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Maximos-műcímek (és Maximosszal kapcsolatos műcímek) latin-görög-magyar jegyzéke
1
 

Rövid latin cím Görög cím Rövid magyar cím 

Ambigua – Homályos szöveghelyek 

Ambigua ad Johannem Πρὸς Ἰωάννην ἀρχιεπίσκοπον 

Κυζίκου περὶ διαφόρων 

ἀπόρων [!] τοῦ Θεολόγου 

János-Ambigua 

Ambigua ad Thomam Περὶ διαφόρων ἀπόρων [!] τῶν 

ἁγίων Διονυσίου καὶ 

Γρηγορίου πρὸς Θωμᾶν 

Tamás-Ambigua 

Capita de caritate Κεφάλαια περὶ ἀγαπῆς Fejezetek a szeretetről 

Capita quindecim – 15 fejezet 

Capita theologica  ld.  Loci communes 

Capita theologica et 

oeconomica 

Κεφάλαια σ’ περὶ θεολογίας 

καὶ τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας 

τοῦ Ὑιοῦ Θεοῦ 

Fejezetek a teológiáról és 

a megtestesülésről 

Computus ecclesiasticus Ἐξήγησις κεφαλαιώδης περὶ 

τοῦ κατὰ Χριςτὸν τὸν Υεὸν 

ἡμῶν σωτήριον πάσχα, τὸ 

διαγραφὲν κανόνιον 

ἑρμηνεύουσα 

Egyházi időszámítás 

Contra Constantinopolitanos Κατὰ Κωνσταντινοπολιτῶν 

ὑπὲρ τοῦ ἁγίου πατρὸς ἡμῶν 

Μαξίμου, στηλιτευτικὸν ὑπό 

τινος μοναχοῦ... 

A konstantinápolyiak ellen 

Disputatio Bizyae Τόμος περιέχων τὰ κινηθέντα 

δόγματα μεταξὺ τοῦ ἐν ἀγίοις 

Μαξίμου καὶ Θεοδοσίου 

ἐπισκόπου Καισαρείας τῆς 

Βιθυνίας ... 

Bizyai disputa 

Disputatio cum Pyrrho Παρασημείωσις τῆς γενομένης 

ζητήσεως χάριν τῶν 

κεκινημένων περὶ τῶν 

ἐκκλησιαστικῶν δογμάτων ... 

παρὰ Πύρρου τοῦ γενομένου 

πατριάρχου Κωνσταντινου-

πόλεως καὶ Μαξίμου ... 

Pyrrhos-vita 

Diversa capita ad 

theologiam et oeconomiam 

spectantia deque virtute ac 

vitio 

Κεφάλαια διάφορα θεολογικά 

τε καὶ οικονομικα καὶ περι 

αρετης καὶ κακιας 

500 fejezet 

                                                           
1
 A latin műcímeket a kutatásban meghonosodott módon rövidítettük, mivel ezek szerkesztői címek. A görög 

műcímek a legfrissebb kutatás szerinti teljes verzióban szerepelnek, ezért eltérhetnek a megszokottól, illetve a 

Patrológiában szereplő címváltozatoktól. A magyar műcímek a jelen dolgozat írója által használt, az egyszerű 

használat kedvéért rövidített címek (amelyektől más magyar fordítók címfordításai eltérhetnek). A Maximosszal 

kapcsolatos, de nem Maximos által írott forrásszövegeket világosszürke háttérszín jelöli; a szakirodalom szerint 

nem autentikus műveket (spuria: Diversa capita, Hymni, Loci communes, Opusculum de anima) pedig sötétszürke 

háttérszín (erről ld. lentebb, 4. fejezet). A nem autentikus művekről ld. CPG. 
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Epistula Anastasii 

Apocrisiarii ad Theodosium 

Gangrensem 

– Anastasios Apokrisiarios 

levele Theodosios 

Gangrénoshoz 

Epistulae – Levelezés 

Epistula Anastasii Monachi 

ad monachos Calaritanos 

– Anastasios Monachos 

levele a cagliari 

szerzetesekhez 

Epistula Maximi ad 

Anastasium Monachum 

Τοῦ αὐτοῦ ἐν ἁγίοις ἀββᾶ 

Μαξίμου πρὸς Ἀναστάσιον 

μονάζοντα τὸν ἑαυτοῦ μαθητήν 

Maximos levele Anastasios 

Monachoshoz 

Expositio in Psalmum LIX Ἑρμηνεία εἰς τὸν ντ’ ψαλμόν Az LIX. Zsoltár 

magyarázata 

Expositio orationis 

dominicae 

Εἰς τὴν προσευχὴν τοῦ Πάτερ 

ἡμῶν πρός τινα φιλόχριστον 

ἑρμηνεία σύντομος 

A Miatyánk rövid 

magyarázata 

Hymni – Himnuszok 

Hypomnesticon Ἱστορία σύντομος. Τὰ κατὰ τὸν 

μακάριον Μαρτῖνον γεγονότα 

πάπαν Ῥώμης καὶ τὸν ὅσιον 

Μάξιμον καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 

Emlékirat 

Liber asceticus Λόγος ἀσκητικός Aszkétikus beszélgetés 

Loci communes Κεφάλαια θεολογικὰ ἤτοι 

ἐκλογαὶ ἐκ διαφόρων βιβλίων 

τῶν τε καθ’ ἡμᾶς καὶ τῶν 

θύραθεν 

Közhelyek 

Mystagogia Περὶ ἐκκλησιαστικῆς 

μυσταγωγίας 

Beavatás a misztériumokba 

Opuscula theologica et 

polemica 

– Kisebb teológiai és 

polemikus művek 

Opusculum de anima Περὶ ψυχῆς Rövid mű a lélekről 

Quaestiones ad Thalassium Πρὸς Θαλάσσιον ὁσιωτάτον 

πρεσβύτερον καὶ ἡγουμένον 

περὶ διαφόρων ἀπόρων τῆς 

ἁγίας γραφῆς 

Válaszok Thalassios apát 

kérdéseire 

Quaestiones et dubia Πεύσεις καὶ ἀποκρίσεις καὶ 

ἐρωτήσεις καὶ ἐκλογαὶ περὶ 

διαφόρων κεφαλαίων 

ἀπορουμένων 

Kérdések és nehézségek 

Quaestiones ad 

Theopemptum 

Πρὸς Θεόπεμπτον σχολαστικὸν 

ἐρωτήσαντα περὶ τοῦ κριτοῦ 

τῆς ἀδικίας ... 

Válaszok Theopemptos 

kérdéseire 

Relatio motionis Ἐξήγησις τῆς γενομενῆς 

κινήσεως μεταξὐ τοῦ κυροῦ 

ἀββᾶ Μαξίμου καὶ τῶν σὺν 

αὐτῷ, καὶ τῶν ἀρχόντων ἐπὶ 

σεκρέτου 

Tárgyalási jegyzőkönyv 

Scholia in corpus 

Areopagiticum 

Σχόλια εἰς τὰ τοῦ ἁγίου 

Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου 

Dénes-scholionok 
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Vita Virginis [csak ógrúz fordításban maradt 

fenn] 

Szűz Mária élete 

Vita Maximi Βίος καὶ πολιτεία καὶ 

μαρτύριον τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν καὶ ὁμολογητοῦ 

Μαξίμου 

Maximos élete 
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1. Status quaestionis és kérdésfelvetés 

 

1. A Maximos-kutatás az elmúlt fél évszázadban hatalmas eredményeket ért el. Az európai és 

észak-amerikai, illetve újabban ausztrál szakirodalom rendkívül széles spektrumban, kritikusan 

és elmélyülten vizsgálja a VII. század legnagyobb filozófiai teológusának terjedelmes – 

körülbelül 3000 oldalt kitevő – életművét, annak szinte minden aspektusát. E diszkusszióból 

nem hiányoznak az alapvető előfeltevésekre rákérdező tudományos viták sem. A szövegek 

kritikai kiadása igen jó úton halad, az életmű feldolgozottsága ilyen téren nem áll messze a 

teljességtől. A Maximos-kutatás tehát napjainkban nem egyszerűen reneszánszát éli, hanem 

eddig soha nem látott csúcsra jutott. Az eredmények kissé részletesebb  áttekintésével  

felvázolhatjuk a Stand der Forschungot, ennek alapján pedig meghatározhatjuk  a jelen 

vizsgálat tematikus lehetőségeit, felvethetjük a kutatást irányító kérdéseket. 

2. Filológiai alapok. A Patrologia Graeca 90. és 91., Maximos műveit tartalmazó köteteit 

a fontosabb szövegek esetében szerencsére már felváltották a Corpus Christianorum Series 

Graeca, valamint – a nemrég újrafelfedezett Mária-életrajz esetében – a Corpus Scriptorum 

Christianorum Orientalium vonatkozó kötetei. Így modern kritikai kiadásban rendelkezésre 

áll a Tamás-Ambigua B. Janssens szerkesztésében (CC SG 48); a Válaszok Thalassios apát 

kérdéseire és annak Eriugena általi latin fordítása C. Laga és C. Steel közös kiadásában (görög–

latin, CC SG 7 & 22); a Kérdések és nehézségek J. H. Declerck (CC SG 10) kiadásában; 

a Mystagógia Ch. Boudignon kiadásában (CC SG 69); az Aszkétikus beszélgetés P. van Deun és 

S. Gysens közös kiadásában (CC SG 40); A Miatyánk rövid magyarázata és Az LIX. zsoltár 

magyarázata P. van Deun kiadásában (CC SG 23); valamint a Szűz Mária élete M.-J. van 

Esbroeck kétnyelvű kiadásában (ógrúz–francia, CSCO 478-479). Jelentősek az e sorozatokon 

kívüli, kritikai igényű kiadások is, így például a Pyrrhos-vita szövege M. Doucet kiadásában 

(1972); és a Fejezetek a szeretetről A. Ceresa-Gastaldo görög-olasz kétnyelvű kiadásában 

(1963). 

Igen súlyos hiány azonban a János-Ambigua kritikai kiadása, amelyen a leuveni C. Laga 

professzor már hosszabb ideje dolgozik. Ezt az alapvető  szöveget, Maximos  egyik 

legfontosabb és egyben a legterjedelmesebb művét így jelenleg csupán a Patrologia Graeca 

91. kötetében közölt kiadásban lehet olvasni, amely változatlanul reprodukálja az eredetileg 

még F. Oehler megállapította szöveget (Halle, 1857). Igen nagy hiány még a Levelezés  és a 

Kisebb teológiai és polemikus művek kritikai kiadása, mellyel a szintén leuveni B. Markesinis 
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foglalkozik (ugyanabban a bölcsészettudományi kari munkacsoportban és szintén hosszabb 

ideje – a megjelenés most már küszöbön áll). Jobb szöveg híján ezeket is a Patrologia említett 

kötetéből kell idézni. 

A maximosi életmű mindeme kiadási hiányosságok  ellenére – és egyes művek kétes 

hitelűvé nyilvánítása, illetve a Hitvallótól  való elvitatása után (ld. alant, 3. fejezet) – 

lényegileg körülhatárolt (elveszett vagy új művek felfedezése nem várható), és minden mű 

rendelkezésre áll legalább XIX. századi kiadásban. 

A Maximos élettörténetével közvetlenül kapcsolatos latin, görög, illetve szír dokumentumokat 

angol fordítással együtt kiadta P. Allen, B. Neil, illetve S. Brock – bár Allen és Neil fordításai 

itt-ott nem hajszálpontosak, az általuk megállapított görög szöveg is tartalmaz helyenként 

értelemzavaró elírásokat, és kiadásaikban további fájdalmas filológiai hiány a Patrologia-

oldalszámok teljes elhagyása... A fontosabb bizánci köztörténeti források részben  már a 

XIX. században megjelentek megbízható kiadásokban (melyekben a szír szövegeket 

angol, francia vagy latin fordítás kíséri). Más, kevésbé lényeges , korabeli egyház- és 

dogmatörténeti forrásszövegek azonban még mindig csak J. D. Mansi klasszikus kiadásában 

érhetőek el (Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, X.-XI. kötet). 

Ami a Hitvalló legfőbb patrisztikus forrásait illeti, a Corpus Dionysiacum kritikai kiadása – 

B. R. Suchla, G. Heil és A. M. Ritter műve – szintén már régóta rendelkezésre áll (1990-91), 

amint Maximos másik döntő jelentőségű forrása, Nazianzosi Szt. Gergely beszédei is 

elérhetőek kritikai kiadásban a Sources chrétiennes több kötetében. A szerzőnk élettörténete, 

illetve dogmatikai hatása szempontjából kitüntetett fontosságú lateráni tartományi zsinat (649), 

illetve a VI. egyetemes zsinat (680-681) anyaga R. Riedinger kiváló kétnyelvű kiadásában 

jelent meg az Acta conciliorum oecumenicorum sorozatban (1984, ill. 1992). 

A kutatási segédletek közül külön ki kell emelni a M.-L. Gatti (1987), illetve a P. van Deun 

összeállította Maximos-bibliográfiákat (1999); és P. Sherwood (1964), valamint A. Louth 

atya idevágó kutatási összefoglalásait (1998; ld. Bibliográfia). F. Winkelmann lentebb tárgyalt 

kötete (Der monenergetisch-monotheletische Streit), mely a monotheléta  vita összes 

dokumentumát lajstromba veszi, szintén inkább kutatásisegédlet-jellegű, mintsem monográfia, 

de mint segédkönyv, nélkülözhetetlen. 

A források és kutatási segédletek kiadása tehát összességében nagyon kedvező képet mutat, a 

Maximos-életmű történeti és elméleti értelmezése számára szilárd filológiai alapot biztosít. 
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3. A nemzetközi kutatás állása. A Maximos-kutatás állását két – nemzetközi, illetve magyar – 

részletben célszerű áttekinteni, előrebocsátva, hogy a hatalmas kiterjedésű nemzetközi  

irodalomból csak a legfontosabb, legérdekesebb munkákat tudjuk kiemelni, az általánosabb 

bizantinológiai szakirodalomra (J. Meyendorff, L. R. Bréhier, H.-G. Beck, H. Hunger 

monumentális műveire, illetve egész életművére) csak utalni tudunk, kivéve talán Meyendorff 

azon műveit, melyek szorosabban kapcsolódnak Maximoshoz.  Célszerű továbbá külön 

csoportban kezelni az inkább történeti, illetve az inkább elméleti megközelítéseket, bár 

e két szempont gyakran  elválaszthatatlanul kombinálódik az egyes tanulmányokban. A 

döntően inkább történeti rekonstrukcióval foglalkozó szerzők között világosan kirajzolódik 

két nagy tábor aszerint, hogy egy adott kutató Maximost konstantinápolyi vagy palesztínai 

származásúnak tartja-e. Ugyanakkor értelemszerűen nem minden jelentős kutató sorolható be 

ebbe az osztályozásba. 

A történeti tanulmányok terén a Maximos-kutatás filológiai alapjait a nagy klasszikus, P. 

Sherwood vetette meg a Hitvalló életművét áttekintő, rendszerező írásaival, melyeket mind 

a mai napig referenciaként használunk. Sherwood Maximos konstantinápolyi származásának 

híve. A. Louth atya, a durhami egyetem professzora, napjaink talán legolvasottabb Maximos-

monográfiájának szerzője e monográfiájában és még az A. di Berardino szerkesztette 

Patrologia V. kötetében is – óvatosan ugyan, de – változatlanul kitart e származás mellett, 

megemlítve a szír vita ellentétes tanúságtételét is. Louth atya monográfiája lényegretörően 

foglalja össze a monotheléta vitához vezető zsinati és birodalmi egyházpolitikai eseményeket, 

tárgyalja Maximos forrásait, és különösen elmélyülten elemzi a Hitvalló krisztológiáját. 

A vezető francia Maximos-szakértő, J.-C. Larchet több monográfiát is írt a szent hitvallóról, 

a legutóbbi időkig védve annak konstantinápolyi származását. Larchet munkássága Maximos 

theósis-elméletére, általában teológiájára és a nyugati, illetve keleti egyház közötti eszmei 

közvetítő szerepére összpontosul. A mai kutatás igen sokat köszönhet továbbá a P. Allen–B. 

Neil ausztrál szerzőpárosnak is, akik szintén a konstantinápolyi származás hívei, és a szerzőnk, 

valamint I. Márton pápa élettörténetével kapcsolatos dokumentumokat több  kötetben 

nemcsak kiadták, hanem – elsősorban történeti összefüggésben – bevezető szövegekben és 

tanulmányokban magyarázták, elemezték is. 

A Maximos palesztínai származását valló ellentáborba tartozik mindenekelőtt a  

forráskiadások kapcsán már említett nagy szír tudós, S. Brock, a szír Maximos-vita kiadója, a 
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szír monotheléta források kiváló ismerője.
2
 Ezt az álláspontot erősíti továbbá a kiváló aix-en-

provence-i görög filológus, Ch. Boudignon széles körben idézett tanulmánya („Maxime 

le Confesseur était-il Constantinopolitain?” ld. Bibliográfia), amely – közelebbről az orthodox 

teológiatörténész, J.-C. Larchet ellenében – Maximos levelezésének részletes prosópographiai 

elemzésére építi fel a palesztínai származás elméletét. Belső történeti-filológiai bizonyítékokon 

nyugvó indukciója meggyőző. Nemrég pedig az oxfordi Ph. Booth írta meg a palesztínai 

származás tézisének nagy összefoglalását, amely – a köztörténeti és egyháztörténeti-

eszmetörténeti körülmények aprólékos felvázolása után – Moschos János és Jeruzsálemi 

Sóphronios szellemi-tanítványi körébe, tehát  a palesztínai  görög monasztikus kultúra 

összefüggésébe helyezi el a fiatal Maximost, hangsúlyozva szerzőnk gondolkodásának kolostori 

gyökereit.
3
 

Az inkább történeti szemléletű kutatók közül kiemelkedik még a fent szövegkiadóként már 

említett R. Riedinger, aki tanulmányaiban a lateráni zsinat szöveghagyományának elemzésével 

pontosította Maximos és munkatársainak szerepét ezen a szinóduson. A monoenergizmus-

monothelétizmus kutatásához nélkülözhetetlen történeti -filológiai  kézikönyvet írt F. 

Winkelmann, aki az összes, említésre méltó forrást jegyzékbe veszi, filológiailag jellemzi, 

tartalmukat röviden ismerteti. Winkelmann azonban meglepő módon mereven elítéli Maximos 

– valós vagy inkább csak vélt – egyházpolitikai törekvéseit, és nem értékeli eléggé szerzőnk 

korszakalkotó teológiai jelentőségét. Ezzel szemben a császári udvar birodalmi egységpolitikáját 

tekinti erkölcsi normának, és a monothelétizmus-vitát általában a római primátussal kapcsolatos 

egyházpolitikai kérdésre kívánja redukálni. Végső soron tehát nem érti, illetve félreérti az 

általa „javíthatatlan zavaró”-nak (unbelehrbarer Störer)
4
 tekintett Maximos paradox 

egyházpolitikai célkitűzését: a teológia filozófiai igényű világosságát és primátusát az 

egyházpolitika fölött. J. L. Van Dieten monográfiája  a VI. századi  konstantinápolyi  

pátriárkákról ezzel szemben elfogulatlan képet rajzol a monothelétizmus-vita történetéről, 

amelyet az érintett pátriárkák nézőpontjából rekonstruál, méghozzá véleményem szerint a 

legpontosabban az egész szakirodalomban.
5
 A témánk szempontjából fontos Sergios és Pyrrhos 

főpapi működésének részletes bemutatása mellett külön exkurzus is tárgyalja a monothelétizmus 

kezdeteiről szóló görög forrásokat (Exkurs II.). A szerző rámutat az egyházi egységtörekvések 

                                                           
2
 Ld. mindenekelőtt S. Brock, „An Early Syriac Life of Maximus the Confessor,” Analecta Bollandiana 91 (1973), 

299-346.  
3
 Ph. Booth, Crisis of Empire. Doctrine and Dissent at the End of Late Antiquity. Berkeley and Los Angeles 

(California): University of California Press, 2014. 
4
 F. Winkelmann, Der monenergetisch-monotheletische Streit. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2001, 25. 

5
 J. L. Van Dieten, Geschichte der Patriarchen von Sergios I bis Johannes VI (610-715). Amsterdam: A. M. 

Hakkert, 1972. 
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politikai aktualitására a 630-as években, látja a kevésbé központi szereplők (pl. Pharani 

Theodóros, Paulos Monophthalmos) jelentőségét, és éleselméjűen elemzi a 633-as alexandreiai 

egységnyilatkozat szövegét. A F. Heinzer és Ch. Schönborn szerkesztette, történeti és elemző 

teológiai tanulmányokat egyaránt tartalmazó, kiváló konferenciakötet az egyik leggyakrabban 

hivatkozott, Maximosszal kapcsolatos kiadvány.  Maximos forrásait és hatását, az életmű 

kodikológiai-szövegkritikai oldalát és különösen a Hitvalló rendszeres teológiáját tárgyalja a 

kötet kis híján három tucat írása, melyek szerzői között megtaláljuk R. B. Brackét, E. Jeauneaut, 

C. Lagát, J. Pelikant és C. Steelt is.
6
 Ch. Schönborn professzor, későbbi bécsi érsek műve a 

népszerű Krisztus ikonja is, amely a Megváltó-ábrázolások teológia-történeti hátterét rajzolja 

meg az ikonoklastés-vitáig és az ikonteológia virágkoráig. Ebből a perspektívából vizsgálja – 

egy hosszabb fejezet erejéig – Maximos krisztológiáját is. Az elmélyült elemzés mindenekelőtt 

a krisztusi személy, az ῾új létmód’ fogalmát dolgozza ki aprólékosan és árnyaltan, történetileg 

hitelesen. A magyar fordításban talán célszerű lett volna a hypostasis terminust egy állandó 

magyar megfelelővel visszaadni (vállalva ennek kockázatait), és az egész szöveget központozás 

szempontjából javítani. 

A legjelentősebb elméleti-értelmezési eredményeket – igen nagy számuk miatt – szinte csak 

önkényes válogatással lehet tárgyalni. A Maximos-szakirodalom klasszikusa H. U. von 

Balthasar monográfiája, melynek második kiadása már nemcsak az alapvetővé vált tanulmányt, 

hanem két fordítást is tartalmaz (Mystagógia és Fejezetek a szeretetről), valamint előremutató 

vizsgálódást a Maximosnak tulajdonított Dénes-scholionokról.
7
 A monográfia rövid történeti 

bevezetője lényegileg Maximos pereinek szövegszerű ismertetésére szorítkozik, és nem tesz 

említést a palesztínai származás lehetőségéről. A mű második, jóval hosszabb és értékesebb 

része Maximost mint szintetizáló rendszeralkotó gondolkodót mutatja be. E részben Balthasar 

tárgyalja a Hitvalló düotheléta álláspontjának teológiatörténeti előzményeit (különös tekintettel 

Jeruzsálemi Leontiosra), Dénes- és Órigenés-kritikáját, kiemelt szerzőként kezeli Skythopolisi 

Jánost. Az elméleti rekonstrukció középpontjában Maximos ideaelmélete, hamartiológiája, 

krisztológiája, liturgiaelmélete állnak. J. Meyendorff két, magyarul is megjelent átfogó műve 

szentel külön fejezetet a Hitvallónak. A Birodalmi egység és keresztény szakadások teljesen 

történeti perspektívából (és egy kicsit sietősen) tárgyalja a monothelétizmus-vita kialakulását 

és fejlődését. A Krisztus az ortodox teológiában ezzel szemben rendszeresen mutatja be 

                                                           
6
 F. Heinzer–K. von Schönborn, eds., Maximus Confessor. Actes du Symposium sur Maxime le Confesseur, 

Fribourg, 2-5 septembre 1980, Fribourg: Éditions Universitaires, 1982. 
7
 Balthasar, H. U. von, Kosmische Liturgie. Das Weltbild Maximus’ des Bekenners. 2. Auflage. Einsiedeln–Trier: 

Johannes-Verlag, 1988. 
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szerzőnk gondolkodását, akit az Órigenés utáni első keresztény metafizikusként és a bizánci 

teológia igazi szülőatyjaként jellemez. Az itteni szép és elmélyült eszmei elemzés az  

órigenizmus sarkalatos téziseivel szembeni válaszokként értelmezi Maximos teológiáját, és 

külön kitér a Hitvalló logos-tanára, mozgás-értelmezésére, szabadakarat-elméletére. 

A frissebb elméleti-értelmező szakirodalomból ezek után már csak néhány értékes, elsősorban 

krisztológiai fókuszú monográfiát emelünk ki a teljesség igénye nélkül. A neves svéd teológus és 

költő, L. Thunberg – aki sajnálatos módon nem tud a szír vita életrajzi tanúságtételéről – 

önálló fejezeteket szentel a maximosi trinitológia, szótériológia, liturgia témaköreinek, 

de tanulmányának legeredetibb részei talán a hamartiológiai (a philautia mint ősbűn, az akarat 

prediszpozíciójának megromlása), az aretológiai (a szeretet mint vezérlő és inkluzív, minden 

más erkölcsi kiválóságot bennfoglaló erény), illetve a logoi-fogalomra irányuló elemzések. 

Ezenkívül három újabb, publikált oxfordi doktorátust szeretnék még kiemelni a Maximos  

krisztológiájával foglalkozó hatalmas irodalomból.  D. Bathrellos a monothelétizmus-vita 

egyetemes zsinati előzményeinek rekonstruálása után különösen a maximosi akaratfogalmat 

vizsgálja rendszeresen. Művének számunkra legérdekesebb része a VII. századi monotheléta 

krisztológiáról írott terjedelmes fejezet, amely történeti dokumentumok alapján külön-külön 

elemzi Pharáni Teodor, Sergios, Pyrrhos, Pál és Péter konstantinápolyi pátriárkák, Honorius 

római pápa, valamint a VI. egyetemes zsinaton Antiochiai Makarios vezetésével részt vevő 

monotheléták érveit (Pál és Péter pátriárkák felfogásának bemutatása viszonylag ritka a 

szakirodalomban).
8
 M. Törönen sajnálatos módon csak lábjegyzetben említi a szír vita életrajzi 

tanúságtételét (és megkérdőjelezhetetlen történeti tényként kezeli Maximos konstantinápolyi 

származását). Könyvének érdeme ezzel szemben a Hitvalló aristotelési-porphyriosi logikai-

dialektikai felkészültségének elemzése, különös tekintettel a logos-tropos és a henósis-diakrisis 

fogalompárokra, amelyek így önállóan ritkán tematizálódnak az irodalomban .
9
 A norvég 

Thunberg-tanítvány, T. T. Tollefsen szerzőnk kozmikus teológiáját dolgozza ki rendszeresen, 

a történeti rekonstrukciótól teljesen eltekintve.
10

 A maximosi kozmosz középpontjában eszerint 

az isteni Logos áll, akihez az ideális természetű logosokon keresztül kapcsolódik a teremtés. 

A monográfia talán legeredetibb része a részesülés (methexis) fogalmával foglalkozó V. fejezet. 

                                                           
8
 Bathrellos, D., The Byzantine Christ: Person, Nature, and Will in the Christology of St Maximus the Confessor. 

Oxford: Oxford University Press, 2004. 
9
 Törönen, M., Union and Distinction in the Thought of St Maximus the Confessor. Oxford: Oxford University 

Press, 2007. 
10

 Tollefsen, T. T., The Christocentric Cosmology of St Maximus the Confessor. Oxford: Oxford University Press, 

2008. 
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Az angol irodalom meghatározó, közkézen forgó szemelvényes Maximos-fordításai A. Louth 

atya, illetve G. C. Berthold művei.
11

 Viszonylag újkeletű P. M. Blowers és R. L. Wilken 

népszerűsítő fordításkötete, mely elsősorban a Homályos szöveghelyekből (Ambigua) és a 

Válaszok Thalassios apát kérdéseire c. műből tartalmaz szemelvényeket.
12

 P. Sherwoodnak, 

a nagy Maximos-kutatónak az Aszkétikus beszélgetés és a Fejezetek a szeretetről, J. Steadnek 

a Mystagógia angol fordítása köszönhető.
13

 D. Prassas pedig lefordította és magyarázta ugyan 

a Kérdések és nehézségeket, de ez a fordítás tudomásom szerint kiadatlan maradt.
14

 

A francia nyelvű Maximos-fordításirodalom szintén igen gazdag, sőt, egy igen termékeny 

fordító, E. Ponsoye jóvoltából talán még gazdagabb is az angolnál. J.-C. Larchet bevezetéseivel 

ugyanis rendelkezésre áll a teljes Ambigua, a teljes Válaszok Thalassios apát kérdéseire, 

a teljes Levelezés és a teljes Kisebb teológiai és polemikus művek.
15

 J. Pegon a Fejezetek 

a szeretetről-t fordította franciára (és adta ki kritikai kiadásban).
16

 

4. A magyar kutatás állása. Magyarul ezzel szemben – az életmű hatalmas kiterjedéséhez és a 

világnyelvi fordítások számához képest – igen kevés mű jelent meg Maximostól. A Hitvalló 

idehaza legismertebb műve Baán István atya fordításának köszönhetően a Mystagógia. Orosz 

Atanáz görög katolikus püspök atya fordításában rendelkezésre áll továbbá a Fejezetek a 

szeretetről (teljes szöveg), a Válaszok Thalassios apát kérdéseire (6. és 64. kérdés),
 
a Tömör 

magyarázat a Miatyánk imádságról (teljes szöveg) és a Kétszer száz fejezet a teológiáról és 

Isten Fiának testben végbevitt üdvözítő művéről (teljes szöveg).
17

 A kötetben minden szöveget 

rövid bevezetés előz meg, a fordításokat kiterjedt bibliográfia követi. A másik magyar Maximos-

fordításkötet fordítója Kapitány György.
18

 A kötet a Fejezetek a szeretetről teljes szövegét 
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 Berthold, G. C., Maximus Confessor, Selected Writings. Introduction by J. Pelikan, preface by I.-H. Dalmais. 
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12

 Blowers, P. M.–Wilken, R. L., On the Cosmic Mystery of Jesus Christ: Selected Writings from St Maximus the 

Confessor. Yonkers, NY: St. Vladimir’s Seminary Press, 2004. 
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 Sherwood, P., Maximus the Confessor. The Ascetic Life – The Four Centuries on Charity. Westminster, 

Maryland: The Newman Press–London: Longmans, Green and Co., 1955; Stead, J., The Church, the Liturgy and 
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14

 Prassas, D. D., St Maximus the Confessor’s Questions and Doubts. Translation and Commentary. Kiadatlan 

doktori értekezés. Washington D.C.: The Catholic University of America: 2003. 
15

 Ponsoye, E., Saint Maxime le Confesseur, Questions à Thalassios. Paris: Éditions de l’Ancre, 1992; Ponsoye, E., 
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 Pegon, J., Maxime le Confesseur, Centuries sur la charité. Introduction et traduction de J. Pegon. Paris–Lyon: 

1945; 2. kiadás: Paris: CERF, 2006. 
17

 Isten a szeretet. Válogatás Szent Maximos Hitvalló műveiből. Budapest: Jel Kiadó, 2002, 
2
2013. (Ókeresztény 

örökségünk 6) 
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 Hitvalló Maximos, Fejezetek a szeretetről, Budapest: Kairosz-Paulus Hungarus, 1998. 



16 

 

közli. A fordítás után hasznos értelmező terminológiai jegyzék áll (az összeállító megnevezése 

nélkül), amelynek magyarázatai azonban néhány ponton problematikusak vagy kissé hiányosak. 

A Hankovszky B. atya tollából származó utószó sajnálatos módon számos történeti tévedést 

tartalmaz. Az 5. ambiguum folyóiratban jelent meg magyarul Vassányi M. fordításában,
19

 

a Kisebb teológiai és polemikus művek néhány dogmatikailag fontosabb darabjának fordítása 

pedig részben nemrég jelent meg,
20

 részben megjelenés előtt áll.
21

 Maximos 2. levelét Bugár 

I. fordította,
22

a Hitvalló vértanúaktáját Orosz Atanáz atya (még Orosz László polgári név 

alatt).
23

  

Jelen dolgozat függeléke is szeretné tovább enyhíteni a magyar Maximos-fordítások hiányát. 

A XII. századi Magyarországon készült, és – kis híján egy évezreddel később – ugyanitt is 

jelent meg a Fejezetek a szeretetről c. Maximos-mű egy részletének latin fordítása Terebessy 

A. kiadásában.
24

 A kutatásban egyetértés látszik uralkodni afelől, hogy a fordító Cerbanus 

Magyarországra települt velencei szerzetes volt (ld. erről különösen  Kapitánffy István 

értekezését).
25

 

A magyar nyelvű szakirodalom csekély, és szinte kizárólag Orosz Atanáz atyától származik, aki 

tanulmányok sorozatát szentelte különösen az aszkézis, beavatás, megváltás, megistenülés 

maximosi fogalmainak, a Hitvalló szentírásmagyarázati módszereinek. Rajta kívül az utóbbi 

években Vassányi M. publikált több cikket Maximosról. Magyar szerzőtől eddig tudomásom 

szerint nem jelent meg magyar monográfia a szerzetes atyáról. A jelen dolgozat távlatilag 

szeretné ezt a hiányt pótolni. 

5. Kérdésfelvetés. A nemzetközi és magyar kutatás hangsúlyai összeségükben véve egyformán 

helyeződnek a(z élet)történet főbb vonásaira és a dogmatikai-teológiai árnyalásra, értelmezésre. 

A hatalmas és gondolatilag páratlanul mély életmű azonban szinte vég nélkül kínál lehetőséget 
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szerk., Dr. Fábián Zoltán-tiszteletkötet, Budapest: L’Harmattan, 2015. 
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 Vassányi, M., „Hitvalló Szt. Maximos: Kisebb teológiai és polemikus művek (Válogatás).” Bevezetés és 

fordítás. Sepsi E., szerk., Studia Caroliensia 2015, 23-33. 
22

 „Hitvalló Szt. Maximosz: 2. levél.” Bugár I., ford. és szerk., Szabadság, szeretet, személy. Budapest: Kairosz, 

2013, 361-373. 
23

 „A szentéletű és hitvalló Maximos atyának élete és vértanúsága,” in Vanyó L., szerk., Vértanúakták és 

szenvedéstörténetek, Budapest: Szent István Társulat, 1984, 373-376. (Ókeresztény írók 7) 
24

 Terebessy, A. B., Translatio latina sancti Maximi Confessoris (De Caritate ad Elpidium l. I-IV) saeculo XII. in 

Hungaria confecta. Budapest: Pázmány Péter Tudományegyetemi Görög Filológiai Intézet, 1944. 
25

 Kapitánffy I., Hungarobyzantina. Bizánc és a görögség középkori magyarországi forrásokban. Kandidátusi 

értekezés Harmatta J. előszavával: http://byzantinohungarica.hu/sites/default/files/hungarobyzantina.pdf. Ld. a 

„Cerbanus és Maximus-fordítása” c. fejezetet – [55.-62.] oldalak, ezen belül különösen [58.] – a lábjegyzetekben 

további irodalommal. 
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árnyalásra és értelmezésre az élettörténet rekonstrukciója és a dogma- és teológiatörténeti 

elemzés terén egyaránt, és folytonosan ösztönöz a vallási-tudományos kérdezésre, a maximosi 

teológiai eszmék egzisztenciális súlyú megfontolására. 

Fő célkitűzésünk a történeti-filológiai alapok (köztörténet, élettörténet, életmű) részletes 

bemutatása és elemzése után különösen Maximos krisztológiájának, szerzetesi etikájának, 

valamint misztikusunió-elméletének tárgyalása. Első lépésként történeti források alapján 

bemutatjuk Maximos korát, a legújabb szakirodalom tükrében kísérletet teszünk élettörténetének 

rekonstrukciójára, majd részletesen és elemzően ismertetjük Maximos egyes műveit. Ezután – 

egy átfogó jellegű, bevezető fejezetet követően – történeti és rendszeres elemzések során 

keresztül mutatjuk be Maximos teológiájának legfontosabb területeit: krisztológiáját (külön 

kitérve a monotheléta és a düotheléta álláspont ismertetésére), pneumatológiáját, a misztikus 

unióról alkotott elméletét és liturgia-értelmezését. Célunk mindenütt a történeti rekonstrukció és 

kontextusba helyezés, valamint a teológiai értelmezés, illetve mindezeken keresztül Maximos 

szellemi arcképének minél teljesebb megrajzolása . A részletes  kifejtések  eredményeit  

konklúzióban foglaljuk össze. 

