai 

teológia  egyik  széles  körben  ismert  tanításához idomuló koncepciót  dolgozott  ki  a 

traktátusban, vagy legalábbis ismerhette az exegetikai hagyomány ezen elemeit,  és ezek 

felhasználásával írta meg saját értelmezését. 

A  traktátusban  olvasható  koncepció  közeli  párhuzamát  kínálja  Órigenésznek  a 

Genesishez írott első homíliája767, amelyben szintén jelentős szerepet játszott az allegorikus 

értelmezésen  alapuló  exegézis,  és  az  Újszövetség  fentebb  említett  versei  és  a  Ter  1,2 

közötti kapcsolat feltételezése.

2."tenebrae  erant  super  abyssum".Quae est  'abyssus'? Illa  nimirum, in  qua erit  

'diabolus  et  angeli  eius'.  Denique  hoc manifestissime et  in  Evangelio  designatur,  cum  

dicitur  de Salvatore:  "et  rogabant  eum daemonia,  quae eiiciebat,  ne iuberet  ea ire  in  

abyssum". 

“Sötétség volt a mélység felett.  Mi a mélység? Természetesen az a hely,  ahol a 

gonosz és angyalai lesznek768. Ezt világosan látszik az evangéliumban, amikor ezt mondta a 

Megváltó: és a démonok, amelyeket kiűzött, azt kérték tőle, hogy ne parancsolja őket a 

mélységbe769”770. 

Néhány sorral később az égbolttal kapcsolatban is megismétli a kijelentést, de most 

az alsó vizekről mondja: et separatus ab ea aqua, quae subtus est, id est aqua abyssi, in  

qua tenebrae esse dicuntur, in qua 'princeps huius mundi' et adversarius 'draco et angeli  

eius' habitant, sicut superius indicatum est. “és elvált attól a víztől, ami alul van, ami a 

mélység vize, amiben a sötétség van, amelyben a evilág fejedelme és az ellenség, a sárkány 

és angyali lakoznak771, ahogy jeleztük fentebb”.  

Órigenész  ezen  allegorikus  értelmezésének  fényében  feltételezhető,  hogy  a 

traktátus  a  perszonifikált  mélység  és  a  sötétség  alakjain  keresztül  a  kortársak  között 

elterjedt és ismert demonológiai tanításra, a bukott angyalok történetére reflektál772. Ha ez 

így  van,  akkor  a  traktátusban  olvasható  variáns  a  történet  egy  olyan  radikális 

767 A fordításhoz felhasználtam Heine szövegkiadását, és az újszöv-i referenciák egy része is tőle származik.  
Heine 1982. és Heidl Gy. magyar fordítását. Az idézetek Doutreleau szövegkiadásából származnak (SC 7).
768 Jel 12,9; 20,3; Mt 41.
769 Lk 8,31.
770 Heine 1982, 47-48.
771 Vö.. Jn 12.31; 1 Péter 5.8; Jel 12.7, 20.3
772 Ez azt jelenti, hogy a traktátus teológiai  konstrukciójában már az árnyék megjelenésével működésben 
lépteti  a  szerző  a  fent  említett  történetet.  Ezzel  a  megállapítással  módosítható  a  kutatás  álláspontja.  A 
későbbiekben visszatérek a bukott angyalok történetének pontosabb meghatározásához.
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újrafogalmazásaként  jellemezhető,  amely  a  szerző  teológiai  céljának  megfelelő  módon 

kapott  új  megfogalmazást.  Az  órigenészi  exegézis  és  a  traktátus  mitologikus  szövege 

között feltételezett párhuzamok közül a fejezetben két alapvető elemet azonosítottunk. Az 

első  a  bibliai  Genesis  kontextusa,  a  másik  pedig  a  szenvedélyek  hangsúlyozásának 

miértje773. 

Ahhoz, hogy alátámasztható legyen a párhuzam, a traktátus antropológiai tanítását 

kell  megvizsgálni,  amelynek  központi  szereplője  a  halhatatlan,  égi  ember.  A vizsgálat 

ugyanakkor  az  irigység  tárgyának  vizsgálatát  is  jelenti.  Az  elemzéshez  meg  kell 

jegyeznünk  még  azt,  hogy  az  idézett  órigenészi  homíliában  kitüntetett  szerepe  van  a 

Genesis beszámolójába foglalt antropológiai tanításnak. 

Az irigység és Ádám

Az irigység motívumának eddig nem idézett két előfordulása a földi Ádám és az 

arkhónok közötti  viszonyra  vonatkozik.  Az első esetben a paradicsomból való kiüzetés 

utáni átkot követően hangzik el: (121.13-14): “mivel az arkhónok irgyek voltak Ádámra, 

meg  akarták  rövidíteni  idejét”,  (mm\n\nsa naei  \ntare narxwn kwH 

aadam auouwS aGwJ\b  \nnouxronos).  A  második  eset  az  áldott 

létezőkre  vonatkozik,  a  negyedik  faj  tagjaira774 (124.21-25):  “így,  miután  az  áldottak 

megjelentek,  az arkhónok alkotásaiban, irigyek lettek.  És az irigység miatt az arkhónok 

összekeverték  magjukat  velük775 azért,  hogy  beszennyezzék  őket.”  ntare 

\mmakarios Ge ouwnH ebol H\n plasma \necousia aukwH 

eroou  anecousia  de  etbe  pkwH  autwH  \nnousperma 

n\mmau atrouJaHmou  

Mindkét  esetben az irigység  a  traktátusokban elterjedt  módon jelenik meg776.  A 

motívum forrását a szakirodalom a zsidó-keresztény hagyományhoz köti, és az angyalok 

bukásának történeteiben olvasható variánsokhoz társította. 

773 A traktátus ismer egy bukás mítoszt, ehhez lásd a fentebbi, az arkhónokról szóló konceptuális elemzés 
fejezetet.
774 A koncepciót külön fejezetben tárgyalom.
775 A magok keveredésének motívuma többször megjelenik a traktátusban, de jellemző más szövegekre is (pl. 
JánAp)
776 Az irigység motívumának a könyvtár irataiban elterjedt variánsaihoz lásd: van Unnik 1972,  120-132. A 
demonológiai tanításban elterjedt motívumhoz lásd pl. Forsyth 1987 és részben  Grypeou 2003. 600-609 
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A legközelebbi  párhuzamot a  Szamaél  hagyomány kínálja,  amelyben Szamaél  a 

bukott angyalok vezére, a halál angyal és olyan szöveg is van, amelyben a teremtett  ember 

iránti  irigységet  testesíti  meg777.  A motívumok egyik  megjelenésének magyarázatára  az 

Ádám és  Éva  irodalom is  alkalmas778,  és  alapot  adhat  más  parallel  tanítások  mellett  e 

szöveghagyomány  forrás-jellegének  779 vagy  legalábbis  közös  forrás  használatának 

feltételezésére780  .

A  traktátusban  megjelenik  Szamaél  neve  (103.17-18)  és  a  szerző  által  adott 

értelmezés megfelel a név héber vagy arámi etimológiájának: vak isten781. Az első arkhón 

egyik tulajdonneveként funkcionáló név jelentését a traktátus mitologikus beszámolója is 

megerősíti,  amikor  arra  hivatkozik,  hogy nem látta  Pisztiszt,  és  az  első arkhón csak a 

hangját hallotta, amikor a halhatatlan fénylő ember létezését kinyilatkoztatta  neki (103,19-

20). 

Ez  egy  olyan  narratíva  jelenlétének  lehetőségét  veti  fel,  amely  a  fénylő  ember 

prófétálásától  indul  (ez  feltételezi  a  létezését),  és  a  megjelenés  indítja  el  az  ember 

teremtését, majd evilági létezése pedig az arkhónok elítélését és megsemmisülését782. 

A fentebbi eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy az arkhónok irigységének 

tárgya  a  fénylő,  égi  ember  volt,  aki  Pisztisz  első  hasonmásaként  azonosítható.  Ezt 

megerősíti,  hogy  az  antropogónia  összefoglaló  az  első  ember,  a  pneumatikus  Ádám 

létrejövését az első napra datálja. Ebben az esetben – a vázolt olvasatnak megfelelően – a 

kozmogónia  beszámoló  legközelebbi  párhuzamai  a  kortárs  angelológiai  tanításokban 

lelhetők fel, amelyekben az irigység játszotta a fő szerepet. A  hipotézis alátámasztásához 

azonban  a  perszonifikálódott  árnyék  és  a  bukott  angyal  figurája  közötti  további 

párhuzamok kimutatása szükséges.  

Az árnyék differenciálódása.

A  hipotézis  alátámasztását  szolgáló  következő  érv  a  mitologikus  leírás  alapján 

fogalmazható  meg.  Habár  a  mítosz  első  látásra  elfordítja  az  értelmezést  az  anyag 

777 Grypeou 2003, 602.
778 Ehhez Fallon 1978 és Trumbower 1996, 286-293.  
779 Trumbower 1996, 293.
780 A 118,2-5-ben a szerző hivtakozik egy – talán írott – forrásra: a lelki Ádám minden története (gr. historia). 
781 A név a Jaldabaóthtal együtt vélhetően az ophita hagyomány öröksége, ehhez később visszatérek.
782A narratíva a primér forrásokat jellemző toposzhoz hasonló, ehhez Dahl 1981, 689–712. A különbségekhez 
később visszatérek.
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létrejövése  felé,  a  differenciálódás  leírása  mégis  a  kortárs  pszichológia  terminológia 

ismeretét veti fel (99,2-22).  

tote  aqHai+bes  \raisqane  Je  ou\n  petJoor  eros 

askwH  auw \ntaresuou ebol Hitoot\s ouaat\s \nteunou 

asJpo \mpkwH 

Jin  \mfoou  et\mmau  asouwnH  ebol  \nGi  tarxh 

\mpkwH H\n naiwn throu m\n neukosmos  

pkwH de et\mmau auHe eroF eFo \nouHe em\n  p\n\a 

\nHhtF 

 aFSwpe \nqe \nniHaeibes H\nnounoG783 \nousia \mmoou 

tote  Txolh784 \ntaHSwpe  ebol  H\n  qaeibes  aunoJ\s 

aumeros \nte pxaos 

Jim foou et\mmau aousia \mmoou ouwnH ebol  

auw pentaHwte Hrai+785 \nHht\s aFHTe ebol eFouonH 

ebol H\m  pxaos  \nqe  \ntetmise  \nnoukouei  nesperisson/ 

throu SauHaeie taei te qe \nqulh \ntasSwpe ebol H\n 

qaeibes aunoJ\s eusa 

auw \mpesei ebol H\m pxaos  alla nesH\m pxaos 

\nGi qulh esH\n oumeros \mmoF 

A főbb állomások az irigység786, a harag és végül az anyag. Mindegyik szenvedély 

és elem az árnyékból ered és egy-egy-részét jellemzi. A kommentárok véleménye az, hogy 

a szerzőt a sztoikus787 és/vagy a középplatonikus hagyományok788 befolyásolhatták, vagy 

akár meríthetett már meglévő mitologikus hagyományokból is. A leírásban feltételezhető a 

görög  és  a  kopt  nyelv  adta  etimologizálás  lehetőségei  is  az  átmenet  egyes  fázisainak 

783 H\n ounoG Layton 1989, 32.
784 A xolh esetében Bethge másolói hibát feltételez, és a Hulh terminust javasolta 1975 II, 195.
785 A fenti rekonstrukcióban pentaHwte Hrai Laytont követem.Layton 1989,32 és Painchaud 1995a 
150.
786 A legfontosabb és visszatérő jellemző a torzszülött és a szellem nélkülisség hangsúlyozása. A motívumhoz 
később visszatérek 
787Perkins 1980, kül. 37-38.
788 Painchaud 1995a, 239-24.
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megnevezésében (a hasonló alakúság a kopt-árnyék, irigység, harag, és a gör. khólé789, gr. 

hülé  között)790.  A  traktátus  mitologikus  leírásának  elemei  származhattak  a  filozófiai 

hagyományok szókészletéből, ahogy az etimológia is kínál lehetőségeket a megfejtéshez, 

de egyik sem elegendő a leírás teljes értelmezéséhez.    

A  leírás  középpontjában  két  negatív  szenvedély  áll:  az  irigység  és  a  düh.  A 

terminusok alapján pszichológiai tanításokra is gondolhatunk, és tanítása az antropológiai 

és a demonológiai aspektusok közötti átmenetben nem látott nehézséget. 

A  a  pszichológiai  megközelítés  olvasatában  a  leírásban  szereplő  a  pszichikus 

kondíció  kozmogóniai  szerepet  is  betölt,  és  ebben  az  esetben  a  pszichikus  anyag 

koncepcióját foglalja magában a szöveg. Ezért lehet hangsúlyos a szellem nélküliség és a 

torzszülött jelleg. A leírásnak nincs párhuzama a kortárs filozófiai és vallási irodalomban.  

Ha a szövegben feltételezhető koncepció forrását keressük, akkor a fentebb említett 

Ádám  és  Éva  irodalom  kínálnak  párhuzamokat,  és  a  düh,  vagy  harag  motívumának 

lehetséges eredetét is megvilágíthatják.

E hagyományanyag irataiban megjelenik a harag motívum. Néhány esetben ez Isten 

haragját jelöli, amely a lázadó angyal ellen irányul. Ez a szenvedély vezet a Sátánnak a 

mennyekből való levetéséhez. Ezek mellett azonban a harag a lázadó angyal szenvedélye is 

lehet,  amelynek  tárgya  a  teremtett  ember  előtti  hódolat  parancsa791.  A  Nag  Hammadi 

könyvtár  iratai  ismerhették  ezt  a  történetet.  Ezt  tanúsítja  az  Ádám  apokalipszise  is, 

amelyben az első arkhón, Szakla, haragja Ádám és Éva ellen munkál. 

Ha a folyamat egészét tartjuk szem előtt, két dolgot kell hangsúlyoznunk. Az első 

az,  hogy  a  folyamata  a  perszonifikálódott  árnyéktól  indul,  és  a  víz  és  az  anyag 

megjelenésével záródik. Ez azt jelenti, hogy a víz nem elsődleges szubsztancia, hanem a 

formálható anyag egyik formája, amiből Jaldabaóth a későbbiekben megalkotja a világot. 

Nem az eredeti állapotot jellemzi, hanem változások eredményeképpen jön létre. Mindkét 

argumentum  jelezheti  a  sztoikus  filozófia  hatását,  amelyben  a  Démiurgosz  a  vízzé 

rendezett  anyagból alkotta meg a kozmoszt.  Feltételezhető azonban is, hogy a traktátus 

szerzője  a  már  említett  újszövetségi  iratok  szűrőjén  keresztül  jutott  a  koncepcióhoz, 

(ahogyan ez a 2 Péter 3,5-ben is olvasható: a vízből és a víz által)  792. A traktátus rövid 

leírása  nem  ad  lehetőséget  a  pontos  azonosításra,  de  ha  számolunk  is  az  átvétel 

789 Lásd fentebb, 784. lj.
790 Az irigységhez kapcsolt szövegegység jellemzéséhez Painchaud 1995a, 238-242.
791 Van Unnik 1972,277-288.
792 Adams, 2005, 195-210. 
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lehetőségével,  az  mindenképpen  a  szerző  sajátja,  hogy  ezt  a  Genesis  szövegéhez 

társította793.  

  

Pisztisz Szophia és az első arkhón megjelenése 

A Jaldabaóth megjelenését megelőző rész Pisztiszről és Pisztisz Szophiáról szól. A 

két alak azonosítható ebben a részben794. Az első mondat az anyag létezésére koncentrál 

(99.23-28), a második Pisztisz első reakcióját írja le795 (99.29-100.1a), a harmadik tárgya 

pedig Pisztisz tervét mondja el, amelynek célja a hiba helyrehozása (100.1b-9). Mindegyik 

rész a szerző teológiai céljának szolgálatában áll, és követi a beszéd szabályait, annak nem 

lineáris  vonalú  érvélési  menetében.  Esetünkben  ez  azt  jelenti,  hogy  egyetlen  történést 

világít meg három különböző perspektívából.

Értelmezésünk  szempontjához  a  harmadik  rész  a  leginkább  lényeges.  Ebben  a 

részben Pisztisz Szophia a főszereplő (100.1b-9): “Pisztisz Szophia akarta, hogy a szellem 

nélküli  a tüposz hasonmásává legyen, hogy uralkodjon az anyag és minden ereje felett. 

Először  az  arkhón  jelent  meg  a  vizekből.”  (100.1-6)  t?[pi]s?t?i?s de tsofia 

\ntaresouwS  [a]t?re  ph  ete  m\nteF/  p\n\a  Ji  tupos 

\nnoueine  \nF\rarxei  eJ\n  qulh/  auw  eJ\n  nesdunamis 

throu  aFouwnH  ebol/  \nSorp/  \nGi  ouarxwn  ebol  H\n 

\mmoou 

Szophiának  az  első  mondatban  megfogalmazott  szándékét  Jaldabaóth,  az  első 

arkhón megjelenéséhez kötik a kommentárok. Ezen olvasatok szerint a Jaldababóth ezzel 

az  aktussal  kap  hatalmat,  tekintélyt  és  nevet796 (egyetlen  szóval:  részt  a  pneumatikus 

természetből), ahogyan ez más traktátusokban is megjelenik (pl. JánAp, ArchHyp). 

Ha  azonban  a  szövegre  koncentrálunk,  akkor  felmerülhet  egy  más  olvasat 

lehetősége  is.  Ennek  alátámasztásához  különbséget  kell  tennünk  Pisztisz  kívánsága 

(akarata) és a megjelenés között, ami a szándék és az eszköz megkülönböztetését is jelenti 

egyben.  Ezt  alátámasztja  az  is,  hogy  a  szöveg  nem  említi  sem  az  átadását,  sem  a 

megszerzését az égi világból vagy Pisztisztől származó pneumatikus szubsztanciának, ami 
793 A  megjelenés  narratívájához  forrásként  szolgálhatott  a  Jn  7,44,  és  a  Jelenések  leírásában  a  viekből 
megjelenő vadállat leírása is. Ehhez lásd a terminológiai elemzést.
794 A traktátus  egészére  nem terjeszthető ki  ez  a  megfeleltetés.  A Pisztisz  mítosz  és  a  hit  terminusának 
használatához a későbbiekben még visszatérek
795 Painchaud  véleménye  az,  hogy  Szabaóth  áll  a  narrativa  középponjában  (1995a,  260),  ehhez  később 
visszatérek.
796 Painchaud 1995a, 250-251.
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más  traktátusokban  kifejezetten  hangsúlyos  szerepet  játszik,  és  teremtésük  mintájaként 

szolgál797.  A szöveg  csak  annyit  említ,  hogy az  arkhónok  a  fény és  a  képmás  szerint  

teremtenek, de ezt nem ebben a részben mondja el a szerző. A földi ember teremtésének 

leírásából  is hiányzik az a motívum, amelyben az első arkhón adja tovább a spirituális 

elemet.798 Ha a párhuzamos helyek alapján közelítjük meg (JánAp és HüpArch), akkor azt 

állapíthatjuk  meg,  hogy Pisztisz  Szophia  alakja  és  a  hozzá  kapcsolt  narratíva  radikális 

változtatáson esett át, és a szöveg nem a bukásmítosz jegyeit hordja. 

A  jellemzőket  kér  aspektusból  értelmezhetük.  Az  egyik  aspektust  a  traktátus 

antropológiai  tanításának  következményeként  közelíthetjük  meg.  A  hipotézis  egyik 

támasza  a  korábban  említett  halhatatlan  emberről  szóló  prófécia,  amely  az  égi  ember 

képének megnyilatkozásával is jár. A másik támasz szintén Pisztisz Szophia képmásához 

kapcsolódik, amelynek hatását a szöveg így jellemzi (108.28-32): a víz megtisztult Pisztisz 

Szophia  képmása  által,  ami  megjelent  az  ősnemzőnek  a  vizeken.  Valóban,  ahogy 

mondatott: a vizek által799 

A második aspektust a primer források traktátusai között fellelhető parallel leírások 

adják. Az elemzett beszámolóhoz hasonló struktúra jelenik meg az EgyiptEv (III 56.22-

58.22,  a  JúdEv (51,4-17)  és  a  HárProt  (39.13-32)  szövegeiben.  Mindegyikben  jelentős 

szerepet játszik egy angyali figura (Eleleth vagy Gabriél), aki a sötétség felett megjelenve 

létre hívja az első arkhónt. Mindegyik leírásban a parancs dominál, amely a megjelenés 

kiváltó  oka,  és  az uralkodás  céljának beteljesítése800.  Egyikben sem szerepel  a  képmás 

terminus. Pistisz Szophia nem mond semmit, akaratának leírását adja meg az első mondat. 

Parancsára az arkhón kiemelkedik a vizekből. 

A két  aspektus alapján kijelenthetjük azt,  hogy Pisztisz  Szophia nem teremti  az 

arkhónt  a  traktátus  leírásában,  hanem  kihívja,  magához  hívja  az  első  arkhónt,  hogy 

uralkodjon.    

A  tüposz  és  a  hasonmás  megjelenése  alátámasztja  az  értelmezést,  de  ehhez 

szükséges a két terminusnak a traktátusban betöltött jelentésének a tisztázása. 

A halhatatlan tüposz

797 Kivételt képeznek Szabaóth és az ember esetei, de ezek nem játszanak szerepet a fent elemzett 
narratívában.
798 A szövegre később visszatérek,. Most csak annyit jegyzek meg, hogy az ember teremtése során a felső  
világ elemei önálló létezőkőktől, és különböző lépésekben történik, az arkhóntól nem jut pneumatuikus rész 
az emberhez. 
799 Lehetséges, hogy a fentebb említett 2 Péter 3,5 befolyásával számolhatunk ebben az esetben is
800 A ShémPar szövegében olvashatók párhuzamok, és az eredeti szituáció is hasonló: a fény-pneuma-árnyék.
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Szemben a kurrens szakirodalom véleményével azt is meg kell jegyezni, hogy ha 

Pisztisz  akaratát  úgy  próbáljuk  értelmezni,  hogy  az  Jaldabaóth  születésére  vonatkozik, 

akkor ambivalens helyzet áll elő, mert ebben az esetben a születése lenne az elítélésének az 

oka. 

 Ez alapján kell megvizsgálni az égi tüposz jelentését a traktátusban. Az első a hét 

arkhón  megjelenéséhez  kapcsolódik,  és  a  leírás  nagyon  hasonló  az  első  arkhón 

megjelenéséről korábban említethez (102,2-5): Androgünök lettek, a halhatatlan tüposznak 

megfelelően, amely előttük létezett, Pisztisz akarata szerint: úgy, hogy a kezdettől létező 

képmása  uralkodjon  a  kezdettől  a  végig.  auSwpe  de  \nHoutsHime 

aptupos  \naqanatos  etSoop/  HitoueHh  kata  pouwS 

\ntpistis Jekaas peine \mpet/Soop Jin/ \nSorp eFnaarxei 

Sa narhJ\F 

A mondat  egyértelműen  ismétli  a  fentebb  elemzett  elemeket,  de  az  értelmezés 

felveti  annak lehetőségét,  hogy az égi tüposz a fenti világ mintáját  is jelenti,  amelynek 

mintájára létrejönnek a szférikus hatalmak. A második mondat azonban egyértelművé teszi 

a  leírás  irányát,  és  a  képmás  hatalmáról  szól.  Ha  ezt  Pisztisz  jóslatának  fényében 

értelmezzük,  akkor  az  égi  képmásban  a  halhatatlan  emberre  ismerhetünk,  akinek  képe 

megjelent az arkhónok előtt a vizeken.  

A  másik  előfordulás  a  hasonmások,  a  negyedik  faj  tagjainak  születésének 

leírásában  található.  A  mondat  alapján  világossá  válik,  hogy  az  égi  tüposz  az  emberi 

alakkal jellemezhető a traktátusban (124,18-21): amikor megjelentek a romlás világában, 

azonnal mindegyik kinyilatkoztatta a romolhatatlanság tüposzát, ami az arkhónok és erőik 

ítélete.  \nteunou  euSaouwnH  ebol  H\m  pkosmos  \mptako 

senaGwl/p  ebol  \nSor/p  \mptupos  \ntm\nta/ttako 

aukatakrisis \n\narxwn m\n noudunamis 

Az idézet  alapján  egyértelmű  a  kapcsolat  a  halhatatlan  ember  és  az  égi  tüposz 

között, és ez alapján tehető világossá Pisztisz akaratának tárgya is. 

Az  elemzések  alapján  úgy  foglalható  össze  az  idézetekben  foglalt  mitologikus 

tanítás, hogy Pisztisz akarata a halhatatlan emberre vonatkozik, de a parancs Jaldabaóth 

megjelenéséhez vezet. Továbbá ez alapján látható be az is, hogyan épül kapcsolat Pisztisz 

akarata, az égi tüposz, Jaldabaóth blaszfémiája és a Pisztisz próféciája között.
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 Jelen fejezet eddigi vizsgálatát úgy foglalhatjuk össze, hogy a parallel struktúra és a 

terminusok alapján úgy tűnik, hogy a szerző egyetlen narratív anyagot használt különböző 

kontextusokban.  A mitologikus  történetben  ez  a  Pisztisz  által  kinyilatkoztatott  képmás 

központi jelentőségét jelenti, amely meghatározó szerepet töltött be mind az első arkhón, 

mind a többi arkhón létrejövésében. A traktátus teológiai tanításában pedig azt eszközölte, 

hogy a narratíva alapján kapcsolta össze a teogóniai tanítást az antropogóniával.

Hipotézisem alapján  a  mitologikus  történet  kezdőpontján  megjelenő  képmás,  az 

árnyék irigységének tárgya  a halhatatlan ember,  akinek hatalma kiterjedt az anyagra és 

minden anyagi erőre 

A fejezet eredményeinek összefoglalása

A traktátus kozmogóniai leírásában a megszemélyesült árnyék játssza a fő szerepet. 

A  traktátus  terminológia  vizsgálata  alapján  egy  olyan  egységes  narratív  forrás 

feltételezhető,  amelyben  az  arkhón(ok)  és  az  irigység  motívumai  domináltak801.  Ezt 

fordította  le  a  szerző  a  szimbolikus  nyelvre  és  terjesztette  ki  a  prekozmikus  állapotok 

jellemzésére is oly módon, hogy közvetlen kapcsolatba hozta a Genesis szövegével. Ez a 

narratíva  meghatározó  az  egész  traktátusban,  mert  nemcsak  a  prekozmikus  állapotot, 

hanem, az antropológiai és eszkatológiai tanítások alapját is ez képezi. 

A narratíva főbb párhuzamai az alexandriai teológiai hagyomány Genesishez írott 

allegorikus értelmezésében és a lázadó angyal bukásáról írott apokrif Ádám irodalomban 

találhatók,  és  vagy  ezen  hagyományok  ismeretét802 vagy  egy  olyan  teológiai  forrást 

feltételeznek, amely a korai keresztény hagyományban jelent meg803.  

801 A feltételezett narratíva mögött állhat egy Szamaél hagyomány, ahogyan ezt felvetette Barc hipotézisében 
és Fallon is. Barc 1981, 123-150. 
802 Ezekből a szövegekből közelítve a mitologikus leíráshoz, az irigység és a harag a bukásmítoszra reflektál,  
a perszonifikált árnyék (sötétség, mélység) utal Jaldabaóthra (Szabaóthra) és büntetésük helyére is, Pisztisz 
vagy Pisztisz Szophia közvetítőoi szerepe pedig az lehetett, hogy Ádám (a halhatatlan ember) tiszteletére 
hívja az arkhónt.  
803 Ehhez lásd Bellett tanulmányát.  Bellett 1984, 5-24. Ha feltételezésem helyes,  akkor az első képmás a  
halhatatlan ember alakjábval azonosítható, és nem a fordító vagy a másoló hibája, hanem a traktátus teológiai 
és antropológiai tanításainak alapvetése. Az első képmás, miután megjelent Pisztisztől, az első fényhez válik  
hasonlóvá, vagyis a Szótérhez (a Logoszhoz). Ehhez a későbbiekben visszatérek.
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 4.2 . A második nap

A traktátus jól elkülöníthető a bibliai második naphoz rendelt narratíva. 

A mítosz sorai arról számolnak be, hogy az arkhón csak önmagát, a sötétséget és a 

vizet  látva,  azt  gondolta,  hogy  ő  létezik  egyedül.  Bár  a  bibliai  elbeszélés  a  vizek 

összegyűjtéséről és a száraz kiemelkedéséről beszél, a mitologikus narratíva esetében így 

hangzik (101,2-9): 

\ntare  pp\n\a  de  et\mmau  ouwnH  ebol  aparxwn 

pwrJ  \ntousia  \mmoou  aumeros  auw  petSouwou 

auporJF804 akemeros auw ebol H\n qulh aFtamio naF/ 

\nouma \nSwpe aFmoute eroF Je tpe auw ebol H\n qulh 

aparxwn tamio \nouHupopodion aFmoute eroF Je pkaH

„és miután a szellem megjelent,  az arkhón elválasztotta a vizes szubsztanciát  az 

egyik részre, és ami száraz volt,  elválasztatott egy másik részre. Az anyagból lakhelyet 

teremtett  magának és  égnek nevezte.  És  az anyagból  az arkhón zsámolyt  teremtett,  és 

elnevezte földnek.” 

A szövegrészben a pneuma terminus az arkhón gondolatára utal – de feltételezhető 

az is, hogy Pisztiszre vagy az ő szavára gondol a szerző. A vizes és a száraz szubsztanciák 

elválasztása mögött a biblikus beszámolót (a vizek összegyűjtése, és a száraz kiemelkedése 

Ter 1,9) feltételezhetjük,  míg az ég lakhelyként és a föld zsámolyként  való elnevezései 

mögött vélhetően az Isa (66,1) áll: az ég az én trónusom és a föld lábam zsámolya) vagy 

talán ezek újszövetségi visszhangjai805 állhatnak. 

 4.3 A harmadik nap 

A bibliai harmadik napon a száraz és a vizes elválasztása után Isten megteremtette 

a növényeket (Ter 1,9-10). A traktátus szerzője két passzusban kommentálja a növények 

megjelenésére vonatkozó verseket.

804 Schenke az auporJF alakot aFporJF-re módosítja, erre utal Layton is, Layton 1989, 34.
805 Pl. Mt 5,35; Lk 20,43; ApCsel 2,35 és 7,49; Zsid 1,13 és 10,13; Jak 2,3.
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A növények első említésében a rózsa és a bokor leírása után a virágokat Pronoia 

szűz  leányaiként  értelmezi  a  szerző  (111,14-20  \mm\n\nsa paei an/  \nHrhre 

eneswou eto \nstoei enanouF auT ouw eHrai+  H\m pkaH 

kata genos ebol H\n touei touei \mparqenos \nte \nSeere 

\ntpronoia  naei  \ntaroumere  perws  aupwHt  \mpousnoF 

eJwF auw eJ\m pkaH). 

A  növények  leírásának  értelmezésében  Painchaud  utal  a  keresztény  folklór806 

feltételezhető hatására, de nem idéz példát. A leírás807 lényeges eleme, hogy hiányzik az 

arkhónok  és  angyalaik  magjának  említése,  csak  Pronoia  leányai  szerepelnek.  Ez  azt 

feltételezi, hogy más típust képviselnek, és külön állnak az eddig említett növényektől és a 

korábban név szerint  megemlített  paradicsomi  fáktól  illetve  bokortól  is.  Feltételezhető, 

hogy a paradicsom kertjében nyíló virágokról van szó, és ez a kép keresztény konnációkat 

sejtet, akár a szüzekre, akár a vértanúkra is utalhat808.

A második említés egyértelműen a növények teremtésére vonatkozik809. Az eltérés a 

fentebbi beszámolóval – és a bibliai versekkel is, abban érhető tetten, hogy a szerző az 

arkhónok és az angyalok magját említi, mint amik a földből sarjadt növényekben vannak.

OM 111,21-24 mm\n\nsa naei/ abotanh nim/ T ouw eHrai+ H\m 

pkaH kata genos eu\ntau \mmau \mpesperma \necousia m\n 

nouaggelos

 4.4 A negyedik nap

Az arkhónok teremtése  több ponton is  kapcsolatban  hozható  a  bibliai  negyedik 

eseményeivel.  A koncepció  alapja  a  bibliai  negyedik  nap történetéhez  írott  allegorikus 

kommentár lehet, amely már az ophita hagyományban is készen állt810. 

806 Painchaud 1995a, 383. 
807 Ehhez vö. még a terminológiai fejezet vonatkozó részét.
808Ehhez lásd a terminológia elemzést.
809Painchaud az idézett részt a Ter 1,12-Ter 1,21 és Ter 1,24 eseményeinek láncában helyezi el (Painchaud 
1995a, 383-384), a kritikához és a lehetséges értelmezéshez lásd a terminológiai elemzést.
810 Az ophita hagyomány és a traktátus narratívája közötti kapcsolatot később részletesen elemzem.
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Az ArchHyp szövegében nehezebb a negyedk nap kommentárját kimutatni, mert a 

szöveg csak arról számol be, hogy miután Szophia fényt bocsátott az anyagba, a teremtő 

egy  hatalmas  és  határtalan  aiónt  alkotott  (94,34-95,1).  Ezt  követi  az  utódok 

megalkotásának az OM szövegéhez képest jóval rövidebb leírása, amely csak annyit árul 

el, hogy Szophia elgondolta és megalkotta a hét androgün utódot (95,1-95,4)811. 

Az utóbbi rövid beszámoló lényeges különbséget hordoz az OM-hez képest. Míg az 

OM mítosza hat utódról beszél (és a hetedik Jaldabaóth), és az utódok androgün jellegét a 

szöveg a női nevek felsorolásával is alátámasztja, addig a ArchHyp hét utódról tud és nem 

említ neveket. Broeck amellett érvelt, hogy az eltérés oka teológiai lehet, és a teremtő és 

teremtés közötti kapcsolat értelmezésének módolulásával, vagyis a teremtőnek a teremtés 

munkájától való távolításával vagy ahhoz való közelítésével magyarázható812, de Broeck 

értelmezésének gyenge pontja az, hogy a módosulás iránya – a kronológiai kétségek miatt 

– nem határozható meg egyértelműen.

Az OM részletesen kitér a nevek és a születések leírására. A narratíva – a gyermek 

születéséhez  hasonló  leírás  –  a  megszemélyesült  és  bolygókhoz  rendelt  erőket  mutatja 

be813.  Teremtésük  nem jelenti  az  alkotói  munka  befejezését.  Az első  arkhón mindgyik 

utódjának saját lakhelyet, aiónokat alkot, ami az egyes bolygószféráknak feleltethető meg. 

Az  így létrejövő aiónokat feldíszíti,  különböző dicsőítő és szolgáló angyalokat,  angyali 

rendeket is alkot utódai mellé. Az alkotói aktivitás szolgáltatja az egyik okot ahhoz, hogy 

elkövesse a blaszfémiát814.

Ha  a  születésük  köthető  a  világítók  és  a  csillagok  teremtéséhez,  akkor  azt  is 

feltételezhetjük, hogy a szerzőnek alkalmas forrás lehetett a Judás levele is (13): ἀστέρες 

πλανῆται, οἷς ὁ ζόφος τοῦ σκότους εἰς τὸν αἰῶνα τετήρηται. 

A világítók és csillagok megalkotásának és a funkciójuknak biblikus leírása (Ter 

1,14-19) szinte szó szerinti idézetben a traktátus később következő részében szerepel (112, 

3-10).  Szophia  a  cselekvő és  alkotása  Fény Ember  és  Érosz  megjelenését  követi815.  A 

811 Szophia és az égitestek megalkotása önálló narratíva ahz OM-ban.
812 A János apokrüphon mítosza az OM-hez áll közelebb, a közös forrás (vagy egymás anyaga) használatának 
bizonyítéka az arkhónok fentebb említett megfeleltethetősége. Ehhez és az OM és HA különbségeihez, lásd 
Broeck 1996, 38-58.
813 Az arkhónok rendszeréit külön fejezetben, részletesen elemzem.
814 Ehhez lásd az első arkhónról írott korábbi fejezet részletes elemzését.
815 Ez utóbbi momentum ad lehetőséget arra, hogy az égi ember alakját is kapcsolatba hozzuk az égi testek 
megalkotásával, mert a mítosz szerint visszaemelkedési kísérlete eredeti helyére (a plérómába) sikertelen, és 
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beszámoló  szerint816: astamio  \nH\nnoG  \nreF\r  ouoein  m\n  \nsiou 

throu  askaau  H\n  tpe  atrou\r  ouoein  eJ\m  pkaH  auw 

seJwk  ebol  \nH\nshmeion  \nxronos  m\n  H\nkairos  m\n 

H\nr\mpooue  auw  H\nnebate  m\n  H\nHoou  m\n  H\nouSh  m\n 

H\nsousou m\n pkeseepe thrF  

A  szöveg  itt  egyértelműen  a  bibliali  beszámolón  alapszik  (Ter  1,16-17).  A 

bölcsesség  kitüntetett  szereplő  a  traktátus  teológiai  rendszerében,  jelen  összefüggéshez 

részben a Szophia mítosz variánsai, részben a kortárs bölcsességi hagyomány adhatta az 

alapot, amelyet a teremtés sorainak értelmezéséhez illesztettek817. Ellentétben az elterjedt 

gnosztikus mítoszokkal, amelyekben egyetlen Szophia alak jelenik meg, és nem vesz részt 

közvetlenül a világ és elemeinek megalkotásában, a traktátusban Szophia alakja elvált a 

fentebb röviden bemutatott Pisztisztől és teremtői feladatot is kapott. Ehhez a legközelebbi 

párhuzam a  Péld  9,1-ben  olvasható:  Megépítette  házát  a  bölcsesség  és  felállította  hét  

oszlopát.  

A  bibliai  beszámolóhoz  képest  markáns  különbség  az  uralkodás  motívumának 

hiánya, nagyobb fény uralkodik a nappalon, a kisebb fény uralkodik és éjszakán (Ter1,16): 

καὶ ἐποίησεν  ὁ θεὸς  τοὺς  δύο  φωστῆρας τοὺς  μεγάλους,  τὸν φωστῆρα τὸν 

μέγαν  εἰς  ἀρχὰς  τῆς  ἡμέρας  καὶ τὸν  φωστῆρα  τὸν  ἐλάσσω  εἰς  ἀρχὰς  τῆς 

νυκτός, καὶ τοὺς ἀστέρας.

Az uralkodás szerepét az arkhónok töltik be818, a fény és a sötét elválasztására a 

Szabaóth elkülönítése szolgáltatja a példát (106, 11-13). 

A szerző teológiai  konstrukciójának szerves részét  képezi  az is,  hogy a fény és 

sötétség  közötti  különbség  az  ismeret  jellemzője  is  a  traktátusban819.  A  traktátus 

szimbolikus nyelvén a bibliai szövegben tett különbség és a hiányzó uralkodás motívuma 

vonatkozhat arra a különbségre, amely az első fény (a plérómában) és a sötétségben (az 

arkhón által teremtett hét égben) megjelenő fény között fennáll. Ez a különbség ad kulcsot 

ahhoz az exegézishez, amely a traktátus antropológia konstrukciójában a szellemi és a lelki 

a káosz és a nyolcasság között alkot magának lakhelyet. Erre a lehetőségre a későbbiekben visszatérek
816A szöveg terminológiai  elemzése és  fordítása  részletesen szerepel  a  terminológiai  részben,  ehhez  lásd 
fentebb.
817Szophia  alakja  sokat  vitatott  a  modern  kutatástörténetben.  A forrásokban  betöltött  szerepéhez  lásd  pl. 
Rudolph  ma  is  mértékadó  tanulmányát:  Sophia  und  Gnosis.  Bemerkungen  zum  Problem  „Gnosis  und 
Frühjudentum. (Rudolph 1996, 170-189), Alapvető jelleggel lásd még MacRae 1970, 86–101; Mack 1973, 
Buckley 1986, a King által jegyzett tanulmánykötet: King 1988.  
818Ehhez lásd a terminológiai elemzést.
819Ehhez lásd a bevezetőt és az első nap kommentárját.
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ember közötti különbséget a bibliai beszámoló alapján vezette le.  

 4.5 Az ötödik nap

A traktátusban Erósz és a paradicsomi növények leírását összekapcsolva, a szerző 

a  bibliai  ötödik  nap  kommentárját  írja  le820 (111,24-28):  m\n\nsa  naei 

anecousia swnt ebol H\n \mmoou \nqhrion nim kata genos 

auw  \nJatbe  m\n  nHalate  kata  genos  eu\ntau  \mmau 

\mpsperma \necousia m\n nouaggelos

A csúszómászók  és  a  madarak  egy  napon  való  teremtése  kétséget  kizáróan  az 

ötödik  nap  kommentárjához  illeszkedik  (Ter  1,21).  Kérdésessé  a  θηρίον,  a  vadállat 

hovatartozása tehető.  A korábbi elemzést összefoglalva most csak megjegyzem, hogy a 

terminológia  –  a  vizekből  lettek  (swnt ebol H\n  \mmoou)  –  ,  inkább  azt 

támasztja alá, hogy a vízi állatok teremtéséhez kapcsolódik. 

A vadállat terminus azonosításához  meg kell jegyezni, hogy ez a tanító alakjával 

kapcsolatban  is  megjelent,  és  mindkét  terminus  a  bibliai  kígyó  értelmezéséhez 

kapcsolódik. Az, amiért jelen kontextusba is meg kell említeni, az a tény, hogy eredete a 

vizekhez kötődik (a Szophiától vízbe hullott cseppből születik, (113,22-24) és az arkhónok 

nevezik vadállatnak (114,1). Ha ez a feltételezés helyes, akkor a θηρίον és vizekből való 

származása alátámasztja a fentebb említett  démoni eredetet.  A traktátus később említi a 

vizi hidra alakját is, amely szintén a vizek teremtményeihez kapcsolható.

820A szövegrész fordításához és terminológiai elemzéséhez lásd a terminológiai fejezetet.
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 4.6 A hármas antropológia

Az ember teremtésének narratívája a primér forrásokban olvasható szövegek egyik 

alapköve.  A  primér  forrásokban  számtalan  variáns  előfordul,  amelyet  a  kurrens 

szakirodalom  két  nagyobb  csoportba  osztott821,  bár  e  megkülönböztetés  nem  minden 

esetben érvényesíthető. A különös esetek egyikét éppen az OM mitologikus elbeszélése 

reprezentálja. 

A  sokszínűség  nemcsak  a  primér  források  beszámolóit  jellemzik,  hanem  az 

értelmezésükre épülő kutatási hagyományokat is. Az bizonyos, hogy a narratívákban két 

alapforrás  dominál,  amelyből  merítenek  a  szerzők:  a  bibliai  Genesis  beszámolója  (Ter 

1,26; 2,7 és 3,21), és a páli teológia (különösen az 1Kor 15)822. 

A  teológiai  konstrukció  részletes  vizsgálata  nemcsak  a  felhasznált  források 

kérdésére kínál választ, hanem a szerző által alkalmazott exegetikai módszer megértéséhez 

is  hozzásegít.  Jelen  fejezetben  a  traktátus  hármas  antropológiát  vizsgálom,  az  elemzés 

körét  nemcsak  a  különböző  típusok  bemutatására,  hanem az  egyes  típusokat  bemutató 

kontextusokra is kiterjesztve. Először Ádám mitologikus teremtésének a lépéseit elemzem, 

majd a kísérletet teszek annak bemutatására, hogy miért jelentős és alapvető a traktátus 

teológiájában a folyamat leírása és a használt módszerek feltérképezése. 

1.)

A  modern  kutatástörténet  véleménye  szerint  a  hármas  antropológia  a  traktátus 

heterogenitását (a régebbi terminológia szerint a szinkretizmus823) jegyeit mutatja, amely a 

vagy különböző források824  vagy redakciók825 eredményeként áll elő. 

A traktátus  szerzőjének teológiai  nézetének egyik  legkülönösebb jegye az,  hogy 

összefoglalókban  is  megadja  a  tanítást.  Ezek  egyike  az  antropológiai  összefoglalás826, 

821 Lásd pl. Schenke 1962, Jervell 1960. 
822 Pearson 1973, Conzelmann 1975, Horsley 1976, Sellin 1986, Hultgren 2003
823 Böhlig 1962,19 és Tardieu 1974, 257-258.
824 Bethge 1975 és 1989, 14-15.
825 Painchaud 1995a 106-116 és 1991, 217–234..
826 A  terminus  Painchaud  elemzéséből  származik,  aki  külön  tanulmányban  is  elemezte  a  traktátus 
antropológiai tanítását. Painchaud 1990, 382–393.
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amely  három  típust  mutat  be  (három  Ádám:  pneumatikus,  pszichikus  és  földi). 

Ugyannakor – ennek látszólag ellentmondva – az eszkatológiai részben egy negyedik fajt 

is  bevezet,  a tökéletes,  királynélküli  fajt.  Ez a kevert  típus párhuzamok nélküli  mind a 

primér  forrásokban,  mind  a  hereziológiai  irodalomban,  de  más  forrásban  sincs  ehhez 

hasonló. Röviden azt mondhatjuk, hogy fontos tanúja a mitologikus teológiák antropológia 

tanításainak.

Az antropológia mindkét típusa szerves része a traktátus antropológia tanításának. 

Jelen  fejezetben  a  hármas  típus  értelmezését  kísérlem  meg.  Elsőként  a  hármas  típust 

bemutató összefoglalást idézem: „Három ember van és nemzetségei a világ elmúlásáig, az 

aión pneumatikusai, a pszichikus és a földi”. (122,6-9).

<....> Somt827 \rrwme ne auw neFgenea Sa tsunteleia 

\mpkosmos pneumatikos \mpaiwn m\n pyu<xi>+kos828 m\n 

pxoi+kos 

A rövid és látszólag egyértelmű összefoglalás az antropológiai tanítás kulcsa és a 

traktátus  korábbi  részében  olvasható  mitologikus  narratíva  összefoglalásaként  is 

értékelhető.  Ezzel  megegyező  módon  az  antropogóniai  beszámoló  is  három  típust 

különböztet meg (117,28-118,2):  

Az első Ádám, a fény Ádám, pneumatikus, az első napon jelent meg. A második 

Ádám pszichikus és a negyedik napon829 jelent meg, amelyet Aphroditénak neveznek. A 

harmadik Ádám földi, a törvény embere,  a nyolcadik napon jelent meg, a megnyugvás 

után, amit vasárnapnak neveznek.  

pSorp  Ge  \nada/m  \nte  pouoein  oupneumatikos  pe 

aFouwnH  ebol  \mpSor/p  \nHoou  pmaHsnau  \nada/m 

ouyuxikos  pe   aFouwnH  ebol  \mpmaH[Fto]ou830 \nHoou 

paei  etoumoute  eroF  J[e  a]frodeith831 pmaHSomt 

\nadam  ouxoi+kos  pe  ete  paei  pe  pr\m\nnomos 

827A Somt előtti hiátus okát Layton tévedés miatti törlésben vagy a szövegromlásban látja, Layton 
1989,79. 
828A kiegészítés konszenzus értékű. Böhlig 1962, 94; Layton 1989, 78; Painchaud 1995a, 204.
829 A szövegben Böhlig 1962, és  Bethge  1975 rekonnstrukcióját  követem, és  nem a  mpmaH[so]ou 
\nHoou  alakot. Később érvelek az olvasat mellett
830 Az  mpmaH[so]ou nHoou alakot fogadja el Layton 1989, 70, Painchaud 1995a, 192.
831A rekonstrukció konszenzus értékű, Böhlig 1962, 84, Layton 1989, 70, Painchaud 1995a, 192. Bethge 
J[e Herma]frodeith alak mellett érvelt. 1975
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\ntaHou[wnH]  ebo?[l]832 H\m  pmaHSmoun  \nHoou  [m\n\nsa 

tana]pausis833 \ntm\ntHhke  taei  etoumoute  eros  Je 

Hhmera hliou 

A részlet látszólag megegyezik a korábban idézett összefoglalóval, és a típusokat is 

megismétli.  A  plusz  információ  a  konkrét  napokhoz  rendelés,  amely  kronológiai 

jelentéstöbbletet ad, és a biblikus teremtés napjaihoz közelíti a beszámolót. Ez alapján azt 

állapíthatjuk  meg,  hogy  az  ember  teremtésének  leírása  kapcsolódik  a  teremtés 

folyamatához. Ha azonban megpróbáljuk azonosítani a teremtés menetével, akkor számos 

kérdés vetődik fel, még akkor is, ha elfogadjuk Painchaud értelmezését, aki az 1Kor 15 

polemikus átírását feltételezte a hármas antropológiai típus leírása mögött834.

Az alábbiakban e mitologikus narratíva elemzésére teszek kísérletet, és a napokhoz 

rendelt  típusok  vizsgálatával  a  traktátus  szerzőjének  antropológiai  tanítását  próbálom 

rekonstruálni. 

Az első, pneumatikus Ádám

A mitologikus antropológia első lépése a primér forrásokban elterjedt séma szerint 

indul835,  de az égi képmás megjelenését olyan leírások vezetik be, amely a szerző saját 

koncepcióját hordozzák. 

A  traktátusban  Pisztisz  képmása  tűnik  fel  a  vizeken  (108.2),  az  első  arkhón 

Jaldabaóth836 blaszfémiája  után.  Pisztisz  válasz  is  egyedi  motívumokkal 

rendelkezik(103,19-27):  Tévedsz  Szamaél,  ami  vak  isten.  A  halhatatlan  fénylő  ember 

létezett  előtted,  és  megjelenik  majd  teremtményeid  között,  és  eltapos,  ahogy  az 

agyagedényt összetörik.     

k\rplana  samahl  ete  paei  pe  pnoute  \b\blle  ou\n 

ourwme  \naqanatos  \rr\mouoein837 Soop/  HitekHh  paei 

832A rekonstrukció konszenzus értékű, Böhlig 1962, 80; Layton 1989, 70; Painchaud 1995a, 192.
833A rekonstrukcióban Painchaud variánsát követem, Painchaud 1995a, 192.
834 Painchaud 1995a, 424-25, később visszatérek a kérdéshez.
835 Ehhez lásd pl. Dahl 1981.
836 Jaldanbaóth  és  Szamaél  az  első  arkhón  két  neve  a  traktátusban,  ez  vélhetően  az  ophita  hagyomány 
hatására vezethető vissza. A kérdéshez lásd az első arkhón alakjának elemzését.
837A kifejezés értelmezéséhez lásd a terminológiai elemzést.
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etnaouwnH  ebol  H\n  net\mplasma  Fna\rkatapatei 

\mmok \nqe \nniome \nkerameus Sausomou

A  narratíva  középpontjában  az  arkhóni  tévedés  (a  blaszfémia)  kiigazításának 

elterjedt toposza, és a részletben említett égi fény emberi alakban való megjelenése838 áll. A 

mitikus  folyamatnak  és  a  benne  foglalt  koncepciónak  (miszerint  a  képmás  Pisztisztől 

származik, és azzal a szándékkal jelenik majd meg, hogy leleplezze és elítélje az arkhónt) 

azonban nincs párhuzama sem a primér szövegek között, sem a hereziológiai irodalomban, 

sem a kortárs filozófiai és vallási hagyományokban.  

Az elemzés szempontjából kitüntett jelentősége van annak a ténynek, hogy az itt 

említett fénylő, égi embert később a halhatatlan fény emberrel, vagyis az első, pneumatikus 

Ádámmal azonosítja az első arkhón és a többi arkhón is (107.17-25).  

A kommentátorok egyet értenek abban, hogy a koncepció hátterében a gnosztikus 

hagyományokban  elterjedt  értelmezés  áll,  amely  a  görög  phósz (ember  vagy  fény) 

jelentését  a  Ter  1,2-ben megjelent  fényhez  kapcsolták839.  Ezzel  a  filológiai  exegézissel 

támasztották  alá  a  mitologikus  teológiákban  a  pneumatikus,  fénylő  ember  eredetét,  az 

ószövetségi  beszámolóból  való  levezetéssel.  A  beszámolóban  azonosítható  a  traktátus 

hármas  antropológiájának  első  lépése  és  ez  implikálja  az  ószövetségi  beszámoló  első 

napjához  való  rendelést  is.  Az  alapvető  módosulás  iránya  jól  látható:  a  kozmológiai 

kontextusból a terminus az antropológiai kontextusba került, de úgy, hogy kihasználva a 

görög  terminust,  a  szó  mindkét  jelentését  összekapcsolták  az  antropológia  tanítás 

megalapozásával.  A  traktátus  ezen  felül  kínál  még  egy  olyan  segítséget,  amely 

alátámasztja ezt a hagyományt. Pisztisz Szophia válasza után ezt mondja az arkhón: „Ha 

valami volt előttem, jelenjen meg, hogy láthassuk fényét” (107.35-108.3).

A második, pszichikus Ádám

A  második  Ádám  azonosítása  jóval  nehezebb,  és  sokat  vitatott  kérdés  a 

szakirodalomban.  A  nehézségek  a  szövegben  rejlenek,  mert  (i)  nincs  közvetlen 

szövegszerű bizonyítéka a teremtésének, (ii) ahol a pszichikus Ádám kifejezés megjelenik 

a  szövegben, hiányzik  az antropogóniai  kontextus,  (iii)  ahol  a  beszámolónak logikusan 

következni  kellene  a  szövegben,  a  traktátusbnan  egy  több  perspektívát  felvonultató 

838 Barc 1981, 123–150 és Dahl 1981, 689–712.
839Ehhez lásd a terminológia fejezet elemzését.
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szövegrésze olvasható, amely homályossá teszi a mitologikus történetet és bizonytalanná 

az értelmezést. Elsőként az ezzel kapcsolatos, a kurrens szakirodalomban megfogalmazott 

véleményeket mutatom be.  

Az első hipotézis  illusztrálásához Bethge kommentárját  idézem. Ezt a megoldást 

követi Painchaud is840. Véleményük szerint a második Ádám Zoé teremtményével azonos. 

A testi Ádám pszichikus elemével azonosítható, amelyet a földön fekvő teremtmény kapott 

Zoétól.

A negyvenedik napon Szophia Zoé elküldte lehelletét Ádámhoz, akiben nem volt 

lélek. Elkezdett mozogni a földön, de nem volt képes felemelkedni. (115, 11-15).

de \nHoou atsofia \nzwh t\nnoou \mpesniFe eHoun aadam 

paei ete m\n yuxh \mm/oF aFarxei \nkim HiJ\m pkaH auw 

\mpeFSG\m Go/m etwoun

Az  értelmezést  megerősíti,  hogy  a  szakaszben  megjelenik  a  pszichikus  Ádám 

terminus. De több kérdés megválaszolásával adós marad a hipotézis: (i) a teremtés nem 

kapcsolódik  a  negyedik  naphoz,  (ii)  a  bemutatott  narratíva  a  testi  Ádám teremtésének 

második lépését mutatja be, (iii) ennek megfelelően az itt leírt pszichikus Ádám csak a testi 

Ádám lelki aspektusát reprezentálja.841 Következésképp, a feltételezés nem meggyőző.

Böhlig véleménye szerint Pisztisz első teremtményével hozható kapcsolatba842. Ezt 

vette át Petrement is843 , és Tardieu is hasonló koncepciót vázolt fel a második emberről844, 

és Dunning is ezt az értelmezést követi, kisebb módosításokkal845. A vonatkozó narratíva 

(113,10-114,4)  szerint  a  Pisztisztől  aláhulló  cseppből  ölt  formát,  először  egy androgün 

létező alakjában jelenik meg, majd átalakul nőivé (de itt már az arkhónokkal generálódó 

konfliktus  dominál),  és  egy  létező  szülője  lesz,  akit  a  traktátus  szerzője  tanítónak,  az 

arkhónok pedig a vadállatnak neveznek (mindkettő egyetlen alakot  jelent,  és a biblikus 

beszámoló kígyóját értelmezi).

„A tanító teremtése így történt. Amikor Szophia hagyott egy fénycseppett lehullani, 

úszott  a vizen.  Azonnal megjelent  egy androgün emberi alak.  A cseppett  először nőivé 

formálta, aztán a testtel az anya mintájára, aki megjelent. Tizenkét hónap alatt fejezte be. 

Az  androgün  ember  fogant,  akit  a  görögök  Hermaphroditésznek  neveznek,  a  héberek 

840Painchaud 1995a 426, a 118,4-5-re utal, amely a fenti idézetben említett Ádámhoz tartozó narratíva része.
841Ehhez a későbbiekben részletesen visszatérek.
842Böhlig 1962, 72.
843 Petrement 1990,124. Megjegyzésének érdekessége, hogy – Böhlig rekonstrukciójához hasonlóan –      
megtartja a negyedik nap olvasatot.
844 Tardieu véleménye szerint a második ember jellemzői: tanító, androgün és Éva. 1974 104-107
845Dunning 2009, 55-84. Értelmezéséhez a földi ember teremtésénél visszatérek. 
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ennek anyját nevezik az élet anyjának, az élet tanítónőjének. Szülöttje a teremtmény, az úr. 

Ezután az arkhónok vadállatnak nevezték, hogy ez félrevezesse a terményeket. A vadállat 

értelmezése a tanító (113,21-114,4)      

pJpo  de  \mpreFtamo  \ntaFSwpe  \nteeiHe   tsofia 

\ntaresnouJe  \nout\lTle  ouoein  asHaTe  eJ\m  pmoou 

\nteunou  aprwme ouwnH  ebol eFo  \nHout/sHime  t\lTle 

et\mmau  as\rtupou  \mmos  Sorp/  \nnouswma  \nsHime 

\mm\n\nsws  as\rtupou  \mmos  H\m  pswma  \mpeine  \ntmaau 

\ntaHouwnH ebol asJok\s  ebol Hit\n  m\ntsnoous \nebot/ 

auJpo \nourwme \nHout/sHime paei enHellhn moute eroF 

Je Hermafrodiths  te?Fmaau \nde \nHebraios moute eros 

Je e?uHa \nzwh ete treFtamo te \mpwnH pesShre de pe 

pJpo eto \nJoeis  \mm\n\nsws/ an[e]cousia moute eroF/ Je 

pqhrion atreF\rplana \nnouplasma qermhneia \mpqhrion/ 

pe preF/tamo  auHe gar/ eroF/ eFo \nsabe pararoou throu 

Painchaud  érvelésében  is  kitüntetett  az  idézet.  A  narratíva  a  Ter  1,26-27-ben 

említett teremtett (nem nélküli) emberre vonatkozhat, és az ószövetségi beszámoló mitikus 

formájaként  azonosítható846.  Painchaud  értelmezésének  középpontjában  a  már  említett 

redakciós  hipotézis  áll.  Véleménye  szerint  a  feltételezett  második  redakció  nyoma 

ismerhető  fel  az  Évától  levezetett  tanító  alakjában,  hogy a  negyedik  faj  származása  is 

megjelenhessen  az  antropogóniai  narratívában.  Ennek  a  kontextusa  a  második  ember 

teremtésének leírása.

A  piszchikus  emberre  vonatkozó  hipotézisek  között  kitüntetett  narratíva 

középpontjában az égi  Éva847 és  szülöttje  áll.  A narratívában megjelenik  egy androgün 

ember, de ez nővé alakul (Pisztisz Szophia földi avatárja lesz) és későbbis női aspektusai 

dominálnak: a tanító (a vadállat) anyja lesz, akinek szerepe majd az ismeret fájához írott 

történetben teljesedik be.. 

846Painchaud  az  ember  teremtésénak  más  rekonstrukcióját  adja.  Értelmezése  szerint  a  112,25-115,11 
szövegegység  az  arkhónok  által  teremtett  ember  leírására  vonatkozik.  A  tanítótól  megjelenő  ember  a 
negyedik faj képviselője. Painchaud 1995a 386-387. A tanító alakjához kapcsolt értelmezése az, hogy az 
androgünitás a Ter 1,27-re utal, és ebben a spirituális Éva és a tanító azonosításának koncepciója ismerhető  
fel. 391-392. A fent idézett rész részletes kommetárjához 1995a, 403-405
847Alakjához most elegendő azt megjegyezni, hogy két aspektusa, az égi és a testi világosan 
megkülönböztethető a traktátusban, erre a későbbiekben visszatérek. 

246



A  pszichikus  ember  leleplezéséhez  más  megoldást  is  kínál  a  traktátus.  Ha 

figyelembe vesszük a negyedik nap és a második Ádám közötti kapcsolatot, akkor egyik 

említett felvetés sem kínál egyértelmű megoldást. A szöveg azonban lehetőset ad egy ilyen 

olvasat felderítésére,  ezért a következőkben ennek rekonstruálására teszek kísérletet.  Az 

értelmezés bemutatásához vissza kell térni részben a fény Ádám mitologikus történetéhez, 

részben pedig a bibliai negyedik nap értelmezéséhez.

A  traktátus  két  olyan  narratívát  közöl,  amely  látszólag  nem  kapcsolódik  az 

antropológiai értelmezéshez. Az első Erósz mítoszának egy variánsa, amely a növények, és 

ezzel összefüggésben a paradicsom, és az állatok teremtésével foglalkozik.  A szakasz a 

bibliai  elbeszélés harmadik és ötödik napjainak az elemeit  használta fel.  De a negyedik 

napot látszólag elkerülte a szerző figyelmét. Talán éppen a hiány által mutatja meg azt, 

hogy a negyedik nap történetével más szándéka van, és a traktátus teológiai rendszerében 

más  helyet  szánt  a  nap  történéseinek,  azáltal  is  kifejezve  ezt,  hogy  variálja  a  napok 

történéseit.

A második mitologikus elbeszélés Zoé alakjával (az Élet, a traktástusban Pisztisz 

leánya) kapcsolatos. Ő az, aki az égi ember létezését hirdeti az arkhónok előtt. A második 

szerepre  vonatkozó  narratíva  már  fentebb  bemutatásra  került,  a  tanító  (vagy  vadállat) 

eredetével kapcsolatban. 

Részben  ezzel  az  elbeszéléssel,  részben  pedig  a  korábban  említett  első  nap 

történéseivel  összefüggésben  tér  vissza  a  traktátus  az  égi  Ádám  alakjához:  „Mikor 

megjelent az első napon (ti. a fénylő Ádám), a földön maradt két napig. És az alsó Pronoiát 

az  égben  hagyta,  és  felemelkedett  fényéhez.  És  azonnal  sötétség  borította  be  a 

mindenséget” (111,29-34). 

\ntareF/ouwnH  ebol/  \mpSorp/  \nHoou  snau  aFGw  HiJ\m 

pka[H]  \mprhte  \nHoou  snau  aFkw  \ntpronoia  et\mpsa 

mpit\n  H\ntpe  aFbwk/  eHrai+  epeF/ouoein   auw  \nteunou 

apkake Swpe aJ\m? pk?o?s?mo?[s] thrF/ 

A következő mondatban a történet visszatér Szophiához és Pisztiszhez, és az alakok 

megkülönböztetésével a bolygók és a csillagok teremtését mondja el (112.1-9).848

848A terminológia és a bibliai teremtés naphoz való rendelés értelmezést lásd fentebb.
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Mindezek után visszatér a történet a fény Ádámjához (112,10-24): „amikor a fény 

Ádám be akart lépni fényébe, ami a nyolcadik ég(ben van), nem tudta megtenni a romlás 

miatt, ami összekeveredett fényével. Teremtett magának egy nagy aiónt. Ebben hat világ 

volt, ami hétszer kiválóbb, mint a káosz egei és díszei. Minden aión és a díszeik a végtelen 

régióban léteztek,  ami a nyolcadik ég és az also káosz között  van,  együtt  a romláshoz 

tartoz kozmosszal. Ha meg alarod ismerni ezek felépítését, megtalálod Hieraliasz próféta 

Hetedik egében leírva.”  

adam/ de ouoein/ \ntareF/ouwS abwk/ eHoun/ epeF/ouoein 

ete  paei  pe  etmaHSmoune  \mpeFSG\mGom/  etbe 

tm\ntHhke  \nta<H>twH849 m\n  peF/ouoein   tote aFtameio 

naF/  \nounoG  \naiwn   auw H\m  paiwn/  et\mmau  aFtamio 

\nsoou  \naiwn  m\n  noukosmos  eueire  \nsoou  eusotp/ 

an\mphue \mpxaos m\n noukosmos \nsaSF/ \nkwb ‹neeiaiwn 

de throu m\n noukosmos euSoop/ H\m pete m\nteF arhJF/ 

eFoute tmaHSmoune m\n pxaos et\mpit\n \mmos euhp/ m\n 

pkosmos  ete  pa  t/m\ntHhke  pe  eSJe  kouwS  eeime 

\ntdiaqesis  \nnaei  knaHe  eros  esshH  H\m  pmaHsaSF 

\nkosmos \nSieralias peprofhths 

A narratíva a fénylő Ádám történetét  mondja el (11.29-112.24): az alak (Piszisz 

hasonmása) két napig maradt a földön, miután megjelent a vizeken. Ettől a két rész közötti 

közös ponttól kezdődően két, egymástól elválasztható történettel szembesülünk. Az egyik 

elmondja, hogyan hagyta el a földi szférát és lett sötétség a világban. Azért, hogy kijavítsa 

a hibát, Pisztisz Szophia megteremti a Napot és a Holdat és a csillagokat850. A történet 

ezután visszatét a fénylő Ádám alakjához, és arról számol be, hogyan próbált visszatérni a 

saját  fényéhez,  majd  a  földi  elemekkel  való  keveredés851 miatti  sikertelen  kísérlet  után 

teremtett magának lakhelyet a káosz és a fenti világ (a nyolcasság) között.

Ha  együtt  olvassuk  a  két,  látszólag  különálló  történetet,  akkor  egy  olyan 

értelmezéssel  szembesülünk,  amely részben az égi  fények,  részben pedig az égi  ember 

történetét  mondja el.  Ez alapján leplezhető le az a párhuzam, amely közös vonatkozási 

849A szó rekonstrukciója konszenzus értékű, Böhlig 1962, 70, Painchaud 1995a 180.
850 Az ArchHyp narratívájában Pisztisz teremti a bolygókat az arkhónoknak (87,8-11)
851 Hasonló értelmezés Szophiával (pl. Iren 1,30) és a Logosszal (TracTrip) kapcsolatban is olvasható. Az 
ophita beszámoló elemzését lásd lentebb.
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pontként  a  fénytermészetben  való  részesülést  feltételezi.  Hipotézisem első  része  erre  a 

párhuzamra épül.  Feltételezem,  hogy a két történet  összetartozik,  a fény szimbolikájára 

épül, és két különböző perspektívából mondja el ugyanazon történetet.   

Az  első  a  rész  a  bibliai  negyedik  nap  történetén  alapul  (Ter  1,14-18),  és 

középpontjában  a  fénylők  teremtése  áll,  a  traktátus  teológiájának  megfelelően  Szophia 

aktív közreműködésével852. A második rész a fénylő Ádám vándorlásáról szól, és arról, 

hogyan  teremt  magának  lakhelyet  a  nyolcasság  alatt.  A  hely  kitüntett  jelentőségű 

értelmezésünk szempontjából.  Ez  alapján feltételezhető,  hogy a  teremtett  világ  csúcsán 

foglalta el lakhelyét.

Ha elfogadjuk, hogy (i) mindkettő a negyedik nap történetéhez kapcsolódik, és (ii) 

mindkét  narratívában  a  fény  szimbolika  dominál,  akkor  feltételezhetjük,  hogy  Ádám 

alakján keresztül  magyarázhatta  a  szerző a  szellemi,  pneumatikus  természet  elvesztését 

vagy összekeveredését az anyagi elemekkel, és ez eredményezte azt, hogy az égi Ádám 

nem lesz képes felemelkedni eredeti helyére, hanem marad a hetedik égben, vagyis a lelki 

szférában. Ha pedig ez az értelmezés helyes,  akkor a homályos és szimbolikus nyelven 

megírt mitologikus történetben egy olyan antropológiai tanítás fedhető fel, amely a lelki 

Ádámhoz,  vagy inkább Ádám második természetéhez a teremtett  fényszerű természetet 

kapcsolta, és a párhuzamot a negyedik napon teremtett fénylők és a fényszerű ember között 

találta meg853.     

Más szóval, az ellentétek eltűnnek, ha elfogadjuk, hogy a szerző egyetlen tanítást 

mond  el  két  különböző  perspektívából.  Először  kozmogóniai,  majd  antropogónia 

szempontból  értelmezve  a  negyedik  nap történetét,  olyan  módon,  hogy a kapocs  a  két 

perspektíva,  és  ezáltal  a  bibliai  nap története  között  a  fény.  De ez  a  fény már  nem a 

pneumatikus Ádám alakjával kapcsolatba hozott (Ter 1,3) fénye, hanem a negyedik napon 

teremtett fény. A megfogalmazott hipotézis Böhlig kommentárjának egyik megjegyzését 

támasztja  alá,  amelyben  feltételezte,  hogy  a  fény  Ádám  történerte  és  a  negyedik  nap 

összetartozik854.

Röviden, ha részben alapul vesszük Painchaud megoldását, és ennek módosításához 

elfogadjuk Böhlig megjegyzését – és a fentebbi rekonstrukció helyes –, akkor egy olyan 

teológiai koncepció mutatható ki a fent idézett narratívában, amelynek középponjában a 

852 Feltételezhető akár a Bölcs, akár egy olyan forrás, amelyet a ArchHyp  szerzője is használt.
853 A fent  röviden  vázolt  értelmezés  az  origeniánus  hagyományból  is  ismert  koncepcióra  épül.  Ehhez  a 
későbbiekben még visszatérek. 
854 Böhlig-Labib 1962, 84. Böhlig véleményének foglalata: „Auch aus diesem Grunde ist 160,1-10 nach dem 
Weggang des Lich-Adam die Erschaffung der Lichter etc. angefügt, die Aufgabe des 4.  Tages in Gn 1,14-
19.”.
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lelki  Ádám  létrejötte  áll,  aki  birtokolja  a  pneumatikus  elemeket,  de  ezek  az  elemek 

összekeveredtek a földi elemekkel, és a keveredés következtében a lelki szférában talált 

lakhelyet (a nyolcasság és a káosz között). A hipotézis gyönge pontja az, hogy a terminus 

(a pszichikus vagy második Ádám) nem jelenik meg a vizsgált szakaszban. A traktátus két 

olyan részletet közöl a későbbiekben, amelyek mégis megerősíthetik a feltételezést.

Az első, hogy ha a pszichikus Ádám lakhelye a hetedik ég, akkor együtt lakozik a 

megtért és trónra emelt Szabaóthtal855 és Zoéval (105.26-30) vagy Szophiával (106.3-11) 

vagy Szophia Zoéval (113.12-13), akik az angyalok egyházát (ekklészia) is teremtették. A 

második érv az, hogy ez az ég kapcsolatban áll a lelkekkel, ez szolgál lakhelyként: ezeket 

kinyilatkoztatták a lelkeknek, aki eljönnek majd az arkhónok teremtményeihez (plaszmata) 

Szabaóth és az ő Krisztusa akaratából (114.15-20)856.

Röviden összefoglalva a második Ádámról mondottakat, azt állapítottuk meg, hogy 

a  negyedik  napon  teremtett  lelki  Ádám  létrejötte,  bár  kissé  homályos  módon,  de 

azonosítható  a  traktátus  mitologikus  elbeszélésében.  Ha  feltételezésem helyes,  akkor  a 

szerző az első Ádámhoz hasonló etimológiai magyarázat alapján, kihasználva a bilblikus 

fénylés,  világítás  és  a  sötétség  feletti  uralkodás  terminusainak  jelentéseit,  saját 

narratívájában  összekapcsolta  a  negyedik  nap  történetét  és  a  pszichikus  Ádám 

teremtésének történetét. Ha mindez helyes, akkor nemcsak azt a módot láthatjuk, ahogyan 

felcserélődnek a teremtés bibliai napjainak történései, hanem az etimológiai értelmezésre 

épülő konstrukció születését is. Mindkettő a szerző eljárásmódját példázza, és láthatóvá 

teszi  azt  a módszert,  ahogyan a bibliai  szöveg alapján saját  teológiai  megfontolásaihoz 

alakítja a szöveget.          

A harmadik vagy földi (khoikus) Ádám

A harmadik Ádám teremtésének narratívája három, világosan elkülöníthető részre 

bontható, és olyan egységet alkot, amely nemcsak megkülönböztethető az előző lépésektől, 

hanem  egy  koherens  teológiai  értelmezést  alkotva  a  mózesi  beszámolóhoz  írott 

kommentárként  is  azonosítható.  A  narratíva  a  gnosztikus  mitologikus  értelmezésekben 

elterjedt toposzokat és helyszíneket használja, és a struktúra is számos hasonlóságot mutat 

más  rendszerekkel.  A  legfontosabb  párhuzamokat  a  JánAp  és  a  ArchHyp  traktátusok 

855 Ehhez  lásd  Fallon  elemzését  (1978),  és  Szabaóth  felemelésének  elemzését  a  traktátus  koncepcióinak 
elemzésében.
856 A  koncepcióban  a  lelkek  preegzisztenciájának  tanítása  ismerhető  fel,  ehhez  a  későbbiekben  még 
visszatérek. 
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mutatják. Ez visszatérő elem a modern kutatástörténetben. A  hasonlóságok miatt gyakran 

közös,  vagy  nagyon  hasonló  forrásra  következtetnek857.  Az  alábbi  elemzésben  a 

párhuzamok figyelembe vétele mellett a különbségek kapnak nagyobb hangsúlyt, részben 

azért,  hogy a szerző saját  teológiai  nézőpontját  illusztráljam az elemzés  során,  részben 

pedig azért, hogy a különböző kortárs hagyományokkal való párhuzamokra is rámutassak. 

Az alább bemutatásra  kerülő lépések gyakori  elemei  a kurrens értelmezéseknek, 

ezért csak a folyamat főbb lépésit mutatom be. Az elemzésben kitüntett hangsúly esik arra, 

hogy ettől a lépéstől kezdve a szerző a bibliai elbeszélést kommentálja, és értelmezi saját 

teológiájának megfelelően.

A traktátus mitologikus teológiájának kulcspontja a fény és az árnyék vagy sötétség 

közötti  ellentét.  Ez  a  dualitás  meghatározó  az  antropogónia  ezen  lépéseiben  is,  amely 

nemcsak a sötétség hatalmainak ellenséges szerepeiben érhető tetten, mert minden lépésük 

a fény foglyul ejtésére irányul, hanem abban is, hogy az anyagi világba érkező égi elem 

működését  is  megpróbálják  megrontani,  akár  a  bemocskolás,  akár  az  összekeveredés 

eszközével. A fény Ádámmal kapcsolatban ez a foglyul ejtés kísérletében csúcsosodik ki 

(112.33-113.5), mert ez az arkhónok emberteremtési szándékának magyarázata. Ez a terv a 

teremtésük közvetlen oka, és ez vezet a Genesis beszámolójához is.    

   

a.)  

A  folyamat  a  Ter  2,7  kommentárjával  indul,  amelyben  az  1,26  terminusai  is 

visszatérnek, hogy működésbe hozzák a jól ismert toposzokat (114,29-32)858: attól a naptól 

formálta a hét arkhón az embert, a teste olyan, mint az ő testük, de hasonmása olyan, mint 

az az ember, aki megjelent nekik.  

Jim  foou  et\mmau  apsaSF  \narxwn  \rplasse  \mprwme 

epeFswma  men  eine  \mpouswma  peFeine  de  eFeine 

\mprwme \ntaHouwnH ebol nau  

A megjelenő koncepció elterjedt a traktátusokban, és a hereziológiai irodalomban is 

jól  dokumentálható.  A képmás (eikón)  és a hasonmás  (homoiosis)  közötti  különbség is 

jellemő a forrásokra, amely a teremtményben jelen lévő égi és földi elemek különbségét 

fejezi ki. A leírás nem egyszerűen azt írja le, hogy Ádámnak két része van, az egyik az 

arkhónoktól,  a  másik  a  hasonmástól  származik,  hanem  azt,  hogy  részesülve  mindkét 

részből mégis testi marad. Nincs szó a szövegben arról, hogy a képmás bármiféle hatást is 

857 A legújabb megközelítés olvasható Rasimus monográfiájában, Rasimus 2009, 159-188. 
858Az alábbi idézetek részletes elemzéséhez lásd fentebb, a terminológiai elemzés fejezetet.
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gyakorolna. Egyszerűen csak a minta szerepét tölti be. Ez a látszólag triviális különbség az 

egész  antropológiát  meghatározza,  mert  ha  értelmezésem  helyes,  akkor  ez  a  narratíva 

szoros értelmben csak a testi, khoikus ember teremtését írja le, csak erre korlátozódik. És a 

szöveg tágabb kontextusa sem lép ki a földi Ádám teremtéséből,  a leírás az első lépést 

magyarázza. 

b.) 

A második lépés a már fentebb említett lélek adás Zoé lehelletétől (115.10-11). „de 

a negyvenedik napon Szophia Zoé elküldte  lehelletét  Ádámhoz,  akiben nem volt  lélek. 

Elkezdett mozogni, de nem volt képes felemelkedni a földről.”.

H\m? pm?[aH]Hme de \nHoou atsofia \nzwh t\nnoou \mpesniFe 

eHoun aadam paei  ete m\n  yuxh \mm/oF aFarxei  \nkim 

HiJ\m pkaH auw \mpeFSG\m Go/m etwoun 

A földi  Ádám lélekhez  jutása  a  teremtés  második  lépése,  és  vélhetően  a  belső 

ember differenciálódásáról szól. A hasonmás első aktualizádódásában a korai keresztény 

teológiában elterjedt lélek és lehellet közti különbség jelenik meg, és a mozgás és az élet 

pedig a kortárs lélek koncepciók ismeretét sejteti859. A folyamat egyértelműen kapcsolódik 

a Ter 2,7 bibliai elbeszéléséhez, de nem rendeli konkrét naphoz.  

A traktátus  antropológiai  koncepciójában  a  testi  ember  lelkivé  válása  még  nem 

jelenti a végpontot, nem fejeződik be a teremtés folyamata. Ezt leginkább a földről való 

felemelkedésre való képtelenség mutatja, de megemlíthető a beszéd és az értés hiánya is.

    

c.)

Végül  a  harmadik  lépésben  Ádám  megkapja  a  pneumatikus  részt  a  nyolcadik 

napon.  És  spirituálissá  válik.  Ezzel  válik  képessé  arra,  hogy  felemelkedjen  a  földről, 

beszél, és megért. Nem nevezi a szöveg sprirituálisnak, de a szellemi rész jut el hozzá. A 

nyolcadik nap kitüntettsége egyértelműen a keresztény hagyomány hatását mutatja860. 

859 A szövegben lévő diszkrepanciák egyike ebben a részben található. A fent idézett Ádám lelki, de néhány 
sorral  később  úgy  jellemzi  a  szöveg,  hogy  nincs  lelke  (115,35).  Lehetséges,  hogy  a  szerzőt  a  páli 
terminológia befolyásolta (1Kor 15), ebben az esetben kiegészíthető Painchaud hipotézise.
860A keresztény hagyományban a 2.sz-tól jelen van a nyolcadik nap kitüntetettsége, vélhetően erre építi a  
szerző  saját  konstrukcióját  is.  Ehhez  Painchaud  1995,  .  A  nyolcadik  naphoz  Daniélou  1956,  350-354, 
Petrement 1991, 69-70.
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„A nyugalom napja után Szophia ellküldte leányát,  Zoét, akit  Évának neveznek, 

mint tanítót, hogy emelje fel Ádámot. Akiben nem volt lélek. Azért, hogy utódai a a fény 

edényévé legyenek.

Mikor Éva látta társát félrelökve, megsajnálta és azt mondta: Ádám, élj, kelj fel a 

földről. Szava azonnal beteljesült. Mert amikor Ádám felkelt. Azonnal kinyitotta a szemét, 

és amikor  meglátta ezt mondta: téged az élők anyjának neveznek, mert te adtál  nekem 

életet”.(115,36-116,8).

m\n\nsa  pHoou  \ntanapausis  atsofia  Joou  \nzwh 

tesSeere  eumoute  eros  Je  e?uHa  Hws  r/eFtamo 

atrestounos  ada/m  paei  em\n  yuxh  \nHht\F  Jekaas 

neteFnaJpoou [e]unaSwpe \naggeion \mpouo?[ei/n 

nt]a?[r]e euHa nau epesSb\reine eFn/hJ asS\n Hths Har/oF 

auw peJas Je ada/m wnH twoun HiJ\m pkaH  \nteunou 

apesSaJe  Swpe  \nouergon   \ntare  adam  ga/r  twoun 

\nteunou aFoue/n \nneFba/l \ntareFnau eros peJaF Je \nto 

eunamoute  ero  Je  tmaau  \nnetonH   Je  \nto  petaHT 

naei \mpwnH

A narratívában leírt folyamat három lépése analóg a földi ember három részével: 

test, lélek és szellem. Zoé Éva az égi világ eszközeként szolgál, nevével is kifejezi azt a 

szerepet,  amelyet  betölt  a  mitologikus  történetben.  Életadó szerepet  játszik,  talán  ezzel 

próbálta meg a szerző a páli terminust saját elképzeléséhez igazítani. 

A  lélek  és  az  életadó  szellem  közötti  különbség  azonban  inkább  egy  alsó  és 

magasabb  lélekrész  különbségeként  értelmezhető,  hiszen  mindkét  esetben  az  égi  világ 

elemét  kapja  Ádám,  csak  más-más  részei  aktualizálódnak  a  folyamat  egymást  követő 

lépéseiben. 

Painchaud vetette  fel  az a  lehetőséget,  hogy a felemelkedéssel  és  Éva alakjával 

krisztológiai  és  szótériológiai  aspektust  érvényesít  a  konstrukció861.  Dunning  a  mellett 

érvelt,  hogy  a  philóni  alapokon  (Opif  69-71)  nyugvó  alexandriai  hagyomány  hatása 

ismerhető fel a konstrukcióban. Véleménye szerint alexandriai Kelemen (Strom 2,102,6) 

koncepciója is hasonló irányhoz tartozik, amelyhez a traktátus szerzője is sorolható862.   

861Ehhez lásd fentebb a terminológiai elemzést, és Painchaud 1995a, 412.
862Dunning 2009, 67.
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IV.)

A fentebb bemutatott antropológia tanításról összefogalóan azt állapíthatjuk meg, 

hogy  az  első  részben  az  égi  Ádámtól  a  pszichikus,  majd  a  földi  Ádámhoz  vezető 

folyamatot  ábrázolja.  Ez  a  vertikális  hierarchia  bővül  horizontális  síkon,  amelynek 

keretében  a  földi  ember  testi,  lelki  és  szellemi  részeinek  vagy inkább  aspektusainak  a 

leírását adja a mitologikus történet.  Mindkét résznek vannak temporális vonzatai,  és jól 

láthatóan kapcsolódnak bibliai teremtés elbeszéléséhez. 

A mitologikus folyamat a hasonmás megjelenésével indul, és a test-lélek és szellem 

részekből összetett földi Ádám megjelenésével zárul. Az események első színhelye az égi 

világ  határa,  majd  kozmikus  szinten  folytatódik,  és  az  égi  szférákban  lokalizálható 

paradicsomban fejeződik be.  

A  kommentárok  egybehangzó  véleménye  az,  hogy  a  traktátus  antropológiai 

tanításában meghatározó szerepet játszott a Genesis beszámolója, a Korintusiakhoz írott 

levél,  és  a  valentiniánus  hagyomány,  és  még  további  anyagok  a  sztoikus  és 

középplatonikus filozófia hagyományokból. Az is feltételezhető, hogy más traktátusokból 

ismert anyagot vett át a szerző. 
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 4.7 A paradicsom kertjének kommentárja

A  traktátus  teremtési  narratívájának  második  fő  része  az  ember  teremtését 

magyarázza. Konszenzus értékű az a megállapítás, mely szerint az elbeszélés alapja és fő 

forrása  a  bibliai  elbeszélés.  Pagels  véleményét  idézve  mondhatjuk,  hogy  a  szerzők  a 

legtöbb esetben spirituális allegóriaként értelmezték a bibliai szöveget, amelynek minden 

sorát  enigmaként  kezelve  próbáltak  a  rejtett  jelentésekhez  eljutni863.  Ha  a  primér 

forrásokban megörökített mítoszvariánsokat, ezek invencióit vesszük szemügyre, akkor azt 

állapíthatjuk  meg,  hogy  ezekben  nem  találunk  egységes  képet  arról,  hogy  hogyan  is 

értelmezték,  kommentálták,  vagy éppen írták át a biblikus elbeszélést864, vagyis,  milyen 

szerepet  tulajdonítottak  a  paradicsomnak,  a  fáknak,  a  bibliai  bűnbeesésnek  és  a 

következményeknek.  Abban azonban  egyetértenek,  hogy a  fáról  való  evés  nemcsak  az 

ember, hanem az alkotó(k) természetét is leleplezte.

Mielőtt  a  szöveg  narratívájának  részletes  elemzéséhez  fordulunk,  érdemes 

megjegyezni  azt,  hogy a  bibliai  paradicsom-történet  számos  ponton  gyakorolt  hatást  a 

primér források között. Ezek között az egyik, a szakirodalomban ezidáig kevés figyelmet 

kapott motívum az isteni parancs, vagy törvény értelmezésére vonatkozik. Elegendő talán a 

Fülöp  evangélium  szövegére  mutatni,  amely  az  ismeret  fáját  értelmezi  a  törvényként 

(nomosz,  74,5), és a traktátus szerzője ebben az esetben negatívan értékelte a fát és az 

evést. Az idézetben szereplő fa, amelyik megölte Ádámot – a kommentárok véleménye 

szerint az értelmezés a Róm 7-től függ vagy annak reminiszcenciája lehet865. Az ismeret 

fája mellett azonban létezik az a fa is a traktátusban, amelyik életre kelti az embert. De 

szemben a biblikus történettel  az apokrif  evangéliumban ez is az ismeret  fája, amely a 

korai  keresztény  teológia  hatásáról  árulkodva866 a  kereszt  fájának  értelmezéséhez 

kapcsolódik, amelyen a gyümölcs Krisztus867. 

863 Pagels 1989, 64.
864 Ehhez lásd Nagel tanulmányát, aki tipizálja a különböző értelmezéseket. A fentiekben bemutatásra kerülő 
OM  mítoszát  az  agresszív-polemikus  megfordítás  (Die  agressiv-polemische  Umkehrung)  kategóriájának 
második alcsoportjához (szerep- és funkciócsere, Rollen- und Funktionstausch) sorolja (együtt Az arkhónok 
hüposztászisza c. traktátussal). Nagel 1980, 50. Áttekintő jelleggel a különböző értelmezési típusokhoz lásd 
még Bethge 1980, 89-109.
865 Turner, M.L.: The Gospel according to Philip. The Sourse and Coherence of an early Christian Collection.  
NHMS 38 Brill, Leiden, 1996, 229.
866 Nagel 1980, 67-69.
867 Az evangélium szerzője ismer egy másik hagyományt is. E szerint az ismeret fája állattá tette Ádámot, az  
élet fája pedig majd emberré teszi (71,22-34).
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Azokban a  szövegekben,  amelyekben  az  ember  teremtése,  teremtett  állapotának 

mitologikus  keretekbe  illesztett  leírása  is  helyet  kapott,  még  inkább  előtérbe  került  az 

elbeszélés egy-egy variánsa, és az ismeret fájának értelmezése – megfeleltetve a gnósztikus 

mítoszok  általános  jellemzőinek  –  a  megváltó  vagy  megszabadító  ismeret  (vagy  a 

pszichikus vagy pneumatikus rész) átadásának, a teremtett emberhez juttatás folyamatának 

szerves részét képezi.

A  törvény  értelmezésének  következő  típusához  jó  példát  szolgáltat  az  OM 

antropológiai  tanítása.  A  szerző  a  harmadik,  földből  való  Ádámot  nevezte  a  törvény 

(nomosz) emberének. A nyolcadik napon megjelent Ádám mitikus alakjához kapcsolódik a 

paradicsomtörténet és a biblikus bűnbeesés mítosza. A fejezetben ezt a narratívát teszem a 

vizsgálat tárgyává, amely a törvény és a parancs értelmezésének a mitikus hagyományban 

is  egyedülálló  esetét  mutatja  meg.  Viszonyítási  pontként  a  bibliai  szöveget  használom, 

mert ezzel az eljárással egyrészről kimutathatók a mítosz felépítését jellemző strukturális 

eltérések és ezzel a mítosz sajátságai, másrészről pedig kibontakozik nemcsak a traktátus 

szerzőjének teológiai tanítása, hanem az a módszer is, ahogyan kezeli, értelmezi és néhány 

esetben kommentálja a forrásanyagot. 

A  parancs  motívumának  jelentőségét  növeli,  hogy  nemcsak  ebből  a  szövegből, 

hanem a legtöbb traktátusból  általában  is,  hiányzik  a  törvényadásról  szóló vagy ahhoz 

kapcsolódó elbeszélés,  és a  mózesi  törvényre  (vagy a zsidó hagyomány egészét  átfogó 

értelmeben használt törvényre) való utalás is mitikus színezetet  kap868. Nemcsak a jelen 

esetben, hanem a primér források többségében is, a paradicsomi fával kapcsolatba hozható 

tiltó  parancs  megszegése  áll  összefüggésben  a  bibliai  törvényadás  értelmezésével.  A 

traktátus esetében ezt annyiban módosíthatjuk, hogy a paradicsomban élő Ádám a törvény 

embere. 

A bűnbeesés narratívája

A primér  forrásokban a bibliai  bűn és  büntetés  történetének  kommentárjai  több 

traktátusban  is  megjelennek,  amelyeket  a  szerzők  saját  teológiai  megfontolásaiknak 

megfelelően írtak át és öltöztettek a mitologikus köntösbe. Ezek a nagyobb narratívák öt 

főbb  aspektusból  közelíthetők  meg.  Az  aspektusokat  a  bibliai  történet  alapján 

868 Az  előforduló  példákhoz  lásd  Weiß  1980,  71-88.  Weiß  a  markióni  törvény-kegyelem  szembeállítást 
helyezi a folyamat kezdetére, amelyet radikális pál-értelmezésként definiál. A traktátusra nem hivatkozik a 
tanulmányában, de vélhetően számolnunk kell a páli recepcióval az elemzés tárgyát adó mítosz kidolgozása 
kapcsán is. 
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különböztethetjük meg azért, hogy az összetett szimbolika mögött álló teológiai szándékot 

is értelmezhetővé tehessük. 

1.) 

Az  első  az  alkotóra  vagy,  ahogy  ez  elterjedt  a  forrásokban,  az  arkhónokra869 

vonatkozó kérdéskör. A bűnbeesés történetének kommentárjaiban egységesen a parancs 

hirdetőiként  és  a  büntetés,  az  átok  kimondóiként  és  végrehajtóiként  jelennek  meg.  Itt 

megjegyezhetjük, hogy az átok kimondása miatt a szövegek is átkozottként értelmezték az 

arkhónokat,  és  több  esetben  (pl.  TestIg,  ArchHyp  és  OM870)  az  erőtlenség  jelének 

tekintették. 

2.)

A második a bibliai csábító, a kígyó alakjára vonatkozó értelmezések kérdése. A 

vadállatnak, tanítónak vagy – a bibliai hagyomány terminológiáját megtartva – kígyónak871 

nevezett figura jellemzésében két nagyobb csoport különíthető el a források között. Vagy a 

bibliai  elbeszélésnek megfelelően a gonosz (vágy, tisztátalanság, pusztulás) eszközeként 

kezelik  a szövegek (pl.  JánAp, Silv,  FülöpEv),  amely együtt  járt  azzal,  hogy a csábító 

eszközeként  értelmezték.  Vagy  ezzel  ellentétes  módon,  az  ismeret,  a  megszabadulás 

közvetítőjeként tartják számon, aki legtöbbször az égi világ akaratát teljesíti, esetleg egy 

égi lény, aión avatárjaként jelenik meg.   

3.)

A harmadik pedig szoros értelemben vett bűnbeesés történetére vonatkozik. Ebben 

három külön  csoport  különíthető  el.  Az  egyik  elfogadva  a  bibliai  szöveg  szó  szerinti 

értelmezését, bűnként, vagy a halál eszközeként mutatja be a fát, és a fáról való szakítást 

(TracTrip,  FülEv).  A másik ezzel éppen ellentétes módon, az ismeret,  a megszabadulás 

eszközeként  tekint a gyümölcsre,  vagyis  az ismeret  megszerzését  pozitívan értékeli  (pl. 

JánAp); illetve a harmadik az ismeret lehetőségeként tekint rá, amelyekben a fáról való 

szakítás és gyümölcsevés az ismeret hiányának a felismerését jelenti, ez az értelem (nusz) 

megnyílásával jár együtt (pl. ArchHyp és a OM). 

4.)

A negyedik az átoknak a motívuma, amelyről azért érdemes szót ejteni, mert kevés 

szöveg hivatkozik  a  bibliai  paradicsomi  történetre,  de ezekben az első arkhón szájából 

hangzik el (és vonatkozik a földre, a kígyóra,  és az emberpárra is, de van, ahol csak a 
869 Az antik gnózishoz sorolt különböző hagyományok többségére igaz,  hogy az evilág urai az arkhónok, 
jellemzésüket, és a traktátusban megjelenő koncepció elemzését lásd fentebb. 
870 A rövidítések feloldásához lásd a szöveg végén található jegyzéket.
871 A terminológia részben az LXX, részben pedig a héber eredetin alapszik.  Ehhez lásd a terminológiai  
elemzést.
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kígyó  elátkozásáról  beszél  a  szerző,  pl.  az  IgTest).  De ezek a  szövegek kínálják azt  a 

motívumot,  amely  az  arkhónok  elátkozottságáról  szól,  és  főként  az  egyházatyák 

hereziológiai munkáiban volt visszatérő toposz az elátkozott arkhónról v. istenségről (de 

jelen  van  a  Nag  Hammadi  corpusban  is,  pl.  ArchHyp).  E  mellett  jelenhet  meg  az  a 

motívum  is,  amely  szerint  az  arkhónok  erőtlenségének  jeleként  értelmezik  az  átok 

mondását (OM, ArchHyp).

5.)

Az  ötödik  pedig  magának  a  paradicsom  kertjének  a  lokalizálására  vonatkozik. 

Minden esetben égi helyről van szó, ahonnan levetik az emberpárt (e mögött feltételezhető 

a páli raptus értelmezésének hagyományát) JánAp, OM.  

Átfogóan azt állapíthatjuk meg a különböző aspektusok vizsgálatának eredménye 

alapján,  hogy egyes  traktátusok  közeli  rokonságban állhattak.  Ez  alapján  feltételezhető 

akár a közös forrás, akár egymás szövegeinek az ismerete. És vannak olyan szövegek is, 

amelyek a hasonló motívumok ellenére más-más teológiai szándékot testesítenek meg, és 

éppen ezért nem lehet rokonságot kimutatni közöttük. És végül, azt is megállapíthatjuk, 

hogy a primér forrásokban kevés olyan traktátus  van, amelyekben mindezek az elemek 

együtt  megjelennek  (ArchHyp,  JánAp,  OM,  IgTest).  Ez  azt  is  jelenti,  hogy  a  bibliai 

történet  csak  ezekben  az  esetben  játszott  teljes  szerepet  a  mitologikus  narratívák 

létrehozásában. Itt azonban azt kell megjegyeznünk, hogy a vonatkozó traktátusok között 

nincs egyetértés abban a tekintetben,  hogy milyen céllal  kezelték a mózesi beszámolót. 

Erősen  leegyszerűsítve  a  bibliai  paradicsom  kertjéhez  tartozó  mitologikus  narratívák 

összetett  szimbolikájának  teljes  értelmezését,  mondhatjuk  azt,  hogy  a  mózesi  szöveg 

értelmezésében megkülönböztethető az egyértelmű polémia (JánAp, IgTest), a mitologikus 

teológiai illusztrálása (ArchHyp), és szinte teljes allegorézis (OM).

Az OM narratívája

Ezen szövegek egyike az OM is. A traktátus ebben az esetben több szempontból is 

kiemelt figyelmet érdemel. 1.) Azon kevés szövegek közé tartozik, amelyek foglalkoznak a 

bűnbeesés  következményével  is.  Más  szóval  a  szerző  dokumentálja  azt  az  átmenetet, 

amely a paradicsomi állapot és az evilági, materiális kondíció között van. 2.) Ezt egy olyan 

narratívában teszi, amely felismerhető kapcsolatban áll a bibliai elbeszéléssel, és ez alapján 

mondható  az,  hogy  ebben  az  esetben  is  kommentárral  van  dolgunk.  3.)  a  biblikus 
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szöveghez  képest  az  eltérések  azt  a  mitologikus  teológiai  hátteret  tükrözik,  amelyek  a 

gnosztikus szövegeket jellemzik.

A  három  szempont  alapján  nemcsak  a  traktátussal  rokon  primér  forrásokat 

csoportosíthatjunk,  hanem  -  különösen  az  utolsó  szempont  alapján  –,  lényegi 

következtetéseket  vonhatunk  le  a  traktátusban  olvasható  mitologikus  történet 

genealógiájához is. Másképp mondva, mind a kódexek anyaga, mind az egyházatyáknál 

fennmaradt cáfolatok irányába kapocsként szolgálhat. 

Az arkhónok parancsa

„Eljöttek  Ádámhoz  és  Évához  félelemben.  Azt  mondták  neki,  hogy:  minden,  a 

paradicsomban  értetek  alkotott  fa  gyümölcséből  ehettek,  de  az  ismeret  (gnózis)  fájától 

őrizkedjetek és ne egyetek róla. Ha esztek, meghaltok.  Miután nagy félelmet (phobosz) 

ültettek el bennük, visszatértek (anakhórei) hatalmaikhoz (exouszia).” (118,17-24).

auei eHou/n Sa adam m\n euHa H\nn oufobos  peJau naF Je Shn ni/m 

etH\n paradeisos \ntausontou nht\n eu<na>ouwm872 poukarpos  pShn 

de \ntgnwsis erhH erwt\n \mp\rouw/m ebol \nHh/tF eSwpe tetnaouw/m 

te  tnamou   \ntarouT  nau  ounoG  \mfobos  au\ranaxwrei  eHrai+ 

enouecousia

Az  egyértelműen  Ter  2,16-17-ben  megőrzött  bibliai  parancshoz  (Painchaud 

véleménye szerint idézethez873) fűzött  értelmezésben több olyan motívum fedezhető fel, 

amely nemcsak a biblikus szövegtől, hanem más mitologikus rendszerből is hiányzik.

Az első ilyen a parancs kiváltó oka: Pisztisz proklamációja az ítéletről. A második a 

félelem említése. Ez jellemzi az arkhónokat, és ezt adják át az emberpárnak. A harmadik, 

hogy nem egyes, hanem többes számra változtatott igékkel dolgozik a szerző, az arkhónok 

miatt: eljönnek Ádámhoz és Évához és mondják el a parancsot, és az egyes szám alapján 

talán Ádámot szólítják meg, de a parancs mindkettőjünek szól. A negyedik, amely ezzel 

összefügg, hogy Ádám mellett az igaz Éva hasonmása él. 

Ha a szöveg szélesebb kontextusát is megvizsgáljuk, akkor további három lényeges 

motívumra mutathatunk rá. Az első,  hogy a traktátus  tanítása szerint  megsokasodott  és 

betelt  a  száma  a  földi  Ádám  nemzetségének  már  a  paradicsomban.  A  szerző  ezzel 

vélhetően a vízözön előtt elhangzó bibliai mondatra utal, és kombinálja a kettőt, csak a bűn 

872 A rekonstrukcióban Laytont követem, Layton 1989,72. Böhlig az euouwm olvasatot tartja meg Böhlig 
1962, ahogyan Painchaud is 1995a,194.
873 Painchaud 1995a, 433 és 436.
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bibliai  motívumát  a  tévelygéssel  cserélte  ki.  A  második  motívum  magára  a 

paradicsomkertre vonatkozik, mert a traktátus sajátos értelmezésében a paradicsomot az 

igazság teremtette. Az igazságot a főarkhón megtért fia, Szabaóth képviseli a szövegben. 

Ez  arra  mutat,  hogy  szemben  a  legtöbb  mitologikus  szöveggel,  az  igazságosság  és 

igazságtalanság  nem a  démiurgikus  alak  hatáskörébe  tartozik,  hanem megosztva  kerül 

bemutatásra: az igazságosság Szabaóthhoz, az igazságtalanság pedig Jaldabaóthhoz874. A 

paradicsom lokalizálásában csak annyit segít a szöveg, hogy az egyik égben helyezi el. A 

fentebbi idézet ezt a megjegyzést annyiban árnyalja, hogy az arkhónok egeikbe távoznak 

(anakhórei). A mítoszvariáns harmadik sajátossága az, hogy az égi Éva az ismeret fájában 

talál menedéket az arkhónok vágyától menekülve, de ezt az arkhónok csak később értik 

meg875. 

A tanító

Ezek  után  tér  át  a  szerző  a  bibliai  bűnbeeséshez  fűzött  értelmezésének 

bemutatására. Amelynek alapvető különbsége a bibliai szöveghez képest, hogy közvetlenül 

a  paradicsom  megteremtését  és  az  elhangzó  parancsot  követően  nincs  szó  a  bibliai 

beszámolóban olvasható segítő (Éva) teremtésének tervéről, és aztán az állatoknak való 

névadással és asszony teremtésével876 folytatódó bibliai történetről. 

Nem a kígyóról beszél a mítosz, hanem a vadállat jelenik meg, aki a legbölcsebb 

(ez utóbbi a Ter 3,1 alapján), aki a tanító. Nem a sátán eszköze, hanem az égi Éva szülötte 

a  narratívában,  aki  minden mástól  függetlenül  jön létre  a Szophiának a  vízbe hullatott 

cseppjéből877.  A mítosz  azt  is  megjegyzi,  hogy anyjuk a  hasonmásához jön878 (118,24-

119,6).

„Aztán eljött a tanító, mind közül a legbölcsebb, amit úgy neveznek, hogy vadállat. 

És miután látta az anyjuk hasonmását, Évát. Azt mondta neki: mit mondott nektek Isten? 

Azt, hogy ne egyetel az ismeret fájáról? Azt mondta: Ő azt mondta, hogy nemcsak, hogy 

ne egyetek róla, hanem ne is érintsétek, mert meghalsz. Ő azt felelte neki: ne félj. Nem 

874 Itt megjegyezhetjük, hogy a traktátus igazság-koncepciója alapján különbséget tehetünk az égi világ és az  
ember  szférájában  megjelenő  igazság  értelmezése  és  a  szférikus  hatalmak  birodalmára  jellemző 
igazságosság-igazságtalanság  fogalompár  között.  Az  utóbbi  magyarázata  vélhetően  az  ítéletre  vonatkozó 
megfontolásokban keresendő.
875 Pagels nyomány itt a Péld 3,18-ra utal Painchaud 1995a, 415, vö. még 434.
876 116,20-25-alapján a szerző ismerte a bordából teremtetés történetét, de úgy használta fel,  hogy ezt az 
arkhónok tervezik, hogy ezzel tévesztik meg Ádámot álmában, azért, hogy uralkodjon feleségén.
877 Az arámi szójátékon alapuló hagyományhoz lásd pl Böhlig 1962, 72-74 és Stroumsa 1984, 47.  A 
termiinológiai rézsben részletesen elemzem mind a szójátékokat, mind a tanító megjelenésére vonatkozó 
narratívát.
878 Painchaud a Bölcs 2,24 (LXX)-re utal, Painchaud 1995a, 440.
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haltok halálban. Ő tudja, hogy amikor esztek, megnyílik az értelmetek és olyanok lesztek, 

mint  az  istenek,  ismerve  a  különbséget  (ami  van)  a  gonosz  emberek  és  a  jók  között. 

Irigysége miatt mondta nektek, hogy ne egyetek róla.”

tote  aFei  \nGi  psabe  pararoou  throu  paei  \ntaumoute  eroF  Je 

pqhrion auw \ntareFnau epine \ntoumaau euHa peJaF nas Je ou 

penta  pnoute  JooF  nht\n  Je  \mp\rouwm ebol H\m  pShn  \ntgnwsis 

peJas  Je  aFJoos  Je  ou  monon  Je  \mp\rouwm  ebo[l  \n]H?h/tF879 

alla \mp\rJwH er/oF Sina J[e ne]m?ou880  peJaF nas? Je m?p?\r\rHote 

H\nn oumou etetnam?[ou a/n  Fsoo]u?n881 gar Je etet\nouw/m ebol \nHh/tF 

pet\nnous  na\rnhfe  auw  tet\nnaSwpe  \nqe  \nninoute  etet\nsooun 

\ntdiafor/a  etSoo/p  oute \mponhros \rrwme m\n  \nagaqos   \ntaFJe 

paei gar nht\n eF\rfqonei Je net\nouwm ebol \nHhtF

A gyümölcsevés 

A bibliai gyümölcsevés882 mitologikus verzióját a traktátus szerzője így magyarázza 

(119,12-18): tote apounous ouwn \ntarououwm gar apouoein \ntgnwsis 

\r  ouoein  nau  \ntarouT  Hiwou  \mpSipe  aueime  Je  neukakaHhu 

atgnwsis \ntarou\rnhfe aunau eroou Je sekakaHhu aum\rre nouerhu 

\ntarounau anouplasths euo \mmorfh \nqhrion ausixane eroou

„Amikor  ettek,  rájuk  ragyogott  az  ismeret  fénye,  Amikor  szégyenbe  öltöztek, 

felismerték,  hogy mezítelenek voltak  az ismeretben.  Amikor  kijózanodtak,  látták,  hogy 

mezítelenek voltak és megszerették egymást. Amikor látták, hogy alkotóik állat-alakúak, 

meggyűlölték őket. ”.

A  fentebb  röviden  vázolt  szempontrendszerhez  igazodva  a  Cím  nélküli  irat 

vonatkozó részéről azt mondhatjuk, hogy több arkhónnal (7) mondja el a történetet, és a 

fenti idézet alapján megállapíthatjuk azt is, hogy a gyümölcs pozitív jelentést kap, vagyis 

az ismeret közvetítésére szolgál, bár ez azzal a részletekkel gazdagodik, hogy az ismeret 

879A rekonstrukció konszenzus értékű, Böhlig 1962, 86; Layton 1989, 72, Painchaud 1995a, 194.  
880A rekonstrukció  J[e net]m?ou Böhlig 1962, 86;  J[e ne]m?ou Layton 1989, 72 és Painchaud 
1995a, 196. 
881 Az  etetnam?[ou a/n  Fsoo]u?n  rekonstrukcióban  Layton  és  Painchau  variánsát  követem, 
Layton 1989 72, Painchaud 1995a 196, Böhlig rekonstrukciója  etetnam?[ou en  Feime Böhlig 
1962, 86.
882 Az ismeret fájához és hatásának leírásához tartozik egy másik narratíva is a traktátusban, a paradicsom 
kertjének  bemutatásának  részeként  (110,31-111,1).  A  két  variáns  terminológiájában  is  eltér,  és 
feltételezhetően  más  forrást  is  használta  szerző.  A  fenti  idézet  választása  mellett  szól  az,  hogy  ez  a 
paradicsom  kertjében  történtek  leírásának  a  része  és  az  is,  hogy  a  koncepció  egyértelműen  a  primáér 
forrásokban elterjedt toposzokat használt. A két narratívát később részletesen elemzem.
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felismerésének  lehetőségét  kapják,  a  νοῦς (értelem)  aktivizálódásával/megnyílásával. 

Ennek az a közvetlen következménye, hogy 1.) felismerik meztelenségüket az ismeretben, 

2.) felismerik egymást, és 3.) felismerik alkotóikat és elfordulnak tőlük. 

A  mitologikus  kommentár  alapja  νοῦς terminus  használata,  amelyet  a  szerző 

összekapcsolt  és  a  νήφω  (józannak  lenni)  igével  azért,  hogy  az  LXX-ben  szereplő 

διανοίγω exegéziseként  használja fel, és ezáltal jusson el a Ter 3,7 (καὶ διηνοίχθησαν 

οἱ ὀφθαλμοὶ τῶν δύο) értelmének felfedéséhez.

A kígyó szerepéhez most elegendő azt megjegyezni, hogy maga a terminus nem 

jelenik  meg  a  traktátusban.  A  bibliai  kígyó  szerepét  a  tanító  (és  a  vadállat)  veszi  át. 

Mindkét terminus egyazon szereplőre vonatkozik883, és alapja a keresztény hagyományba is 

átkerült  héber-arámi etimológia,  amely rokonságot látott a vadállat és a tanító között884. 

Mindezek  alapján  azt  állapíthatjuk  meg,  hogy  jelen  kontextusban  a  kígyó  is  pozitív 

szereplőként  azonosítható:  a  felső világ teremtményeként  és eszközeként  vesz részt,  és 

aktív szerepet kap a dramatizált történet alakulásában. 

A Ter 3,2-6 idézetén885 alapuló mitologikus történetben azonban az nem derül ki, 

hogy milyen gyümölcsként képzelték el az ismeretet886. 

Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a narratíva az ismeret köré szerveződik. Az 

első  emberpár  a  fa  ragyogásában  áll,  és  ragyogás  az  oka  annak,  hogy  felismerik  az 

ismeretben való hiányosságaikat. Ez vezet a szégyen és a mezítelenség motívumaihoz. Az 

ismeret eredménye a kijózanodás, a látás és a szerelem is. És ez az ismeret okozza azt is, 

hogy felismerik az állat alakú alkotókat (az arkhónokat), akik megformálták a testi embert, 

Ádámot, és ezen szövegrész szerint Évát is. Az arkhónok leleplezése vezet a gyűlölethez. 

Ha  szorosan  a  Genesis  szövegéhez  viszonyítva  vizsgáljuk  a  mitologikus  kommentárt, 

akkor azt mondhatjuk, hogy a bibliai történet keretébe a szerző más versekből származó 

terminusokat használt azért, hogy a saját motívumaiból megalkossa a narratívát.    

883 A szerző szerint a tanító a betöltött szerepre vonatkozik (az emberpárt tanítja a gyümölcsevésre), míg a 
vadállat terminus az arkhónok használják. A tanítóként való értelmezésben vélhetően a héber Éva (hewwa) és 
kígyó  (hawweh)  héber  szójáték  játszotta  a  fő  szerepet,  ahogyan  ezt  pl.  Böhlig  és  Tarddieu  bemutatta. 
Painchaud és Rasimus véleménye szerint a korai keresztény hagyományban megjelent krisztológiai tanítás is 
szerepet játszhatott, amely a kígyó és Krisztus alakját kapcsolta össze. A traktátus értelmezéséhez elegendő a 
héber szójáték.
884 A traktátus mitologikus rendszerében Éva teremtményeként jelenik meg, és teremtésének leírásához is 
külön narratívát konstruált a szerző. Ehhez vö. a terminológiai fejezetet.
885 Painchaud 19950, 433.
886 Az IgTest szerzője a fügefával azonosítja (46-47), amelyet a kommentárok zsidó hagyományra vezetnek 
vissza.
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A  következmények  közül  a  tudatlanságból  az  ismerethez  jutás  és  az  értelem 

kitisztulása  megszokott  a  szövegekben.  A szégyen  állapotának felismerése  és  ennek az 

ismeretben való meztelenséggel azonosítása azonban idegen elem az evéssel kapcsolatban 

álló  mítoszokban887,  de lehetséges,  hogy itt  a Ter 2,25 (a szégyen nélküli  meztelenség) 

átértelmezésével állunk szemben888. Idegen elem a két érzés, a szerelem és az utálat is. Az 

utolsó mondattal kapcsolatban azt kell megjegyeznünk, hogy visszautal az ismeret fájának 

jellemzésére (110,29-111,1), de ott az első embert jellemzi az evés, és a földi Ádámot. 

Közös elem, hogy a szerelem nem a testi vággyal azonos889, de ott az ítélet is szerepel a 

megvetés mellett, amelyek az idegen hasonmásokra (az állatalakú arkhónokra, vagyis test 

alkotóira) irányulnak, ahogy itt.

Az arkhónok reakciója

Az ismeret fájáról való evés az arkhónokra is hatást gyakorol. Miután megtudták, 

hogy  mi  történt  hogy  nem  tartották  meg  parancsaikat  (παραβαίνεν és  ’εντολή)890, 

eljöttek az emberpárhoz. A narratíva a primér forrásokban elterjedt toposzokat használja, a 

Ter  3,8-9  kommentárjaként  értelmezhető891.  Az arkhónok érkezésével  (mennydörgés  és 

villámlás)  köti  össze  a  szerző  a  fák közötti  elrejtőzést.  Kitüntetett  jelentőségű,  hogy a 

narratíva  szerves  része  az,  hogy  az  „arkhónok  nem  tudták,  hol  vannak”  (119,21): 

\narxwn \mpoueime Je eutwn

A  megjegyzés  azért  játszik  fontos  szerepet,  mert  néhány  traktátus  szövegében 

megjelenik a motívum (ahol a célja is hasonló: az arkhónok tudatlanságának bizonyítása), 

de azokban egyértelműen a szerző értelmezéséhez kötött (pl. IgTest, JánAp). A traktátus 

esetében a narratíva szintén működik, szerves része a szerző által konstruált mitologikus 

történetnek. 

A kikérdezés, a bibliai felelősségre vonás (Ter 3,11-13) struktúráját követi: Ádám-

Éva-kígyó).  A  különbséget,  és  ezzel  a  traktátus  teológiai  konstrukciójának  markáns 

jellemzőjét  a  kérdésükben fedhetjük fel:  azt  mondták neki  tudatlanságukban:  ki  beszélt 

neked  a  szégyenről,  amibe  öltöztél  (119,30  peJau  de naF H\n  oum\nt 

887 Broeck tanulmánya alapján a korai szír teológiában ismerhetők fel párhuzamok.
888 Painchaud az aiszkhünén gr. terminust sejti a háttérben, utal az Isa 47,10-re és Alex.Kel. Strom III,102  
lehetséges párhuzamaira. 442-443.
889 Painchaud 1995a, 446.
890 Vö még a 118,10-11, amelyhez Painchaud a Tób 4,5-re utal (LXX), amelyben a parabénai tasz entolász 
kifejezés szerepel. Pianchaud 1995a, 434
891 Painchaud 1995a, 446.
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atsooun  Je  nim  pentaHJw  nak  \mpSipe  \n?t?a?ktaaF 

Hiwwk)

A másik  jelentős  különbség a  tanítóhoz kapcsolódik,  és jól  mutatja  azt,  hogy a 

kígyó nem tartozik a hatalmuk alá: „Aztán az arkhónok elmentek a tanítóhoz. A szemük 

elhomályosult miatta és nem tudtak vele tenni semmit” (120,3-59. tote anarxwn 

ei  Sa  preFtamo   anoubal  \r  Hlost\n  ebol  Hitoo/tF 

\mpouSG\m Gom \n\r laau naF

Az átok

A tanítóval szembeni tehetetlenség motívuma vezeti be az átok narratíváját. (120,5-

11): „Megátkozták, mert erőtlenek voltak. Ezután elmentek az asszonyhoz, és megátkozták 

őt és utódját. Az asszony után megátkozták Ádámot, és a földet miatta, és a gyümölcsét, és 

mindent, amit alkottak, megátkoztak.” 

ausouHw/rF Hws euo \natGom \mm\n\nsws auei Sa tsHime ausouHwr\s 

m\n  nesShre \mm\n\nsa tsHim/e ausHouw/r  ada/m m\n  pkaH etbh/tF m\n 

\nkarpos  auw Hwb nim \ntautamioou ausHouwrou 

A  parancs  megszegését  követő  átok  kimondása  tekinthető  a  biblikus  szöveg 

kommentárjának,  amelynek  első  részében  felismerhető  a  Ter  3,14-19892.  de  nem 

tekinthetünk el a lényegi különbségektől: 1.) nincs szó ellenségességről az asszony és a 

kígyó utódai között (Ter 3,15), de a traktátus szövegében megjelenik egy utód, 2.) nincs 

szó  az  asszonyt  ért  átok  mibenlétéről  (Ter  3,16),893 de  lehetséges,  hogy  az  utód  erre 

vonatkozik,  3.)  a  bibliai  beszámolóból  a  szó  szoros  értelmében  hiányzik  Ádám 

megátkozása,  a traktátusban jelen van ez a motívum.

A  traktátus  szerzőjének  kommentárjaként,  és  a  bibliai  átoknak  a  traktátus 

kontextusában  való  elhelyezéseként  értelmezhető  rövid  összefoglalás  120,11-17:  m\n 

laau \nsmou \ntootou  m\n Gom \nseJpe agaqon ebol H\m pponhron 

Jim  foou  et\mmau  anecousia  eime  Je  alhqws  ou\m  petJoor  Hi 

toueHh neusooun an pe eimhti  Je \mpou\rthrei  \ntouentolh  au\n 

ounoG \nkwH eHoun epkosmos monon etbe prwme \natmou 

892 Böhlig 1962, 89-90, Painchaud 1995a, 447.
893 Ez utalhat a Gen 3,15-re, Painchaud 1995a, 448
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„Nincs bennük áldás. Nem jöhet jó a gonosztól. Attól a naptól az arkhónok valóban 

tudták, hogy létezik náluk hatalmasabb, megértették, hogy parancsaikat nem tartották meg. 

Nagy irigység jött a világba egyedül a halhatatlan ember miatt.”.

A leírásban a második mondat a kozmológiai bevezető sorait idézi (99,3-4)894, és 

ezért  támaszként  szolgálhat  a  perszonifikált  árnyék  fentebb  bemutatott  demonológiai 

értelmezéséhez.

A próba

Ez a szituáció  vezet  az ismeret  próbájához és  egy újabb fordulóponthoz,  amely 

szorosan összetartozik az előző idézettel. A narratíva a traktátus ismeret-koncepciójának a 

részeként  is  funkcionál.  Hogy ne maradhasson kétség Ádám ismeretének jellegéről,  az 

arkhónok próbára teszik, amely újra a biblikus szöveg (Ter 2,19-20) kommentárja lehet 

(120,17-121,35). Ehhez az állok elnevezésének történetét használja fel a szerző. Ez a próba 

vezet  ahhoz,  hogy  az  arkhónok  felismerik,  hogy  Ádám  olyan  lett  mint  ők  (ismeri  a 

különbséget a fény és a sötétség között). 

Elemzésünk  szempontjából  az  a  kitüntetett  a  történetben,  hogy  a  parancs 

megszegését az arkhónok úgy értelmezik, hogy Ádámjuk az ismeret új állapotába került 

(120, 17-19),  és azért,  hogy ennek érvényességi  körét  teszteljék895,  elhozzák az állatok, 

hogy lássák, hogyan nevezi el azokat.

\ntare  narxwn de nau  epouada/m  <e>aFSwpe H\n 

kegnwsis  auouwS  a\rpeirase  \mmoF  auswouH  eHoun 

\n\ntbnooue throu m\n \nqhrion \mpkaH m\n \nHalate \ntpe 

au\ntou Sa adam Je euenau Je Fnamoute eroou

Az arkhónok  által  provokált  teszt  két  aspektusát  is  megmutatja  a  gnószisznak, 

amely teremtményüket  (az ő Ádámjukat  epouadam)  jellemzi,  akinek az ismerete 

más (kegnwsis). A más ismeret állapot, amelybe bele kerül Ádám (<e>aFSwpe 

H\n ),  és az arkhónok tesztelni  akarják, és a fennhatóságuk alá tartozó világ élőlényeit 

hozzák Ádámhoz. 

894 Painchaud 1995a, 449.
895 A görög alakot őrző igéről a\rpeirase megjegyzehetjük, hogy az újszöv-i terminológiában a csábító 

vagy kísértő megnevezésére is szolgált (ὁ πειράζων)

265



A beszámoló  alapján  az  állapotról  és  az  arkhónok  próbájáról  szóló  beszámoló 

alapján  két  következtetést  vonhatunk le  az  ismeret  értelmezéséhez.  Az egyik,  hogy az 

arkhónok  hatalma  korlátozott,  mert  csak  az  anyagi  világra  képesek  kiterjeszteni  az 

Ádámhoz hozott  élőlények körét. A másik aspektus ehhez szorosan kapcsolódik,  és azt 

leplezi  le,  hogy  a  teremtmény  ismerete  ezt  a  szférát  fedi  le,  és  nem  terjed  túl  a  

teremtmények  szintjén.  Ehhez a  szférához tartozik  szervesen az ember  és  az arkhónok 

ismerete is896. 

A szerző  terminológiájában ez  megfelel  a  fény és  a  sötétség  közötti  különbség 

ismeretének,  amely  az  arkhónokat  is  jellemzi  (120,26-28):  eis  ada/m 

aFSwpe  \nqe  oua  ebo/l  \mmon  atreFeime  \ntdiafora 

\mpouoein m\n pkake897  

A kiűzetés narratívája

Ádám ismeretének megismerése az arkhónokat félelemmel tölti el. A mitologikus 

narratíva szerint: összezavarodtak, mert Ádám felkelt minden agóniából aF\rnhfe898 

ebol H\n agwnia nim899) „Összegyűltek és tervet szőttek ellene. A terv két jól 

elkülöníthető részre bontható. (120,29-121,5). Az első a bibliai szöveg használatával indul, 

és a kommentár szempontjából következő okolást kap: „most, nehogy elcsábuljon, mint az 

ismeret fájánál, és elmegy az élet fájához és eszik róla és halhatatlan lesz és úr, és megvet 

minket és minden dicsőségünket. Aztán elítél minket és világunkat” 

tenou mhpws \nse\r H\a\l \mm/oF \nqe \mpShn \ntgnwsis 

\nFi on eHoun epSh/n \mpwnH \nFouw/m ebol \nHhtF \nFSwpe 

\natmou \nF\r Jo?[eis]900 \nFkatafronei \mmon \nFbab[wwn m]\n 

p\nneoo?u  thr[F]901 m\n\nsws  Fna\r?[k]atakrine  \mm?[on  m\n 

p\nko]s?mos902

896 A testi Ádámba került lélek még ismeri a küldéssel  adódó feladatot  (115,21-23), de a bűnbeesés fent 
elemzett  kommentárjában  már  nem játszik kimondott  szerepet,  csak  az  arkhónok tetteinek  feltételezhető 
mozgatórugójaként. 
897 Íme Ádám! Olyan lett, mint egy közülünk, ismeri a különbséget a fény és a sötétség között.
898A gyümölcs hatásának leírására használt ige tér vissza a szövegben.
899 Bethge agnwsia-ra javítja. Layton 1989,77
900A rekonstrukció konszenzus értékű, Böhlig 1962, 90; Layton 1989, 76; Painchaud 1995a, 200.
901A rekonstrukció konszenzus értékű, Böhlig 1962, 90; Layton 1989, 76; Painchaud 1995a, 200.
902 A  szövegrekonstrukcióban  Layton  és  Painchaud  variánsát  követem,  Böhlig  variánsa:  mm?[on m\n 
pko]s?mos Böhlig 1962, 90.
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A  Ter  3,22-re  épülő  exegézis  a  traktátus  teológiai  konstrukciójának  jegyeit 

hordozza903.  Az  arkhónok  félelmét  magyarázó  terminusok:  a  halhatatlanság,  az  úr,  a 

megvetés  és  az  ítélet  részben  Pisztisz  proklamációja,  részben  a  tanító  narratívájából 

ismertek. Ahhoz azonban, hogy ezt elérje az ismerethez jutott ember(pár) – és ezáltal a 

proklamációban hírdetett ember szerepét vegye fel – , az arkhónok értelmezése szerint el 

kell jutnia az élet fájához. Ezen a ponton válik értelmezhetővé az ismeret fája és az élet 

fája hatásai között meglévő különbség, amely vélhetően keresztény hagyományból ered904, 

de a motívum a mitologikus teológiák eszköztárának kontextusában nyer kifejeződést. Ha 

ehhez illesztjük Zoé szerepét a proklamációban, akkor eljuthatunk az ismeret és az élet és 

ezen keresztül pedig az ismeret és a hit közötti különbségtevéshez905.   

Ezt  a  kontextust  hordozza  az  arkhónok tervének  második  része,  amely  hasonló 

struktúrát is mutat az előzővel.  A Ter 3,22 bibliai  idézethez kapcsolódik a mitologikus 

narratíva szintjén jelentkező kommentár (120,35-121,4)906

amhi+t\n mar\nnoJF ebol H\m pparaJeisos epit\n eJ\m 

pkaH pma entau\nt\F ebl \nHhtF Jekaas \nneFSG\m Gom 

Jin tenou asouwn laau \nHouo eron 

„Menjünk, vessük ki őt a paradicsomból a földre, amiből vétetett, hogy ne legyen 

képes megismerni mást rajtunk kívül.”  

A befejező mondat is hasonló a Ter 3,24 bibliai  vershez. A szerző koncepcióját 

jelző kiegészítés a mondat végén jelentkezik, mert a bibliai szövegből hiányzik az Évára 

utalás907. 

auw \nteeiHe aunouJ adam ebol H\m  pparadisos 

m\n teFHime

És kivetették Ádámot a paradicsomból a feleségével.”.

A kiűzetés után

A  leíráshoz  nemcsak  a  bibliai  motívumokat  (Ter  3,24)  használja  fel  a  szerző: 

kerubokkal  és  lángoló  karddal  veszik  körül  a  fát,  hanem ezt  megtoldva,  az  arkhónok 

gonoszságát azzal támasztja alá, hogy az emberpár életére törnek: életüket is meg akarják 

903Böhlig 1962, 91; Painchaud 1995a, 452-453.
904 Ehhez vö. a terminológia fejezet vonatkozó részét.
905Ebben érhető tetten a szöveg gnózis és pisztisz koncepciója, ehhez lásd fentebb, a koncepciók elemzését.
906 Painchaud a Ter 3,19-24 elemeit azonosítja. Painchaud 1995a, 453.
907Painchaud 1995a, 453.
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rövidíteni (ezért csak 930 év). A következmények sora azonban tovább folytatódik, és itt 

újra a fenti világ lép színre.

A kiűzetés következménye az arkhónokra

Vélhetően még az átok motívumához kapcsolódva írja ezt a szerző (121,27-35): 

„Aztán  Szophia  Zóé,  amikor  látta,  hogy  a  sötétség  arkhónjai  megátkozták  képmását, 

felháborodott. És akkor kijött az első égből erejével, kiűzte az arkhónokat az egekből, és 

levetette őket a bűnös világba, hogy démonokká legyenek a földön”. 

tote tsofia zwh \ntaresnau Je anarxwn \mpkake Je ausHouwr 

nesSb\reine  as\raganaktei  auw \ntaresei  ebol H\n  tSor/p  \mpe m\n 

dun?a?mis?  ni/m  as\rdiwke  \nniarxwn  ebol  H\n?  [nou\m]phue908 auw 

asnoJou  epit\n  epko?[smo]s909 \nreF\r  nob?e  Sina?  eunaSwpe  \mmau 

\nqe \nn?i?[d]a?i?mw?n?910 \mponhros HiJ\m pkaH 

Az idézet két olyan motívumot is használ, amely jól jellemzi exegézisét. Az első, 

hogy  a  hasonmások  terminust  használja,  ezért  nemcsak  az  emberpárt  érthetjük  alatta, 

hanem a tanítót is. De Szophia Zoé nem említi a föld megátkozását. A második lényeges 

mozzanat, hogy Szophia Zóé az átokra reagál és ezzel visszautal a korábbi történésekre, és 

azt teszi az arkhónokkal, amit ők tettek az emberpárral. A földre taszítja őket, amely jelzőt 

is kap az előző beszámolóhoz képest (a bűnös földre veti az arkhónokat). Röviden olyan 

következménnyel  jár,  amely  az  emberpár  és  az  arkhónok  sorsa  közötti  párhuzamot 

feltételez. 

Az idézet utolsó sora egyedülálló a Nag Hammadi könyvtár anyagában. Egy olyan 

bukásmítosz anyagát használja, amelyben az egekből levetett lények a földre zuhannak, és 

ott gonosz démonokként élnek tovább911.

908A rekonstrukció konszenzus értékű, Böhlig 1962, 92; Layton 1989, 78; Painchaud 1995a, 202.
909A rekonstrukció konszenzus értékű, Böhlig 1962, 92; Layton 1989, 78; Painchaud 1995a, 202.
910A rekonstrukció konszenzus értékű, Böhlig 1962, 94; Layton 1989, 78; Painchaud 1995a, 202.
911 Böhlig (1962, 93) és Painchaud (1995a, 457-458) a Ter 6,1-4 kommentárját sejtik a szöveg mögött, az  
elemzéshez lásd fentebb az arkhónokról szóló fejezetet.
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 4.8 Az idegen képmás.

A fejezet tárgya szorosan kapcsolódik a paradicsom kertjében megszerzett ismeret 

koncepciójához. Középpontjában két olyan szövegrészlet áll, amelyek különböző helyen 

szerepelnek a traktátusban, de egyazon kérdésre vonatkoznak.  

Mindkét szöveg a bibliai tiltott  gyümölcs történetének, pontosabban a bűnbeesés 

kommentárjaként  azonosítható,  és azt  a hatást  írják le,  ami a fáról való evés közvetlen 

következményeként határozható meg912. A bibliai szöveg szerint (Ter 3,7): erre megnyílt a 

szemük, megértették,  hogy mezítelenek (LXX:  καὶ διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ τῶν 

δύο καὶ ἔγνωσαν  ὅτι  γυμνοὶ ἦσαν).   A szakirodalomban  párhuzamként  kezelik  a 

szövegrészeket a közöttük feltételezett azonosságok és hasonlóságok alapján913. 

 

A szövegek    

Az  első  idézet  a  bűnbeesés  történetének  a  része,  a  szerző  kommentárjaként 

értelmezhető:  (119,12-18):  „Amikor  ettek,  rájuk  ragyogott  az  ismeret  fénye,  Amikor 

szégyenbe  öltöztek,  felismerték,  hogy  mezítelenek  voltak  az  ismeretben.  Amikor 

kijózanodtak,  látták,  hogy mezítelenek  voltak  és  megszerették  egymást.  Amikor  látták, 

hogy alkotóik állat-alakúak, meggyűlölték őket. Sokat megértettek.”.

tote apounous ouwn  \ntarououwm gar apouoein 

\ntgnwsis \r ouoein nau  \ntarouT Hiwou \mpSipe aueime 

Je neukakaHhu atgnwsis  \ntarou\rnhfe aunau eroou Je 

sekakaHhu  aum\rre  nouerhu   \ntarounau  anouplasths 

euo \mmorfh \nqhrion ausixane eroou aueime emate 

Az értelmezéshez ezen a ponton elegendő azt megjegyzeni, hogy a fentebb látott 

narratívának megfelelően az ismeret köré szerveződik. Az emberpár a fa ragyogásában áll. 

A szégyen és a mezítelenség is ezt a perspektívát viszi tovább. Az ismeret eredménye a 

kijózanodás,  a  látás  és  a  szerelem  is.  Az  állat  alakú  alkotók  az  arkhónok,  akik 

megformálták a testi embert, Ádámot, de ezen szövegrészben ez kiterjed Évára is. Az ő 

912 A kontextus részletes elemzését lásd fentebb.
913 Böhlig nem érinti a hasonlóság kérdését, vö. Labib 1962, 66. Painchaud utal a párhuzamokra 1995a, 375 
és tanulmányában utal a philóni befolyás (Quest. Gen II.73) lehetőségére is 1991, 228.
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felismerésük vezet  a gyűlölethez.  A Genesis szövegéhez viszonyítva  új motívumokként 

azonosítható minden elem.    

A  szöveg  struktúrájának  vizsgálata  alapján  elkülöníthető  részek:  a.)  az  ismeret 

fájának hatása/az ismeret fénye  (a fa ragyogása),  ennek első következménye b.) a nusz 

megnyílása (és ebből, mint egy adottság aktualizálódásásból az értelem működése három 

síkon értelmeződik:  1.) felismerik meztelenségüket az ismeretben (az egyén szintje) 2.) 

felismerik egymást, (vagyis a másikat, a társat is felismerik) és 3.) felismerik alkotóikat és 

elfordulnak tőlük (felismerik a külsőt, az idegent)

A  másik,  ezzel  paralel  szövegrész  a  traktátus  korábbi  részében  olvasható.  A 

paradicsomnak  a  primér  források  legrészletesebb  leírásában  kapott  helyet914.  A  szerző 

himnikus stílusban fordul az ismeret fájához, és ezt írja – vagy hogy pontosak legyünk: 

idézi a szent könyvből 110,31-111,1   

„Te  vagy  az  ismeret  fája,  amely  a  paradicsomban  van,  amelyről  evett  az  első 

ember,és  ami  megnyitotta  értelmét,  és  megszerette  a  hozzá  hasonlót  (σύνεικώ/σύν-

ὁμοιόω915), és elítélte az idegen képmásokat és meggyűlölte azokat. \ntok pe pShn 

\ntgnwsis paei etH\m paradeisos paei \nta pSorp \rrwme 

ouomF  aFouhn  apeFnous  aFm\rre  teFSb\reine 

aF\rkatakrine \n>\nkeeine \nallotrion aFsixane eroou

Ebben szövegrészben a struktúra kissé módosul, mert az ágens Ádám, és nincs szó 

az ismeret fényéről, sem szégyenről, sem kijózanodásról, sem a mezítelenségről. 

A  hasonlóságok  mégis  a  rokonság  mellett  szólnak.  Mert  megkülönböztethető 

lépések: a.) a nusz megnyílása, amelynek hatására b.) megszerette a hozzá hasonlót (Évát, 

szó szerint az ő vele hasonló/hasonlatos) c.) elítélte az idegen képmásokat és meggyűlölte 

azokat 

Ha a struktúrákat egymás mellé tesszük, akkor ezt az eredményt kapjuk – a  nusz 

megnyílása. (közös) a.) felismerik meztelenségüket az ismeretben, (első) b.) felismerik a 

társat (közös) c.) felismerik alkotóikat és elfordulnak tőlük // elítélte az idegen képmásokat 

és meggyűlölte azokat.

Összefoglalva  a  két  beszámoló  motívumainak  és  struktúrájának  elemzését,  azt 

mondhatjuk, hogy (1) mindkét szöveg azonosítható forrása a Genesis szövege. (2) De a 

914 Ehhez lásd a terminológiai elemzés vonatkozó részét.
915 Painchaud 1995a, 376.
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paradicsomi  bűnbeesés  történetét  alaposan átírta  a  szerző,  azért,  hogy kifejezze  a  saját 

teológiai tanítását, amelynek kulcspontját adja az ismeret, ezért az egyszerűség kedvéért 

gnosztikusnak  nevezhetjük.  (3)  az  értelem  működésével  jelenik  meg  a  meztelenség 

motívuma, és ez maga után vonja először a szerelem, aztán pedig a gyűlölet szenvedélyeit, 

amely akár antropológiai vagy pszichológiai tanításként is értelmezhető. (4) A két szöveg 

közötti  különbségek  alapján  pedig  vagy a  kontextus  miatt  eszközölt  szerzői  szándékot 

feltételezhetünk vagy különböző forrásokat.  (4a) Az előbbi  megállapításból  következik, 

hogy ha a két szöveget együtt interpretáljuk, pontosabban a második beszámolót vetítjük rá 

az  elsőre,  akkor  –  vélhetően  a  szerző  szándékot  követve  –  megtaláljuk  a  szimbolika 

megoldását  és  a  traktátus  által  létrehozott  „gnosztikus”  kontextusban  azonosíthatjuk  a 

motívumokat. (4b) Abban az esetben azonban, ha a jól látható különbségekre helyezzük a 

hangsúlyt,  szükségszerűen  vetődik  fel  a  különböző  források  használatának  lehetősége, 

amelyekben – kicsit sarkítva az elemzés eredményeit – csak az lehetett a közös, hogy a 

bibliai szöveghez kapcsolódtak. A továbbiakban ezt a lehetőséget vizsgálom meg három 

lépésben.

A hénoki hagyomány

Painchaud  érvelt  a  mellett,  hogy  a  paradicsom  kertjének  leírásában  elhangzó 

himnikus rész forrása a hénoki hagyomány916.  Ennek megfelelően az 1 Hénok 32,6 lehetett 

az  a  szöveg,  amelyet  a  szerző  nemcsak  felhasznált,  hanem  himnikus  formába  is 

átalakította. A vonatkozó idézet így szól, (amit Rafaél mondja Hénoknak): 

„Ez a fa a tudás fája,  erről evett  ősapád és ősanyád, akik előtted jártak,  akkor  

megismerték  a  bölcsességet,  kinyílt  a  szemük  és  felismerték,  hogy  mezítelenek,  majd  

kiűzték őket a kertből”917.

Látható, hogy a szöveg minden motívuma a bibliai elbeszélésre vezethető vissza, 

nincs semmi olyan, ami idegennek számítana. Azt is megállapíthatjuk, hogy a többes szám 

miatt  inkább  a  paradicsomi  történet  kommentárjában  elhangzó  részre  hasonlít.  Három 

lényeges különbséget fogalmazhatunk meg. Az egyik, hogy a szem (és nem az értelem) 

megnyílásáról van szó, a másik pedig, hogy nincs szó sem egymás megismeréséről, sem az 

arkhónok (az alkotók) leleplezéséről,  és megjelenik a kiűzés motívuma, amely hiányzik 

mindkét korábbi idézetből. Ehhez tehetjük hozzá azt, hogy ha csak az első beszámolóhoz 

hasonlítjuk a szöveget, akkor éppen a kérdésessé tett E/3 kérdésére nem kaptunk választ.  

916 Painchaud 1995a, 374.
917 Dobos K.D fordítását idézem: Henok könyvei 2009, 58
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Röviden  összefoglalva  ezt  a  kitérőt,  mégis  mondhatjuk  azt,  hogy lehetségesnek 

tűnik az, hogy a hénoki hagyományból merített a szerző. Ha általánosabban fogalmazunk, 

akkor  azt  mondhatjuk,  hogy a  szerző  nem közvetlenül  a  bibliai  beszámolót  használta, 

hanem egy olyan szöveget, amely a bibliai  verseken alapult.  Másképp mondva éppen a 

különbségek  miatt  feltételezhetjük  azt  is,  hogy  nem  közvetlenül  merített  ebből  a 

hagyományból, hanem számolni kell egy köztes forrással.

A kortárs hagyományok

1.) Ádám és Éva élete

A kommentárok által vizsgált hagyományanyag kategóriájába sorolható az Ádám 

és  Éva  irodalom,  de  konkrétan  a  paradicsom  kertjének  történetével  nem  hozták 

összefüggésbe.  A  szövegcsoport  azért  is  kitüntetett,  mert  felhasznál  olyan  toposzokat, 

amelyek meghatározó jelentőségűek a bibliai hagyomány alakulásában.

A görög hagyományban, a Mózes apokalipszise c. szövegben találunk néhány olyan 

motívumot, amelyek a fentebbi strukturális elemzés eredményei között szerepelnek918. Az 

első ilyen az ismeretnek a hangsúlyossága. 

A kígyó ezt  mondja Évának a csábítás során: „Istenemre,  sajnállak titeket,  mert 

olyanok vagytok, mint az állatok919. Azt akarom, hogy ne legyetek tudatlanok ebben, ezért 

gyere  ide,  hallgass  rám  és  egyél.”  (18,1)  Az  idézett  mondat  második  része  a  fa 

dicsőségének motívumát hozza: és ismerd meg ennek a fának a dicsőségét. Ezt később Éva 

is megerősíti: én pedig odanéztem a fára, és láttam nagy dicsőségét.

A gyümölcsről:  arra  gyümölcsre  pedig,  amit  odaadott,  hogy megegyem,  rákente 

gonoszságának  mérgét,  vagyis  a  vágyakozásét  (19,3  ἐπιθύμημα)920 A  vágyakozás 

minden bűn legfőbbje921:

„és látni fogod a fa nagy dicsőségét” (18,1 δόξα)922 

„és én (t.i. Éva) pedig odanéztem a fára, és láttam nagy dicsőségét” (18,6)

918 Tromp, J.,The Life of Adam and Eve in Greek. A critical Edition. Brill, Leiden 2005
919 Tromp nem hozza a mondatot záró frázist, amely hiányzik a latinből, de az örmény és grúz verziókban 
olvasható, 
920 Hasonló értelemben szerepel Philónnál is (LegAll III,107-159)
921 Tromp 2005, 144.
922 Tromp 2005, 142.
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A gyümölccsevés  leírása:   (Éva)  abban a pillanatban felnyílt  a  szemem,  és megláttam, 

hogy  meztelen  vagyok  az  igazságosságban  (δικαιοσύνη)923 A  következő  mondatban 

kiegészíti: elvesztettem dicsőségemet (δόξα)

Mindezekből  azt  állapíthatjuk  meg,  hogy  az  Ádám  és  Éva  élete  c.  irat  görög 

variánsában  elszórva  ugyan,  de  sikerült  azonosítani  olyan  motívumokat,  amelyek  a 

traktátusban  is  szerepelnek924.  Ilyen  a  fa  dicsősége  (δόξα),  az  epitümia  és  a  gyümölcs 

összekapcsolása, az igazságban való mezítelenség, és ilyen lehet az a motívum is, hogy a 

tudatlanság jellemzésére néhány szövegvariáns az állatokat hozza példaként.

Ez azt is jelenti, hogy 1.) módosítható a szakirodalomban elterjedt vélemény, és a 

keresett  források egyike lehetett  az Ádám és Éva irodalom; 2.) ennél a megállapításnál 

azonban alapvetőbb az, hogy ha ez a feltételezés helyes, akkor feltehetjük azt a kérdést, 

hogy  a  traktátus  szerzője  a  bibliai  hagyománynak  megfelelően  használta-e  fel  a 

motívumokat,  vagy értelmezése a mitologikus teológiákhoz áll közelebb. Ha a második 

leírásra vonatkoztatjuk a kérdés, akkor a válasz az, hogy a mitologikus teológia toposzai 

működnek, az első beszámolóval kapcsolatban azonban már közel sem ennyire egyszerűen 

válaszolható meg a kérdést. Ez alapján térhetünk vissza a kiindulóponthoz, és tehetjük fel 

újra az elemzés kezdetén megfogalmazott kérdést, hogy miért, hogyan és milyen anyagot 

használt a szerző a leíráshoz. 

A kortárs hagyományok 2 - Az ophita hagyomány

A traktátus összetett  mitologikus  rendszerének forrásai között  szerepel az ophita 

hagyomány  is.  A  szakirodalomban  főként  az  arkhónokról  szóló  tanítás  kapott  nagy 

hangsúlyt,  mert  az  irenaeusi  beszámolóban  szereplő  lista  összeegyeztethető  nemcsak 

órigenészi ophita beszámolóval, hanem a JánAp és a traktátusunkban is olvasható listával 

is925. 

Ha az irenaeusi cáfolat vonatkozó részletét vizsgáljuk meg közelebbről, akkor ezt 

találjuk a tudás fájának hatásáról (1,30,7)926: Mikor ettek, felismerték a mindenek feletti 

923 Tromp 2005, 144.
924Hasonlóság feltételezhető több motívum alapján: a Sátán az ellenség, a kígyó edény, az epitymia – a sátán 
sajátossága ApMos 19,3. (Róm 7,7) két paradicsom (égi- az igazságosság paradicsoma, a 3. égben, a 
látogatás vita 25,3; 29,2 ez a lelkek helye a halál után, és a földi, vízzel körülvett, vita 29,2-3.
925Ehhez lásd az arkhónokról szóló részletes elmzést fentebb. Az ophita hagyományt a traktátus datálásáról 
szóló fejezetben részletesen vizsgálom.
926 Az idézet: Rousseau, A., and L. Doutreleau, Irénée de Lyon: Contre les Hérésies: Livre I, Tome II, Text et 
traduction. Sources chrétiennes 264, Paris: Cerf, 1979, 372.
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erőt, és elfordultak (elváltak) attól, aki alkotta őket: „Manducantes autem eos cognovisse  

eam quae est super omnia virtutem dicunt et abscessisse ab his qui fecerubt eos.”

Vélhetően ehhez a narratívához kapcsolódik, de az irenaeusi beszámolóban később 

következő részlet, amely a Prunikosz által visszaadott spirituális elem, a fény-csepp hatását 

írja le (1,30,9): ezáltal visszaemlékeztek önmagukra, és megértették, hogy mezítelenek, és 

a testük anyag, és megértették azt is, hogy a halált hordozzák (a halál végzete van rajtuk): 

„per quam in commemorationem venerunt suam ipsorum et cognoverunt semetipsos nudos  

et corporis materiam et cognoverunt quoniam mortem baiolant.”. 

Mindezekből azt állapíthatjuk meg, hogy az irenaeusi beszámoló motívumkészlete 

mutatja  a  legnagyobb  hasonlóságokat  a  traktátus  szimbólumaival:  megjelenik  az  a 

különbség, amely a felső erő és az alkotók között van, megjelenik az elfordulás motívuma, 

és jelen van a mezítelenség és ezzel együtt a halál is. 

Ha  azonban  szűkíteni  próbáljuk  a  hasonlóságok  érvényességi  körét,  akkor  azt 

mondhatjuk, hogy a párhuzamok a második beszámoló elemire korlátozhatók. Másképp 

mondva  a  külső  forrásra  vonatkozó  hipotézist  részben  bizonyítottnak  vehetjük,  és 

megállapíthatjuk, hogy a fáról való evésnek a traktátusban olvasható második variánsának 

motívumkészlete  származhat  ebből  a  hagyományanyagból.  Ugyanakkor  az  első  leírás 

elemei hiányoznak.  

Az első beszámoló kontextusa 

Ahhoz, hogy az első leírás motívumaihoz eljussunk, még egy lépést kell tenni. Ez a 

lépés az, amely az idegen (allotriosz) képmások fogalmának forrására vonatkozó kérdésre 

keresi  a  választ.  A  traktátus  szövegében  nem  találunk  segítséget,  és  sem  a  könyvtár 

irataiban, sem a kortárs hagyományokban nincs meg ez a kifejezés927.

Ahhoz, hogy ennek a forrását azonosítsuk még egy lépésre – és ezzel együtt egy új 

hipotézisre  – van szükség, amely az irenaeusi  beszámoló egyik mondatára épül, jelesül 

arra,  hogy amikor  a kígyó megszólította:  „Éva pedig elhitte  könnyen,  mintha Isten fiát 

hallaná” (Eve autem qausi a filio dei hoc audiens, facile credidit) és „meggyőzte Ádámot, 

hogy egyen a fáról” (et Adama suasit manducare de arbore 1,30,7). Ehhez hozzátehetjük, 

hogy az ophita beszámolóban a kígyó az első arkhón, Jaldabaóth fia (aki a nusz 1,30,5)928. 

927Painchaud kommentárjában Philónra (Quest Gen 1,40) és ÁdámaAp szövegére utalt, de a párhuzamok nem 
meggyőzőek. Painchaud 1995a 378-379.
928 Hasonló motívumot ismer a Vita Adae is: a sátán ragyogó angyal ( 9,1).
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Az Irenaeus  által  ránk  hagyományozódott  beszámolóhoz  a  traktátus  által  kínált 

párhuzam  az,  hogy  a  szerző  a  bibliai  kígyó  alakját  a  tanító  (és  a  vadállat)  alakjával 

helyettesítette, és azt az alakot az égi Éva (Zoé, az élet) szülöttjének tartja, aki megtanítja 

az  emberpárt  a  gyümölcsevésre.   Ebben  az  értelmezésben  két  exegetikai  hagyomány 

különíthető el. A közvetlenül kimutatható exegetikai hagyomány alapja a héber etimológia 

Éva és kígyó szavak  hasonlósága929. 

A másik szál a csábító kígyó alakjával áll összefüggésben, és a bibliai hagyomány 

standardjának  megfelelően  a  gonosz  szimbólumaként  szolgált.  Ez  az  értelmezést 

megvilágítandó, idézzük azt a szimbolikát, amelyre Órigenész hivatkozik a Kata Kelszu 

6,44-ben, és hordozza a hasonmás terminust is. Az idézet valójában a Tyros ellen prófétált 

ítélet  Ez 28,12-13, de az órigenészi szöveg kissé módosítva közli az LXX szövegét, hogy 

demonológiai tanítását alátámassza: 

Az  Ez  28,12-13  Te,  a  hasonlatosság  pecsétje  és  a  szépség  koronája, Isten 

paradicsomának gyönyörében voltál,  σὺ ἀποσφράγισμα ὁμοιώσεως καὶ στέφανος 

κάλλους 13 ἐν τῇ τρυφῇ τοῦ παραδείσου τοῦ Θεοῦ ἐγενήθης930· és az Órigenész 

művében megjelenő variáns: a hasonlatosság pecsétje és a szépség koronája  voltál s aki 

Isten  paradicsomában  mintegy  megcsömörlött  a  javaktól  és  tönkrement  (cC 6,44).  ὢν 

ἀποσφράγισμα  ὁμοιώσεως  καὶ στέφανος  κάλλους"  οἱονεὶ κορεσθεὶς  τῶν 

ἀγαθῶν ἐν ἀπωλείᾳ ἐγένετο.

Feltételezem, hogy az Órigenész által idézett variáns (vagy ennek forrása) hathatott 

a  szerző  narratívájának  megfogalmazásában,  amely  a  bukott  angyalt  a  hasonmásként 

definiálta.  Az azt jelenti,  hogy a traktátus szerzője a paradicsom kertjének leírásában a 

kígyó alakjához társított keresztény szimbolikával megegyező irányú értelmezést illesztett. 

Megtartotta  a bűnbeesést leíró bibliai  hagyomány értelmezését  is,  és ez azt jelentette  a 

szerző  számára,  amit  az  idegen  képmások  terminusával  fejezett  ki  ahhoz,  hogy  az 

arkhónok szerepét és funkcióját kategorizálja. 

Összefoglalás

929 Ehhez  az  etimológiai  értelmezéshez  közvetetten  kapcsolható  a  Krisztus  és  a  kígyó  között,  a  korai 
keresztény hagyományban megjelent azonosítás, amely jelentős szerepet játszhatott az ophita elgonódolások 
genezisében is. Jelen értelmezéshez nem szüükséges feltételezni ezt a hatást. A kígyó-Éva-tanító etimológiai  
elemzéséhez és a narratívához lásd fentebb, a terminológiai elemzést.
930 Ez 28, 15 tökéletes voltál teremtésed napjától addig, míg gonoszság nem találtatott benned. 17 szépséged 
miatt szíved felfuvalkodott, ékességeddel tönkretetted bölcsességedet. A földre vetettelek,  A héber eredeti: a 
tökéletesség pecsétje, telve bölcsességgel, és tökéletes szépséggel, az Édenben voltál, Isten kertjében.
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Összefoglalv  az  elemzés  eredményeit,  azt  mondhatjuk,  hogy  a  két  beszámoló 

elkülöníthető  egymástól,  és  a  terminológiai  hasonlóságok  ellenére  nemcsak  különböző 

koncepciókat  hordoznak,  hanem különböző  hagyományra  mehetnek  vissza.  A második 

beszámoló egyértelműen hordozza a szerző által  létrehozott  „gnosztikus” kontextust,  és 

leginkább az ophita beszámolóval rokonítható. Az első szövegrész szintén értelmezhető az 

ophita  hagyomány  alapján,  de  feltételezhető,  hogy  a  kortársak  között  elterjedt 

demonológiai  tanítások  is  szerepet  kaptak  a  narratíva  létrehozásában.  A  traktátus 

terminológiáját Órigenész vitatiratában sikerült azonosítani. Ezeknek megfelelő módon azt 

állapíthatjuk meg,  hogy a traktátus  szimbolikájában a bibliai  kígyó (a tanító)  alakjához 

illesztett hasonmás terminusa ismerhető fel, amelyet a szerző az arkhónokhoz kapcsolt.
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 4.9 Éva himnusza

A tanító megjelenése után a traktátusban az égi Éva, az első szűz, egy himnikus 

részben  beszél  önmagáról  és  szülöttjéről  (114,  6-15).  A  szövegrész  vizsgálata  azért 

érdemel külön figyelmet, mert jó példát szolgáltat arra, hogy a traktátus más, a könyvtár 

anyagához tartozó traktátusokban olvasható anyagot is felhasznált931. Böhlig az ArchHyp 

és  a  Hippolytusnál  fennmaradt  naasszénus  himnuszra  (Elenchos)  utalt932.  Tardieau 

kiterjesztette a párhuzamok kutatását a kortárs teológiai hagyományokra, és a szövegrész 

stílusa alapján (conjunctio  oppositorum)  és  az egó proklamáció  lehetséges  párhuzamait 

kutatta.  Ennek  során  a  Böhlig  által  vizsgált  szövegek  mellett  utalt  többek  között  a 

simoniánus  kozmogóniára,  a  Mennydörgés c.  irat  vonatkozó  részére,  az  újszövetségi 

párhuzamokra,  az  Isis  aretalógiákra933.  Végül  Painchaud  kommentárjában934 a 

Mennydörgés c. irat párhuzamos helyét elemezte. 

Elfogadva azt a tényt, hogy a két irat (az OM és a  Mennydörgés) terminológiája 

hasonló,  azt  a kérdést kell  megvizsgálni,  hogy a szerzők egymás szövegeit  vagy közös 

forrást használhattak. A közös anyag vizsgálata arra is alkalmas, hogy a traktátus esetében 

a  szerző  exegetikai  módszerét  is  illusztrálja,  mert  a  különbségek  a  traktátus  teológiai 

konstrukciójának jellemzőit hordozzák.   

A kommentárok véleményét úgy összegezhetjük, hogy a könyvtár anyagában két 

olyan traktátus van, amely kitüntetett szerepet játszik az OM szövegrészének kérdésben. 

Egyfelől a szövegrész nagy hasonlóságot mutat a Mennydörgés c. irat935 egy részletével 

(13,19-14,9).  Painchaud  –  Poirier  megállapításaira936 támaszkodva  –  a  hasonlóságok 

alapján azt a véleményt képviseli, hogy a traktátus szerzője vette át az anyagot, és ez a 

második  redakció  részeként  került  a  szövegbe.  Másfelől  pedig  a  ArchHyp  (89,16-17) 

tanúsága szerint beszélhetünk közös anyagról., amelyet elemezve pl. Barc a traktátus és a 

ArchHyp közös forrásának hipotéziséhez jutott937. 

931 Hasonló stílusú szövegnek, és ezáltal  szintén külső forrásra mutató idézetnek tekinthető a paradicsom 
kertjében található tudás és élet fájának leírását tartalmazó szövegrész. 
932 Böhlig 1962, 74-75.
933 Tardieu 1974, 107-117.
934 Painchaud 1995a, 394-396.
935 A kopt szöveget MacRae kiadásából idézem, Parrot, D.M. (ed.)  Nag Hammadi Codices V, 2–5 and VI  
with Papyrus Berolinensis 8502, 1 and 4 (NHS 11) Leiden, Brill, 1979, 231–255.
936 Poirier 1995, 121-132.
937 Barc 1980, 94.
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A traktátus szövegére koncentrálva először azt kell megjegyezni, hogy – szemben a 

kommentárok véleményével – a traktátus szerzője a himnikus narratívát az égi Éva és a 

tanító (a vadállat, az úr) jellemzéséhez használta fel938. Ez a kiinduló pont szükséges ahhoz, 

hogy a szövegrész jelentőségére rámutassunk, mert ez alapvető szerepet kap a teológiai 

konstrukció  interpretálásában.  A  szöveg  alapján  megállapíthatjuk,  hogy  a  szerző 

megváltoztatta a rokon hagyományok fókuszát, és az azokban eredetileg az Éva és Ádám 

viszonyára  vonatkozó  kijelentéseket  Éva  és  a  tanító  szerepkörére  ruházta  át939.  Ebből 

kiindulva  lényegi  következtetés  vonahtó  le  a  traktátus  teológiai  konstrukciójának 

értelmezéséhez, mert a szerző a fentebb említett szójáték alapján összekapcsolta Éva és a 

tanító  alakját,  és  ezáltal  is  előkészítette  a  mitologikus  narratívában  a  földi  ember 

teremetéséhez vezető konstrukciót. 

A szerző eljárásmódját jellemzi az is – és ez a tény is alapvető szerepet játszik a 

traktátus értelmezésében –, hogy a  Mennydörgés c. iratban egy feminin alak a domináns 

kinyilatkoztató940 és  az  általa  adott  kinyilatkoztatás  hovatartozása  megosztja  ugyan  a 

kutatókat; mégis azt mondhatjuk, hogy többségében elterjedtebb az az értelmezés, hogy a 

kinyilatkoztatás  a  keresztény elemektől  mentes,  de nem a keresztény hagyomány előtti 

irat.941 E  vélemények  megegyeznek  abban,  hogy a  Mennydörgés  az  Isis  aretalógiákkal 

mutat közeli rokonságot942, és egyes részeiben felismerhető a zsidó hagyomány Bölcsesség 

alakja is943. Ezt még kiegészíthetjük azzal, hogy az irat definiálása ugyanakkor koránt sem 

egyértelmű. MacRae szerint nincs olyan jegy, amely egyértelműen zsidó, keresztény vagy 

pogány  hagyományhoz  sorolná  a  szöveget.  Vannak,  akik  a  kinyilatkoztató  és 

Barbeló/Pronoia  alakja  közötti  párhuzamok  alapján  tartják  gnosztikusnak944,  Turner  – 

Layton  véleményét  elfogadva  –  a  séthiánus  hagyományhoz  rendelte  az  iratot945,  de  a 

938 Ehhez lásd a biblikus hagyomány és a traktátus viszonyáról szóló fejezetet.
939 A szerző szerint (113,34-359: és az ő fia az uralkodói nemzedék, pesShre de pe pJpo eto 
\nJoeis)
940 Néhol hímneműre vált a beszélő.
941 Ehhez lásd a kommentárokat, pl. MacRae véleményét és Plisch, a szöveg német fordítójának bevezetője 
(NHD II 2003, 456)
942 Ehhez pl. Tardieu, és MacRae, G.W.: “Discourses of the Gnostic Revealer”,  in G. Widengren and D.  
Hellholm (eds.): Proceedings of the International Colloquium on Gnosticism, Stockholm, Aug. 20–25, 1973 
(Stockholm and Leiden:  Kungl.  Vitterhets  Historie  och Antikvitets  Akademiens.  Handlingar.  Filol.-filos. 
Serien 17, 1977), 111–122.
943 Ehhez pl. MacRae,  Poirier 1995, 157-161.
944 Ez a kinyilatkoztatás formáján alapszik, és a középpontjában a Pronoia himnusz értelmezése áll (TrimProt, 
JánAp).  Ehhez  meg  kell  jegyezni,  hogy  a  hasonlóságok  ellenére  a  két  hagyomány  különbözőforrásokat 
használt, és az intenció is más. A traktátusban megőrzött Éva héber-arám etimológiáján nyugszik, míg az  
utóbbi a kinyilatkoztató (megváltó) alászállásán. Az előbbihez lásd pl. Layton 1987, az utóbbihoz pl. Turner  
2001. 
945 Layton az égi Éva alakját tartja séthánus jegynek (1987, 52) és Turner ezt elfogadva a séthiánus corpushoz 
sorolja (Sethian Gnosticism, 2001, 61), de a monográfia további részében nem érinti a szöveget. 
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legújabb  szövegkiadás  és  kommentár  véleménye946 a  gnosztikus  jelzőt  is  elvitatta  a 

szövegtől. 

A Mennydörgés c. irat vonatkozó részletét Painchaud alapján947 idézem, aki Poirier 

megállapításai alapján mutatta fel a közös anyagot a két szöveg között, amely nemcsak a 

használt  terminológiára  terjed  ki,  hanem  a  megfogalmazás  stílusa,  az  én-kijelentések 

használatában  is  megegyezik.  A  különbségek  a  két  idézet  végén  dominánsak,  erre  a 

későbbiekben még visszatérek.

Cím nélküli irat (114,7-15)  948  

anok pe pmeros \ntamaau

auw anok te tmaau

anok te tHime

anok te tparqenos

anok teteet

anok te tsoein

anok te treFsols\l

\n\nnake

paHaei pentaHJpoei

auw anok te teFmaau

auw \ntoF pe paeiwt

auw paJoeis

\ntoF pe taGom

Mennydörgés 13,19-14,9  949  

anok te tes_Hime

auw tparqenos:

anok pe tetmeeue950 (…)

anok \mmelos \ntetamaau:

anok te taGrhn:

auw naSe nesShre (…)

anok te tmesiw (…)

anok pe psols\l

\nnanaake: (…)

auw paHoout pentaFJpoei:

auw anok te tmaau

\ntepaeiwt: (…)

anok te tJoeis \mpaJpo: (…)

\ntoF pe (…) tadunamis (…)

946 Hal Taussig, Jared Calaway, Maia Kotrosits, Celene Lillie, Justin Lasser: The Thunder: Perfect Mind. A 
new translation and introduction. Palgrave Macmillan 2010, kül 3.fej.
947 Painchaud 1995a, 394.
948 Én vagyok az én anyám része, és én vagyok az anya, én vagyok az asszony, én vagyok a szűz, én vagyok 
aki (gyermeket) fogan és én vagyok a bába, én vagyok az, aki viseli a fájdalmakat, a férjem az, aki szült  
engem és én vagyok az ő anyja,  és ő az én atyám és uram, ő az én erőm. Amit akar, világosan mondja.  
Születek, mégis szültem egy embert, egy urat. 
949 Én vagyok az asszony és a szűz, én vagyok az (aki az) anya (…) én vagyok az anyám része, én vagyok az, 
aki  meddő  és  az,  akinek  sok  gyermeke  van  (…)  én  vagyok  az,  aki  bába  (…)  én  vagyok  aki  viseli  a  
fájdalmakat (szó szerint: a fájdalmaim dísze (…) és férjem az, aki szült engem és én vagyok az, aki az atyám  
anyja (…) én vagyok az (aki az ) én gyermekem ura (…) ő az (aki az) (…) én erőm (…) és amit ő akar, az 
történik velem.
950 A  tetmeeue  (szó  szerint  az,  aki  gondol)  terminust  MacRae  módosította,  hogy  a  kontextusnak 
megfelelő  tetmaau{e} (az, aki az anya) álljon a szövegben. Rekonstrukcióját átvette a szakirodalom, 
bár lehetséges az is, hogy ez csak egy variáns, a szubachmimi és fajjumi dialektus között (Crum 197). Ehhez 
vö. MacRae 1977, 106, 22.lj.
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petFouaS\F

FJw \mmoF/ eulogws

TSwpe

alla aHiJpe

ourwme \nJoeis

auw pet\FouoS\F

SaFSwpe \mmoei:

A két  szöveg közötti  hasonlóság vitathatatlan.  A terminológia  azonossága és  az 

antitézisekben közölt kinyilatkoztatás stílusa is megerősíti  a közös forrás, vagy a direkt 

összefüggés hipotézisét. Ha azonban elfogadjuk a Painchaud (és Poirier) által feltételezett 

kölcsönzési irányt – amely szerint az OM szerzője vette át az anyagot –, akkor a lehetőség 

szükségszerűen veti fel azt a kérdést, hogy a szerző miért és hogyan használhatta fel saját 

narratívájának megfogalmazásához az alapvetően minden keresztény hatástól mentesnek 

definiált szöveg néhány mondatát. 

A  kérdés  megoldásához  két  lépésben  juthatunk  közelebb.  Az  első  az,  ha  a 

Mennydörgés c. irat szöveghagyományához tartozó más traktátusok vonatkozó részleteivel 

együtt  vizsgáljuk a  traktátus  idézett  részletét,  és  ezzel  kiterjesztjük az elemzés  körét  a 

könyvtár teljes anyagára. Másfelől pedig, az első lépés eredményei alapján, a vonatkozó 

hagyományanyagok közös jellemzőit vizsgálva újra felvetjük a feltételezett közös forrás 

hovatartozásának kérdését. 