6. Módszertani megjegyzés. A görög és latin forrásokat eredetiben olvastam, a szír és örmény 

forrásokat fordításban. A görög neveket és szavakat tudományos átírással írom. A perzsa nevek 

tudományos átírásában Dr. Sárközy Miklós iranista,
26

 az arab nevek átírásában Dr. Dobos 

Károly arabista kollégától kaptam segítséget, amelyet ezúton is nagyon köszönök.
27

 A szír 

szavakat – alapfokú szírtudás birtokában – magam kíséreltem meg átírni. Az egyszer már 

idézett forrásokat a továbbiakban rövid szerzőnévvel és rövid címen idézem. Az idézetekben a 

normál zárójelek () az idézett szerzőtől származnak, a szögletetes zárójelek [] az eredeti 

terminust adják meg, vagy fordítói értelmező beszúrások, a csúcsos  zárójelek  <> pedig 

szükségesnek mutatkozó szerkesztői vagy fordítói szövegjavítások, kiegészítések. – Ezen a 

helyen szeretném megköszönni témavezetőim, Dr. Molnár Péter és Dr. Bugár István sokrétű és 

nélkülözhetetlen segítségét is. 

                                                           
26

 II. Chosroés: Dr. Sárközy Miklós szerint a szakirodalomban nincs konszenzus az átírás felől, helyesen leginkább: 

Khusraw; Kavadh Siroe, Khusraw utóda: első eleme helyesen Kawād, második eleme bizonytalan értelmezésű, 

jelentése leginkább „oroszlánszerű,” ez esetben helyes írásmódja Šīrūya; Arshiraz, Kawād Šīrūya fia: Ardašīr; 

Sharbaraz: „a királyság vaddisznaja:” Šahrwarāz; sahinsah funkció: šāhanšāh. 
27

 Mohamed: meghonosodott névalak (tudományosan Muḥammad); Abu Bekr / Bakr: Abū Bakr; Omar: ῾Umar; 

Othman: ῾Uṯmān; Moawiya / Moavia: Mu῾āwiya; kalifa: ẖalīfa; emír: ’amīr; Korán: meghonosodott névalak 

(tudományosan Al-qur’ān). 



18 

 

2. Maximos kora 

 

1. „Maximos kora.” Maximos élettörténetének főbb eseményei és teológiájának alapvető  

tézisei csak akkor válnak igazán érthetővé, ha elhelyezzük őket a korszak köztörténeti-

egyháztörténeti összefüggésében. Ezzel kapcsolatban természetszerűen az az első kérdésünk, 

hogy közelebbről mit nevezhetünk „Maximos korá”-nak? Az Anastasios Apokrisiarios 

– a római pápa konstantinápolyi diplomáciai képviselője, Maximos hű társa – által Theodosios 

Gangrénosnak, a düotheléta eszme képviselőjének írott levél 5. fejezete 662. augusztus 13.-ra 

teszi a Hitvalló halálának dátumát.
28

 A görög Maximos-életrajz, a Vita Maximi gyakran 

hivatkozott 72. fejezete ezzel szemben valójában nem ad támpontot az év azonosítására,
29

 és 

a többi, szenvedéstörténettel kapcsolatos irat sem nyilatkozik a halál pontos évéről, csak 

a büntetés és a száműzetés módjáról, a halál beálltáról. Az említett 662-es évszámot azonban 

általánosan elfogadja a szakirodalom. 

Maximos születési  évét  ezzel szemben csak megközelítőleg tudjuk meghatározni  a 

konstantinápolyi – lényegileg felségárulási – per kihallgatásait rögzítő, részletes Tárgyalási 

jegyzőkönyv egy, magának a Hitvallónak tulajdonított kijelentése alapján visszafelé számolva. 

A jegyzőkönyv szövege szerint ugyanis a szerzetes atya 75 évesnek vallotta magát a per  

időpontjában.
30

 Bár a jegyzőkönyv Maximos egy egyelőre azonosítatlan párthívének műve 

(aki minden valószínűség szerint a Hitvalló segítségével dolgozott),
31

 e kijelentés hitelében 

nincs okunk kételkedni. Annál inkább kérdéses , hogy pontosan mikor történt  maga a 

tárgyalás. Mint Van Dieten rámutat,
32

 maga a jegyzőkönyv szövege egyetlen fogódzót ad a 

pontosabb datáláshoz : a második  konstantinápolyi, börtönbeli kihallgatás során a  

kihallgatók, Tróilos patrícius és Sergios Eukratas közlik  Maximosszal, hogy a római 

apokrisiariosok hajója megérkezett Bizáncba.
33

 Itt a megfogalmazásból ítélve („holnap 

                                                           
28

 Epistula Anastasii Apocrisiarii ad Theodosium Gangrensem, Allen–Neil, eds., Documents from Exile, 136: Igitur 

tertio decimo die praedicti Augusti mensis, praeteritae quintae indictionis, secundum diuinum eius uaticinium, feria 

septima, praesentibus derelictis perrexit ad Dominum. 
29

 Neil, B.–Allen, P., eds., The Life of Maximus the Confessor, Recension 3, Sydney: St. Paul’s Publications, 2003, 

182. 
30

 Καὶ πάλιν λέγει αὐτῷ ὁ σακελλάριος· Πόσων ἐτῶν λέγεις σεαυτόν; Ἀπεκρίθη· ͞ο͞ε. (Allen, P.–Neil, B., eds., 

Scripta saeculi VII vitam Maximi Confessoris illustrantia una cum Latina interpretatione Anastasii Bibliothecarii 

iuxta posita, Turnhout and Leuven: Brepols, 1999, 47.) 
31

 Allen–Neil, eds., Documents from Exile, 36. 
32

 Van Dieten, Geschichte der Patriarchen, 106. 
33

 Λέγουσιν αὐτῷ· Καὶ τί ἔχεις ποιῆσαι, τῶν Ρωμαίων ἑνουμένων τοῖς Βυζαντίοις; Ἰδοὺ γὰρ χθὲς ἦλθον οἱ 

ἀποκρισιάριοι Ῥώμης, καὶ αὔριον τῇ κυριακῇ κοινωνοῦσι τῷ πατριάρχῃ... (Allen–Neil, eds., Scripta saeculi VII, 

33). Anastasius Bibliothecarius IX. századi fordításában: Et quid facies cum Romani uniti Byzantinis fuerint? Ecce 

enim heri uenerunt apocrisiarii Romani, et cras dominico die communicabunt patriarchae… (uo., 32). 
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unióra lépnek a pátriárkával”) nyilván egy új római pápa küldötteiről van szó, ez pedig 

egyháztörténeti és kronológiai alapon nem lehet más, mint I. Jenő (Eugenius I, sedit 654. 

augusztus 10.-657. június 2.), akit még a száműzetésbe küldött I. Márton pápa életében, több 

mint egy éves sedes vacans után választottak pápává. Maximos perének ezek szerint 654-ben 

vagy 655-ben kellett történnie. Ennél pontosabb datálás a dokumentumok alapján nem 

tűnik lehetségesnek (még ha a szakirodalom általában a 655-ös évet tekinti is a pontos 

dátumnak).
34

 Mindezek alapján pedig az egész szakirodalom megalapozottan teszi 580-ra vagy 

580 körülre szerzőnk születési évszámát. 

Maximos tehát körülbelül 580-tól 662-ig élt – a „Maximos kora” kifejezéssel célszerű mégis 

egy szűkebb időszakot megjelölni, mivel a szerzőnk életét meghatározó főbb események  

– közelebbről a perzsa és az arab hódítás, illetve a monoenergéta és a monotheléta vita, a 

lateráni zsinat, valamint Márton pápa és Maximos pere – Hérakleios, illetve II. Kónstas császár 

uralkodásának idejére esnek. Ezért csak a 610-es évektől a 660-as évekig terjedő korszak 

legfőbb vonásait és eseményeit vázoljuk fel. Ez a kor egyben Maximos alkotói periódusa, 

floruit-időszaka is. Mivel korrajzunk célja Maximos élettörténetének és műveinek történeti 

összefüggésbe való elhelyezése, ezért nem törekszünk részletes és kimerítő bemutatásra, 

csak a tendenciák jelzésére. A monothelétizmus-vita kialakulásának történetét részletesebben 

a 7.-8. fejezetekben fogjuk tárgyalni. Jelen fejezetet a korrajz alapjául szolgáló kútfők rövid 

ismertetésével kezdjük, külön csoportba véve egyfelől a latin és görög, másfelől a szír nyelvű 

forrásokat (és egy örmény kútfőt), mivel e két nagy csoport történetszemlélete és teológiája 

is gyökeresen eltér egymástól. 

2. Főbb latin és görög történeti kútfők. A VII. század megjelölt időszakát is tárgyaló fontosabb 

korabeli vagy későbbi, középkori források közül a következőkre támaszkodunk a korkép 

megrajzolásában: a VI. századtól kezdve folytatólagosan írott, nem egységes szerkezetű, 

anonim Liber pontificalis; a VII. századi, ismeretlen szerző(k) által  írott , Hérakleios 

uralkodásának 20. évéig terjedő Chronicon paschale; a VIII. század első negyedében alkotó 

Hitvalló Szt. Theophanés – Diocletianus császártól I. Mihályig terjedő – Chronographiája; a 

VIII.-IX. század fordulóján működő Szt. Niképhoros Chronographia brevise; és a XII. 

századi Ióannés Zónaras Epitome historiaruma. 

A VII. század első harmadában aktív Theophylaktos Simokattés Historiae-ja azért  nem 

használható a vizsgált időszak történetének bemutatásához, mert véget ér Maurikios császár 
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 Allen–Neil, eds., Documents from Exile, 35. 
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uralkodásának leírásával; Geórgios Pisidés Hérakleios tetteiről írott művei (Bellum Avaricum, 

De Heraclii expeditione Persica) pedig költői jellegük miatt hasznosíthatóak kevésbé. 

A Liber pontificalis a konstantinápolyi pátriárkával és a császári udvarral egyházpolitikailag 

szemben álló, a római egyház történetére összpontosító forrás.
35

 Istennek közvetlen védelmező 

beavatkozásokat tulajdonít a pápaság történelmében. A pápákat védi – Honorius pápának sem 

rója fel a monothelétizmus-vitában játszott kétséges szerepét. A monotheléta tanait Rómában 

megtagadó, majd a megtagadást Ravennában visszavonó Pyrrhos konstantinápolyi ex-pátriárkát 

erős terminusokkal jellemzi mint olyat, aki „kutya módjára visszatért saját istentelenségének 

hányadékához” (more canis ad proprium impietatis vomitum reppedavit).
36

 Viszonylag 

részletesen számol be az I. Márton pápa alatt bekövetkezett konstantinápolyi apokrisiarios-

botrányról, rövidebben a 649-es lateráni zsinatról, nem említve Maximos ezen játszott szerepét. 

Orthodox, „szeplőtelen” hitnek (inmaculatam fidem)
37

 a düothelétizmust tekinti. A római egyházi 

események terén viszonylag megbízható forrásnak tekinthető. 

A Chronicon paschale ismeretlen szerzője Konstantinápoly-központú szemlélettel bíró, a várost 

féltő és elöljáróit őszintén tisztelő történetíró, aki a városban is lakik, és nem utazik a császárral, 

Hérakleiosszal annak hadjárataira.
38

 A város hű polgáraként tud a magisztrátus tetteiről, ismeri a 

tisztviselőket és nemeseket, tudomása van a különböző politikai posztokon történő változásokról. 

Műve elsősorban talán diplomáciatörténet (tartalmaz fontos külpolitikai dokumentumot is: 

Hérakleios levelét Khusrawhoz, azaz II. Chosroéshoz) és hadtörténet. A szerző világossá teszi, 

hogy a Bizánc életét meghatározó külpolitikai tényező az általa leírt időszakban mindenekelőtt 

a Perzsa Birodalom, valamint a tárgyalt időszak vége felé az avar kaganátus és az azzal 

szövetkezett szlávok (a szöveg továbbá egy helyen Velencét is ellenséges hangnemben 

említi).
39

 A krónikás – a szír történeti forrásokkal éles ellentétben – a várost, illetve birodalmat 

ostromló idegeneket (perzsa šāhanšāh, avar kagán) tekinti Isten ellenségeinek, nem valamely 

vallási-dogmatikai csoportot. Egyháztörténettel, egyházi eseményekkel viszonylag keveset 

foglalkozik, de jelzi a konstantinápolyi, antiocheiai, alexandreiai és jeruzsálemi pátriárkák 

                                                           
35

 Kritikai kiadás: Duchesne, L., ed. Le Liber pontificalis I-III, Paris: E. Thorin, 1886 & 1892; vö. még Mommsen, 

Th., ed., Libri pontificalis pars prior Berolini: apud Weidmannos, 1898 (MGH Gesta pontificum Romanorum I, 1). 

A Liber pontificalis feldolgozására épül H. Zimmermann pápaság-történeti áttekintése: Das Papsttum im 

Mittelalter. Eine Papstgeschichte im Spiegel der Historiographie, Stuttgart: Verlag E. Ulmer, 1981 (számunkra 

érdekes az „Unter byzantinischen Tyrannei” c. fejezet, 42-51). A Liber pontificalis angol fordítását adja R. Davis: 

The Book of Pontiffs (Liber Pontificalis). The Ancient Biographies of the First Ninety Roman Bishops to AD 715. 
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 Edition, Liverpool: Liverpool University Press, 1989. 
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 Uo., 179. 
37

 Uo., 182. 
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 PG 92, 69 A 1-1028 C 7. 
39

 Kr. u. 610 (uo., 981 C 9-10). 
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személyében történő változásokat (bár az utolsó  kettőét  csak esetlegesen), ezenkívül 

elsősorban a liturgiai újításokról ír – dogmatikai vitákról stb. egyáltalán nem. Általában 

preferálja a jó császárokat. Phókást egyértelműen elítéli, és gyakorlatilag bitorlónak tartja 

(még ha ezt a szót nem is írja le), valamint kegyetlen és állatias gonosztevőnek. Maurikiost 

és Hérakleiost ezzel szemben törvényes és kegyes uralkodóknak tekinti. Kissé ῾megszállottan’ 

foglalkozik időszámítással, és ezen a téren konzisztensebbnek, megbízhatóbbnak tűnik – 

például – az időszámítást szintén kitüntetett kérdésként kezelő Nagy Mihálynál. A rendkívüli 

természeti eseményeket (földrengés, üstökös) ugyanúgy feljegyzi, mint a legtöbb korabeli 

forrás, de nem feltétlenül tekinti őket természetfeletti jelzéseknek. A konstantinápolyi politikai 

és hadi események terén viszonylag megbízható forrásnak tekinthető. 

Theophanés Chronographiája
40

 düotheléta szempontból és igen részletesen írja le a monotheléta 

viszály eredetét, bár helyenként elkövet apróbb hibákat.
41

 Beszámolójához részletességben csak 

az a leírás fogható a korabeli primér források között, melyet Sergios konstatinápolyi pátriárka 

adott a Honorius római pápához küldött levelében (Sergios azonban máshogyan is rekonstruálja 

az eseményeket). Theophanés a monothelétizmus-vitában konstantinápolyi létére is Róma – 

ekkor már orthodoxnak bizonyult – álláspontját képviseli, és a római pápákat tekinti a helyes hit 

képviselőinek. A konfliktusban érintett konstantinápolyi pátriárkákat – Sergiost, Pyrrhost, Pált 

és Pétert – istentelennek és eretneknek tekinti, és elfogult, erős kifejezésekkel jellemzi. A 

viszályt Róma és Bizánc kétpólusú ellentéteként ábrázolja, a másik három patriarkátusnak 

kevesebb figyelmet szentel a konfliktus leírásában. Említi Maximos szerepét a lateráni zsinat 

összehívásában. A muzulmánok betörését, a yarmuki csata (636) elvesztését az eretnek császárok 

isteni büntetésének tekinti. Elfogult és némileg indulatos szemléletmódja ellenére történetileg 

eléggé megbízhatóan, adatokban gazdagon írja le a monothelétizmus-vita történetét. 

Szt. Niképhoros Chronographia brevise lényegileg időszámítási-kronológiai segédlet.
42

 

Biblikus időszámítási táblázattal indul Ádámtól, majd egyszerű császárlistával folytatódik, mely 

csupán az uralkodás hosszát közli, időnként a halál helyét és módját – Phókásról például csak 

annyit mond, hogy meggyilkolták –, valamint még ennél is ritkábban a legfontosabb történeti 

eseményeket (tipikusan a külháborúkat). Hérakleios, Kónstas és II. Kónstantinos uralkodásának 

az átlagosnál nagyobb figyelmet szentel, de így is éppen csak említi  pl. a 6. egyetemes 
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 A vonatkozó részek: PG 108, 677 B 5-684 B 5. 
41

 Így például anakronizmus, hogy Jeruzsálemi Sóphronios a pátriákává választása után összehívott zsinaton 

kiátkozta volna a monotheléta dogmát (uo., 680 B 15) – ilyen állásfoglalásnak nyoma sincs nevezetes Zsinati 

levelében (magyar fordítását ld. Függelék), melyet még azelőtt írt, hogy Sergios dogmatikai újításáról tudomást 

szerzett volna. 
42

 PG 100, 1001 A 1-1060 B 15. 
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zsinatot. A császárok uralkodási évei szerint tagolt kronológiai főrészt tíz történeti melléklet 

(többek között pátriárka-listák) és szentírástudományi függelékek egészítik  ki. Bár a 

különböző felsorolásoknak és táblázatoknak van gyakorlati hasznuk, a mű – természeténél 

fogva – nem alakít ki semmilyen történelemszemléletet vagy egyházpolitikai, illetve dogmatikai 

álláspontot. 

Ióannés Zónaras Epitome historiaruma – mint a szerző maga is érzékelteti – több történetírói 

forrásból (pl. Theophanés, Niképhoros stb.) is dolgozik, ezért valóban meglehetősen részletesen 

adja elő a történteket.
43

 Elsősorban politikai eseménytörténetet ír, egyháztörténetről valamivel 

kevesebb szót ejt. Számos olyan, fontos mozzanatot előad, amit az eddig jellemzett forrásokban 

nem találunk (pl. hogy Hérakleios azért döntött a perzsa hadjárat saját kezű vezetése mellett, 

mert nem maradtak hadvezérei; vagy hogy e hadjárathoz a Nagytemplomtól vett kölcsön  

aranyat), tehát nyilván sok elveszett forrásmű adatait tartja fenn. Szemlélete politikai téren 

Konstantinápoly-centrikus, birodalom-központú. Hajlamos a moralizálásra: az események 

kapcsán erkölcsi tanulságokra hívja fel a figyelmet, illetve lényegileg arra, hogy ki-ki végzetét 

a saját cselekedetei készítik elő. Ennek megfelelően időnként alkalmaz erkölcsi értékelő 

terminusokat is. Történeti előadásmódja itt-ott kissé anekdotikus. Vallástörténeti téren is 

értékes forrás, amennyiben tárgyalja a zsidók és keresztények közötti vallási ellenségeskedést, 

és igen részletesen számol be az iszlám kezdeteiről, Mohamed személyes viszonyairól. E 

beszámolója távolról sem rokonszenvező, hanem egyértelműen rosszindulatú, rágalmazó. A 

monotheléta viszály kiindulópontjaként a jakobiták katholikosának Hérakleios császárral való 

jeruzsálemi találkozóját jelöli meg. A tárgyalás módja világossá teszi, hogy Zónaras – több száz 

évvel az események után – orthodox düotheléta módon, a VI. egyetemes zsinat szellemében 

szemléli az egyháztörténetet. A konfliktus kapcsán eléggé részletesen számol be Maximosról, 

Maximos és Pyrrhos vitájáról, Pyrrhos kétszeres hitehagyásáról és a VI. egyetemes zsinatról. 

Mindezek kapcsán alapvető teológiai fogalmakat is említ. Kegyes szemlélete révén a történeti 

léptékű katasztrófákban általában Isten közvetlen büntetéseit látja a keresztények elkövette 

erkölcstelenségekért. Összességében véve, intelligenciája, higgadtsága, részletessége folytán 

késői volta ellenére is jelentős forrás. 

3. Szír és örmény történeti források. Vallási-kulturális téren szinte más világba lép át az, aki a 

mai szóhasználat szerint orthodox, latin-görög nyelvű (egyház)történeti források megismerése 

után a szír kútfőkhöz fordul. Nagy Mihály, a valamivel későbbi Anonim Krónikás, valamint Bar 
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Hebraeus és a szír Maximos-életrajzot író Reš‘ainói György (ld. lentebb) történetszemlélete, 

történeti szimpátiái és antipátiái, dogmatikai felfogása, illetve történetírói módszertana és 

hangvétele is gyökeresen különböznek a római, illetve bizánci egyházban megszokottól. A 

legszembeötlőbb különbség első közelítésben az az indulat, vehemencia, amellyel a szír 

szerzők monofizita hitük védelmében viszonyulnak az általuk istentelen és erkölcsileg 

gyökeresen romlott eretneknek tekintett düofizita keresztény hittestvéreikhez. Ezen elfogultság, 

sőt, gyűlölet oka a sok évszázados, dogmatikai alapú, gyakran kíméletlen üldöztetés, melyben a 

fokozatosan kiépülő monofizita egyházszervezet az udvari egyházpolitika részéről különösen a 

VII. századtól kezdve rendszeresen részesült. E szerzők beszámolóiban ezért természetszerűen 

kap kitüntetett figyelmet a dogmatikai küzdelem, maga a monothelétizmus-vita és ezen belül 

különösen Maximos szerepe – ez is fontos különbség a görög forrásokkal  szemben. A 

mindezek alapjául  szolgáló fő különbség azonban értelemszerűen az orthodoxia-fogalom 

radikálisan eltérő értelmezése, ami Antiocheia, Edessa és általában Szíria jakobita egyházaiban 

a chalkédóni hitvallás elvetését és a krisztusi természet, φύσις egységének, egyetlenségének és 

feloszthatatlanságának megvallását jelentette – amint ezt szerzőink maguk is több alkalommal 

kifejtik. A szír források orthodoxiájuk miatt üldözött és csak a gondviselés által védelmezett 

kisebbségnek érzékelik felekezetüket, s ezért általában sokkal nagyobb figyelemben részesítik 

az egyháztörténeti fejleményeket , mint a bizánci vagy római források.  A modern 

történettudomány számára rendkívül értékes kútfők, amennyiben a megszokottal tökéletesen 

ellentétes megvilágításba állítják a düofizita-düotheléta szemszögből ismert személyeket, 

eseményeket és eszméket. A VII. századi bizánci történelem alapvonásait sem lehet felvázolni 

tanúságtételük bevonása nélkül, különösen nem egy olyan tanulmányban, amely Hitvalló 

Maximosszal foglalkozik, hiszen őt mind a négy szír szerző tárgyalja, elhelyezi az egyháztörténeti 

összefüggésben – és egyöntetűen elítéli (sőt, sajnálatos módon közönséges gonosztevőnek 

tartja...). – A XII. századi Nagy Mihály jakobita pátriárka terjedelmes Krónikájának vonatkozó 

fejezeteit; a reá nagy mértékben támaszkodó, a XIII. század első felében működő, ismeretlen 

szerzőtől származó Chronicon anonymi ad annum 1234-ot; a késő XIII. századi Gregórios Bar 

Hebraeus Chronicon ecclesiasticumát; valamint egy, a szír monofizitáktól független szemléletű, 

VII. századi örmény krónikás, a hagyományosan Sebeosnak nevezett, azonosítatlan szerző 

Historiáját fogjuk bevonni a korrajzba. 

Nagy Mihály (Mikhail Rbō’) antiocheiai jakobita pátriárka (sedit 1166-1199) Krónikája 

Ádámtól induló világtörténet, mely rendszeresen rögzíti a kronológiai egybeeséseket a zsidó, 

görög, keresztény, perzsa és muzulmán időszámítások között (de ezek az adatai általában nem 
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megbízhatóak).
44

 Műve a X. könyv 24. fejezetétől, Maurikios bukásának leírásától kezdve 

érdekes számunkra. A VII. század köztörténeti eseményeit a főbb görög források alapján adja 

elő. Ezen túlmenően azonban értelemszerűen  nagy figyelmet szentel az antiocheiai 

patriarkátusnak, és számos jakobita egyháztörténeti dokumentumot oszt meg olvasóival, így 

például Athanasios antiocheiai pátriárka zsinati levelét; az antiocheiai és az alexandreiai 

egyházak uniójának szövegét; Athanasios pátriárka Hérakleios császárhoz írott teológiai 

libellusát; vagy az Epiphanios püspök mártíriumába illesztett monofizita hitvallást. Leírja az 

antiocheiai kettős (chalkédóni–nem chalkédóni) egyházszervezetet, természetesen következetesen 

az anti-chalkédóniánusokat nevezve orthodoxnak. Világossá teszi, hogy a monofiziták , 

monotheléták alapvető düofizita iratokat – mint például I. Leó római pápa Tomusát – tartanak 

heterodoxnak és Nikaia-ellenesnek, és a düotheléta hitvalló mártírok helyett önmagukat tartják 

áldozatnak. Mihály nyilvánvalóan gyűlöli a düofizitákat és düothelétákat. Ellenséges hangnemben 

számol be a 649-es lateráni zsinatról, a lentebb tárgyalandó Reš‘ainói György szír Maximos-

vitája alapján Maximos palesztínai származásáról és a monothelétizmus-vitáról (ld. 3. fejezet 

alant). Érdeklődési horizontja azonban kiterjed a régió nem-keresztény vallásaira is: beszámol a 

palesztínai zsidóság cselekedeteiről és a Hérakleios idején történt erőszakos keresztelésekről, 

valamint Mohamed feltűnéséről, kezdeti sikereiről, a muzulmán vallás tanításairól és rítusairól. 

A muzulmán támadást Bizánc és Hérakleios császár megérdemelt isteni büntetésének tartja, 

Hérakleiost bűnösnek, Kónstast hitvédőnek írja le. Bár fél évezreddel az események után ír, a 

jakobita egyháztörténet megbízható forrása, a monofizita álláspontot és szemléletet hitelesen 

közvetíti. Bizonyos, hogy számos korábbi elveszett mű adatait mentette meg. 

A Chronicon anonymi ad annum 1234 ismeretlen szerzője nemcsak az eseménytörténet, hanem 

a történetszemlélet és -értelmezés terén is egyértelműen sokat merít Mihályból.
45

 Az Anonim 

Krónikás és Nagy Mihály közös történetszemlélete szerint a monofizita kereszténységnek 

mindenekelőtt a „görögök,” a „rómaiak,” a „chalkédóniánusok” ártottak, akik helyett bármely 

más – akár perzsa vagy arab – hódító is humánusabb, szeretetreméltóbb és kívánatosabb. 

E történetírók fő célja talán éppen Bizánc bevádlása és a császárság elleni isteni büntetés 

bemutatása, igazságosságának bizonyítása. Az Anonim Krónikás Bizánc fő bűnét az erkölcsi 

romlottságban és a vallási intoleranciában látja. Történeti mérlegelésének eredményeképpen a 

keresztény, de más felekezetű hittestvérek morálisan rosszabbnak minősülnek, mint a nem 
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keresztény hitűek. Az arab hódítás ebből az optikából nézve paradox módon a szír területek 

felszabadulásának mutatkozik. Az Anonim Krónikás is beszámol továbbá a jeruzsálemi zsidó–

keresztény ellenségeskedésről, és leírja a „maximiánusok” (Maximos-követők) „órigenista 

eretnekségét.” (Az órigenista tanok összefoglalása pontosan ugyanígy szerepel Nagy Mihálynál 

is.) Maximos életrajzát – Nagy Mihállyal összhangban – az Anonim Krónikás szintén Reš‘ainói 

György szír Maximos-vitája alapján közli. Legfőbb forrásához, Mihályhoz hasonló mértékben 

és értelemben megbízható kútfő. 

Gregórios Bar Hebraeus (Griguriyus Bar ῾Ebroyo’) szír püspök Chronicon ecclesiasticuma az 

előbbi két szerzőhöz hasonlóan szemléli a monofizita egyháztörténetet: a Chalkédónt elfogadó 

egyházakon esett történelmi sérelmeket, a Bizánci Birodalom elleni perzsa, illetve arab hadi 

sikereket egyaránt Isten büntetésének tekinti.
46

 Ezt a – Mihály és az Anonim Krónikás 

felfogásával egybevágó – szemléletmódot a monofiziták elszenvedte súlyos szenvedések 

leírásával igazolja, amely szerint Hérakleios császár kegyetlen büntetés terhe alatt kényszerítette 

a monofizita híveket a chalkédóni hitvallás aláírására; a chalkédóniánus szerzetesek egyebek 

mellett kirabolták a monofizita templomokat; és a hódító perzsák nagyobb toleranciát tanúsítottak 

a monofizita egyház iránt, mint a görögök. Bar Hebraeus ezért úgy látja, hogy a monofizita 

egyház igazságos isteni bosszú eredményeként szabadult meg az „izmaeliták” révén a görögök 

kezéből. A Chronicon ecclesiasticum tájékoztat afelől is, hogy Szíria és Mezopotámia 

keresztény egyházai dogmatikailag és szervezetileg egyaránt megosz tottak voltak, mert 

gyakorlatilag mindenütt voltak monofizita püspökök és velük párhuzamosan chalkédóniánusok 

is. Bar Hebraeus is előadja továbbá a lateráni zsinat és Maximos „szektájának” történetét, vagy 

Nagy Mihály, vagy közvetlenül Reš‘ainói György szír Maximos-vitája alapján. Összességében 

véve Nagy Mihály szemléletének örököse ő is, de jóval kevesebb adatot közöl, mint Mihály. 

Sebeos klasszikus Historiája körülbelül a 20. fejezettől, Khusraw šāhanšāh első említésétől 

kezdve a mű végéig, a 38. fejezetig érdekes a VII. századi Bizánc történelmének kutatói 

számára.
47

 Sebeos – a VII. századi örmény történelem legfontosabb kortárs szerzője lévén – 

értelemszerűen örmény-központú történetszemléletű. Miután azonban Örményország sorsa 

ekkor két, majd három nagyhatalom: a Bizánci Birodalom, a Perzsa Birodalom s később az 

arab kalifátus mindenkori politikai szándékaitól és egymáshoz való viszonyától függött, ezért 

Sebeos nagy teret szentel úgy a bizánci, mint a perzsa és az arab történelemnek. Az összes 

                                                           
46

 Abbeloos, J. B.–Lamy, T. J., eds., Gregorii Barhebraei Chronicon ecclesiasticum I-III. Parisiis: Maisonneuve–

Lovanii: Peeters, 1872, 1874, 1877. 
47

 Bedrosian, R., ed., Sebeos’ History. Translated from the Armenian by R. Bedrosian. New York: 1985. Public 

domain szöveg, letölthető innét: http://rbedrosian.com/Downloads/Sebeos.pdf 



26 

 

eddig tárgyalt forrásnál részletesebb eseménytörténetet ad különösen Hérakleios uralkodásáról, 

akit a szír történetírókkal szemben tiszteletreméltó és áldott királynak tart. Tárgyalja a császári 

egyházpolitikát, és értelemszerűen tág teret ad az örmény egyháztörténetnek. Közvetlen 

beavatkozásokat tulajdonít Istennek a történelem menetébe. Általában nagyon érdeklődik a 

vallási eszmék és események iránt: sokszor említi a chalkédóni zsinatot és I. Leó Tomusát, de 

beszámol az iszlám születéséről, a jeruzsálemi zsidó–keresztény konfliktusról is (31. fejezet). 

Miután kortárs szerző, ezért – különösen a bizánci hadtörténet és az örmény egyháztörténet 

terén – értékes forrás. A monotheléta-vitát azonban nem tárgyalja, és azzal kapcsolatban nem 

foglal állást. 

4. Maximos korának alapvető történeti tendenciái. A VII. századi bizánci történelem és 

egyháztörténet főbb historiográfiai forrásainak jellemzése után szeretnénk e kútfők alapján 

vázolni Maximos korának legfontosabb történeti tendenciáit. Nem célunk itt a kor 

eseménytörténetét vagy a Bizánci Birodalom intézményeit, a társadalom rendjét akár csak 

vázlatosan is ismertetni, mivel ez – részben még magyarul is olvasható – szakmonográfiákban 

(L. Bréhier, R. Byron, C. A. Mango, G. Ostrogorsky, W. T. Treadgold) alaposan feldolgozott 

terület, hanem csupán Maximos életének és életművének megértéséhez szeretnénk felrajzolni 

a nélkülözhetetlen értelmezési keretet. Ezért – egy módszertani megjegyzés után – inkább 

csak a korszak olyan, általános jellemvonásait és tendenciáit tárgyaljuk, melyek egy VII. 

századi keleti keresztény szerzetes életét is feltétlenül befolyásolták, illetve amelyek ismerete 

nélkül Maximos élettörténete és különösen a császári udvarral való fatális szembekerülése és 

mártírhalála esetleg félreértelmezhetőek. A Hitvalló életrajzát magát az ezután következő 

fejezetben külön próbáljuk meg rekonstruálni. 

Módszertani megjegyzésünk a datálás és az időszámítás általános nehézségével kapcsolatos a 

korszakban. A görög és szír történetírói források ugyanis összesen hat datálási-időszámítási 

rendszert alkalmaznak, melyeket egyesek közülük megpróbálnak összhangba hozni egymással, 

általában sikertelenül. E hat kronológiai módszer a következő: 1. a világ teremtésétől (anno 

mundi); 2. „görög” (hellénisztikus) időszámítás szerint;
48

 3. Krisztus születésétől; 4. a hidzsrától; 

5. indikciók szerint; 6. a bizánci császárok, a perzsa šāhanšāhok uralkodási éve, illetve a 

pátriárkák regnálásának éve szerint való számítás. Érdekes módon szinte a legritkább a Krisztus 

születésétől (és kevésbé meglepő módon a hidzsrától) való datálás, leggyakoribb pedig a 

hatalmon lévő császár uralkodási éve szerinti, valamint az indikciók (15 éves periódusok) 
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szerinti datálás. Az indikciókban való évszámlálás a VII. század során már a módosult rend 

szerint történik: az ῾indikció száma’ valójában az aktuális indikción belül  egy adott év 

sorszáma. Az időszámításra hangsúlyt helyező szerzők a több geopolitikai régióra kiterjedő 

elbeszélésük egzaktságát, az eseménytörténet szinkronicitását kívánják biztosítani a kronológiai 

egybeesések kiszámításával. A modern olvasóban azonban e törekvéseik láttán inkább az a 

felismerés fogalmazódik meg, hogy az eseménytörténet rekonstrukciója – és különösen a 

világtörténelem szinoptikus bemutatása – külön szakterület, és ha a kutató nem kifejezetten 

ebben kíván elmélyedni, akkor helyesebb a specialistákra hagyatkoznia, és a saját szűkebb 

kutatási területét művelnie. Ennek jegyében szorítkozunk korrajz terén a legszükségesebbekre. 

Maximos kora köztudomásúlag már a Bizánci Birodalom sötét kora, krízise. I. Ioustinianos 

(†565) politikai és kulturális téren virágzó korát a császár halálát követő fél évszázad múltán 

belső és külső okok miatt hanyatlás váltja fel, sőt, időnként a birodalom léte, de legalábbis a 

területi integritása is veszélybe kerül; a birodalmi egyház pedig dogmatikai eredetű 

egyházpolitikai okokból már egyértelműen a schisma, és nem a koinónia állapotában van. E 

῾sötétség’ egyik belső oka a források alapján  ítélve a kormányzás  időszakos morális  

felelőtlenségéből (Maurikios), a kormányzati elvek és célok korlátoltságából (Phókás, Martina) 

fakad, aminek folytán periodikusan szinte állandósul a trónválság. Ismeretes, hogy a VII. 

század elejétől kezdődően a császári trónon gyilkosságok vagy kivégzések követik egymást: 

Maximos korában csak Hérakleios hal meg természetes halállal,  de ő is az előző császár, 

Phókás nyilvános megcsonkítása és kíméletlen kivégzése árán jut trónra (még ha e kivégzéssel 

a közakaratot teljesítette is; Chronicon paschale 610; Zónaras 14, 14). A politikai főhatalomért 

folyó küzdelem kegyetlenségét nem vagy nem kielégítően magyarázzák  az állandósuló 

külháborús állapotok – a szaracén fenyegetést bizonyosan nem hárította el a 12 éves Héraklónás 

orrának levágása anyja vélt vagy valós trónbitorlása miatt (Zónaras 14, 18).
49

 A trónralépés során 

az egész korszak tipikus eljárása volt a konkurrens trónkövetelő(k), teljes családjuk, rokonságuk 

és időnként sógorságuk kiirtása – e mintát a jó császárok is követték. II. Kónstas és IV.  