Layton volt  az, aki a  Mennydörgés szövegéből kiindulva és a szöveg stilisztikai 

jegyeire helyezve a hangsúlyt, a kortárs (görög és hellénisztikus) hagyományban elterjedt 

rejtvények alapján közelítette meg. A Mennydörgés anyagát összevetve a Cím nélküli irat 

(114,4-15) és az ArchHyp (89,11-17)951 közös anyagával, arra a hipotézisre jutott, hogy a 

közös forrás nemcsak az aretalógikus anyagot, hanem Éva nevén alapuló értelmezéseket is 

tartalmazhatott, középpontjában az Éva-kígyó (hawwa-hiwwah) szójátékkal952. Ez az anyag 

felismerhető  a  TrimProt  és  a  JánAp  szövegeiben  is,  és  az  Évához  kapcsolódó  anyag 

megtalálható  más hagyományokban,  pl.  a Ginza szövegében is.  Layton a  közös forrást 

Epiphaniosz  egyik  utalásából  kiindulva  Éva  evangéliumában  feltételezte953.  Stroumsa, 

elfogadva a hipotetikus Éva hagyományt, azzal egészítette ki Layton véleményét, hogy a 

mennydörgés  szimbolika  a  bibliai  és  főként  az újszövetségi  és  patrisztikus  hagyomány 

951 Szoros értelemben véve a ArchHyp 89,16-17 tartozik a vizsgálat tárgyához: mert ő az én anyám, az, aki 
orvos, és az asszony, és az, aki szült (Je \ntos pe tamaau  \ntos te tsoein auw 
tsHime auw tentasmise)
952 Layton véleménye szerint a rejtvény formában megírt evangélium (riddle gospel), amelyben – összegezve 
hipotézisét  –  a  Mennydörgés  Évát  jelöli,  és  a  rejtvényekben  közölt  kinyilatkoztatás  a  lélek  mítoszaként  
értelmezhető. Ennek megfelelően az égi Éva kinyilatkoztatása lehet a forrás.
953 Layton 1987, 51.
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alapján  értelmezhető,  és  ennek  megfelelően  az  égi  kinyilatkoztatás  sajátjaként 

értelmezhető954. 

Poirier,  a  Mennydörgéshez írott  kommentárjában a  mellett  érvelt,  hogy a  közös 

forrásból közvetlenül a Mennydörgés szerzője merített, míg az OM és a ArchHyp szerzői 

közvetetten  használtak  egy  közös  forrást,  a  Mennydörgéstől függetlenül955.  A  külső, 

lehetséges parallel szövegek körét kiterjesztette, és manicheus forrást (P15995,f. 21,3-6), 

az Apophasis Megale részletét, a naasszénus himnuszt (Hippolytus: Elelenchos V,6,5), az 

epiphanioszi  Éva  evangéliumot  és  egy  mandeus  párhuzamot  is  bemutatott,  de 

konklúziójában  azt  állapította  meg,  hogy  a  Mennydörgés szerzője  már  létező  anyagot 

használt fel és értelmezett át956.  

Az  antitetikus  szerkesztési  stílus,  és  a  női  alakhoz  illesztett  kijelentések  sora 

kiterjeszthető.  A fejezetben  vizsgált  kontextusokhoz jól  illeszkedik  a  Hippolytus  Én.én 

kommentárjának  néhány  sora  (Gr.  7,1)957:  ha  nem ismered  magad,  ő  szépséges  a  nők  

között,  mondván:  fekete  vagyok  és  szép,  de  bűnös,  de  szeretett,  az  én  szerelmem nem  

használ neked.  Ἐὰν μὴ γνῷς σεαυτήν, ἡ καλὴ ἐν γυναιξί, λέγουσα Μέλαινά εἰμι 

καὶ καλή, ἀλλ’ ἁμαρτωλός, ἀλλὰ φιλοῦ μαι, οὐδα μοῦ σε ὀνήσει ἡ φιλία μου·  

Figyelembe véve a korábbi kutatások eredményeit, először a Layton tanulmányában 

említett  epiphanioszi  utalást  kell  megvizsgálni,  mert  az  egyházatya  a  gnosztikusok 

szektájának bemutatásában hivatkozik olyan hagyományanyagra, amely nagy hasonlóságot 

mutat  a  traktátusban  is  megjelenő  formával958.   Epiphaniosz   egy  máig  azonosítatlan, 

apokrif  Éva  evangéliumát  idézi  fel  (2,26,2):  ἄλλοι  δὲ οὐκ  αἰσχύνονται  λέγοντες 

εὐαγγέλιον Εὔας.  Az egyházatya  megállapítása az evangélium eredetéről első látásra 

nem szolgál segítségül, mert több iratra is érvényes lehet: εἰς ὄνομα γὰρ αὐτῆς, δῆθεν 

ὡς εὑρούσης τὸ βρῶμα τῆς γνώσεως  ἐξ  ἀποκαλύψεως τοῦ λαλήσαντος αὐτῇ 

ὄφεως.  Epiphanioosz beszámolóját  az teszi megkerülhetetlenné jelen elemzés számára, 

hogy  a  következő  sorokban  idéz,  vélhetően  az  általa  Éva  evangéliumaként  definiált 

szövegből (2,26,3,1): 
954 Értelmezésében a Mennydörgés ezoterikus irat, és csak a beavatottak számára érthető kinyilatkoztatás. És 
éppen  a  szimbolikus  nyelv  paradoxonaiban  látja  az  antik  gnózis  eltűnésének  legfőbb  okát.  Ehhez  lásd: 
Stroumsa, 2005,  kül. 3.fej.
955 Poirier 1995, 130.
956 Poirier 1995, 141.
957Az idézet nemcsak azt példázza, hogy a keresztény hagyományban is ismert volt ez a szerkesztési elv,  
hanem az Én én hagyománytörténetének kérdését is felveti. A kérdést már érintettem a terminológiai elemzés 
fejezetben. A fenti idézethez Smith 2009, 293. 
958 Szintén az Epiphaniosz által a gnosztikusok szektájának anyagához kapcsolódik a Norea könyve, amelyre 
a traktátus szerzője cím szerint hivatkozik. Ehhez lásd fentebb.
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„egy magas hegyen álltam és láttam egy magas embert és egy másikat, egy kicsit959 

és hallottam, mint a mennydörgés hangját és odamentem, hogy halljam. És hozzám szólt és 

mondta: én vagyok te és te én, és ahol te vagy, ott vagyok, és minden(ki)ben én vagyok 

elvetve, és ahonnan akarod, engem gyűjtesz össze, de engem gyűjtvén (össze), önmagadat 

gyűjtöd össze”

«ἔστην  ἐπὶ ὄρους  ὑψηλοῦ καὶ εἶδον  ἄνθρωπον  μακρὸν  καὶ ἄλλον 

κολοβόν,  καὶ ἤκουσα  ὡσεὶ φωνὴν  βροντῆς  καὶ ἤγγισα  τοῦ ἀκοῦσαι  καὶ 

ἐλάλησε πρός με καὶ εἶπεν· ἐγὼ σὺ καὶ σὺ ἐγώ, καὶ ὅπου ἐὰν ᾖς, ἐγὼ ἐκεῖ εἰμι, 

καὶ ἐν  ἅπασίν  εἰμι  ἐσπαρμένος.  καὶ ὅθεν  ἐὰν θέλῃς,  συλλέγεις  με,  ἐμὲ δὲ 

συλλέγων ἑαυτὸν συλλέγεις».

Az  egyházatya  által  az  apokrif  evangéliumból  idézett  mondás  elterjedtnek 

mondható960. Az összegyűjtés szimbolikája961 nagy hasonlóságot mutat a  Mennydörgés c. 

irat egyik részleteivel (16,18-19, én vagyok az, akit szétszórtatok és ti gyűjtöttetek össze 

engem, anok te tentatet\nJooret ebol auw atet\nsoouH\t 

eHoun), és a feltételezhető kapcsolatot erősíti, hogy az idézett apokrif evangélium is a 

mennydörgésre hivatkozik a kinyilatkoztatást bevezető jelenségek leírásában962. 

A párhuzamok alapján közelebb jutottunk a közös forráshoz, de még nem sikerült 

azonosítani  azt.  Mivel  más töredék nem maradt  fenn az Éva evangéliumából,  csak azt 

állapíthatjuk meg,  hogy az idézett  szöveg szimbolikája  hasonlóságot mutat,  de éppen a 

beszélő száma és személye nem egyezik963. 

Fenntartva  annak  lehetőségét,  hogy  a  traktátus  szimbolikája  és  a  terminológia 

származhat az említett forrásokból, a traktátus teológiai konstrukciójához fordulva, két, a 

traktátus terminológiai elemzésében bemutatott aspektust kell megemlítenünk. Az egyik, 

hogy az Éva alakjához illesztett  narratíva a héber-arám etimológián nyugszik.  A másik, 

959 A kettősség Krisztus alakjában nyerhet egységes értelmezést, a megtestesülés értelmezésében. Ahogyan 
pl. Hipp, Én.én kommentárjában olvasható (Gr. 13,3) καὶ μέγας ὢν μικρὸς ἐγένετο. 
960 Epiphaniosz véleménye szerint a második mondat a női ciklusra vonatkozott. Itt megjegyezhetjük, hogy 
ebből  az  értelmezésből  bontja  ki  a  női  vér  és  a  férfi  magjához  kapcsolt  vallási  gyakorlathoz  kötött  
használatát.
961 Williams a Mennydörgés c. irat mellet az összegyűjtésre vonatkozó formula alapján utal még a TracTrip 
66,24-25 a Keph 228, 1-14 és Mani Zsolt 175,19 szöveghelyekre. Ehhez lásd Williams 1997, 84.o. 13.lj.  De 
megemlíthetjük az Osiris vagy Dionüsos alakjaihoz kapcsolódó mitologikus anyagokat, vagy akár a FülöpEv 
logoszról szóló beszámolóját is. Ezekkel a párhuzamokkal szemben a  Mennydörgés,  az OM és ArchHyp 
megegyezik abban, hogy női beszélőtől hangzik el a kijelentés. 
962 Ez több kutató közös véleménye. Lásd pl. Layton 1987. 
963 A kutatók által vizsgált lehetséges párhuzamok (pl. Apophasis megale,  a naasszénus himnusz, az arab 
Monoimos) az androgünitáshoz tartozó szimbolikán alapulnak. 
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hogy az Éva szerepének ambivalens  szimbolikájában nemcsak a kortársak Éva képzete 

kaphatott helyet, hanem Mária alakja is.  

Ezen  előzetes  megállapítások  alapján  nyílik  lehetőség  arra,  hogy  az  Évától 

elhangzott himnusz antitetikus kijelentéseit a keresztény hagyomány alapján értelmezzük 

és  a  szimbolikában  a  mariológiai  tanítások  hatását  feltételezzük.  Ha  a  hipotetikus 

kontextusban közelítjük meg az idézetet, akkor nehézségek nélkül feloldható a szimbolika. 

Ebben  az  olvasatban  Éva  és  Mária  képviselik  a  conjunctio  oppositorum két  oldalát,  a 

szerző bemutatja a származást, a születést és egyértelműen megválaszolható az is, hogy 

miért lehet a tanító az úr (a szülött) a traktátusban964.

Ebben az esetben az idézett részlet szerzői invenció bizonyítékaként interpretálható, 

amellyel a traktátus szerzője a spirituális Éva alakjához illesztett egy keresztény teológiai 

tanítást, és a mariológiai tanítás nyomai más szövegrészekben is tetten érhetők. A hipotézis 

a  traktátus  és  az  ArchHyp  (89,16-17)  mitologikus  konstrukciójában  érvényesíthető.  A 

Mennydörgés c. irat értelmezésében is feltételezhető, hogy ez az értelmezési séma szerepet 

játszott.

A felvázolt  olvasat alapján megfogalmazhatjuk azt a hipotézist,  hogy a traktátus 

szerzője  vélhetően  a  gnosztikusok  hagyományából  vette  az  Éva  himnuszához  használt 

anyagot, de azt jelentősen átalakította, és nemcsak a kinyilatkoztató személyét, hanem a 

kinyilatkoztatás tárgyát is megváltoztatta965. Ez a közös forrás szolgálhat magyarázattal a 

ArchHyp és az OM közötti megfelelésekhez, és vezethet a  Mennydörgés c. irat teológiai 

konstrukciójához is966. 
964 Az  úr  terminus  közös  terminus  a  Mennydörgés és  az  OM között,  Painchaud  véleménye  az,  hogy  a 
traktátusban a terminus összefüggésben áll a negyedik faj, a királynélküli nemzetség koncepciójával, amely  
lényegét tekintve Séthre és a tőle eredő nemzetség koncepciójára utal. Ehhez Painchaud 1995a 396-97. Ezzel 
szemben  elegendő  azt  megjegyezni,  hogy  a  traktátusban  Séth  nem  játszik  szerepet,  az  első  emberpár  
gyermekei  közül  csak Ábelt  nevezi  meg a szerző.  Szemben Painchaud véleményével  most  elegendő azt 
megjegyezni a fent vázolt hipotézis alapján, hogy az OM mitologikus konstrukciójában az úr a tanító (a 
vadállat) a bibliai kígyó alakjával esik egybe, és a terminológiai elemzés és a fenti megállapításokból pedig 
az következik, hogy a szerző a keresztény hagyománynak megfelelő módon használta a szimbólumot a hamis 
tanító alakjának jelöléséhez. A negyedik faj koncepcióját később részletesen elemzem.
965 Itt utalhatunk a fentebb említett másik, hasonlóan himnikus formában fennmaradt szövegrészre, amely az 
ismeret  fájának  jellemzésére  szolgál.  Feltételezhető,  hogy  a  két  idézet  egy  ezidáig  azonosítatlan  közös 
forrásból ered.
966 A traktátus és a Mennydörgés közös anyagára mutat Egyiptom nevének használata is  (122,18 a vizi hidra 
Egyiptomban, és 122,21 a két bika Egyiptomban, és a híres párhuzam Egyiptom és a paradicsom között  
122,34-123,1)  és  a  Mennydörgésben (16,5  akinek  képe  sok  Egyiptomban),  bár  a  motívum  eltérő 
konnotációkat kapott a két szövegekben.  A motívum azért  kitüntetett, mert  túl a földrajzi név által adott 
lokalizáláson,  a  mitologikus  kontextus  tette  sajátjává  mindkét  szövegben.  Közös  terminus  a  m\p\n\a  a 
traktásusban a születő lelkeket  jelöli,  a  Mennydörgésben a  spirituális feltámadás teológiai  koncepciójánk 
része (21,17-18):  \m\p\n\a \ntautwwn ebol H\n netmoout.  A közös terminusok listáján 
kitüntetett hely illeti meg az úr Joeis terminust is. A közös kontextus miatt feltételezhető, hogy ez is a 
közös forrás bizonyítéka származik. A Menndörgésben (13,34-14,1) én vagyok a szülöttem ura anok te 
tJoeis \mpaJpo. Ehhez lásd fentebb (964.lj), és a terminológiai elemzés című fejezetet, és vö még 
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Elfogadva a kutatók között elterjedt véleményt a Pronoia himnusz önálló forrásból 

merített, amely a megváltói alak (többszöri) alászállásával hozható összefüggésbe. Az Éva 

himnuszával való hasonlósága azonban felveti annak lehetőségét, hogy olyan hagyományt 

feltételezzünk,  amely  befolyásolhatta  a  JánAp  mitologikus  narratíváját  is,  vagy  éppen 

fordítva, a Pronoia himnusz hatása alatt formálódott a kinyilatkoztatás formája és tartalma. 

Ez  alapján  fogalmazhatjuk  meg  azt  a  hipotézist,  hagy  az  JánAp hosszú  recenziójában 

fennmaradt himnusz használhatta az Éva alakjával összefüggésben is feltételezett forrást. 

Mindet azt jelentheti, hogy az JánAp hosszú recenziója későbbi az OM traktátus vonatkozó 

részletéhez képest. 

Ha vissatetérünk a fejezet kezdetén feltett kérdésre, és az OM és a Mennydörgés 

viszonyára tekintünk, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy – ha az Epiphaniosznál fennmaradt 

részlet  valóban  az  apokrif  evangéliumból  származik,  és  ez  a  közvetlen  forrás  a 

Mennydörgés (és a ArchHyp) mitologikus narratívájához, akkor – az OM himnusza csak 

közvetett viszonyban lehet ezzel a forrással (mivel az idézet nem tartalmaz olyan anyagot, 

ami  az  OM-ban  fennmaradt).  A  Mennydörgésben a  kinyilatkoztatás  része  az  apokrif 

evangélium  szimbolikája  (nem  beszélhetünk  teljes  megfelelésről),  és  ennél  az  OM 

nemcsak  egyszerűbb  formát  használ  (és  biztosan  görög  eredetire  vezethető  vissza)967, 

hanem  az  égi  Éva  illusztrálásához  szolgáló  mitologikus  anyag  szerves  részeként  is 

értelmezhető968. Ezt a hipotézist alátámasztja, hogy a ArchHyp narratívája Éva esetében is 

mutat hasonlóságokat az OM narratívájával, de a vizsgált anyag csak a Mennydörgéssel 

hozható összefüggésbe, az OM-ból hiányzik.  Ezen felvetések alapján valószínűsíthetjük, 

hogy az OM-ban mitologikus narratívája mutatja a korábbi formát, a ArchHyp használhatta 

az OM anyagát, az idézett mondat pedig származhat vagy a feltételezett forrásból, vagy a 

Mennydörgés anyagából.   

Mindez megerősíti a dolgozat egészében megfogalmazott hipotézist, és támaszként 

szolgál  ahhoz  a  feltételezéshez,  hogy  a  traktátus  mitologikus  anyaga  forrásszövegként 

értelmezhető,  és  ez  alapján  a  traktátus  teológiai  konstrukcióját  a  korai,  még  a 

szisztematizált rendszerek kezdeti fokán lokalizálhatjuk.

Painchaud 1991, 230.
967 A Mennydörgés c. iratról a szójátékok miatt azt is feltételezték, hogy kopt nyelven született, habár ez nem 
zárja ki a görög előzmények lehetőségét (bár erre nem maradt fenn írásos bizonyíték). Ehhez lásd Taussig-
Calaway-Kotrosits-Lillie-Lasser 2010.
968 Ez  alapján  módosítható Layton  hipotézise  (1987),  aki  az  Éva evangéliumot  tartva  közös  forrásnak  a 
rejtvényekből álló és istennő alakjához adott kinyilatkoztatást gondolta korábbinak. 
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 4.10 A bőrruha és a szégyenbe öltözés

1.

A traktátus  antropológiai  tanításának  egyik  meghatározó  és  párhuzamok  nélküli 

tanítása a paradicsomi történetben hangzik el. A paradicsomi történet mitikus variánsában 

a  gyümölcsevés  következményeit  kommentálja  a  szerző.  Amikor  Ádám  és  Éva  ettek 

(119,11-16):  „aztán  megnyílt  az  értelmük  (nusz),  mert  amikor  ettek,  az  ismeret  fénye 

ragyogott  rájuk.  Amikor  felöltötték  a  szégyent,  megértették,  hogy  mezítelenek  az 

ismeretben  (gnószisz).  Amikor  kijózanodtak,  látták,  hogy  mezítelenek,  és  megkívánták 

egymást”969. 

tote  apounous  ouwn   \ntarououw/m  gar  apouoein  

\ntgnwsis \r  ouoein nau \ntarouT Hiwou \mpSipe aueime 

Je neukakaHhu atgnwsis \ntarou\rnhfe aunau eroou Je 

sekakaHhu aum\rre nouerhu

A szerző a bibliai szöveget magyarázza, de összekeveri a jól ismert elemeket. Az 

értelem megnyílása áll a szemek megnyílása helyén, az ismeret közös elem, de itt a fény 

felragyogásával  áll  összefüggésben. A szégyen megjelenése hasonlóan a gyümölcsevést 

követi,  de itt  az  ismeret  hiányának felismerése  miatt  következik  be.  A kijózanodás,  az 

értelem megnyílásának motívumát szövi tovább, de az utoló mondat meztelensége már a 

testi szintre érkezik, és ezért von maga után testi, érzéki vágyat, amely az egyesüléshez és a 

nemzéshez vezet. A szégyennel összekötött  felöltözés a Ter 3,21-re mutat előre, vagyis 

filológiai érv alapján juthatunk a felöltöztetés bibliai motívumához, és összekapcsolhatjuk 

az itt megjelent szégyent és a bibliai bőrruhát970. 

A  traktátusban  később  is  előfordul  a  kifejezés  (119,31),  amely  szorosan 

kapcsolódik  a  bibliai  történethez  írott  kommentárhoz,  de  értelmezésében  domináns 

szerepet játszik a fentebb elindított jelentés. A motívum értelmezéséből azt kell kiemelni, 

hogy  a  bibliai  történethez  képest  a  mitologikus  szöveg  olyan  jelentést  hordoz,  amely 

egyértelműen  a  bibliai  bűnbeesés  után  bekövetkező  meztelenséget  és  az  ezt  követő 

969 Bethge 1989, 75.
970A motívumhoz  később visszatérek,  most  elegendő  azt  megjegyezni,  hogy mind a  keresztény,  mind a 
gnosztikus hagyományokban megtalálható a bőrruha és a test közötti azonosítás szimbolikája.  Hippolytus 
beszámolója  szerint  már  Valentinusnál  is  kimutatható  a  motívum  (Ref  X,  13,4).  A  traktátus  ennek  az 
értelmezési hagyománynak egy speciális esetét tartalmazza.
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elrejtőzést szégyenként értelmezi és ehhez a bőrruhába öltöztetést kapcsolja hozzá. Talán 

egy olyan hagyományt kommentál, amelyben ez az azonosítás már megtörtént (pl. a Jub. 

könyve).

2.)

A szégyenbe  öltöztetés  motívuma  is  a  fentebb  látott  módon  áll  kapcsolatban  a 

bőrruha felöltözésének szimbolikus tettével  (t- Hiw felöltözik/felöltöztet971 és  kak 

levesz/levetkőztet972 és a Sipe szégyen973). A motívum használatában két nagyobb irány 

különíthető el: vagy a szégyen levetését vagy a felöltözését találjuk a forrásokban974.     

A  szégyen  terminusát  általános  értelemben  is  használják  a  szövegek,  ebben  az 

esetben az evilági emberi lét szimbólumaként (pl. Mennydörgés, PétAp, ExAn, Séth2Log). 

A szégyen motívumának talán leginkább kifejezőbb értelmezését azonban a Tamás 

ev. 37. logionjában olvashatjuk. A mondás Jézus és a tanítványok apokrif dialógusát őrízte 

meg: „a tanítványok mondták: mikor jelensz meg nekünk és látunk téged. Jézus mondta: ha 

meztelenre  vetkőztök  szégyen  nélkül  és  veszitek  ruháitokat  és  a  lábaitok  alá  teszitek 

azokat, mint a kicsiny gyermekek, és megtapossátok azokat, akkor meglátjátok az Élő fiát 

és nem fogtok félni.”975 (39, 27-40,2)976.

peJe neFmaqhths Je aS \nHoou eknaouwnH ebol 

nan  auw aS \nHoou enanau erok/  peJe \i\s Je Hotan 

etet\nSakek  thut\n  eHhu  \mpet\nSipe  auw  \ntet\nFi 

\nnet\nSthn  \ntet\nkaau  Ha  pesht/  \nnet\nouerhte  \nqe 

\nnikouei \nShre Shm/ \ntet\nJop\J\p \mmoou tote? [tet]n?a?n?

a?u epShre \mpetonH auw tetna\r Hote an

971 Az előfordulásaihoz lásd Siegert 1982, 97-98. Crum alapján lehet a periballein fordítása (Mt 25,36), trans. 
értelemben a Ter 3,21-ben. Crum 394 a-b.
972 Siegert 1982, 29-30.
973 Siegert 1982, 143-144 és Crum 576b-577a. és 358a. 
974 Megemlítjük, hogy a szövegek ismerik a szégyenbe öltözés ellenpontjaként is értelmezhető dicsőségbe 
vagy a dicsőség/fény ruhába öltözés motívumát is, vagy a lélek igazi ruháját (pl Hiteles Tanítás). Ezek a 
motívumok a legtöbb esetben az eredeti, égi hazába vagy állapotba jutást fejezi ki. Értelmezésükben alapvető 
szerepet kapott a paradicsomi, üdvözült vagy megszabadult állapot. A fent részletesebben bemutatott szégyen 
motívummal  éppen ellentétes  módon,  de az értelmezés szerves  részét  alkotja  az ádámi szimbolika,  de a 
motívum  bemutatása  meghaladja  a  jelen  tanulmány  kereteit.  A  dicsőségbe  öltözés  a  keresztény 
hagyományban  is  jelentős  szerepet  kapott,  a  későbiekben  Órigenész  kapcsán  utalok  majd  a 
hagyománytörténetre.  
975 A fordítás Hubai 1990, 68 kis módosítással.
976 Layton-Lambdin 1989, 68.
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A logion  középpontjában  a  szégyen  nélküli  meztelenség,  a  gyermekekhez  való 

hasonlóság és a félelem nélküli istenlátás áll. A kutatástörténetben két nagy értelmezési 

irány alakult  ki  a logion körül:  vagy a keresztséggel  (a közösséghez tartozás/belépés  a 

királyságba)977 vagy  a  korai  keresztény  hagyományban  megjelent  enkratita  irányzattal 

hozták  kapcsolatba,  és  ebben az esetben a  megváltáshoz és az aszcenzióhoz szükséges 

előkészületek összefoglalását olvashatjuk benne978.

Elemzésünk szempontjából  két kulcsot találunk a továbblépéshez.  Először is azt 

kell  kiemelni  a  logion  értelmezésében,  hogy  a  szégyen  nélküliségre  utalásban  az 

istenlátáshoz vezető útra vonatkozó feltételekről olvasunk, és ezen az úton kitüntetett helye 

van a szégyen nélküli meztelenség állapotának. Másodszor pedig azt, hogy a meztelenség 

motívum a vélhetően újszövetségi párhuzamokra építő gyermeki ártatlanság és bűntelenség 

állapotát írja le, amely megfelelő ahhoz, hogy az istenlátás félelem nélkül mehessen végbe.

Az apokrif evangéliumban a levetkőzés és felöltözés szimbolikája több logionban is 

megjelenik. A ruha levetése és a földi test letétele közötti párhuzamra a 21. a logion ad 

példát, de a szégyen motívumának használata nélkül (36,34-37-6)979. 

„Mária mondta Jézusnak: Kire hasonlítanak tanítványaid? Mondta, hogy olyanok, 

mint a kisgyermekek, akik egy olyan földön vannak, ami nem az övék. Amikor a föld urai 

eljönnek, azt mondják: adjátok vissza a földünket. Ők mezítlenre vetköznek előttük, hogy 

hagyják azt nekik és adják nekik a földjüket.”980.

peJe mariHam \n\i\s Je enekmaqht?hs eine \nnim/ peJaF/ Je 

eueine  \nH\nShre  Shm/  euGelit/  auswSe  etwou  an  te 

Hotan  euSaei  \nGi  \nJoeis  \ntswSe  senaJoos  Je  ke 

t\nswSe ebol nan   \ntoou  sekakaHhu  \mpou\mto  ebol 

etroukaas ebol nau \nseT touswSe nau 

A logion  középpontjában  egyfelől  a  gyermekség  és  a  tanítványság  azonosságát 

példázza, de a levetkezés a föld urai előtt történik. Ha elfogadjuk Smith véleményét, akkor 

a  kopt  terminusok  etimológiája  a  világ  elhagyása  és  a  meztelenség/meztelennek  lenni 

kapocsként szolgálhatott a fordításhoz981.  Ha a mitologikus tanítások alapján olvassuk a 

mondást, akkor a föld urai egyértelműen az arkhónokra vonatkoztatható, és a levetkőzés a 

977 Smith 1966,  217-238.
978 De Conick-Fossum 1991, 123-150.
979 Layton-Lambdin 1989, 62.
980 A fordítás Hubai 1990, 65 kis módosítással.
981 Smith 1966, 235.
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test letételének szükségességére982, akár a szexualitás elutasítására983, akár a keresztségre984 

is  utalhat.  A két  logion  közötti  különbséget  úgy foglalhatjuk  össze  Smith  értelmezése 

szerint,  hogy míg  a  37.  logionban  keresztség  teológiájának  antropológiai  dimenziója  a 

domináns, addig a 21.-ben a kozmológiai került az előtérbe985.

Röviden  összefoglalva  a  logionok  vizsgálatát  azt  mondhatjuk,  hogy  szégyen 

levetésének értelmezése a földi ruha, a test levetésének feleltethető meg, és célja egy még 

ebben  a  világban,  vagy  a  jövőben  bekövetkező  istentapasztalat.  Mindkét  mondásban 

hangsúlyos a gyermekség állapota és az, hogy a földi ruhát, amely az első logionban a 

szégyennel áll kapcsolatban, le kell vetni.

3.)

A Tamás szerinti evangéliumban olvasható mondások és az OM beszámolójának 

feltételezhető  közös  forrásához  Alexandriai  Kelemen  kínál  megoldást.  Az elveszett,  és 

csak töredékeiből ismert Egyiptomi evangélium egyik részletét az alexandriai egyházatya 

őrízte  meg  (Strom  3,91).  A  logionként  azonosítható  részletben  Szalomé  a  dolgok 

beteljesüléséről kérdezi az Urat, aki ezt feleli: „amikor megtapossátok a szégyen ruháját és 

mikor a kettő eggyé válik,  a férfi a nővel, sem férfi, sem nő”.

A töredék az Ádám és Éva tipológia egy sajátos variánsát kínálja, és a nem nélküli,  

aszexuális vagy inkább androgün állapotra utal. Az idézet az enkratita tévedés bemutatása 

során hangzik el Kelementől, és azt állítja, hogy Cassianus használta ezt a mondást azzal a 

céllal, hogy alátámassza a testtel együtt járó nemi vágy elvetését. 

A Kelemen beszámolójában megmaradt logionban a szégyen ruhájának vagy a test 

vagy a nemiség feleltethető meg, és a nem nélküliség pedig a jövőben bekövetkező állapot. 

Elemzésünk szempontjából a logion azért is bír jelentőséggel, mert az utolsó szavak 

alapján felvetődhet annak lehetősége, hogy az apokrif evangélium a mondás egy teljesebb 

formáját  őrízte  meg.  Mert  a  két  nem egyesítéséről  szóló  mondás  is  szerepel  a  Tamás 

evangéliumban, de egy másik logion tartalmazza. 

A  logionok  alapján  feltételezhető,  hogy  egy  olyan  pontot  azonosítottunk  a 

hagyománytörténetben,  amely  forrásként  szolgálhatott  az  itt  felemlített  szövegek közös 

motívumához.

982Schenke 1960, 14.
983 Kee 1963, 307-314.
984 Smith 1966, 217-238.
985 Smith 1966, 236.
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Általánosan elfogadott a kutatók között, hogy a mondás az enkratita hagyományt 

képviseli986,  amely  az üdvösségre törekvés  szélsőséges  formájaként  el-  és  megvetette  a 

testet  és  minden  testiséget  radikálisan  elutasított.  Ebből  a  szemszögből  értelmezve  a 

mondást a szégyen ruhája a bőrruhának, vagy akár a testnek feleltethető meg, amelynek 

levétele  visszafelé  teszi  járhatóvá  a  teremtettség  bűn  előtti  állapotát,  de  olyan  módon 

egyesítve a két nemet, hogy az eredeti emberré, Ádámmá válik, aki mellett még nem áll 

Éva, hanem, ahogyan erre több forrás is utal, még egyek987. 

MacDonald  véleményét  idézve  azt  mondhatjuk,  hogy a  megcélzott  paradicsomi 

állapot a bűnnélküliség, ártatlanság és a primordiális aszexuális androgünitás között von 

párhuzamot, és az idézett szövegben a két nem egyesítése jeleníti meg ezt az állapotot. De 

ha visszakanyarodunk a bibliai szöveghez, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy a Ter 2,24 és 

a Ter 1,27 kommentárjával állunk szemben. (a kettő egy test lesz, és Isten megteremtette 

az embert saját képmására).

Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy az OM antropogóniai konstrukciójának egyik 

forrása a logionok hagyományában keresendő, és ez a forrás megerősíti azt a megállapítást, 

hogy a  traktátusnban  olvasható  szégyenbe  öltözés  szimbolikája  az  a  bibliai  bőrruhába 

öltöztetés helyét vette át.  

986 Pl Quispel 1981. 218-266.
987 A kérdés jóval komplexebb vizsgálatot követel, amelynek megválaszolása meghaladja a dolgozat kereteit. 
Az egyetlenség értelmezéséhez lásd pl. Klijn 1962
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 4.11 A negyedik faj

Áldottak az egyedüliek és a kiválasztottak,
Mert ők megtalálják az országot,

Mert ők onnan származnak és oda térnek vissza
Tamás ev. 49

Mert ő ismeri mindenek kezdetét és végét. És végül kérdezi majd őket közvetlenül.
Valójában a vég azt jelenti, hogy ami elrejtett volt, ismertté válik, 

és ez az atya, 
Akitől a kezdet megjelent és akihez minden visszatér majd, aki tőle jelent meg

(Fülöp ev. 37,34-38,5) 

A  traktátus  antropológiai  konstrukciójának  egyik  egyedi  vonását  hordozza  a 

negyedik  faj  koncepciója,  amelyhez  szövegünk  a  királynélküliek  vagy  királynélküli 

nemzetség kifejezést társítja (\at\rro 125,1-2,  ngenos ouat\rro 125,6  a görög 

ἀβασίλεθτος és  absztrakt  alak:  m\ntat\rro 127.14,  ἀβασίλεια).  Az  értelmezés 

kérdése  szorosan  összefügg  a  korábban  bemutatott  három  típust  felvonultató 

antropológiával,  de  jelentősége  a  megváltó  megjelenésén  keresztül  a  traktátus 

szótériológiai tanításait és az eszkatológiát is magában foglalja. 

A több traktátusban és primér forrásokban is megjelenő koncepció jelentősége túlnő 

az irat sajátosságain, és a primer forrásokban található öndefiníciók csoportjába tartozik. A 

kérdés  tisztázása  ezért  az  antik  gnózis  definíciójának  a  részét  is  képezi.  Az  alábbi 

fejezetben a  kifejezés értelmezése  két  részre tagolódik,  először  a  kifejezést  és szűkebb 

kontextusát mutatom be, majd a kifejezéshez kapcsolódó kontextus vizsgálata alapján a 

koncepciót  elemzem.  Főként  az  elemzés  második  részére  hárul  az  a  feladat,  hogy 

alátámassza  azt  a  hipotézist,  amely  szerint  a  korábbi  hármas  antropológiai  rendszerrel 

látszólagos  ellentétet  és  diszharmónia  feloldható  és  mindkettő  szerves  részét  alkotja  a 

traktátus  antropológiai  tanításának.  A teológiai  alapokon  nyugvó  tanítás  két  aspektusát 

vezeti be, röviden, mindkettő a traktátus tudatos szerkesztéséről tanúskodik. 

1.)

A kifejezés 

A  terminus  a  traktátus  második  felében  jelenik  meg  először  (124,33-125,7).  A 

töredékes  szöveg  rekonstrukciója  alapján:  to[t]e  pswthr  aFtamio 
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\no[um\ntou]e?i988 ebol \n[H]htou [t]hrou989 auw \m\p\n\a \nnaei 

ou[onH ebol eus]otp990 euo \mmakarios auw euSbeioeit 

aneklogh auw H\nkooue enaSwou euo \nat\rro eusotp 

aouon nim etHi toueHh 

Hwste  ou\n  Ftoou  \ngenos  Soop  ou\n  Somt  ethp 

an\rrwou \ntamaHSmoune pmaHFtoou de \ngenos ouat\rro 

pe \nteleion eF\mpousa nHre throu

Aztán a Megváltó egységet teremtett mindezekből és ezek szellemei (megjelentek) 

áldottak,  magasabbak  (nemesebbek),  különbözőek  a  kiválasztásban.  és  mások991,  sokan 

vannak992, akik királynélküliek és nemesebbek mindennél, ami előttük volt. 

Így négy faj létezik. Három a nyolc ég királyaihoz tartozik, de a negyedik faj király 

nélküli és tökéletes, minden feletti”

Az  antropológiai  összefoglaló  az  utolsó  mondatban  tanúskodik  a  négy  faj 

létezéséről. E szerint ez a faj az utolsó (vélhetően kronológia értelemben), de megelőzi a 

három fajt (nemesebbek), mert a három faj az anyagi világ rendjéhez tartozik, és ezáltal az 

arkhónok  fennhatósága  alatt  állnak.  Ha  a  három  embertípust  soroló  rendszerhez 

hasonlítjuk,  akkor  felvetődhet  a  betoldás  vagy  újraírás  lehetősége,  vagy  redakcióról 

feltételezhetünk, ahogyan ezt Painchaud hipotézise állítja993. 

Az  idézet  terminológiája  alapján  a  kommentárok  többsége  a  valentiniánus 

hagyomány hatását feltételezi, de a negyedik faj a séthiánus hagyomány sajátja is lehet994. 

A mitologikus teológia konstrukció szempontjából közelítve a negyedik fajhoz, azt 

mondhatjuk,  hogy a nyolcadik feletti,  a kilencedik szférához,  vagy az a felett  található 

szférákhoz tartozónak tartja a szerző a fajt. Az idézet nem beszél a negyedik faj eredetéről, 

de a Megváltó megjelenésére utalás alapján következtethetünk erre. A faj megjelenése és a 

Megváltó  teremtői  tette  (tamio) közötti  kapcsolat  arra  is  lehetőséget  ad,  hogy  a 

988 A kb 5 betűnyi hiátus rekonstrukciós javaslatai: Layton  \no[uei ou]e?i, Böhlig   \no[uouJa]e?i, 
Bethge, Painchaud  \no[um\ntou]e?i. A fenti rekonstrukcióban Bethge és Painchaud variánsát követem
989 Böhlig, Bethge, Layton, Painchaud  \n[H]htou [t]hrou
990 Bethge, Layton, Painchaud ou[onH ebol eus]otp
991 Painchaud hipotézise, hogy a άλλοι fordítása, ami utalhat a Ter 4,25-re. Painchaud 1995a, 500.  
992 Crum 236a, lehetséges, hogy a gr. πολύς fordítása. Painchaud érvel e mellett és utal az Eug terminusára,  
amely szintén a királynélküli nemzedék jellemzője (oumhhSe). Painchaud 1995a, 500. 
993 Painchaud 1995a 109-116.
994 Painchaud a második redakció szintjét a séthiánus hagyomány képviselőjének tulajdonítja, elméletéhez 
lásd fentebb.
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mitologikus  elbeszélést  történeti  kontextusba  ágyazva  értékeljük,  és  ezáltal  –  a  nem 

részletezett történeti vonatkozás révén – időhöz is köthetővé válik. 

A szakirodalomban Fallon volt az első, aki átfogó tanulmányt  írt a királynélküli 

kifejezés gnosztikus használatáról.995 Alapvető megállapítása az, hogy a gnosztikusok ezzel 

jelölték  önmagukat.  A  pneumatikusok  előtti  és  feletti  kategória  bevezetése  –  Fallon 

véleménye  szerint  –  a  manicheizmus996 irányába  való  elmozdulást  is  tükrözi,  és  az  ott 

érvényes  kiválasztottak  vagy  tökéletesek,  és  a  katekumenek  vagy  hallgatók  közötti 

különbségtétel hatásáról tanúskodik997. A kifejezés referenciájáról azt írja, hogy ez nem a 

földi  királyokra,  vagy uralkodódra  utal,  hanem a gonosz  égi  erőkre,  az  arkhónokra.  A 

terminus e szerint az arkhónok hatalmától vagy befolyásától való szabadságot fejezi ki998. 

A  manicheizmusra  való  utalást  több  tanulmány  is  vitatta  (ezekre  később 

visszatérek).  Az öndefiníció értékét pedig azért kell árnyalni,  mert  a terminus nem volt 

általánosan elterjedt, és csak a modern szakirodalomban a séthiánus hagyományhoz sorolt 

hagyományanyag néhány traktátusában olvasható. 

A  kifejezés  modern  kutatástörténetének  második  jelentős  állomása  Bergmeier 

tanulmánya volt999. Ő jóval kiterjedtebb területen végezte az analízist. Kiindulópontja az a 

feltételezés volt, hogy a terminus hasonló jelentésű az anarkhosz-hoz, és a gnosztikusok a 

kortárs filozófiai  és teológiai  hagyományok terminológiájából  kölcsönözték.  Véleménye 

szerint az abaszileutosz nemcsak általánosan a transzcendens valósághoz tartozást jelöli, 

hanem a tökéletes üdvösségben való részesedést. A királynélküliség nemcsak a keletkezés 

világától  való  szabadságot  fejezi  ki,  hanem  a  démiurgikus  királyok  szféráitól  való 

függetlenséget is. A terminus kronológiai kérdésében a valentiniánusok utáni kort tartotta 

lehetségesenk1000.   

A harmadik tanulmányt  a Painchaud és Janz szerzőpáros írta,  akik a különböző 

megjelenéseket  lés  a  terminus  használatát  vizsgálták1001.   Painchaud  korábban  több 

tanulmányában  és  az  OM  kommentárjában  is  propagált  hipotézisének  megfelelően,  a 

terminus megjelenéseit az interpoláció és a korábbi szövegek polemikus átértékelésének és 

995 Fallon 1979, 271-288.
996 Az állítás  helyességét  többen megkérdőjelezték, Painchaud and Janz  általános érvényű  megjegyzését 
idézem: But the OM does not introduce two distinct categories among Gnostics: it opposes a fourth category  
to all others and thus reduces the pneumatics to the same status as the psychics and even the hylics. It is true  
that a fourth race is mentioned in the Kephalaia, but there it has a negative connotation and means a foreign  
group within the church of Mani. (Painchaud-Janz 1997, 450)
997 Fallon 1979, 285.
998 Fallon 1979, 286.
999 Bergmeir 1982, 316–339.
1000 Bergmeier 1982, 327.
1001 Painchaud-Janz, 1997, 439–460.

292



átírásának a jeleként értelmezték, amelyben a terminus a különböző doktrinális eltérések 

közötti  vita  lenyomata.  Az OM esetében  is  Painchaud  korábbi  véleményét  ismételte  a 

tanulmány,  és  ennek  megfelelően  egy  olyan  csoport  öndefiníciójaként  értelmezték, 

amelyhez a végső szöveg szerzője is tartozott, aki a csoport doktrínáinak megfelelően a 

korábbi  szöveg  koherens  revízióját  vagy  átírását  hajtotta  végre1002.  A  pneumatikusok 

kifejezést szintén a valentiniánus hagyományhoz kötötték, és ezzel szemben szolgálta az 

önidentifikáció kifejezését a királynélküli terminus1003. A szerzőpáros a datálás kérdéséhez 

a  polemikus  hagyomán  vizsgálata  alapján  arra  a  megállapítása  jutott,  hogy a  terminus 

Irenaeus és Hippolütosz között került a gnosztikus körökbe, mert az utóbbi szerző említi 

először a naasszénusok szektájának bemutatásában.  

A  két  kutató  eredményei  ma  is  meghatározó  jelentőségűek,  és  legtöbb 

megállapításuk  konszenzus  értékű  a  a  szakirodalomban,  különös  tekintettel  a  datálás 

kérdésére. 

A  naasszénus  hagyomány  feltételezhetően  kapcsolatban  állt  az  ophiták 

hagyományával,  és ezáltal  mindkettő az OM forrásai közé rendelhető.  A másik jelentős 

eredmény az,  hogy egy olyan öndefiniálásra  alkalmas terminussal  hoz jutottunk,  amely 

nemcsak a primér forrásokban, hanem a hereziológiai hagyományban is felbukkant, és ez 

lehetőséget ad arra, hogy kontinuitást feltételezzünk a két hagyományanyag között.

A fő kérdés az, hogy a királynélküli faj mennyire kezelhető a redakció részeként, 

vagy  –  a  szöveg  egységét  szem  előtt  tartva  –  mennyire  lehet  támasza  a  traktátus 

egységességének  és  kimutatható-e  az,  hogy  a  traktásu  egészét  meghatározó  teológia 

részeként funkcionál a szövegben. A fejezet további részében az utóbbi mellett érvelek.   

Két alapvető felvetés fogalmazható meg ezen a ponton. Az első, hogy a szerző (aki 

a  tudományos  konszenzus  szerint  vagy  egy  tanult  apologéta  volt1004,  vagy  hatékony 

szónok1005) hogyan hagyhatott figyelmen kívül az antropológiát jellemző ilyen volumenű 

eltérést  vagy  inkább  divergenciát  a  szöveg  szerzője.  A  második  kérdés  szorosan 

kapcsolódik  az  elsőhöz,  és  szintén  a  kommentárok  véleményére  épül.  A  szerző 

képzettségét  feltételezve  egységként  kell  tekintenünk  a  szövegre,  amelyet  tudatosan,  a 

szerkesztői  szándéknak  megfelelően  rendezett  el  a  szerző,  és  ha  feltételezhetők  is  a 

különböző redakciók nyomai a szövegben, akkor a divergencia magyarázatát a szövegen 

1002 A könyvtárban megjelenik még a jelző a TracTrip-ban (100, 7-9), a kifejezés (királynélküli nemzetség) a 
ArchHyp (97,4-5) és az ApocAdam (82,19-21). A teljes listához Painchaud-Janz, 1997.
1003 Painchaud-Janz, 1997, 460
1004 Bethge 1989, 14.
1005 A retorikai tagoláshoz Painchaud 1995a, 69-101. Bethge a hallgatóság meggyőzésének szándékára utal 
1989, 14.
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belül kell keresnünk, vagy legalábbis kísérletet tenni ennek a feloldására. Ehhez a kifejezés 

szélesebb kontextusának vizsgálata szükséges. 

Feltételezésem  szerint  a  szöveg  alapján  megfogalmazható  egy  olyan  olvasat, 

amelyben a negyedik faj koncepciója szerves részét képezi a traktátus teológiájának és a 

nemcsak a korábban bemutatott hármas antropológiai típushoz, de a jelen vizsgálat tárgyát 

adó antropogóniai leíráshoz is szorosan kapcsolódik. 

A királynélküli faj koncepciója

Ahhoz, hogy a felvetődött  kérdésre választ adjunk, új,  koherens értelmezést kell 

felvázolni,  amelyhez  a  kifejezés  szélesebb kontextusának a  vizsgálata  vezet  el,  ezért  a 

traktátus második feléhez kell fordulnunk, ahol a kifejezés megjelenik. 

Painchaud  analízise1006 szerint  a  beszámoló  szélesebb  kontextusa  a  traktátus 

epilógusának a része, amelyben az eszkatológiai  és szótériológia tanítás jelenik meg1007. 

Alapvető  jelentőségű,  hogy  a  vizsgált  részben  a  már  korábban  bemutatott  teremtési 

narratíva  terminusai  és koncepciói  térnek vissza,  de jelentősen átalakítva.  Ez a parallel 

szerkesztési  módszer  áll  a  Painchaud  által  kimutatott  beszédstruktúra  mögött,  de  ha 

feltételezésem  helyes,  akkor  tovább  léphetünk  ezen  a  megközelítési  irányon,  és  a 

párhuzamok vizsgálata új következtetésekhez is elvezethet.    

 

A párhuzamok

Az  adott  rész  egy  olyan  kérdéssel  indul,  amelyet  a  szöveg  szerzője  vet  fel,  a 

halhatatlan ember és a hozzá tartozók közötti kapcsolat mibenlétéről (123.31-33 és 124.4). 

A kérdés mögött az ember sorsának miértje áll. Ha a kérdést és a kérdésre a szövegben 

megfogalmazott  választ  abból  a szempontból  közelítjük meg,  hogy ez egy új  aspektus, 

vagy  inkább  új  perspektíva  a  traktátus  menetében,  akkor  új  konklúzióhoz  juthatunk. 

Először is azt a viszonyt kell megvilágítani, amely a halhatatlan ember és a hozzá tartozók 

között,  másfelől  pedig  azt  a  különbséget,  amely  a  halhatatlan  ember  és  az  első  Ádám 

alakjai között van. Az utóbbi különbséget a traktátus terminológiája is alátámasztja, mert 

az  első  Ádámmal  kapcsolatban  visszatérő  a  pneumatikus  jelző,  amely  a  Megváltóval 

kapcsolatban hiányzik. 

1006Painchaud 1995a, 86 és 88. 
1007 Bethge 1975, 18 és Schenke 1973, 205-25.
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A szerző válasza az általa feltett kérdésre (124,7-11): Mikor ő ( ti. a halhatatlan 

Atya)  akarata  (hogy)  elpusztítsa  a  romlás  arkhónjait  a  teremtmények  (plaszma)  által, 

elküldte hasonmásaitokat, az áldott, kicsi, ártatlan szellemeket a pusztulás világába 

\ntareFouwS aouwsF \n\narxwn \mptako Hitn nouplasma 

aFJoou  \nnet\neine  eHrai+  epkosmos  \mptako  ete  naei 

ne \mp\n\a \nbalHht \nkouei \mmakarios 

 A mondatban említett kicsiny, áldott és ártatlan szellemek a hármas antropológiai 

típus  bemutatásából  ismert  szereplők1008.  A szerző ezzel  fogalmazza  meg azt  a  választ, 

hogy miért vannak a világban1009. A válasz két aspektusa: az atya akarata és az arkhónok 

elítélése és elpusztítása. Az új elem az, hogy hasonmásoknak nevezi őket, de az a kérdés, 

hogy kinek a hasonmásai, nyitva marad az idézet alapján. 

A későbbiekben  a mellett  érvelek,  hogy a  traktátus  teológiai  tanításainak  egyik 

kulcspontját  adó  tanítással  állunk  szemben,  és  ennek  megfelelően  a  mintául  szolgáló 

eredeti kép – amelynek hasonmásai a teremtményekbe érkező szellemek – a megváltó, és 

nem az  első,  pneumatikus  Ádám hasonmásaiként  vannak  jelen  az  anyagi  világban.  A 

hipotézis  alátámasztásához  részben  a  korábban  bemutatott  teremtés  leírással  vonható 

párhuzamok  szolgálnak,  részben  pedig  a  Megváltó  alakjáról  és  szerepéről  szóló 

kijelentések. 

Megjelenés a kozmoszban

a.)

A fentebb idézett mondat folytatását idézem (18-21): 

\nteunou  euSaouwnH  ebol  H\m  pkosmos  \mptako 

senaGwlp  ebol  \nSorp  \mptupos  \ntm\ntattako 

aukatakrisis \n\narxwn m\n noudunamis

„Amikor  megjelentek  a  pusztulás  világában,  azonnal  kinyilatkoztatták  a 

romolhatatlanság jegyét, hogy elítéljék az arkhónokat és erőiket”.  

Hasonló motívum jelenik meg Ádám teremtésének leírásában, amikor  Ádám ezt 

mondja  az  arkhónoknak:  \ntaeiei  ebol Hit\n  tdunamis  \mprwme 

1008Painchaud a terminusok kapcsán utal az ExTheod 11,1 és 38,2-3 és a Mt 5,8 és 18,10 lehetséges hatására. 
Painchaud 1995a 490-491. Böhlig is utal a Mt 18,10 hasonlóságára, Böhlig 1962, 100.
1009Painchaud az igazságból megjelent hiány terminusa alapján a traktátus kezdetére utal, Painchaud 1995a 
489-490. 
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etbe ptako \mpet\nergon  ”Az  ember  erejéből  jöttem,  hogy  elpusztítsam 

művetek” (115,22-23). Mindkét szöveg az ember teremtésének narratívájában hangzik el, 

mindkettő  a  traktátus  lélek  koncepciójának  a  része,  és  mindkét  esetben  hasonló  a  cél 

megfogalmazása is.  

A másik, szintén lényegi hasonlóság az irigység motívuma alapján vonható le. A 

szövegben a következő mondatokat idézem,:  \ntare \mmakarios Ge ouwnH 

ebo/l H\n plasma \necousia aukwH eroou anecousia de 

etbe  pkwH  autwH  \nnousperma  n\mmau  atrouJaHmou 

\mpouSG\m Gom „Amikor  az áldottak  megjelentek  az arkhónok teremtményeiben, 

irigykedtek rájuk, és az irigység miatt az arkhónok összekeverték magjukat velük, hogy 

beszennyezzék őket. Nem tudták” (21-25). 

Az Ádám teremtéséről írottakban is megjelenik a motívum, ahol a magok földre 

vetése a domináns (114, 27-29), és a testi Éva megrontásában is ez a szimbolika érvényesül 

(117,2-14), a leírás egyik mondatában megjelenik a hasonmás terminus is (12-14 auw 

au\rplana ensesooun an Je \ntauJaH\m  pouswma pine 

pe \ntauJaHm\F \nGi necousia H\nsmot nim m\n nouaggelos 

Mindkét  beszámolóban  közös  a  bemocskolás,  megrontás  vágya  az  arkhónok 

részéről és az is, hogy a beszennyezés a testi nemzésre vonatkozik.

Megállapíthatjuk,  hogy  a  két  mitologikus  elbeszélés  hasonló  motívumokat 

tartalmaz  és  azt  is,  hogy az ember  teremtéséről  és  a  szellemek  testbe  kerüléséről  írott 

narratívák hasonló struktúrára épültek.  A két narratíva között  vázolt hasonlóság alapján 

pedig  azt  feltételezhetjük,  hogy  a  teremtési  narratíva  elemeit  is  használta  a  szerző  a 

negyedik faj megjelenésének leírásához. 

b.) A küldetés 

Az áldott szellemek küldetésének,, az ismeret kinyilatkoztatásának és az arkhónok 

elítélésének  értelmezéséhez  először  azt  kell  tisztázni,  hogy  mit  jelent  a  traktátus 

teológiájában a romolhatatlanság jegye. Két motívum, a kinyilatkozatás és az ítélt alapján 

válik értelmezhetővé a különbség az ember teremtésének elbeszéléséhez képest. Mindkét 

motívum megjelenik már a szellemek első említésekor, ezért először az említett szövegrész 

beszámolójához térek vissza, vagyis a megváltó cselekedetének leírásához (124, 25-30). 

\mmakarios  Ge  \ntarouwnH  ebol  H\nnouoein  kata 
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diafora auouwnH ebol auw poua poua \nHhtou ebol 

H\m  poukaH  auGwl/p  ebol  \ntougnwsis  \ntekklhsia 

\ntaHouwnH  ebol  H\nn\mplasma  \mptako   auHe  eros 

eu\ntas  psperma1010 nim  etbe  \n?[s]perma  \necousia 

\ntaHtw[H n\mmas]1011

„Mikor  az  áldottak  megjelentek  fénylőn,  különböző  módon  jelentek  meg. 