῾Pógónatos’ Kónstantinos továbbá a saját családjából is megölte a potenciális trónkövetelőket 

(Zónaras uo.); de ugyanez volt a szokás a perzsa nagykirály udvarában is (Sebeos 27). A 

császárok más vonatkozású, belpolitikai cselekedetei és utasításai – így pl. Phókás hirtelen 

felindulásból parancsolt vérengzései, Hérakleios vagy Kónstas  egyes egyházpolitikai  

rendeletei és intézkedései –, valamint II. Kónstas trónra lépése előtt és után a szenátus  (ἡ 

σύγκλητος) fellépései ugyanígy nem ritkán brutális nyilvános csonkításokkal és kivégzésekkel 
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 Sebeos máshogyan adja elő a történteket (32. fejezet). 
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torolták  meg a birodalmi vezetéssel  való szembeszegülést  (különösen  a Chronicon 

paschale részletezi az ilyen típusú kegyetlenkedéseket; ld. még Sebeos 21). A büntetések 

kifejezetten súlyosak voltak felségárulási – vagy annak beállított egyházpolitikai – perekben, 

amilyenek I. Márton pápa és Hitvalló Maximos jogi védelem nélkül lefolytatott, végzetes 

kimenetelű perei is voltak Konstantinápolyban  (654-655). A Hitvalló  és tanítványa, 

Anastasios Monachos megcsonkítása és száműzése tehát a korabeli igazságszolgáltatási 

és büntetésvégrehajtási gyakorlat minden szinten alkalmazott normái szerint történtek – az 

eljárás embertelensége nem kivételes, hanem rendszeres volt. 

Maximos perének Tárgyalási jegyzőkönyve (Relatio motionis; fordítását ld. a Függelékben) 

elmondja, hogy e nagy port felverő és a császár által is nyomon követett pert a szenátus vezette 

le. E jelentőségteljes körülmény kapcsán szeretnénk rámutatni arra, hogy – mint F. Winkelmann 

írja
50

 – a szenátus hatalmi súlya észrevehetően megnövekedett II. Kónstas idejében, amikor a 

Hitvalló pere is lezajlott. Ismeretes, hogy a szenátus taszította le a trónról Martinát és fiát 

III. Kónstatinos gyanús gyorsasággal bekövetkezett halála után (Zónaras 14, 18; Theophanés 

annus mundi 6121; Chronicon anonymi 125), valamint száműzte az összeesküvéssel gyanúsított 

Pyrrhos pátriárkát; de Zónaras szerint (14, 14) már Phókás idején is a szenátus hívta be 

az ifjú  Hérakleiost a császári rémuralom megszüntetése végett. E fő kormányzati testület 

nyilván Maximos perének idején is tudatában volt annak, hogy 641-ben lényegileg ő jelölte 

ki az új császárt, Kónstast, jó útra terelve ezzel a birodalom sorsát; és hogy ilyen módon az 

állami lét folytonosságát bizonyos értelemben ő biztosítja. Ezért drákói szigorral csapott 

le mindenkire, akit valamilyen módon a közrend megbontójának vagy a császári hatalom 

kihívójának észlelt. Maximos Tárgyalási jegyzőkönyve azt is megmutatja, hogy a szenátus 

vezetője, a sakellarios és a meghatározó szenátorok – bár előzetes, peren kívüli megegyezési 

kísérletek után – különösebb megfontolás nélkül, az ügyet előre eldöntve és a tárgyalást  

ennek megfelelő hangnemben levezetve mondtak ítéletet a főbenjárónak beállított bűnesetben. 

A szenátus hatalmi pozíciója és az ebből fakadó támadó fellépése tehát végzetes útra terelte az 

ekkor már agg szerzetes atya életét – Maximost a viselkedését magyarázó súlyos teológiai 

érvek meggondolása nélkül, türelmük fogytán egyszerűen eltették láb alól. 

A kor ῾sötétség’-ének további belső okai az alkirályi bitorlások (usurpatio), illetve hadvezéri 

lázadások.
51

 A bitorlás folytán a birodalom egész provinciái  válnak néha hosszú évekre 
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 Winkelmann, Der monenergetisch-monotheletische Streit, 24. 
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 Pozitív jogi – de nem természetjogi – szempontból maga Hérakleios császár is lázadás útján szerezte meg a 

politikai főhatalmat. J. R. Martindale valószínűsíti, hogy Hérakleios és Nikétas közös lázadása Phókás ellen 

Egyiptom provincia elbitorlásával kezdődött, és hogy Hérakleios csak a tartomány sikeres elhódítása után 
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elérhetetlenné és befolyásolhatatlanná a központi kormányzás számára, miközben a bitorlókkal 

való hadviselés jelentős energiákat köt le a centrumban. A vizsgált időszakban három exarchos 

is elszakad a császártól: 619-ben Eleutherios ravennai exarchos fordul szembe Hérakleiosszal;
52

 

646-ban Grégorios karthágói exarchos, afrikai patrícius lázad fel II. Kónstas ellen, és lázadását 

évekig nem sikerül elfojtani (Nagy Mihály 11, 10; Chronicon anonymi 126); 649-től 652-ig 

pedig Olympios ravennai alkirály szakítja el exarchátusát a birodalmi központtól.
53

 Valentinus 

stratégos Kónstas uralkodásának második évében lázad fel a császár ellen (Chronicon anonymi 

126). E bitorlások és lázadások jelentősége témánk szempontjából nézve – a birodalmi 

adminisztráció általános elbizonytalanításán és a külpolitikailag amúgy is nehéz helyzet 

kaotikussá tételén túl – az, hogy Maximos személyes ismeretségben volt Grégorios karthágói 

exarchosszal, aki a Pyrrhos-vita bevezetője szerint elnökölt ezen a tudós teológiai dispután. A 

654-655-ös felségárulási perben megfogalmazott, lényegileg politikai vádak közül a második 

kifejezetten fel is rója Maximosnak, hogy biztató tartalmú álomfejtésével (!) támogatta az 

exarchos lázadását (Tárgyalási jegyzőkönyv). 

A birodalom egysége azonban nemcsak politikai síkon szenvedett centrifugális erők hatásától, 

hanem egyházi és tágabb vallási téren is folyamatosan dezintegráció, illetve válság fenyegette. 

A VII. században különösen feltűnő a római egyház szembenállása az udvarral. A némileg 

kétes emlékezetű Honoriustól (625-638) eltekintve a század közepén működő pápák  

– IV. János (640-642), I. Teodor (642-649) és I. Márton (649-653) – személyenként változó 

mértékben és módon szembefordulnak a császárral és a konstantinápolyi pátriárkával, illetve 

kifejezetten ellenségesen viselkednek irántuk, vagy függetlenedni törekednek tőlük. János a 

rövid életű és uralkodású III. Kónstantinoshoz írott levelében az orthodox chalkédóni hit 

védelmezőjeként lép fel a Konstantinápolyban cirkuláló monotheléta chartával szemben, 

filozófiai igényű krisztológiai fejtegetéseivel megelőlegezve Maximos düothelétizmusát.
54

 

                                                                                                                                                                                     
vállalkozott a konstantinápolyi trónkövetelő expedícióra (Martindale, J. R., The Prosopography of the Later 

Roman Empire III A–B [A.D. 527-641], Cambridge: Cambridge University Press, 1992, 941). Ugyanígy 

rekonstruálja az eseményeket M. Doucet, Le dispute de Maxime le Confesseur avec Pyrrhus I-II. Introduction, 

texte critique, traduction et notes. Université de Montréal, Institut d’Etudes Médiévales, 1972 (kiadatlan PhD-

értekezés), 6. 
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 Winkelmann, Der monenergetisch-monotheletische Streit, 24. 
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 Uo., 25. 
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 ... si ex utraque natura unam voluntatem esse dixerint, non solum naturales voluntates, sed et ipsas naturas 

confundent; ut nec hoc, nec illud, id est divina et humana, intelligi possit. ... differentiam naturarum penitus non 

negamus, sed neque confundimus, quoniam utrasque naturas cum adunatione unius personae Christi Dei 

inenarrabili consonantia confitemus. Quia enim unam voluntatem dicunt divinitatis Christi et humanitatis, et 

unam simul operationem; quid aliud, nisi quia et unam naturam Christi Dei secundum Eutychianam et 

Severianam divisionem operari noscuntur? (Epistola secunda Ioannis papae IV ad Constantinum imperatorem, 

filium Heraclii, PL 80, 602 C 7–607 C 8, ezen belül 606 C 7-D 5) A levél első szakasza Honorius pápát is 

megkísérli tisztázni a monothelétizmus vádja alól. 
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A palesztínai görög származású Teodor kiátkozza Pál konstantinápolyi pátriárkát  (Liber 

pontificalis s.v.),
55

 Márton pedig – miután konstantinápolyi apokrisiariosai durva sérelmeket 

szenvedtek el a császár részéről – a Typos elleni tiltakozás végett ismeretes módon összehívja 

a reá magára és Maximosra tragikus következményekkel járó lateráni zsinatot, amely egyházi 

átokkal sújtja Kyros alexandreiai, valamint Sergios, Pál és Péter konstantinápolyi pátriárkákat 

monotheléta nézeteik miatt (Vita Maximi 17; Liber pontificalis s.v.; Theophanés anno mundi 

6121; Nagy Mihály 11, 8; Chronicon anonymi 130 stb.). Mint később Maximost, a császár 

Mártont is felségárulással – a szaracénok anyagi támogatásával – vádolta meg.
56

 A szelíd 

természetű és szűk három évig hivatalban lévő I. Jenő (654-657) alatt a római populus vel 

clerus lázad fel Péter konstantinápolyi pátriárka zsinati levele ellen, mivel az nem foglalt állást 

a két krisztusi akarat tárgyában (Liber pontificalis s.v.).
57

 Ebből a – Márton pápa és Maximos 

elrablása, száműzése és halála révén véressé váló – konfliktusból csak Vitalianus pápa és IV. 

Kónstantinos idején tud majd kibontakozni Róma és Bizánc. 

Az antiocheiai jakobita egyház azonban ugyanígy szembenáll az udvarral és a Chalkédón-hű 

egyházszervezettel (bár 616-ban unióra lép a szintén monofizita tendenciájú Alexandreiával; 

Nagy Mihály 10, 27; Bar Hebraeus 50). A chalkédónival párhuzamosan létrejött monofizita 

egyházszervezet fokozatosan önállósult, és a VII. században már a düofizitákétól független 

egyházfelügyeleti rendszerrel rendelkezik. Ézsaiás, Edessa metropolitája és Athanasios 

antiocheiai pátriárka dogmatikai okból egyaránt élesen konfrontálódnak az uralkodóval, 

Hérakleiosszal, aki templomelkobzással, illetve kíméletlen megtorlással reagál (Bar Hebraeus 

50). Miután a monofizita teológusok mereven elutasították I. Leó Tomusát és a chalkédóni 

zsinatot (Nagy Mihály 11, 3), a VII. században gyakorlatilag megszűnt az egyházi communio. 

A két felekezet hívei között is rendszeresen ismétlődtek a súlyos konfliktusok – a szír források 

szabályosan bevádolják a chalkédóni felekezetet az utókor színe előtt: Nagy Mihály (11, 3) és 

a Chronicon anonymi (118) például arról tudósítanak, hogy chalkédóniánus hívek Hérakleios 

idejében monofizita templomokat foglaltak el és fosztottak ki, az istentisztelet ideje alatt betörtek 

az „orthodox” templomokba, földre dobták és megtaposták a szent misztériumokat. A két 

felekezet viszonyát Szíriában mindezek alapján szinte vallási fanatizmussal, a felekezeti 
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 A pátriárka palesztínai származásáról ld. Winkelmann, Der monenergetisch-monotheletische Streit, 28. 
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 Sancti Martini papae I Epistola 14 (Ad Theodorum); PL 87, 197 D 1-200 A 14. 
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 Huius temporibus Petrus patriarcha Constantinopolitanus direxit synodicum ad sedem apostolicam ... non 

autem declarans operationes aut voluntates in domino nostro Iesu Christo. Et accensus populus vel clerus, eo 

quod talem synodicam direxisset, minime est suscepta, sed cum maiore strepitu est a sancta Dei ecclesia 

proiecta, ut etiam nec eundem papam demitteret populus vel clerus missas caelebrare in basilica Dei genetricis 

semperque virginis Mariae ... nisi promisisset his ipse pontifex minime eam aliquando suscipere. (Mommsen, 

ed., Libri pontificalis pars prior, 185.) 
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történetírást fanatizált történetszemlélettel jellemezhetjük. A szembenálló keresztény hitvallás 

teljes elutasítása nyilatkozik meg abban is, hogy – mint fent említettük – a szír szerzők számára 

elfogadottabb a teljesen idegen (perzsa vagy muzulmán) vallású hódító, mint a keresztény, de 

más hitvallású hittestvér; sőt, hogy a monofizita források felfogása szerint Khusraw perzsa 

nagykirály, illetve Abū Bakr vagy ῾Umar ẖalīfa tulajdonképpen az isteni igazságszolgáltatás 

eszközeiként büntetik a mezopotámiai chalkédóniánusokat (Chronicon anonymi 89; Bar 

Hebraeus 50; illetve Nagy Mihály 11, 3). Hitvalló Maximos csak fokozatosan és viszonylag 

későn, a monoenergizmus alternatívájának felmerülésekor vonódik be a teológiai diszkusszióba, 

hogy aztán a monothelétizmus megjelenése után már az ellenpárt meghatározó teológusa és – 

I. Márton pápa mellett – spiritus movense legyen. 

A düothelétizmus-monothelétizmus-vitát részletesebben a következő fejezetben, valamint  

a Maximos krisztológiájával foglalkozó (különösen a 7-8.) fejezetekben tárgyaljuk. 

A vallási ellentétek és villongások azonban nem korlátozódtak a keresztény egyházak közötti 

konfliktusokra. Különösen Palesztínában, Maximos feltehető származási helyén alakultak ki 

kiélezett helyzetek zsidóság és kereszténység között. Számos emberéletet követelő összetűzés 

bontakozott ki először Khusraw šāhanšāh itteni hadjárata nyomán (Zónaras 14, 15; Nagy Mihály 

11, 1); majd az arab hódítás utáni Jeruzsálemben, amikor az emír elrendelte a templomkeresztek 

eltávolítását (Chronicon anonymi 128). Sebeos (31) további jeruzsálemi ellenségeskedésekről 

számol be az arab hódítást követő időszakból, Zónaras (14, 14) pedig egy antiocheiai zsidó–

keresztény konfliktust is leír Phókás uralkodása idején. A Mohamed halála utáni időszakban 

Hérakleios császár erőszakos zsidókeresztelési kampányba kezd, ami az érintettek  szír, 

illetve perzsa területekre való menekülését idézi elő (Nagy Mihály 11, 4). Maga Maximos 

valószínűleg ugyanerre a krisztianizációra utal 8. levelében, melynek címzettje feltehetőleg 

Sóphronios volt. (Sóphronios Zsinati levele – ld. Függelék – és A Miatyánk rövid magyarázata 

Maximostól sajnálatos módon szintén tanúbizonyságot tesz nek egyfajta teológiai  

antiszemitizmusról...)
58

 A források ezzel szemben nem beszélnek arról, hogy a muzulmán 

hódítók kifejezetten türelmetlenül léptek volna fel a keresztény vallással  szemben – a 

beszámolók inkább háborús pusztításról panaszkodnak (Theophanés annus mundi 6121; 

Zónaras 14, 18-20; Nagy Mihály 11, 4-6; Chronicon anonymi 121). ‘Maximos kora’ azonban a 

felsorolt körülmények és események miatt az egyházi és vallási  eseménytörténet  terén 

mindenképp sötét kor – amely paradox módon eszmei téren mégis páratlan felvirágzást hoz 
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 Maximos álláspontjáról az erőszakos térítések kapcsán ld. Carl Laga, „Judaism and Jews in Maximus 

Confessor’s Works. Theoretical Controversy and Practical Attitude,” Byzantinoslavica 60 (1990), 177-188. 
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mindenekelőtt Moschos János, Jeruzsálemi Sóphronios és különösen Hitvalló  Maximos 

teológiájában. 

A ‘sötét kor’ sötétségét belső okokon kívül jól ismert külső okok is előidézték. A birodalom a – 

sorjában – avar, perzsa, arab támadások okozta egzisztenciális krízisek során ment át különösen 

Hérakleios uralkodása alatt. Ezen időszak fő külpolitikai kérdése az volt, hogy egyáltalán 

megmarad-e a Bizánci Birodalom, vagy bekebelezi-e egy nagyobb katonai erejű államalakulat, 

vagy pedig – ami nem is egy időpontban a legvalószínűbb forgatókönyvnek tűnhetett – több, 

más és más fennhatóság alatt álló részre esik szét. Így 623-ban, a folyamatosan előrenyomuló 

avarokkal való politikai alkufolyamat egy kritikus pillanatában a kagán csele folytán majdnem 

foglyul esett maga Hérakleios császár, épp amikor jóhiszeműen a békekötés feltételeiről akart 

volna tárgyalni az ellenféllel (Chronicon paschale 623; Zónaras 14, 15). Az avar veszély 

tetőpontját azonban Konstantinápoly, az „Új Róma” 626-os, szláv csapatok által támogatott, 

hosszú ostroma jelentette, mely a hadjáraton lévő császár távollétében zajlott le, és végveszélybe 

sodorta a birodalmi fővárost – a (spirituális) védekezésben ismeretes módon nagy szerepet 

játszott Sergios pátriárka. A Phókás halála (610) után több hullámban bekövetkező perzsa 

hódítás az anyagi pusztításon túl mészárlásokkal (Chronicon paschale 614) és nagy tömegek 

hadifogságba hurcolásával is járt (Niképhoros s.v. Hérakleios; Nagy Mihály 10, 1). Jeruzsálem 

perzsa feldúlása után (Sebeos 25) civilek, egyházi személyek és szerzetesek – köztük vélhetőleg 

Maximos is – tömegesen menekülnek innét nyugat felé, Egyiptomba vagy Africába. Hérakleios 

császárnak azonban a győztes ninivei csata (627), II. Khusraw šāhanšāh dicstelen halála (628) 

és az új uralkodóval, Kawād Šīrūyával (῾Siroé’), Khusraw fiával és egyben gyilkosával való 

kiegyezés után sem volt egy csonka évtizednél több ideje a béke élvezésére, a birodalom 

újjászervezésére, egyházpolitikai megerősítésére. 634-től megindul az arab terjeszkedés (Nagy 

Mihály 11, 3), és a Bizánc által elveszített yarmuki csata (636) után Jeruzsálemet immár 

muzulmán haderők ostromolják  (638). A robbanásszerű  arab előrenyomulás miatt  a 

birodalom a század közepe felé hatalmas perifériákat veszít területéből: elvész Palesztína, 

Mezopotámia, Szíria, Egyiptom (642 – bár természetesen  e helyeken is fennmarad a 

keresztény egyházszervezet, és a lehetőségekhez képest működik tovább); de megmarad 

Africa és a ravennai exarchátus. Örményország naxararjai, főurai  hol Bizánchoz, hol  

Perzsiához, hol az avar kaganátushoz csatlakoznak, illetve (640-től) az arab hódítókkal is 

szembekerülnek (Sebeos 19 és 30). II. Kónstas végül Kisázsia arabok általi fenyegetettsége 

miatt Szicíliába (Syrakousai) teszi át a székhelyét. Ph. Booth szerint – mint fentebb jeleztük – 
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Maximos már a 620-as években elmenekülhetett Palesztínából,
59

 és a legkritikusabb időket 

Egyiptomban, illetve Africa provinciában vészelhette át hosszú római útja előtt.
60

 

A kor sajátos vonása továbbá, hogy ilyen kaotikus körülmények között – az állami vezetés 

időszakos és lokális hiányában – az egyházi vezetők kényszerűségből nem ritkán politikai 

szerepet is vállaltak úgy a provinciákban, mint magában Konstantinápolyban. Jeruzsálemben 

Sóphronios pátriárka tárgyal a bevonuló ῾Umar ẖalīfával (Chronicon anonymi 120), Egyiptomban 

pedig az alexandreiai monofizita pátriárka fogadja az arab hódítókat (Chronicon anonymi 118). 

A birodalmi fővárosban Sergios lép fel a későbbi III. Kónstantinos gyámjaként  (Bonos 

patríciussal együtt) az uralkodó sokéves perzsa hadjárata alatt, amikor Hérakleios távollétében 

a szenátus gyakorolja a politikai főhatalmat. Bár Maximos maga soha nem vállalt ilyen 

politikai szerepet, főteoretikusként teológiai oldalról nagyon is kivette részét az udvar és a 

konstantinápolyi pátriárka ellen folyó, Róma által vezetett dogmatikai-ideológiai küzdelemből. 

Levelezéséből és perének töredékesen fennmaradt anyagaiból ezen túlmenően még az is 

világosan látszik, hogy fiatalabb korában  összeköttetésben  volt a császári  (udvari és 

provinciális) adminisztráció legmagasabb köreivel, sőt, magával a császári családdal is.
61

 

Összességében véve nehéz katasztrofálisabb gazdasági-politikai körülményeket elképzelni, mint 

amilyenek között Bizánc Maximos korában különösen a palesztínai területeken volt. A  

birodalom belső és külső körülményei számos ponton befolyásolták a Hitvalló életét. Ezt az 

élettörténetet próbáljuk meg most a források alapján rekonstruálni, és elhelyezni az eddig 

felvázolt történeti keretek közé. 
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 Booth, Crisis of Empire, 140-142. 
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3. Maximos életrajza: Források és következtetések 

 

1. Általános megjegyzések Maximos életének forrásairól. Jelen fejezetben először ismertetjük a 

Hitvalló életrajzának forrásait, majd a fejezet végén a források alapján megpróbáljuk rekonstruálni 

az élettörténetet. Maximos biográfiáját lényegileg kétfajta: düotheléta, illetve monotheléta 

forrásokból ismerjük. Mindkét forráscsoportban van(nak) korabeli kútfő(k). Maximos életének 

első felét a Ch. Boudignon és Ph. Booth folytatta legújabb kutatások (meggyőzően) Palesztínába 

lokalizálják ugyan, és a Moschos–Sóphronios-kör szellemi hatósugarában helyezik el, mégis 

– a hagyományos sorrendnek megfelelően – a Maximostól magától és az ő körétől származó 

görög (és kisebb részben latin) düotheléta források ismertetésével kezdjük az életrajz tárgyalását, 

bár ezek Konstantinápolyba lokalizálják a Hitvalló születését, és ezután térünk rá a szír nyelvű 

monotheléta forrásokra, amelyek palesztínai származást tulajdonítanak szerzőnknek  (és 

ideológiai alapon kifejezetten elfogultak, sőt, ellenségesek Maximosszal szemben). 

2. A görög és latin források. E címszó alatt elsősorban tíz forrást vagy forráscsoportot 

tárgyalunk, hozzátéve, hogy különböző műfajú korabeli iratokban, zsinati jegyzőkönyvekben 

stb. természetesen további utalások találhatóak Maximosra, hiszen ő a korszak legnagyobb 

teológusa, aki a lateráni  zsinattól  kezdve az egyetemes egyháztörténeti  események  

középpontjába is kerül.
62

 A tíz legjelentősebb, közvetlenül informatív életrajzi forrás(csoport) 

fontossági sorrendben a következő: a) Maximos Levelezése, autentikus szerzői forráscsoport; 

b) Disputatio cum Pyrrho, Maximos vitája Pyrrhos volt konstantinápolyi pátriárkával, mely a 

lateráni zsinatot megelőző években történt Africa provinciában; c) Relatio motionis, Maximos 

konstantinápolyi perének nem hivatalos jegyzőkönyve és eseménytörténete; d) Disputatio 

Bizyae, a Theodosios, Caesarea Bithynia püspöke és Maximos között az utóbbi fogsága alatt 

lefolyt teológiai vita és a vele kapcsolatos események jegyzőkönyve; e) Epistula Maximi ad 

Anastasium Monachum, Maximos krisztológiai üzenete Anastasioshoz, tanítványához;  f) 

Epistula Anastasii Apocrisiarii ad Theodosium Gangrensem , Anastasios Apokrisiarios 

beszámolója  Maximos száműzetéséről; g) Epistula Anastasii Monachi ad monachos 

Calaritanos, Anastasios Monachos krisztológiai  levele a cagliari szerzetesekhez; h) 

Hypomnesticon, Theodóros Spoudaios összefoglalója I. Márton pápa és Maximos peréről , 

száműzetéséről, szenvedéseiről és haláláról; i) Contra Constantinopolitanos, anonim röpirat; 
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j) Vita Maximi, Maximos „standard” hagiográfiai célú életrajza. E tíz forrás közül különösen 

az első négyet és az utolsót fogjuk jelentőségük miatt részletesebben bemutatni.  

Először azonban egy rövid megjegyzést kell tennünk az itt érintett, Anastasios nevű szerzők 

megkülönböztetése végett. Anastasios Apokrisiarios Márton pápa állandó konstantinápolyi 

követe, apokrisiariosa volt, a Hitvalló és a düotheléta ügy elkötelezett híve, akit az udvar az 

általános leszámolás során szintén száműzött. Anastasios Monachos, a szerzetes Anastasios 

pedig Maximos tanítványa volt (a Relatio motionis 13. pontja szerint 37 évig). E két Anastasios 

értelmezővel ellátott nevét az egyszerűség kedvéért személynévként fogjuk használni (bár nem 

az), melynek mindkét elemét nagy kezdőbetűvel fogjuk írni. Egy harmadik Anastasios volt 

továbbá a VII. század első negyedében működő antiocheiai chalkédóniánus pátriárka, akit 

Nagy Mihály szerint az Antiocheiát megszálló perzsák gyilkoltak meg 610-ben (11, 1); 

egy negyedik pedig ugyanezen a néven az alexandreiai monofizita pátriárka (Kyros elődje), 

akivel Athanasios antiocheiai jakobita pátriárka 616-ban unióra lépett (Nagy Mihály 10, 26 és 

11, 1; Bar Hebraeus 50). A Maximos-filológiában felmerül még ötödik Anastasiosként a IX. 

századi Anastasius Bibliothecarius neve is, aki a pápai udvar főlevéltárosa volt, és aki kiváló 

görögtudása révén a Hitvalló életrajzi dokumentumait (actáját) latinra fordította.
63

 E három 

utóbbi Anastasios azonban nem szerepel itt bemutatott szerzőink között. – Most lássuk a 

részletes görög–latin biográfiai forrástant. 

a) Maximos egész életén átívelő Levelezését – melynek kritikai kiadása a leuveni B. Markesinis 

jóvoltából küszöbön áll – 45 darab, különböző személyekhez írott, különböző műfajú és 

jelentőségű, de többnyire elmélyült teológiai tartalmú levél alkotja.
64

 A F. Oehler Patrologia-

kiadása szerinti darabszámhoz járul még az Ambiguában és a Quaestiones ad Thalassiumban 

bevezetőként alkalmazott 1-1 levél, valamint egy nemrég megtalált levél Tamáshoz,
65

 továbbá 

az Anastasios Monachoshoz írott, általában életrajzi dokumentumnak tekintett levél (ld.  

fentebb, h pont). Jelen fejezetben csak azokat az episztolákat tekintjük át – a korpusz nagysága 

miatt gyorsan –, melyeknek biográfiai jelentőségük van; a teológiai szempontból kiemelkedő 

leveleket a következő fejezetben említjük. A Kamarás Jánoshoz (Johannes Cubicularius),
66

 

illetve Kónstantinos Sakellarioshoz írott, azonos szövegű 24. és 43. levelek az „egyetemes 

béke” friss hírére utalnak, aminek alapján Sherwood II. Khusraw 628-as veresége utánra 
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 Az angol szakirodalomban John the Chamberlain. 
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datálja őket.
67

 Történeti szempontból ismeretes módon jelentős mű továbbá a 8., feltehetőleg 

Sóphronioshoz írott levél (632),
68

 amelyben Maximos az arab veszély elmúlása  felől 

érdeklődik, és (a levél sokáig kiadatlan befejezésében) megdöbbenését fejezi ki a 632-es, 

Hérakleios császár parancsolta erőszakos zsidótérítés fölött.
69

 Ugyanilyen fontos kortörténeti 

dokumentum a 14. levél (Petros Illoustrioshoz, 634 után), melyet Kosmas alexandreiai 

diakónus kézbesít, s amely említi a sivatagi – muzulmán – népek támadásait és a zsidóság 

egyes cselekedeteit.
70

 A 12., 1., 44. és 45. levelek a Martina, Hérakleios  özvegye által 

Geórgios africai eparchosnak küldött, sevériánus apácakolostorokkal kapcsolatos problematikus 

paranccsal foglalkoznak (630-as évek második fele). A politikai utalásokkal teli, hosszú 18. 

levelet Maximos Geórgios eparchos nevében írta az orthodoxiából kitért alexandreiai apácák 

közösségének a nekik adományozott egyházi vagyon visszakövetelése végett (641-642) stb.
71

  

A levelek többsége azonban nem annyira köz- vagy egyháztörténeti szempontból fontos forrás, 

hanem inkább Maximos élettörténetének egyes állomásait dokumentálja, és kapcsolati hálójának 

megrajzolását segíti. E téren különösen jelentősek P. Sherwood
72

 és Ch. Boudignon
73

 

elemzései az episztoláriumról. Az utóbbi szerint a 17. és a 13. levelek különböző módokon 

bizonyítják szerzőnk alexandreiai kapcsolatait; az 1. levél (és a Pyrrhos-vita) Grégorios africai 

exarchosszal való ismeretségét, a 40. levél pedig további africai kapcsolatait. Magas rangú 

konstantinápolyi császári hivatalnokhoz: Kamarás Jánoshoz (Johannes Cubicularius) íródott a 

2. és a 10. levél. A 19. levél Pyrrhoshoz, a későbbi konstantinápolyi pátriárkához íródott – 

egyelőre elfogadóan – Sergios Pséphosáról. A krétai Kydonia püspökét szólítja meg a 21. 

levél (Maximos feltehetőleg Rómába igyekezve állt meg egy időre Kréta szigetén).
74

 A 9., 26., 

40. és 41. levelek Thalassios líbiai apátot és papot szólítják meg, a 17. levél Ioulianos 

alexandreiai scholastikost. – A levelek mindkét válfaja szemmel láthatóan igazolja, hogy 

Boudignon megalapozott következtetést von le, amikor indukciója végén úgy fogalmaz, hogy a 

levelezés elsősorban Maximos palesztínai és africai kapcsolatrendszeréről – és jóval kevésbé 

konstantinápolyi politikai beágyazottságáról – tesz tanúságot. 
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b) Még inkább ez a helyzet a Disputatio cum Pyrrhóval (Pyrrhos-vita; részleges fordítását ld. 

a Függelékben).
75

 A szöveg a kéziratokban hosszúsága ellenére a Parasémeiósis (῾rövid 

feljegyzés’) címen szerepel. E dialógus a 645 júliusában Africa provinciában Pyrrhos volt 

konstantinápolyi pátriárka és Maximos között lezajlott hitvita igen részletes, valószínűleg 

bizonyos fokig utólag is szerkesztett jegyzőkönyve. A diszkusszió során a monothelétizmus-

monoenergizmus Pyrrhos képviselte álláspontja ütközik a düothelétizmus-düoenergizmus 

Maximos képviselte álláspontjával. A Hitvalló a vita közepe felé már meggyőzi vitapartnerét a 

düotheléta felfogás logikai-filozófiai helyességéről, a zsinati és patrisztikus hagyománnyal való 

összhangjáról. Pyrrhos a vita végén nyilvánosan megtagadja monotheléta-monoenergéta 

nézeteit. – A dispután megjelent Grégorios patrícius, Africa később fellázadt exarchosa és 

egyes africai püspökök, szerzetesek is. 

A vita történeti valóságát nem kérdőjelezik meg sem korabeli, sem modern források, de a mű 

datálása és szerzősége bizonytalan, vitatott. M. Doucet szerint a vitát írnokok rögzítették már a 

megtörténtekor;
76

 J. Noret szerint ellenben valószínűleg Anastasios Apokrisiarios írta és 

szerkesztette a szöveget legalább tíz évvel az esemény után.
77

 A kérdésben némi megfontolással 

állást lehet foglalni. Noret-nak ugyanis egyfelől kétségkívül igaza van abban, hogy a Pyrrhos-

vita – bár (élet)történeti eseményről számol be – elsőrendű történeti dokumentumként nehezen 

használható elméleti szöveg (dialogue doctrinal presque intemporel), amennyiben nem utal 

időkre, dátumokra, egyéb körülményekre, mint a Vita Maximi, a Relatio motionis vagy a 

Disputatio Bizyae, és nem rajzol meg személyes karaktervonásokat. Ilyen téren – a megjelentek 

megnevezésén kívül – csak annyit közöl, hogy Pyrrhos a disputa után Rómába utazott 

a düotheléta párt képviselőivel, hogy a római pápa színe előtt tagadja meg „az istentelen  

Ekthesis tanait,” és vallja meg az orthodox hitet.
78

 A Relatio motionis szerint továbbá – így 

Noret – Maximos úgy idézi fel a Pyrrhosszal folytatott vitáját, mintha nehezen emlékezne rá, 

tehát mintha nem állna rendelkezésre a disputa elvileg rég megírt szövege.
79

 Másfelől azonban 

Noret e megfontolásai nem konkluzívak – mint ő maga is mondja, csak bizonyos valószínűséget 

adnak.
80

 A dialógus utólagos szerkesztettségét  véleményem  szerint mindenekelőtt  a 
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gondolatmenet kiforrott jellege támasztja alá, amely jól átgondolt és felépített (nem ad hoc) 

argumentációban nyilatkozik meg, valamint abban, hogy a szöveg világosan tagolódik egy első, 

monothelétizmus elleni, és egy második, monoenergizmus elleni részre. Ebből azonban még 

nem lehet megalapozott következtetést levonni a megfogalmazás vagy szerkesztés időpontjára 

nézve. Annyit mindenesetre mondhatunk, hogy bár a diszkusszióban Pyrrhos valóságos 

dialektikai ellenállást fejt ki (ellenérvei nem látszólagosak és nem is könnyű fajsúlyúak), mégis 

úgy érezzük, hogy a mű eleve programozottan Maximos logikai legyőzhetetlenségét kívánja – 

megalapozottan – illusztrálni, s megírásának célja az volt, hogy megmutassa a düotheléta-

düofizita teológia argumentatív szilárdságát és filozófiai koherenciáját.
81

 A Disputatio cum 

Pyrrho tehát lényegileg egy teológiai tour de force. Ezzel összefüggésben valószínűsíthető – a 

szöveg dogmatikai világossága miatt –, hogy maga Maximos volt a (fő) szerző. A Pyrrhos-

vitát ezért tartalmilag a következő fejezetben ismertetjük, mert inkább önálló  mű, mint 

életrajzi dokumentum – csupán azért említjük itt is, mert életrajzi tényről számol be. 

c) A Relatio motionis avagy Tárgyalási jegyzőkönyv Maximos 654-ben vagy 655-ben 

Konstantinápolyban lejátszódott perének szemtanú által, valószínűleg a Hitvalló segítségével 

megírt részletes rögzítése (ld. jelen dolgozat 2. fejezetét).
82

 A görög életrajzi dokumentumok 

közül hosszúsága és tartalma miatt is a második legjelentősebb, rendkívül fontos forrás. A 

szerző személye régóta vitatott.
83

 E vitából itt csak a következőket emelnénk ki: a Vita Maximi 

2. kidolgozása szerint a szerző Maximos kedves és mindvégig hű tanítványa, Anastasios 

Monachos.
84

 Ezt az attribúciót támogatja R. Devreesse klasszikus hagiográfiai tanulmánya is;
85

 

de maga a szöveg alapján e tézis A. Bracke által kiegészített verziója tűnik a legvalószínűbbnek, 

mely szerint Anastasios Monachos igénybe vette maga Maximos segítségét is a megírás 

során.
86

 A szöveg ezt annyiban sugallja, hogy miután a szenátuson magán és Maximoson 

kívül senki más nem volt bent az utóbbi kihallgatásán, ezért a párbeszéd szó szerinti szövegét 
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csak tőle magától tudhatta meg a szerző – aki pedig valószínűleg a (később Maximosszal együtt 

száműzött) Anastasios Monachos, mivel ő volt a per másik vádlottja és kihallgatottja. A 

jegyzőkönyv lényegi hitelességét ezért nem kérdőjelezi meg a kutatás. A szöveg egyfelől 

valóban élethű képet ad arról, hogyan folyhatott le egy szenátusi kihallgatás a VII. század 

közepi Bizáncban; másfelől tételes tartalma koherens és valószerű – bár más forrásból ilyen 

részletességgel nem ellenőrizhető. 

Mint fentebb már jeleztük, a Relatio motionis (fordítását ld. a Függelékben) egyfelől nem 

hivatalos jegyzőkönyv, másfelől több mint jegyzőkönyv. Nyilvánvalóan nem hivatalos, mert 

egyértelműen Maximos-párti; másrészt több mint jegyzőkönyv, amennyiben a kihallgatás 

szövegén kívül rövid eseménytörténetet is közöl egyfelől a tárgyalás előtti napokról, másfelől 

a tárgyalások közben a börtönben történtekről és a száműzetésbe küldésről is. A szöveg 

felépítése kronologikus: beszámol az első kihallgatásról, azután az informális egyeztetési 

kísérletről a börtönben, majd a második, egy héttel későbbi kihallgatásról, végül a büntetésről. 

A per maga Brandes
87

 és Allen–Neil szerint politikai koncepciós per volt, „melyet a szenátus 

rendezett meg avégett, hogy düotheléta ellenfeleire hárítsa a felelősséget az általános válságért, 

és hogy bűnözőknek állítsa be azokat.”
88

 Ezt az állítást több, magából a szövegből vett érvvel is 

alátámaszthatjuk. A sakellarios megfogalmazta első felvetés ugyanis mindjárt a császárnak és 

az államnak kijáró tisztelet elmulasztását veti az agg mester szemére. Ezt a némileg elvont vádat 

azután abban a konkrét – és abszurd – formában fogalmazza újra, hogy ῾egyedül Maximos 

felelős Egyiptom, Alexandreia, Pentapolis, Tripolis és Africa elvesztéséért,’ mivel korábban 

levél útján azt tanácsolta volna Péter akkori numídiai exarchosnak, hogy a császári parancs 

ellenére ne vonuljon ki a szaracén invázió ellen. Ez tehát közelebbről felségárulási vád, amely 

valamiképpen az arab támadás okozta területi veszteségekkel kívánja összefüggésbe hozni 

(mintegy bűnbakként megjelölni) Maximost, s megkísérli reá hárítani a felelősséget. A felütés 

ilyenformán egyértelműen politikai (bár a szenátus nem tudja tárgyi bizonyítékkal alátámasztani 

vádat). 

A második vád ugyanígy felségárulási – és továbbra sem dogmatikai – természetű: eszerint 

Grégorios patrícius, africai exarchos álmát Maximos államellenes módon értelmezte , és 

ezáltal megerősítette az exarchost lázadási szándékában. Tanúk híján azonban ezt a vádat sem 

sikerül bizonyítani. A harmadik, igen rövid és gyorsan  elejtett vád a császár (II. Kónstas) 
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személye, beszédmódja iránti gúnyt veti Maximos szemére; a – húsbavágó – negyedik vádpont 

pedig a „cézaropapizmus” eszméjének elutasítását.
89

 

Ezen (egyház)politikai vád kapcsán természetszerűen komoly vita bontakozik ki a korlátlan 

államhatalom eszméjét képviselő szenátus és az egyházi szuverenitást képviselő szerzetes 

atya között, közelebbről II. Kónstas rendelete, a Typos (648) kötelező érvénye felől, amely 

betiltotta a krisztusi akaratok tematikájának mindennemű tárgyalását. A Typos (fordítását ld. a 

Függelékben) jelentőségének diszkussziója során maga Maximos tér rá fokozatosan a teológiai 

gondolkodás szuverenitásának, a császári hatalomtól való függetlenségének  tárgyára. 

Apologetikus érvelése szerint kizárólag „a papok dolga a kutatás és az egyetemes egyház 

megváltó tanainak meghatározása,” mivel a császár nem visel papi tisztséget. A cézaropapizmus 

e nyílt elutasítása azonban olyan mértékben volt elfogadhatatlan a szenátus számára, hogy 

a diszkusszió folytatása ezen a ponton lehetetlenné vált – Maximost egyszerűen kivezették a 

teremből. Az agg mester első kihallgatása ezzel gyakorlatilag véget is ért, bár a börtönbe való 

visszakísérése előtt még egyetlen, tisztán dogmatikai vádat (az órigenizmus terjesztését) felhoztak 

ellene. Maximos ezt Órigenés nyilvános megátkozásával hárítja el. Látható tehát, hogy az első 

kihallgatás kérdései – a Bizyai disputáéitól eltérően – nem teológiai tematikára irányultak, 

hanem nagyobb részben államvédelemre, kisebb részben állam és egyház viszonyára, a (római) 

egyház dogmatikai-teológiai téren fenntartott szuverenitására a császári hatalommal szemben. 

Maximost itt elsősorban mint a császári abszolút hatalom belső kihívóját vonták felelősségre, 

és megkísérelték az ő tevékenységével magyarázni e hatalom katonai-külpolitikai kudarcait. 

Az első kihallgatás estéjén a börtönben történt informális egyeztetési kísérlet viszont elejétől 

kezdve teológiai érdekű volt, pedig itt sem  egyházi személyek tárgyaltak Maximosszal. A 

Pyrrhos-vita lefolyása iránt érdeklődő politikusok a 8-9. fejezetek tanúsága szerint egy idő 

után rátértek a krisztusi kettős akarat problémájára. A Relatio motionis ezen egyetlen teológiai 

passzusában Maximos az Opusculából és az Ambiguából is ismert usiológiai  érveléssel 

bizonyítja, hogy dogmatikai szempontból nézve lehetetlen teljesíteni a Typos  hallgatási 

parancsát, mert mindkét krisztusi természettel szigorúan összefügg a belőle fakadó működés 

(jelen esetben az akarás), sőt, valójában épp a kettős működésből tudunk visszafelé következtetni 
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a természetek kettősségére.
90

 A jegyzőkönyv szerint ezt a szakteológiai bizonyítást nem is 

támadják a szenátus képviselői, hanem hallgatnak – úgy tűnik tehát, mintha éppen dogmatikai 

téren szinte létre is jöhetne az egyetértés! Változatlanul áthidalhatatlan egyházpolitikai  

ellentétnek bizonyul azonban az, hogy a nyugati egyházak kiátkozták a Typost – és Maximos 

erre vonatkozó megoldási javaslata (a császár hárítsa át a rendelet felelősségét a főpapságra) 

reálpolitikailag valóban kivitelezhetetlen. További súlyos nehézség, hogy Maximos a Typos 

miatt elutasítja a közösségvállalást „a bizánciak egyházával” – mint vitapartnerei rámutatnak, 

ennek jelentőségét Maximos közismertsége miatt aligha lehet túlbecsülni. A Typos kiátkozásának 

és az egyházi unió lehetőségének kérdését már valószínűleg a második kihallgatásra készülve 

kezdték szondázni a szenátorok. 

A második kihallgatás fő témái ugyanis egyházpolitikaiak voltak: a Typos mint császári rendelet 

lateráni kiátkozása, ami jogilag lényegében véve felségsértést valósít meg; a bizánci egyházzal 

való egyesülés  akadályai; a kánonjog szuverenitása , az orthodox zsinati tanítások 

sérthetetlensége. Az álláspontok itt mereven szembenállnak egymással, a két félnek nincsenek 

közös premisszái. – Összességében véve, a Relatio motionis szerint a per során nem vagy alig 

esett szó teológiáról, holott az eljárás és a megtorlás  közvetlen hivatkozási alapja a Typos 

krisztológiai okból való elutasítása és ezáltal az egyházi unió megtagadása volt. A per „erős 

nyitása” során azonban a vád kitér az ezzel logikusan  összefüggő tematikából, és először 

megpróbálja tisztán politikai-államvédelmi alapon elítélni Maximost. Ez lehetetlennek 

bizonyul, ezért második közelítésben egyházpolitikai vádakon keresztül kísérlik  meg 

büntetőjogilag (nem kánonjogilag és nem polgárjogilag) elmarasztalni a Hitvallót. Közvetlenül 

a Typos dogmatikai tartalmáról, jelentőségéről eközben csak kevés szó esik. Ami Maximost 

illeti, ő közvetlenül sohasem a császárt vádolja (sőt, még elnézését is kéri), hanem mindig csak 

a konstantinápolyi egyházat. A felségsértés vádját az első kihallgatáson sikeresen el is hárítja, 

csupán a cézaropapizmus kapcsán marad ellentétben a szenátussal. Értelmezése szerint a  

Typost is egyházi nyomásra adta ki a császár, aki így végső soron ártatlan; ezt jelenti Maximos 

azon, többször ismételt kijelentése is, hogy a lateráni zsinat nem a császárt átkozta ki, hanem a 

Typost. A Hitvalló jegyzőkönyv tanúsította viselkedéséből – amikor felmerül a császár 
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 „Elvégre egyetlen létező sem létezik a természetéből fakadó működés [ἐνεργείας φυσικῆς] nélkül. Hiszen a 
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amelyik <nem> tud ugatni, már nem kutya. És ha más dolog veszíti el valamely, őt természet szerint alkotó 

tulajdonságát, akkor már az sem az, ami volt.” 
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megsértésének vádja, alázatában a földre veti magát, és sír – is világossá válik, hogy ő valóban 

nem politikai küzdelmet kívánt folytatni, hanem a konstantinápolyi  egyház  dogmatikai 

tevékenységét tartotta ellenfelének; nem állt szándékában a császárt megsérteni, hanem csak 

a dogma tisztaságát – egészen pontosan annak logikus voltát, racionális artikulálhatóságát és 

ezáltal tarthatóságát – akarta védelmezni. Reálpolitikailag járható kivezető út azonban már 

nem volt abból a helyzetből, melybe az udvar erőszakos fellépése nyomán került – az udvar 

pedig Róma elszakadási, függetlenedési kísérletének, végső soron államellenes tevékenységnek 

tekintette a Typos alá nem írását, nyílt kiátkozását. 

d) A Disputatio Bizyae (Bizyai disputa) – melynek szerzői feltehetőleg Anastasios Monachos 

és maga Maximos
91

 – a császár utolsó békülési kísérletét dokumentálja: II. Kónstas a per 

után, 656-ban még egyszer megpróbálta  megnyerni a Bizyába száműzött  Maximost a 

birodalmi egyház számára, hogy ezáltal megszüntesse annak megosztottságát, helyreállítsa 

az egyházi békét.
92

 A disputa szövege szinte minden tekintetben különbözik az eddig tárgyalt 

két görög életrajzi forrástól, hasonlít viszont a Pyrrhos-vitára. A disputában ugyanis a Hitvalló 

egy képzett egyházi személlyel: Theodosiosszal, Caesarea Bithynia püspökével folytat szinte 

tisztán teológiai vitát. A legfőbb különbség azonban a szerzői szándékban van: olvasatom 

szerint a mű kifejezett célja Maximost mint teológust bemutatni – pontosabban szólva 

megmutatni, hogy krisztológiai érvelése olyan, metafizikailag megalapozott és logikus 

fejtegetés, amellyel szemben rendkívül nehéz – gyakorlatilag lehetetlen – ellenérveket felhozni 

(feltéve hogy a diszkusszió a teológia területén marad). Theodosios püspök sem véletlenül 

hallgat el a disputa [7.] fejezetében: Maximos az [5.] fejezettől kezdve precíz logikai distinkciókra 

támaszkodó diairesist állít föl annak bizonyítására, hogy minden működés – így az akarat is – 

a természetből és nem a személyből fakad (φυσικὴν γὰρ ἀλλ’ οὐχ ὑποστατικὴν πᾶσαν εἶναι 

διαγορεύουσιν [οἱ πάτρες] ἐνέργειαν).
93

 Ez a Pyrrhos-vita fő tézise is. Ilyenformán mindkét 

krisztusi természet megőrzi eredeti, sajátos működését, éspedig a perichórésis, azaz kölcsönös 

egymásra támaszkodás formájában. A monotheléta ellenpárt álláspontja Maximos szerint 

ezzel szemben abszurdumra redukálható, mépedig arra, hogy ha Krisztusnak a személye 

egységéből fakadóan csupán egyetlen akarata van, akkor a két természet egyesülése során 
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vagy változást szenved el Krisztus isteni természete (ami önellentmondás), vagy egyenesen 

elveszíti isteni jellegét. Az udvar uniós egyházpolitikai törekvéséből fakadó krisztológiai 

egyszerűsítéssel szemben ilyen módon egy tisztán metafizikai – egészen pontosan usiológiai, 

szubsztanciatani – ellenérv támasztja alá a racionális orthodoxiát. 

Ez a krisztológiai vita a [8.] fejezetben Maximos ideiglenes, látszólagos győzelmével zárul: 

a küldöttek hajlandóak kérését és együttműködési feltételeit továbbítani a császárnak. A  

Hitvalló lényegileg a római pápától való egyházi és uralkodói bocsánatkérést szabja a kiegyezés 

és unióra lépés feltételéül. A [9.] fejezet szerint a császár ezután Pál konzul révén a főváros 

közelébe hozatja Maximost a következő, életrajzi szempontból igen jelentős szövegű parancs 

révén: „Elrendeljük, hogy Pál menjen Bizyába, és hozza el Maximost, a szerzetest [τὸν 

μοναχόν] nagy tisztelettel, mert idős és gyenge, és mert köze van őseinkhez [διά ... τὸ εἶναι 

αὐτὸν προγονικὸν ἡμῶν],
94

 és mert értékes volt számukra [γενόμενον αὐτοῖς τίμιον], és 

helyezze el őt Szt. Theodóros jóhitű kolostorába Rhégion mellett.” Bár a διά ... τὸ εἶναι 

αὐτὸν προγονικὸν ἡμῶν szakaszt a szakirodalom többféleképpen értelmezi, annyi bizonyos, 

hogy Maximos magas politikai körökkel való nexusának magyarázata itt rejtőzik: valószínűleg 

Kónstas császár nagyszüleivel lehetett kapcsolata.
95

 

A [10.] fejezet szerint azonban a remélt kiegyezés helyett itt, a Konstantinápoly melletti 

kolostorban végül a császár ultimátumát közölték a szerzetes atyával. Ebben Kónstas továbbra 

is a Typos aláírását követeli az agg mestertől a felmentés és kiegyezés feltételéül,
96

 tehát 

– amint erre tulajdonképpen eleve számítani lehetett – nem hagyja, hogy egy egyszerű szerzetes 

(akit pedig egyébként a fenti parancs szövegéből ítélve tisztel) diktálja neki a feltételeket. 

Maximos ellenben ekkor sem tudja megtagadni azt a teológiát, amelyért már eddig is az életét 

kockáztatta, és elutasítja a Typost. A patrícius küldöttség ekkor még egy utolsó, elkeseredett 

erőfeszítést tesz az atya jobb belátásra térítésére – mindhiába. A kiegyezési kísérlet így végül 

teljes kudarcba fullad. 
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 Allen–Neil (Documents from Exile, 106) tévesen: the fact that he is our ancestor; ld. ezzel szemben Ch. 
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A császár ezért – mint a [13.] fejezet írja – újra száműzi a Hitvallót. További fontos biográfiai 

információt nyerünk itt a Theodosios konzul (ὕπατος) által a császár nevében Maximosnak 

felolvasott szózatból: „Elutasítottad a megtiszteltetést. Indulj, ahová ez esetben menned kell, 

és tanítványaid is viseljék az ítéletet, a Mesembriában lévő is és a Perberisben lévő is, aki 

áldott nagymamánk jegyzője volt [τοῦ γενομένου νοταρίου τῆς μακαρίας ἡμῶν μάμμης].” 

E közlés szerint Anastasios Monachos II. Kónstas  egyik nagyanyjának jegyzőjeként  

működött – Ch. Boudignon prosópographiai vizsgálata valószínűsíti, hogy az Alexandreiában 

élt nagyanyáról van szó (Nikétas patríciusnak, Hérakleios  császár unokatestvérének , 

Alexandreia eparchosának felesége).
97

 Ennek alapján pedig feltételezhető, hogy Maximos a 

tanítványa, Anastasios Monachos révén került  kapcsolatba a császári családdal és  

adminisztrációval. – A Bizyai disputa szövege ezután már csak Maximos perberisi száműzését 

írja le, és beszámol arról, hogy 662-ben még egyszer, utoljára Konstantinápolyba szállították 

második perének megtartása végett. E per anyagát nem ismerteti a disputa, csak az itt kirótt 

büntetést: a Hitvallót nyelvének kivágására, jobb karjának levágására és a Kaukázus melletti 

Lazikába való száműzetésre ítélték. Az agg atya nem sokkal élte túl a Lazikába érkezést, és 

662-ben elhunyt. – A Bizyai disputa jelentősége összességében véve élettörténeti és dogmatikai 

szempontból is igen nagy: egyfelől olyan módon (Anastasios Monachosra való hivatkozással) 

világít be Maximos kapcsolataiba a császári családdal, hogy ezáltal elkerülhetőnek mutatkozik a 

Hitvalló konstantinápolyi származásának tézise; másfelől pedig tulajdonképpen Maximos 

utolsó krisztológiai művét vagy legalábbis tettét rögzíti az utókor  számára, amennyiben 

tudományos pontosságú és igényű, a Hitvalló műveivel teológiailag összhangban lévő leírást 

ad a hitvita részleteiről. Ezért – és mivel Maximos társszerzősége valószínűsíthető – tartalmi 

tekintetben esetleg szerzőnk saját művei között is ott a helye. 

e) Az Epistula Maximi ad Anastasium Monachum discipulum (Maximos levele Anastasios 

Monachoshoz, tanítványához) másfél oldalas görög szövege a Bizyai disputa egy krisztológiai 

részletét ismétli meg teológiai tájékoztatásul a történtekhez.
98

 Maximos üzenetét Anastasios 

rövid latin magyarázata kíséri. 

f) Az Epistola Anastasii Apocrisiarii ad Theodosium Gangrensem (Anastasios Apokrisiarios 

levele Theodosios Gangrénoshoz) hosszú görög–latin levél a Maximos és Anastasios 
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Apokrisiarios száműzetésében történtekről, az utóbbi tollából, 666-ból.
99

 Elsősorban Maximos 

életének legutolsó időszakát, mártíriumát lehet belőle rekonstruálni. 

g) Az Epistula Anastasii Monachi ad monachos Calaritanos (Anastasios Monachos levele a 

cagliari szerzetesekhez) három oldalas latin szöveg, amely Krisztus természetével kapcsolatos 

megfontolásokat tartalmaz a Maximos ügyével szimpatizáló cagliari szerzetesi közösség 

számára a Hitvalló perének értelmezéséhez.
100

 Eseménytörténeti jelentősége minimális, csupán 

teológiai hátteret nyújt a történtekhez. 

h) A Hypomnesticon (Emlékirat) c. körülbelül tízoldalas mű görög nyelvű memoár (két rövid 

latin magyarázó megjegyzéssel), melyet Theodóros Spoudaios írt 668 végén vagy 669 elején.
101

 

Theodóros a düotheléta ügy elkötelezett híveként számol be különösen I. Márton pápa, azután 

Anastasios Apokrisiarios, valamint az utóbbi köréhez tartozó Theodóros és Euprepios testvérek 

megpróbáltatásairól és vértanúhaláláról (Euprepios kivételével, aki az Emlékirat megírásakor 

még él) úgy, hogy közben természetesen a tábor szellemi vezéréről, a theosophos Maximosról 

is beszél (egyéb, fontosabb dolgok mellett tudomásom szerint csak ebből a szövegből tudjuk, 

hogy Maximos igen alacsony testalkatú – § 4: μικροφυής πάνυ – volt). A részben tárgyszerű, 

részben lelkiségi jellegű irat elején Theodóros kijelenti Róma primátusát (ami forrásainkban 

ritka).
102

 A 3. § röviden leírja a lateráni zsinatot és az azt követő császári bosszút, a 4. § 

a csonkításokat részletezi, az 5. § a száműzetési helyszíneket írja le. A 6. és 8. fejezetek 

– Anastasios Apokrisiarios története kapcsán – a Hitvallóhoz hasonlóan szintén a konstantinápolyi 

egyházat, közelebbről Pál pátriárkát vádolják a Typos sugalmazásával, felmentve ezáltal a 

császári méltóságot. A szerző ezután a Maximos halála utáni csodákról számol be, valamint 

arról, hogy Maximos könyveit, iratait ereklyeként őrzi (§ 10). Végül a kronológiai rendet 

megsértve elbeszéli, hogy testvérével együtt elkísérte Maximost és Anastasiost száműzetésbe, 

és ennek alapján szemtanúként írja le a mártírok hányattatásait  (§§ 10-11). Mint a mű 

záradékából megtudjuk, Theodóros – bár panaszkodik saját műveletlensége miatt – testvérével 

együtt kiterjedt düotheléta propagandatevékenységet folytatott (§ 11). E  tevékenység  

eredménye az Emlékirat maga is, amely, mint tartalma mutatja, szinte kizárólag a száműzetés 

eseményeinek rekonstruálására használható, jóllehet szerzője jól ismerte Maximost és műveit. 
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i) A Contra Constantinopolitanos (A konstantinápolyiak ellen) című szöveg kétoldalas 

gyűlölködő görög röpirat anonim szerzetes szerzőtől Maximos köréből.
103

 Ez az egyetlen irat 

a görög kútfők között, amely ugyanolyan gyűlöletbeszéd, mint a szír források  életrajzi 

beszámolóinak jelentős  része. Élettörténeti rekonstrukcióhoz nem használható  ugyan, 

de jól dokumentálja a szent életű Maximos vértanúsága miatt elszabadult indulatok fokát a 

düotheléta táborban, és ennyiben értékes történeti forrás. 

j) A Vita Maximi három erősen eltérő és nem egyforma hosszúságú kidolgozásban (recensions) 

maradt fenn a X-XI. századból. Maximos e „standard” görög életrajza az újabb kutatások – 

közelebbről W. Lackner
104

 – szerint tudatosan megmásítja a biográfia egy fontos részét: 

a Hitvalló származását, amelyet Konstantinápolyba lokalizál, és nemesi családhoz köt.
105

 

Az életrajz (ismeretlen) szerzője ehhez Theodóros Stoudités vitájának 2. verzióját használta 

fel. Az első kidolgozás helyes időrendben előreteszi a konstantinápolyi pert, és utána a 

bizyai disputát, a harmadik verzió azonban – helytelenül – megfordítja a sorrendet. Két okból 

mégis ezt a verziót ismertetjük: elsősorban mert ez a leghosszabb, részletekben  és 

reflexiókban leggazdagabb; másodsorban pedig mert ennek van modern kritikai kiadása.
106

 

A Vita Maximi irodalmi és ideológiai célkitűzései egészen  mások, mint a szír vitáéi – 

nemcsak azért, mert Maximos-párti , hanem azért is, mert kifejezett célja Maximos  

személyiségét és életművét is hitelesen rekonstruálni. Sőt, a szerző Maximos életét és erényeit 

példaképként kívánja elénk állítani, és így lényegileg legalább annyira erkölcsnemesítő–

parainetikus művet ír, mint amennyire düotheléta ideológiai–teológiai dokumentumot, illetve 

apológiát. A szerző – a szír forrásokkal ellentétben – bőséges tanúbizonyságot tesz a Hitvalló 

teljes életművének ismeretéről. Maximos tanulmányairól szólva hangsúlyozza a grammatikai, 

retorikai és különösen logikai és filozófiai stúdiumai elmélyültségét . Bár az életrajz 

származásról és nevelkedésről szóló részének tudatos meghamisítását egyfelől – Ch. 

Boudignonnal – kétségtelenül Maximos „konstantinopolitanizációjára” tett kísérletként 

kell értékelnünk,
107

 másfelől azonban talán még helyesebben ítéljük meg a szerzői szándékot, ha 

a hamisításban egy a posteriori rekonstrukciós kísérletet látunk, amely az eredményből – 
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Maximos életéből és életművéből – próbálja meg kikövetkeztetni, hogy elvileg milyennek 

kellett volna lennie Maximos ifjúkorának. A szerző korrekciós következtetése persze ettől 

még nem megalapozott – hiszen ha egyszer Jeruzsálemi Sóphronios (ld. Zsinati levél) vagy 

Moschos János (ld. Lelki virágoskert) megszerezhette a maga hatalmas műveltségét 

Palesztínában, akkor a Sóphronios köréhez tartozó Maximos is megszerezhette ugyanott a 

magáét. Az életrajzi hamisítás tényét  magát  azonban véleményem szerint egy ilyen  

hiperkorrekciós törekvés megnyilvánulásaként értékelhetjük helyesen. 

Ugyanez a törekvés mutatkozik meg abban is, hogy a szerző azt állítja: Maximos később a 

császári irattár első titkára lett (ὑπογραφέα πρῶτον τῶν βασιλικῶν ὑπομνημάτων). Ezt az 

ismertből – Maximos előkelő, sőt, császári körökkel fenntartott kapcsolataiból – kiinduló, az 

ismeretlenre visszafelé következtető rekonstrukciót ma is megtaláljuk pl. B. Neil–P. Allen 

biográfiai tanulmányában: eszerint Maximosnak legmagasabb szintű birodalmi adminisztrációs 

tapasztalatok nélkül nehezen lehetett volna olyan kapcsolati hálója, amilyenről a levelezése 

tanúbizonyságot tesz.
108

 De mint már említettük, ez a (jóindulatú) rekonstrukció a levelezés 

aprólékos prosópographiai vizsgálata alapján inkább konstrukciónak mutatkozik: Maximos 

összeköttetései nagyrészt magyarázhatóak a tartományi (alexandreiai, africai) elittel való  

érintkezésével.
109

 

Az életrajz ismeretlen szerzője Maximos fiatalkori erényei  közül  kiemeli a Hitvalló 

szerénységét és alázatosságát (μετριοφροσυνῆς καὶ ταπεινώσεως), valamint mértékletességét 

(τῷ μετρίῳ). Számos erénytani megjegyzése szintén a vita apologetikus–parainetikus 

célkitűzéseinek irányába mutat, amennyiben így pontosan azokat a kiválóságokat tulajdonítja 

Maximos jellemének, amelyek a Hitvalló – különösen a korai szakaszban írott – etikai 

műveinek célfogalmai: tudás, erény, önfegyelem, mérséklet, alázat. Ezért világos, hogy a Vita 

Maximi szerzője alaposan ismerte legalábbis Maximos műveit. 

Az életrajz következő, 5.-6. fejezetei szerint Maximos ezután elfordult a világi pályától, és 

kolostorba vonult, ahol apáttá választották; a 7. fejezet szerint pedig nem hosszú idő múltán a 

monothelétizmus terjedése miatt elmenekült Konstantinápoly környékéről. – Ezzel szemben 

semmi jel nem utal rá az életműben magában, hogy a Hitvalló apát lett volna , sőt, több 

szöveghely tanúsítja, hogy egyszerű szerzetes volt (efelől teljes a konszenzus a szakirodalomban 

is); és súlyos  – ideológiai  alapú – anakronizmus a csak 633 táján megfogalmazódó  

monotheléta álláspontnak tulajdonítani Maximos jóval korábbi nyugatra vándorlását. 

                                                           
108

 Neil–Allen, Life of Maximus, Recension 3, 11-12. 
109

 Booth, Crisis of Empire, 148-150; Boudignon, „Maxime le Confesseur était-il Constantinopolitain?” passim. 



48 

 

A görög vita ezután előadja a monothelétizmus kialakulásának történetét, amely lényegileg 

az Athanasios antiocheiai jakobita pátriárka által Hérakleios császárnak nyújtott teológiai 

tájékoztatásra és általában Athanasios, valamint Kyros későbbi alexandreiai pátriárka és Sergios 

konstantinápolyi pátriárka egyesített udvari befolyására vezeti vissza ezt a krisztológiát 

(8. fejezet). Röviden szólva, a konfliktus kirobbantásával a monofizita, illetve monotheléta 

ellentábort vádolja meg; de azután Hérakleios császárt teszi felelőssé a teológiai tévedés 

birodalmi szintű propagálásáért és politikai szentesítéséért. A 9. fejezet megemlékezik a 633-as, 

„vízfestékes”-nek (azaz „nem tartós”-nak)
110

 aposztrofált alexandreiai egyházi unióról Kyros új 

alexandreiai pátriárka és Theodóros pharani püspök között. A következő, 10-11. fejezetek 

említik Sóphronios  jeruzsálemi pátriárkává választását és Zsinati levelét (ld. Függelék), 

de történetileg tévesen tulajdonítják neki a monothelétizmus kiátkozását: a Zsinati levél erről a 

problematikáról még nem tud, hanem lényegileg a korábbi keletkezésű monoenergizmus ellen 

érvel. A továbbiakban (12. fejezet) Hérakleios Ekthesiséről olvasunk, és a sevériánusok – sok 

forrásban dokumentált – gúnyolódásáról a chalkédóniak fölött az udvari teológia ellenségessé 

válása után. A vita e részei tehát erősen ideologikusak, illetve kis részben történetileg tévesek. 

A 13.-tól a 17. fejezetig tartó rész a bizánci udvarban, a konstantinápolyi patriarchátusban és 

Rómában ezután lezajlott események és személyi változások krónikáját adja történetileg eléggé 

megbízhatóan. E szakasz meglehetősen részletesen számol be Maximos africai útjáról, a 

Pyrrhos-vitáról és a lateráni zsinatról. A 18-20. fejezetekben az életrajz műlistává alakul, 

amely egyebek között szinte szó szerinti idézi A Miatyánk rövid magyarázatát a testi vágy 

megfékezéséről, az anyagias gondolkodás eltaszításáról, és arról az etikai követelésről, hogy az 

észt fel kell vezetni a vele rokon, szellemi természetű, istenibb valósághoz, melyhez az észnek 

hasonulnia kell. Itt ismét visszaköszönnek Maximos szerzetesi etikájának kulcsterminusai 

az Aszkétikus beszélgetés és a Fejezetek a szeretetről alapján, s a következőkben még Evagrios 

Pontikos hatása is átüt az életrajz terminológiáján. A vita konkrét műcímek említése nélkül, 

de egyértelműen azonosíthatóan ír továbbá Maximos nagy műveiről: a Quaestiones et dubiáról, 

a Quaestiones ad Thalassiumról, az Ambiguáról, a Dénes műveihez írott scholiáról és a 

Mystagógiáról, melyeket a szerző a rövid tartalomismertetésből ítélve legalább részben olvasott 

és ismer. 

Újfent a szöveg történeti szavahihetőségét csökkenti viszont a fent már említett időrendi 

tévedés, melyet a császári megtorlás (23-25. fejezetek) és az azutáni események leírásában 

követ el a szerző: eszerint előbb történt volna a Bizyai disputa (melyet a vita 26-49. fejezetei 
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szó szerint idéznek) Theodosios püspök és Maximos között, és csak később a császári udvarban 

lefolytatott per (melynek jegyzőkönyvét, a Relatio motionist szintén szó szerint idézik az 50-

65. fejezetek). Mint a hosszas idézetek bizonyítják, a vita szerzőjének rendelkezésére állt úgy 

a Bizyai disputa, mint a Tárgyalási jegyzőkönyv. A per és a büntetés leírása után a szerző 

beszámol a mártír halálát követő csodákról, a Kónstas császár elleni isteni büntetésről, IV. 

Kónstantinos császár (668-685) teológiai körültekintéséről, a VI. egyetemes zsinat dogmatikai 

igazságtételéről, Maximos rehabilitációjáról. 

Végül a Maximos mennyei megdicsőülésének szentelt, záró 73. fejezetben is azt látjuk, hogy a 

szerző ismerte a Hitvalló misztikus teológiáját, és annak terminusait alkalmazza magára a szent 

atya életére, e fogalmak megvalósulását mutatja ki Maximos szerzetesi működésében, 

bizonyítva, hogy a Hitvalló a saját tanításának megfelelően élt és halt . Α Vita egésze 

mondanivalójának tükrében így végső soron szinte elhanyagolhatóak a történetileg kétes hitelű 

vagy tendenciózusan megmásított állítások. A Vita célja ugyanis álláspontom szerint elsősorban 

az, hogy megrajzolja Maximos hiteles morális és intellektuális arcképét; megmutassa 

karakterének erkölcsi tisztaságát; bizonyítsa, hogy megvalósította az életszentséget; és hogy ezek 

alapján demonstrálja, milyen igazságtalan volt a büntetése; s hogy az üldözői barbárok voltak (a 

szerző használ ugyan erősen sértő kifejezéseket is a császári udvarra és a monofizita táborra, de 

sokkal kisebb mértékben, mint a jakobita források  vice versa). Az ismeretlen szerző 

véleményem szerint ennek során egy ismert ellenfél ellen érvel, tudatosan belehelyezkedik egy 

már folyamatban lévő diszkusszióba, melyben végül is az igazi Maximost akarja bemutatni, 

és ezen az alapon akar teológiai rehabilitációt, történeti igazságtételt nyújtani. Az életrajzíró e 

törekvése során szemmel láthatólag kiemelten fontos, legfőbb témaként kezeli Maximos 

szerzetesi aretológiáját, melyhez képest a mester dogmatikai állásfoglalásait inkább csak 

történeti összefüggésben szerepelteti; ezért  valószínűsíthető, hogy a vita írója görög 

monasztikus környezetből származik. 

3. A szír források. Mint a szöveget kiadó S. Brock rámutatott: Reš‘ainói György szír nyelvű 

Maximos-vitája a három későbbi szír életrajzi kútfő forrása.
111

 E három kútfőt – Nagy Mihályt, 

a Chronicon anonymit és Bar Hebraeust – fentebb, a történeti források ismertetésekor már 

röviden leírtuk. Az ottani leíráshoz most csak annyit teszünk hozzá, amennyi Maximos-

életrajzuk szemléletének jellemzéséhez, és ezáltal történeti hitelességük  értékeléséhez  
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e téren szükséges. A szír kútfők ismertetését azonban az ősforrás, Reš‘ainói György művének 

jellemzésével kell kezdenünk. 

Reš‘ainói György egyetlen példányban fennmaradt, estrangelóval írt, a British Museumban
112

 

őrzött Maximos-életrajza a következő címet viseli: „Beszámoló [taš‘ita] a gonosz palesztínai 

[palestino’] Maximosról, aki káromolta Teremtőjét, és akinek nyelvét kivágták.” Mint S.  

Brock rámutat, a Maximost sommásan minősítő cím rögtön jelzi, hogy a szerző monofizita. A 

szöveg 12 oldalas; a végén, Maximos konstantinápolyi megérkezésének leírása után csonkult. 

A kézirat a szakértők szerint a VII.–VIII. század fordulójára datálható, ezért a szerző lehetett 

Maximos fiatal kortársa is.
113

 A szerző kétszer is leírja a saját nevét a szövegben: az [5.]  

bekezdésben Griguriként (Grégorios), a [11.] bekezdésben ellenben Giurgiként (Geórgios). 

Maga Brock is felhívja a figyelmet erre az eltérésre, hozzáfűzve, hogy egy ilyen tollhiba  

szírül is, görögül is könnyen elkövethető. Ez bizonyára így van – kivéve, ha a saját nevünkről 

és autográf kézírásunkról van szó. Brock szerint azonban a kézirat bizonyosan nem szerzői 

(jóllehet egyáltalán nem közli, milyen alapon állítja ezt).
114

 Ennek ellenére nem jó jel, ha 

egy, a megbízhatóság benyomását vagy látszatát fenntartani kívánó másoló (vagy szerző) 

a szerző nevét (vagy a saját nevét) nem képes kétszer ugyanúgy leírni. Ugyanakkor ez az egy 

filológiai probléma nyilván nem kérdőjelezheti meg az egész beszámoló hitelét. A hitelesség 

iránt sokkal nagyobb kétség merül fel a beszámoló általános rágalmazó tendenciája miatt, 

amelynek jelentőségét e forrás elfogadói kicsinek, elutasítói ellenben nagynak látják. E kétfajta 

értékelés között középutat keresve szeretnénk itt először sorra venni a szír vita problematikus 

tartalmi jegyeit, utánuk pedig a hitelessége mellett szólókat. 