Mindegyik,  a  saját  földjéről,  kinyilatkoztatta  az  ismeretét  az  egyháznak,  ami  a  romlás 

teremtményeiből jelent meg. Ebben minden mag megvolt, az arkhónok magja miatt, ami 

összekeveredett vele.”. 

Az idézet egyfelől visszavezet a kiindulóponthoz, de ugyanakkor azt a kontextust is 

megmutatja,  ami  a  megváltó  eljövetele  előtti  és  utáni  helyzeteket  jellemzi.  Ennek 

megfelelően  az  áldott  szellemek  evilági  jelenléte  által  az  egyházban  megnyilvánult  az 

ismeret, de ez kevert ismeret (talán rossz, elégtelen vagy nem hatékony – akár valamilyen 

doktrinális tévedésre is utalhat). A magok összekeveredése hasonló az ember teremtésében 

is  megjelenő motívummal,  ahogyan  az arkhónok célja  is  az.  Itt  az  égi  eredetű  ismeret 

megrontása a cél, míg a teremtésben a pneumatikus rész megrontása, vagy foglyul ejtése. 

Az  egyház  motívumának  megjelenés  azt  sejteti,  hogy  a  keresztény  hatással 

számolhatunk, de a polémia célpontja lehet más, pl. a valentiniánus hagyomány is1012. A 

kortárs, az egyházhoz kapcsolódó hagyományok mindegyikére érvényes lehet az utalás az 

ismeret birtoklásáról és hirdetéséről. Elemzésünk szempontjából a kitüntetett jelentőségű 

motívum az, hogy a bevezetésben idézett szöveg szerint a Megváltó teremti (tamio) az 

egyház tagjaiból az egységet (henotész)1013, az új faj képviselőit. 

A szöveg erősen töredékes mondatán nyugszik az érvelés, de Bethge és Painchaud 

rekonstrukciója  alapján  a  mondat  jelentése  világosan  utal  a  megváltó  tettére,  vagyis 

teremtésére. Ha elfogadjuk ezt az olvasatot, akkor a traktátus ezen a ponton a negyedik faj 

megjelenését a mítosz történetiségén keresztül külső időhöz, a Megváltó tettéhez köti.

Szerep a világban

Az áldott szellemek feladatának a tisztázásához először a Megváltó mibenlétét és az 

általa betöltött szerep kérdését kell megvizsgálni.

1010 A psperma alak rekonstrukciójában Layton (1989, 86) és Painchaut (1995a, 210) követem.
1011 A rekonstrukció konszenzus értékű Böhlig 1962, 100; Layton 1989, 86; Painchaud 1995a, 210.
1012 Painchaud a valentiniánus hagyomány egyházkritikájának tposzára utalt. Painchaud 1995a, 498.
1013Ehhez Painchaud 1995a, 498-499.
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A  megváltó  megjelenésértól  ezt  írja  a  szerző  (125,14-19):  plogos  Ge 

etJose  eouon  nim  aut\nnoouF  epeeiHwb  monon 

atreF\rkhrusse etbe petousooun an \mmoF  [J]1014 peJaF 

Je m\n peqhp etouonH ebol an auw pete \mpousouwnF 

senasouwnF

„A minden létező  feletti  Logoszt  egyetlen  céllal  küldték:  hogy kinyilatkozza  az 

ismeretlent.  Ő mondta:  semmi  sincs  elrejtve,  ami  ne lenne  nyilvánvalóvá,  és  ami  nem 

ismert, felismert lesz.”.  

A logosz terminus  és az idézet  (Mt 10,  26 és  párh.),  amely a  szinoptikusokból 

származhat – vagy eredhet akár a Q forrásból, ha elfogadjuk Tucket feltételezését1015 – a 

keresztény hagyomány hatását veti fel. De az ismeretlen kinyilatkozatása ezt kérdésessé 

teszi,  mert  a  terminus  vélhetően  az  ismeretlen  Atyára  vonatkozik,  aki  a  traktátus 

kontextusában az első és halhatatlan létező, az első Atya. A logosz kinyilatkoztatásának a 

célja  az  ismeret  átadása,  ennek  az  evangéliumi  hagyományból  származó  idézet  olyan 

keretet  ad,  amely  közelebb  hozza  a  keresztény  értelmezést,  de  a  fel  nem ismert  és  a 

felismert közötti feszültség a traktátus teológiájában mást jelent1016.

Ezt  a  különbséget  a  következő  mondat  támasztja  alá.  Mert  a  negyedik  faj 

missziójának  magyarázatát  így  fogalmazza  meg  a  szerző  (125,19-20):  „És  ezeket 

elküldték,  hogy  ismertté  tegyék  azt,  ami  elrejtett,  és  a  káosz  hét  hatalmát  és  ezek 

istentelenségét.”.  A  mondat  jól  láthatóan  megismétli  a  faj  küldetésének  céljában  a 

logoszról mondottakat, azzal a változtatással, amely a traktátus teológiájának kontextusába 

emeli az idézetet. A leleplezés célja a hét arkhón hatalmának és működésének leleplezése, 

és ezzel hatalmuk megsemmisítése. 

Röviden összefoglalva  azt  állapítható  meg,  hogy a traktátus  teológiája  szerint  a 

negyedik  faj  a  megváltó  feladatát  hajtja  végre.  Az  Atya  akaratából  születnek  a  földi 

világban,  de  kapott  feladatukat  csak  a  Megváltó  teremtői  tevékenysége  által  lesznek 

képesek  véghezvinni.  Ezek  alapján  megállapíthatjuk,  hogy az  a  teológiai  bázis,  amely 

alapján  a  szerző  a  saját  mitologikus  megváltás  teológiáját  megfogalmazta  szorosan 

kapcsolódik a teremtésben leírtakhoz. Ennek megfelelően különbséget látott a teremtett és 

a megváltott ember között, de ez a különbség az ismereten, a Megváltó művén nyugszik. A 

szerző koncepciója a hasonmás terminus értelmezéséből kiindulva fejthető meg, mert ezzel 

1014 A peJaF alak miatt, ehhez Bethge, Layton, Painchaud. 
1015 Tuckett 1986, 30.
1016A traktátus teológiai konstrukciójában alapvető az ismeret koncepciója, ennek elemzését lásd fentebb.
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a terminussal a szerző nemcsak meghatározza az eredet, az evilágban betöltött szerep és 

feladat,  és a szöveg későbbi részében kifejtett  sors1017 ebből kibomló jelentéseit,  hanem 

mindezekre magyarázattal is szolgál. 

A  mitologikus  megváltás  története  átfogja  az  eredet,  a  szerep  és  a  megváltás 

történetét.  Az  elemzés  eredményei  alapján  nemcsak  a  párhuzamosság  feltételezhető  a 

teremtés történetével1018, hanem a narratíva úgy értelmezhető, mint a teremtés történetének 

újraírása. Az új motívum, a megváltás azonban új perspektívát feltételez, és ez a Megváltó 

alakjának megfelelően érvényesül már az előkészítésen (az eredet és az evilági megjelenés, 

vagyis  a születés és az ismeret  hirdetésének első felvonása),  de a megjelenésével  válik 

megformálttá és világossá. Ez érvényesül a feladatban is. Vélhetően ez a koncepció áll a 

terminus bevezetésének hátterében.

Ennek megfelelően, a két antropológiai leírás értelmezhető a különböző források1019 

vagy több redakció1020 eredményeként, de egységként olvasva a traktátust – valószínűbb az, 

hogy  a  szerző  teológiai  perspektívájának  a  változását  illusztrálják,  és  ezek  logikus  és 

szükségszerű következmények.  Más szóval, a változás és az új terminus és a terminust 

magában foglaló koncepció bevezetése nem külső okra vezethető vissza, hanem belső, jól 

értelmezhető  teológiai  célt  szolgál.  A  hármas  antropológia  a  teremtésre  koncentrál,  a 

megváltó  által  teremtett  negyedik  faj  bevezetését  a  megváltás  koncepciója  tette 

szükségessé. Mindkét beszámoló tudatos és alaposan átgondolt mitologikus narratívában 

fogalmazódott meg.

1017 Erre a következő fejezetben részletesen visszatérek.
1018 Painchaud 1995a, 76-86.
1019 Bethge 1989, 14-16.
1020 Painchaud 1991, 217–234.
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 4.12 Az eszkatológia

„Az ítélet pedig ez: a világosság a világba jött, 

de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, 

mivel cselekedeteik gonoszak voltak.”

(Jn 3,18)

A tökéletesnek viszont, aki gyakorlattal rendelkező érzéket szerzett 

a jó és rossz megkülönböztetésére, szilárd eledel való 

(Zsid 5,14)

Az OM végidőkre vonatkozó tanításának középpontjában a Pisztisztől elhangzott 

jóslat áll, amely magában foglalja egyfelől az igaz ember (a Megváltó) megjelenését, és – 

kiterjesztve  a  negyedik  faj  értelmezésére,  ezek  által  is  –  szervesen  kapcsolódik  az 

arkhónok leleplezéséhez és elítéléséhez, és mindezeket egybefoglalva a hiányként (Sta) 

is definiált  világ felszámolását is implikálja.  Mindezen aspektusokat figyelembe véve a 

traktátus  eszkatológiai  tanítása  is  szorosan  kapcsolódik  a  teremtési  narratíva 

értelmezéséhez, és az abban implikált tartalmak kibontásaként értelmezhető.

A vizsgálat tárgyának szempontjából lényeges elem, hogy a kutatók többsége egy 

mára  már  elveszett,  a  ArchHyp  traktátussal  közös  forrást1021 feltételez,  egy  főként 

kozmogóniai  tárgyú  szöveget  (benne  a  csak  a  két  traktátusban  olvasható  Szabaóth 

elbeszéléssel), amelyben Norea1022 játszotta a fő szerepet. A fejezet első nagyobb részében 

először a traktátusban megjelenő apokalipszis teológiai megalapozását mutatom be, amely 

a  tanítás  bevezetésként  és  kereteként  funkcionál,  és  a  modern  kommentárok  nem 

kapcsolják  össze  a  szövegrészeket.  Ezt  követően  az  apokalipszis  motívumait  elemzem 

röviden a kutatástörténet főbb képviselőinek értelmezéseire támaszkodva. Végül pedig két 

motívum rövid ismertetésén keresztül a traktátus teológiájának lehetséges újszövetségi1023 

párhuzamaira  mutatok  rá.  A vizsgálat  célja  az  is,  hogy bemutassa  a  primér  forrásokat 

jellemző  apokaliptikus  eszkatológiának  a  traktátusban  megfogalmazott  típusát.  Ez  az 

aspektus  arra  világít  rá,  hogy  árnyalható  az  elterjedt  vélemény,  miszerint  az  iratok 

1021 Schenke feltételezését (The Phenomenon and Significance of Gnostic Sethianism. In: The Rediscovery of  
Gnosticism. II. Sethian Gnosticism. Layton, B. (ed.) Leiden, E.J. Brill, 1981, 596) átvette a modern kutatás, 
pl. Turner, J.B., Sethian Gnosticism and the Platonic Tradition. BCNH Section Études 6, Uni.Laval, Québec, 
Peeters, Louven, 2001, 166. A traktátus két olyan szövegre hivatkozik, amelyek Norea alakjához kötődnak: 
(Norea könyve, 102,12 és Norea logosza, 102,25), mindkettőt az arkhónok és tetteik leírásával kapcsolatban.
1022 Norea alakjához és a nevéhez kapcsolt könyvhöz és a szakirodalmhoz lásd a bevezető fejezetet. 
1023 Rövid leírásához lásd: Strobel, A., Apokalyptik/Apokalypsen IV. Neues Tetsament In:  TRE III 251-257 
Collins, A,J. szócikkét: Apokalyptik IV. Neues Testament. In: RGG I 594-595.
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eszkatológiai tanítása elutasította a jövőben bekövetkező véget, mivel a megváltásnak már 

a  jelenben  megtörtént  koncepcióját  és  ezzel  együtt  a  jelenbeli  eszkatológia  tanítását 

fogadta el. 

1.)

Az apokaliptikus motívumokat felvonultató szövegrész a traktátus utolsó részében 

kapott  helyet  a  szótériológiai  és  eszkatológiai  mítoszba  ágyazva.  Az  univerzális 

eszkatológia  jellemzőit  mutató  leírásban  az  apokaliptikus  irodalom  megszokott  jegyei 

tűnnek fel,  a Nag Hammadi könyvtár egyik leggazdagabb és legszíneseb katalógusát1024 

adva  a  gnosztikus  traktátusba  illesztett  apokalipszisek  motívumainak  (Tröger  is 

apokalipszisnek nevezte a szövegrészt1025). Az elbeszélési technika, a stílus és a motívumok 

alapján  a  zsidó  és  keresztény  apokaliptikus  irodalom hatására  következtethetünk,  de  a 

lehetséges források számbavételekor felmerült a gnosztikus hagyomány és a manicheizmus 

is1026.

Az  apokaliptikus  elemek  kereteinek  kidolgozásában  a  szövegnek  az  emberi 

történelem  leírására  szolgáló  fejezetei  (123,4-125,31)  is  lényeges  momentumokat 

tartalmaznak.  Ennek  kifejtésében  ad  magyarázatot  a  szerző  nemcsak  a  tökéletesek  (a 

szöveg  terminológiája  szerint  a  hasonmások)  és  az  arkhónok  eredetére,  hanem  az 

egyházban  megjelenő  ismeretre,  annak  hiányosságaira  is1027,  majd  a  Megváltó 

megjelenésével  és  az  általa  teremtett  új,  a  negyedik  emberi  faj  (a  királynélküliek) 

kategóriájának  bevezetésével  átformálja  a  traktátusban  korábban  kifejtett  antropológiai 

nézeteit. A különálló mítoszként is azonosítható részhez új időstruktúrát is alkot, amelynek 

fókuszában  a  megváltás  menetének,  a  mitologikus  üdvrendnek  a  történései  állnak.  A 

szótériológiai értelmezésre1028 épülő koncepció megfogalmazásában – a szöveg struktúráját 

és  frázisait  is  figyelembe  véve  –  az  ember  teremtése  és  megkísértésük  mitologikus 

narratívájában  már  elhangzott  elemei  ismétlődnek,  és  ezzel  az  eljárással  a  szerző   új 

1024 Bethge szerint egyetlen más Nag Hammadi irat sem szentel ilyen nagy teret az apokaliptikus motívumok 
és értelmezésének felsorakoztatásának. Bethge, 1975, 449.
1025 Tröger, Gnosis und Neues Testament. Evangelische Verlagsanstalt, Berlin, 1973, 35.
1026A kortárs hagyományokhoz lásd pl. Collins 1996 és Collins 1998. A lehetséges manicheus hatásra utal 
Bethge 1989, 16. 
1027Bethge terminológiájában a hamis vallás. Ehhez Bethge 1989, 24.
1028 Bethge 1975, 18 és Schenke, H.-M., Die neutestamentliche Christologie und die gnostische Erlöser. In:  
Gnosis  und Neues Testament.  Ed. Tröger,  K.W. Güttersloh,  1973, 205-25, és  itt  megjegyezhetjük,  hogy 
Ehrman,  B.D.  is  az  apokalipszisek  és  a  kapcsolódó  irodalom  kategóriájába  sorolta.  Lost  Christianities. 
Oxford Uni. Press 2003, XV.
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narratívát1029 hozott  létre  azért,  hogy  új  szemszögből  elmesélve  az  ember  teremtését, 

előkészítse a terepet a megváltás bemutatásának.

A szerző először röviden azt mondja, hogy mikor az anyagból formált Ádám utódai 

elsokasodtak és a világ betelt, az arkhónok uralkodtak felettük, és tudatlanságban tartották 

őket1030 (123,34-124, 4). Ezt követően magyarázza a halhatatlan emberhez tartozók sorsát 

(124,4-11:  

aS  pe  paition  paei  pe  epei  peiwt  \naqanatos 

sooun Je auSta Swpe ebol H\n tme Hrai+ H\n naiwn m\n 

poukosmos 

„milyen okból? ezért, mivel a halhatatlan atya tudja, hogy az igazságból egy hiány 

jelent meg az aiónokban és világaikban.” 

etbe  pai+  \ntareFouwS aouwsF  \n\narxwn  \mptako 

Hitn  nouplasma  aFJoou  \nnet\neine  eHrai+  epkosmos 

\mptako ete naei ne \mp\n\a \nbalHht \nkouei \mmakarios 

„Ezért,  amikor  ő  (  ti.  a  halhatatlan  atya)  akarta  (hogy)  elpusztítsa  a  romlás 

arkhónjait  a  teremtmények  (plaszma)  által,  elküldte  hasonmásaitokat,  az  áldott,  kicsi, 

ártatlan szellemeket a pusztulás világába.”.

Az idézetben a szerző a „Milyen okból?” kérdésre felel, és alapjaiban a gnosztikus 

predeszticáció-gondolatának egyik megfogalmazását adja, amelynek középpontjában nem 

a sorsnak való kiszolgáltatottság áll (hiszen ez utóbbi megszemélyesült alakja a teremtett 

világban áll, függetlenül az arkhónok munkáitól), hanem az  atya akaratának betöltése. 

Az  első  Atya  parancsához  fűzött  mitologikus  magyarázat  nem  egyszerűen  a 

születés és a világi létezés okát mondja ki, hanem egyszerre a célját is, amelynek foglalata 

az ismeret hirdetése és az evilág és urai feletti ítélet kimondása. Bethge megfogalmazását 

parafrazeálva mondhatjuk azt, hogy a szerző mondatával létrehozza az alapvető kettősséget 

a gnosztikusok és nem gnosztikusok között, amely a traktátus alapmeghatározottsága1031. 

Az  Atya  akaratára  történt  rövid  utalással  a  szerző  sajátos  üdvtörténeti  nézetének 

alátámasztására  törekedett  és  ezzel  az  utalással  próbálta  feloldani  azt  a  látszólagos 

ellenmondást, amelyet a mitologikus nyelv a fenti és lenti, a fény és a sötétség világainak 

dualitásáról  képes  kifejezni.  Mert  a  dualitásból  csak  a  fentről  (a  fényből)  származók 

1029 A  szövegrész  csak  részben  fedi  le  a  Painchaud  felosztásában  az  epilógust  (123,  31-33  és  124,4).  
elemzéséhez lásd a korábbi fejezetet.
1030Ezt vonatkoztathatjuk a világi démoni megszállotsságára. Ehhez vö. az arkhónokról írott elemzést.
1031Bethge 1989, 17-18.
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juthatnak vissza a fenti világba és a lenti teremtett világnak és minden, evilághoz tartozó 

létezőnek pedig a teljes  és totális  megsemmisülést  kell  elszenvednie1032.  Más szóval  az 

Atya  ismerete  és  akarata  szolgál  a  teremtés  létrejövésének  és  fennállásának 

magyarázataként, és nem a primér forrásokban elterjedtebb és gyakran visszatérő formulát 

olvassuk,  amely  az  atya  szeretetére  és  bőségére  utal  (pl.  a  JánAp)  az  égi  világ 

kibomlásakor, hanem a lenti világot is az első Atyához kapcsolja és ennek idejét is az ő 

akarata szabja meg. A fenti világhoz kötődő hiány vagy hiba – a szerző mindkét terminus 

használja –, eleve magában hordja a pusztulást, de ez teszi lehetővé a világ létrejöttét és 

jelenti  ugyanakkor  a  biztosan  bekövetkező  megsemmisülést  is  és  ezzel  a  visszatérés 

lehetőségét a teljesség világába.     

A  pusztulásra  ítélt  arkhóni  világ  magyarázatának  következő  szembetűnő 

különösségét az adja, hogy az elküldött  lelkekből  a Megváltó által  teremtett  és fentebb 

bemutatott  negyedik  fajhoz  kapcsolódik  az  ítélet  beteljesítése,  amely  lefedi  Pisztisz 

proklamációját1033. 

Közöttük és belőlük teremtette a Megváltó (a Logosz) a király nélküli fajt, az által, 

hogy az ismeretlenről prédikált  (125,14-16) Krisztus evangéiumi szavait  idézve: „Nincs 

semmi  elrejtett,  ami  ne  lenne  nyilvánvalóvá,  és  ami  ismeretlen  volt,  ismertté  válik.” 

(125,17-19)1034.  A  traktátus  korábbi  antropológiai  és  antropogóniai  narratíváihoz  a 

szótériológia  aspektusából  értelmezve  szervesen  illeszkedő  leírásban  a  negyedik,1035 a 

királynélküli faj jellemzéséhez szorosan hozzátartozik, hogy: 

seo  de  \n\rro  H\m  pqnhton  Hws  aqanatos 

sena\rkatakrine \n\nnoute \mpxaos m\n noudunamis

„ezek királyok  a halandók között  mint  halhatatlanok,  ők ítélik  majd  el  a  káosz 

isteneit és azok erőit” (125, 11-14). 

1032 Az éles determináltságot sugalmazó koncepció keretein módosít a szerző a traktátus záró mondataival. 
Magyarázatához a későbbiekben még visszatérek. 
1033 Ehhez lásd az ismeret koncepciójának elemzését. Most elegendő annyit megjegyezni, hogy az elemzett 
szövegrészben az ismeret első fokát a hasonmásság hirdetése és felismerése adja, az, hogy az emberek a  
halhatatlan ember tagjaiként vannak a világban. Ez a kérdés indította el fentebb a szerző beszámolóját. Erre 
épül  a  Megváltó  munkája,  az  atyának  és  akaratának  megismertetése  és  az  új  faj  által  kimondott  ítélet  
végrehajtása. 
1034 A mondat értelmezéséhez lásd fentebb, vö még Tuckett 1986, 30. A fentebbi elemzést azzal egészíthetjük 
ki, hogy az idézet vonatkozhat arra is, hogy a sötétség tettei nyilvánvalókká lesznek a világosságban, amely  
magában hordja az ítéletet. 
1035 Böhlig szerint itt manicheus befolyással kell számolnunk. Az ő értelmezését vette át Bethge is (1975, 
438-439).
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Az,  hogy  az  új  faj  az  egyházban  jelenik  meg,  vélhetően  polemikus  utalás  a 

keresztény egyházra, de más gnosztikus iskola ellen is íródhatott1036, talán a valentiniánus 

értelmezéssel szemben illesztette be a szerző a redakció során, hogy ezzel is kifejezze saját 

tanítását1037 (124,27-32).  A  magok  keveredése  az  egyházban  megjelenő  tévtanításokra 

utalhat, amelyek hatástalanná teszik a megjelenő igaz ismeretet, de vonatkozhat az ember 

teremtésére is, mivel a két leírás struktúrája és terminológiája erős hasonlóságot mutat1038.

A narratíva következő soraiban a szerző a Logosz funkciójához hasonló szereppel 

ruházza  fel  a  fentebb  említett  kicsinyeket,  áldottakat  (hasonmásokat),  ugyanis  az  ő 

küldetésüket is abban látja, mint a Logoszét: ismertté kell tenniük, azt, ami el van rejtve, 

valamint a káosz hét hatalmát és istentelenségüket, hogy így legyenek halálra ítélve1039. Ez 

utóbbi a fentebb röviden bemutatott első Atya akaratának teljesítése.

Az apokaliptikus nézetek felvonultatásának kezdőpontja éppen ezért lehet a Logosz 

megjelenése, aki létrehozva a királynélküli fajt megnyitja az utat a végső beteljesedés felé. 

2.)

Az  apokaliptikus  sémában  az  idők  beteljesedésekor  (szünteleia)1040 a  vég 

kezdetének  jele  egy hatalmas  erejű mennydörgés,  amely  megrázza  az  egész  világot  és 

hatása, mint az örvény ránt magával minden evilági teremtményt: a zsoltáros hangját idéző 

terminológia szerint  félelemmel  és reszketéssel  tölti  el  az arkhónokat,  az  angyalokat,  a 

démonokat és az ő embereiket1041 is (125,32-126,4)1042. A felkavarodó teremtményi rend is 

ezt  tükrözi:  háború  tör  ki  a  föld királyai  között,  a  kiontott  vértől  megittasul  a  föld  és 

felkavarodnak a tengerek (126,4-10). 

Az evilág végének kulcsszava a szünteleia, amely jelenthet a traktátusban általában 

véget,  akárcsak  a  káosz  egeinek  végét  is1043,  Painchaud  véleménye  szerint  a  első 

1036 Böhlig értelmezése szerint gnózis különböző megjelenése a nagy prófétákra és vallásalapítókra utal, a 
különböző idő- és térbeli fellépésüket mutatja be, ahogyan ez a Kephalaia prológusában olvasható. Böhlig 
1962, 100-101. A magok összekeveredésének toposzát korábban a traktátus a növények és állatok 
teremtésével kapcsolatban is (111,21-28).
1037 Ehhez lásd a fentebbi fejezetet, és vö. még Bethge, 1975, 439 és Painchaud-Janz 1997, 439-460.  
1038 A testi ember teremtésének értelmezéséhez lásd fentebb a hármas antropológia elemzését. 
1039 A hatalmak elítélésének frázisa visszatérő elem a traktátusban. Az a röviden felvillantott tanítás, mely 
szerint itt a hasonmások társmegváltó szerepet kapnak, vélhetően újszövetségi eredetre mutat (előfordul a 
páli levelekben, de ez állhat pl. a Jn 4,36-37 mögött is. Elemzéséhez lásd fentebb.
1040 Megjegyezhetjük, hogy a szerző teológiai konstrukciójában különbséget tett a világ (kozmmosz) betelése 
és az idők teljessége között, a két kronológiai ponthoz rendelte a Megváltó megjelenését és a végidőt.
1041 A terminológia alapján a teremtett rendet érinti a pusztulás, amellyel alig észrevehetően, de határt von a  
gnosztikus és nem gnosztikus emberek között is.
1042 A szöveg párhuzama az AH 97,10-13-ban olvasható, de az apokaliptikus klisék miatt nem feltétlenül 
bizonyíthatja a közös forrás használatát, ehhez vö. pl. Painchaud 1995a, 509.
1043 A zsidó és keresztény hagyományban a messiási kor jelei között szerepel. További párhuzamokkal lásd 
Böhlig 1962, 104.
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hagyományréteg  kulcsszava,  amelyet  bizonyít,  hogy  számos  helyen  előfordul  a 

traktátusban1044.  A vég  kezdetének  jelei  az  elterjedt  apokaliptikus  kliséket  használja:  a 

háborúk, vér és háborgás. A motívum elterjedt az apokaliptikus hagyományban, de ismerik 

az ó- és újszövetségi  iratok is  (pl.  Hag 2,22;  a  Mt 24,6,  Lk 21,10 és a  Jel  16,14-22). 

Szövegünk szerint a föld királyai (talán az arkhónok1045) kelnek fel egymás ellen, és a föld 

megittasul a kiontott vértől (Isa 34,7) és a tengerek is felkavarodnak, vö. Lk 21,25).

A  következő  elkülöníthető  egység  a  traktátus  befejező  szövegrésze  Painchaud 

értelmezése szerint a végső apokatasztaszisz (126,4-127,17)1046, amely a prológus (és az 

első réteg) terminusait (az egész hely, a káosz, az első mű, ami az árnyék utáni) használja, 

de kimutathatók az első és a második redakció nyomai is. Az első redakciót a 126,4-12 

őrzi,  amelyben  az apokaliptikus  irodalom megszokott  képei  írják le  az égi  szférákat  is 

érintő kozmikus katasztrófát (vö. pl. Mk 13,24-25; Jel 6,12-13, de ide sorolhatók még az 

Agg és Isa képei is). és a pusztulással a Nap, a Hold és a csillagok, az égi jelzők sorsa is  

megváltozik:  az  implicit  Mt  24,29  (Mk  13,24-25)  idézetet  rejtő  mondat  szerint  Nap 

elsötétül, a Hold elveszti fényét, és az ég csillagai elhagyják pályáikat (126,10-12). 

A  kozmikus  katasztrófa  értelmezéséhez  meg  kell  jegyeznünk,  hogy  a  traktátus 

korábban  Szophia  teremtményeiként  mutatta  be  az  égitesteket  (112,  1-10)1047,  amely 

egyfelől  azt  jelenti,  hogy  a  szerző  ebben  a  narratívában  nem  mitologizálta  és 

perszonifikálta  ezeket  az  erőket,  szemben  az  általános  gnosztikus  tendenciával. 

Értelmezése  inkább a kortárs  hagyományoknak megfelelően a bukott,  az  égből  levetett 

angyalokként,  démonokként  kezeli  az  arkhónokat  (121,  30-35,  de  erre  a  későbbiekben 

visszatérek).  Ez alapján megerősíthetjük Bethge álláspontját,  amely szerint  itt  egy nem 

gnosztikus forrást használt a szerző1048, és azzal egészítjük ki, hogy a Szophia narratíva is 

szerepet játszhatott a kozmikus katasztrófa leírásában.

A mennydörgés újbóli említésekor a szerző sajátos teológiai üzenetét is hozzáfűzi a 

történések leírásához,  mert egy nagy erő (dünamisz)1049 megjelenésével kapcsolja össze, 

amely a  káosz minden  erejénél  hatalmasabb,  és  arról  a  helyről  érkezik,  ahol  a  nő ege 

(sztereóma)  van.  A traktátus  teológiájában ez a teogóniai  részhez  mutat  vissza,  mert  a 

1044 Painchaud 1995a, 508-509.  
1045 Bethge 1975, 453.
1046 Painchaud 1995a, 510-511
1047 Ez  a Genezis  teremtéstörténetének  szó szerinti  értelmezési  réteghez  tartozik,  de emellett  létezik egy 
allegorikus  értelmezés  is  a  szöveg  kozmológiai  részében,  ehhez  lásd  fentebb,  a  teremtés  napjainak  
értelmezését.
1048 Nem specifikálja  a  forrást,  csak  arra  utal,  hogy  mind a  zsidó,  mind a  keresztény  hagyomány  kínál 
példákat. Bethge 1975, 454.
1049 A terminus közös az Eugnósztosz tanlevéllel, Painchaud értelmezése szerint ez is a két Nag Hammadi 
szöveg összetartozását bizonyítja. Painchaud 1995b, 81-101.
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nőihez  kapcsolt  erő  „miután  az  első  művet  megalkotta,  akkor  leteszi  majd  a  gondolat 

(epinoia)  bölcs  tüzét,  és  felölti  a  pusztító  (esztelen)  dühöt  ”  ( \ntare th tamio 

\mpSorp  \nergon  snakw eHrai+  \mpkwHt  \nsabe  \nte  tepinoia 

snaT Hiwws \nouorgh \mmntaqht (126,13-19). 

A bölcs tűz közismert  az egyházatyák és egyházi  írók műveiben is, vélhetően a 

sztoikus  hagyományból  származó  terminus1050,  a  traktátusban  eszkatológiai 

konstrukciójában nem játszik döntő szerepet. A valentiniánus eszkatológia sarokkövének 

Irenaeus  által  leírt  mítoszt  (Adv.haer  I,7,1)  tartják,  amelyben  szerepel  a  világégés 

motívuma és a tűznek a traktátusban is megjelenővel közös sajátossága, hogy az anyag 

teljes  pusztulását  idézi  elő1051.  Az  epinoia és  az  orgé között  feszülő  ellentét  azonban 

nehezen feleltethető meg az alapjaiban negatívan értékelt teremtési folyamatnak. Bethge 

javaslata, hogy az etikai szférából érkező fogalompár a gnosztikusok sorsát hivatott jelezni, 

és az epinoa a megszabadulásukat jelzi, míg az arkhónok pusztulására az eszkatologikus 

harag vonatkozik,  amelyben az utóbbi  nem a a világot  elégető  tüzzel  áll  kapcsolatban, 

hanem a Pisztisz Szophia c. traktátusban is megjelenő, és a bűnöktől megtisztító tűzzel1052. 

De a harag az újszövetségi teológia hatásáról is tanúskodhat, pl. a Jel (6,17; 11,18), Kol 

(3,6) versei, amelyekben csak a bűnösökre, a hitetlenekre sújtó ítéletet jellemzi1053. 

Az evilág rendjének felszámolása a következő lépés, amely az arkhónok elűzését és 

megsemmisülését  jelenti.  A harag után  a  mélység  áll  a  leírás  középpontjában (126,22-

127,2): a planetáris rend megszűnése a kozmológiai rend eltűnését is jelenti,  a traktátus 

szerint: a nő (Pisztisz Szophia) és az első arkhón által teremtett arkhónokat (a káosz istenei 

126,20-21) Pisztisz elítéli és a mélységbe veti. A gonosz erők mélységbe vetése szintén az 

apokaliptikus  hagyomány  kliséi  közé  sorolható,  amelyet  szerzőnk  saját  mitologikus 

elbeszélésének megfelelően formált át.

A következő sorok szerint azonban egymás ellen támadnak1054, és az arkhigenetór, 

a  teremtő  keze  által  vesznek  el:  eltöröltetnek  gonoszságaik  (adikia)  miatt1055:  olyanok 

1050 Van Unnik véleménye szerint a sztoikus kozmológiákból származik, ismeri Alex.Kelemen, Órigenész, 
Minucius  Félix,  Tertulliánusz  stb.,  vö.,  The wise Fire in  a  Gnostic Eschatological  Vision.  In:  Kyriakon. 
Festschrift Johannes Quasten. Granfield, P.-Jungman, J.A (eds.) Münster, 1970. 277-288.
1051 Az előfordulásokhoz Attridge 184.
1052 A pontos helyekhez és a magyarázathoz, lásd Bethge 1975, 456 
1053 Az értelmezéshez az első arkhón női társa, Pronoia Szambatasz is hozzáilleszthető, mert alakján keresztül 
a mitologikus hagyományból ismert az epinoia és pronoia kettősség használata is felmerülhet.
1054 Ehhez hasonló motívum megjelenik az Irenaeusnál fennmaradt ophita beszámolóban, de ott a harc az 
elsőségért tör ki. Ehhez a későbbiekben visszatérek.
1055 Painchaud a terminus (adikia) miatt utal a Szabaóth elbeszélésre, és a trónra emelésével előálló igazság-
igazságtalanság bipolaritásra (1995a, 516), de a leírás nem következik, hogy arkhónokra különböző sors vár. 
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lesznek,  mint  a tűzhányók1056,  elemésztik  egymást,  amíg el  nem pusztítja  őket ősatyjuk 

(arkhigenetór). Mikor elpusztította őket, önmaga ellen fordul és elpusztítja önmagát is. És 

egeik egymásra zuhannak, és erőik tűz által égnek el, és aiónjaik is megzavarodnak. És az 

ő  ege  lezuhan  és  kettéhasad1057”  (senaSwpe gar \nqe \nnitoou etJere 

kwHt  \nseouwm  \nsa  nouerhu  SantouwJ\n   ebol  HitootF 

\mpouarxigenetwr Hotan eFSanoJnou FnakotF eroF ouaaF 

\nFoJneF  SanteFwJ\n  auw  nou\mphue  naHaeie  eJ\n  nouerhu 

auw \nte [u] noudunamis rokH  \noukeaiwn1058 senaSorS\r auw 

teFpe? naHaeie \ns\rsnau 126, 23-35)1059

A  mélység  elpusztulásával  minden  megsemmisül,  ami  a  romlandóságot 

hordozhatja,  ez  vélhetően  egyet  jelent  az  anyag  és  a  káosz  elmúlásával.  Az 

apokatasztaszisz gondolatköréhez köthető gondolat zárja a traktátust, amely az evilágban 

lakozó  fény  sorsát  mutatja  be  az  evilág  megszűnése  után  A  mitologikus  nyelv 

szimbolikájában  a  fény  és  a  sötétség  kettősségének  megszűnése  során  a  fény  teljesen 

elpusztítja a sötétséget és az olyan lesz, mint ami sohasem volt (126,35-127,1). A traktátus 

osztja ugyan a kortársak között is elterjedt két aiónról szóló tanítást,  ezek azonban nem 

egymást  követik,  hanem  vertikális  séma  szerint  rendeződnek  el,  fenti  és  lenti  világot 

jelentenek, és már a teremtéssel előáll a kettősség. Az anyagi világ megszűnése a szellemi, 

égi világ restaurációját és megerősödését jelenti, és ezért is nem jelenik meg a bevezetőben 

is  említett  és  a  primér  források beszámolóiból  hiányzó  elemnek  tekinthető  új  teremtés 

gondolata.  Az  apokalipszis  kozmikus  keretek  között  zajlik,  ég,  föld  és  az  alvilág  is 

megsemmisül, és csak a fény szellemi birodalma és a hozzá tartozók maradhatnak meg. 

A kettősség újra a prológus és a bevezető szavaira utal vissza (97,4-98,11 és 98,1-

99,2), a fény elpusztítja a sötétséget, amely olyan lesz, mint ami sohasem volt és „a mű, 

ami utáni a sötétség, megszűnik. A hiány ki lesz tépve gyökerével, le a sötétségbe. És a 

fény  visszatér  majd  gyökeréhez”  auw pergon  \nta pkake ouhH \nswF 

Fnabwl ebol auw pSta napwrk HateFnoune epit\n epkake 

auw pouoein na\ranaxwrei eHrai+ eteFnoune (127,1-5). 

1056 A vulkánokhoz hasonlított pusztulásuknak nincs párhuzama, ehhez lásd Bethge, 1975, 458. Painchaud a 
hénochi hagyományt sejti a kép mögött (1995a, 517).
1057 Painchaud a \ns\rsnau terminus alapján a templom kárpitjának kettéhasadására (Mt 27,51 és Mk 15,38) 
utal (1995a, 519), amelyet megerősít a bevezetőben az ég és a függöny összekapcsolása (98,20-21). 
1058Az  noukeaiwn alak rekonstrukciója Layton,  1998, 90, Painchaud módosítja:   \noukeaiwn 
(1995a, 214).
1059 A  követekező  töredékes  sorok  rekonstrukciói  alapján  a  mélységbe  zuhannak  az  egek,  amely 
megzavarodik (felfordul).
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A hiány

A hiány (gr.  ὑστέρημα) a primér források terminológiájában a bukott  teremtés 

világának leírásában meghatározó és visszatérő elem, ahogyan a vele összekapcsolt gyökér 

is1060, amely vélhetően a valentiniánus terminológiát tükrözi1061. 

A traktátus teológiai  konstrukciójában ez a terminus lefedi a világ státusát. Ez a 

terminus jelzi Pisztisz cselekedét (99,30), amely kiváltó okként áll a világ megjelenésének 

folyamatában. Pisztisz proklamációjában az arkhón által  teremtett világ szinonímájaként 

tér vissza (103,26). Az Atyának az áldott szellemeket a világba küldő parancsát a hiány 

megszüntetésének terve indokolja, és ezért szótériológiai szerepkört is betölt (124,6). És 

utolsó megjelenése a világ pusztulásának záróköve,  mert  megszűnésével  a fény visszér 

gyökeréhez (127,3).

Más  szóval  a  hiány  terminus  a  traktátusban  az  anyagi  világ  státusának, 

természetének és sorsának is enigmatikus kifejezése, és jelentősége a traktátus teológiai 

konstrukciójában megkerülhetetlen. 

A végkifejlet

A hiány megszűnése, betöltése után már nem marad más hátra, csak a fenti világ 

kiteljesedése: „És megjelenik a nem teremtett (agennétosz1062) dicsősége és betölt minden 

aiónt,  amikor a prófécia (prophéteia) és a történet  (hisztória)1063 azokról,  akik királyok, 

ismertté lesz és beteljesedik azok között, akiket tökéleteseknek neveznek. Azok pedig, akik 

nem lettek tökéletesek a nem nemzett atyában, dicsőségüket aiónjaikban és a halhatatlanok 

királyságaiban kapják meg. De ők sohasem lépnek be a királynélküliségbe” (127,5-14). 

auw  peoou  \mpagennhtos  naouwnH  ebol  auw 

FnamouH \nnaiwn throu  erSa tprofhteia m\n Jistoria 

\nneto  \n\rro  Gwlp  ebol  auw  \nsJwk  ebol  Hit\n 

netoumoute eroou Je teleios nete \mpou\r teleios de 

1060 Előfordulásaihoz lásd Bethge, 1975, 462. 4.lj. 
1061 Painchaud utal még a TacTrip, az IgEv és FülöpEv részeire 1995a, 521.
1062 Bethge  szerint  az  agennétosz az  első  atya  jelzője  (1975,  463),  de  véleményével  szemben  meg kell 
jegyeznünk, hogy krisztológiai cím is lehet. Painchaud az Eugnósztoszban olvasható párhuzamot mutatja ki,  
1995a, 521-522.
1063 Painchaud a Szentírást sejti a próféciák és történetek mögött, 1995a, 523.
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H\m pagen<n>htos1064 eiwt1065 senaJi \nnoueoou H\n nouaiwn 

auw H\n \mmnt\rro \nnatmou  senabwk de an eneH eHoun 

etm\ntat\rro 

A tökéletesek és nem tökéletesek megszabadulására és a kettő közötti hierarchiára 

koncentráló  leírás  az  eljövendő  időre  ígéri  a  felemelkedést,  és  nem  már  megtörtént 

megváltásról beszél. A traktátusban korábban elhangzottak alapján a király nélküli faj az 

Atya szent helyére kerül, a nyugalomba, amely a fentebb idézett sorok szerint a pléromával 

esik egybe1066. Az apokaliptikus eszkatológia sajátos vonása, hogy a leírás alapján három 

csoportot  különböztet  meg,  ami  talán  a  valentiniánusok  három  emberi  kategóriájának 

(szellemi, lelki és anyagi faj) visszhangja lehet, bár az is elképzelhető, hogy éppen ezzel 

polemizálva  vezette  be  a  szótériológiai  részben  a  negyedik,  királynélküli  faj 

kategóriáját1067.  Az  anyagi  teljes  megsemmisülése  feleltethető  meg  a  bűnösök 

büntetésének, ezen kategória mellett a tökéletesek és nem tökéletesek közötti hierarchia 

alapján  gondolhatunk  a  lelki  és  szellemi  kategóriák  sajátos  használatára.  A 

királynélküliségbe  és  a  halhatatlanok  királyságába  tartozás  a  tökéletesség  és  a 

tökéletletenség alapján következik be, örök érvényű és megváltoztathatlan. 

A traktátus záró sorai összefoglalják a gnosztikus determinizmust (predesztinációt) 

más gnosztikus szövegekhez mérten árnyaltabban megfogalmazó teológiai  nézetet,  nem 

nélkülözve az etikai konnotációkat, és talán a páli teológia ismeretét (pl. Kol 1,10) sem: 

„mert mindenkinek arra a helyre kell mennie, ahonnan jött. Mert minden egyes ember tette 

és  ismerete  által  teszi  ismertté  természetét”  Hap\s gar etre ouon nim bwk 

eptopos  \ntaFei  ebol  \nHht\F  poua  gar  poua  ebol  H\n 

teFpracis m\n teFgnwsis naGwlp ebol nteFfusis, 127,14-17).        

1064 A  kódexben: pagenhtos,  a  javítás  konszenzus  értékű,  Böhlig  1962,  108;  Layton1989,  92; 
Painchaud 1995a, 216.
1065Böhlig neiwt-ra módosítja az alakot, Böhlig 1962, 108.
1066 A Nag Hammadi traktátusokban az anapauszisz lehet állapot és hely is (vö. pl. Bethge, 1975, 440-441), a 
traktátusban nem választható szét a két értelmezés.
1067 Painchaud redakciós hipotézisének egyik támasza, ehhez 1995a, 115.
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 5 A TRAKTÁTUS DATÁLÁSÁNAK KÉRDÉSE

Bevezetés

Mivel  a  traktátus  datálásához  nem  áll  rendelkezésre  sem  külső,  sem  belső 

megbízható  és  kézzelfogható  adat,  kivéve  a  traktátust  tartalmazó kódex elkészülésének 

idejét,  a traktátus  megírásának vagy elkészülésének kronológiai  elhelyezésére csak más 

szövegekkel való viszonyának tisztázása által nyílik lehetőség.

A kérdés három megközelítési móddal vizsgálható. 

(1) A hagyományhoz sorolt forrásokkal való összevetés (ezt nevezhetjük belső 

kapcsolatrendszernek), amely a könyvtár traktátusaihoz viszonyítva próbálja elhelyezni az 

iratot.

A külső forrás bevonása két megközelítést tesz lehetővé egy vagy több feltételezett kortárs 

szöveghagyomány vizsgálata alapján. Vagy

(2) az  egyházatyák  beszámolóin  alapuló  feltételezett  rokonságot  vagy 

hasonlóságot térképezzük fel, amely a hereziológiai beszámolókhoz kapcsolhatja az iratot 

(ez az ophita, naasszénus, barbelóita, séthiánus szektákhoz való viszony kérdésköre). Vagy 

pedig

(3) lehetőség szerint azonosítjuk a külső kortárs szövegeket, vagy az ezekben 

megjelenő narratívákat. Ebben a megközelítésben a traktátus és az apokrif és a keresztény 

hagyományhoz való viszonyrendszer tisztázható. 

A kronológiai  kérdés  vizsgálata  a  traktátus  teremtési  narratívájának  eredetére  is 

választ kínálhat. Ebből a szempontból közelítve a vizsgálat eredményei alapján a traktátus 

genealógiájához juthatunk közelebb, és ugyanakkor a dolgozat korábbi részében felvezetett 

terminológiai kérdéshez is. A kérdés vizsgálatának jelentőségét az adja, hogy a traktátus 

datálásának  kérdéséhez  vonhatók  le  következtetések  egyfelől  a  feltételezett  forrás 

azonosításában,  másfelől  pedig  a  traktátusnak  a  primér  forrásokhoz  és  a  kortárs 

hagyományokhoz való viszonyrendszerének tisztázásához  is segítségül szolgálnak.

 

310



 5.1 Az ophita hagyomány

 5.1.1 A hipotézis

A traktátusnak az egyházatyák beszámolóiban említett ophita hagyományhoz való 

viszonyának  kérdése  nemcsak  a  traktátus  kronológia  szempontjából  lényeges,  hanem 

tisztázása  ahhoz  is  hozzásegít,  hogy  a  traktátus  teremtési  narratívájának  eredetét 

közelebbről meghatározzuk.  

Ez a traktátusban olvasható mitologikus anyag genealógiájának kérdéséhez tartozik. 

A kérdés  megfogalmazása  azért  is  jelentős,  mert  a  modern  kutatástörténetben jellemző 

módon  a  traktátus  besorolása  kérdéses  vagy  bizonytalan  státusban  állt1068,  mivel 

mitologikus narratívájában mind a valentiniánus, mind a séthiánus hagyományhoz sorolt 

elemek, motívumok, alakok, mitologikus történetek megtalálhatók. 

Ebből  a  szempontból  vizsgálva  a  traktátus  két  megoldási  lehetőséget  kínál.  A 

fentebb  részletesen  bemutatott  modern  kutatástörténet  eredményeit  összefoglalva  azt 

állapíthatjuk  meg,  hogy  vagy  összefoglalásként,  kompendiumként1069 vagy  redakciók 

eredményeként1070 értékelték a szöveget.

Ebben a kontextusban játszik döntő szerepet az ophita hagyományhoz való viszony 

kérdése1071. Jelentősége azzal is igazolható, hogy az egyházatyák beszámolói szerint ez a 

hagyományanyag vagy legalábbis annak az Irenaeus által ismertetett (talán első) variánsa 

megelőzte  mind  a  valentiniánus,  mind  a  séthiánus  rendszerek  létrejöttét,  sőt,  azok 

előkészítéseként szolgált1072.  

A fejezet  elemzésének alapjául  szolgáló hipotézis  az,  hogy a traktátus  teremtési 

narratívája  nemcsak,  hogy  értelmezhető  az  ophita  hagyomány  alapján,  hanem  főbb 

tanításai ennek a hagyományanyagnak a variánsaként is megközelíthetők. Ez kiterjed olyan 

tanításokra  is,  amelyek  csak a  traktátusra  jellemzőek és nincs  párhuzamuk más primér 

forrásban. 

1068 Ehhez lásd, pl. Schenke 1981, 588–616. 
1069 Bethge 1989, 12.
1070 Painchaud 1991, 217–234.
1071 A kérdés a kezdetektől jelen van a modern kutatástörténetben, a traktátussal kapcsolatban a legújabb 
hipotézis megfogalmazása Rasimus nevéhez kötődik (2009).  Ehhez lásd fentebb a kutatástörténetről  és a  
terminológiáról szóló fejezeteket.
1072 Ez  az  eredmény  Rasimus  monográfiájában  fogalmazódott  meg,  aki  a  séthiánus  hagyománytól 
elkülönítette azt az iratcsoportot, amelyet laytoni terminológiával klasszikus gnosztikusnak nevezett. Ehhez 
lásd a dolgozatban használt terminológiáról szóló fejezetet.    
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A megfelelés  azonban nem teljes,  és  a  traktátus  esetében  számolnunk  kell  más 

ismert irányzatok hatásával is, bár az ophitákhoz mérten jóval kisebb mértékben vehetők 

számításba1073. 

Az  egyezések  és  hasonlóságok  feltérképezése  azt  is  megvilágítja,  hogy  a 

traktátusnak  az ophita  hagyománnyal  közös vonásai  közül  a  legtöbb csak a  traktátusra 

jellemző, és a traktátushoz kapcsolt rokon szövegekben (JánAp, ArchHyp, Eug, SJC) nem 

találhatók meg. Ezek az eredmények kiegészítik a következő fejezet anyagát,  amelynek 

tárgya a primér forrásokhoz való viszony.

A  hipotézis  érvényessége  két  oldalról  támadható.  Az  első,  hogy  az  esetek 

többségében  nincs  szó  teljes  megfelelésről.  A  második  érv  pedig  az,  ami  lényegileg 

kapcsolódik az elsőhöz, hogy a különbségek magyarázatához az eddigi kutatástörténetben 

főként más iskolák mitologikus vagy teológiai anyagát használták.

 

 5.1.2 Kutatástörténet

Az ophita  hagyomány és  a  traktátus  viszonya  a  kutatástörténet  egyik  visszatérő 

toposza.  Már  a  legkorábbi  értelmezésekben  is  feltették  azt  a  kérdést,  hogy  milyen 

kapcsolat van a traktátus mitologikus koncepciója és az ophitákra vonatkozó beszámolók 

között1074.  A kérdéshez  az  is  hozzá  tartozik,  hogy a  korai  modern  szakirodalomban  az 

„ophita”  terminus  alatt  nemcsak egy csoportot  vagy irányzatot,  hanem az  antik  gnózis 

kezdeti formáját értették1075. A kígyó alakjának kitüntetett szerepet juttató irányzatokat is 

nevezték  „ophitá”nak1076.  Leisegang  monográfiájában  önálló  fejezetetben  foglalkozott  a 

kígyó  tisztelőinek  csoportjával  és  megállapításait  részben  Jonas  monográfiájában  is 

megtaláljuk.  Bousset  szintén  a  gnózist  lefedő  terminusként  használta  az  ophita 

megjelölést1077. 

A kérdés  bemutatásának első lépésében a  traktátusnak az ophita  hagyományhoz 

való viszonyát vizsgálom. Az ophita mitológia rekonstruálásának alapját az irenaeusi és az 

órigenészi  szövegek  adják.  A  traktátus  és  az  ophita  hagyományanyag  közötti 

1073 Ebből  az  aspektusból  közelítve  főként  a  bevezetőben  vázolt  belső  kapcsolatrendszer  és  a  kortárs 
hagyományokkal való viszonyrendszer tisztázása válik szükségessé, ehhez lásd a fejezet későbbi részeit..
1074 Ehhez lásd a fentebb részletesen elemzett kommentárokat.
1075 Ehhez lásd pl. Hilgenfeld 1963, 250-283, Friedländer 1898, 81skk., Bousset 1895, 153, 164, Hönig 1889; 
Leisegang,1971, Jonas 1988, 220.
1076 Ez maga után vonta azt a ma már megkérdőjelezett értelmezést is, amely azonosítiotta az ophitákat és a 
naasszénusokat. A kérdéshez lásd Rasimus 2009 
1077 Bousset 1973, 319.
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párhuzamokat, azonosságokat és hasonlóságokat az ophita anyag alapján mutatom be, az 

ophita  hagyományanyag motívumai,  figurái,  terminusai  és a mitologikus  koncepciók és 

narratívák lehetőség szerinti teljes felsorolásával. Egyes elemeket már korábban elemzett a 

szakirodalom, ezeket külön jelzem.    

A kiindulóponthoz a legújabb szakirodalom eredményei  adnak támaszt.  Rasimus 

eredményei alapján a traktátus mitologikus narratívája szerves részét és állapotát tükrözi az 

ophita hagyománynak, bár ő a primér források közül öt olyan szöveget jelöl meg, amelyek 

a Nag Hammadi corpusból az ophita hagyományból eredeztetehető (OM, ArchHyp, JánAp, 

Eug,  SJC)  és  ehhez  kapcsolja  a  Pan  26  beszámolóját.  Elfogadva  megállapításának 

érvényességét, két aspektusból tartjuk módosíthatónak eredményeit az OM narratívájának 

vizsgálata alapján. Az egyik, hogy az ophita hagyomány hatása a traktátusban nemcsak az 

ember teremtésének történetére és az arkhónok koncepciójára, hanem a motívumok jóval 

szélesebb  körére  érvényes  és  ezáltal  a  teremtésre  vonatkozó  mitologikus  narratívák  is 

értelmezhetőek  az  ophita  mitológia  alapján.  A  másik  pedig  az,  hogy  az  OM 

viszonyrendszerének vizsgálata azt támasztja alá, hogy a traktátusnak jóval gazdagabb a 

hatástörténete a Nag Hammadi corpusban is, és feltételezhetők a külső párhuzamok is. 

A  traktátus  mitologikus  anyagának  datálásához  az  ophitára  vonatkozó  két  írott 

forrás elemzése szolgáltat alapot. Mindkettő a 2.sz. második felében már meglévő, bevett 

és  vélhetően elterjedt  és  széles  körben ismert  rendszereket  írnak le1078.  Ez érvényes  az 

irenaeusi  beszámolóra  (I,30,1-301079)  és  a  kortársként  datálható  kelszoszi  cáfolatra  is, 

amelyet  Órigenész  vitairata  őrzött  meg  a  Kelszosz  ellen  írott  munkájában1080.  A 

hasonlóságokat   6  nagyobb  csoportba  rendezve mutatom be:  az  égi  világ,  Szophia,  az 

arkhónok, az ember, Krisztus és az eszkatológia tárgykörökre osztva

Az  elemzés  metodikájához  alapvető  két  körülményt  figyelembe  venni.  1.) 