Mindenekelőtt ki kell mondanunk, hogy Reš‘ainói György Maximos-életrajza a Hitvalló 

rágalmazásának céljával készült irat (tehát nem egyszerűen az a helyzet, hogy – mint Brock 

fogalmaz – „a szerző nem tud ellenállni a kísértésnek, hogy itt-ott el ne ejtsen egy elítélő 

jelzőt”).
115

 Ezt azon az alapon állíthatjuk, hogy a lehető legnagyobb mértékben befeketíti 

Maximos származásának minden mozzanatát. Így szerzőnket nem görög, és nem is izraelita 

szülők gyermekének tünteti föl: Maximos szamaritánus apától és egy perzsa rabszolgalánytól 

született volna a palesztínai Tiberias város környékén lévő Hetsfin faluban. Ilyen módon eleve a 

zsidó–keresztény kultúrkörön kívülről érkezik, szülei nem keresztények, sőt, anyja még csak 
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 Valószínűleg arra kell gondolnunk, hogy a kézirat egy több darabból álló és együtt másolt gyűjtemény része a 
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említi a szír vita hitelességének kérdését, de nem is alapozza a Hitvalló palesztínai származásának bizonyítását e 

szöveg tanúságtételére (Boudignon, „Maxime le Confesseur était-il Constantinopolitain?”). 
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nem is szabad ember. A szülők kapcsolata ráadásul titkos és törvénytelen (házasságon kívüli) 

volt. Az apának továbbá még a gyermek megszületése előtt menekülnie kellett saját, az  

erkölcstelenségén felháborodott rokonsága elől. A pár Hetsfinbe érve kis idő múltán titokban 

megkeresztelkedett ugyan, gyermekük mégis mint „a gonoszság gyümölcse” született meg. 

Tízéves kora előtt teljes árvaságra jutott, és rövid időn belül elvesztette mindkét testvérét 

is: apja vízkórban halt meg, anyja leesett a fáról, húga tűzbe esett, öccsét teve harapta halálra 

(méghozzá épp a Szent Kereszt felmagasztalásának napján…). A fiatal gyermek tehát  

tulajdonképpen sorozatos istencsapások áldozata. Nevelőapja ezután a gyermek keresztségben 

kapott nevét lecseréli saját elhunyt gyermekének nevére – Maximosnak ilyen módon már a 

neve sem a sajátja, hanem végső soron egy halott nevét hordozza. Bár György ezt így nem 

mondja ki, de mindezek a megszégyenítő mozzanatok – és 30-40 sorban nehéz ennél több 

negatívumot felsorolni – Isten eleve kirótt büntetését hivatottak kifejezni Maximos későbbi, 

teológiailag heterodoxnak ítélt működése miatt. Az elfogulatlan olvasó eközben elvileg nem 

sejtheti, mi az oka ennek az ab ovo megsemmisítő prezentációnak – hiszen az életrajz még el 

sem jutott a teológia- és egyháztörténeti szempontból jelentőségteljes eseményekig. György 

azonban nem elfogulatlan olvasóknak ír. A célbavett olvasóközönség nyilván a kortárs szír 

monofizita felekezet, amelynek tagjai nagyon jól tudják, vagy legalábbis tudni vélik, kicsoda 

Maximos. Sajnos, maga György is inkább csak véli tudni, kiről ír rágalmazó libellust. A rövid 

szöveg ugyanis a düoenergizmus és düothelétizmus Maximosnak való tulajdonításán túl nem 

tesz bizonyságot a Hitvalló egyetlen művének ismeretéről sem – nem úgy, mint a görög vita, 

amely szerzőnk életművének elmélyült ismeretéről árulkodik (sőt, tartalmaz egy műlistának 

tekinthető és valószínűleg annak is szánt részt is – ld. fent). Röviden szólva, a szír életrajz 

imént ismertetett első négy bekezdése minden valószínűség szerint rászolgál B. Neil–P. Allen 

megjelölésére: vituperative character assassination.
116

 Mégis hiba volna ezen az alapon teljes 

egészében elvetni ezt az életrajzot (ahogyan Neil és Allen teszik), amelynek további bekezdései 

történetileg jóval  hitelesebb betekintést  nyújtanak  a palesztínai  görög monasztikus 

kereszténység életébe és egyházi eseménytörténetébe. 

A szöveg második, hosszabb része mindekelőtt közli, hogy a szerző Sóphronios jeruzsálemi 

püspök (dsophronis ’ephisqopho’ d’orshalem) tanítványa, aki többször is személyesen  

találkozott Maximosszal. Maximos, aki egy órigenista paptól tanulta volna „gonosz” doktrínáit, 

rávette Sóphroniost egy zsinat összehívásának kezdeményezésére. A [9.] bekezdés szerint 

ennek témája a krisztusi kettős akarat és kettős működés lett volna. A – más  forrás  által 
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tudomásom szerint nem tanúsított – zsinat végül Arkadios ciprusi érsek, Kyros alexandreiai 

pátriárka, Honorius római pápa képviselője, Sergios konstantinápolyi pátriárka küldötte és 

Sóphronios részvételével Cipruson valósult meg, György szerint azzal az eredménnyel, hogy 

a résztvevő püspökök levélben állásfoglalást kértek Maximos tanairól Hérakleios császártól. 

A császár e levél nyomán adta volna ki az Ekthesist (638). Maximos ennek ellenére tovább 

terjesztette volna tanait a már arabok megszállta Szíriában,  mivel „az eretnekség [heresis] 

egyesíteni szokta erőit a pogánysággal.” A [19.] bekezdés ezután történetileg hitelesen tudósít 

Maximos (Anastasios Monachos kíséretében tett) africai útjáról (vö. Maximos, 8. levél). 

A mű további részei ugyanígy más forrásokkal összhangban számolnak be Maximos római 

utazásáról, találkozásáról Márton pápával, és a lateráni zsinatról (a helyszín megnevezése 

nélkül). György helyesen tud továbbá arról is, hogy Kónstas császár erőhatalommal hozatta 

Konstantinápolyba Mártont, és hogy Lazikába küldte száműzetésbe; de tévesen írja, hogy 

Maximos önszántából ment volna Konstantinápolyba pusztán a tanai további terjesztése végett. 

Ezen a ponton szakad meg a kézirat – mint Brock rámutat, valószínű, hogy a történet Nagy 

Mihálynál, az Anonim Krónikásnál és Bar Hebraeusnál olvasható befejezése eredetileg itt, 

Györgynél is szerepelt. – E rövid szír vita tehát egyfelől szemlátomást fikció, és ennyiben 

pusztán a felekezeti propaganda céljait szolgálja; másfelől azonban számos jelentős egyházi 

személy, egyes fontos történelmi események  (így pl. az arab hódítás) és különösen a 

palesztínai helyszínek (pl. a Palaia Laura kolostor) említése és élethű leírása révén a korszak 

valóságos ismeretéről tanúskodik. Maximosnak természetesen csak torzképét láthatjuk meg 

benne – de ez a torzkép is érdekes annyiban, hogy megmutatja, milyennek látta a Hitvallót 

az ellentábor. György műve azonban különösen szerzőnk élettörténetének rekonstrukcióját 

változtatja meg, amennyiben Maximost minden jel szerint valóságos szülőföldjén helyezi el 

Palesztínában. 

A XII. század végi Nagy Mihály műve 11. könyvének 8. fejezetét szenteli Márton pápának és a 

lateráni zsinatnak, 9. fejezetét pedig – Reš‘ainói György alapján – „az istentelen Maximinus 

eretnekségé”-nek. A 8. fejezet téved (illetve csúsztat), amikor úgy fogalmaz, hogy a lateráni 

zsinat Hérakleios császárt is kiátkozta – bár ezt a tévedést vagy csúsztatást először a Maximos 

vallatását végző szenátus követte el (Tárgyalási jegyzőkönyv 13). A 9. fejezet György nyomán 

palesztínai születésűnek tartja Maximost. Hasonlóképp a Jeruzsálem környéki Palaia Laura és 

Nea Laura kolostorokban állítólag elterjedt órigenizmushoz kapcsolja tanításait, az 

órigenizmust pedig egyfajta platonizmusként kategorizálja. „Maximinus”-t ilyen módon 

Platón tanítványainak  vezéreként írja le – és így indirekt módon tesz tanúbizonyságot arról, 



53 

 

hogy nem ismeri Maximos teológiai munkásságát. Beszámol Maximos afrikai, majd római 

útjáról és Márton pápával való kapcsolatáról, de nem tud Maximos részvételéről a lateráni 

zsinaton, illetve az itt játszott szerepéről. Arról sem tud, hogy a Hitvallót a császár karhatalommal 

hozatta Konstantinápolyba – Mihály beszámolója szerint Maximos (ismeretlen okból) maga 

utazott a birodalmi fővárosba. Ezután – egy máshol tudomásom szerint nem dokumentált – 

konstantinápolyi hitvita résztvevőjének és vesztesének állítja be Maximost. Ezt az információt 

az apácák dogmatikai megtévesztésének rágalmazó története (a szent ostya meggyalázására 

való biztatás leírása) követi. Maximos nyelvének kivágása szigorúan véve ennek büntetése lett 

volna. Mihály ugyanakkor – a görög vitával szemben – helyesen számol  be arról , hogy 

Maximos egyszerű szerzetes volt, soha nem vett fel papi rendet (és kolostori elöljáró sem volt). 

Mihályból és a későbbi szír forrásokból szerencsés  módon elmarad továbbá Reš‘ainói 

György Maximos-biográfiájának kifejezetten rágalmazó első része. Az élettörténet alapvető 

vonásai tekintetében tehát támaszkodhatunk a Krónikára, más téren azonban ideológiailag 

elfogult. 

A Chronicon anonymi 130. fejezete foglalkozik Maximos történetével. Ez az elbeszélés 

közvetlenül leginkább Nagy Mihály Krónikájából kerülhetett ide, csekély változtatásokkal – bár 

az Anonim Krónikás Qenneshrini Simeont nevezi meg adatainak közvetlen  forrásaként, 

mégsem közöl sok újat akár Györgyhöz, akár Mihályhoz képest. Ugyanúgy a Jeruzsálem 

környéki kolostorok órigenizmusára vezeti vissza a „maximiánusok  eretnekségét,” és 

ugyanazzal a naiv órigeniánus hitvallással illusztrálja, mint Mihály; s Maximos biográfiáját is 

lépésről-lépésre ugyanúgy, de legalábbis nagyon hasonlóan adja elő – szerzőnk szülőfaluját 

kissé másként nevezi ugyan meg, mint akár György, akár Mihály, de ennek jelentősége  

csekély. Egész Maximos-fejezete igen rövid. 

Bar Hebraeus Chronicon ecclesiasticumának 51. fejezete tárgyalja Márton pápa és Maximos 

történetét. A négy szír forrás közül ő közli a legkevesebbet Maximosról: csupán annyit tudunk 

meg tőle, hogy szerzőnk a palesztínai Tiberias tartományból származott; a két akarat, két 

működés, két természet doktrínáját vallotta; és hogy Kónstas császár Konstantinápolyban 

brutálisan (illetve Bar Hebraeus szerint megfelelő módon) megbüntette. A többi állítása téves 

(Kónstast például Hérakleios fiának nevezi, holott unokája) vagy hiányos (így például tud a 

lateráni zsinatról, de nem tud Maximos részvételéről) vagy a legendák körébe tartozik (mint 

például az apácák megtévesztéséről szóló, Mihálytól kezdve minden szír forrásban szereplő 

történet). A fejezet záró megjegyzései a test és a lélek külön-külön akaratáról Maximos 

tanítása szerint mintha az Opuscula egyik-másik darabjának homályos ismeretére utalnának, 
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de a megfogalmazás annyira elmosódott, hogy biztosat nem mondhatunk. Négy szír forrásunk 

közül Bar Hebraeus a legkevésbé informatív és talán a legkevésbé megbízható is életrajzi téren. 

A szír források tehát összességükben  véve elsősorban  azért  érdekesek , mert a görög 

hagyománnyal meggyőzőnek tűnő módon szegezik szembe Maximos palesztínai származásának 

tézisét, amelyet azonban csak szerzőnk levelezésének prosópographiai elemzése és a 

konstantinápolyi származás vélelmezett bizonyítékainak cáfolata tesznek igazán valószínűvé. 

A szír kútfők szavahihetőségét ugyanakkor gyengíti nyílt ellenségességük Maximosszal 

szemben, valamint az is, hogy Maximost szemmel láthatólag épp mint teológus szerzőt nem 

olvasták, tehát pontosan arról az oldaláról nem ismerik, amelyikről leginkább támadják. E téren 

bizonyíthatóan csak annyit tudnak, hogy a Hitvalló a düoenergizmus és a düothelétizmus 

képviselője – és nyilvánvaló filológiai tájékozatlanságukat nem helyettesíti György (állítólagos) 

személyes ismeretsége Maximosszal. – Ezen a ponton rátérünk szerzőnk élettörténetére. 

4. Kísérlet Maximos élettörténetének rekonstrukciójára. Miután a források ismertetéséből már 

eddig is elég sok esemény körvonalai kirajzolódtak, ezért itt csak a legszükségesebbek 

szintézis-szerű összefoglalására szorítkozunk.  

Maximos minden valószínűség szerint Palesztínában születik 580 körül, nem monofizita 

görög nyelvű családban (amelyről semmi közelebbit nem tudunk biztosan). Korán csatlakozik 

egy kolostorhoz, talán Jeruzsálem környékén. Megismerkedik Jeruzsálemi Sóphronios körével, 

és kapcsolódik hozzá, Sóphroniost mesterének tekinti. Bizonyára már korai kolostori éveiben 

elkezdi megalapozni hatalmas teológiai és filozófiai műveltségét, de nem vesz fel papi rendet, és  

– a görög hagyománnyal szemben – apátnak sem választják meg soha. Élete végéig egyszerű 

szerzetes marad.  

A perzsa támadás vagy a korai nomád arab betörések elől feltehetőleg a 610-es évek elején 

Palesztínából Egyiptomba menekül. Itt – közelebbről Alexandreiában – megismerkedik 

Anastasios Monachosszal, aki haláláig a tanítványául  szegődik. Maximos vélhetőleg 

Anastasioson, Kónstas császár nagyanyjának jegyzőjén  keresztül  kerül  kapcsolatba a 

császári családdal és adminisztrációval. Mint Kónstas kései, a Bizyai disputában megőrzött 

nyilatkozata tanúsítja, a császári család értékeli Maximos nagy tudását és bizonyos szolgálatait 

(melyek természetét közelebbről nem ismerjük). A görög vita ilyenformán mégsem teljesen 

megalapozatlanul tulajdonít Maximosnak adminisztratív képességeket és gyakorlatot, bár a 

konstantinápolyi lokalizálásban minden bizonnyal téved.  
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Egy közelebbről meg nem határozható időpontban (Ch. Boudignon szerint már 617-ben),
117

 

vagy még a perzsa, vagy már  az arab fenyegetés miatt a szerzetes atya Egyiptomból 

továbbmenekül Africa provinciába. Itt valószínűleg újból  találkozik Sóphroniosszal , 

feltehetőleg egy Karthágó melletti kolostorban, amely számos menekült szerzetest fogadott 

be.
118

 Az egyiptomi és africai tartózkodás hosszú periódusa Maximos nagy alkotói korszaka: a 

20-as, 30-as években írja a két Ambiguát, a Quaestiones ad Thalassiumot, a Miatyánk-

kommentárt, a Mystagógiát stb. (az egyes művek lehetséges datálásáról ld. a következő 

fejezetet). Ugyanekkor kiterjedt levelezést is folytat illusztris egyházi és világi személyekkel, 

episztoláriuma alapján ítélve keresett lelki és dogmatikai tanácsadó. Egyre ismertebbé válik – 

a levelezés tanúságtétele alapján a tartományi-birodalmi politika szintjén is bevonódik az 

eseményekbe mint egyfajta nem hivatalos tanácsadó egyházpolitikai ügyekben. Ióannés 

Sakellarios abszurd álomfejtési vádja alapján ítélve (Relatio motionis) Maximos valóban 

afféle szürke eminenciásként jelenhetett meg az africai és birodalmi méltóságok szemében.
119

 A 

Relatio motionis továbbá bizonyítja Geórgios africai eparchosszal (Karthágó és környéke 

polgári kormányzójával, praefectusával) és Péter patríciussal, Numídia stratégosával való 

ismeretségét is;
120

 a Pyrrhos-vita pedig mutatja Grégorios patríciussal, Africa exarchosával 

való kapcsolatát. Maximos a monotheléta krisztológia felbukkanása után (Pséphos: 633) 

fokozatosan a dogmatikai ellenpárt fő teológusaként lép fel. Mint ilyen, 645-ben Karthágóban 

nyilvános (és győzedelmes) teológiai vitába száll Pyrrhos volt konstantinápolyi pátriárkával.  

Ezután a Mediterráneum egyes szigeteinek (például Krétának) az érintésével, körülbelül 

három tucat görög szerzetes kíséretében Rómába érkezik (646), ahol egy görög szerzetesek 

számára fenntartott kolostorba kerül. A Bizyai disputa egy megjegyzéséből ítélve bizonyos 

– valószínűleg jó – szinten megtanul latinul, de a vele érkező szerzetesek között is vannak 

kétnyelvűek. Munkatársi viszonyba kerül Teodor pápával, aki szintén palesztínai (közelebbről 

jeruzsálemi) származású görög. A Hitvalló az őt kísérő  görög szerzetesek segítségével 

görög nyelvű teológiai dokumentumokat készít elő egy, a monothelétizmus és a Typos ellen 

tartandó zsinat számára, pontosabban lényegileg előre megírja a zsinati jegyzőkönyvet
121

 – R. 
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Riedinger sejtése szerint azért, mert Pyrrhos időközben Ravennában újra a monothelétizmusra 

tért vissza, és miután ezzel a düotheléta párt legjelentősebb eredménye, propaganda-értékű 

fegyverténye veszett el, új utat kellett keresni az orthodox teológia autoritatív kifejtésére.
122

 A 

zsinati dokumentumokat Teodor pápa halála miatt végül az őt követő – és császári jóváhagyás 

nélkül felszentelt – Márton pápa használja fel a 649. októberi lateráni zsinaton. A második 

ülés során a kettős akarat tanának védelmét és Sergios, Pyrrhos és Pál konstantinápolyi  

pátriárkák kiátkozását kérők között szereplő Maximus monachus aláírás alkalmasint magától 

a Hitvallótól származik.
123

 A zsinat kifejezetten a hitvédelem érdekében kiátkozza az említett 

pátriárkákat és a Typost. – Oehler és Riedinger rámutatnak , hogy az Opuscula  egyik 

szöveghelyéből ítélve Maximos a 6. egyetemes zsinatnak tekintette a lateráni szinódust.
124

 

II. Kónstas császár válaszlépésként elraboltatja, és tengeri úton Konstantinápolyba hozatja I. 

Márton pápát és Maximost. Külön-külön pert indít ellenük, melyet Maximos és tanítványa, 

Anastasios Monachos ellen a szenátus folytat le (Relatio motionis). Maximos pere politikai, 

felségsértési perként  indul, de az álláspontok  végül a császár  dogmatikai ügyekbe 

avatkozásának, teológiai hozzáértésének, papként való elismerésének kérdése körül kerülnek 

kibékíthetetlen ellentétbe egymással. A helyzetet rontja, hogy Maximos a kihallgatások végén 

nyíltan megtagadja a konstantinápolyi egyházzal való dogmatikai közösséget, és csak a nyelvi 

közösséget vállalja – teológiai téren ezzel szemben Rómához tartozónak vallja magát. 

Anastasios Monachosszal együtt  Bizyába száműzik (Márton pápát és Anastasios  

Apokrisiariost külön száműzik). 

A császár egy – csak Maximos megnyerésére korlátozódó és a volt pápára ki nem terjedő – 

kiegyezési kísérlet részeként később Konstantinápoly közelébe hozatja vissza Maximost, de az 

                                                                                                                                                                                     
übersetzt. (Riedinger, R., „Die Lateransynode von 649 und Maximos der Bekenner,” in Heinzer, F.–Schönborn, 

K. von, eds., Maximus Confessor. Actes du Symposium sur Maxime le Confesseur, Fribourg, 2-5 septembre 

1980. Fribourg: Éditions Universitaires, 1982, 111-121, ezen belül 113.) Ld. még Riedinger, R., 

„Sprachschichten in der lateinischen Übersetzung der Lateranakten von 649,” Zeitschrift für Kirchengeschichte 

92 (1981), 180-203. 
122

 Pyrrhos monothelétizmusra való visszatérésével – írja Riedinger E. Casparra való hivatkozással – war der 

publizistische Erfolg der sorgfältig nachgeschriebenen Disputation zwischen Maximos und Pyrrhos zerstört. 

Maximos konnte sich nicht mehr darauf berufen, einen Monotheleten von Rang und Ansehen eines Patriarchen 

bekehrt und überzeugt zu haben. In dieser Situation dürften Maximos und Theodor in Rom den Gedanken gefasst 

haben, ihrer theologischen Überzeugung auf andere Weise Gewicht zu verschaffen. ... Dieser Rahmen aber 

konnte nur die literarische Form von Konzilsakten sein, die nicht nur vom Papst, sondern auch von einer 

angemessenen Anzahl anderer Bischöfe unterzeichnet werden sollten. (Riedinger, „Die Lateransynode von 649 

und Maximos der Bekenner,” 118-119.) 
123

 Az aláírásjegyzék csak a latin verzióban maradt fenn, ld. Riedinger, R., ed., Concilium Lateranense a. 649 

celebratum, Berolini: W. de Gruyter, 1984, 57, № 34. (ACO ser. 2, 1) 
124

 Ταῦτα γὰρ ... οἱ τὸν Κύριον ... ὀρθοδόξως ... ὁμολογοῦντες, ὥσπερ εἰς ἥλιον φωτὸς ἀϊδίου εἰς τὴν ῾Ρωμαίων 

ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν ... ἀποβλέπουσιν, ... τῶν πατρικῶν καὶ ἁγίων δογμάτων, καθὼς αἱ θεόληπτοι καὶ 

θεσπέσιοι εἰλικρινῶς καὶ πανευσεβῶς ἐξέθεντο ἅγιαι ἓξ σύνοδοι, ἐκφαντορικώτατα φάσκοντες τὸ σύμβολον τῆς 

πίστεως. (PG 91, 137 C 12-D 9) 
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egyeztetési kísérlet megbukik a két fél kölcsönös hajthatatlanságán (Bizyai disputa). Maximost 

újra száműzik, ezúttal Perberisbe. 

A korabeli forrásokban részletesen nem dokumentált második pere végett  662-ben újra 

Konstantinápolyba hozzák. Itt csonkolással visszavonhatatlanul és jóvátehetetlenül megbüntetik 

az évszázad teológusát végső soron amiatt, hogy az udvar egyházpolitikai egységtörekvéseivel 

szemben következetesen ragaszkodott a krisztológia logikai-argumentatív tisztaságához, és nem 

volt hajlandó unióra lépni az általa eretneknek ítélt egyházzal. Sérüléseibe Kaukázus környéki, 

lazikai száműzetésében hal bele 80-82 éves korában. A hagyomány szerint sírja körül csodák 

történnek. 

A düotheléta párt túlélő tagjai ereklyéket gyűjtenek, és folytatják a dogmatikai-ideológiai 

propagandát. A IV. Kónstantinos által összehívott VI. egyetemes zsinat (680-681) rehabilitálja 

Maximos tanait. A Hitvalló relikviáit ennek alkalmából 680-ban Konstantinápolyba szállítják. 

Összességében véve, Maximos és társai kíméletlen megbüntetése – a császár és a szenátus 

szándékaival ellentétben – nem megszüntette, hanem elmélyítette a VII. századi  Bizánc 

általános krízisét. Az orthodox dogma megállapítására a Hitvalló halála után azonban Róma 

és Bizánc, császár és birodalmi egyház mégis közös álláspontot alakítanak ki a VI. egyetemes 

zsinaton, ahol a krisztusi akaratokkal kapcsolatos tanítás racionális artikulálhatóságának, 

logikai-filozófiai védhetőségének maximosi elve győzedelmeskedik. – A kor- és élettörténeti 

bevezető után rátérünk Maximos életművének felvázolására. 
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4. Maximos életműve 

 

1. Későantik műlisták. Maximos műveit nemcsak a modern szakirodalom ismerteti rendszeresen, 

hanem két késő antik vagy kora középkori műlista is: egyrészt a Vita Maximi 19-20. fejezetei 

(melyeket az előző fejezetben már tárgyaltunk), másrészt Phótios IX. századi konstantinápolyi 

pátriárka Bibliothékéjének 192 a-195. fejezetei.
125

 E fejezetek a következő Maximos-művek 

ismeretéről tesznek tanúságot: 192 a: Quaestiones ad Thalassium; 192 b: 17 levél – a leírásból 

ítélve azonban jobbára az Opuscula theologica et polemica különböző  darabjaira kell 

gondolnunk; 193: Liber asceticus és Capita de caritate; 194: Geórgios eparchoshoz, Petros 

Illoustrioshoz, Kosmas diakónushoz és Pyrrhoshoz írott levelek, valamint az Ambigua ad 

Thomam; 195: a Marianoshoz – helyesen Marinoshoz – írott levél és a Pyrrhos-vita. Phótios 

mindezek alapján feltehetőleg nem ismerte az életmű több jelentős darabját sem. 

Leírásai közül csak a Quaestiones ad Thalassium bevezetőjének ismertetése eléggé kidolgozott, 

amely elmélyült erkölcstani expozíció formájában foglalja össze Maximos etikáját egészen a 

theósis elméletéig terjedően. Phótios ezután a Quaestionest alkotó kérdéseket sorolja fel, ezen 

túlmenően csak Maximos szintaxisának és stílusának nehézségeire panaszkodik (῾gyakran 

eltér a tárgytól’ stb.), de ugyanakkor dicséri is szerzőnket éleselméjűségéért és hitéért. A 194. 

fejezet pedig azt tanúsítja, hogy Phótios jól érti Maximos krisztológiáját. A 192 b-ben tárgyalt 

„levelek”-ről, a Liber asceticusról és a Capita de caritatéról ezzel szemben csak igen rövid 

tartalomismertetést kapunk – de ennél is fájdalmasabb a 20-25 sorban „elintézett” Ambigua 

ad Thomam (Phótios csupán az öt ambiguum címét, ill. témáját sorolja fel). A konstantinápolyi 

pátriárka jegyzeteiből felbecsülhetjük, mit ismert, értett, és mit hogyan értékelt a Hitvalló 

műveiből egy művelt bizánci görög két évszázaddal szerzőnk halála után (általában „hasznos”-

nak – χρήσιμος –, épületesnek ítéli Maximos műveit) – de hogy teljes képet kapjunk az 

életműről, közvetlenül magukhoz a művekhez és a modern irodalomhoz kell fordulnunk. 

2. Modern műlisták. A modern Maximos-szakirodalom minden áttekintő jellegű műve közöl 

műlistát, így például von Balthasar: Kosmische Liturgie, Larchet: Maxime le Confesseur és 

Louth: Maximus the Confessor is. Mégis célszerűnek tűnik az életmű rekonstrukciójakor 

különösen a következő három modern és autoritatív forrásra támaszkodni: P. Sherwood: 

Annotated Date-List; A. Louth: „Massimo il Confessore” (Berardino, ed., Patristica V., 112-124); 

és M. Geerard: Clavis patrum Graecorum (III. kötet, № 7688-7721 és Supplementum, № 
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 PG 103, 637 A 4-657 A 8. – Maximos műveire, irataira utal még Theodóros Spoudaios Hypomnesticonja (ld. 

előző fejezet), de anélkül, hogy tételesen jellemezné vagy felsorolná őket. 
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7688-7722). Sherwood atya a megkerülhetetlen klasszikus, Louth atya összefoglalása egészen 

friss, és új eredményeket tartalmaz, a CPG pedig standard kutatási eszköz (a III. kötet néhány 

tévedését kiigazító Supplementum használata elkerülhetetlen). Maximos műveit  ezért  a 

következő pontban e három szerző útmutatásait szem előtt tartva, de közvetlenül magukból 

a művekből kiindulva mutatjuk be. Az egyszerű kronológiai elrendezésnél (Sherwood), 

amelyben pontosan alig datálható művek esetén mindig támadható a kronológia, véleményem 

szerint többet mond a tematikus csoportokba, és ezeken belül a legvalószínűbb kronológiai 

sorrendbe rendezés (A. Louth), ezért ezt az módszert követjük. 

3. Az életmű részletes bemutatása. Az életművet – Louth atya csoportosítását követve – 

célszerű 5 tematikus csoportra felosztani: 1. aszkétika; 2. dogmatika; 3. egzegetika; 4. liturgika; 

5. egyéb. A datálásban Sherwood atya és Louth atya általában egybehangzó véleményére 

hagyatkozunk. A mű latin címe után zárójelben közöljük a cím magyar fordítását, a keletkezés 

valószínű idejét, a Clavis patrum Graecorum-beli számát és a Patrologia-beli kötet- és 

oldalszámát. 

Aszkétikus művek: 

a) Liber asceticus (Aszkétikus beszélgetés; 626 előtt; CPG 7692; PG 90, 911 A 1-956 D 3): 

Dialógus Krisztus megtestesülésének céljáról idősebb szerzetes atya (γέρων) és fiatal szerzetes 

testvér (ἀδελφός) között. A Szentírásból hosszan idéző beszélgetés lényegileg a hús indulataitól 

való megszabadulás és ezáltal a megváltás útját keresi. Mivel ez a lehetetlennel határos – érvel 

az idős atya –, ezért jött el a Megváltó. A dialógus központi fejezeteiben megtaláljuk Maximos 

korai aretológiáját és evagriosi ihletésű imádság-elméletét. A mű elemzését ld. a 6. fejezetben. 

b) Capita de caritate (Fejezetek a szeretetről; 626 előtt; CPG 7693; PG 90, 959 A 1-1080 D 12): 

A szerzői előszó műfaji meghatározása szerint λόγος, melynek címzettje ugyanazon Elpidios 

atya, aki a Liber asceticus címzettje is: „tiszteletreméltó, szent, jámbor ember.” Szerkezetileg – a 

4 evangélium számának megfelelően – négyszer száz tézisből, aforisztikus-definitórikus 

morálfilozófiai gondolatból áll. Mint a János-Ambigua előszavában, Maximos itt is lekicsinyli 

a művét, illetve nem is tekinti sajátjának, mivel „a szent atyák beszédeit olvasva” (τοὺς τῶν 

ἁγίων Πατέρων διελθών λόγους) írta, tulajdonképpen csak összerendezve (συναγαγών) azok 

gondolatait, hogy áttekinthetővé (εὐσύνοπτα) váljanak. A művet állítása szerint utasításra 

írta (ἐπιταγὴν γὰρ πεπλήρωκα), de erről nem mond semmi közelebbit (ki utasította, miért stb.). A 

spirituális-meditatív szövegben megtaláljuk az apatheia, a szeretet, az istenszeretet, az ekstasis, 

az unio mystica definícióját és a Hitvalló szerzetesi erénytanát. Elemzését ld. a 6. fejezetben. 
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Dogmatikai művek: 

c) Quaestiones et dubia (Kérdések és nehézségek; 626 előtt; CPG 7689; PG 90, 785 C 1-856 B 

15 [a végén csonkult]): Mint Louth atya írja, a – szerkesztői címet viselő – mű a „kérdések és 

válaszok” (ἐρωταποκρίσεις) műfajába tartozik, és valójában egy jóval hosszabb, nemrég 

kéziratban felfedezett, a maga teljességében egyelőre kiadatlan mű része.
126

 Jelen állapotában 79, 

gyakran igen rövid kérdésből és válaszból áll, melyek témája elsősorban szentírási (különösen 

az Újszövetséggel és a zsoltárokkal kapcsolatos), valamint patrisztikus (pl. Nyssai Szt. Gergely) 

szöveghelyek értelmezése, továbbá erénytani, bűntani (hamartológiai), hitvallási és általános 

teológiai megfontolások. A műfaj kiérleltebb, filozófiailag elmélyítettebb válfajához tartozik a 

két Ambigua. 

d) Ambigua ad Johannem (János-Ambigua; 628-630; CPG 7605, 2; PG 91, 1061 A 1-1417 C 

2): Maximos terjedelmes életművéből filozófiai és teológiai szempontból egyaránt kiemelkedik 

a két részből álló, összefoglaló rövid címen Ambiguának (Homályos szöveghelyek) nevezett 

gyűjtemény. A két részt külön hagyományosan Ambigua ad Thomam (Tamás-Ambigua), illetve 

Ambigua ad Johannem (János-Ambigua) rövid címen szokás megnevezni.
127

 A két, eredetileg 

egymástól függetlenül megírt, de azonos műfajú és tematikájú szöveget Maximos később 

egyesítette úgy, hogy a Tamás-Ambiguát (1.-5. ambiguumok) az egyesített szöveg elejére 

helyezte, a János-Ambiguát (6.-66. ambiguumok) pedig utána tette. Az ambiguumok számozása 

szerzői eredetű, a Tamás-Ambigua első szövegétől kezdődik, és folytatólagosan megy tovább 

a János-Ambiguában. Az egyes ambiguumok mindig úgy épülnek fel, hogy az értelmezésre 

kiválasztott passzust (lémma, Maximos saját terminusával: kephalaion) és az idézet helyének 

megjelölését követi a néha fél, néha tíz-húsz oldalas filozófiai-teológiai értelmezés. Ezen – a 

scholiontól különböző – műfaj eredetét Sherwood az antik quaestiones et responsában látja.
128

 

Az Ambigua tehát a maga egészében hermeneutikai mű. Maximos mindazonáltal teljesen 

eredeti teológusnak és filozófusnak mutatkozik bennük, akinek a magyarázandó szövegek 

kiváló alkalmat szolgáltatnak az ontoteológia, krisztológia-szótériológia, eszkatológia, 

antropológia és etika különböző kérdéseinek mélyreható fejtegetésére. 
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 A kézirat a Vatikáni Könyvtár Vat. gr. 1703 jelzetű irata (Louth, „Massimo il Confessore,” 114-115). 
127

 Csak röviden említjük meg itt, hogy a János-Ambigua óriási hatást gyakorolt Johannes Scottus Eriugenára, aki e 

művet latinra fordította (ld. Eriugena ajánlását Kopasz Károlyhoz a fordítás elején, PG 91, 1061-1062). Eriugena 

latin fordítását E. A. Jeauneau adta közre történeti-kritikai kiadásban: Iohannis Scotti seu Eriugenae Periphyseon. 

Liber primus. Editionem novam… curavit E. A. Jeauneau. Turnholti: Typographi Brepols editores pontificii, 1996. 

(CC CM 161) 
128

 Sherwood, P. The Earlier Ambigua of Maximus. Romae: Orbis Catholicus, 1955 (Studia Anselmiana 36.), 5-

6. 
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A korábbi  keletkezésű és jóval hosszabb Ambigua ad Johannem – amelynek egyelőre nincs 

kritikai kiadása
129

 – Nazianzosi Szt. Gergely válogatott, nehezen értelmezhető passzusainak 

elmélyült magyarázata, Maximos misztikus krisztológiájának és antropológiájának szinte 

kimeríthetetlen kincsestára. A gyűjteményből kiemelkedik a 7. ambiguum, mely a synkatabasis, 

az anthrópésis, a theósis és a misztikus unió részletes elméletét adja, egyebek mellett a ferrum 

ignitum-hasonlat kifejtése révén. A 10. ambiguum – hossza és széleskörű tematikája miatt is – 

szintén a legjelentősebbek egyike. A magyarázandó Gergely-passzustól fokozatosan eltávolodó 

fejtegetés itt szentírási szöveghelyek kapcsán tárgyal ontológiai, pozitív és negatív teológiai, 

természetfilozófiai, erkölcstani témákat. Ezek közül különösen fontosak a 37-39. alrészekben 

megjelenő tézisek a világegyetem helyéről és az aristotelési kategóriatan alkalmazásáról a 

szubsztanciára, melyek itteni diszkussziója visszatér – a János-Ambiguát latinra fordító – 

Eriugena Periphyseonjának I. könyvében is.
130

 A János-Ambigua egyes részeinek feldolgozását 

ld. a 11-12. fejezetekben. 

e) Quaestiones ad Thalassium (Válaszok Thalassios apát kérdéseire; 630-633/634; CPG 7688; 

PG 90, 244 ad fin.-773 B 2 [scholionokkal: 785 B 8]): A két Ambigua mellett Maximos 

legfontosabb teológiai műve, melynek műfaja is azonos azokéval. Maximos itt Thalassios líbiai 

pap szentírás-értelmezési kérdéseire felel. A hosszú bevezető erkölcstani értekezést tartalmaz, 

melynek érdekessége a rossz definíciója. A főszöveg első kérdése még tisztán erkölcsfilozófiai, 

a másodiktól kezdve azonban már a Szentírás különböző nehéz passzusainak magyarázatát 

kérik a felvetések. Maximos válaszai különösen gazdagok pneumatológiai fejtegetésekben, 

ezért egyes részeket tárgyalunk a Hitvalló Szentlélek-teológiájának szentelt 10. fejezetben. 

Eriugena az egész művet latinra fordította. 

f) Capita theologica et oeconomica (Fejezetek a teológiáról és a gondviselésről; 630-634; CPG 

7694; PG 90, 1084 A 1-1173 A 6): 200 teológiai tézis, melyek első tíz fundamentál-teológiai 

bekezdése Isten hiperbolikus transzcendenciáját és létmegalapozó karakterét, a Teremtő és a 

teremtés szigorú elhatárolódását hangsúlyozza, és – Sherwood és Louth egybehangzó véleménye 

szerint – meghatározza Maximos viszonyát Órigenéshez és Evagrios Pontikoshoz. A mű 

érintkezik a korai aszkétikai művek erénytani tematikájával (pl. 17. tézis), de azokhoz képest 
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 Mint az 1. fejezetben jeleztük, a leuveni Carl Laga professzor már hosszabb ideje dolgozik a kritikai 

kiadáson, melynek megjelenéséig a PG 91 (1061-1417) közölte szöveg a mérvadó, amelyet eredetileg Franz 

Oehler (Halle, 1857) állapított meg. 
130

 A Patrologia 91. kötete közli Eriugena Kopasz Károlyhoz írott levelét is, mely a nagy Karoling-kori filozófus 

latin János-Ambigua-fordításának bevezetője volt. 
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fogalmilag sokkal kidolgozottabb, sokkal elmélyültebb misztikus istenismeretet (γνῶσις) és 

lélekfilozófiát fejt ki rövid bekezdések formájában.
131

 

g) Capita quindecim (15 fejezet; 630-634; CPG 7695 [Louthnál téves szám alatt]; PG 90, 

1177 A 1-1185 C 5 [Louthnál téves oldalszámmal]): A spuriumnak tekintett 500 fejezet 

(Diversa capita ad theologiam et oeconomiam spectantia) első tizenöt bekezdése, amelyek 

önállóan is – tehát nemcsak az 500 fejezet bevezetőjeként – előfordulnak számos IX. századi 

kéziratban Maximosnak tulajdonítva.
132

 Sherwood, Louth és Geerard is autentikusnak tekintik. 

A – Capita theologica et oeconomicában és a Mystagógia elején is megjelenő – újplatonikus 

terminusok (pl. hyperousion agathon) határozzák meg itt az istenfogalmat, írják  le Isten 

ontológiai felsőbbrendűségét és megismerhetetlenségét. A fundamentál-teológiai bekezdések 

összefoglaló jellegű szentháromság-teológiai és krisztológiai tézisekben folytatódnak: a 10. 

fejezet a sarkósis kapcsán már Maximos kedves témájáról: a természetek megújításáról  

(kainotomia) beszél. Szintén gyakran ismételt – az 5. ambiguumban is visszatérő – maximosi 

gondolat a 13. fejezetben megfogalmazott meggyőződés, mely szerint a Megtestesülés  

misztériuma csak hittel ragadható meg. Az utolsó paragrafusok aszkézisra buzdítanak. 

h) Quaestiones ad Theopemptum (Válaszok Theopemptos kérdéseire; 630-633/634; CPG 7696; 

PG 90, 1393 A 1-1400 D 14): Ugyanolyan stílusú és célú, de rövidebb mű, mint a Quaestiones 

ad Thalassium. A szöveg Theopemptos három, evangéliumi szöveghelyek értelmezésével 

kapcsolatos kérdésére válaszol allegórikusan, elvont etikai értelmezéssel. A bevezető röviden 

említi az ektheósist (megistenülést) mint a Jézus-hívők jutalmát. 

i) Ambigua ad Thomam (Tamás-Ambigua; 634; CPG 7605, 1; PG 91, 1032 A 1-1060 D 1):
133

 

A János-ambiguánál későbbi keletkezésű és annál jóval rövidebb gyűjtemény. Szerzői címe 

szerint „Tamáshoz, a szent emberhez” íródott.
134

 A szöveg 5 ambiguumot, nehéz passzust 

magyaráz: 1. Nazianzosi Gergely 29. beszéde 2. fejezetének részletét; 2. ugyane beszéd 18. 

fejezetének részletét; 3. ugyane beszéd 19. fejezetének részletét; 4. Gergely 30. beszéde 6. 

fejezetének részletét; 5. Ál-Areopagita Dénes 4. levelének részletét. A bevezető levél szerint 

Maximos Tamás felkérésére írta és küldte meg Tamásnak a két, „minden dicséretet meghaladó 
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szent,” Gergely és Dénes műveiben található nehéz helyek magyarázatát.
135

 Az 5. ambiguum 

némi túlzással az egész Ambigua legfontosabb darabjának nevezhető, amely közelebbről a 

monoenergizmus ellen folytatott orthodox vitában nyeri el értelmét, mivel a VII. században 

már auktoritásnak számító Ál-Areopagita Dénes 4., monoenergéta módon is értelmezett 

levelének düoenergéta olvasatát adja (fordítását ld. a Függelékben). 

j) Disputatio cum Pyrrho (Pyrrhos-vita; 645 után; CPG 7698; PG 91, 288 A 1-353 B 4): A 

híres krisztológiai vita jegyzőkönyvét, melyet az előző fejezetben életrajzi szempontból már 

ismertettünk, Sherwood, Louth és Geerard egyaránt Maximos saját művének tekinti. A szöveg 

két világosan elkülönülő részre tagolódik: az elsőben Maximos a monothelétizmus , 

a másodikban a monoenergizmus álláspontját cáfolja Pyrrhos ellenében. Pyrrhos azzal érvel a 

monothelétizmus mellett, hogy ha az akarat a természetből fakad, akkor a két  krisztusi 

természet akaratai szembekerülnek egymással, ami elgondolhatatlan; ezért az akaratot 

nem a természetből, hanem a személyből kell eredeztetni; és mivel ebből Krisztusban csak 

egy van, ezért a Megváltónak csak egyetlen akarata van. 

Maximos első nagy kifejtése ezzel szemben az anthektiké dynamis fogalmával operál: amihez 

az emberi természet a lényege folytán ragaszkodik, ahhoz Krisztus emberi természete szintén 

ragaszkodni fog; márpedig ez a ragaszkodás egyfajta működés, amely az akaraton keresztül 

nyilvánul meg; ezért az akarat nem a személyből, hanem a természetből ered. Mindkét természet 

sajátos lényege mármost a másik természet moduszaiban jut kifejeződésre – idézi fel itt 

Maximos a perichórésis elméletét is az 5. ambiguumból. A vita központi alternatíváját ezután 

így fogalmazza meg: vagy sajátos, természetből fakadó képesség az akarás is, és akkor két 

külön akaratot kell megvallanunk; vagy nem, de akkor két külön természetről sem beszélhetünk 

Krisztusban. A kettős akarat tézisének megalapozása tehát  az, hogy Krisztus akaratai 

természetből fakadó akaratok (physika thelémata); vagyis hogy folytonosság áll fenn természet 

és akarat között: az akarat a természet lényegéből nő ki, annak természetes meghosszabbítása s 

nélkülözhetetlen velejárója. Ezt esetleg megfogalmazhatjuk úgy is, hogy az akarat a természet 

természetes meghosszabbítása. Ez a kérdés azért központi, mert ha ezt a szakadásmentes  

összefüggést nem sikerül bizonyítani, akkor az emberi akarat isteni elsajátításának (oikeiósis) 

más modusza is lehetséges, amely már monothelétizmusnak nevezhető. (Ugyanez az összefüggés 

alapozza meg az akarat természetből fakadásának bizonyítását az 1. opusculumban.) Maximos 

összegzése szerint ilyenformán két teljes értékű akarat van Krisztusban, de az emberi önként 

aláveti magát az isteninek. Ez egyben mintaképül is szolgál nekünk, embereknek: úgy kell 

                                                           
135

 CC SG 48, 4-5 = PG 91, 1032 B 3-6 és 1033 B 9-13. 



64 

 

hasonlóvá válnunk Istenhez, hogy magunkévá tesszük az Ő akaratát, tehát hogy csak azt 

akarjuk, amit Ő akar. E nagy kifejtést követő részben a vita mindkét résztvevője patrisztikus 

auktoritásokat vonultat fel a saját álláspontja mellett – az érvelés e fajtája érthetővé teszi, hogy 

az egész korszak és különösen Maximos miért foglalkozott olyan elmélyülten  az atyák 

klasszikus műveinek értelmezésével: mert enélkül egy teológiai vitát nem lehetett megnyerni. 

Pyrrhos az érvek hatására már a vita közepe felé átpártol Maximos álláspontjára. A Pyrrhos-

vita elemzését ld. a 9. fejezetben, első felének fordítását a Függelékben. 

k) Opuscula theologica et polemica (Rövid teológiai és polemikus művek; 624 előtt-649; CPG 

7697; PG 91, 9 A 1-285 B 9): Az e címmel jelölt átfogó és teljesen heterogén gyűjtemény 27 

rövid és eltérő jellegű teológiai-krisztológiai iratból  áll, melyek legkorábbi darabja, a 22. 

opusculum talán még 624 előtt keletkezett, legkésőbbi szövege pedig, a 11. opusculum 649-

ben. Bár a korpusz egyes darabjai – közelebbről a végén található florilegium-szerű definíció-

felsorolások – valószínűleg nem Maximostól származnak, a művek történeti jelentősége  

óriási: mint J.-C. Larchet is rámutat, a 649-es lateráni zsinat és a 3. konstantinápolyi zsinat is 

támaszkodott megfogalmazásaikra.
136

 A gyűjtemény kiemelkedően fontos darabjai az 1., 5., 6., 

13., 14. és 18. opusculumok, melyek a krisztusi személy logikai-filozófiai elemzését nyújtják. E 

szövegeket részletesebben a 7. fejezetben mutatjuk be, fordításukat ld. a Függelékben. 

Egzegetikai művek: 

l) Expositio in psalmum LIX (A LIX. zsoltár magyarázata; 626 körül; CPG 7690; PG 90, 856-

872): Versről-versre haladó meditatív kommentár. R. Cantarella sejtése szerint Maximos nem 

véletlenül, hanem a perzsa fenyegetés aktualitása miatt választott olyan zsoltárt, amelyik éppen 

a háború veszedelmeitől való megmenekülést kéri.
137

 Bár a meditáció megírására valóban 

alkalmat adhatott a perzsa előrenyomulás, de Maximos kifejtéseiben mindenesetre nyoma sincs 

a történeti értelmezésnek: a zsoltár szövegét csak a lélek belső háborújára vonatkoztatja, melyet 

az a bűnök ellen visel, és ezért kéri a kegyelem segítségét. Már a bevezető is ilyen összefüggésben 

idézi fel a Megváltó segítségét, a megtestesülés misztériumát. A részletes magyarázat az 

indulatok (pathé) rendezetlenségeként és az érzékelés (aisthésis) testet izgató hatásaként 

azonosítja a zsoltáríró által felsorolt bajokat, és a bűnöktől való megszabadulást (katharsis tón 

hamartématón) tűzi ki a hívő céljául . Az ember eszközei  ebben a küzdelemben a test 

mortifikálása (sómatos nekrósis) és a gyakorlati filozófia (praktiké philosophia). De mindez csak 
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a Lélek által elnyert tudás (pneumatiké gnósis) megtisztító ereje és a hússá lett Ige önfeláldozása 

révén lehetséges – fejtegeti Maximos a korai aszkétikus művekkel messzemenő összhangban. 

m) Expositio orationis dominicae (A Miatyánk rövid magyarázata; 628-630; CPG 7691; PG 

90, 871-909 A 4): Rendszeres hermeneutikai-erkölcsteológiai értekezés, mely hosszabb 

teológiai bevezető után a Miatyánk szövegét lémmákra, magyarázandó szakaszokra tagolva 

idézi, s filozófiai igénnyel elemzi és értelmezi, nem egyszer több különböző, alternatív módon 

is. Általános célja megmutatni, mennyiben alapozza meg az Úr imájának szövege az emberi 

természet megistenülésének (θέωσις) teológiáját és módszertanát. A krisztológiai bevezető a 

Megváltónak tulajdonítja a theósis lehetőségének felnyitását: Jézus emberré válása (σάρκωσις) 

tette lehetővé az ember megistenülését (vö. 5. ambiguum). A mű fő részeit az indulat, a 

megkívánás és az akarat működésének elemzése, a Miatyánk középpontjában álló megbocsátás, 

kiengesztelődés fogalmának taglalása és a kísértés teológiájának felvázolása alkotják úgy, hogy 

mindezek a fogalmak többé-kevésbé koherens rendszerbe rendeződnek. Kifejezett erénytant 

csak röviden, a szeretetfogalom kapcsán tartalmaz a szöveg. Etikai programja a lélek 

tisztaságának és szuverenitásának megőrzése, az anyag szeretetétől (φιλία τῆς ὕλης) való 

elfordulás. Részletes elemzését ld. a következő fejezetben. 

Liturgikai művek: 

n) Mystagógia (Beavatás a misztériumokba; 628-630; CPG 7704; PG 91, 657-717):
138

 Maximos 

fő liturgikai műve, melyet Theocharistos
139

 felkérésére írt az istentisztelet szimbolikájáról 

avégett, hogy az utóbbi írásban is birtokolhassa Maximos szóban elhangzott tanítását. A 

szöveg bevezetésből és 24 fejezetből áll. A bevezetés név és cím szerint hivatkozik Ál-

Areopagita Szt. Dénes művére, a Peri tés ekklésiastikés hierarchiasra. Érdekes módon tartalmaz 

továbbá egy újplatonikus terminusokban megfogalmazott fundamentál-teológiai állásfoglalást, 

amely mindenekelőtt Isten – pozitív és negatív teológia általi – megismerhetetlenségét szögezi le, 

és amellyel Ch. Boudignon jogosan helyezi szembe a szöveg vége felé elhelyezett trinitológiai 

hitvallást.
140

 A mű részletes elemzését ld. a 13. fejezetben. 
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o) Computus ecclesiasticus (Egyházi időszámítás; 640-641; CPG 7706; PG 19, 1217 B 1-1280 

C 5): E – Péter patrícius felkérésére írott és ritkán olvasott – mű közvetlen  célja a böjt 

kezdetének és a Feltámadás, valamint a Yom hakkippurim (vö. 1218 C 6-11–1219 A 1 és 1237 B) 

idejének kiszámításához segédletet nyújtani. A mű egy előszóból és két főrészből áll. Mindkét 

rész egy táblázatra (kanonion) és a hozzá használati segédletül írott hosszú szövegre tagolódik, 

de a második rész jelentősen rövidebb és töredékes. Az izraelita naptár és ünnepek alapos 

ismerete (8. fejezet) és figyelemreméltó időszámítási-matematikai tudás (a szökőnapok és 

szökőévek ismerete, a holdév és a napév összevetése), valamint a biblikus történelem 

számszerűsítése voltak szükségesek ezen egyházi öröknaptár megírásához, melynek datálása a 17. 

fejezete alapján lehetséges. Kiemelkedően érdekes a 32. (Krisztus születésének, a Vízkeresztnek 

és a passiónak pontos időmeghatározása) és a 33. fejezet (az indictiók – epineméseis – számítása). 

Egyéb művek: 

p) Epistulae (Levelezés; 624-642; CPG 7699; PG 91, 363 A 1-649 C 3): A megelőző 

fejezetben is tárgyalt, kiterjedt episztoláriumból itt csak egyes, teológiai szempontból értékes 

darabokat tudunk kiemelni. Ilyen a – magyarra is lefordított (ld. 1. fejezet) – 2. levél, amely 

Sherwood szerint talán Maximos legkorábbi értekezése (címzettje Kamarás János).
141

 E hosszú 

morálteológiai fejtegetés témája az Isten és a felebarát iránti, theósishoz vezető szeretet, melyet 

Maximos – a korai aszkétikus műveivel összhangban – az aszkétikus erények beteljesedésének 

tart, szemben a kárhozatra vezető philautiával. A 4. levél szintén Jánoshoz szól az istenes 

(bűn)bánatról (lypé), amely nem engedi az indulatokat a lélekben megjelenni, hanem felemeli 

a noust, és az erényekre vezeti. A 6. levél válasz, responsio egy bizonyos János érsek kérdésére 

a lélek testetlenségéről, aminek bizonyítására Maximos – a kérésnek megfelelően szentírási és 

patrisztikus hivatkozások elhagyásával – öt fő érvet sorol fel (a lélek a test mozgatóprincípiuma; a 

lélekre nem vonatkozik a mennyiség és a minőség kategóriája stb.). A 7. levél (János paphoz) 

a lélek halál utáni intellektuális működését bizonyítja azon az alapon, hogy a diszkurzív és 

intuitív racionalitás a lélek (és nem a test) lényegéből fakadó működések. Ezt a lélekfilozófiai 

apológiát az tette szükségessé, hogy János környezetében heterodox álláspontok terjedtek a test 

feltámadás utáni állapotáról, a lélektől való függetlenségéről. A – Kamarás János kérésére 

írt – 10. levél témája az emberek közötti egyenlőtlenség oka. Maximos válasza elsősorban a 

királyi hatalom létjogosultságát igazolja, amennyiben az isteni gondviselés intézkedésének 

tekinti a társadalom rendjét szolgáló egyeduralmat. A 11. levél a leereszkedésben (synkatabasis) 

és a megtestesülésben (sarkósis) megnyilvánuló isteni megbocsátás, kiengesztelődés (katallagé) 
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mintáját állítja egy apátasszony elé egy elszökött, de visszatért apáca kapcsán, az őszinte 

megtérés (metanoia) és az Istenhez való vissszatérés (epistrophé) értékére hivatkozva. E 

morálteológiai fogalmak jól ismertek Maximos aszkétikai műveiből. A 12. levél (Johannes 

Cubiculariushoz) igen jelentős krisztológiai traktátusok sorozata, melyek közül az első nem kis 

részben újplatonikus terminusokkal írja le a Megváltó  természetét . A 13. levél (Petros 

Illoustrioshoz) rövid értekezést tartalmaz a severiánus monofizitizmus ellen, amennyiben az 

végső soron az isteni gondviselést, azaz a megtestesülést tagadja. Külön fejezet fejti ki, hogy 

„istenkáromlás azt mondani, hogy a Felkentnek csupán egyetlen természete van;” a levél  

további értekező részei pedig ennek megfelelően érvelnek az összetett krisztusi személy 

fogalma mellett. A 15. levél (Kosmas diakónushoz) is a két természet egyesülését (henósis) 

kívánja megragadni a ῾közös’ (physis) és a ῾különös’ (hypostasis) usiológiai fogalmai révén, és 

így megalkotni a krisztusi személy logikailag taglalt és védhető elméletét az Opusculában is 

visszatérő módon. Sevéros tévedése e téren a személy és a természet azonosítása – állítja 

Maximos egy külön kis értekezésben a levélen belül. Az iratot rövid orthodox krisztológiai 

hitvallás zárja. A 17. levél (Ioulianos Scholastikoshoz) állásfoglalás arról, hogy Krisztus a 

megtestesülés után is megőrzi mindkét természetét. A 20. levél újabb aszkétikus irat Marinos 

paphoz. – A Levelezés érdekessége összességében véve az, hogy testközelből: barátaival, 

tanítványaival, elöljáróival  való kétoldalú kapcsolatában mutatja meg Maximost és 

gondolkodását hétköznapi, egyházi és politikai élethelyzetekben, melyekben mindenütt 

kirajzolódnak a személyes érzések és viszonyok, a baráti érzület és a szeretet. A Hitvalló a 

leveleiben továbbá mindig meglátja és megragadja az alkalmat a spirituális és dogmatikai 

útmutatásra – e két terület az ő szemében ugyanis nem különül el egymástól, hanem összeköti 

őket az imitatio Dei elve. A Levelezés legjellegzetesebb vonásának e dogmatikai érdeklődés 

dominanciája látszik. 

q) Scholia in Corpus Dionysiacum (Dénes-scholionok; ?; CPG 7708; a PG 4, 15-432 és 527-

576 szövege nem releváns): Miután a Corpus Dionysiacum  (CD) és a hozzá írott scholionok 

kutatása egészen különálló terület, ezért itt csak a legszükségesebbek közlésére szorítkozunk. 

A CD kommentárjának kialakulásáról és hagyományozódásáról általában lásd B. Suchla 

bevezetőjét a Corpus Dionysiacum IV/1-es kötetéhez .
142

 E scholionok nagyobbrészt  

Scythopolisi János tollából származnak, amint ezt P. Rorem és J. C. Lamoreaux Scholia-
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 CD IV/1 = Suchla, B. R., ed., Corpus Dionysiacum IV/1: Ioannis Scythopolitani prologus et scholia in 
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fordítása is állítja és bizonyítja.
143

 A Scholia  kisebb részének szerzői  Hitvalló  Maximos, 

Geórgios Pachymerés és mások voltak. A Maximosnak tulajdonítható scholionokat Suchla a 

CD IV/1 kritikai apparátusában külön tünteti fel.
144

 

r) Vita Virginis (Szűz Mária élete; 626 előtt; CPG 7712; CSCO 21 [ógrúz fordítás] és 22 [ógrúz 

fordítás francia fordítása]): Csak Euthymos Hagiorités 980 körül, az Athos-hegyen készült 

ógrúz fordításában fennmaradt, tekintélyes hosszúságú, 134 fejezetre tagolt hagiográfiai mű (a 

fordító a szöveg utolsó mondatában azonosítja magát és a fordítás helyszínét). A fordítás 12 grúz 

kéziratban maradt fenn részben vagy egészben, ami tekintélyes elterjedtségről tanúskodik. A 

szerkesztő, M.-J. van Esbroeck gyakorlatilag bizonyosnak tekinti, hogy az (elveszett) eredeti 

– a fordítás címének megfelelően: „írta boldog Maximos atyánk, a filozófus és hitvalló” – 

valóban Maximosnak tulajdonítható, és tartalmi ismertetőjegyek alapján 626 előttre datálja a 

mű keletkezését. Miután Maximos így viszonylag fiatal korában írhatta a Vita Virginist, ezért e 

szöveg nem lehet a válasza az őt ért mariológiai vádra, melyről a szír források számolnak be. 

Maximos krisztológiája jól felismerhető e rajongó dicséret formáját öltő Mária-életrajzban: a 

20. és a 60. fejezet szerint Krisztus két természet egy személyben; a 124. fejezet szerint pedig 

a gyermek Jézus ember módjára szívta magába az anyatejet – ami bizonyítja emberi természetét 

(vö. 5. ambiguum). A Vita Virginis teológiai sajátossága a Szűz hangsúlyos felemelése az emberi 

természet fölé (pl. 131. fejezet). 

4. Problematikus művek. Mint az előző fejezetben jeleztük, bizonyos mértékig Maximos saját 

művének tekinthető a Pyrrhos-vitán kívül a Disputatio Bizyae is. Ugyanott említettük azt is, 

hogy R. Riedinger szerint Maximosnak a lateráni zsinat dokumentumainak megírásában is 

bizonyosan volt szerepe. Nehéz megállapítani azonban, hogy ezekből a szövegekből pontosan 

mit vagy mennyit írt szerzőnk. A dubia kategóriájába tartozik még a Capita gnostica (CPG 

7707, 11) címen ismert szöveg, melyet S. L. Epifanovič adott ki Kijevben majdnem száz évvel 

ezelőtt.
145

 P. Sherwood némi megfontolás után elveti Maximos szerzőségét, Louth atya meg 

sem említi. A Patrologia Maximos-köteteiben szerepel továbbá még néhány mű, amely a 

kutatás mai állása szerint egyértelműen spurium. Ilyenek különösen az Opusculum de anima, 
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amely egy III. századi homília későbbi átdolgozása;
146

 az M. B. Phillips vizsgálta Loci 

communes;
147

 a – Capita quindecim kapcsán már említett – 500 fejezet (Diversa capita ad 

theologiam et oeconomiam spectantia); valamint a Hymni. A további, a PG 90-91-ben 

tartalmazott műveket nem tekintjük autentikusnak. – A korrajz, az életrajz  és az életmű 

bemutatása után most rátérünk Maximos teológiájának részletes elemzésére. Kifejtésünk a 

fiatalkori művektől, a korai morálteológiától halad az érett kori művek rendszeres teológiája 

felé, a központi krisztológiai tematikától a pneumatológián és a teológiai antropológián, 

a misztikus unió elméletén át a liturgika irányába. Bevezetésként a Hitvalló teológiájának 

mintegy madártávlati képét próbáljuk meg felvázolni A Miatyánk rövid magyarázata c. 

művén keresztül. 
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 V. kötet, 7717. tétel, Nota és I. kötet, 1773. tétel, Nota. 
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5. Bevezetés Maximos teológiájába A Miatyánk rövid magyarázata segítségével 

 

1. Propozíció. A Miatyánk rövid magyarázata (Εἰς τὴν προσευχὴν τοῦ Πάτερ ἡμῶν ἑρμηνεία 

σύντομος, Orationis dominicae brevis expositio) az Úr imájának filozófiai igényű értelmezése, 

Maximos korai teológiájának és etikájának összefoglalása , ezért kiválóan alkalmas arra, 

hogy a maximosi életműbe való tematikus bevezetésként szolgáljon . A Miatyánk rövid 

magyarázata ötvözi magában a szentírásmagyarázat, a morálfilozófia , a tételes ortodox 

szentháromság-teológia, a keresztény apologetika, valamint a misztikus initiatio, bevezetés 

elemeit, és különösen sokat mond az indulat, megkívánás, akarat, szeretet és megbocsátás etikai 

fogalmairól annak megfelelően, ahogyan ezek a kolostori élet közegében kikristályosodtak egy 

elmélkedésre hajló, az ókeresztény teológiai hagyományt kiválóan ismerő, ihletett mester 

gondolkodásában. E körülbelül 25 oldalas, mondattan, érvelés és eszmeiség síkján is igen nehéz 

írás filozófiai-teológiai elemzését a P. Van Deun szerkesztette kritikai kiadás szövege alapján 

(Maximi Confessoris opuscula exegetica duo) kíséreljük meg.
148

 

2. A mű eredetisége és keletkezési dátuma, a keletkezés körülményei, a mű műfaja. A mű 

eredetiségéhez nem fér kétség.
149

 A datálás terén P. Sherwood klasszikus álláspontját fogadjuk 

el, mely szerint a mester 628-630 között írta e művét.
150

 A jeles francia Maximos-kutató, J.-C. 

Larchet körülbelül ugyanígy datálja a művet.
151

 A mű címe megjelöli műfaját: magyarázat. 

Szentírásértelmező, hermeneutikai műről van tehát szó. Ez Maximos kedvelt műfaja – láttuk, 

hogy műveinek túlnyomó része vagy a Biblia, vagy egyes egyházatyák nehéz passzusaihoz írott 

magyarázat. A maximosi értelmezések témája ezért eleve adott, sőt, hivatkozási keretük is 

– amit különösen az egyetemes zsinati kánonok, valamint Ál-Areopagita Szt. Dénes és a 

kappadókiai atyák teológiája alkotnak –, de gondolatmenetük önálló, eredeti és filozófiailag 

megalapozott. A Miatyánk rövid magyarázata e hermeneutikai alapkarakterét  műfaji 

szempontból kiegészíti az erényre buzdító, parainetikus jellege, amely abban is  

megnyilvánul, hogy az egyes szám első személyű, alázatos hangvételű fejtegetés rendszeresen 

átvált többes szám első személyű felszólításba, s ennyiben önmegszólító jellegű is. Ez a  

műfaji sokszínűség Maximos több korai művét jellemzi, így a Fejezetek a szeretetrőlt és az 
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Aszkétikus beszélgetést is. A Miatyánk rövid magyarázatáról el kell még mondani, hogy 

hagyományosan párba állítják Az 59. zsoltár magyarázatával (Expositio in psalmum LIX), 

amely még rövidebb. 

3. A címzett személye és a mű megírásának oka. A pontos cím szerint a mű egy megnevezetlen 

Krisztus-szerető személy (tina philochriston) számára készült.
152

 A szöveg jellegéből és az 

Aszkétikus beszélgetés c. Maximos-mű gondolatmenetéhez való hasonlóságából talán arra 

következtethetünk, hogy az ismeretlen címzett egy szerzetestestvér. A bevezető szakasz szerint 

az ösztönözte a szerzőt a mű elkészítésére, hogy levelet kapott megnevezetlen elöljárótól, 

melyben az felszólította őt a Miatyánk magyarázatának megírására. Bár ez bizonyára így volt, 

rá kell mutatnunk, hogy Maximos majdnem minden műve elején olvashatunk ilyen szabadkozást, 

mely szerint nem saját jószántából ír, hanem felszólításra, amelynek a szerzetesi engedelmesség 

jegyében tesz eleget. Másutt ebben a szakaszban Maximos még előre elnézést is kér műve maga 

vélelmezte gyengesége miatt – ez itt (szerencsére) elmarad. A mű mindenesetre a patrisztikus 

korban óriási méreteket öltő levélírásnak, intenzív levelezési szokásoknak köszönheti születését. 

4. A mű felépítése és módszertana. A mű világosan három fő részre tagolódik: egy rövidebb, 

előszószerű rész indokolja a mű megírását, és megjelöli eszmei célkitűzését. Ezt egy teológiai 

bevezető követi, mely a megváltás művének hét misztériumát azonosítja és fejti ki a Miatyánk 

tanításában. Ez a rész az kérő ima (proseuché), illetve ígérő ima, fogadalom (euché) fogalmainak 

elkülönítésével zárul, s ezzel bevezeti a harmadik, legfontosabb részt. Maximos itt sorról-

sorra haladva értelmezi az ima szövegét, összesen öt lémmára, idézetre bontva fel azt, melyek 

közül messze a legnagyobb figyelmet az ima első sora kapja. A kifejtés módszere az 

allegorikus magyarázat. Ezt az teszi szükségessé, hogy Maximos – mint ő maga közli – nem 

azt fogja írni, amit gondol, hanem azt, ami Isten akarata. Az is teni  akarat  az  ember  

vonatkozásában  lényegi leg  a megvál tás ,  amit  Maximos az  emberi  természet  

megistenüléseként határoz meg. Így a theósis, megistenülés lesz a mű teológiai célfogalma, 

ahová a fejtegetés végül eljut. E megistenülés elérése végett kell megismerni az Úr imájának 

jelentését is. Az ima megértését az teszi nehézzé, hogy a Miatyánk az egész megváltásteológia 

lényegét tartalmazza ugyan, de misztikus módon elrejtve. Ez teszi szükségessé az allegorizáló 

értelmezési módszert, amely így végső soron a mű teológiai célkitűzéséből következik. 

5. A megváltásteológiai bevezető. A Miatyánk Maximos olvasatában hét krisztusi misztériumra 

tanít, illetve ezeket kéri adományként az Atyaistentől, aki Krisztuson mint közvetítőn keresztül 

adja ajándékait: 1. teológia (ezt Maximos lényegileg a szentháromságtan megértésére  
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vonatkoztatja); 2. kegyelmi adopció (hyiothesian en chariti); 3. angyalokkal való egyenrangúság 

(isotimian); 4. örök életben való részesülés; 5. az emberi természet megújulása (apokatastasin); 

6. a bűn törvényének feloldása (katalysin); és 7. a gonosz zsarnokságának megszüntetése 

(kathairesin). Maximos lineárisan előrehaladó elemzése ebben a sorrendben fog azonosítani 

kegyelmi adományokra irányuló kéréseket a Miatyánk szövegében. 

Az első, szentháromságteológiai tanítás a háromság lényegi egységét és egységben való  

cselekvését tartalmazza az Ige hússá válása (sarkósin) után is, jóllehet a három személy közül 

egyedül a Fiú lett emberré. E dogmatikai tanítást részletesebben kidolgozza a Quaestiones ad 

Thalassium egy pneumatológiai szöveghelye (60. kérdés, Krisztus misztériumáról, PG 90, 

különösen 624 B 7-C 4).
153

 A második tanítás – mely szerint a Fiú közvetítése révén az Atya 

kegyelemből saját gyermekeiként adoptálja a hívőket – arra az alapvető s Maximos misztikus 

teológiájának magvát alkotó tézisre támaszkodik, hogy Krisztus leereszkedése (synkatabasis) 

az ember felistenülése (theósis). Maximos ezt különösen elmélyülten fejtegeti két fő művében, 

az Ambigua ad Thomamban és az Ambigua ad Johannemben. A harmadik tanítás szerint az 

emberi természet a megváltás műve révén azonos rangra emelkedett az angyalival, és kilátása 

nyílik további emelkedésre az Istennel való misztikus unióban. Ez az elgondolás, mely szerint 

egy adott természet ki tud lépni a maga kijelölt helyéből a létezők hierarchikus skáláján, és el 

tud mozdulni felfelé, feltehetőleg Ál-Areopagita Szt. Dénes angyaltanából, rajta keresztül pedig 

Proklos ontológiájából származik.
154

 A negyedik tanítás az imában kért mindennapi kenyér 

allegorikus értelmezése istenné tevő szellemi eledelként – ez a tan és kérés tehát ismét a theósis 

elméletéhez kapcsolódik. Az ötödik tanítás az emberi természet helyre- vagy visszaállítása az 

eredeti, bűnbeesés előtti állapotába, ami lényegileg az akarat indulatmentességének , 

szentségének megvalósítását jelenti. A két utolsó tanítást Maximos a Miatyánk záró soraiban 

találja: a hatodik Krisztus fogantatásának gyönyör (hédoné) nélküli , természetfeletti  

moduszában olyan erőt lát, mely a hívőt is felszabadítja a bűn törvénye alól – a mester itt (mint 

erkölcsteológiai műveiben mindenütt) végső soron hallgatólagosan azonosítja  a bűnt a 

gyönyörrel. Ezért Krisztus követése: a gyönyörről való lemondás az e világot irányító törvény 

alóli felszabadulás – ez a tétel egyben Maximos monasztikus erénytanának összefoglalása is. A 
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hetedik tanítás szerint Krisztus mindezek révén legyőzte a gonoszt, azaz kiváltotta  az 

emberiséget a gonosz hatalmából, lehetővé téve a feltámadást. 

A rövid bevezető tartalmából látható, hogy a Miatyánk Maximos meggyőződése szerint valóban 

a keresztény tanítás minden lényegesebb elemének logikus-hierarchikus rendbe való állítása, 

amennyiben az első, ortodox szentháromságtani tézis alapjára helyezi el a megváltástant, a 

morálteológiát és az eszkatológiát, a kezdetektől, Istentől mint a világ princípiumától halad a 

világ végéig. Miután azonban e tanok misztikus módon fogalmazódnak meg a Miatyánkban, 

ezért részletes allegorikus magyarázat szükséges az imához, melynek elmondása és meditatív 

feldolgozása – sugallja Maximos – valóságosan javítja az erkölcsi habitust, és közelebb visz 

Istenhez, sőt, részesít Istenben. 

6. A részletes értelmezés: Szentháromság-teológia. Az imát bevezető megszólítás és első két 

kérés („szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod”) egzegetikai kiindulópontja az 

az – első közelítésben erősen allegorizálónak tűnő – tézis, hogy ‘Isten neve’ alatt Jézus Krisztus 

értendő, ‘Isten országa’ alatt pedig a Szentlélek . Mint Maximos világossá teszi, az első 

azonosítás filológiai-teológiai alapja az, hogy az ima Istent mint Atyát szólítja meg, az ‘Atya’ 

névből pedig az következik, hogy Istennek van Fia. E kauzális összefüggés  értelmében 

mondható, hogy az Atyaisten ‘neve’ a Fiú (mivel a Fiúról ismerni meg az Atyát). A második 

azonosítás egzegetikai alapja az, hogy egy (meg nem határozott) evangéliumi szöveghelyen 

a ‘Szentlélek’ terminus szerepel olyan szövegösszefüggésben, amilyenben itt az ‘ország’ 

(pontosabban ‘királyság,’ basileia) szó. E második értelmezés gyengébben megalapozott 

ugyan, Maximos teológiai indítékai mégis érthetőek: az Úr imájának mindenekelőtt Isten 

létmódját kell megmutatnia, mert Ő az az ok és alap, melyen minden további létező áll. 

Ez a bevezető megfontolás tehát igazolni törekszik, hogy Istenben három személy van, de e 

tétel fejtegetésébe belefűz fundamentálteológiai, Isten ontológiájával kapcsolatos téziseket is. 