Cáfolattal állunk szemben, amely maga után vonja a beszámoló értelmezését is1081. 2.) Az 

egyházatya  nem  a  mítoszt  írja  le,  hanem  saját  teológia  szempontrendszere  alapján 

tematikus kérdésekre koncentrál (krisztológia és antropológia ezek kiegészítik a gyakran 

1078 A leírásokkal összefüggő gemmák elemzéséhez lásd az arkhónokról írott fejezet vonatkozó részét.
1079 Rasimus véleménye  szerint  a  gnsoztikusokat  bemutató fejezet  folytatódik  a mások (alii)  tanításainak 
említésével, és ez azt vonja maga után, hogy az ophita tanításoka is jelölhetjük gnosztikusként. A terminus 
értelmezéséhez  érdemes  hozzátenni,  hogy  Porphüriosz  is  használta  (VP  16,1-3)  polloi  men  kai  alloi  
hairetikoi de ek palaias philosophias anegmetoi formában (ehhez lásd Igal 1981, 138-149. A porphürioszi 
beszámoló azért is számot tart a figyelemre mert a gnosztikusok forrásaként említi a szent könyvet, amely  
vonatkozhat akár a Bibliára, de talán a OM traktátusban említett szent könyv is szolgálhatott példaként.   
1080 A két irat kiválasztásában Rasimust követem (Rasimus 2009), de a fő hangsúly az irenaeusi beszámolóra 
esik,  mert  jóval  részletesebben elemez vélhetően  írott  forrást,  míg Órigenséznél  a  kozmológiai  rendszer  
leírása, és az ehhez kapcsolódó kultikus gyakorlat jut főszerephez.
1081A kérdéshez lásd pl. Valée 1981, Perkins 2002, 355-371; Bingham 2006, 367-379.
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fölemlegetett  vádakat  a  teremtő  és  a  teremtés  kérdéseivel  kapcsolatban),  kiemel, 

összefoglal, rövidít, értelmez azért, hogy az ellenfelek eretnek voltát és tanításaik tévedését 

igazolja. Részben az általa kidolgozott teológiai tanítások, részben a már élő keresztény 

hagyomány és a lefektetett alapelvek, de elsősorban a Szentírás helyes exegézise alapján. 

Ezek  szem előtt  tartásával  az  alábbi  elemzésben  az  irenaeusi  beszámoló  egyes 

motívumaira koncetrálva teszek kísérletet arra, hogy a beszámoló és a traktátus teremtési 

narratívája közötti kapcsolatrendszert elemezzem. 

 5.1.3  Az Cím nélküli irat és az ophita hagyomány1082

1. Az első háromság

Az első ember

Az  égi  világ  struktúráját  nem  írja  le  a  traktátus  szerzője,  de  a  szövegben  Jaldabaóth 

blaszfém kinyilatkoztatására válaszként Pisztisz Szophia a fénylő, igaz emberről1083 beszél 

(103,19-20)1084.  Irenaeus beszámolója1085 szerint (I,30,1): „[azt tanítják,  hogy] a mélység 

erejében létezik az első fény, áldott és romolhatatlan és határtalan: a mindenség atyja és az 

első embernek nevezik.”.

esse quoddam primum Lumen in uirtute Bythi, beatum et incorruptibile et interminatum:  

esse autem hoc Patrem omnium et uocari Primum Hominem.

1082 Az Irenaeus idézetek: Contre les Hérésesies (eds. Rousseau-Doutreleu. SC 263-264 1979), néhány 
jegyzethez Brox kiadását is használtam (Fontes Christiani 8/1 Freibutg-Leiden-Wien 1993)
1083 A primér forrásokban elterjedt toposzt külön fejezetben elemzem.
1084 A terminus értelmezéséhez, és a traktátus alapján való definíciójához, lásd fentebb. A blaszfémiához 
később visszatérek.
1085 Az I,30,1 kezdő mondata alapján – Megint mások még vadabb dolgokat mesélnek (Alii autem rursus 
portentuosa  loquuntur)  –  vetődhetett  fel  az  a  hipotézis,  hogy  a  leírás  a  gnosztikusok  szektájának 
mitológiájához tartozik. Rasimus képviselte azt a véleményt – az alii terminus alapján –, hogy az egyházatya 
korábbi  fejezet  tárgyához,  vagyis  a  gnosztikusok  sokaságához  (multitudo  gnosticorum  I,29,1)  kötötte  a 
leírást, és az ophita terminus vagy az egyházatya által kitalált másodlagos és művi konstrukciónak vagy – 
ahogy a szöveg kiadói – későbbi  betoldásnak tartja  (Rasimus 2009,10).  Elfogadva Rasimus véleményét,  
mondhatjuk  azt,  hogy  a  leírás  a  szó  szoros  értelmében  vett  gnosztikus  hagyomány  része,  és  ez  által  
terminológiai szinten is azonosítható az az antik hagyomány,  amely személyekhez és az általuk képviselt 
(vagy az egyházatya által nekik tulajdonított) irányzathoz is kötött. Rasimus véleményét módosítva a fejezet 
elemzése  azt  is  bizonyíthatja,  hogy  az  irenaeusi  leírás  származhat  egy,  a  traktátushoz  hasonló  irat 
ismeretéből, fenntartva, hogy az egyházatya nem az egész iratot kivonatolta, és leírásához más szöveget is 
felhasznált  (erre  vonatkozhat  az  I,30,15-I,31,2).  A terminus  értelmezéséből  levonható  és  a  traktátusra  is 
vonatkoztatható következtetésekhez lásd fentebb, a gnosztikus terminus értelmezéséről szóló fejezetet. 
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A második ember 

Az  ophita  hagyomány  égi  világának  struktúrájában  az  első  embertől  jelenik  meg  a 

gondolkodás (ennoia), aki ugyanakkor a második ember, az emberfia is: 

„Ettől jelent meg az ennioiája (gondolata), azt mondják, hogy annak a fia, akitől megjelent. 

És ez az ember fia, a második ember.”. 

30,1,4-6 Ennoeam autem eius progredientem filium dicunt emittentis: et esse hunc Filium  

Hominis, Secundum Hominem.1086

Ez a két mondat az alapja a blaszfém mondat cáfolatában olvasható beszámolónak 

is, Irenaeusnál: I 30, 6 . A kijelentés: „Atya vagyok és isten, és felettem nincs senki” Ego 

Pater et Deus, et super me nemo és a cáfolat: „Ne hazudj Jaldabaoth, mert feletted van a 

mindenek atyja, az első ember és az ember, az ember fia.”.  Noli mentiri, Ialdabaoth, est  

enim super te Pater omnium Primus Anthropus, et Anthropus Filius Anthropi1087. 

Mind  az  Irenaeus  által  adott  beszámoló,  mind  a  primér  forrásokban  megjelenő 

leírások azt a mitologikus teológiákat jellemző alapvonást teszik láthatóvá, hogy a fenti 

világ struktúrája antropológiai megfontolásokból indul ki, és az égi világ első létezőjéről – 

vagy  ahogy  esetünkben  létezőiről  –  szóló  történet  teológiai  konstrukciók  részeként 

értelmezhetők.  Ez  nem  az  antropomorfizálás  következményeként,  hanem  az  ember 

teremtésének  teológiai  támasztékaként  fogható  fel  és  egyben  következményeként  is. 

Magában  foglalja  –  és  megelőlegezi  –  az  ember  istenképiségének  ontológiai 

megalapozását,  és a krisztológia és a szótériológia fényében nevezi meg a léthierarchia 

csúcsán elhelyezkedő isteni személyeket1088.       

1086 Habár az ophita hagyomány korai formáját  mutatja be Irenaeus,  feltételezhető, hogy a két égi  ember 
tanításában már modifikáció ismerhető fel. A modern kutatástörténet egyet ért abban, hogy az égi emberről 
szóló tanítások eredeti formájában egyetlen égi alak szerepelt. A megkettőződés oka vélhetően – ahogy a 
mitologikus történet többi részében is – exegetikai okokra vezethető vissza. Ebben az esetben az újszövetségi  
beszámolók  krisztológiai  értelmezését feltételezi a háttérben pl. Petrement. E vélemény szerint a keresztény  
Szentháromság tanítása és a megtestesülés paradoxonának értelmezését láthatjuk viszont az ophita égi világ 
primordiális állapotában. A kettőzés magyarázataként szolgálhat az a hagyomány, amelyre hivatkozik Moses 
bar Képha. E szerint létezett a Septuaginta és a Peshitta szövegétől eltéró olyan szír fordítás, amelyben a Ter 
1,26-ban a noso (ember), a Ter 1,27-ben Ádám, a 2,8-ban pedig bar noso (emberfia) szerepelt. Ehhez vö.  
Mózes bar Képha: Paradicsomkommentár 80. (ford Kövér-Lukács-Pesthy).  Ehhez hozzátehetjük, hogy az 
arámi ember fia (bar enas) szó szerint azt jelenti: az ember hasonmása. Ezt a héber ben adam, Ádám fia vagy  
ember fia fordítás adja vissza (Spong 1994 152). 
1087 A blaszfémiához és a cáfolathoz a későbbekben visszatérek.
1088 A krisztológiai  – és szótériológiai  – konstrukciók követekezményei  alapján értelmezi az embernek és 
emberfiának nevezett isteni létezőket pl. Petrement. Ez Schenke alaptézise is, Schenke 1962b.  
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A traktátusban Pisztisz Szophia a halhatatlan ember, a fénylő ember létezéséről tesz 

tanúságot  (103,19  ou\n  ourwme  \naqanatos  \rr\mouoein)1089, 

beszámolóját  az  antropológiai  összefoglalás  is  megerősíti,  és  az  egyetlen  ember 

értelmezését  sugallja  (117, 28-29):  az első Ádám a fényé,  pneumatikus  pSorp Ge 

\nadam \nte pouoein oupneumatikos és  ezzel  megegyezik  a  három 

emberről  szól  összefoglalás  is,  amelyben  az  aión  pneumatikus  emberéről  számol  be  a 

szerző (122,8): pneumatikos \mpaiwn).

Irenaeusnál az anya, Szophia mondja el a cáfolatot, a JánAp-ban szintén Szophia, 

az Eug tanlevélből hiányzik. Az Cím nélküli iratban Pisztisz Szophia mondja el a cáfolatot,  

de több formában is megjelenik1090, a ArchHyp-ban a Romolhatatlanságból érkezik a cáfoló 

mondat  (87,1-4),  a  másik  beszámolóban  a  fenti  hatalomból  (94,24),  de  erősíti  a 

párhuzamot, hogy Szophia a cselekvő, és a valódi emberről számol be . 

Az Irenaeus által adott beszámolóhoz (Noli mentiri, Ialdabaoth, est enim super te  

Pater omnium Primus Anthropus, et Anthropus Filius Anthropi) hasonló a JánAp tanúsága, 

mert ott az első létező titulusa a tökéletes ember (pl. BG 22,9), majd Barbéló kapja az ’első 

ember’ címet (pl. BG 29,10), amelyhez az AdvHaer I,29 beszámolóját szokás illeszteni, 

ahol az egyházatya a ’homo perfectus et verus’ kifejezéssel él. Hasonló beszámoló az Eug 

(III 73,2-3) narratíváiban olvasható1091.

Az első nő

Az ophita  hagyomány  primordiális  trinitásának  harmadik  tagja  az  első  nő,  akit 

egyházatya beszámolója szerint a Szentlélekkel azonosítottak. Az Ember és az Emberfia 

alatt, de az elemek (víz, sötétség, mélység, káosz) felett helyezkedik el.

30,1,6-9 „[azt mondják, hogy] ezek alatt van a Szentlélek, és a felsőbb Lélek  (Spiritus) 

alatt a különálló elemek [azt mondják, hogy] a víz, a sötétség, a mélység, a káosz. Felettük 

lebeg a Lélek, mondják, és ezt első nőnek nevezik.”.

1089 Az idézet a szó szoros értelmében egy alakról (fénylő v. megvilágosult halhatatlan ember) beszél, de a  
megfogalmazás lehetőséget ad két különböző személy megkülönböztetésére. 
1090 Ehhez lásd fentebb.
1091 Painchaud  hivatkozik  a  JánAp  mellett  az  Eug  helyre  (III  73,2-3)  is,  de  elmulasztja  az  irenaeusi  
hivatkozást. 1995a, 295.
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Sub  his  autem Spiritum sanctum esse,  et  sub  superiori  Spiritu1092 segregata  elementa,  

aquam, tenebras,  abyssum, chaos: super quae ferri  Spiritum dicunt,  Primam Feminam  

eum uocantes. 

Az Irenaeus által adott beszámoló két lényeges kulcsot ad az ophita mitologikus 

hagyomány megfejtéséhez. Az első a Szentlélek és a nő azonosítása. Ez egy olyan, korai 

keresztény pneumatológiai tanításra enged következtetni, amelyben a Szentlélek feminim 

volta dominált. A tanítás ismert volt az egyházatyák előtt is, az apokrif  Héberek szerinti  

evangélium részeként tartották számon1093.

Az  Irenaeus  által  adott  beszámolóból  levonható  második  következtetés  a 

terminológiája alapján az, hogy az ophita rendszer egyik kulcsa – és azonosítható forrása – 

a mózesi Teremtés beszámolója, mert a leírás egyértelműen a Ter 1,2-re utal. A leginkább 

szembetűnő különbség a biblia vershez képest a Lélek megnevezése: az első nő, és az, 

hogy a bibliai vers egyes terminusait önálló elemekként jelennek meg az ophita anyagban.

A traktátusban a  Pisztisz  (v.  Pisztisz  Szophia)  az a  női figura,  aki  az égi  világ 

peremén áll, és az égi világot az árnyék/sötétség veszi körbe (a külső része árnyék, amit 

sötétségnek  neveznek).  Ha  a  JánAp  Szophia  alakja  felől  értelmezzük  Pisztisznek  a 

traktátusban betöltött szerepét, akkor egyértelmű kapcsot találunk a traktátus és a kortárs 

keresztény  hagyomány  pneumatológiai  tanítása  között,  amelyben  a  szophia  terminust 

alkalmazták a Szentlélek jelölésére is1094. 

Ezek mellett meg kell említeni azt is, hogy a traktátus a szó szorosabb értelmében is 

felhasználja  a  Ter  1,2 bibliai  beszámolját.  Az első arkhón megszemélyesült  előrelátása 

(Pronoia)1095 az,  aki  a  vizek  felett  lebegő  Lélekként  jelenik  meg  (101,1-2  ouwnH 

eb[ol] \noup\n\a eF\nna eF\nnhu HiJ\n \mmoou)  

A  keresztény  hagyományban  megjelenő  Szentlélek  koncepció  és  Pisztisznek  a 

traktátusban  betöltött  szerepe  között  feltételezhető  kapcsolat  forrására  lehetséges 

magyarázattal szolgálhat a Gal 3,11 (az igaz hitből él)1096.  

1092 A  superiori  Spiritu terminus  különössége,  hogy  nincs  vonatkozása  az  ophita  leírásban.  Ezért 
feltételezhető, hogy vagy 1.) a szöveg megkülönböztetett egy alsó és egy felső Lelket is, vagy 2.) az elemek 
feletti Lélek helyzetét jelöli.    
1093 Idézi Órigenész Jézus megkísértésének értelmezésében (Jn komm II,12 és Jer Hom XV,4).
1094 Irenaeus leírásának ezen eleméhez azt kell megjegyezni, mert nála megtalálható a Sophia-pneumatológia 
(AdvHaer  4,20,3),  ahogy  korábban  pl.  ant.  Theophilusnál  is  (ad  Aut  1,7;  2,18).  Az  általa  bemutatott 
rendszerben  Szophia  az  anyától  aláhulló  erő  perszonifikációja,  amely  forrásként  szolgálhatott  a  későbbi 
rendszerek Szophia mítoszának. 
1095 A traktátus Pronoia tanításához lásd fentebb.
1096 ὁ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται, A lehetséges forrás-értéket erősíti az, hogy a traktátus ismeri az „igaz 
ember” terminust (pl 117,11), ő az, akinek eljöveteléig (paruszia) tart a tévelygés hatalma (123, 23-24). Az 
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A víz, a sötétség, a mélység terminusok a Ter1,2 (LXX) szövegéből származhatnak, (ἡ δὲ 

γῆ ἦν  ἀόρατος  καὶ ἀκατασκεύαστος,  καὶ σκότος  ἐπάνω  τῆς  ἀβύσσου,  καὶ 

πνεῦμα θεοῦ ἐπεφέρετο  ἐπάνω τοῦ ὕδατος).  Az  Irenaeus  által  adott  beszámoló 

szerint  ezek  elkülönült  elemekként  (segregata  elementa)  szerepeltek  az  ophita 

hagyományban. 

A káosz a mitologikus kommentár kulcsterminusa, amely a traktátus kozmológiai 

leírásában is szerepel1097, de mellette jelen van a sötétség (pl. 98, 27), a mélység (pl. 99,1) , 

az árnyék (98,26) és a vizes szubsztancia (pl. 99,11).

A feltételezett  párhuzamosság a traktátus  Pisztisz-alakja  és az ophita  első nő,  a 

Szentlélek alakja között az egyházatya beszámolójában később további részletekkel bővül. 

Most  elegendő  arra  rámutatni,  hogy  ha  a  hipotézis  helytálló,  akkor  világossá  tehető 

egyfelől  a  traktátus  Pisztisz-alakjának  eredete,  amely  az  értelmezésben  döntő  szerepet 

játszik,  másfelől  pedig  az,  hogy  a  koncepció  egyértelműen  köthető  a  bibliai 

hagyományhoz, és ezen keresztül a korai keresztény pneumatológiai tanításokhoz.

Mindkét  aspektus  a  szerző  teológiai  nézőpontjának  leleplezésében  játszik  döntő 

szerepet,  mert  a  különbségek  az  ophita  hagyoményhoz  mérten  nemcsak  a  traktátus 

narratívájának értelmezéséhez segítenek, hanem a teológiai konstrukció elhelyezéséhez is.

Az ophita hagyomány Krisztus alakja

Az ophita hagyomány szerint a női alak,  miután az első Ember egyesült  vele (öröm és 

megvilágítás), megszülte a harmadik embert, a múlhatatlan fényt, Krisztust. A mitologikus 

narratíva  a  Fiúnak  a  keresztény  hagyományra  jellemző  égi,  az  Atyától  való  születés 

leírásával  parallel,  de  ehhez  keveri  a  földi  születés  motívumait  is,  hogy  a  teológiai 

konstrukciót megalkossa. 

Adv Haer I,30,1 „ezután, mondják, amikor az első ember örült a fiával együtt a Lélek, azaz 

a  nő szépségén,  és  megvilágította  őt,  nemzette  vele  a  romolhatatlan  fényt,  a  harmadik 

férfit,  akit  Krisztusnak  neveznek,  az  első  és  a  második  embernek,  valamint  a 

Szentléleknek, az első nőnek a fiát.”1098 

igaz tanító az Eug traktátusban is megjelenik.
1097 Ha  az  anonim szerző  szorosan  kapcsolta  a  mitologikus  leírást  a  bibliai  szöveghez,  akkor  abból  az 
következik,  hogy  a  káosz  és  a  bibliai  föld  között  is  feltételezhető  a  megfeleltetés.  Erre  a  lehetséges  
koncepcióra visszatérek. 
1098 Krisztus születésének másik leírása,  amelynek középpontjában a nő túlcsordulása áll, határozottabban 
használja a testi egyesüllésre jellemző terminológiát. Ez a narratíva megkülönbözteti a jobb oldalhoz tartozó 
Krisztust, aki az anyával együtt felemelkedik az égi világba és a túlcsorduló erőt, amely Szophia. Ezen leírás 
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Postea, dicunt, exsultante Primo Homine cum Filio suo super formositatem Spiritus, hoc  

est  Feminae, et  illuminante  eam,  generauit  ex  ea  Lumen  incorruptibile,  Tertium  

Masculum, quem Christum uocant,  filium Primi et  Secundi  Hominis  et  Spiritus  sancti,  

Primae Feminae. 

A traktátus protológiai részében a szerző a Pisztisz Szophiától megjelenő első mű, az első 

hasonmás szimbolikus alakjáról beszél. A szövegrész mitologikus kontextusa és a traktátus 

nyelvi  szimbolikája  lehetőséget  kínál arra,  hogy az első fényhez  hasonlóvá váló alakot 

antropológiai  (ehhez lásd fentebb) és krisztológiai  aspektusból értelmezzük.  A traktátus 

szerint (98, 12-16): „aztán egy hasonmás jelent Pisztisztől, akit Szophiának neveznek, ez 

(ti.  a  hasonmás)  akarta  és  az  első  fényhez  hasonló  alkotássá  lett”  tote oueine 

aFHTe  ebol  H\n  tpistis  eumoute  eroF  Je  tsofia 

aFouwS aFSwpe \nnouergn eFe<i>ne \mpouoein  etSoop 

\nSorp)1099. 

Ha ez az olvasat helyes, akkor a traktátus első (preegzisztens) fénye és az ophita 

hagyományban  megörökített  Krisztus  alakja   párhuzamba  állítható,  és  a  traktátus 

szimbolikus  narratívája  az  égi  Krisztus  alakjára  utal1100.  Ezt  a  hipotézist  megerősítheti, 

hogy a traktátusban a Szabaóth egyházában helyet foglaló Jézus Krisztusról mondja azt a 

szöveg,  hogy  hasonló  a  fenti  nyolcadik  égben  létező  megváltóhoz  (105,27-28,  Jézis 

Krisztus  hasonlít  a  Megváltóhoz,  aki  fent,  a  nyolcadik  égben  van, i\h\s  pex\s 

eFt\ntwn epswthr etHi psa ntpe \ntmaHSmoune)

Az élők anyja

Az ophita hagyomány bemutatásában az egyházatya megőrizte azt a motívumot is, 

hogy az első nőt, a Szentlelket a bibliai elbeszélésből (Ter 3,20) kölcsönzött fogalommal, 

az élők anyjának is nevezték (I,30,2): „akit az élők anyjának mondanak” (quam matrem 

viventium  dicunt).  A  traktátusban  is  megjelenik  a  bibliai  kifejezés,  de  az  ophita 

szerint „az első ember és a fia együtt hált a nővel, akit az élők anyjának is neveznek; Concumbentibus autem 
Patre et Filio Feminae, quam et Matrem uiuentium dicunt I,30,2). Az értelmezéshez később visszatérek.
1099 Az idézet értelmezéshez lásd fentebb, most elegendő arra rámutatni, hogy a szimbolikus nyelv alapján 
feltételezhető,  hogy az első hasonmás antropológiai  és krisztológiai  aspektusokat is  hordoz, amit az első 
fényhez hasonlóvá válás megerősíthet.
1100 A fenti értelmezéshez lásd fentebb, itt elegendő azt megjegyezni, hogy – ha a fenti értelmezés helyes –  
akkor a traktátus Szophia alakjánek helye és eredete egyértelműen azonosítható. 
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hagyománnyal eltérő kontextusban, ugyanis Ádám használja Évával kapcsolatban. Miután 

felébresztette  a  holt  állapotából,  mondja  azt,  hogy úgy fognak nevezni,  hogy „az élők 

anyja,  mert  te  adtál  nekem életet”, tmaau \nnetonH Je \nto petaHT 

naei \mpwnH 116,6-7). A traktátus mitologikus variánsában az égi Éva (Zoé) jelenik 

meg  Ádám  mellett,  akinek  szerepe  mutat  hasonlóságokat  az  éltető  lélek  páli 

koncepciójával1101. 

Az ophita beszámolóban és a traktátusban is az „élők anyja” terminushoz társított 

életadás jelentés dominál1102.

Az égi egyház

Krisztus születése után az anyjával,  a Szentlélektől  felemelkedik  az atyjához.  A 

négy létező együtt, a mindenség Atyja, a második ember, valamint Krisztus és az első nő 

alkotják az igazi szent egyházat. 

(I,30,2) „ [azt mondják, hogy] ez pedig az igaz és szent egyház, ami mindenek atyjának, az 

első embernek és a  fiának,  a  második  embernek és  Krisztusnak,  ezek fiának és  a fent 

említett nőnek a megnevezése és az összegyülekezése és az egysége.”.

Esse autem hanc et ueram et sanctam Ecclesiam, quae fuerit appellatio et conuentio et  

adunatio Patris omnium, Primi Hominis, et Filii, Secundi Hominis, et Christi, filii eorum,  

et praedictae Feminae.

Az égi egyház elképzelése elterjedt a primér forrásokban, a traktátusban is jelen van 

a motívum. A traktátusban a Szabaóth történetben jelenik meg az általa alapított angyali 

egyház, amely a felső (a nyolcadik égben lévő egyház) mintájára jött létre, és név szerint 

említi a Izraelt és Krisztust, akit trónra ültet Szabaóth és mellette a Szentlélek szüzét is1103 

(105,20-31)1104.  A  traktátusban  megjelenő  háromság  koncepciója  a  kutatók  véleménye 

szerint a kortárs keresztény egyház tanításával, a Szentháromság tanításával parallel1105. 

1101 Ehhez lásd fentebb a terminológia és a teremtési narratíva elemzését.
1102 Ebből az aspektusból vetődhet fel az a párhuzam, amely az égi egyház koncepciójához a Szentlélek 
1103 Ha a szó szoros értelmében veszzük a beszámolót, akkor a négyesség jelenik meg: Szabaóth, Izrael (az  
elsőszülött, az ember, aki látja Istent), Krisztus (a másik) és a Szentlélek. 
1104 A  másik  hármasságban  Pisztisz  Szophia  jobbján  Szabaóth,  balján  Jaldabaóth  foglal  helyet,  akik  az 
igazságosság és igazságtalanság megtestesítőiként alkotják az egyházat (106,12-17).
1105 A nyolcasság felépítéséről és szerkezetéről nem számol be a traktátus, de a fenti megjegyzés alapján azt 
állapíthatjuk meg, hogy az égi egyház képét használhatta, és ebből a koncepcióból vezette le a Szabaóth által 
alapított angyali (a lelki) egyház koncepcióját. Ehhez lásd fentebb.
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Az égi egyház motívumának hasonlósága eredhet abból, hogy mindkét elgondolás forrása 

az újszövetségi verseken (pl. Gal 4,26; Zsid 12,22-23) alapuló és már a korai egyházban is 

megjelent preegzisztens egyházról szóló tanítás.1106

Szophia-Prunikosz I

Szophia  születéséhez  a  fentebb  említett  a  testi  egyesülés  motívumát  idézi  az 

Irenaeus által adott beszámoló, amelyben a nemzés dominál: „az első ember és a fia együtt 

hált  a nővel,  akit  az élők anyjának is neveznek;  Concumbentibus autem Patre et  Filio  

Feminae, quam et Matrem uiuentium dicunt (I,30,2). 

A nő (Szentlélek)  nem lévén  képes  befogadni  a  fényt  túlcsordul  és  az  atyáktól 

aláhulló – a fénycseppet birtokló – erő kapja, többek között a Szophia nevet is1107. 

(I,30,2) „Arról az erőről pedig, ami a nőből folyt ki, és amelyben megvolt a fénycsepp, azt 

tanítják, hogy lehullott az atyáktól, mégpedig saját akaratából volt meg benne a fénycsepp: 

ezt Balnak, Prunikosznak, Szophiának és androgünnek (férfi-nőnek) is nevezik. 

Virtutem  autem  quae  superebulliit  ex  Femina,  habentem  humectationem  luminis1108,  a  

Patribus  decidisse  deorsum  docent,  sua  autem  uoluntate1109 habentem  humectationem 

luminis1110: quam et Sinistram et Prunicon et Sophiam et Masculo-feminam uocant.

A traktátusban  a  prunikosz terminus  nem fordul  elő,  de  lehetséges  párhuzamát 

jelentheti  a  Pisztisz  hibaként  felismert  cselekedete,  amely  elindítja  a  sötétség 

differenciálódását, és ezáltal a tereméshez vezető első lépésként definiálható1111.

A  Pisztisztől  megkülönbözetett  Szophia  alak  kínál  párhuzamot  arra,  hogyan 

értelmezte  a  traktátus  szerzője  a  bölcsesség  genealógiáját1112.  Ha  a  traktátus  Pisztisz 

figurája és az ophita rendszerben megjelenő első nő alakja között felállított párhuzamból 

1106 A  traktátus  (és  az  ophita  hagyomány)  értelmezéséhez  kitüntetett  az  alexandriai  hagyomány.  Az  égi 
egyház, égi Jeruzsálem-ről szóló tanítás az ecclesiológia egyik támponja, és szerves része az eszkatológiai  
perspektva is, amely szintén befolyásolhatta a fent idézett tanításokat.
1107 Itt megjegyezhetjük, hogy Szophia alakjának magyarázatához Irenaeus a vérfolyásos asszony bibliai 
képét illesztette. Ezt a hagyoményt ismeri Órigenész is.  
1108 Rousseau-Doutreleu sc 263, 303 „exousan tén ikmada tou phótos” bizonytalannak tartott restitució 
megoldását hozza. Ha az irenaeusi szöveg a fénycsepp szimbolikájához köthető, akkor kapcsolatba hozható a 
traktátus szövegével, de nem a bölcsesség létrejövésének narratívájában, hanem a tanító születésének 
narratívájában jelenik meg.    
1109 Lehetséges, hogy itt az Atya (atyák) akaratára vonatkoztatható a fény-csepp birtoklása. Ezt a feltételezést 
alátámaszthatja a traktátus szövege is, de hasonló motívum jelenik meg a JánAp és ArchHyp szövegében is. 
1110 A frázis ismétlődése lehetséges, hogy dittográfia. Ehhez lásd SC Komm. 303-304
1111 A terminushoz lásd a fentebb, az eszkatológia elemzését. 
1112 A traktátusban a hit és bölcsesség közötti reláció a kortárs keresztény hagyományban a Szentlélek és a 
bölcsesség relációja alapján értelmezhető.
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indulunk ki, akkor értelmezhető a traktátusban a Pisztisz és Szophia alakjainak elválasztása 

és  egybemosódása  is  az  ophita  hagyományban  az  első  nő  és  Szophia  alakjai  közötti 

különbség alapján1113.

A párhuzamot erősíti, hogy a traktátusban nagy hangsúly van az androgünitáson, 

nemcsak a Pisztisz figurát, hanem az arkhónokat is jellemzi. 

További párhuzamot jelent a csepp-motívum, amely a traktátusban a Pisztisz mítosz 

része,  és  az  égi  nőtől  (Évától,  Zoétól)  származó  tanító  (a  kígyó)  eredetmítoszaként 

funkcionál a traktátusban1114. 

A fénycsepp értelmezhető az újszövetségi vérfolyásos asszony története alapján is. 

Ezt az exegetikai megoldást Irenaeus a valentiniánus hagyomány Szophia alakjával hozta 

összefüggésbe (I,3,3), Órigenész pedig a kelszoszi cáfolatban Prunikosz alakját magyarázta 

(ezért  feltételezhetően  az  ophita  tanításokat  ismertetve)  hasonló  exegézist  feltételezve. 

Véleményük  szerint  a  női  alak  (Szophia  és  Prunikosz)  a  vérfolyásos  asszony  bibliai 

történetéből  származik,  más  szóval  a  Szophia  mítosz  variánsa  a  szinoptikusoknál 

fennmaradt történet (Mt 9,18-26; Mk 5, 25-34; Lk 8, 43-49) mitologikus exegéziseként 

kezelhető.  

Szophia-Prunikosz II- a vízbe ereszkedés

Az ophita beszámolóban szophia a mozdulatlan vizekbe száll alá. 

I,30,3  „És  [tanítják  azt  is,  hogy]  alászállt  egyszerűen  a  vizekbe,  miközben  azok 

mozdulatlanok  voltak,  és  mozgásba  is  hozta  azokat,  merészen  elhatolva  egészen  a 

mélységig, és ezekből testet vett magára.” 

Et  descendentem  simpliciter  in  aquas,  cum essent  immobiles,  et  mouisse  quoque  eas,  

petulanter agentem usque ad abyssos, et adsumpsisse ex eis corpus.

A  mozgásba  hozás  szimbolikájának  forrása  az  a  korai  keresztény  hagyomány, 

amely a Szentlelket  erőként  képzelte  el,  hatását  pedig a vizek felmelegedéseként1115.  A 

mélységekig  hatolás  a perszonifikált  bölcsesség sorsát  írja  le,  talán az Isten mélységeit 

kutató bölcsesség bibliai versének exegézise alapján1116. 

1113 Mind a szophia, mind a pisztisz koncepciókat külön fejezetben elemzem. Ehhez lásd fentebb.
1114 A motívum értelmezéséhez és lehetséges eredetéhez lásd fentebb.
1115 Ehhez lásd pl. a szír hagyomány atyáit(), akik a héber alapján jutottak el az értelmezéshez. Ehhez lásd, pl. 
Guillamont 115-132. 
1116 A testet öltés motívuma – a mítosz szimbolikáját használva – a fény testetöltését fejezi ki oly módon, 
hogy a mélységig ható fény felett összecsapó hullámokból formálódik a fény teste. 
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A traktátusban két rövid narratíva is kínál párhuzamokat. 

Az  első  lehetséges  párhuzamot  kínáló  szövegrészben  Pisztisz  perszonifikált 

zavarodottsága1117 áll a középpontban. „Pisztisz eljött és megjelent a káosz anyaga felett” 

(99,23-25 tote asei \nGi tpistis asouwn/ ebol HiJ\n qulh 

\mpxaos) ezt mint határtalan sötétséget és feneketlen vizet jellemzi a szerző (99,27-

28).  A  zavarodottságról  ezt  írja:  „Amikor  Pisztisz  látta,  hogy  mi  lett  a  hibájából, 

megzavarodott”, \ntare tpistis de nau apentaHSwpe ebol H\m 

pesSta asStort\r  és a zavar félelmetes alkotás lett.1118.  pStort\r de 

aFouwnH ebol \nnouergon \nH\rte 

A  traktátus  narratívájához  hasonló  elbeszélések  az  anyag  eredetét  magyarázó 

mitologikus  beszámolók,  pl.  a  ArchHyp  vagy  a  JánAp  traktátusokban.  Ezekben  a 

leírásokban Szophia cselekedete és az árnyék anyaggá alakulása szolgáltatja a párhuzamot. 

A traktátus beszámolójának struktúrájával közeli rokonságot mutatnak az EgyiptEv és a 

JúdEv traktátusok1119.

A másik lehetséges párhuzamot az égi Ádám megjelenésének leírása adja, amely 

szorosan  kapcsolódik  a  Pisztiszról  szóló  beszámolóhoz,  de  más  perspektívából  elemzi 

ugyanazon történetet1120.

Szophia-Prunikosz III. a felemelkedés

Az Irenaeus által adott beszámoló folytatásában Szophia alakjáról beszél: 

I,30,3 Azt is tanítják, hogy minden odafutott annak a fénycseppjéhez és hozzátapadtak és 

körbefogták azt. Ami ha nem lett volna neki, akkor az anyag talán teljes egészében elnyelte 

és elmerítette volna. 

Humectationi enim luminis eius omnia adcucurisse et adhaesisse dicunt et circumtenuisse  

eam: quam nisi habuisset, tota absorta fortassis fuisset et demersa a materia.

1117 He ehhez a kifejezéshez egyfelől azt illesztjük, hogy Szophia hasonmásként jelenik meg Pisztisztől, akkor 
egyértelmű lehet a kapcsolat. Másfelől pedig a traktátus szerzője a később a fénylő Ádám megjelenéséről is  
hasonló szimbolikát használva számol be. Ez ad lehetőséget arra, hogy a perszonifikált zavar alakját és a  
fénylő Ádám alakját  azonosíthassuk. Ezt támasztja alá az arkhónok beszéde is. A szövegrészek részletes  
elemzését lásd fentebb. 
1118 Lehetséges, hogy a zavar félelmetes alkotásként való megnyilvánulása a káosz lényeire vonatkoztatható. 
Ebben az esetben a szöveg azt jelentette, hogy a káosz lényei megrémültek Pisztisz hasonmásának láttán.  
1119 Ehhez lásd fentebb, az első nap kommentárjához írott fejezetet.
1120 Ehhez lásd fentebb a zavarkeltő és a fénylő Ádám közötti reláció elemzését.
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Az idézetben a minden terminus azonosítása döntő. Lehetséges, hogy a víz lényeire 

utal Irenaeus, bár korábban nem említette. Csak azt közli röviden, idézve a tanítást, hogy 

minden a fény-csepphez futott, hozzá tapadtak és körbefogták. 

A traktátusban Pisztisz zavarodottságának perszonifikálódását így írja le a szerző 

(99,31-32): Hozzá futott a káoszban aFpwt de [erat]s1121? H\m pxaos.  

A  két  leírás  összevethető.  Közös  a  fut  jelentésű  ige  (curro  és  a  pwt),  és  a 

helyszín,  ami  a  káosz  a  traktátusban,  és  vizek  mélysége  az  Irenaeus  által  adott 

beszámolóban. A lehetséges parallel történetből az is következik, hogy a zavar és Szophia 

alakja között feltételezhető a kapcsolat.

Az Irenaeus által adott beszámolóban ezt követi az első felemelkedés kísérlete. Az 

alakot  öltés  akadályozza  meg  az  anyjához  való  visszaemelkedést,  mert  az  anyagból 

származó test börtönbe zárta. A vizek elhagyásáról és az anyához való visszaemelkedésről 

elgondolt terve sikertelen, mert a test, ami körülvette, nehéz volt. 

AdvHaer I,30,3 [azt mondják, hogy ő] meg volt kötözve és meg volt terhelve az anyagból 

való test által1122. Majd amikor magához tért és menekülni próbált a vizektől és az anyjához 

akart emelkedni, de nem volt rá képes a köré helyezett test nehézsége miatt (de nem tudott, 

mert a test, ami körülvette, nehéz volt)1123.

Deligatam  igitur  hanc  a  corpore  quod  erat  a  materia  et  ualde  grauatam,  resipisse  

aliquando et  conatam esse fugere aquas et  ascendere ad Matrem, non potuisse autem  

propter grauidinem circumpositi corporis.

A második felemelkedési kísérletet a fényhez jutás gondolata előzi meg, és ennek 

eredménye az, hogy erőt kap, felemelkedik, és testéből megalkotja a látható égboltot, mint 

lakhelyet. 

AdvHaer I,30,3 És amikor erőt kapott a cseppjéből, ami vele egyezően fény volt, felugrott 

és  felemelkedett  a  magasba,  a  magasba  emelkedve  kiterjeszkedett,  befedte  és  testéből 

megalkotta ezt a látható eget. 

Et cum uirtutem accepisset ab humectatione eius quod erat secundum eam lumen, resiliit  

et in sublimitatem elata est, et facta in alto dilatauit et cooperuit et fecit caelum hoc quod  

apparet a corpore eius, 

1121 A különböző rekonstrukciós lehetőségekhez lásd fentebb.
1122 Lehetséges,  hogy Mivel(ok/magyarázói) párhuzamos szerk: a test (abl. rei effi.)  megkötözte az anyag  
pedig elnehezítette…
1123 Az ophita leírásban ezt követi, hogy tevet kovácsol a fény eléréséhez.
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És az általa alkotott ég alatt maradt, még mindig a vízből származó test formáját viselve.  

et remansit sub caelo quod fecit, adhuc habens aquatilis corporis typum

Az utolsó megjegyzés  a Ter szövegére utal,  és a látható ég terminusa alapján a 

második nap eseményéhez illeszthető (a fenti és a lenti vizek elválasztása). Az ophita irat 

szerint, amikor elegendő erőt kap, akkor hátrahagyja a testet (leveti a testet és megszabadul 

tőle, deposuisse corpus et liberatam ab eo). 

Az, amit hátrahagy megszemélyesül az ophita hagyományban, mert „úgy nevezik: 

nő a nőtől” 

Az I,30,3-ban fennmaradt  szöveg homályos  és vélhetően töredékes:  Corpus autem hoc 

exuisse dicunt eam, feminam a femina1124  nominant)1125. 

A  Teremtés  könyvének  szövegét  idéző  terminológia1126 alapján  az  az  általános 

következtetés  vonható  le,  hogy  az  egyházatya  előtt  lévő  ophita  irat  a  Genesis 

kommentárokra jellemző sajátosságokat  bírt,  de a mitologikus elbeszélés  dramatizálta  a 

történetet1127.   

A traktátusban a fentebb feltételezett párhuzamhoz két szál kapcsolható. Az egyik, 

a fentebb idézett Pisztiszhez kapcsolódó narratíva, amely az első arkhón megjelenéséhez 

vezet, amelyben az arkhón felemelkedik és megkezdi uralkodását. 

Ezt a narratívát a fentebb idézett rész folytatása írja le: askot\s de eroF/ 

a?[sniFe e]Houn H\m peFHo H\m pnou[n pet\m]p?it\n n\mphue t?h?

[ro]u

A traktátusban az első arkhón megjelenéséhez vezető narratíva parallel az Irenaeus 

által adott beszámolóval. Az ophita hagyományban a levetett test az arkhónnal azonosul, 

ehhez lásd az arkhónról szóló lentebbi beszámolót, míg a traktátusban az arkhón lakhelyet 

teremt magának.  

A  másik  párhuzamba  állítható  elem  a  traktátusban  az  égi  Ádám  alakjához  írt 

történet.  Szinte  szó  szerint  ismétlődik  az  Irenaeus  által  adott  elbeszélés,  azzal  a 

1124 A  kifejezés  jelentőségére  mutat  rá,  hogy  a  FülöpEv-ben  a  földi  Krisztus  születésével  kapcsolatban 
hangzik  el  a  szűz  a  szűztől  kifejezés.  Ezt  a  FülöpEv szerzője  cáfolja.  A két  gondolat  közötti  kontraszt  
Krizstus és az első arkhón születésének értelmezésében tölt be szerepet.
1125 Az SC kiadásban javítják a fenti inkoherens szöveget, Grabe-Maussuet alapján: Corpus autem hoc filium  
dicunt,eam autem  feminam a femina nominant, amely ebben a formában egyértelműen mutatja a test (ég)-
fiú- nő a nőtől értelmezést. SC 305
1126 A traktátusban a vizes szubsztancia a kozmogónia egyik központi terminusa, ezért a közös terminusok 
csoportjához sorolható.
1127 Ez a legtöbb primér forrásban olvasható kozmológiai elképzelésre érvényes. 
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különbséggel, hogy az ágens az égi Ádám az, aki megpróbál felemelkedni eredeti helyére, 

de a szegénysége (m\ntHhke < πτωχεια, πενια1128) – az anyaggal való keveredése – 

miatt ez sikertelen, és saját aónt teremt az arkhónok és az égi világ között (112,10-14): 

„amikor a fény Ádám be akart lépni a fényébe a nyolcadik égben, nem volt rá képes, mert 

a szegénység összekevedett fényével. Ezután teremtett magának egy nagy aiónt. adam 

de  ouoein  \ntareFouwS  abwk  eHoun  epeFouoein  ete 

paei  pe  etmaHSmoune  \mpeFSG\mGom  etbe  tm\ntHhke 

\ntatwH m\n peFouoein tote aFtameio naF \nounoG \naiwn

Az első arkhón

Az  ophita  beszámolóban  a  testéből  eget  teremtő  Szophia  a  fény  felé  irányuló 

vágyától hajtva megszabadul és felemelkedik. A beszámoló következő mondata szerint a 

levetett test (a nő a nőtől) azonos a fiával, aki birtokolja a romolhatatlanság lehelletét, amit 

az anyja hátrahagyott, és ez által cselekedetett.

AdvHaer  I.30,4:  „azt  mondják,  a  fiának  is  megvolt  a  romolhatatlanságnak  ugyanazon 

lehellete, amit az anya hagyott rá, és amely által tevékenykedik.”.

Et filium autem eius dicunt habuisse et ipsum adspirationem quandam in se incorruptelae  

a Matre relictam ei, per quam operatur.

A leírás az ég keletkezésének történetéből bontakozik ki. A fordulópont az, hogy az 

ég (a levetett test) megszemélyesül, és az első arkhón alakjával lesz azonos. A nő a nőtől 

mondatrésztől kezdve az arkhón a mondat alanya. Ez először az anya által hátrahagyott 

testként  értelmeződik,  majd a romolhatatlan lehelet  birtokosaként.  Az idézet  záró része 

egyaránt vonatkozhat arra, hogy az arkhón (a fiú) a lehelet által cselekszik, és arra is, hogy 

az anya cselekszik az arkhónban a lehelet által. 

A traktátusban ez hasonló az arkhón jellemzéséhez.  Az anyától kapott erő, vagy 

lehelet birtoklása elterjedt motívum a mitologikus szövegekben, hasonló motívum a JánAp 

és a ArchHyp szövegeiben is felismerhető.

Az ég és  a  test  azonosításának koncepciójával  párhuzamba állítható  az a  leírás, 

ahogyan  a  traktátus  leírja  az  első  arkhón  hatalomra  jutását  (és  Pisztisz  Szophia 

visszatérését  a fényéhez).  Ha a fentebbi  idézetben megjelenő szó (kijelentés,  100,15 és 

1128 Crum 664 a és Painchaud 1995a, 386.
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100,17)1129,  a  hatalom  (dunamis  100,20  majd  következő  idézetben  ecousia, 

100,27)  és  az  Irenaeus  által  adott  leírásban  említett  lehellet  között  párhuzam vonható, 

akkor  ez  a  motívumot  használja  a  traktátus  szerzője  a  mitologikus  narratíva  Ter  1,2 

kommentárjához  akkor  is,  amikor  az  anyag  feletti  hatalom  és  Pisztisz  Szophia 

eltávolodását írja le (100,26-29)

„Amikor  pedig  (megtörtént,  hogy)  hatalomhoz  jutott  az  anyag  felett,  Pisztisz  Szophia 

visszatért  fényéhez.”.  \ntare  paei  de  Swpe  eu\ntaF  \mmau 

\ntecousia  \nqulh  atpistis  tsofia  \ranaxwrei  eHrai+ 

epesouoein

Az arkhónok

Az arkhónok genealógiája a hetesség (a hebdomád) beteljesedésével ér véget. A 

nyolcasságban az anya lakik. 

I,30,4  „és  miután  megerősödött  (t.i.  az  első  arkhón),  önmaga,  mint  ahogy  mondják, 

létrehozott  kibocsájtott a vizekből egy fiút  anya nélkül, azt akarták ugyanis,  hogy ő ne 

ismerje  az  anyát.  A  fia  aztán,  utánozva  az  atyját,  kibocsátotta  a  következő  fiút.  Ez  a 

harmadik a negyediket nemzette, és a negyedik maga is nemzett  egy fiút,  azt mondják, 

hogy az ötödiktől származott a hatodik majd pedig a hatodik a hetediket nemzette. Így lett 

teljes ezekkel a hebdomád (a hetesség) köztük, mivel a nyolcadik az anya lakhelye.  És 

tahogy a születésükben, úgy a méltóságukban és az erőikben is megelőzik egymást.”. 

Et potens factus emisit1130 et ipse, sicut dicunt, ab aquis filium sine matre1131: neque enim 

cognouisse  Matrem  eum  uolunt.  Et  filium  eius  secundum  patris  imitationem  alterum  

emisisse filium.Hic quoque tertius quartum generauit, et quartus et ipse generauit filium;  

de  quinto  sextum  filium  generatum  dicunt;  et  sextus  septimum  generauit.  Sic  quoque  

Ebdomas  perfecta  est  apud  eos,  octauum  Matre  habente  locum;  et  quemadmodum 

generationibus, sic et dignitatibus et uirtutibus praecedere eos ab inuicem.

Irenaeus záró megjegyzése is azt  támasztja alá,  hogy a megjelenés  az emanáció 

koncepcióját követi, egymást követve jelennek meg egymástól az arkhónok. 

1129 A kijelentés Pisztisz Szophia kijelentése
1130 Partum emisit
1131 A leírás terminológiája a keresztény hagyomány krisztológiai tanításának kontextusában értelmezhető.
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A beszámolót  összevetve  a  traktátussal  két  párhuzam mutatható  ki.  Az első  az, 

hogy az  arkhón egyedül  teremti  első  fiát,  mert  nem akarja,  hogy ismerje  az  anyát.  A 

motívum az első arkhón tudatlanságára is utalhat a traktátusban (100,19-21): parxwn 

Ge \i\+\a\l\t\a\b\a\w\q Fo \natsooun/ atdunamis \ntpistis

A traktátusban Pisztisz hívja életre az első arkhónt, aki a többi arkhón nemző atyja 

lesz. Közös motívum a vízből való létrejövés1132 és a hetesség hangsúlyozása, ahogy az is, 

hogy az anya a nyolcadik égbe emelkedik és távolodik el a kozmikus rendszertől. Hasonló 

elem az erő szerinti különbségtétel, amelyet a traktátus a nevekre hivatkozva említ.

Az arkhón tulajdonneve

A közös  elemek  sorában  az  első  arkhón tulajdonneve,  a  Jaldabaóth  egyértelmű 

kapcsolatot  mutat.  Itt  megjegyezhetjük,  hogy a  tulajdonnév  használata  az  elterjedtsége 

miatt  nem bizonyító  erejű,  nemcsak  más  traktátusokban,  hanem más  rendszerekben  is 

előfordul,  de  az  egyházatya  beszámolója  és  a  traktátus  közötti  párhuzam  jelentős  és 

elfogadott a szakirodalomban1133.

A hét arkhón neve

A hét arkhón neveiről, az arkhóni rendszerről, a traktátus, a JánAp, az Irenaeus által 

adott (AdvHaer 30,5) és az origenészi lista egyezéseiről és különbségeiről most elegendő 

azt  megjegyezni  összegezve  az  ottani  eredményeket,  hogy  a  listán  szereplő  nevek 

megegyeznek  a  traktátusban  olvashatóval:  Jaldabaóth,  Jaó,  Szabaóth,  Adonai,  Elohim, 

Hor(aios), Asztaphaiosz1134.

A hét arkhón jellemzése

Irenaeus szerint ezek egek, hatalmak, erők, angyalok és a teremtő, égi helyüket a 

nemzés rendje szerint töltik be, akik láthatatlanul uralják az égi és a földi világot. 

1132 Közös forrás lehet a bibliai hagyomány Leviathan elképzelése, ehhez lásd fentebb.
1133 Ehhez lásd az arkhónokról szól elemzést.
1134 A részletes elemzéshez lásd fentebb az arkhónokról szóló elemzést..
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AdvHaer  I,30,5:  „Ezeket  az  egeket,  erőket,  hatalmakat,  angyalokat  és  teremtőket  alá 

vetették,  sorban,  ezek  születésük  rendje  szerint  ülnek  az  égben.  Láthatatlanok,  és 

uralkodnak az égi és a földi felett.”. 

Hos autem Caelos et Areothas et Virtutes et Angelos et Conditores subiciunt per ordinem  

sedentes  in  caelo  secundum  generationem  ipsorum,  non  apparentes,  regere  quoque  

caelestia et terrestria

A leírás általánossága több dologra utalhat. A primér források felől közelítve azt 

mondhatjuk, hogy szerepeket, funkciókat és helyeket, vagy inkább pozíciókat foglal össze 

az egyházatya, hogy a látható ég struktúráját leírja. 

Az arkhónok szférikus hatalmak a traktátusban is, az arkhón hozza létre fiainak a 

lakhelyeiket, az egyes egeket, amelyet angyalokkal tölt meg, hogy szolgálják, segítsék és 

dicsőítsék fiait. Röviden úgy is mondhatjuk, hogy egeket testesítenek meg1135. A hatalmak 

és erők terminusai egyaránt vonatkozhatnak az arkhónokra, és a primér forrásokban sem 

mutatható  ki  következetes  használati  mód.  Az  angyal  utalhat  a  fentebb  említett 

teremtményekre, de jelölheti az arkhónok koncepciójának eredetét is.

Lényeges  szempontot  ad  azzal  az  egyházatya,  hogy  a   teremtő  alakját 

megkülönbözteti  a  további  angyali  rendektől.  Ez megfelel  a  traktátus  első arkhónjának 

leírásának,  és  túl  az  általános  toposznak megfelelően  elfoglalt  első  helyhez,  a  teremtő 

funkciót is magában foglalja.

Az első arkhón további alkotásai

A  beszámolóban  az  első  arkhón  alkotói  tevénységét  írja  le  Irenaeus.  Az 

újszövetségi  anagelológia  terminológiáját  mozgósító  leírásban  angyali  rendek  jelennek 

meg az első arkhón teremtői tevékenységének leírásában. 

AdvHaer  I,30,5:  „Az első  közülük,  Jaldabaóth,  megvetve  az  anyát,  abban,  hogy bárki 

engedélye nélkül fiakat és unokákat hozott létre, sőt még angyalokat és arkangyalokat és 

erőket és hatalmakat és uralmakat.”. 

primo  ipsorum Ialdabaoth contemnente  matrem in eo quod filios et nepotes sine ullius  

permissu  fecerit,  adhuc  etiam  angelos  et  archangelos  et  virtutes  et  potestas  et  

dominationes.

1135 A megjegyzés fontosságát azzal lehet illusztrálni, hogy a traktátusban az arkhónok születése előtt az első 
arkhón  megalkotja  az  eget  és  a  földet  (101,  1-9),  és  a  fiak  ezért  az  ég  differenciálódásával  hozhatók 
összefüggésbe, ami a bolygók megalkotására vonatkozik. A részletes elemzéshez lásd fentebb. 
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A traktátussal való lehetséges párhuzam az első arkhón művének leírásán alapszik, 

aki az utódoknak (az arkhónoknak) saját lakhelyet teremtett, és ezeket feldíszítve isteneket, 

erőket,  angyalokat,  arkangyalokat,  hogy  szolgáljanak.  Az  arkhigenetórnak  nevezett 

Jaldabaóth teremtésének részletes felsorolásából a záró mondatát idézem, amely az egyes 

arkhónokra  vonatkozik:  (102,11-23)1136.  poua  poua  ou\ntaFse1137 H\n 

teFpe  H\nstrateuma  \ndunamis  \nnoute  Hi  Joeis  Hi 

aggelos  Hi  arxaggelos  H\ntba  em\ntau  hpe 

atrou\rHuphretei 

A traktátus  beszámolójának  részletessége  párhuzamok nélküli  a  primér  források 

között, de a toposz megjelenik más traktátusban is. Az ophita beszámolóval való párhuzam 

a közös koncepción és a közös terminusok használatán alapszik.

A  másik  lehetséges  párhuzamot  az  ember  teremtésének  narratívájában  találjuk, 

amely a megvetés terminus és a kontextus alapján feltételezhető (107,34-108,1)  

A küzdelem

Irenaeus beszámolójában az első arkhón teremtése nem elismerést és ünneplést vált 

ki fiaiból, hanem ellenkezést szül, és veszélybe sodródik a hatalom.

AdvHaer I,30,5 „Miután ezek megtörténtek, a fiak ellene fordultak kötekedve és perelve az 

elsőség dolgában.”. 

Quibus factis ad litem et iurgium aduersus eum conuersos esse filios eius de principatu

A  szöveg  értelmezésében  elsődleges  az  elsőség  terminusának  értelmezése.  A 

szöveg  szoros  értelemben  azt  írja  le,  hogy  az  arkhónok  (az  utódok)  Jaldabaóth  ellen 

lázadnak, és megpróbálják megszerezni a vezetői pozíciót1138. 