Ez a tárgyalási mód rend eltér a szokásostól,  amennyiben a keresztény teológia rendszeres 

kifejtés esetén más logikai rendben halad előre: az alapteológiára építi rá a trinitológiát, és nem 

vegyíti, hanem mintegy kauzális összefüggésben állónak tekinti a kettőt. Ál-Areopagita Szt. 

Dénes például az Isten neveiben éppúgy az isteni ‘mag’ jellemzése után tér rá az isteni 

személyek tanára, mint a Summa theologiaet író Aquinói Szt. Tamás. Maximos gondolatmenete 

viszont a Miatyánk szövegét követi, ezért az ‘Atya’ megszólítás meghatározta trinitológiai 

kiindulásba kénytelen beleszőni azt a két klasszikus fundamentálteológiai tételt, melyek szerint 

Isten minden létező hatóoka (archés) és örökkévaló. 
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Érdemes továbbá arra is rámutatni, hogy Maximos elemzése első közelítésben eltekint az ‘Atya’ 

megszólítás birtokjelétől: Istent először mint a Fiúisten atyját és nem mint az ember (adoptáló) 

atyját tárgyalja, holott a biblikus szöveg kifejezetten erről az aspektusról szól. Az Atyaistent 

mint az emberi nem atyját csak második közelítésben veszi majd tekintetbe, igaz ugyan, hogy 

ekkor szinte az egész egzegézis legfontosabb morálteológiai gondolatmenetét fogja alapozni 

rá. Ez a némileg erőltetett sorrend annak jele, hogy Maximos a Miatyánk elemzésében meg 

akarja ragadni a lehetőséget arra, hogy a lehető legrendszeresebben adja elő teológiáját, amely 

ilyen módon a sajátosan keresztény istenfogalomtól tud kiindulni. 

A gondolatmenetet lezáró teológiai összegzés is a három személy egylényegűségét hangsúlyozza: 

„Ehhez az imádsághoz hozzákezdve tehát rávezettetünk arra, hogy tiszteljük az egylényegű és 

lényegfeletti Háromságot mint létrejöttünk létesítő okát [poiétikén aitian].”
155

 A Miatyánk tehát 

Maximos szerint már nyitó soraiban tartalmazza az egyetemes zsinatok (különösen Nikaia és 

Chalkédón) orthodox teológiáját a Szentháromság egylényegűségéről (homoousion). A második 

helyen szereplő lényegfelettiség (hyperousion) mint isteni attribútum azonban az imént említett 

Szt. Dénes teológiájából származik (vö. Isten nevei, passim), és azon keresztül az újplatonikus 

metafizikából ered: proklosi, plótinosi (illetve végső soron platóni) eredetű, bár a Maximos 

által kiválóan ismert kappadókiai atyák teológiájának is alaptézise Isten felfoghatatlansága 

(vö. Nyssai Szt. Gergely: Nagy kateketikus beszéd 3, Nazianzosi Szt. Gergely: 2. beszéd 

a teológiáról). Maga a hyperousios (‘lényegfeletti’) terminus mindenesetre poszt-klasszikus 

kori, az újplatonikus (meta)-ontológia terminológiájához tartozik, és a Dénes több művét 

is (4. levél, Isten nevei) részletesen magyarázó Maximos szókincsébe egészen bizonyosan 

az Isten neveiből kerül. 

7. Kegyelmi adopció és az akarat szentsége. A következő szakaszban Maximos litterális (szó 

szerinti) értelemben tárgyalja az ‘Atyánk’ megszólítás teológiáját, a kegyelmi örökbefogadás 

elméletét és az ebből fakadó imitációs erkölcstant. Ezzel indul az egész mű legnagyobb ívű 

gondolatmenete, amely morálteológiát, szentháromság-teológiát és keresztény apologetikát 

ötvöz egymással. Maximos szerint a kegyelmi adopcióval Isten mindenekelőtt arra ad alkalmat 

nekünk, hogy erényeit imitáljuk. Az Atya nevének  megszentelésére irányuló imakérés 

ugyanezzel kapcsolatos: e megszentelés lényegileg az emberi akarat megszentelődése. Mint 

Maximos írja, 

Szentnek nyilván azáltal tartjuk a mennyei, kegyelem általi Atyánk nevét, hogy megöljük az  

anyaghoz kapcsolódó megkívánást [epithymian] és megtisztulunk a pusztító indulatoktól [pathón], 

mert a megszentelődés [hagiasmos] nem más, mint az érzékelésből kiinduló megkívánás [kat’ 
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aisthésin tés epithymias] teljes mozdulatlansága s elpusztulása; melybe ha egyszer átkerülünk, 

elaltatjuk a lelki fellobbanás [thymou] illetlen csaholásait, mivel már nincs bennünk a fellobbanást 

kiváltó és annak sajátos gyönyöreiért való küzdelemre buzdító megkívánás...
156

 

Ez a passzus, mely csupán megelőlegezi a szöveg fő morálteológiai fejtegetését, Maximos 

szerzetesi erénytanának szinte minden lényeges elemét tartalmazza a tőle megszokott logikai 

összefüggésben: az Isten iránti szeretet ama fajtája, mely megadhatja az istenné válást (theósis), 

az erkölcsi megtisztulás az indulatok (pathos), lelki fellobbanások (thymos) és megkívánások 

(epithymia) megszüntetése révén. Evangéliumi, Krisztus paraboláiban megalapozott s a platóni 

morálfilozófiával is összhangban álló összefüggés megfogalmazása ez: a morál általi istenismeret 

tana, mely szerint Isten megismerésére és a vele való misztikus unióra az erkölcsi erények 

képesítenek. 

Az erényesség útjában három nagy akadály áll: a megkívánás, a lelki fellobbanás és az indulat. 

A Maximos előadta oksági összefüggés szerint különösen az érzéki megkívánás váltja ki a lelki 

fellobbanást: az epithymiából („rálobbanás”) lesz a thymos. Ezért minden erkölcsi erény 

megalapozásaként először is a megkívánást kell kioltanunk magunkban. E kioltás vagy lemondás 

eredményeként érhető el az ideális erkölcsi habitus, amely az itteni fejtegetés szerint a szelídség 

(praotés). 

A szelídség mint erkölcsi kiválóság jellemzésében Maximos felismerhetően aristotelési és 

evagrios pontikosi elemeket egyesít, amikor így ír: „a szelíd  személy középen  marad a 

dicséretek és a rágalmak között indulatmentesen [apathés].”
157

 E tételben aristotelési mozzanat 

az erény közép-jellege, amennyiben a Filozófus szerint az erény „középhatár két erkölcsi rossz 

között, melyek egyike a túlzásból, másika a túl kevésből ered;”
158

 Evagrios Pontikosnak pedig 

az apatheia, indulatmentesség mint ideális erkölcsi alaphabitus, etikai célfogalom köszönhető (vö. 

De oratione 4; 30; 37; 50; s különösen 52 és 55 stb.).
159

 A szelídség erényének elsajátítása 

Maximos szerint mármost az értelem felszabadítását eredményezi az indulatok és gyönyörök 

okozta rabságból. 

8. A csupasz ész értelmi szemlélete. A szelídség erkölcsi erényének gyakorlása tehát intellektuális 

síkon is jótékonyan hat, amennyiben a testiség – mint a görög terminológia mondja: a ‘hús’ – 

hatása alól kivonja az értelmet, melyet az indulat, a megkívánás és az érzéki gyönyör egyaránt 
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elködösítenek. Az értelem, racionalitás (logos) a szelíd habitusban megjelenő istenképiség 

hatására képessé válik a tisztán szellemi valóság (noétón) észlelésére  – mint Maximos 

fogalmaz, az emberi természet ekkor „az erény bősége által” mintegy „levetkőzi a testet,”
160

 

és a puszta értelemre redukálódik. Ez a csupasz ész (gymnos nous) vagy értelem maximosi 

elmélete. 

Maximos e művében nem különbözteti meg világosan egymástól az észt (nous) és az értelmet 

vagy racionalitást (logos). Az előbbi a klasszikus görög lélekfilozófiában a lélek legmagasabb 

rendű intellektuális képessége – ez képes Platón szerint a tisztán szellemi természetű ideák 

közvetlen szemléletére, illetve Aristotelés szerint a közvetlen lényeglátó  intuícióra az 

érzékelés során. A logos terminus jelentése kevésbé meghatározott, a maximosi szóhasználatban 

– úgy tűnik – általánosságban jelöli meg az értelmi képességeket, ezért talán helyesebb  

‘racionalitás’-nak fordítani. A sajátosan maximosi elgondolásban kifejezetten az érzékiség 

befolyása alól szabadul fel az ész vagy az értelem,  és ezáltal válik képessé a tiszta értelmi 

szemléletre (visio intellectualis, intellektuelle Anschauung). E szemléletet  Maximos 

egyszerűként, azaz részek nélküliként jellemzi: az észlelés ilyenkor egyetlen aktussal, nem-

diszkurzív módon ért meg, tehát intuitív. Ez tulajdonképpen az isteni észlelés modusza – ezért 

is mondja szerzőnk, hogy ebben az állapotban az ész a lényegfeletti értelemmel (vagy Igével, 

hyperousiói logói), azaz Istennel van együtt. 

9. Az erkölcsök fiziológiája. Maximos tehát végső soron az apatheiában, a zavartalan 

indulatmentesség alaphabitusában határozza meg az értelmi képességek ilyen működésének 

feltételét erkölcstani oldalról. Az egyházatya a gondolatmenet e pontján részletesebben 

is indokolja értelem és érzékelés kölcsönhatását. Ezt a vázlatos elméletet erkölcsfiziológiának 

nevezhetjük. Eszerint a megkívánás miatt keletkező indulat (to kat’ epithymian pathos) a szív 

körüli levegő (pneumatos) kiterjedését vagy kiáradását (diachysin) okozza, a lendületbe jövő 

fellobbanás (to thymikon) pedig a vér forrását (haimatos de zesin). Miután az értelem együtt 

változik (synalloioumenos) ezek állhatatlan változásaival, ezért hosszabb távon a szolgájuk lesz. 

Ez a részletesebben ki nem dolgozott elgondolás legalábbis az ész vagy értelem meghatározatlan 

fokú flexibilitását tételezi fel, hiszen ha az ész a testi állapotok változását is követi, de az  

anyagtalan valóságot is képes észlelni, akkor szinte kettős természetűnek fog tűnni, tehát nem 

lesz világos a mibenléte. Maximost azonban itt nem az ész szubsztancialitásának elméleti kérdése 

érdekli, hanem a gyakorlati filozófia területén keresi azt a tapasztalatban megalapozott eljárást, 

mely által az ember megtalálhatja az üdvözítő közösséget Istennel. Az Istennel való unió 
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letéteményese az emberben szerzőnk szerint az értelem: ez Isten képmása, ennek rendelődik alá 

a lélek (psyché) a maga alacsonyabbrendű működéseivel, s az ideális erkölcsi habitus kialakítása 

után ez határozza meg az akaratot is. Az értelem a kolostori élet közegében szerzett, meditatívan 

feldolgozott tapasztalat szerint az apatheia révén tud istenalakúvá (theoeidés) válni, ekkor 

részesülhet isteni tudásban (gnósei theia), így juthat el majd a theósis állapotába. 

10. Keresztény apologetika. Az értelem és akarat ideális állapotában jut a hívő a helyes (azaz 

keresztény) istenfogalom birtokába – állítja az értekezés következő tematikus egysége. Krisztus 

követőjének lelkivilágában nem lesz indulat, gondolkodásában pedig nem lesz „se hellén, se 

zsidó” elem.
161

 Ez tisztán teológiai követelés szerzőnk részéről, mely a keresztény hit egyik 

fő specifikumát, a szentháromság-teológiát kívánja elhatárolni a görög politeizmustól és az 

izraelita monoteizmustól. Maximos ezt a doktrinális tisztaságot, elkülönítést ugyanolyan 

fontosnak látja, mint az erkölcsi megtisztulást. A politeizmustól való elhatárolódás hitvédelmi 

jelentősége világos, ezen a téren a tudós atyának nincs nehéz dolga, az érveket nem kell sokáig 

keresnie. A judaizmussal való (tisztán apologetikus) szembesülés azonban sokkal nehezebb 

érvelési feladat, melyet a mester véleményem szerint nem is tudott igazán meggyőzően  

megoldani. 

Maximos álláspontja szerint ugyanis az izraelita istenfogalom nem tartalmazza eleve az 

értelem (logou) és az élet attribútumait, tehát az Igét és a Szellemet. Szerzőnk ezeket az 

attribútumokat a judaizmusban az isteni princípiumhoz utólag hozzáadottnak tekinti, melyek 

nem lényegileg vannak meg abban, hanem csupán járulékosan,  részesülés útján (methexei) 

kapcsolódnak  hozzá: „[Isten így] csak mint járulékos minőséget [pepoiómenon] kapja az 

értelmet és a szellemet, de nem valóságos észként és értelemként és szellemként [nous kai logos 

kai pneuma].”
162

 Akik ellenben az igazságot kegyelmi elhivatás révén, hit által (klései charitos, 

kata pistin) ismerték meg (tehát a keresztények) – folytatja –, azok egyetlen isteni természetben 

három isteni személyt szemlélnek lényegi egységben. De ezt sajnos nem tekinthetjük filozófiai 

érvnek, hisz ez a hitelőzményre való hivatkozás, logikai szempontból nézve petitio principii. 

Maximos apologetikus gondolatmenete ettől függetlenül ezen a ponton újabb, nagy ívű 

fundamentálteológiai és trinitológiai fejtegetésbe torkollik, melynek során szerzőnk immár 

tisztán elméleti síkon kívánja végső terminológiai és logikai pontossággal meghatározni  

egység és hármasság viszonyát  Istenben. Isten egységét  (monas) a következőképpen 

jellemzi: „kiváltképpen  önmaga által  létező  szubsztancia [ousia kyriós authyparktos] és 
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valóságosan önmaga által hatalmas hatóerő.”
163

 Hangsúlyozza ugyanakkor, hogy az egység 

nem oka a háromságnak, hanem az utóbbi ugyanolyan eredendően van Istenben, mint az 

egység; és hogy az egység nem is hordozó alanya a háromságnak, mert emez nem járulékos 

tulajdonság. Ezzel gyakorlatilag azt mondjuk, hogy Istenben  az egység és a háromság nem 

különböznek egymástól, hanem egységben vannak. Maximos megfogalmazása szerint pusztán 

aspektuális megkülönböztetésről van szó: 

ugyanazt valóságos egységként és háromságként megnevezve és elgondolva [tiszteljük] egyfelől a 

lényeg értelmi elve szempontjából [kat’ ousian logói], másfelől a fennállás modusza szempontjából 

[kath’ hyparxin tropói]: ugyanazt teljes egységként, amelyet nem osztanak fel a személyek [tais 

hypostasesi], és ugyanazt teljes háromságként, mely nem folyik össze az egységgel.
164

 

E fontos passzus kulcsterminusa a Maximos által gyakran használt logikai elkülönítő eszköz, 

a logos–tropos (‘értelmi elv, lényeg’–‘modusz’) fogalompár. E tétel szerint Istenben végső 

soron az egység dominál , mivel a lényeg (logói) egy, bár ez az egyetlen lényeg három 

módozatban (tropói) áll fenn. Maximos azonban összességében véve szemmel láthatólag arra 

törekszik, hogy dialektikailag kiegyensúlyozza Isten egységét  és háromságát. Ezért azt 

mondhatjuk, hogy kevésbé hangsúlyozza az isteni egység fundamentum-jellegét, mint Ál-

Areopagita Szt. Dénes az Isten neveiben, e Maximos számára igen fontos forrásszövegben, 

ahol az ultra-transzcendens isteni mag alap-jellegű, az isteni személyek  pedig felület-

jellegűek. Maximos szemében az isteni személyek örökkévalósága, eredendősége az a fő 

filozófiai érv, melynek alapján Isten egysége és háromsága kiegyensúlyozható, egységben 

szemlélhető. 

A maximosi trinitológia részletes és logikailag igen pontos kidolgozása, meghatározott  

szempontból vett egyensúlya sem feledtetheti azonban, hogy mindez itt végső soron 

apologetikai szövegösszefüggésben áll azzal a céllal, hogy igazolja egyfelől a politeizmus, 

másfelől  a judaizmus istenfogalmának filozófiai-teológiai  tarthatatlanságát . Bár ez a 

szentháromság-teológia belsőleg koherens, mégis azt kell mondanunk, hogy ez még nem 

teszi logikailag tarthatatlanná az izraelita istenfogalmat (melyről egyébként már maga a 

Biblia alapján sem állítható, hogy pusztán  járulékosan  tulajdonítana Istennek értelmet 

és életet). Álláspontom szerint ezért ez az apologetika csupán részben sikeres, jóllehet a  

maximosi szentháromság-teológia igen értékes kifejtését tartalmazza. 

11. Morálteológiai összegzés. A krisztusi mintára felépülő teológia tehát dogmatikailag és 

etikailag egyaránt meghatározott – sőt, Maximos azt sugallja, hogy ez a dogmatika és ez az 

                                                           
163

 455-456. sor = CC SG 23, 53-54 = PG 90, 892 D 9-10. 
164

 462-465. sor = CC SG 23, 55 = PG 90, 892 D 15-893 A 4. 



79 

 

etika szervesen kapcsolódnak egymáshoz, következnek egymásból, csak együtt lehetségesek. 

A „Szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod” sorok hosszas értelmezésének 

összegzése ezután aforizmatikus tömörséggel fogalmazza meg újra a keresztény erkölcsteológiai 

követelmények lényegét: 

Tisztítsuk meg tehát magunkat a test és a szellem minden szennyétől, hogy az isteni nevet  

megszenteljük, és oltsuk ki az indulatokkal szemben [tois pathesin] illetlenül semlegességet 

színlelő megkívánást [epithymia], s kötözzük meg értelemmel a gyönyörökre vadul rárohanó 

fellobbanást [καὶ λόγῷ ταῖς ἡδοναῖς ἀτάκτως ἐπιμαινόμενον τὸν θυμὸν καταδήσωμεν], hogy az 

Atyaisten szelídségünk révén megjelenő királyságát [τὴν τοῦ Θεοῦ  καὶ Πατρὸς βασιλεῖαν] 

befogadhassuk.
165

 

Maximos értelmezése szerint az isteni név megszentelése a hívő racionalitásának, értelmének 

uralma a saját rendezetlen vagy erkölcstelen  lelki mozgásai  fölött, és ezen önuralom 

megvalósítása jelenti Isten országának eljövetelét. A két magyarázott imakérés tehát valójában 

ok-okozati összefüggésben áll egymással. Ugyanez a morálteológiai gondolatmenet folytatódik 

a Miatyánk következő sorainak elemzésében is, mely szerint a megkívánást úgyszólván 

felfelé kell terelnünk, és az ész Isten iránti szellemi vágyává (pothos) kell szublimálnunk. 

Ez Maximos programja a lélek tisztaságának és szuverenitásának megőrzésére, melyet itt 

– csakúgy mint az Aszkétikus beszélgetésben és a Fejezetek a szeretetrőlben – kiegészít 

az interperszonális kapcsolatok legfontosabb szabályozása, a megbocsátás (aphesis) tana. 

12. Megbocsátás és kiengesztelődés. Ezzel a Miatyánk központi kéréséhez, és egyben Maximos 

művének talán legemlékezetesebb s erkölcsiségünkben legközvetlenebbül hasznosítható részéhez 

érkeztünk. Az atya felfogásában  e sor értelmezésének kulcsa az, hogy a megbocsátás 

sikerességének feltétele az apatheia, az indulatmentesség erkölcsi alaphabitusa. Másként 

szólva, csak az az ember tud megbocsátani, aki már elérte az apatheia állapotát , akinek 

akaratát nem a világ kísértései határozzák meg, hanem az isteni akarat. Ez konkrétan azt jelenti, 

hogy egyfelől a harag elsődleges indulatától, másfelől a rossz emlékek gerjesztette másodlagos 

emocionális állapotoktól meg kell szabadulnunk,
166

 ha meg akarunk bocsátani az ellenünk 

vétkezőnek. Ha e két indulattól mentesek tudunk maradni, azzal Maximos szerint azt fejezzük 

ki, hogy mástól sem várjuk el azt, amire magunk sem vagyunk képesek (az erkölcsi  

tökéletességet) – azaz megvalljuk, hogy a mi természetünk sem emberfeletti. 

A megbocsátás tehát az emberi természet elismerése önmagunkról. Isten mármost csakis 

az emberi természetbe száll le az Ige testté válásának misztériumában – folytatja Maximos, 
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ezért a megváltó isteni megbocsátás is csak annak jár, aki maga is megbocsát embertársának, 

hiszen ezzel fejezi ki és vállalja önmaga véges, tökéletlen, emberi természetét. Maximos 

ezt az összefüggést abban a tételben fogalmazza meg, hogy „a szeretet habitusával [téi 

schesei tés charitos] együtt jár a feloldozott személyek állapota [tén tón synchóroumenón 

diathesin].” Ez a némileg bonyolult megfogalmazás úgy értendő, hogy csak az nyer bocsánatot 

Istentől , aki megbocsátott  embertársának: a megbocsátás  habitusa alapozza meg a 

megbocsátottság állapotát. A megbocsátás elnyerésének azonban csak másodlagos oka lesz 

a lélek indulatmentessége, mivel elsődleges hatóoka minden esetben az isteni kegyelem – 

vagyis, Maximos és Szt. Dénes kedves szavával szólva, az isteni filantrópia, emberszeretet. 

A megbocsátás így végső soron az emberi természetből fakadó halandóság és tökéletlenség 

elfogadásának folyománya, e természet sajátunknak vallása; azaz – általánosan kifejezve – 

annak felismerése, hogy az a természet, mely minden emberben lényegét alkotja, folytonosan, 

minden nap rászorul a kegyelem kenyerére. Maximos ennek megfelelően értelmezi a 

mindennapi kenyérre vonatkozó imakérést is: ennek elnyerése és elfogadása a megbocsátó 

habitus meglétének függvénye. – A megbocsátás és kiengesztelődés (katallagé) fogalmai tehát 

a megváltásteológia tágabb összefüggésébe illeszkednek, és átvezetnek bennünket Maximos 

traktátusának összegzéséhez, az üdvözítő theósis elméletéhez. 

13. A theósis tana. A theósis (deificatio, megistenülés) elmélete Maximos erkölcsteológiájának 

és egyben eszkatológiájának is csúcsa, melynek részletes leírását az Ambiguából is ismerjük: A 

parancsolt törvényre épülő morált megvalósító  hívő az etikai fejlődés során végül  eljut a 

misztikus istenismeret stádiumába. Ebben az állapotban már megtapasztalja az Istennel való 

misztikus uniót, amely azonban mindenekelőtt a túlvilági üdvösség állapota. Az Istennel való 

üdvözítő egység hatóoka és paradigmája Krisztus, mivel az unió csak a megváltás művének 

köszönhetően jöhet létre, és mert az Istennel egyesülő ember kettős – isteni és emberi – 

természetének mintája a krisztusi kettős természet. Az egyesülést azt jellemzi, hogy az üdvözült 

személy két természete elválaszhatatlanul, de összekeveredés nélkül megmarad, amint  

megmarad mindkét természet sajátos működése is – miként a krisztusi előképben. 

Ezek a több más művében kifejtett elméleti tézisek azonban kevésbé foglalkoztatják Maximost 

az itt vizsgált gyakorlati filozófiai-erkölcsteológiai értekezésében. Az itteni spirituális-

parainetikus célkitűzéseinek megfelelően a theósis állapotát inkább az indulatmentes habitust 

elérőknek tett isteni ígéretként mutatja be: 

a mi vezérünk a világot legyőző Krisztus, aki a parancsolatok törvényeivel fegyverez fel minket, s 

azoknak megfelelően az emberi természetet önmagához [az emberi természethez] kötözi az indulatok 
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elvetése révén [téi tón pathón apothesei], szeretet által, és önnön magához is [Krisztushoz], mert Ő 

az élet, a bölcsesség, az ismeret és az igazságosság kenyere; aki törekvésünket csömört nem okozva 

mozgatja, s az Atya akaratának [thelématos] beteljesítése révén az angyalokkal egyenrangú imádókká 

tett minket, akik jó utánzókként mennyei megelégedést mutatunk; és innét is továbbvezet bennünket 

az isteni dolgok legmagasabb pontjára, a Fények Atyjához, és részesít minket az isteni természetben 

[θεῖας ἀπεργαζομένου φύσεως κοινωνούς] a Szellemben való, kegyelem általi részesedés [μεθέξει] 

révén, mely által Isten gyermekeinek neveztetünk majd mi, akik teljes egészünkben [ὅλον ὅλοι] magát 

e kegyelem egyedüli szerzőjét, az Atya Fiát teljes egészében korlátozás nélkül és szennytelenül 

körülhordozzuk.
167

 

A theósis tehát az isteni természetben való részesülés  (koinónia), ami egyben kegyelmi 

adopció is. A maximosi misztika fontos jellemzője ebben a részletben e részesedés pontos 

meghatározása: a teljes Istenben részesül a teljes ember (holon holoi). Az üdvözülés ilyetén 

meghatározása úgyszólván nem ismer megalkuvást: az unió pervazív, korlátlan, amennyiben 

Isten és az egyes ember egészére kiterjed, bár az a tulajdonsága mindig megmarad, hogy a 

két természet csupán elválaszthatatlanul összekapcsolódik, de nem keveredik, tehát nem jön 

létre konszubsztancialitás , azonos lényegűség. Az emberi természet itt ennek ellenére 

nyilvánvalóan eléri a legtöbbet, ami Maximos misztikája szerint egyáltalán lehe tséges a 

számára: elnyeri a megváltást, részesül az isteni örökkévalóságból, az imént meghatározott 

értelemben istenné válik, és az Isten közösségében való létezés szellemi gyönyörét élvezi. 

Az emberi természet ilyenformán végül is emberi marad, de az isteni természet saját szabad 

elhatározásából az elválaszthatatlan társává szegődik, sőt, megbonthatatlan egységet alkot vele. 

Ezt csakis a kölcsönös szeretet állapotaként  jellemezhetjük, amelyben a kezdeményezés, a 

szeretet indukálása – mint Maximos sokszor elmondja – mindig Istené. 

Az emberi akarat ebben az állapotban is tovább működik, de alárendeli  magát  az isteni 

akaratnak, tehát megvalósítja az akarat szentségét. Ezért ezt a tanítást a végtelen  etikai 

perspektíva tanának nevezhetjük, Maximost pedig etikai optimistának vagy idealistának, vagy 

inkább a kolostori környezet által megszentelődött akarat képviselőjének. Nem szabad ugyanis 

elfelejtenünk, hogy ez a teljes morálfilozófiai-erkölcsteológiai tanítás egy tudós szerzetes műve, 

és hogy a kolostori környezet bizonyos morális problémákat megszüntet, másokat viszont 

létrehoz – más jellegű élettér, mint az úgynevezett ‘világ.’  – Maximos tehát A Miatyánk 

rövid magyarázatában a keresztény tanítás velejét fogalmazza meg, különösen amikor arra 

mutat rá, hogy az emberi természet morális autonómiája illúzió, és hogy a legtöbb, amit e 

természet tehet a megváltás érdekében, az embertárs iránti megbocsátás. A Miatyánk rövid 

magyarázata azonban természetesen kiemeli Maximos saját hangsúlyait is a keresztény 

teológia kifejtésében, bár az akarat-problematikára korai volta miatt még nem reflektál. Ezek 

a személyes hangsúlyok itt leginkább az orthodox szentháromságteológiára, az apatheia 
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fogalma (és gyakorlata) köré szerveződő szerzetesi morálra, valamint a misztikus unióban 

megvalósuló theósis tanára esnek. A továbbiakban először a maximosi szerzetesi etika tételeit 

mutatjuk be más korai művek segítségével és A Miatyánk rövid magyarázata  mélyebb  

kiaknázásával – mivel ez a mű páratlanul gazdag tartalmú. 
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6. Maximos szerzetesi etikája 

 

1. Propozíció. Jelen fejezet Maximos három korai etikai műve alapján kísérli meg felvázolni a 

Hitvalló erkölcstanát: az Aszkétikus beszélgetés (Λόγος ἀσκητικός, Liber asceticus, 626 előtt), a 

Fejezetek a szeretetről (Κεφάλαια περὶ ἀγάπης, Capita de charitate, 626 előtt) és az imént 

bevezetésképpen bemutatott A Miatyánk rövid magyarázata (Εἰς τὴν προσευχὴν τοῦ Πάτερ 

ἡμῶν ἑρμηνεία σύντομος, Orationis dominicae brevis expositio, 628-630) alapján.
168

 E 

szövegeken túlmenően természetesen Maximos fő művei: a két részből álló Ambigua, a 

Quaestiones ad Thalassium és a Quaestiones et dubia is tartalmaznak etikai, morálteológiai 

fejtegetéseket. Ezek a nagy lélegzetű, súlyos művek azonban elsősorban teológiai-hermeneutikai 

tartalmúak, ezért most külön nem utalunk rájuk. Forrásaink az Aszkétikus beszélgetés, A 

Miatyánk rövid magyarázata és a Fejezetek a szeretetről lesznek, amelyek kronológiailag 

is az életmű egyazon szűkebb, de mozgalmas periódusában keletkeztek , amikor szerzőnk 

már minden valószínűség szerint Africa tartományban működött.
169

 

A Hitvalló aszkétikus erkölcstanát mint alkalmazott tudományt vizsgáljuk, mellyel szemben 

életművében meg kell különböztetnünk elméleti tudománnyal foglalkozó szövegeket. Ilyennek 

leginkább az életmű későbbi, második szakaszához tartozó krisztológiai hermeneutikai  

értekezéseit, leveleit, vitairatait, definíció-jegyzékeit kell tekintenünk, melyek aprólékos 

részletességgel, a legvégső logikai-dialektikai igényességgel tisztázzák különösen a Krisztus 

kettős természetét, működését és akaratát leíró fogalmakat. 

Az Aszkétikus beszélgetés formailag megváltástani-erkölcsteológiai témájú, pedagógiai célú 

dialógus egy fiatal és egy idős szerzetes között, melynek kiindulási kérdésfelvetése az,  

hogy „Mi volt Krisztus megtestesülésének [ἐνανθρωπήσεως] célja?” Maximos szerint Krisztus 

célja a kettős, Isten és ember iránti szeretet parancsolatának megvalósítása volt. A megvalósítás 

elvét a Hitvalló a következő paradox maximában fejezi ki: legyőzetés által győzni (διὰ ἥττης 

νικήσαντες). Aki ezt a krisztusi célt eléri – érvel a Maximost képviselő idős szerzetes –, az meg 

tudja valósítani a szeretet parancsát az ellenség iránt is, amint Jézus is a gyűlöletet nem ismerő 
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szeretet révén győzte le az ördögöt. E kiindulás után a dialógus többé-kevésbé logikusan, egy 

fogalmi lánc ‘visszafejtésével’ halad előre a második, spirituális-parainetikus részig, amely 

számos biblikus idézet révén buzdít az erényre. 

A Miatyánk rövid magyarázata felépítéséről és céljairól már volt szó a megelőző fejezetben. 

Jelen fejezetben csak etikai tartalmára koncentrálunk. 

A Fejezetek a szeretetről négyszer száz, hosszabb-rövidebb aforizmából álló gyűjtemény, 

amely elsősorban a spiritualitás és meditáció céljait szolgálja, de számos tézise, megfogalmazása 

tudományos pontosságú, és kiegészíti, értelmezi vagy más oldalról világítja meg a Maximos 

más műveiben megfogalmazott álláspontot. A. Louth találóan kategorizálja kolostori 

katekézisként a művet.
170

 

2. Maximos etikájának alapjai. Tézisünk szerint Maximos esetében nem beszélhetünk etikáról 

dogmatikus teológiai, megváltástani, misztikus teológiai értelmező keret nélkül. Ez a keret az 

alkalmazott tudomány elméleti megalapozása, kontextusa. A maximosi etika normatív fogalma 

az isteni parancsolat. A parancsolatok megtartásának akadálya három irracionális lelki mozgás: 

a megkívánás (ἐπιθυμία), az indulat (πάθος) és a ‘lelki fellobbanás’ (θυμός). Ezeket a gyönyör 

(ἡδονή) és az anyag (ὕλη) iránti lelki hajlam, vonzalom motiválja. A maximosi etikai tanítás 

ezekkel szemben monasztikus erényeket – szeretet, önuralom , imádság –, valamint a 

megbocsátás általános habitusát kívánja kialakítani az emberben. Szigorúan tiltja, hogy bármi 

módon engedjünk különösen a szexuális ösztönök késztetésének. Az ilyen téren elérendő 

önuralom eszközeként a testet gyötrő aszkétikus gyakorlatokat javasol. Az indulatmentesség 

alaphabitusa, valamint az imádság, megbocsátás és szeretet erénye  kölcsönösen függenek 

egymástól, értelmezik egymást a Hitvalló etikájában. Ezen erények sikeres kialakítása a 

Hitvalló etikájának végtelen teológiai perspektíváját nyitja fel, melyet a θέωσις, megistenülés 

elmélete fogalmaz meg. Ez pedig azt a meggyőződést fejezi ki, hogy az ember ideális  

esetben, a kegyelem együttműködése révén, képes úgy viselkedni, mint az Isten. Történeti 

szempontból tekintve, Maximos gyakorlati erkölcsteológiáját – különösen annak indulatokkal 

és megkívánással, illetve az ész Istennel való társalkodásával foglalkozó részét – jobbára 

Evagrios Pontikos Az imádságról c. műve ihlette, mely nem kis részben szintén a Miatyánk 

szövegére való reflexió. – Tárgyalásunkban a bűnös állapot jellemzésétől az ideális célállapot 

leírása felé haladunk, lehetőség szerint szintetizálva a három vizsgált szöveg tartalmát. 
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Általános  módszertani megjegyzésként előrebocsátjuk, hogy Maximos terminológiája 

ezekben a művekben még ingadozó. 

3. Az indulat és a megkívánás. Maximos szerint az indulat és megkívánás habitusa a bűnök 

legfőbb forrása. Ezért minden pathos, thymos, epithymia kioltandó (apatheia), vagy legalábbis 

jó útra térítendő. E fogalmakat a szerző a tárgyalt művekben nem definiálja, ezért egymástól 

való megkülönböztetésük esetenként nehéz. A pathos általában bármely, emocionálisan 

befolyásolt lelkiállapot, kimozdulás a szenvedélymentesség (ἀπάθεια) állapotából. Magyarul 

leginkább az ‘indulat’ terminus adja vissza a jelentését a vizsgált kontextusokban. A thymos 

jelentése egyes kontextusokban ehhez nagyon hasonló, másutt inkább a klasszikus ‘harag’ 

jelentéssel  fordítható , egyes esetekben pedig nehéz  megkülönböztetni a jelentését 

az etimológiailag rokon epithymiá tól . Mindezeket a jelentéseket együtt magyarul talán a 

‘(lelki) fellobbanás’ terminus adja vissza legjobban. Végül az epithymiát véleményünk szerint 

kifejezőbb ‘megkívánás’-nak fordítani, mint ‘vágy’-nak, az utóbbi terminust fenntartva az – 

általában, de nem mindig – ‘rendezett szellemi vágy’-at jelentő ephesis fordítására. 

A nem racionális, rendezetlen lelki mozgások jó útra térítésének módja az ‘értelemmel való 

megkötözésük’ különösen a gyönyörök csábításával szemben.
171

 Maximos beállításában ez 

közelebbről azt jelenti, hogy az értelem a helyes célra: az értelmi istentiszteletre irányítja, 

rendezi a lelki mozgásokat. Az erény elérése ez esetben végső soron helyes tájolás kérdése: 

az indulat és a megkívánás e meggondolás szerint nem önmagában véve rossz, hiszen az 

értelem képes jóra fordítani, Istenre irányítani őket. De a Maximos szemében ideális megoldás, 

melyet az imitatio Dei elve is követel, a szenvedélymentesség állapotának elérése. Az apatheia 

lehetőségének s a rendezetlen lelki mozgások terelhetőségének tételezése azt jelenti, hogy a 

Hitvalló erkölcspedagógiai optimista. 