A traktátushoz való viszony értelmezésében lényeges szerepet játszik az, hogy a 

harc (a lázadás) a teremtői tevékenység után következik be. A traktátusban megjelenő két 

küzdelem közül az elsőnek a kiinduló helyzete  áll  közelebb a beszámolóhoz.  Ez akkor 

1136 Meg kell jegyezni, hogy a szerző a leírás forrásaként Norea első logoszára utal (102,23-25).
1137 ounta Layton 1989, 223),
1138 Felvetődhet az az olvasat is, hogy az elsőség az arkhónok és az ember relációjára vonatkozik. Ebben az 
esetben a leírás az elsőség elismerése körül generálódott harcra vonatkozik.  
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következik  be,  amikor  Jaldabaóth  befejezi  teremtői  tevékenységét.  Ebben  a  zavarkeltő 

támad a rend ellen, és Pisztisz Szophia közbelépése állítja csak meg (102,25-34)1139. 

auJokou de ebol H\n  Tpe Sa Hrai+  etmeHsoe \mpe ta 

tsofia auSorS\r \ntpe m\n peFkaH ebol Hit\n petStort\r 

et\mpit\n  \mmau throu auw atsoe \mpe noein nesesooun 

gar  \nGi  \ndunamis  \mpxaos  Je  nim  pentaHtako  \ntpe 

et\mpit\n  \mmoou  \ntareseime  de  \nGi  tpistis  apSwSF 

\mpeS?to?rt\r  asJoou  \mpesniFe  asm?[orF/  as]noJF/  epit\n 

eptartaron.

A  második  küzdelem  leírása  a  Szabaóth-történet  része.  Ebben  egyértelműen  a 

hatalomért  folytatott  küzdelem  jelenik  meg,  amely  a  fentről,  Pisztisztől  kapott  fény 

motívumában  kap  kifejeződést  (104,13-17):  etbe  peFouoein  de 

anecousia  throu  kwH  eroF/  \nte  pxaos  auw 

\ntarouStort\r aueire \nounoG \mpolemos H\n tsaSFe \mpe.

Mindkét idézet a traktátusból párhuzamba állítható a beszámolóval. Ha a hipotézis 

helyes, akkor mindkét szövegrész a fény (az ember) iránti irigység eredetét magyarázza. 

Ha ezek alapján értelmezzük az Irenaeus által adott beszámolót, akkor felvetődik annak a 

lehetősége, hogy az elsőségért kitört harc nem az első arkhón, Jaldabaóth ellen irányult, 

hanem  az  ember  állt  a  középpontjában.  Ebben  a  kontextusban  a  harc  az  elsőség 

elismerésének kérdése körül generálódik1140.

Az arkhón jellemzése

Az  egyházatya  beszámol  arról,  hogy  a  harc  miatt  Jaldabaóth  elszomorodott  és 

kétségbe  esett  (propter  quae  contristatum  Ialdabaoth  et  desperantem 1,30,5).  A 

traktátusban  –  egyedülállóan  a  Nag  Hammadi  könyvtár  traktátusaiban,  megjelennek  a 

motívumok az első arkhón jellemzésében. A traktátus jóval nagyobb szókinccsel mutatja 

be az arkhónt: szomorúság (107,19), a sóhajtozás (107,24), a zavarodottság (107,27), az 

1139 A zavarkeltő és a fénylő Ádám közötti párhuzamokhoz lásd fenetebb. 
1140 Másképp mondva a fenti leírás a kortársak között elterjedt angyalok bukásához írt történet egy sajátos 
variánsaként értelmezhető.
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ijedtség (107,31), a szégyen (108,7).  Minden terminus a fény miatt  és az utódok előtti  

jellemzi az arkhónt1141.

Az első arkhón fia

Irenaeus  beszámolójában  Jaldabaóth  vágyából  (concupiscentia)  a  fiaival  (a  hat 

arkhónnal)  a hatalomért  folytatott  küzdelem után született  egy utód,  a nusz1142,  tekergő 

kígyó  alakjában  (in  figura  serpentis  contortum).  A  kígyó  jellemzésében  mondja  el 

Irenaeus,  hogy  megjelent  a  szellem,  lélek,  test,  majd  ezekből  a  felejtés,  gonoszság, 

irigység, féltékenység és halál. A kígyó jellemzésében azt is megemlíti, hogy együtt volt 

atyjával a mennyben és a paradicsomban is (AdvHaer I,30,5). 

Ez az arkhóni genealógia a kígyó negatív értelmezéséhez tartozik – és megegyezik 

a kígyóhoz társított bibliai hagyománnyal –, de ennek ellentmond az, hogy az atyja ellen 

munkál és a felső világ eszközeként részt vesz az ismeret közvetítésében.    

A második küzdelem végén, Szabaóth felemelkedése Jaldabaóth Szabaóth helyére nemzi a 

halált, hogy helyreállítsa a rendet, és ettől jelennek meg olyan negatív szenvedélyek, mint a 

gonoszság, irigység stb. 

A kígyó  kétértelmű alakja  a  bűnbeesés  mitologikus  leírásában  jelenik  me.  Erre 

később visszatérek, most elegendő azt megjegyezni, hogy a traktátusban is égi eredettel 

bír, Pisztisz Szophia alakjához kapcsolódik, és az ő eszköze marad.

A blaszfémia

Az Irenaeus  által  adott  leírás  szerint  a  blaszfémia  formája  az  Isa  45,5 idézeten 

alapszik: Atya vagyok és isten és fölöttem nincs senki (Ego Pater et Deus, et super me  

nemo. I,30.6.). A traktátusban: Nincs szükségem senkire. Isten vagyok, nincs más rajtam 

kívül (103, 11-13): Je T\r xreia an \llaau  peJaF Je anok pe 

pnoute auw m\n keoua Soop aJnt. 

1141A terminusok értelmzéséhez lásd az első arkhónról szól elemzést.
1142 A terminus bevett értelmezése a νοῦς (vö. SC és a Brox, Unger 1992, 97; Grant 1997, 100). Layton 
vetette fel azt a lehetőséget, hogy a héber nun msh-t jelentheti (és a betű formája által utal a kígyó alakjára  
(1987,  175).  Ha  feltételezzük  az  egyiptomi  mitológia  hatását,  akkor  a  nun  terminus  Nun-ra  utal,  a  
primordiális vizekre, és ezáltal az ouraborus kígyóra (vö. Hornung 1982, 161, és McBright 1994). Ez az 
olvasati lehetőség hozható összefüggésbe az órigenészi leírással, amelyben világlélekként szerepel. Hasonló 
értelmezést  kínál  a  Leviathan  alakja  (Isa  27,1).  A peratákról  szóló  hippolytusi  beszámoló  a  fiút  nevezi 
logosznak és kígyónak is (Ref 5,17,2).
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A traktátusban megjelenő másik variáns az arkhónok által hangzik el, akik tudják, hogy az 

első arkhón hazudott (112, 25-28); itt a formula: Isten vagyok, senki sem létezett előttem. 

anok/ pe pnoute  m\l laau Soop Hi taeHh

A cáfolat

Az  Irenaeus  által  adott  leírásban  az  anya  felel  (AdvHaer  I,30,6):  „ne  hazudj, 

Jaldabaóth, mert fölötted van a mindenség atyja, az első ember és az ember, az ember fia” 

Noli mentiri, Ialdabaoth, est enim super te Pater omnium Primus Anthropus, et Anthropus  

Filius Anthropi. 

A  mondat  különösségét  nemcsak  az  adja,  hogy  nem  konzisztens  a  korábbi 

struktúrával, mert csak a két embert említi, és nem tesz említést sem Krisztusról, sem a 

Szentlélekről. A második sajátosság az, hogy ez a típus nem fordul elő máshol. A hazugság 

vádja megjelenik a traktátusban, de ott nem két embert említ a hang.

A cáfolat egy másik variánsát az AdvHaer I,30,7-ben mondja el az egyházatya, ahol 

nem az anya, hanem Prunikosz által hangzik el: 

„[azt mondják, hogy] Prunikosz látva, hogy a teremtményei által azok le lettek győzve, 

nagyon örvendezett és fel is kiáltott, mivel az atya romolhatatlan volt, ez (pedig) hazudott 

amikor atyának nevezte magát, és mivel az ember már régóta (valaha) létezett és az első 

nő, ezeket is meghamisítva ő vétkezett.”. 

Prunicum autem uidentem quoniam et per suum plasma uicti sunt, ualde gratulatam et  

rursum exclamasse quoniam, cum esset Pater incorruptibilis olim, hic semetipsum uocans  

Patrem  mentitus  est,  et  cum  Homo  olim  esset  et  Prima  Femina,  et  haec  adulterans  

peccauit.

Ez a leírás közelebbi párhuzamot mutat a traktátus szövegével, mert szerepel benne 

a hazugság és a legyőzés motívuma is, de Pisztisz Szophia cáfolatában nem jelenik meg a 

nő alakja.

Az arkhónok reakciója a blaszfémia cáfolatára

Az  arkhónok  reakciója  logikusan  kapcsolódik  az  elbeszélésben  az  égi  hang 

megjelenéséhez 
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AdvHaer I, 30,6: „mindegyikük megzavarodott az új hang és a váratlan megnyilatkoztatás 

miatt és keresték, honnan jött.”.

conturbatis autem omnibus ad nouam uocem et inopinabili nuncupatione et quaerentibus  

unde clamor

Az új  hang és  a  hívás  honnanjának kérdése  megjelenik  a  traktátusban  is,  de  a 

traktátussal általában összakapcsolt traktátusok (ArchHyp, JánAp) szövegéből hiányzik1143. 

A fentebbi idézet folytatása alapján az arkhónok a fény Ádám és a zavarkeltő azonosságát 

kérdezik  (112,30-31):  \ntarouei  SaroF  peJau  Je mh paei  pe 

pnoute \ntaHtako \mp\nergon

A  motívum  olvasható  a  könyvtár  más  traktátusában  is  (pl.  Prot),  de  ebben  az 

esetben  feltételezhető,  hogy  az  ophita  hagyomány  ismerete  mellett  tanúskodik  és  ezt 

használta fel a szerző. 

Az ember teremtése 

Az ophita beszámolóban Jaldabaóth az ember teremtésével akarja a maga oldalára 

állítani az arkhómokat, a traktátusban a fény szolgaságra kényszerítése a cél, és az újbóli 

rombolás elkerülése.

A Ter 1,26

Jaldabaóth reakciója hasonló, a Ter 1,26 idézésével hívja az arkhónokat az ember 

teremtéséhez(AdvHaer  I,  30,6):  „gyerünk,  teremtsünk  embert  a  képünkre”.  Venite,  

faciamus hominem ad imaginem [nostram]1144.

A traktátusban a leírás részletesebb, de az eredmény ugyanaz, ahogyan az is közös 

elemnek  tekinthető,  hogy  a  Ter  1,26  verset  az  első  arkhóntól  elhangzó  terv  leírására 

használja mind az ophita hagyomány, mind a traktátus szerzője.

A fentebbi idézet folyatásában a szerző magyarázatot is fűz az idézethez (112, 31-

113,1):  aFouwS\b  peJaF Je eHe eSJe tet\nouwS Jekas 

neFSG\n  Gom  \ntako  \mp\nergon  a?mheit\n  mar\ntameio 

1143 Hasonló motívum jelenik meg pl. az IgEv és a TracTrip. 
1144 Néhány kéziratban szerepel, ehhez és a következményekhez lásd SC 263, 306-307. 
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\nourwme  ebol H\m  pkaH  kata  tHikwn/  \mp\nswma auw 

kata peine \mph n\FS\mSe

Az ember teremtésének gondolata

Az egyházatya beszámolója aszerint az ember teremtésének a gondolatát az anya 

adja az arkhónoknak, hogy megszerezze az első erőt. 

AdvHaer I,30,6: „az anya adta nekik az ember kigondolását,  hogy általa az első erőtől 

kiüresítse.”. 

matre dante illis excogitationem hominis, uti per eum euacuet eos a principali uirtute

Ez a motívum is toposznak tekinthető, az égi minta az emberre vonatkozik, és nem 

az égi világot jelenti, ahogy ez elterjedt a primér forrásokban.

Hasonló értelmezés megjelenik a traktátusban is, de nem az anya, hanem Pisztisz 

az,  akinek  az  előrelátása  szerint  történik  minden  (113,5-8):  paei  de  thrF 

\ntaFSwpe  kata  tpronoia  \ntpistis  Sina  eprwme 

naouwnH  ebol/  \nnaHr\m  peFeine  \nFkatakrine  \mmoou 

ebol H\m pouplasma. És ehhez járul hozzá, aktualizálva Pisztisz akaratát Zoé, 

aki  átadja  az  ember  teremtésének  gondolatát,  és  a  hozzá  szükséges  ismeretet  az 

arkhónoknak (11-12):  tote \necousia auJi \ntgnwsis atroutamie 

prwme.

A hasonlóságok mellett  a motiváció különbözik,  a  beszámolóban a kiüresítés,  a 

traktátusban az ítélet. 

A földi ember megalkotása

Irenaeus beszámolója röviden és tömören írja le az ember teremtését:

AdvHaer I, 30, 6: „eljöttek (ti. az arkhónok) és megformáltak a mérhetetlen szélességű és 

hosszúságú embert.”.

conuenientes formauerunt hominem immensum latitudine et longitudine .
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A bibliai Genesis beszámolója alapján a szövegrészt a Ter 1,27 kommentárjaként 

azonosíthatjuk. Az OM  szerzője a megformált ember (plasma) méretét nem említi, de a 

látszólagos távolság könnyen áthidalható. 

A szó szoros értelemben vett beszámoló szerint a hat arkhón alkotja az embert (ezt 

megerősíti a köv. mondat). Lehetséges, hogy az arkhónok és az első arkhón közötti olyan – 

teológiai okokkal magyarázható – megkülönböztetésre utal, amely ismert volt a traktátus 

szerzője előtt is (ahogy a JánAp traktátusban is olvasható). A különbségtétel az ember teste 

és  ’lelke’  között  van1145,  ahogyan  ez  a  következő  mondatokból  világosan  kitűnik.  A 

traktátushoz  való  viszonyát  tekintve  azzal  érvelhetünk  a  hasonlóság  mellett,  hogy  a 

traktátusban  az  arkhón  alkotja  meg  a  gondolkodó  és  érzékelő  részt  (az  agyat  és  az 

idegeket), és ez a hatás az egyházatya beszámolójában szintén megjelenik.     

Az Irenaeus által  adott beszámoló következő mondata szerint az ember képtelen 

volt a mozgásra(ő): „csak tekeregni volt képes, és atyjuk elé vitték”. Scarizante autem eo 

tantum, aduexerunt eum patri eorum.

A  traktátusban  az  ember  teremtése  jóval  részletesebb  leírásban  szerepel,  de 

párhuzamra alapot adó motívum az, hogy az első teremtmény mozgásképtelenül fekszik a 

földön és az arkhónok magára hagyják (115,3-5), és a Zoé lehelletét birtokló teremtmény 

leírása is hasonló, aki beszélni képes, de felemelkedni nem (115,11-15). 

Az élet lehelete (Ter 2,7) 

Szophia cselekszik abban is, hogy az arkhón a nála lévő fény maradékát átadja az 

élet szellemének átadásával. Ez a bibliai lehellet motívumának ophita értelmezése: 

AdvHaer I, 30,6: „azt mondják, hogy miután az belelehellte az emberbe az élet lehelletét 

(spiritum), észrevétlenül kiüresedett az erőtől.”. 

Illo autem insufflante in hominem spiritum uitae, latenter euacuatum eum a uirtute dicunt

Közösnek  tekinthető  az,  hogy  nem nevezik  az  élet  leheletének  fújása  után  élő 

léleknek Ádámot. A traktátusban nem szerepel a lélek fújásának motívuma, de Éva (Zoé) 

küldi el lehelletét,  amely egyértelműen utal  a bibliai  versre utal  (115,11-15). Az ophita 

beszámolóhoz hasonló értelmezés olvasható pl. a JánAp és a ArchHyp traktátusokban. A 

1145 Az angyalok által teremtett ember koncepciója elterjedt a kortársak között, most elegendő Valentinus 8. 
töredékére utalni. Ehhez vö. Markschies 1992 kül. 18-27.
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traktátusban  Pisztisz  Szophia  eszközeként  Éva  adja  át  az  felkelés/feltámadás  parancsát 

Ádámnak, aki minden élő anyjának nevezi (115,36-116,8). Ez a motívum is párhuzamba 

állítható az éltető lehelet átadásával.

A lélek működése

Az élet lehellete nemcsak az erőt jelenti (az arkhónnal való relációban), hanem a 

nusz és az enthümészisz átadását is. Az emberi kondíció megváltozása, aktualizálódásként 

is értelmezhető és az egyházatya megjegyzi azt is, hogy ezek részesülnek a megváltásban. 

Az  értelmessé  váló  ember  első  tetteként  pedig  azt  mondja  az  Irenaeus  által  adott 

beszámoló, hogy elhagyva teremtőjét, hálát adott az első embernek. 

AdvHaer I,30,6: „Azt mondják, hogy az embernek így lett érteleme és a gondolkodása, 

valamiint, hogy ezek váltatnak meg. És (mondják azt is) hogy rögtön hálát adott az első 

embernek, elhagyva teremtőit.”.

hominem autem inde habuisse nun et enthymesin, et haec esse quae saluantur dicunt, et  

statim gratias agere eum Primo Homini, relictis Fabricatoribus 

A lehelet működéseként értelmezhető értelem és gondolkodás megnevezése, és az, 

hogy ezt az első arkhón adja át, utalhat arra a tanításra, amely szerint a traktátusban az első 

arkhón az agyat és idegeket teremti meg1146. 

A  traktátusban  a  (test-lélek-szellem)  embernek  az  ismerethez  jutásának 

következményeként  említi  a  szerző  a  paradicsom  leírásában,  hogy  elhagyta  az  idegen 

képmást  és  megszerette  az  igazit  (110,29-111,1),  majd  a  paradicsom  fája  mellett  az 

alkotójuk állat-alakúságát felismerve, meggyűlölik őt (119,17-19).  

A  Szabaóth  történet  is  párhuzamba  állítható  a  leírással,  mert  miután  Szabaóth 

hallotta  Pisztisz  Szophiát  és általa  az első embert,  elfordult  atyjától  (és  anyjától)  és őt 

dicsérte (104,32,35) 

Az első földi nő

A beszámoló  szerint  (AdvHaer  I,30,7):  „Jaldabaóth  az  irigységtől  hajtva,  hogy 

kiüresítse az embert egy nő által, saját gondolkodásából egy nőt alkotott.”.

1146 A tanítás közös forrása a platonikus hagyomány toposza lehet, a Timaiosz c,. dialógusban a démiurgosz 
alkotja meg a fejet. Ehhez Broeck 1996, 67–85.
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Zelantem autem Ialdabaoth uoluisse excogitare euacuare hominem per feminam, et de sua  

enthymesi eduxisse feminam

A kiüresítés motívuma a fény megszerzésére vonatkozik, amely az erő, a hatalom – 

és  a  gyümölcsevéstől  kezdve  az  ismeret  szimbóluma,  és  az  arkhón  ennek  a 

visszaszerzésére sző tervet az asszony megteremtésével. 

Az  irigység/féltékenység  a  traktátus  jellemző  terminusa,  a  nő  (a  testi  Éva) 

teremtését azonban nem írja le. A szerző szerint a bibliai beszámolót az arkhónok Ádám 

megtévesztésére használták úgy, hogy álmában tanították ezt (116,20-25). 

A  gondolat  alanya  kérdéses,  ezért  feltételezhető  az,  hogy  az  arkhón  saját 

gondolatából vagy Ádám gondolatából alkotja az embert. Az előbbi a terv megszületésére 

utal,  az utóbbi Éva teremtésének bibliai  elbeszélésének lehet a kommentárja. Az előbbi 

lehetőség  mellett  az  szól,  hogy  ez  az  asszony  cél-szerűségét  hangsúlyozza,  és  az  erő 

megszerzése ilyen értelmezése toposz a primér forrásokban: a traktátusban nem szerepel, 

de a ArchHyp és a JánAp traktátusokban megjelenik.

A szöveg inkább az utóbbi lehetsőséget támasztja alá., mert a lehellet egyik hatása 

éppen  a  gondolkodás  volt.  Ez  azt  jelentheti,  hogy  a  bibliai  borda  szimbólumára  a 

gondolkodás által utalt a szerző. Ez felveti a traktátussal való rokonság lehetőségét, ahol 

szintén  a  gondolodás  dominál.  Az  OM  szerzője  szerint  az  arkhónok  Ádám  álmában 

tanítják neki azt, hogy a nő az oldalából származik.

Az idézet  folytatása  szerint  (AdvHaer  I,30,7):  Prunikos  ezt  (a  nőt)  megragadva 

láthatatlanul kiüresítette az erőtől: quam illa Prunicos suscipiens inuisibiliter euacuauit a  

uirtute

Ez a motívum lehet  a forrása annak a narratívának a traktátusban, amely az égi 

Évához kapcsolódik.  Amikor az arkhónok Éva megrontását  tervezik,  akkor  hasonmását 

hagyta Ádámmal (116,25-28) 

Éva és az arkhónok

AdvHaer I,30,7:  „Eljött  a  többi  (ti.  arkhón) és  megcsodálta  a  nő szépségét,  elnevezték 

Évának, megkívánták őt és fiakat akartak vele nemzeni, akiket angyaloknak is neveznek.”. 

Reliquos  autem  uenientes  et  mirantes  formositatem  eius,  uocasse  eam  Euam,  et  

concupiscentes hanc generasse ex ea filios, quos et Angelos esse dicunt.
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A nemzés motívuma később visszatér, de ott csak Jaldabaóthot említi az Irenaeus 

által adott beszámoló (I,30,8), a vágy tárgya szintén Éva, és az arkhón célja az, hogy Ádám 

fiakat nemzzen tőle. 

Az idézetben a motívumok, a nemzés vágya a szépség és az angyalok terminusok a 

Ter  6,1-4  hagyományára  utalnak,  amely  vélhetően  forrásként  szolgált  a  mitologikus 

történet megalkotásában1147.

A nőre, Évára irányuló vágy elterjedt toposz a primér forrásokban, a traktátusban is 

megjelenik, mert ez általános jegye arkhónok koncepciójának. A traktátusban az égi és a 

testi  Éva közötti  különbségtétel  érvényesül  az Éva és  az arkhónok viszonyában is.  Az 

arkhónok vágyának tárgya az égi Éva, de a megrontást a testi Éva (az égi Éva hasonmása) 

szenvedi el (117,2-10), és ezáltal az arkhónok a saját testüket rontották meg (117, 12-14). 

Irenaeus beszámol (AdvHaer I, 30,9) Káinról, mint Ádám és Éva első gyermekéről, 

akit  a  kígyó  megrontott  és  ezért  féltékenységből  megölte  Ábelt.  Séth mellett  Norea  is 

megjelenik,  mint  akik  Prunikosz  előrelétésénak  megfelelően  születtek  (post  quos  

secundum prouidentiam Prunici dicunt generatum Seth, post Norean). A kifejezés azért bír 

kitüntetett  jelentőséggel,  mert  a  traktátusban megjelenik  a  „Pisztisz  előrelátása  szerint” 

fordulat (pl. 113,6), majd a Évára vonatkozó (az égi világból származó) terv vagy inkább 

üdvgondozás kifejezés (117,24-25), amely Pisztisz pronoiájának felel meg (113,6)1148.   

A traktátus név szerint csak Ábelt említi,  mint az első arkhón és Éva gyermekét 

(117,15), és utal a többi szülöttre (117,16-18)

A kígyó csábítása

AdvHaer I,30,7 „Az anya megpróbálta a kígyó által érvelve Ádámot és Évát rávenni, hogy 

megszegjék Jaldabaóth parancsát.”. 

Mater autem ipsorum argumentata est per Serpentem seducere Euam et Adam, supergredi  

praeceptum Ialdabaoth

A  traktátusban  a  kígyó  terminus  nem  jelenik  meg,  a  tanító  (vadállat)  szerepe 

hasonló, a parancs megszegése az eszköz az ismerethez jutáshoz (118,24-119,6). Közös 

elemnek tekinthető a tanítói szerep, amelyet itt a meggyőzés képvisel. 

A bibliai történet mindkét elbeszélés forrása, de az ophita beszámolóban a kígyó az 

első arkhón teremtménye, míg a traktátusban az égi Éva alakjához kapcsolódik. Az ophita 

1147 Az angyalok bukásának mítoszában elterjedt szimbolika. 
1148 A takltátusban különbség van az égi Pronoiától és az első arkhón Pronoiája között: ez utóbbi megjelnik 
Évával kapcsolatban is (117,19).
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beszámoló  részletében  az  anya  érvel  a  kígyón  keresztül,  ami  olyan  (intim)  viszonyt 

feltételez  Éva  és  a  kígyó  között,  amely  forrásként  szolgálhatott  a  traktátus 

narratívájához1149. 

Az ophita leírásban feltételezhető viszony azt jelenti, hogy a szerző megfordítja a 

bibliai hagyományban elterjedt értelmezési irányokat, és ezekkel ellentétben a kígyó nem a 

gonosz  eszközeként  funkcionált  a  paradicsomi  történetben,  hanem  a  kígyó  alakját  és 

szerepét pozitívan értékeli1150. 

A bibliai bűnbeesés

A bibliai kígyó alakjával bevezett narratíva a mózesi szöveghez tér vissza. A Ter 

3,1  hagyománytörténetéhez  illeszthető  mitologikus  történet  következő  lépése  a  bibliai 

bűnbeesés kommentárja.

AdvHaer I,30,7 „Éva azonban, mintha Isten fiát hallaná, könnyen elhitte neki és rábeszélte 

Ádámot, hogy egyenek arról a fáról, amiről Isten azt mondta nekik, hogy nem ehetnek.”.

Eua autem quasi a Filio Dei hoc audiens, facile credidit et Adam suasit manducare de  

arbore de qua dixerat Deus non manducare

Az a motívum, hogy Éva a kígyót hamisan az Isten fiának hitte, olyan exegetikai 

hagyományt  feltételez,  amely  forrásként  szolgálhatott  a  traktátus  szerzőjének  is1151.  A 

traktátusban a tanító az égi Éva, az Élet, és ezáltal Pisztisz Szophia utódja1152. 

Közös  motívum,  hogy a  traktátusban  szintén  a  bibliai  sorrend érvényesül,  Évát 

meggyőzi a kígyó, és ő ad Ádámnak is a fáról, habár a traktátusban a leírás és a bibliai  

szöveg idézete is részletesebb (119,7-11).

1149 Talán az ophita értelmezésben is feltételezhető az az etimológiai szójáték, amely kimutathatóan jelen van 
a traktátusban.
1150 Több kutató azt feltételezi, hogy létezett egy olyan „midrás”, amely a bibliai történetet kiforgatva a kígyó  
pozitív  értékelését  tartalmazhatta.  Ez  a  feltételezett  narratíva  szolgált  forrásként  mind  az  ophita 
hagyománynak,  mind  az  IgTest  traktátusba,  mind  a  ps  Tertullianus  (Hippolütosz?)  refutatio  omnium 
haeresium ismerhette. A hipotézisek között az is felmerült, hogy a polémia írója az Igtest egy variánsát vagy 
a forrását  ismerhette,  ha az létezett önálló formában. Ehhez vö. Pearson 1990, 41, Rasimus 2009, 22. A 
Hippolütosz  Refutatio-jában  olvasható  beszámolók  között  Raismus  a  kígyóra  vonatkozó  exegetikai 
hagyományt  közös  nevezőnek  tartja,  és  ez  alapján  az  ophiták  tanítását  (8,23)  megkülönbözteti  a 
naasszénusoktól (5.6-11), a peratáktól (5,12-18), a séthiánusoktól (5,19-22), a gnosztikus Jusztinosztól (5,23-
27) és néhány anonim asztrológustól (4,46-51).
1151 Ehhez  lásd  az  ismeret  fájáról  írt  fejezetet.  Megjegyezhetkjük,  hogy  maga  Irenaeus  is  ismeri  azt  a 
hagyoményt, amely angyalként aposztrofálja a bibliai bűnbeesés történének csábítóját (Dem 16)  
1152 A traktátusban a származás nem egyértelmű. Szophia hullatja a cseppet, és formálja a testet (113,21-28), 
de az anyát Szophia Zoénak nevezi a szerző (113,28-34). 

340



A gyümölcs hatása

AdvHaer I,30, 7: „Azt mondják, hogy amikor ettek, megismerték a mindenek feletti erőt, 

azt mondják, és elváltak alkotóiktől”.

Manducantes  autem  eos  cognouisse  eam  quae  est  super  omnia  Virtutem  dicunt  et  

abscessisse ab his qui fecerunt eos.

A Ter 3,6-7-nem megörökített bűnbeesés bibliai leírsásának kommentárjában csak 

az evés motívum örződött meg. A hatás tagolása, az erő megismerése és az elfordulás az 

alkotóktól,  olyan  struktúrát  feltételez,  amelyhez  hasonló  csak  az  OM  traktátusban 

olvasható.  

A  traktátusban  az  evés  közvetlen  következményei  között  az  első,  hogy  rájuk 

ragyogott ai ismeret fénye, az utolsó pedig az, hogy Ádám elfordul az idegen képmástól,  

vagy a másik beszámoló szerint Ádám és Éva elfordult az arkhónoktól. Mindkét variáns 

kínál hasonlóságot, amely párhuzamok nélküli sajátosság a primér forrásokban1153.

A kiűzés motívuma

Az ophita beszámolóban a bibliai  kiűzés motívumának is  saját  értelmezése van, 

amelynek a közvetlen oka a leginkább idegen a biblikus hagyománytól.

AdvHaer I,30,8: „[azt mondják,  hogy]  Jaldabaóth pedig az őt körülvevő feledékenység 

miatt  nem  figyelt  mindarra  (ti.  a  Prunikos  által  mondottakra,  ehhez  lásd  fentebb),  és 

kivetette Ádámot és Évát a paradicsomból, mert megszegték parancsát.”.

Ialdabaoth autem propter eam quae circa eum erat obliuionem ne quidem intendentem ad  

haec, proiecisse Adam et Euam de paradiso, quoniam transgressi erant praeceptum eius 

Jaldabaóth és a feledés vagy feledékenység (obliuio) összekapcsolása megszokott 

toposz a primér forrásokban, a traktátusban a tudatlanság (az eredet, az égi világ és az anya 

nem  ismerete)  kapcsolódik  hozzá  szervesen.  Feltételezve,  hogy  itt  Prunikosz  szavaira 

vonatkozik a ijelentés, akkor a traktátussal parallel motívum fedezhető fel, ahol Pisztisz 

proklamációja  az,  amelyet  nem vesznek figyelembe és a kiüzés narratívájában Szophia 

reagál az arkhónok tettére. 

1153 A narratívát külön fejezetben elemzem.
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A bibliai kiűzés motívumához szorosan kapcsolódik a traktátusban is olvasható – 

de más kontextusban megjelenő motívum: a kiüresítés, amelyet az anya hajt végre, hogy a 

lelket (spiritus) megőrizze az arkhón által elültetett vágytól

A közös motívumok sorába tartozik az emberpár mindkét tagjára vonatkozó kiüzés, 

ami az LXX szövegéből hiányzik (Ter 2,23).

Az arkhón újabb kísérlete 

AdvHaer I,30,8: „Azt akarta, hogy ő fiakat nemzzen Évától, és ezt nem érte el, mert az 

anyja  mindenben  ellene  munkált,  és  észrevétlenül  kiüresítette  Ádámot  és  Évát  a 

fénycsepptől,  nehogy az a lélek  (spiritus),  ami  a  hatalomból  való,  az átokban vagy  a 

szégyenben részesüljön.”.   

Voluisse  enim filios  ei  ex  Eua  generari,  et  non adeptum esse,  quoniam Mater  sua in  

omnibus contrairet ei, et latenter euacuans Adam et Euam ab humectatione luminis uti  

neque maledictionem participaret neque opprobrium is qui esset a Principalitate spiritus.

Az arkhón akaratának mitologikus leírása a Gen1,28 parancsának értelmezése, míg 

az  anya  általi  kiüresítés  egyértelműen  a  bibliai  átok  motívumára  vonatkozik.  A  kettő 

összekapcsolása azt a taníást  feltételezi,  amely a nemzés és születés negatív értékelését 

foglalta magában1154.  

A kígyó megátkozása

Irenaeus beszámolójában kitér arra, hogy az átok a bibliai hagyományhoz hasonló 

módon a kígyót  is eléri,  és az emberpárhoz hasonló módon a kígyót is a földre veti1155 

Jaldabaóth. 

AdvHaer 1,30,8: „De az atya ellen munkálkodó kígyót is levetette a lenti világba” 

Sed et Serpentem aduersus Patrem operantem deiectum ab eo in deorsum mundum

1154 Jelen kontextus alapján utalhatunk a kortárs enkratita hagyomény hatására.
1155 Epiphaniosz Severos tanításai között említ hasonló motívumot (Pan 45). A kígyó az első arkhón fia, akit a 
földre  vet  büntetésből  (a  szövegrészhez  lásd  Rasimus  88).  Az  OM  mitologikus  beszámolójához  azt  a 
párhuzamot kínálja – túl azon, hogy Évával utódokat nemz – hogy a földdel egyesülve növények, a szőlő 
sarjad a földből.     
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A  folytatás  azonban  a  bibliai  hagyománytól  idegen  hatást  mutat.  A  narratíva 

jelentősége, hogy a  amely nagy  traktátusban megjelenő narratívához hasonló értelmezést 

hordoz.

AdvHaer I,30,8: „hatalmába kerítette az itt lévő angyalokat, hat fiat nemzett, és maga volt 

a hetedik, az Atya körül lévő hetesség (hebdomád) hasonlóságára. És ezeket a világ hét 

démonjának mondják, akik mindig ellene munkálkodnak és ellenállnak az emberi nemnek, 

mert atyjukat miattuk vetették le. 

In potestatem autem suam redigentem Angelos qui hic sunt, et ipsum sex filios generasse, 

septimo ipso exsistente ad imitationem eius quae circa Patrem est Ebdomadis. Et hos 

septem daemonas mundiales esse dicunt, aduersantes et resistentes semper generi 

humano, quoniam propter eos pater illorum proiectus est deorsum. 

A  traktátusban  az  átok  után,  amely  az  első  emberpár  földre  vetését  is  jelenti, 

Pisztisz  Szophia  megátkozza  az  arkhónokat  és  a  földre  száműzi  őket,  ahol  démonok 

alakjában vezetik tévedésbe az embereket.

Ha egymás mellett látjuk a két részletet, és Irenaeus beszámolójában kicseréljük az 

alanyt,  vagyis  nem a  kígyót,  hanem Jaldabaóthot  gondoljuk a  földre  száműzött  démon 

alakjában, akkor egyértelműnek tűnik a párhuzam a két mitologikus narratíva között1156. A 

két narratíva közös forrása feltételezhetően a Jel 12, 7-9.

Az emberpár földre vetése és a test

Az  ophita  beszámoló  az  ember  teremtésének  és  földre  vetésének  egyik  sajátos 

vonásáról  is  megemlékezik,  mert  a  teremtett  test  és  a  bűnbeesés  közötti  összefüggésre 

mutat rá Irenaeus. Az AdvHaer I,30,9-ben Ádám és Éva testéről írja azt az egyházatya: 

Ádám és Éva először könnyű, világos és mintegy szellemi testet birtokolt, ahogyan meg 

lettek formázva, mikor azonban ide [a világba] jöttek sötétebbé, zsírosabbá és lomhábbá 

változott 

Adam autem et Euam prius quidem habuisse leuia et clara et uelut spiritalia corpora,  

quemadmodum et plasmati sunt: uenientes autem huc, demutasse in obscurius et pinguius  

et pigrius. 

Ehhez kapcsolódik szorosan a lélek állapotára vonatkozó megjegyzés, amely az ismerethez 

jutásra vonatkozik: 

1156 A földre vetés narratívájának részletes elemzését lásd fentebb, az arkhónokról szóló fejezetben. 
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„de a lélek is csapongó és bágyadt, mivel az alkotótól csak világi leheletet kaptak, egészen 

amíg Prunikos megszánta őket és a fénycsepp édességének illatát adta nekik.”. 

Sed et  animam dissolutam et  languidam, quippe a Factore  tantummodo insufflationem  

mundialem habentes, quoadusque Prunicos miserata eorum reddidit eis odorem suauitatis  

humectationis luminis.

És ennek a hatását is leírja Irenaeus: „ezáltal emlékeztek (vissza) önmagukra”.

Per quam in commemorationem uenerunt suam ipsorum

De ez a lehelet az, amelyik a testi állapot felismerésének a záloga is. A mondat folytatása 

már a testi létezésre terjed, szervesen összekapcsolva a bibliai felismerés motívumával: 

„Felismerték,  hogy mezítelenek és megismerték a test anyagát,  és megismerték,  hogy a 

halált hordozzák, és nagylelkűek lettek1157, mert megértették, hogy a test csak egy időre 

zárja őket körül.”.

cognouerunt  semetipsos  nudos  et  corporis  materiam;  et  cognouerunt  quoniam mortem  

baiolant et magnanimes exstiterunt, cognoscentes quoniam ad tempus corpus circumdatum  

est eis

A  traktátus  antropológiai  tanításának  középpontjában  a  három  ember 

megkülönböztetésének típusa áll.  Feltételezhető, hogy Irenaeus beszámolója egy nagyon 

hasonló  mitologikus  leírás  összefoglalásának  tekinthető,  és  ez  által  kapcsolható  a 

traktátushoz.  Ha  ez  a  feltételezés  helyes,  akkor  –  nemcsak  a  primér  forrásokkal  való 

kapcsolat  bizonyítéka  azonosítható  a  leírásban,  hanem  ezeken  keresztül  az  órigenészi 

antropológia egyik olvasatát is.

Az első emberpár utódai

Káin nemzése Ádám és Éva testi egyesülésével történt, akit a kígyó fiaival együtt 

elvett, félrevezetett és a világ felejtésével töltött meg.

A traktátus  Káin nemzését  nem említi  (Ábelt  nevezi  meg a szerző,  117,15), azt 

viszonyt igen, hogy az egész emberi nemzetséget félrevezették a világban tevékenykedő 

démoni erők.

1157 A traktátusban szerepel az a homályos kifejezés az ismeret következményeként (119,18), hogy Ádám és 
Éva nagyon tudók/értők lettek? v. sokat megértettek (aueime emate). Ehhez lásd pl. Painchaud 
1995a, 445. Feltételezhető, hogy a görög eredeti terminus közös lehetett, és ennek a fordítása a latin 
magnanimus terminus. 
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Az  egyházatya  egyik  mondata  szerint  (I,30,9):  Prunikosz  előrelátása  szerint 

nemzették Séthet és aztán Noreát, akiktől szerintük az emberek sokasága származott. 

Post quos secundum prouidentiam Prunici dicunt generatum Seth, post Norean: ex quibus  

reliquam multitudinem hominum generatam dicunt 

A traktátus  nem említi  sem Séth,  sem Norea nevét,  de a ArchHyp traktátusban 

Norea Ádám és Éva leánya, aki kitüntetett szereplő, mint a kinyilatkoztatás címzettje1158.

Az alsó hetesség

Prunikos további funkciójáról is beszámol az egyházatya, mert ez kiterjed az alsó 

világra és az alsó hetességre1159 is.

AdvHaer I,30,9: „(és azt is mondják), hogy az alsó hebdomász belevetette minden rosszba 

és  istentelenségbe  (ti.  az  emberek  sokaságát)  és  a  felső  szent  hebdomasztól  való 

aposztásziába,  és  a  bálványimádásba  és  minden  egyéb  gyalázatba,  mialatt  az  anya 

folytonosan láthatatlanul ellenük munkált, és megmentette a sajátját, azaz a fénycseppet.”.

et ab inferiori Ebdomade in omnem malitiam immissam et apostasiam <a> superiore 

sancta Ebdomade et idolatriam et reliquam uniuersam contemptionem, cum contraria eis 

esset semper Mater inuisibiliter et proprium saluaret, hoc est humectationem luminis. 

A hebdomászról ezt mondja Irenaeus a beszámoló folytatásában: 

„A szent hebdomász alatt a hét csillagot akarják érteni, amit planétának neveznek, és azt 

mondják, hogy a megvetett kígyónak két neve van, Mikhaél és Szamaél.”.

Sanctam  autem  Ebdomadem  septem  stellas  quas  dicunt  planetas  esse  uolunt,  et  

proiectibilem Serpentem duo habere nomina, Michahel et Samahel, dicunt

Irenaeus  megfejtése  helytálló  a  primér  források  tükrében,  amit  Órigenész  is 

megerősít,  mert  említi  a  démiurgosz  titkos  nevét,  Mihály  (VI,30).  Az  arkhónok  és  a 

bolygók azonosítása bevett értelmezés. A kétnevűség elterjedt toposz, Szamaél és Mihály 

azonosítása olyan angyaltanra mutat, amely a traktátusban olvasható Szabaóth elbeszélés 

lehetséges forrásaként is azonosítható. A szakirodalomban konszenzusnak örvend az, hogy 

1158 Ehhez lásd fentebb. A név említése az ArchHyp és az OM közös forrásának feltételezéséhez szolgáltathat 
új bizonyítékot.
1159 A két hetesség megkülönböztetése lényeges szerepet játszik a traktátushoz való viszony tisztázásában. A 
részletes elmzéshez lásd fentebb.
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Mihály trónra emelésének apokrif története szolgálhatott a Szabaóth történet alapjául1160, 

Irenaeus beszámolója közvetett módon ezt támasztja alá. 

A  fő  különbség  a  névhasználatban  mutatható  ki.  A  Mihály  és  a  Szamaél 

angyalnevek  a  megvetett  vagy  megátkozott  kígyó  két  neveként  funkcionáltak,  azt 

feltételezi, hogy a kígyó szerepe az arkhónokra is kiterjedt. Az egyházatya által olvasott 

szövegben  Szamaél  volt  az,  aki  az  utód  szerepét  töltötte  be  (ez  Szabaóth  szerepe  a 

traktátusban), és a Mihály nevet is említi Órigenész (ez Ariaél a traktátusban).

Közös elem, hogy utódként szerepelnek mindkét szövegben. 

A  primér  forrásokban  mindkét  név  előfordul,  és  egyként  vonatkoznak  az  első 

arkhónra1161. Ha ez az eset áll fenn, akkor a kígyóval való azonosítás az arkhón alakja miatt  

is megtörténhetett. A traktátusban a főarkhón titkos neve az Ariél, a Mihály nem jelenik 

meg. 

Ha a levetés és a Szamaél név hangsúlyosságából indulunk ki az Irenaeus által adott 

leírás  értelmezésében,  akkor  a  traktátus  narratívájával  egyértelmű  a  kapcsolat,  mert 

Jaldabaóth- Szamaél elveszíti a hatalmát, és létrehozza az alsó hetességet1162. 

A krisztológiai tanítások

Az  Irenaeus  által  adott  leírásban1163 fellelhetők  olyan  motívumok,  amelyek  a 

traktátus krisztológiai tanításával mutatnak hasonlóságokat.

Jézus keresztségében fogadja be az alászálló Krisztust (és előzetesen arra használta 

Jézust,  hogy  az  alászálló  Krisztus  tiszta  edényt  találjon;  et  ante  adaptasse  Iesum,  uti  

descendens Christus inveniat vas mundum I,30,12). 

A traktátusban – ahogy a zsidó és keresztény hagyományban is  – kitüntetett  az 

edényszimbolika. A szimbólum összetettségére jellemző, hogy több terminust is használ, 

az Irenaeus által adott beszámolóhoz a fény edénye kifejezés áll a legközelebb.  

Jézus és Krisztus megkülönböztetése és a keresztségben való egyesülése szintén 

elterjedt a primér forrásokban1164, a traktátusban ehhez hasonló megkülönböztetésre utal az, 

1160 Ehhez lásd a Szabaóth történet elemzését.
1161 Jaldabaóth és Szamaél a traktátusban az első arkhón nevei. 
1162 Rasimus valószínűsíti a kapcsolatot, ehhez lásd fentebb a Szabaóth történet elemzését.
1163 Az irenaeusi beszámoló részletes bemutatásától letekintek, mert a hebdomászok ismertetése után olyan, a 
bibliai elbeszélésekhez kapcsolódó mitologikus történeteket idéz Irenaeus, amelyek nem kapcsolhatók a 
traktátushoz (pl. az özönvíz, próféták). 
1164 A krisztológiai tanítás variánsa elterjedt a hereziológiai irodalomban.
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hogy a konstrukció megkülönbözteti a nyolcadik égben lakozó megváltót és a pszichikus 

egyházban megjelenő Jézus Krisztus alakjait.

Krisztus  feladatai  között  megjelenik  a  traktátusban  egyetlen  célként  bemutatott 

szerep: elkezdte hirdetni az ismeretlen atyát  (adnuntiare incognitum patrem I,30,13). A 

traktátusban  a  logosz  küldetésének  bemutatásában  hangzik  el:  „hogy  hirdesse  az 

ismeretlent”  (125,16).  Közös  forrás  lehet  a  traktátus  alapján  feltételezett  szinoptikus 

beszámoló1165.

Az Irenaeus által adott beszámoló szerint az ophita tanításban miután felemelkedett 

az égbe,  Jézus Jaldabaóth atya  jobbján ül (AdvHaer I,30,14)  Iesu sedente ad dexteram 

Patris Ialdabaoth. A traktátusban Szabaóth1166 jobbján Jézus Krisztus foglal helyet (105, 

26-28).

Az Irenaeus által ránk hagyományozott beszámolóban Krisztus 18 hónapot maradt 

a földön, és a „alászállt rá az értelem, és a megtanulta a tiszta igazságot” (a latin szöveget: 

et sensibilitate in eum descendente didicisse quod liquidum est,  καὶ τῆς νοήσεως εἰς 

αὐτόν κατελθούσης μεμαθηκέναι τὸ ἀκριβὲς I,30,141167). 

Az igazság a traktátusban a felső világ jelölésére szolgál, ebből jelenik meg a hiány 

(124,6), és a tökéletesek az igazságot nyilatkoztatják ki, amely az istenek bölcsességének 

megszégyenítését  jelenti  (125,24-26).  Az,  hogy  Irenaeus  beszámolójában  az  igazság  a 

tanítása a feltámadás utánra datálható és összefüggésbe hozza az értelem alászállásával, azt 

a  lehetőséget  veti  fel,  hogy  az  értelemnek  és  a  Szentléleknek  az  ophita  mitológiában 

feltételezhető a kapcsolatát. 

A traktátus szótériológiai tanításának értelmezésében az játszhat szerepet, hogy a 

narratíva  szerint  az  áldott  lényekből  –  akik  a  saját  egyházukban  kinyilatkoztatták  az 

ismeretet – a megváltó teremtette a negyedik fajt. Ha az ophita beszámoló alapján olvassuk 

a  traktátus  mitologikus  narratíváját,  akkor  a  megváltó  működése  az  ophita  beszámoló 

feltámadt Jézus Krisztus alakja alapján válik értelmezhetővé. 

 A szótériológiai tanítások

1165 Mt 10,26 (és párh). Ehhez lásd fentebb.
1166 Szabaóth és Jaldabaóth egymáshoz való viszonyához lásd fentebb.
1167 A αισθησις és νοήσις fordítás kérdéshez és a görög szöveghez lásd Rousseau-310-311
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Az Irenaeus által adott beszámolóban felismerhetők olyan szótériológiai tanítások, 

amelyek hasonlóságot mutatnak a traktátusban olvashatókkal

AdvHaer I, 30,14: „Végül nem lesz neki több szent lelke (animas sanctas), hogy újra a 

világba küldje azokat, hanem csak azok lesznek neki, akik az ő lényegéből, a belehellésből 

vannak.”. 

Iam enim non habiturum eum animas sanctas,  ut  rursus dimittat  eas in saeculum, sed  

tantum eas quae sunt ex substantia eius, hoc est quae sunt ex insufflatione.

A lelkek terminus nem jelenik meg a traktátusban is, de funciójukat tekintve párhuzamba 

állítható a szótériológiai rész koncepciójával, amelyben az áldott kicsi ártatlan szellemeket 

említi a szerző (pneumata 124, 10.34).

AdvHaer I, 30,14: „A beteljesedés az lesz, amikor a fény(lő) szellemek minden cseppje 

összegyűlik és a romolhatatlanság aiónjába felvétetik.”

Consummationem autem futuram, quando tota humectatio  spiritus luminis colligatur  et  

abripiatur in Aeonem incorruptibilitatis.

A traktátus eszkatológiai nézete szerint a nemzetlen fény dicsősége jelenik meg az 

új korszak kezdetén (127,5-6), amelyet a királyokról szóló próféciának a tökéletesek általi 

beteljesedéseként  értelmez  (127,  7-10,  vö.  125,24-27).  A  traktátushoz  a  kapcsot  a 

romolhatatlanság  aiónja  hordozza,  amely  a  traktátusban  a  felső  világot  jelöli,  és  a 

romolhatatlanság tüposza kifejezésben szerepel,  amely mintaként  áll  mind az arkhónok 

(115,22), mind az ember teremtésénél (124,19).

Irenaeus egy későbbi, de a kommentárok értelmezésében az ophitákhoz kapcsolt 

„mások” (1,30,15) mitologikus rendszerének leírásában Szophia maga válik kígyóvá, hogy 

segítse az emberpárt a megszabadulásban. Ehhez a variánshoz nagyon hasoló értelmezést 

foglal magában a traktátus, ahol a kígyó Pisztisz Szophia utódjaként jelenik meg1168.  

1168 Rasimus értelmezésében arra különbségre helyezi a hangsúlyt, amely az igaz kinyilatkoztató és a kígyó 
alakja  között  feléteződik  nemcsak  a  traktátusban,  hanem  a  HüpArch  és  az  IgTest  traktátusokban  is. 
Véleményének érvényességét elfogadva azt kell megjegyeznünk, hogy a fent jelzett párhuzam önmagában is  
fennáll. Másfelől pedig lényeges az is, hogy a megkülönböztetés következmény, amely a kinyilatkoztató és a 
közvetító szerepek különbségéből következik, hiszen a kígyó tettének pozitív értékelése azon nyugszik, hogy 
a  mitologikus  elbeszélésekben  a  bibliai  gyümölcsevés  kommentárjában  nem  a  kinyilatkoztatás  áll  a 
középpontban,  hanem  legtöbbször  a  kinyilatkoztatás  megértésének  elengedhetetlen  feltételeként 
értelmezhető.  
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 5.1.4 Összefoglalás

Összefoglalva a fejezet eredményeit, azt állapíthatjuk meg, hogy a traktátus és az 

ophita hagyomány között jelentős párhuzamok és hasonlóságok mutathatók ki. Az Irenaeus 

által adott és az órigenészi beszámolók alapján a traktátus számos eleme értelmezhető, de 

ezek nem bírnak kizárólagos érvényességgel. 

Az egyházatya beszámolója és a traktátus közötti parallel tanítások kulcspontjai:

Irenaeus Cím nélküli irat

Teljes megfelelés

első ember első ember

első arkhón, Jaldabaóth első arkhón, Jaldabaóth

hetesség hetesség

kígyó tanító(vadállat)

Feltételezhető megfelelés

első nő (Szentlélek) Pisztisz

Szophia (Pisztisz) Szophia

Szophia felemelkedése égi Ádám//Pisztisz zavarodottséga

alsó hetesség (bukás-mítosz) alsó hetesség (bukás-mítosz)

küzdelem küzdelem

a földi Ádám (Ter 1,26 és 2,7) a földi Ádám (Ter 1,26 és 2,7)

a gyümölcsevés következményei

három állapot három állapot

Jézus Krisztus Megváltó/Logos

szent lelkek pneumata

Ezek a párhuzamok azt jelentik, hogy a kutatástörténetben meghonosodott és bevett 

eredmények (az első arkhón és a hetes arkhóni rendszer) mellett az ophita hagyományról 

szóló  beszámolók  elemei  feltételezhetően  forrásként  szolgálhattak  a  traktátus  teremtési 

narratívájának megkonstruálásához. 
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Ha  a  Rasimus  által  felvetett  párhuzam  középpontjában  álló  kígyó  alakjából 

kiindulva keressük a megfeleltetés lehetőségeit,  akkor azt kell megállapítani, hogy 1.) a 

traktátusban (ahogy a Rasimus által  az ophita hagyományhoz rendelt  többi iratban is) a 

kígyó  kitüntetettségét  részben  exegetikai,  részben  a  héber  szövegből  eredő  etimológiai 

okok magyarázhatják. A traktátusban ennek a hagyománynak kitüntetett jelentősége van 

nemcsak a kígyó, hanem Éva és a megváltás narratívájában is. 2.) Kibővíthető a Rasimus 

elemzésében megjelenő motívumok csoportja, és ez alapján az állapítható meg, hogy több 

olyan  tanítás  is  azonosítható  a  beszámolóban,  amely  csak  a  traktátusra  jellemző.  Ezek 

egyértelművé  teszik  a  kapcsolatot.  3.)  Vannak  olyan  motívumok  is,  amelyek  nagy 

hasonlóságot mutatnak. Ezek esetében nagy valószínűséggel állapítható meg a hasonlóság, 

és a traktátusban olvasható narratívák variánsként értelmezhetők. 

A  nem  azonosítható  és  nem  variánsként  értelmezhető  tanítások  között  a 

feltételezhető párhuzamok részben az antik mitologikus narratívákban elterjedt toposzokra 

vonatkoznak,  és  ezért  nem  bizonyító  erejűek,  de  vannak  olyan  motívumok,  amelyek 

egyértelműen a rokonság mellett tanúskodnak, és nem olvashatók más forrásban. 

Az ophita hagyomány és a traktátus közötti eltérések magyarázatát a traktátus más 

szövegekkel való összevetése kínálja, de feltételezhető az is, hogy a szerző invencióival 

állunk szemben. 

Ezek között  a legnagyobb hangsúly a biblikus teremtés elbeszéléséből  átvett  hét 

naphoz rendelt események leírására esik, amelyhez a szerző a nyolcadik napot is hozzá 

rendelte. És ebbe a kategóriába tartozik a mind az Irenaeus által adott, mind a kelszoszi 

(órigenészi) beszámolóból hiányzó negyedik faj koncepciója.

 5.2 A primér források1169

1.)

Részben a modern kutatástörténet, részben a dolgozat eredményei alapján a primér 

források  mitologikus  anyagai  és  az  OM  traktátus  közötti  összetett  viszonyrendszer 

tisztázásának kérdésében számos traktátus érintettségével kell számolnunk. 

Jelen fejezet célja az OM teremtési narratívájának elemzéséből levont eredmények, 

terminusok és mitologémák és a primér források közötti viszony tisztázása, amely részben 

1169 A fejezet a terminológiai és a konceptuális elemzések eredményeit foglalja össze, és fő célja az, hogy 
megmutassa a traktátus belső, a Nag Hammadi corpusban kimutatható viszonyrendszerét.
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a  traktátusnak  a  primér  források  közötti  elhelyezéséhez,  részben  pedig  a  traktátus 

datálásának  kérdéseihez  szolgáltat  eredményeket.  A  teremtési  narratíva  elemzése  nem 

terjed ki minden részletre. A továbbiakban egyfelől a korábbi kutatástörténet eredményeire 

támaszkodom,  másfelől  pedig  a  dolgozatnak  a  traktátusra  vonatkozó  fejezeteinek 

eredményeit foglalom össze. 

Az alábbi elemzésben három nagyobb csoportot különböztetek meg. Az elsőben 

azok a traktátusok szerepelnek, amelyekben az ophita hagyomány hatásával számolhatunk. 

A másodikban azokat  a  szövegek sorolom,  amelyek  megemlítését  a  traktátus  teremtési 

narratívájának  elemzése  alapján  tartom szükségesnek,  mert  vélhetően  rokon  forrásokat 

vagy egymás narratíváit használhatták. A harmadik csoportba pedig az első két csoportban 

nem említett traktátusokat sorolom, és a konceptuális hasonlóságokat vizsgálom.

Az elemzés célja, hogy bemutassa az OM teremtési narratívájával rokon szövegeket 

és  ezáltal  illusztrálja  részben  az  ophita  hagyomány  hatását,  részben  pedig  a  más 

hagyományokra  utaló motívumok jelenlétét.  Mindkét  irány azt az átfogó célt  szolgálja, 

hogy a traktátus datálásához nyújtsanak segítséget, és ezáltal a traktátus forrás jellegének 

értelmezését támasszák alá. 

  

2 Az ophita hagyomány hatásai

ArchHyp

A modern kutatástörténetben alapvető volt az OM és a ArchHyp traktátusok közötti 

viszonyrendszer vizsgálata. A kutatástörténet korai fázisában többen a közös forrás mellett 

érveltek (pl. Böhlig1170, Tardieu1171), majd Bethge1172 kommentárjának megjelenése adott új, 

és  ma  is  érvényes  irányt  a  kutatásoknak.  A  német  professzor  konszenzus  teremtő 

megállapításának megfelelően a két traktátus szerzője közös forrást használt a szövegek 

megírásához. 

A felételezett  közös forrást ezidáig nem sikerült  azonosítani,  de feltérképezésére 

vagy  rekonstruálására  több  kísérlet  is  történt.  Ezek  közül  megemlíthetők  pl.  Böhlig, 

Tardieu vagy Kaiser1173 hipotézisei, de a legjelentősebbnek Rasimus kísérlete bizonyult, aki 

az  ophita  hagyományból  próbálta  eredeztetni  a  traktátus  mitologikus  anyagát1174.  Jelen 

dolgozat  szempontjából  az  játszik  lényeges  szerepet,  hogy  a  feltételezett  közös  forrás 

1170 Böhlig-Labib 1962
1171 Tardieu 196
1172 Bethge 1975
1173 
1174 Hipotézisre a későbbiekben még visszatérek.
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használatának  legfontosabb  elemei  a  teremtési  narratívában  is  jelen  vannak,  és  a 

traktátusok közel azonos kozmológiai és antropológiai tanításai tanúskodnak mellette.

A ArchHyp modern kutatástörténetében jelent meg az a hipotézis, hogy a traktátus 

egy feltételezett  Norea hagyomány része1175,  amely kiterjeszthető a Norea c.  traktátusra 

(IX,2)  és  részben  azokra  a  traktátusokra  is,  amelyekben  megjelenik  a  Norea  alakja. 

Értelmezésünk szempontjából ez azért lényeges, mert az OM narratívájában is jelen van a 

feltételezett hagyomány egyik darabja, mert a szerző hivatkozik Norea könyvére.     

3.

A JánAp traktátushoz való  viszony tisztázásának  jelentőségét  az  adja  (1),  hogy 

Irenaeus ismerhette a szövegét, és ezáltal datálható az apokrüphon egyik első variánsa. (2) 

az arkhónok listája megeygezik a két traktátusban, (3) a kígyó hasonló szerepet tölt be (4) 

az  ember  tremetésének  narratívájában  is  mutathatók  ki  hasonlóságok  (5)  Pisztisz  és 

Szophia hasonló narratívákban szerepel (6) Pisztisz Szophia és Barbeló alakjai között is 

mutathatók ki párhuzamok.

4.

A  Tractatus  Tripartitus  szintén  használ  ophita  anyagot,  amely  a  közös  forrás 

feltételezésvel  magyarázhatóvá  válik1176,  de  olyan  is  van,  amely  az  ophita  anyagból 

hiányzik, de közös anyagnak tekinthető1177.

5.

Az IgTest esetében is feltételezhető, hogy a mitologikus anyag részben az ophita 

hagyomány  hatását  mutatja1178.  A  traktátussal  való  hasonlóságok  a  bibliai  bűnbeesés 

történetéhez írott kommentárok között fedezhető fel. 

6.

Az  első  nap  elemzésének  eredményei  fényében  a  traktátus  további  párhuzamai 

kimutathatók az EgyipEv és a JúdEv kozmológiai beszámolóival, amelyek az első arkhón 

1175 Ehhez lásd pl. Kaiser.
1176 Rasimus 2009
1177 Painchaud 1995
1178 Rasimus 2009
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megjelenésére vonatkoznak1179 és feltételezhető, hogy ophita anyagban megjelenő Szophia 

alakhoz írott történetet használta fel a szerző a mitologikus történet megalkotásához1180.

7. A teremtési narratíva nem ophita jellegzetességei

A traktátusban olvasható himnikus részek közül Éva himnusza az ArchHyp és a 

Mennydörgés c. iratok narrratíváival mutat hasonlóságokat.1181

8. 

Főként  Painchaud  kutatásai  támasztották  alá  azt,  hogy  a  traktátus  szoros 

kapcsolatban áll az Eug tanlevéllel, és ez által az SJC c. dialógussal is kapcsolatba hozható. 

A kérdések két külön aspektust követelnek az Eug és az SJC mitologikus teológiáinak 

tükrében. 

A professzor véleménye szerint a két szerző ismerhette egymás munkáját. A datálás 

kérdésében  lényeges  szerepet  játszó  viszony  értékelésében  Painchaud  nem  foglal 

egyértelmű állást, mert egyes elemeket az Eugból eredeztet, de vannak olyanok, amelyeket 

az Eug szerzője vehetett át az OM szövegéből. A kapcsolatot vagy az egymás szövegeinek 

(vagy a források) ismeretét Painchaud részben konceptuális, részben terminológiai alapon 

vezette le. Elfogadva elemzésének eredményeit azzal egészíthetjük ki a két szöveg közötti 

viszonyt,  hogy ha a fentebb a traktátus  pisztisz értelmzéséről  írott  elemzés eredményei 

helyesek, akkor feltételezhető, hogy a traktátusunk megelőzte az Eug keletkezését,  mert 

szövegünkben még fennmaradt a pisztisznek az oratio formából öröklött jelentése. 

Az  SJC  dialógusa  és  az  Eug  forrási  közötti  megfelelések  alapján  a 

kutatásrtörténetben konszenzus értékű az a  megállapítás,  hogy az SJC szerzője az Eug 

anyagát  dolgozta  át  dialógus  formában,  több  helyen  átalakítva  és  változtatva  a 

koncepciójának megfelelően. Elemzésünk szempontjából azért bír kitüntetett jelentőséggel, 

mert  ezáltal  örökölte  részben az OM traktátushoz  való  kapcsolódást  is.  Más-más  célra 

alkalmazva,  de  koncepcionális  hasonlóság  mutatható  ki  a  dialógus  befejező  részében 

megörökített fénycsepp aláhullása és a Pisztisz Szophiától aláhulló csepp között. Mindkét 

narratíva egy emberi alak megjelenéséhez kapcsolódik, a traktátusban ez a tanító alakjához 

vezet, a dialógusban pedig az ember mitologikus genezisét írja le a szerző1182.   

1179 Scopello
1180 Ehhez lásd az ophita hagyomány elemzését. 
1181 Ehhez lásd fentebb.
1182 Itt megjegyezhetjük, hogy hasonló koncepció jelenik meg az Ádám apokalipszise c. traktátusban is. A 
későbbiekben ehhez visszatérek.
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9. A konceptuális hasonlóságok viszonyrendszere

Az első arkhón tulajdonnevei jól példázzák a traktátus anyagának kérdéseit is. A 

traktátusban a Jaldabaóth és a Szamaél  jelenik meg,  és azt  is elmondja a szerző,  hogy 

Ariaél  az  a  titkos  név,  amelyet  a  tökéletesek  ismernek.  Irenaeus  és  Órigenész 

beszámolóiban  is  megjelenik  a  Jaldabaóth  név,  az  első  arkhón  vonatkozásában.  Itt 

megjegyezhetjük azt is, hogy az egyházatya más iskolákkal is kapcsolatba hozza a nevet 

(pl. séthiánusok, barbelóiták), és a primér források közül is több traktátusban előfordul .

A  Szamaél  név  vélhetően  a  demonológiai  irodalomból  származik,  és  vagy 

valamelyik  bukott  angyallal  vagy  a  bukott  angyalok  vezetőjének  nevével  hozható 

összefüggésbe. A traktátusban egyértelműen azonos az első arkhónnal.

A hagyománytörténeti kutatásokban Barc volt az, aki megpróbálta rekonstruálni az 

első arkhón alakjához írt mitologikus történetek különböző szálait. Ha azonban Rasimus 

értelmezését fogadjuk el,  akkor azzal egészíthetjük ki Barc értelmezését, hogy a kortárs 

angyalteológiák összeillesztése már az ophiták korában megtörtént. Rasimus véleményét 

pedig éppen traktátusunk tanúságával módosíthatjuk,  mert  a szerző felhasználja  mind a 

Jaldabaóth, mind a Szamaél nevet, de az angyalteológiából átvett név az Ariaél. 

10.

Az  első  arkhón  koncepciójához  szorosan  hozzátartozik  az  arkhónokról  mondott 

tanítás. Korábban már bemutattam, hogy ez a rendszer az ophita hagyománnyal egyezik 

meg, és ez ismerhető fel mind a JánAp, mind az EgyiptEv traktátusokban.

A kutatástörténet korábbi eredméyneit azzal kell kigészítenünk, hogy arkhónok és a 

démonok  közötti  leszármazás  fentebb  már  bemutatott  sémája  szintén  az  ophita 

hagyományból eredeztethető. 

11.

A  traktátusban  több  alakkal  (a  tanító  születésének  és  a  paradicsom  fáinak 

sarjadásának,  kapcsolatban  megjelenik  a  csepp  motívuma  a  teremtési  narratívában. 

Kitüntetetté  az  teszi,  hogy  a  mitologikus  elbeszélésekben  kimutatható  koncepció 

felismerhető az SJC traktátusban és az Ádám apokalipszise c. iratban is. 

12.
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Az ember teremtésének narratívájában megfogalmazott három ember koncepciója 

több traktátusban is megjelenik. 

A  korábbi  alfejezetben  bemutattam  azt,  hogy  a  koncepció  már  az  ophiták 

rendszerében is jelen van, a primér források között elterjedtnek mondható, bár az egyes 

variánsok között kimutathatók különbségek. 

A  datálás  kérdésében  nemcsak  azért  kapnak  szerepet,  mert  már  a  korai 

hagyományban is megjelennek, hanem azért is, mert külső párhuzam is feltételezhető. Az 

alexandriai  teológiai  hagyományban  Órigenész  nevéhez  fűződik  az  Ádám  három 

állapotáról szóló exegeteikai hagyomány megalkotása1183. Meg kell jegyeznünk, hogy az 

órigenészi  leírás  nagyobb  hasonlóságot  mutat  az  irenaeusi  leírással1184,  mint  a  primér 

forrásokból rekonstruálható antropológiai tanításokkal.

1183 A rekonstrukcióhoz és az értelmezéshez lásd a korábbi alfejezetet.
1184 Ehhez lásd fentebb.
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 5.3 A traktátus teremtési narratívája és a kortárs keresztény teológia1185

 5.3.1 A kortárs keresztény teológia

A  kortárs  keresztény  teológia  terminus  alatt  a  2-3.  sz-i  sokalakú  keresztény 

hagyományt  értem,  még  az  orthodox-heterodox  irányok  közötti  határ  megszilárdulás 

előtt1186. Az összemosás és felületes vizsgálódási veszélyeire tekintettel és ezeket elkerülve, 

kitüntetett  jelentőségű  a  kategória  használatában,  hogy  nem  az  ortodoxia  később 

megszilárdult  szempontrendszerét  kívánom számon  kérni  –  jelen  esetben  –  a  traktátus 

szerzőjétől,  mert  ez  a  szempontrendszer  még  nem  állt  készen  a  traktátus  feltétezhető 

megírásának, vagy a forrásainak a születésekor. 

A  traktátus  elhelyezésének  támpontját  a  szakirodalomban  elterjedt  és 

meghonosodott  vélemény adja, ugyanakkor a megírás helyszíneként javasolt  alexandriai 

közeg  olyan  kategória,  amely  mindenképpen  pontosításra  szorul.  Az  antik  metropolisz 

fizikai és szimbolikus hatalmáról, társadalmi rétegeiről, és vallási összetettségéről számos 

monográfia szültetett1187. 

A  korai  keresztény  exegetikai  hagyományokban  már  készen  álltak  azok  az 

évszázados hagyományra visszatekintő módszerek1188, amelyek segítségével a teológusok a 

Szentírást  értelmezték1189.  Az  exegézis  alapját  jelentő  Szentírás  kánonjának  kérdése1190 

égető problémaként merült fel nemcsak az atyák körében, hanem fontos szerepet játszott a 

1185 Az alfejezet  szerves  része  a  dolgozatnak,  de  a  benne felvázolt  hipotézis  kimerítő  tárgyalása  messze  
meghaladná  a  dolgozat  kereteit.  A  fejezetben  kizárólagosan  a  kérdéskör  vázlatának  bemutatására 
szorítkozom, és azoknak a pontoknak a felvillantására, amelyek egy későbbi munka hipotetikus vázát és a 
főbb argumentumokat tartalmazzák.  
1186 A szinte áttekinthetetlenül nagyszámú szakirodalomból meg kell említeni Ehrmann monográfiáját: Lost 
Christianities. The Battles for Scripture and the Faiths We Never Knew. Oxford University Press 2005.  
1187 Áttekintő jelleggel Griggs, C. W. monográfiáját: Early Egyiptian Christianity. From its Origins to 451. 
Brill, Leiden, 1990, Alexandriának a késő antikvitásban betöltött helyéről, a metropolisz jellemzéséhez lásd 
pl. Haas, Ch., Alexandria in Late Antiquity. Topography and Socisl Context. Baltimore-London, The John 
Hopkins uni Press,  1997,2006., Bowman, A.K., Egypt After the Pharaohs. 332 B.C-A.D. 642. From 
Alexander to the Arab Conquest. Berkeley and Los Angeles: University of California Press. 1986.
1188 Brisson, L., How Philosophers Saved Myths. Allegorical interpretations and Classical Mythology. 
London, Uni of Chicago Press, 2004, Lamberton, R., Homer the Theologian. Neoplatonist Allegorical 
Reading and the Growth of the Epic Tradition. London, uni of California Press, 1989
1189 Stroumsa, G. Hidden Wisdom. Esoteric Traditions and the Roots of the Christian Mysticism. Leiden, 
Brill, 2005. Stroumsához hasonló hagyománytörténetet rekonstruál DeCoenick tanulmányában: What is the 
Early and Bristian Mysticism? Decoenick, A.D. (ed) Paradise Now. Essays on early Jewish and Christian 
Masticism. Atlanta, 2006, 1-24,
1190 Ehhez pl. Campenhausen, Fr. Die Entstehung der christlichen Bibel. Tübingen  Markschies, Ch.: The 
Canon of the New Testament in Antiquity. Finkelberg, M.-Stroums, G. (eds) Homer-the Bible and Beyond. 
Literary and Religious Canons int he Ancient World. Leiden, Brill, 2003, 175-194.
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polémiákban  is.  Ez  nemcsak  a  helyes  értelmezést  –  az  igazság kánonjának vagy a  hit 

kánonjának  kérdését  –  implikálta,  hanem  az  írott  kánon,  és  ezáltal  a  szövegek 

kinyilatkoztatott státusát is. Mindezekkel összefüggésben az önidentifikáció eszközeként is 

szolgált.  Ez az aspektus a traktátus  – és a rokon szövegek – esetében az elhatárolódás 

eszköze és támasza volt. 

A kutatástörténetben visszatérő érv,  hogy az antik gnózis képviselői  között  nem 

tételezhető fel „gnosztikus kánon”, amely a zsidó és keresztény hagyományhoz hasonló 

módon zárt  rendszert  alkotott  volna1191.  A traktátus  helyzetére vetítve ez azért  lényeges 

kérdés,  mert  a  szerző  által  használt  szimbolikus  nyelv  egyik  olvasata  az  antik  gnózis 

mitologikus  szövegein  keresztül  értelmezhető  és  kontextualizálható,  amely  nem 

szövegekhez,  hanem inkább a mitologikus  gondolkodásmód jellemzőjeként  határozható 

meg.  A  másik  argumentum,  amely  szorosan  összefügg  a  kanonizáció  kérdésével,  a 

tekintély alapproblémájában gyökerezik, amely részben az eredet kérdését, részben pedig 

az értelmezés legitimitásában mutatkozott meg. Az általános vélekedés szerint a polémia 

lezáródásának dokumentuma a híres Athanasius levél 367-ből, de ebben az időben már a 

traktátus  kopt  szövegének  a  megléte  is  feltételezhető1192.  A  kánon  és  a  tekintély 

kérdésköréhez  egyrészt  a  traktátus  azon  vonása  sorolható,  hogy  több  külső  forrásra 

hivatkozva világítja meg a teológiai  konstrukció egy-egy aspektusát, másfelől pedig az, 

hogy látszólag szabadon és polemikus felhangok nélkül kezeli és értelmezi a bibliai forrást. 

A biblikus  szövegek,  a  szerzők által  használt  exegetikai  módszerek  és  az  antik 

gnózis  mitologikus  teológiája  közötti  kérdés  különösen  nagy  szerepet  Luttikhuizen 

monográfiájában  kapott1193.  A  Szentíráson  alapuló  tanítások  megkonstruálásában  és 

kifejtésében való eltérés a Szentíráshoz való viszonyban érhető tetten, amelynek gyökere 

az  ószövetségi  Istenhez  való  viszonyban  van,  ebből  következik  a  Szentíráshoz  való 

viszony, és ezen alapszik az exegézis iránya, amely a teológiai konstrukciók jellegét adja.   

A korai keresztény hagyomány szerepének a vizsgálatában kitüntetett jelentősége 

van  a  kortárs  monaszticizmusnak.  Nemcsak  azért,  mert  a  kódexek  a  pachomiánus 

monostor mellett  találták,  és vélhetően szerzetesek voltak a másolók is, hanem azért is, 

1191 Stroumsa, G.: The Body of Truth and its Measures.  New Testament Canonization in Context. 
Preissler,H.-Seiwert,H. (eds) Gnosisforschung und Religionsgeschichte. Festschrift für Kurt Rudolph zum 
65. Geburtstag. Marburg 1994, 302-316.  
1192 Az évszám és a könyvtár elrejtésének dátuma közötti kapcsolatot ma már tudományos fikciónak tartja a 
szakirodalom, amely nélkülöz minden valódi bizonyítékot. Ehhez lásd pl. Veilleux, Monasticism and Gnosis 
in Egypt. Perason, B.A-Goehrig, J.E. (eds) The Roots of Egyptian Christianity. Philadelphia 1986, 271-306
1193 Luttikhuizen,, 2006

357



mert  doktrinális  kapcsolódási  pontokat  kínálnak  a  vizsgálatok  tárgyaként1194.  A 

szakirodalomban  elterjedt  az  a  vélemény,  amely  szerint  az  antik  gnózis  hanyatlásával 

egyidőre  datálható  a  monasztikus  hagyomány  felemelkedése1195.   Veillleux  vizsgálata 

kiterjedt az irodalmi és doktrinális kapcsolatokra is, de elemzésének fókuszában a Sextus 

mondásai és a Tamás evangélium álltak1196. A pachomiánus hagyomány mellett Shenute 

tanításait is elemezték a kódexek anyagával kapcsolatban1197.

 A traktátus  teremtési  narratívájával  összefüggésben még nem fogalmaztak  meg 

olyan  hipotézist,  amely  az  origeniánus  hagyomány  lehetséges  hatását  vizsgálta  volna. 

Annak ellenére,  hogy Rubenson alapvető  monográfiája1198 óta  a  kutatók  figyelmének  a 

középpontjába került a korai szerzetesség és az origeniánus hagyomány kérdése.

 Kérdésfelvetésében és tematikájában hasonló és a legkorábbra datálható munkát a 

korai  keresztény  hagyományban  antiokhiai  Szent  Theophilosznak  Autolükoszhoz  írt 

apológiája  jelenti.  Theophilosz  módszere  is  hasonló,  mert  mindkét  szövetség  iratait 

felhasználja  a  mózesi  Teremtés  elbeszélésének  magyarázatához,  és  a  görög-római 

mitologikus hagyományok cáfolatának eszközével is él. 

Végül megjegyezhetjük, hogy az alexandriai teológiaként aposztrofált hagyomány 

részeként  kezelhető  az  ophiták  mitologikus  hagyománya.  Ezt  nemcsak  Kelszosz 

beszámolója bizonyítja, hanem az ellene cáfolatot író Órigenész is. 

 5.3.2 Az origeniánus hagyomány

Az origeniánus hagyomány kiemelésének két funkciója van. Az első funkció, hogy 

a szakirodalomban meghonosodott  szerzőség helyét,  Alexandriát1199,  ha csak hipotetikus 

módon is, de egyetlen irányra szűkítve rávilágítson arra a lehetőségre, hogy a keresztény 

teológia sokszínűségében a traktátus több tanítása is elhelyezhető. A Nag Hammadi corpus 

ilyen  vizsgálata  nem  újkeletű.  A  fentebb  említett  egyiptomi  monasztikus  hagyomány 

vizsgálatában Dechow monográfiája tette a legnagyobb lépést, és részben áttekintette az 

1194 Ehhez lásd pl. Barns sokat vitatott véleményét, aki a kódexek pachomiánus eredetétől beszélt. Barns : 
Greek and Coptic Papyri from the Covers of the Nag Hammadi Codici. In: (NHS 6) Leiden, Brill, 1975, 9-
18. 
1195 Ehhez lásd pl. Wisse fentebb említett tanulmányát és Säve Söderbergh: The Pagan elements in Early 
Christianity and Gnosticism. (NHS 7) 3-14 
1196 Veilleux, 1986
1197 Orlandi 1982, 85-95. 
1198Rubenson monográfiája Rubenson1995 és tanulmánya 1999.  
1199 Painchaud 1995a és Bethge1989, 13.
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origeniánus  hagyomány és  a  gnoszticizmus  viszonyát1200.  Vizsgálata  azonban főként  az 

eszkatológiai  nézetek  hasonló  elemeire  koncentrált,  és  nem  érintette  a  traktátusunk 

anyagát.  

Az  origeniánus  hagyomány  kiemelésének  másik  funkciója  az,  hogy  a  traktátus 

teológiai  konstrukciójának  egyes  elemeit  egy  konkrét  keresztény  irányzattal  lehessen 

összevetni. 

A  traktátus  teremtési  narratívájában  Órigenész  teológiai  munkáiból  az  Énekek 

éneke  kommentárja  játszhatott  szerepet1201,  és  feltételezhető,  hogy  a  Genesishez  írt  1. 

homiliában  megfogalmazott  tanítása  is  közös  hagyományra  megy  vissza.  A doktrinális 

hasonlóságok  közül  kiemelhető  az  a  demonológiai  tanítás,  amely  hasonmásként 

azonosította a bukott angyalt. Ez olvasható a traktátusban és Órigenésznél is.

 

Az  Órigenész  nevéhez  társított  tanítások1202 vizsgálata  alapján,  összefoglaló 

jelleggel azt mondhatjuk, hogy négy nagyobb csoportba rendezhetők a traktátus teológiai 

konstrukciójának elemei, amelyek alapján feltételezhető a keresztény hagyomány hatása, 

vagy legalább a közös forrás1203. Az alábbiakban ezeket tekintem át röviden1204.

Krisztológia

A  krisztológia  területéhez  tartozik  az,  hogy  a  traktátus  megkülönböztet  egy 

Megváltó alakot, a lelki egyházban megjelenő Jézus Krisztust és egy evilági Megváltót. Ha 

ezt  a keresztény hagyomány szempontjából  olvassuk, akkor megkülönböztethető a lelki 

Jézus  Krisztus  a  Megváltótól.  Ez  utalhat  arra  az  anatémára,  amelyik  az  Úr  lelkének 

preegzisztenciának tanítását ítélte el  (543 II. an). A megtestesülésre csak utal a szerző, és 

nem érinti a kérdést

.

Az antropológia 

1200 Dechow a 4-5.sz-i antiorigeniánus mozgalommal hozta összefüggésbe a kódexek elrejtését. Dechow, J.F. 
Dogma and Mysticism in Early Christianity.  Mercer Uni Press, Macon GMBH, 1988.
1201Ehhez lásd a terminológiai elemzést fentebb.
1202 Az 543-ban és 553-ban megfogalmazott anatémák összefoglalásához lásd: Baán I. Jusztiniánus császár 
teológiája. Bizantonológia Intézet Alapítvány, Budapest 1991, felhasználtam Heidl Gy összefoglalását is, a 
Jeromos hivatkozásokat tőle vettem át. Szent Ágoston megtérése. Paulus Hungarus, Bp., 2001. 195-196. 
1203 Jelen fejezetben csak összefoglaló jelleggel említem meg a lehetséges kacsolódási pontokat. A felvetett 
hipotézis meggyőző erejű igazolása és alátámasztása meghaladná nemcsak a fejezet, hanem a dolgozat keretit 
is.
1204Ezen a ponton szükséges utalni arra, hogy az anatémák megszületése több évszázaddal későbbi, és a még 
inkább megkérdőjelezi a hasonlóságokat. Meggyőző módon nem, de talán elegendő mértékben igazolhatják a 
lehetséges párhuzamokat. 
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A traktátusban a három embertípust bemutató antropológiai tanítás mutat hasonlóságokat 

az  origeniánus  hagyományban  eretneknek  bélyegzett  tanítással.  Az  anti-origeniánusok 

között  a  gázai  Procopius  Genesis-kommentárjában  az  allegorikus  értelmezés 

cáfolatában1205 írja azt, hogy az allegoristák három embert, vagy inkább emberi állapotot 

különböztetnek meg a paradicsomban: a Ter 1,26 képmás szerint teremtett ember – a lélek 

(τὴν ψυχήν),  a földből való – finom testet bíró (Ter 2,7) , és végül a fénylő, fényszerű 

(αὐγοειδής).1206

A  lelkek  preegzisztenciájának  tanításával  hozható  kapcsolatba  a  traktátus  azon 

koncepciója, amely szerint a lelki egyházban megjelennek a lelkek Jézus Krisztus előtt. Az 

anatéma tárgya a lelkek preegzisztenciája (553 I.an)  

A bőrruha értelmezése

A  traktátusban  a  szégyenbe  öltözés  szimbolikája  a  bibliai  testbe  öltözés 

értelmezéskent jelenik meg, amelynek hátterében a bőrruha és a test azonosítása áll1207. 

Jeromos 124. levelében írja azt az eretnekséggel megbélyegzett tanításról (124,3), 

hogy  e  szerint  a  Ter  3,21-ben  említett  bőrruhák  az  emberi  testet  jelentik.  Órigenész 

tanításának,  és  ezzel  az  anatéma  rekonstruálásában  Methodiosz1208 és  Szalamiszi 

Epiphanius1209 is azt a véleményt képviselték, hogy Órigenész szerint a bőrruha és a test 

azonosítható (a Panarionban Epiphanius a lélek testbe bukásának tételére koncentrál). Az 

Ancoratus 62.2.1-ben ezt írja a kifogásolt nézetről: „a test hústeste maga a test” (χιτῶνα 

δερμάτινον τὸ σαρκῶδες τοῦ σώματος ἢ αὐτὸ τὸ σῶμα).1210

A demonológiai tanítások

a.)  Az  arkhónok  lelkes  lények,  a  bolygók  perszonifikációiként  értelmezhetők  a 

traktátus  kozmológiaii  rendszerében  és  a  keresztény  hagyomány  bukott  angyalainak 

jellemzőjét viselik magukon. Az origeniánus hagyományban is jelen volt a bukott lelkek és 

a bolygók azonosítása, ahogyan ezt az anatémával sújtott tanítás mutatja (553 III. an.). 

1205PG 87,1:221AB
1206 Ehhez lásd Dechow 1984 320 és Heidl 2001
1207Ehhez lásd a szégyenbe öltözés szimbólumáról szól fejezetet.
1208A feltámadásról 1,4,2-3.
1209Ancoratus,  hasonló a Panarion 64,4,9, és a jeruzsálemi Johanneshez írt levélben, Jeromos (Ep 51).
1210 In: TLG (Diogenes)
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b.) A traktátusban a Szabaóth történetnek lehet olyan olvasata, amelyik a gonosz 

megtérésének feleltethető meg. Sem a narratíva, sem a traktátus vonatkozó tanításai nem 

implikálják  a  szó  szoros  értelmében  vett  gonosz  megtérését,  de  távoli  analógiaként 

felvetődhet  a  lehetséges  hatás  kérdése.  Az  ezzel  kapcsolatos  anatéma  a  gonosz  és  a 

démonok megtérésére vonakozó tanítást ítélte el (Jeromos Ep 16,4 és 543 IX. an)

c.) A traktátus árnyék koncepciója egyfajta demonológiai tanításként értelmezhető, 

ahogyan  ez Órigenész  1.  Genesis  homíliájában is  olvasható.  Az anatéma szerint  az  ég 

feletti  vizek  angyalok,  az  ég  alattiak  démonok,  ahogyan  ez  Jeromos  alapján 

dokumentálható (C. Ioan 7)

A világ végére vonatkozó tanítások (az apokatasztaszisz pantón).

A  traktátus  eszkatológiai  tanításában  a  kommnetárok  között  femlemült  az 

apokatasztaszisz pantón értelmezése is,1211 a traktátus záró mondati alapján (127, 14-17): 

Hap\s  gar  etre ouon nim bwk eptopos \ntaFei  ebol \nHht\F 

poua gar  poua ebol H\n  teFpracis  m\n  teFgnwsis  naGwlp 

ebol nteFfusis1212.  Az utolsó mondat személyessé teszi a kijelentést,  de az első 

mondat alapot adhat az apokatasztaszisz pantón gondolat jelenlétére. Az anatéma a kezdet 

és a vég azonosságát (553 XV.), a gonosz lelkeket is magában foglaló  apokatasztaszisz 

gondolatát (543 IX. ) ítélte el.    

 5.3.3 Összefoglalás

Mivel Órigenész Genesis kommentárja elveszett,  az abban foglalt  tanítások csak 

töredékekből,  utalásokból  és  az  ellene  írott  munkákból  rekonstruálhatók.  Ezért 

szükségképp csak feltételes érvényességgel fogalmazható meg bármiféle párhuzam vagy 

hasonlóság  a  tanítások  között.  Ez  a  hipotetikus  jelleg  érvényes  az  origeniánus 

hagyománnyal való rokonság egyes pontjaira is. 

Mindezek  azonban  alátámaszthatják  azt,  hogy  a  vonatkozó  párhuzamok  a 

keresztény  hagyományban  jelentek  meg,  vagy  Órigenész  idejére,  vagy  legalábbis  a 

1211Ehhez lásd az eszkatológia elemzését  fentebb.  Az  apokatasztaszisz pantón terminust  használta  Böhlig 
1962, 34.
1212Painchaud a lehetséges párhuzamok és hasonló koncepciók között utal Órigenészre is (Peri arkhón I,8,1) 
Painchaud 1995a, 525.
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nevéhez kapcsolt  hagyomány idejére megvoltak ezek a motívumok és lehetséges,  hogy 

forrásként szolgáltak a szerző teológiai konstrukciójához. 

A hármas antropológia fentebb, az ophita hagyomány irenaeusi leírásában szereplő 

variánsa,  mind  Órigenész,  mind  az  OM  esetében  olyan  pontot  kínál,  amelyben 

találkozhattak a különböző exegetikai elgondolások. 
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 6 ÖSSZEFOGLALÁS

A dolgozat  kiindulópontját  a  Cím nélküli  irat  a  világ  eredetéről  (NHC II,5)  c. 

traktátus  mitologikus  narratívája  adta.  A  narratíva  teológiai  konstrukciójának  helye  az 

antik gnózis hagyományában van. Az antik gnózis eredetéről, forrásairól és értelmezéséről 

megoszlik a modern kutatástörténet képviselőinek véleménye. A dolgozat nem a kérdések 

általános érvényű megválaszolására vállalkozott,  az elemzés kitűzött  célja az volt,  hogy 

egyetlen traktátus mitologikus narratívájának elemzésével mindhárom kérdéskört érintse, 

és megállapításai ebben a kontextusban töltsék be szerepüket. 

A dolgozat tárgyaként választott traktátus talán a leggazdagabb példatárát nyújtja a 

mitologikus  teológiákat  jellemző  koncepcióknak,  és  ezáltal  pregnáns  képviselőnek 

tekinthető  az  antik  gnózis  krisztianizált  formájához  sorolható  variánsok  között.  Az 

elemzésben  az  eredet  kérdését  ez  a  kettősség,  a  keresztény  és  az  antik  gnózis 

hagyományrétegei  határozták  meg,  és  részben  a  mitologikus  narratívákat  jellemző 

toposzok, részben pedig ezek eredetének és forrásainak az azonosítása és ezek értelmezései 

adták meg a választ. 

A szöveg mitologikus narratívájának forrásai által felvetett kérdés az antik gnózis 

értelmezésének  kérdésére  olyan  választ  kínál,  amely  a  traktátus  példáján  keresztül 

lényegileg  határozza  meg  a  korai  heterodox  keresztény  hagyomány  egészének 

megközelítését is.

A traktátus esetében elsősorban a biblikus hagyomány jelenti azt a forrást, amely 

terminológiai  szinten  is  áthatja  a  szöveget.  Erre  építve,  a  mitologikus  teológiát 

meghatározó  két  nagyobb  forrás  vált  kimutathatóvá.  Az  egyik  a  kortárs  keresztény 

teológiai  hagyomány,  amelynek  felismerhető  jelenlétét  tükrözi  a  mitologikus  narratíva, 

amely  –  ugyanakkor  –  a  mitologikus  teológiák  perspektívájából  is  magyarázható 

koncepciókból  épült.  A másik  kitüntetett  forrás  az  ophita  hagyományanyag,  amelynek 

elemei, motívumai jelentékeny módon befolyásolták a szerző teológiai megoldásait. 

A traktátus teológiai konstrukciójának vizsgálata ezt a kettős hipotézist igyekezett 

meg alátámasztani, és elérni azt az eredeti célt, hogy az eredmények egyszerre mutassák 

meg az antik hagyomány genezisének, változásának és a kortárs keresztény hagyomány 

jelenlétének  kérdésköreit  is,  annak fenntartásával,  hogy a  traktátus  datálásának kérdése 

nem tekinthető megoldottnak.
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Az  elemzés  eredményei  három  nagyobb  szempontot  érvényesítve  a  következő 

megállapításokban foglalhatók össze.

1.)  A traktátus  narratív  sajátosságainak megalapozása  a  terminológia  szintjén  is 

érvényesül,  és  a  bibliai  szókincs  valamint  a  korai  keresztény  teológiai  hagyomány 

hatásával magyarázható.

2.)  A  mitologikus  narratíva  koncepcióinak  elemzése  azt  támasztja  alá,  hogy  a 

traktátus  egységként  olvasható,  és  a  korábbi  kutatástörténet  által  a  traktátus  teológiai 

konstrukciójában kimutatott ambivalenciák többsége feloldható. 

3.)  A  mitologikus  narratíva  forrásai  között  nagy  szerepet  játszott  a  keresztény 

kontextusban elhelyezhető ophita hagyomány és az alexandriai teológia.

 

 A  dolgozatban  érvényesített  szempontrendszer  kidolgozásában  a  legnagyobb 

segítségként  Painchaud kommentárja  szolgált,  aki  sok esetben hivatkozott  a  keresztény 

teológia  képviselőire  és  munkáikra,  amelyek  hasonló  koncepciót  hordoznak.  Jelentős 

segítséget  jelentettek  a  korábbi  kommentárok  részletekbe  menő  elemzései,  főként  a 

különböző  hagyományok  feltérképezésével.  A  dolgozat  hipotézisének  másik  támasza 

Rasimus tézise, aki a traktátus mitologikus anyagát az ophita hagyományhoz kapcsolta. 

A  dolgozat  első  fejezetében  a  forrásanyagot  és  az  antik  gnózis  modern 

kutatástörténetét mutattam be röviden. A modern kutatástörténet paradigmáinak jellemzése 

vezetett ahhoz, hogy az antik gnózis értelmezésében ma is jelen lévő legfőbb kérdéseket is 

tárgyaljam.  Ez  a  probléma-centrikus  bemutatás  az  elemzésben  használt  terminológia 

tisztázásához  vezetett.  A  fejezet  legfontosabb  eredménye  az,  hogy  a  fogalomtörténeti 

áttekintés alapján – főként Rasimus eredményeire  támaszkodva – az ophita hagyomány 

elemzésén keresztül  mutattam ki azt,  hogy a „gnosztikus” terminus konkrétan miért  és 

hogyan alkalmazható a traktátus jelölésére. 

A Cím nélküli irat bemutatása volt az alapvetés következő lépése. Először a szöveg 

kiválasztása  mellett  szóló  érveket  tekintettem át  (I.3),  majd  a  traktátusról  szóló  eddigi 

szakirodalom fő képviselőit és eredményeit mutattam be (I.4.), végül a szerzőre vonatkozó 

eddigi megállapításokat és a traktátusban cím alapján idézett műveket soroltam fel, hogy a 

szerző  iskolázottságát  alátámasszam.  A  harmadik  fejezetben  a  traktátus  egészének 

mitologikus narratívája került bemutatásra (I.5). 

A  részletes  elemzés  tárgya  a  traktátusban  olvasható  mitologikus  teremtés 

narratívája  volt.  Az  elemzést  két,  átfogó  alapkérdés  irányította.  Az  egyik,  hogy  a 
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szakirodalomban  elterjedt  véleményekkel  szemben,  olvasható-e  a  traktátus  egységes 

narratívaként. Ezt a kérdést egészíti ki, és támasztja alá az a vizsgálat, amely a traktátus 

teremtési narratívájában kimutatható sajátosságaira és ezek miértjére kérdez rá. 

Ezekhez  szükséges  volt  tisztázni  a  traktátus  mitologikus  elbeszélésének 

alapvonásait és sajátosságait, amelyek a traktátus teológiai konstrukcióját meghatározzák. 

Ehhez  szolgált  alapvetésként  a  teremtési  narratíva  terminológiai  elemzése,  amely  a 

szövegben használt szimbolikus nyelv forrásaként szolgált. 

A vizsgálat első lépése a biblikus hagyomány és a traktátus terminológiája közötti 

kapcsolatra irányult, és a terminológia által nyújtott lehetőségeken keresztül tett kísérletet a 

kortárs  keresztény  teológiai  hagyományokkal  való  terminológiai,  doktrinális  és 

konceptuális  azonosságok,  hasonlóságok és  párhuzamok megmutatására  (II.1).  Végül  a 

kortársak által  adott  cáfolatok,  a hereziológiai  hagyomány terminológiájának lehetséges 

befolyását  mutattam  be  (II.2).  A  fejezet  eredményei  nemcsak  a  biblikus  hagyomány 

jelenlétét bizonyítják, hanem azt is, hogy az egyértelműen a teológiai konstrukció alapja, 

támasza és legfontosabb forrása is volt. 

Az  alapvetés  második  lépése  a  szöveg  teológiai  konstrukcióját  meghatározó 

szereplők  és  koncepciók  elemzését  fogta  át.  A  konceptuális  vizsgálat  az  első  arkhón 

(II..4.),  az  arkhónok  (II.5),  Pisztisz  és  Pisztisz  Szophia  (II.6)  alakjainak  elemzése  a 

traktátusban  betöltött  szerepek  és  funkciók  megvilágítására  terjedt  ki,  mert  ezek  a 

szereplők adják a szöveg mitologikus teremtési narratívájához az értelmezés egyik kulcsát. 

Az alapvetés  másik aspektusát a hit  (pisztisz) (II.7.) és az ismeret  (II.8) koncepcióinak 

részletes  elemzése  adja,  mert  ezekben  szintén  az  egész  traktátust  meghatározó  és  a 

mitologikus narratíva egészét átható értelmezések fogalmazódnak meg. 

Az  elemzések  eredményeinek  fényében  fordultunk  a  szöveg  vitatott 

egységességének kérdéséhez, és ezzel a traktátus teremtési narratívájának elemzéséhez. A 

traktátus  teológia  konstrukciójának  elemzése  két  fő  részből  áll,  az  első  lépés  a  világ 

teremtésének értelmezése,  a  második az ember  teremtésének értelmezése.  A keresztény 

hagyomány  döntő  jelentőségére  vonatkozó  hipotézis  megfogalmazásához  a  traktátus 

teremtési  narratívájában  a  bibliai  teremtés  történetének  a  forrásértékét  és  más  hatások 

fölötti domináns szerepét kellett alátámasztani.

A  Nag  Hammadi  corpusban  egyedülálló  módon  csak  ebben  a  traktátusban 

mutatható  ki  a  bibliai  teremtés  történetének  napokra  lebontható  kommentárja.  Az 

elemzésben először a teremtés napjaihoz rendelhető mitologikus narratívákat értelmeztem 

(III.1.1-5),  ezt  követte  a  teremtés  kronológiája  (III.2).  Az  egyes  koncepciók 
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értelmezésének  lépései  a  hármas  antropológia  (III.3),  a  paradicsom kertjére  vonatkozó 

narratíva  (III.4.),  a  szégyenbe  öltözés  (III.5),  a  kiválasztottakat  jelölő  negyedik  faj 

koncepciója  (III.6)  és  a  teremtéssel  szoros  összefüggésben  álló  eszkatológiai  tanítások 

(III.7) vizsgálatát fogták át. Ezek alapján megállapítható, hogy a traktátus egységes mű, és 

a  traktátus  jól  megkonstruált  narratívájában  feloldhatók  a  korábbi  szakirodalomban 

hangsúlyosan szereplő ellentmondások. 

Az  eredmények  értékeléséhez  és  a  traktátus  teológiai  irányultságának 

elhelyezéséhez  volt  szükséges  feltenni  a  szöveg  datálásának  kérdését  (IV).  Habár  a 

kérdésre  nem  találtam  teljes  bizonyossággal  adható  választ,  először  bemutattam  az 

egyházatyák által az ophita hagyományként definiált mitologikus teológia sajátosságait, a 

hereziológusok beszámolói és a traktátus narratívájának közös, vagy közel azonos elemei 

alapján.  Az  elemzés  alátámasztotta  azt,  hogy  a  traktátus  mitologikus  narratívájának 

sajátosságai többségében értelmezhetőek az ophitákról szóló beszámolók alapján (IV.1). A 

második  lépésben  a  primér  források  más  traktátusokkal  való  összevetése,  a  vizsgált 

teológiai  koncepciók  viszonyrendszerének  feltérképezése  adta  az  elemzés  tárgyát,  és  a 

terminológiai  és  konceptuális  eredménye  rámutatott  a  traktátus  összetett 

viszonyrendszerére a primér forrásokban (IV.2). A harmadik alfejezetben a traktátus és a 

kortárs keresztény hagyomány viszonyrendszeréből adódó kérdéseket vizsgáltam meg. A 

fejezet  legfontosabb  eredménye  az,  hogy  sikerült  pontosítani  –  a  terminológiai  és 

konceptuális elemzések eredményei alapján – a keresztény teológia hatását. Ezek alapján 

elhelyezhetővé  vált  a traktátus  teológiai  konstrukciójának több eleme is  az origeniánus 

hagyományban.  Az elemzés eredménye az is, hogy a traktátus és az ophita hagyomány 

közös anyagának néhány motívuma az origeniánus hagyomány alapján is értelmezhető. 

Ha visszatekintünk a bevezetőben feltett első kérdésre, vagyis arra, hogy mit jelent 

a  traktátus  esetében  a  keresztény  hagyomány,  akkor  arra  a  traktátus  mitologikus 

narratívájának  elemzése  alapján  azt  mondhatjuk,  hogy nemcsak  a  bibliai  hagyományra 

támaszkodik, hanem a keresztény teológia tanításainak ismeretére is. A második kérdésre, 

amely a traktátus narratívájának egységességére vonatkozott, azt a választ adjuk, hogy a 

narratíva  egységes  olvasata  egyértelműen  lehetséges.  A  traktátus  sajátosságai  jórészt 

magyarázhatók az ophita hagyomány és a keresztény teológiai tanítások hatásával.

Ha  az  eredményeket  az  antik  gnózis  ismérveire  felállított  markschiesi  tipológia 

szerint értelmezzük, akkor azt kell mondanunk, hogy a traktátus mitologikus narratívájának 
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több motívuma is megfelel az általa felállított kritériumok rendszerének, jóllehet néhány 

ponton nem illeszkedik ehhez a modellhez. 

1.) Létezik egy felső világ (a pléroma, a tiszta fény, az igazság), amelyben differenciáltan 

vannak jelen az aiónok, de a traktátus narratívájában az Atya játszik csak szerepet. 

2.) A pléróma peremén a hit, Pisztisz (v. Pisztisz Szophia) foglal helyet.

3.) Az alsó világ megjelenésének oka, foglalata és magyarázata egyfelől a hiány, másfelől 

a  hiba  megjelenése.  A  hiba  a  Pisztisz  mítosz  szerves  része,  míg  a  hiány  az  ismeret 

hiányaként értelmezhető a szimbolikus nyelv mitologikus narratívájában. 

4.)  Az  első  arkhón  egyértelműen  kitüntetett  szereplő.  Ambivalens  jellemzését  a 

traktátusban az határozza  meg,  hogy a felső világ  akaratát  beteljesítve  jelenik meg,  az 

uralkodás parancsának megfelelően, de megjelenése, tettei és sorsa nyilvánvalóan a bibliai 

hagyományhoz  kapcsolódik,  és  a  bukott  angyalhoz  tartozó  bibliai  és  apokrif 

hagyományokban  fennmaradt  tanítások  alapján  az  ószövetségi  teremtő  istent  imitáló 

démoni uralkodóval azonosítható. Nem jelenik meg a démiurgosz terminus, és – szemben 

más traktátusokkal – egyértelműen teremtői feladatot is betölt az uralkodói mellett. 

5.)  Fiai,  és  utódai  (az  arkhónok)  segítő  szerepet  töltenek  be.  A traktátusban  olvasható 

variánsok  (mind  az  arkhónokra,  mind  a  Szabaóth  történetre  vonatkozóan)  a  kortárs 

angyaltanok  anyaga  alapján  értelmezhető,  a  tanítás  forrásaként  az  arkangyalok  és 

démonológiai tanítások azonosíthatók.

6.)  A világ teremtésének narratívája egyértelműen elemezhető a bibliai  teremtéstörténet 

kommentárjaként.  A  mitologikus  narratíva  eseményei  azonosíthatóak  az  egyes  bibliai 

napok történéseivel. 

7.) Az anyagi világ létrejöttének csúcspontja az ember teremtése, aki az égi és pszichikus 

szféra  közötti  konfliktus  terepévé  válik.  Az  isteni  elem  kiszabadítása  a  dramatizált 

mitologikus  teológia  által  megfogalmazott  elsődleges  cél,  de nem tekinthetünk el  attól, 

hogy ezt a keresztény kinyilatkoztatás értelmezéséhez használja fel a szerző.       
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8.) Az ember sorsa, szerepe, állapota

a.) a földi ember teremtésének narratívájában az égi képmás az isteni, pneumatikus elem 

b.)  a  származás  a  lélek  pregzisztenciájával  nyer  magyarázatot,  a  szótériológia 

kontextusában

c.) az ember sorsa és a szerepe az Atya akaratának megfelelően történik. Nem a lelkek 

bukásáról  van  szó,  hanem az  Atya  által  elrendelt  szerep  beteljesítéséről,  ami  az  ítélet 

végrehajtása az arkhónok és az anyagi világuk felett  

9.)  Mindez  szoros  összefüggésben  van  a  traktátus  ismeret-koncepciójával,  amely 

elemezhető ugyan a megváltást vagy megszabadulást jelentő ismeretként, de sajátosságai 

azt foglalják magukban, hogy

a.) Pisztisz kinyilatkoztatásában tárul fel, és részben az égi ember létezésének, részben az 

arkhónok és a világuk ítéletének az ismerete

b.) új fajban is manifesztálódik

c.) és az evilági célja az arkhónok leleplezése, vagyis az ítélet beteljesítése

d.)  mindezeket  a  traktátus  szerzője  mondja  el,  ami  azt  implikálja,  hogy ő  veszi  át  az 

angelus interpres szerepet, ő az, aki az ismeretet közvetíti.

A  jellemzők  összefoglalása  alapján  azt  mondhatjuk,  hogy  jóllehet  a  traktátus 

mitologikus  narratívája  értelmezhető  az  antik  gnózist  jellemző  toposzok  alapján,  de 

bizonyos  sajátosságai  –  amelyek  miatt  nem  helyezhető  el  egyértelműen  a  tipológiai 

modellben, részint  terminológiájában, részint konceptuális szinten sem – egyértelműen a 

bibliai szöveghez, és a kortárs keresztény teológiai hagyományhoz kötődnek. 

A traktátus kijelentéseinek, a terminológiának és az általuk generált  mitologikus 

teológiának a  kontextusa  születésekor  nem szorítkozott  csak és  kizárólagosan  a  primér 

forrásokban  fennmaradt  hasonló,  vagy  éppen  különböző  –  és  ezáltal  variánsokként 

értelmezhető – beszámolókra. Az elemzés elsődleges célja az volt, hogy a megfogalmazott 

hipotézisekre  építve ne csak a mitologikus  szövegeknek,  vagy azok cáfolatának a  szűk 

körében interpretálja  a traktátust,  hanem mind a terminológia,  mind a kocepciók,  mind 

pedig  a  teológiai  konstrukció  elemzése  által  visszakerüljön  a  kortárs  teológiai 

hagyományok  világába,  amelyben  fogant,  és  tézisem  szerint  ez  elsősorban  a  kortárs 

keresztény hagyományt jelenti.
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Összefoglalóan  azt  állapíthatjuk  meg,  hogy  jelen  dolgozat  egy  olyan  olvasat 

lehetőségét veti fel, amelynek kontextusában a traktátus nemcsak a mitologikus teológiák 

értelmezésében  játszik  jelentős  szerepet,  hanem fontos  szemtanúja  a  kortárs  keresztény 

hagyománynak is, és olyan példaként értelmezhető, amely önmagán viseli a két, később 

nemcsak  elváló,  hanem  egymással  polemizáló  hagyomány  közötti  még  csak  sejthető 

határvonal sajátosságait. 

Ha a  modern  terminust  használva  alternatív  exegézisként  definiáljuk  a  traktátus 

teológiai konstrukcióját, akkor azt kell megállapítanunk, hogy szerepe inspiratív lehetett, 

amely  bizonyos  alapkérdések  átgondolására  kényszeríthette  az  olvasót,  és  a  korban  is 

visszhangzó  alapvető  teológiai  és  antropológiai  kérdésekre  fogalmazta  meg  alternatív 

válaszát.  A traktátus  áttekinti  az  Isten  létére  és  természetére,  a  Megváltó  kilétére  és  a 

megváltás mibenlétére, érinti a Háromság problémakörét, a világ és az ember teremtését, 

sorsát és üdvösségét. 

Ugyanakkor  a  túlélésre  és ezzel  széles  körű – a  primér  forrásokon túlra  ható – 

befolyásra nem tehetett szert; annak ellenére sem, hogy sokat merített a kortárs teológiai 

megfontolásaiból saját válaszainak megfogalmazásához. Nem tehette ezt azért,  mert egy 

könyvtár darabjaként cserépedénybe zárták, és azért sem, mert a kódexeket és ezzel együtt 

a benne kódolt teológiai világot elnyelte a sivatag homokja.  
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 7 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

1JakAp Jakab 1 apokalipszise

AdvHaer Adversus Haereses

ÁdámAp Ádám apokalipszise

ApCsel Apostolok cselekedetei

ArchHyp Az arkhónok hyposztászisza

AscIsa Izaiás aszcenziója

Aut Autolükoszhoz 

Bronte Mennydördés

CBQ Catholic Biblical Quaterly

cC Kata Kelszu

de Princ A princípiumokról

EgyiptEv Az egyiptomiak evangéliuma (NHC III,2; IV,2)

Exc Theod Excerpta ex Theodoto

Én.én. Énekek Éneke

Ez Ezekiel

HárProt Hármasalakú Protennoia

Herm Sim Hermász Hasonlatok

IgEv Az igazság evangéliuma

IgTest Testamentum az igazságról

Isa Izaiás

JECHS Journal of Early Christian Studies

Jel Jelenések

Jn János evangéliuma

JánAp János apokryphon

JúdEv Júdás evangéliuma

LegAll Legum Allegoriae

MegvDial A Megváltó dialógusa

MózesAp Mózes apokalipszise

NHC Nag Hammadi Kódexek

NHD Nag Hammadi Deutsch

NHMS Nag Hammadi and Manichean Studies
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NHS Nag Hammadi Studies

Norea Norea logosza

Opif Philón: De opificio mundi 

OM Cím nélküli irat a világ eredetéről 

Pan Panarion

PéterAp Péter apokalipszise

PS Pisztisz Szophia

SC Sources chrétiennes

ShémPar Shém parafrázisa

SéthSt Séth 3 sztéléje

SJC Sophia Jesu Christi

Silv Silvanus tanításai

Strom Stromateis

Ter Teremtés könyve

ThWNT Theologisches Wörterbuch zum Neues Testament 

TracTrip Tractatus Tripartitus

VC Vigiliae Christianae

VP Vita Plotini

WUNT Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament

Zost Zostrianus
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