Láttuk, hogy A Miatyánk rövid magyarázata a lelki mozgások felfelé terelésének, szublimálásának 

elméletét dolgozza ki részletesebben. Eszerint az értelmi, misztikus istentisztelet elkülönül az 

érzéki megkívánástól és a lelki fellobbanástól vagy indulattól. Az értelmi istentisztelet (λογικὴ 

λατρεία) állapotában nincs olyan megkívánás, mely a gyönyör révén (δι’ἡδονῆς) megbénítaná 

a szellem működését, se őrjöngő indulat (θυμὸς λυσσῶν), hanem kizárólag értelem (λόγος), 

mely természetének megfelelően az Első Értelemhez (πρῶτος Λόγος) irányítja az értelmes 

embereket (τοὺς λογικούς). A szabálytalan lelki mozgásokat e séma szerint az értelem egymaga 

képes volna megtéríteni: ha a gondolkodás eszközeivel kezdi keresni Istent, akkor a megkívánás 
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képességének (ἡ κατ’ἐπιθυμίαν δύναμις) át kell alakulnia az Isten iránti vágyakozássá (πόθος), 

az indulatnak (τὸ θυμικόν) pedig az istenhit őrzésére kell irányulnia. Ehhez az összes szellemi 

képességnek, az egész észnek (νοῦς) meg kell feszülnie  Isten felé  egy magasabbrendű 

indulat moduszában, illetve mintegy égnie kell a megkívánás legmagasabb rendű vágyától (τῇ 

κατ’ἄκρον ἐφέσει τῆς  ἐπιθυμίας). Ez hétköznapi  szavakkal kifejezve az érzékiség  

átszellemítésének követelése. Maximos felszólító módú megfogalmazásai kifejezik, hogy ezt 

maga is egyfajta posztulátumnak tekinti, az olvasó pedig jogosan gondolja, hogy mindez a 

monasztikus környezet jótékony támogatása nélkül nem könnyen megvalósítható.
172

 

A Hitvalló ezért több helyen is hangsúlyozza, hogy a hús aszkétikus gyakorlatokkal való 

fegyelmezése segíti az erényes habitus elérését. Az Aszkétikus beszélgetés vége felé még 

egyszer a lelkünkre köti a legfontosabb etikai szabályt: a „húst” vessük alá a szellemnek  

(ὑποτάξωμεν τὴν σάρκα τῷ πνεύματι). „Üssünk a hús szeme alá,” és kezeljük rabszolgaként 

mindenféle gyötrésekkel (ὑπωπιάζοντες καὶ δουλαγωγοῦντες δι’ ἁπάσης κακοπαθείας).
173

 

Így elérhetővé válik az ideális célállapot: az indulatoktól való habitusszerű megszabadulás, 

megváltás: az apatheia, a szenvedélymentesség erénye,
174

 melyet Evagrios Pontikos az erény 

és az ima feltételének tart.
175

 

Az Aszkétikus beszélgetés e megfontolásokhoz  hozzáteszi, hogy a szeretet nélküli  

aszkézis mindenesetre bűn: πᾶσα ἄσκησις ἀγάπην μὴ ἔχουσα ἀλλοτρία τοῦ Θεοῦ καθίσταται.
176

 

A képmutatás (ὑπόκρισις), harácsolás (πλεονεξία) és az önuralom hiánya (ἀκρασία) további 

tökéletlen habitusok, melyek részben összefüggnek az indulattal. Mindezek a hibás habitusok: 

indulat, fellobbanás, megkívánás, képmutatás, harácsolás, akaratgyengeség a Hitvalló szemében 

az emberi cselekvés öntörvényűségét, autonómiáját jelzik,
177

 de ez a kifejezés Maximos 

terminológiájában – Kanthoz képest épp ellentétes módon – egyértelműen negatív jelentést 

hordoz. A maximosi etika – mint a fejezet 8. pontjában látni fogjuk – az akarat heteronómiáját 

tekinti kívánatosnak, tehát azt a habitust, melyben az emberi akarat felfelé orientálódva  

együttműködik és egyesül az isteni akarattal. Mielőtt azonban ehhez továbblépnénk, tárgyalnunk 

kell a kísértés elméletét, mert ez közvetlenül kapcsolódik az indulat tematikájához. 
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4. A kísértés teológiája. A Miatyánk rövid magyarázatának első definíciós kísérlete szerint a 

kísértés a bűn törvénye (τὸν τῆς ἁμαρτίας νόμον), amely nélkül jött világra az első ember. 

A kísértés maximosi fogalma szerint vágyunkat egy kísértő befolyása alatt rossz célra 

irányítjuk. Ez a rendezetlen lelki mozgások terelhetőségének fent már említett tézise. A kísértő 

csellel (δι’ἀπατής) veszi rá az embert arra, hogy a lelke vágyát (τῆς ψυχῆς ...τὴν ἔφεσιν) 

a megengedett dologról átvigye a tiltott dologra (τὸ κεκωλύμενον), és az isteni parancsolat 

ellen kihágást (παράβασις) kövessen el, jóllehet ennek következménye a kegyelemből kapott 

halhatatlanság (ἀφθαρσίας) elvesztése. Ez a koncepció hallgatólagosan feltételezi, hogy Isten 

eltűri a kísértő működését a teremtésben.
178

 

Számunkra fontosabb a második definíciós kísérlet, mely szerint a kísértés a lélek önkéntes 

sympatheiája vagy egyetértése (συνδιάθεσιν) a hús szenvedélyeivel vagy indulataival (παθῆ 

τῆς σαρκός), a kísértő pedig az a hajlam vagy temperamentum (τροπόν), amely az indulatos 

diszpozíció (ἐμπαθοῦς διαθέσεως) meghatározó  része. Ezt az elgondolást  a kísértés 

interiorizálásának nevezhetjük. Maximos ezen a ponton kauzális kapcsolatot létesít kísértés 

és megbocsátás között, amennyiben álláspontja szerint Isten megszabadíthatja a kísértéstől 

azt, aki megbocsát az ellene vétkezőknek. Ez az összefüggés Isten mint igazságos (evilági) 

bíró képzetén alapul, de logikailag ettől még nem teljesen világos vagy szükségszerű. Isten 

akarhat nevelni vagy próbára tenni is a kísértéssel, és a kísértés elleni vég nélküli küzdelem 

bizonyos tekintetben éppen  az élet  értelme is lehet. Sajnos, Maximos nem fejti ki 

részletesebben és nem támasztja alá érvekkel álláspontját, ezért arra gondolhatunk, hogy esetleg 

saját személyes tapasztalatát fogalmazza meg. Mindenesetre lényeges, hogy szerzőnk szerint 

Isten egyedül az embertárs iránti megbocsátás lelkületét jutalmazza ezzel a jutalommal: a 

kísértéstől való megszabadítással.
179

 

Isten ugyanakkor – írja a Hitvalló – nem tartja vissza az élő hús indulatai (τὰ πάθη τῆς 

σαρκός) felé önként hajló embert, és nem szabadítja meg (λυτροῦται) az indulatos diszpozíció 

lényegét akotó temperamentumtól. Az érzéki ember lefelé irányítja azt a természetet, melynek 

rendeltetése felfelé orientálódni; az indulatok alá rendeli a természetet, és így az indulatokkal 

való foglalkozás miatt félreismeri az emberi természet lényegét (λόγον). E természet törvénye 

(φύσεως νόμος) a maximosi koncepció szerint ugyanis az, hogy az alapállapotból a lelki 

mozgások értelmi kormányzása révén morálisan és ontológiailag felfelé kell törekednie.
180

 

Ebben az elgondolásban talán jogosan ismerjük fel a dénesi hierarchia fogalmát, mely szerint 

                                                           
178

 A Miatyánk rövid magyarázata, PG 90, 904 B 9-C 12. 
179

 Uo., 904 C 13-D 1. 
180

 Uo., 904 D 9-905 A 4. 



88 

 

a teremtett lényegek rendszerszerűen elhagyják a kiindulási létfokozatukat, és elérik legalább a 

következő létfokozatot vagy ideális esetben magát Istent is (theósis).
181

 

Az érzéki ember akarata ezzel szemben jóváhagyja az indulatok zsarnoki – tehát nem a 

természetből fakadó – uralmát (παθῶν ἡ κατὰ αἵρεσιν γνωμικῶς... τυραννίς), holott az akaratnak 

nem lenne szabad elhajlania az indulatok nyomására. Az akaratot az értelem belátásának kell 

meghatároznia, melynek segítségével megőrizhető az emberi természet (τῷ λόγῳ διατηρῆσαι 

τὴν φύσιν) önmagában véve tisztán. Ez a megfogalmazás azt sugallja, hogy Maximos szerint 

az emberi természet alapállapota post lapsum is tiszta, nem eleve bűnre hajló, ami ellentmond 

a megváltás általa is hangoztatott szükségességének.
182

 

A Hitvalló  úgy értelmezi az emberi természet  megőrzésének e (rejtett dogmatikai  

feszültséggel terhes) parancsát, hogy az akaratnak semmi olyat nem szabad hozzátennie 

a természethez ráadásként, amit a természet lényege (λόγος) ne adna meg magától. E követelés 

elméleti alapja az a – Maximos krisztológiájában is megfogalmazott – ontológiai tézis,
183

 hogy 

egy adott természet működése annak lényegéből fakad, úgyhogy minden működés természetből 

fakadó működés (φυσικὴ ἐνέργεια) kell legyen.
184

 

Az akarat mint működés tehát az emberi természet indexe vagy folyománya, ezért nem fogja 

gyűlölni azt – érvel Maximos –, ami a természettel rokon. E különös megfogalmazás az 

embertárs iránti gyűlölet elutasítását, a megbocsátás parancsolatát takarja. A Hitvalló itt ismét a 

megbocsátás  lelkületét tekinti a kísértés  alóli isteni felmentés  feltételének. Aki kész  

megbocsátani felebarátai bűneit, annak Isten kettős kegyelmet adhat: korábbi bűneinek  

(πλημμελημάτων) elengedését és a jövőbeniektől való védelmet.
185

 

A Miatyánk rövid magyarázata nemcsak többszörösen értelmezi, hanem osztályozza is a 

kísértés típusait. Az Írás alapján a kísértés két moduszát (τρόπος) különbözteti meg: a gyönyör 

(ἡδονικός) és a szenvedés (ὀδυνηρός) útját. A gyönyör útja választott (προαιρετικός) út, 

a szenvedésé nem választott (ἀπροαίρετος). A gyönyör  útja szüli a bűnt  (τῆς ἁμαρτίας 

γεννήτωρ), ennek az „elkívánását” (ἀπεύχεσθαι) parancsolja az Úr imája a „Ne vígy minket 
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 A hierarchia (ἱεραρχία, „szent vezérlés”) Ál-Areopagita Szt. Dénes szerint a létezők törekvése az Istenhez való 
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kísértésbe” sorral. A szenvedés útja viszont megbosszulja az elkövetett bűnt: τῆς ἁμαρτίας 

τιμωρός. Ez szenvedések nem kívánt támadásával bünteti a bűn-kedvelő diszpozíciót (τὴν 

φιλαμαρτήμονα διάθεσιν).
186

 

Úgy tűnik, Maximos itt nem hajlandó tudomást venni Jób esetéről. Kétségtelen ugyan, hogy 

bizonyos típusú gyönyöröknek való engedés szenvedést szül. De ezek előre láthatóak, és így 

jobbára ki is kerülhetőek. Van azonban egy nem belátható eredetű szenvedés, hiszen nem 

mindig világos az összefüggés egy bizonyos szenvedés és a valamely gyönyörnek való engedés 

között. Maximos nem kidolgozott álláspontja többek között azt is megengedné, hogy az 

igazságtalanul elszenvedett szenvedés is saját bűn következménye. Csak egyetlen megszorítás 

(‘különösen arra vonatkozik ez, akit nem járnak át a gonoszság tüskéi’) jelzi, hogy Maximos 

tud arról az esetről, amikor valaki bűn nélkül szenved. 

A kísértés maximosi teológiája tehát szervesen összefügg az indulat elméletével  (továbbá 

– mint a későbbiekben látni fogjuk – az erénytannal és az akarat elméletével is). Ugyanakkor a 

vizsgált szövegekben nem tisztázza végérvényesen a kísértő szerepét és kilétét. A bűnért végső 

soron az akarat gyengeségét teszi felelőssé, és az erényes habitus kialakítását írja elő védelemül. 

Ezért most az erénytanra kell továbblépnünk. 

5. Részletes erénytan. Maximos az Aszkétikus beszélgetésben a következőket  tekinti 

erényeknek: 1. szeretet (ἀγάπη), 2. önuralom (ἐγκράτεια), 3. imádság (προσευχή). A Miatyánk 

rövid magyarázata ezeken kívül erényként kezeli a kiengesztelődést  (καταλλαγή), illetve 

megbocsátást (συγχώρησις) is. A több szövegben is kívánatosként szereplő szenvedély- vagy 

indulatmentességet (ἀπάθεια) mindezen erényeket megalapozó alaphabitusnak, az erényesség 

feltételének tekinthetjük. Az Aszkétikus beszélgetés szerint a szeretet, az önuralom és az imádság 

a lélek egy-egy károsnak ítélt jelensége ellen irányul: a szeretet a harag (θυμός) ellen, az 

önuralom a megkívánás (ἐπιθυμία) ellen, az imádság pedig a gondolatok (νοήματα) ellen (mint 

lentebb látni fogjuk, ennek az a jelentősége, hogy a zavaró gondolatoktól megszabadított ész az 

evagriosi ima-koncepciónak megfelelően „csupaszon” tud Isten elé járulni).
187

 

A szeretet erénye – írja a Hitvalló  ugyanitt – tovább bontható  a következő rész-

erényekre: könyörület (τὸ ἐλεεῖν), hosszútűrés (τὸ μακροθυμεῖν) és türelem (τὸ ὑπομένειν). 

Ezek az erkölcsi kiválóságok együtt képesek legyőzni az indulatot. Az öreg szerzetes csupán a 

hosszútűrés fogalmát értelmezi részletesebben közülük. Ennek alkotóelemei a kitartás vagy 
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 Maximos szentírási hivatkozási alapja itt Jak 1, 2 és Róm 5, 4. (A Miatyánk rövid magyarázata, PG 90, 908 B 4-
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beszélgetés, PG 90, 925 D 9-928 A 1). 
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állhatatosság rossz körülmények között is, a rossz elviselése, a kísértés végének kivárása, a 

harag ki nem engedése (τὸ μὴ ἐξάγειν θυμὸν ὡς ἔτυχε), az esztelen szavaktól való tartózkodás, 

illetlen dolgok nem gondolása.
188

 

A Fejezetek a szeretetről definiálja is a szeretetet: „A lélek jó diszpozíciója, melynek révén a 

lélek a létezők egyikét sem becsüli többre az istenismeretnél.”
189

 A definíció érdekessége, hogy 

intellektualizálja, és – legalábbis első közelítésben – nem az embertárs iránti erényekkel 

határozza meg a definiálandót. Sőt, a definíció magyarázata szerint ezt a habitust egyenesen 

lehetetlen megszereznie annak, aki valami földi dolog iránt vonzalmat (προσπάθειαν) táplál. Ezt 

azonban nem szabad úgy értenünk, mintha az istenismeret kizárná az embertárs iránti szeretetet. 

Épp ellenkezőleg: Maximos a megbocsátás elméletének kifejtése során itt (13. fejezet) és A 

Miatyánk rövid magyarázatában is úgy érvel, hogy az istenszeretet és az emberszeretet 

kölcsönösen feltételezik egymást: mindegyiket a másikon keresztül érjük el. A definíció  

feltételezi továbbá, hogy az Istenre irányuló megismerés lényegileg Istenre irányuló szeretet 

(amor erga Deum), tehát hogy az Istenre irányuló megismerés adekvát módja a szeretet. Ez 

a szeretet leírható úgy, hogy egy ontológiai értékítéletet habituálisan magunkévá teszünk, 

valójában azonban az értelem folytonos ismereti törekvéséről van szó, nem egyszerűen az  

ítélőerő aktusáról. 

A szeretetet a Fejezetek szerint közvetlenül a szenvedélymentesség szüli (ἀγάπην μὲν 

τίκτει ἀπάθεια), a szenvedélymentességet pedig az Istenbe vetett remény (ἐλπίς). A reményt a 

türelem (ὑπομονή) és a hosszútűrés (μακροθυμία), ezeket pedig az átfogó önuralom  

(περιεκτικὴ ἐγκράτεια). Az önuralmat az istenfélelem (ὁ τοῦ Θεοῦ φóβος), ezt pedig az Istenbe 

vetett hit (πίστις). Tehát végső soron a hit eredményezi – az önuralmon, a reményen és a 

szenvedélymentességen keresztül – a szeretetet. Maximos a páli sarkalatos erények (1Kor 13, 

13: hit, remény, szeretet) tanát bővíti ki úgy, hogy közvetítő tagokat iktat be a három biblikus 

elem közé. Az okfejtés másfelől az Aszkétikus beszélgetés erényhármasságához is kapcsolódik.
190

 

A szeretet genealógiájának  Fejezetek-beli magyarázatában  a Hitvalló dedukcióval 

bizonyítja az oksági összefüggést: aki hisz Istenben, az fél a büntetéstől; aki fél a büntetéstől, 

az uralkodik magán, tehát tartózkodik az indulatoktól (ἐγκρατεύεται ἀπὸ τῶν παθῶν); ez alapot 

ad neki a reményre; az Istenben reménykedő elkülöníti az elméjét minden földi vonzalomtól; ha 

az ész elkülönült minden földi vonzalomtól (ταύτης δὲ [γηίνης προσπαθείας] ὁ νοῦς χωρισθείς), 
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akkor szereti az Istent. A szeretet erényének megjelenése ezért előfeltételezi az ész elkülönülését 

az indulatoktól és az érzékiségtől. Ez az elkülönülés – az apatheia – egyben az imádság 

erényének is feltétele. Az istenszeretet – e szenvedélymentes jellege ellenére – átszellemült, 

szublimált szerelemnek nevezhető, és eksztatikus karakterű: az ész  vagy elme ebben az 

állapotban elhagyja a testet. Az istenszeretet habitusából karakterisztikus cselekedetként tehát 

a misztikus unió ‘anesztéziás’ (testi érzékeléstől mentes) cselekedete fakad.
191

 

Az Aszkétikus beszélgetés erénytanára  visszatérve , az  önuralom  úgy csi l lapí t ja  a  

megkívánást, hogy távoltart mindentől, ami nem szükséglet-kielégítő, hanem gyönyörkeltő. Az 

evés-ivásban mértéket tart, és a testnek csak az életét óvja, de megőrzi a közösülés vágyától 

(εἰς ὁρμὴν συνουσίας). A gyönyör (ἡδονή) ezzel szemben fiziológiai úton felgyújtja a vágyat 

a törvénytelen nászra (πρὸς τὴν ἄνομον μίξιν) és a lelki házasságtörésre.
192

 A maximosi 

értelemben vett önuralom erényének tehát része a szüzesség szerzetesi követelménye. A test 

csupán minimális táplálását A Miatyánk rövid magyarázata is előírja.
193

 – Az imádság mint 

erény tana – fontossága miatt – külön tárgyalást kíván. 

6. Az imádság elmélete. Az Aszkétikus beszélgetés szerint az erényhármasság harmadik tagja, 

az imádság úgy választja el az észt a gondolkodástól, hogy az imakegyelem (χάρις τῆς 

προσευχῆς) elszakítja a világtól, és Istenhez érinti (τῷ Θεῷ συνάπτει τὸν νοῦν). Ez az érintés 

elválaszt minden gondolattól (τῷ δὲ Θεῷ συνάπτουσα, χωρίζει πάντων τῶν νοημάτων). Ekkor 

az ész ‘csupaszon’ érintkezik Istennel, és istenalakúvá válik : τότε ὁ νοῦς γυμνὸς αὐτῷ 

προσομιλῶν, θεοειδὴς γίνεται. Ez a koncepció nem tekinti az ész (nous) sajátos működésének 

a gondolkodást (noéma). A nous és a noéma közötti etimológiai összefüggés nem ontológiai: a 

nous nem a diszkurzív racionalitás, hanem a közvetlen intuíció képessége.
194

 Az intuitív 

racionalitás e képességére akkor van szükség, amikor az ész a gondolatot és nyelvet 

meghaladó, testetlen valósághoz közelít. Ha hasonlót csak hasonló ismerhet meg, akkor 

testetlen valóságot csak testetlen valóság, nous ismerhet meg. Az Istennel valóságos érintkezésbe 

lépő ima feltétele ezért az ekdémia vagy ekstasis, az ész lecsupaszodása, testből való kilépése. 

Az ekstasis elméletét hasonlóan adja elő a Fejezetek a szeretetről is: „Amikor az ész az 

istenszeretet iránti szerelem révén elhagyja a testet, akkor nem érzékeli sem önmagát, se  

egyáltalán semmilyen létezőt. Hisz miután az isteni és végtelen világosság megvilágosítja, 

érzéketlenné válik mindazon dolgok iránt, melyeket Isten alkotott – amiként az érzéki látás is 
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 Ld. a következő pont alatt részletesebben. 
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 Aszkétikus beszélgetés, 23. fejezet (uo., 929 A 7-B 9). 
193

 A Miatyánk rövid magyarázata, uo., 900 A 5-B 5. 
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 Aszkétikus beszélgetés, 24. fejezet (uo., 929 C 2-15). 
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a csillagok iránt, amikor a Nap felkel.”
195

 Az ekstasis elméletének e platonizáló megfogalmazása 

szerint (vö. Állam VI, 507 B-511 E) az ész Isten jelenlétébe kerülve nem képes Istennél 

alacsonyabb rendű létezők észlelésére. De – mint a mű következő, 11-12. fejezetei világossá 

teszik – ez is azt jelenti, hogy az ész  kilép a hozzá tartozó testből, nem használja  annak 

érzékszerveit, ezért nem jutnak el hozzá érzékletek. Az ész ugyanis az imádság révén Istenhez 

szárnyal, és kilép a létezők közül, elhagyja a világ határait: ἔξω γίνεται πάντων τῶν ὄντων. 

Ez az ész – szó szerinti – elragadtatásának állapota (ὁ νοῦς ἁρπαγῇ), melyben a szeretet erénye 

révén felemeli őt Istenre irányuló tudása. Így kívül kerül minden létezőn (ἔξω γενóμενος 

τῶν ὄντων), és „megérzi” az isteni végtelenséget (τῆς θείας ἐπαισθάνηται ἀπειρίας).
196

 Ennek 

alapján azt mondhatjuk, hogy az imádság habitusa a maximosi etikában az erények királynője, 

mivel ez juttatja el az észt a lehető legmagasabb ontológiai lépcsőfokra, melyen megtapasztalhatja 

az Isteni iránti szerelmet (τὸν θεῖον ἔρωτα). 

Az ‘ész kilépésé’-nek maximosi elmélete és a vele járó terminológia jelentős részben Evagrios 

Pontikos (ca. 346-399) Az imádságról című művéből származik (vö. 3-4., 34-35., 46. stb. 

fejezetek; részleges fordítását ld. a Függelékben).
197

 Az elgondolás, hogy az ima az ész  

társalkodása Istennel (ἡ προσευχὴ ὁμιλία ἐστὶ νοῦ πρὸς Θεόν, 3. fej.), Maximos műveiben több 

helyen is visszaköszön. Az ész  Pontikos szerint is „kilép” (ἐκσταθῆναι, ἐκδημία) Isten felé, 

és közvetítő nélkül van jelen nála. Ennek legfőbb feltétele mindkét szerző szerint egyaránt  a 

szenvedélyes gondolatok kioltása. Az imádság mindkettőjük számára a monasztikus erénytan  

kulcsa, amely az emberi és az isteni akarat együttműködését, sőt, egyesülését  (ἕνωσις) teszi 

lehetővé. Ezért ezen a ponton – a megbocsátás etikája felé való átvezetésként – tárgyalnunk 

kell az akarat maximosi elméletét az itt vizsgált korai szövegekben. 

7. Az akarat működése. Az akarat fogalma az imádság és a megbocsátás erénye között létesít 

logikai kapcsolatot. A Miatyánk rövid magyarázatában az imakérés fogalmának  elemzése 

ugyanis arra a megállapításra vezet, hogy imával csak azt lehet kérni, ami isteni parancsolat 

szerint keresendő (διὰ προσευχῆς γὰρ μόνον ἐστὶν αἰτητὸν τὸ κατ’ ἐντολὴν ζητητόν).
198

 

Az imádkozó személy akaratának tehát összhangba kell kerülnie az isteni akarattal. Isten 

ennek érdekében a kérő személy akaratát (γνώμην) érintkezésbe hozza, sőt , bizonyos 
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 Ὅταν τῷ ἔρωτι τῆς ἀγάπης πρὸς Θεóν ὁ νοῦς ἐκδημῇ, τότε οὔτε ἑαυτοῦ οὔτε τινὸς τῶν ὄντων παντάπασι 

ἐπαισθάνεται. Ὑπὸ γὰρ τοῦ θείου καὶ ἀπείρου φωτὸς καταλαμπόμενος, ἀναισθητεῖ πρὸς πάντα τὰ ὑπ’ αὐτοῦ 

γεγονότα· καθάπερ καὶ ὁ αἰσθητὸς ὀφθαλμὸς πρὸς τοὺς ἀστέρας, τοῦ ἡλίου ἀνατέλλοντος (Fejezetek a szeretetről, 

10. fejezet, uo., 964 A 4-8). 
196

 Uo., 964 A 11-B 3. 
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 PG 79, 1165-1200 C 2. 
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 A Miatyánk rövid magyarázata, PG 90, 897 D 2-3. 
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értelemben egyesíti a Maga akaratával (θελήματι). A ἔνωσις σχετική
199

 terminussal jelölt 

egyesülés olyanná teszi a kérő személy akaratát, mint amilyen Istené. Tehát az ima az isteni 

kegyelem együttműködése esetén egy meghatározott fajtájú unióhoz vezet Isten akarata és az 

imádkozó akarata között. 

Itt nyitnunk kell egy filológiai zárójelet. A gnómé, illetve a theléma Maximos későbbi 

terminológiájában nem ugyanazt fogja jelenteni, a korai művekben azonban elmosódik a  

különbség. A gnómé a későbbi, definitórikus szövegekben úgy értelmezhető, mint ‘a megfontolt 

választás prediszpozíciója.’
200

 Ez a jelentés nem illik a most vizsgált kontextusok egyikébe 

sem. A gnómé itt inkább általános kifejezésnek tűnik, legtöbbször egyszerűen ‘akarat’  

jelentéssel. A thelémát Maximos később több különböző jelentésben használja: ‘az akarat 

eredménye, az akart dolog’ (8. ambiguum, PG 91, 1085 B 5-12); ‘természetes törekvési 

képesség’ (Opuscula theologica et polemica, PG 91, 12 C 8-9); ‘értelmes törekvés’ (uo., 13 

A 1-2); ‘a gondolkodás szabadon elhatározott impulzusa és mozgása’ (uo., 153 A 13-B 2) 

stb. Álláspontunk szerint a korai művekben e szónak eléggé általános értelemben ‘szabad 

akarat’ a jelentése.
201

 E megfontolások és a szövegkörnyezet alapján tehát úgy értelmezhetjük a 

fenti passzust, hogy az ember imakérést megfogalmazó akaratának felfelé kell igazodnia Isten 

szabad akaratához, az egyetértés értelmében vett uniót megvalósítva. 

A mindennapi kenyér kérésének második, alternatív értelmezése során Maximos az akarat 

korlátozására szólít fel: ‘szigeteljük el’ a lelkünket a testi dolgok felőli aggódástól, hogy ne 

kapcsolódjon össze a mulandó dolgokkal , és ne tanulja meg az isteni javak bőségétől 

elválasztó túlzó bírvágyat (πλεονεξίαν). 
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 Maximos a – jóval későbbi – Opuscula theologica et polemicában így definiálja a schetiké henósist: σχετικὴ 

ἕνωσίς ἐστιν ἡ τὰς διαφόρους γνώμας εἰς ἓν συνάγουσα θέλημα (PG 91, 152 C 1-2). A Hitvalló 12. levele szerint 5 

fajta egyesülés van: synchytiké, dihairetiké, schetiké, thetiké és kath’ hypostasin: πενταχῶς δὲ λέγεται ἡ ἕνωσις· 

συγχυτική... διαιρετική... σχετικὴ ὡς τὰ ἔθνη ἐν τῇ πίστει· θετική... καθ’ὑπόστασιν (uo., 484 A). A jelen 

szövegkörnyezetben legrelevánsabbnak azonban az Opuscula theologica et polemicában szereplő második 

definíció tűnik, mely szerint σχετικὴ ἔνωσίς ἐστι φιλικὴ συνδιάθεσις, ἢ θελημάτων ὁμονοητικὴ σύμπνοια καὶ 

ἐπίνευσις (uo., 152 C 5-6). 
200

 Maximosnak a Marinos presbyterhez írott levele szerint „a prohairesis nem gnómé, hanem a gnómé dolga vagy 

tulajdonsága; mivel a gnómé egyesek szerint a rajtunk álló dolgok iránti belső törekvés [ὄρεξιν ἐνδιάθετον τῶν ἐφ’ 

ἡμῖν], melyből a prohairesis születik; vagy pedig hajlandóság, diszpozíció a törekvés moduszában rajtunk álló 

dolgok megfontolásában [διάθεσιν ἐπὶ τοῖς ἐφ’ ἡμῖν ὀρεκτικῶς βουλευθεῖσι]. A törekvés ugyanis azáltal lesz gnómé 

[a megfontolás prediszpozíciója], hogy a törekvés a megfontolásból kiindulva ‘rárendeződik’ a megítélt dolgokra 

[διατεθεῖσα γὰρ ἡ ὅρεξις τοῖς κριθεῖσιν ἐκ τῆς βουλῆς γνωμὴ γέγονε], és csak ezután, pontosabban ebből származik 

a prohairesis [megfontolt törekvés]. Ahogyan tehát a habitus lényege a működésre irányul, úgy a gnómé a 

prohairesisre.” (PG 91, 17 C 1-10.) 
201

 Mint erre P. Sherwood is rámutat, e művekben Maximos még nem azt a szigorú, kicsiszolt terminológiát 

alkalmazza az akarat problematikájának kifejtésére, mint a későbbiekben: „loose terminology concerning will and 

gnome, that later he corrected.” (Sherwood, Annotated Date-List, 31.) 
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Maximos akarattal kapcsolatos harmadik megfontolása tematikailag már átvezet a megbocsátás 

etikájához. Fentebb láttuk, hogy az emberi akaratnak a törekvés tárgya tekintetében egyesülnie 

kell az isteni akarattal. Másfelől azonban – teszi hozzá most Maximos – a maga teljesen 

emberi mivoltát is vállalnia kell a megbocsátás  aktusa révén. Aki ugyanis nem bocsát 

meg embertársának, az úgy tesz, mintha már megvalósította volna az akarat szentségét, tehát 

mintha az akarata teljes mértékben isteni akarat lenne. Ezt a paradox követelményt (az 

emberi akarat egyszerre legyen isteni és emberi) az a kauzális összefüggés teszi lehetségessé, 

hogy az isteni akarat emberbe való leereszkedésének feltétele az emberi akarat emberségének 

vállalása. 

Ha ez a feltétel nem teljesül, akkor az akarat bűnösnek minősül, amennyiben – Maximos 

megfogalmazása szerint – „megosztja” az emberi természetet, amikor különbnek állítja be 

magát más emberi akarathoz képest, jóllehet maga is csak emberi akarat. Isten ezzel 

szemben csak akkor engesztelődik ki az emberi természettel (ἡ τοῦ Θεοῦ πρὸς τὴν φύσιν 

καταλλαγή),
202

 ha „az emberi  akarat egyesül az emberi természet  lényegével [λόγῳ].”
203

 

Az ember tehát csak mint ember tudja befogadni Isten leereszkedését (συγκατάβασιν).
204

 

Ha az akarat nem vállalja a maga emberi minőségét, az – ontológiai terminusokkal élve – 

azt jelentené, hogy az emberi lényegből (természetből) nem karakterisztikusan emberi működés 

fakad. A gnóménak ezzel szemben illenie kell a természethez, abból kell fakadnia – akkor 

mondhatjuk, hogy ez a gnómé ezé a physisé. Maximos terminológiájában tehát az „akarat 

egyesítése a természettel” az emberi természet önmagunkról való őszinte elismerését jelenti, 

ami egyfelől az embertárs iránti megbocsátás alapja, másfelől az isteni akaratba való  

belenyugvás, azaz az isteni és emberi akarat uniójának megvalósítása: éppen amikor embernek 

valljuk magunkat, akkor léphetünk unióra Istennel. Ez a paradox, kettős aktus egyszerre jelent 

kiengesztelődést Istennel és az embertárssal is, amennyiben az emberek közötti kiengesztelődés 

teszi lehetővé, hogy Isten és ember között megtörténjen a kiengesztelődés, Isten megváltó 

leereszkedése a természetbe , Krisztus enanthrópésisa; és ugyanakkor Isten és ember 

kiengesztelődése teszi lehetővé, hogy ember és ember között is megtörténjen a megbocsátás, 

kiengesztelődés. – Az akarat ezen összetett működésének elemzése a megbocsátás erényéhez 

vezet tovább. 
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8. A megbocsátás etikája.
205

 Láttuk, hogy A Miatyánk rövid magyarázatának kitüntetett témája a 

megbocsátás. Maximos értelemszerűen reflektál a Miatyánk bűnbocsánati kérésére, amely 

sajátos módon az embertárs iránti megbocsátás példájára hivatkozva kéri az isteni megbocsátást. 

A hívő ezáltal – írja a Hitvalló – mint az erény mintaképét helyezi el magát Isten előtt, s  

úgyszólván önmaga utánzására kéri az Utánozhatatlant (τὸν ἀμίμητον). Az isteni bűnbocsánat 

elnyerésének feltétele tehát a felebarát iránti megbocsátás. Maximos szerint erre az képes, aki 

imádság útján (διὰ προσευχῆς) keresi a bölcsességet, egyetlen gyönyört (ἡδονή) ismer: az isteni 

valóság megtalálását, és akinek proairesise (megfontolt törekvése)
206

 nem hajlik el a látható 

világ felé. Az embertárs iránti megbocsátás erényének megalapozása tehát az imádság lelkülete, 

a gyönyör átszellemítése, a világ megtagadása. Mindezek Maximos szerint bennfoglaltatnak 

az indulatmentesség habitusában. E habitus nélkül nem tudunk megbocsátani az ellenünk 

vétkezőknek, ha egyszer a megbocsátás alapja Istenben is az indulatmentesség (ἀπαθῶς 

ἀφίησιν). Ezért a megbocsátás átfogó erénye mint több részleges erény eredője szintén az 

indulat- vagy szenvedélymentesség alaphabitusára támaszkodik.
207

 

Indulataink pedig ebben az összefüggésben akkor nem keletkeznek – fejteget a Hitvalló –, ha 

mintegy nem emlékezünk arra a rosszra, amit embertársunk  tett ellenünk. Ez a nem  

emlékezés parancsa: nem szabad engedni, hogy a múlt fájdalmai valamely emlék révén 

befolyásolják az észt (τυποῦσθαι τὸν νοῦν), nehogy így azt a – fent már vizsgált  – bűnt 

kövessük el, hogy ember létünkre emberfeletti természetet tulajdonítunk magunknak, ha vélt 

felsőbbrendűségünk tudatában nem bocsátunk meg. Amikor a Miatyánk Krisztustól származó 

szövege ilyenformán felejtést ír elő, akkor újfent a haragtól, tehát egyfajta indulattól akar 

megtisztítani (ἡμᾶς καθάρῃ παθῶν). A megbocsátás  erénye így fakad közvetlenül  az 

indulatmentesség habitusából. 

A kiengesztelődés  és megbocsátás  továbbá lényegileg a szeretet erénye vagy annak 

megnyilvánulása. A Miatyánk szövege maximosi értelmezésének fontos tanítása, hogy abban 

lehet meg a megbocsátó szeretet (τῇ σχέσει τῆς χάριτος) habitusa, aki maga is olyan, mint 

akinek megbocsátottak. A megbocsátás habitusa és a megbocsátottság vagy feloldozottság 

diszpozíciója tehát (τὴν τῶν συγχωρουμένων διάθεσιν) kölcsönösen feltételezik egymást.
208

 

Imádság, szeretet, megbocsátás és indulatmentesség ezért egymást kölcsönösen segítő és  

értelmező diszpozíciók, melyek a kegyelem együttműködése esetén ideális esetben morálisan 
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 A προαίρεσις, proairesis a későbbi keletkezésű Marinos presbyterhez írott levél alapján leginkább ‘megfontolt 
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és ontológiailag magasabb szintre emelik az embert. Ez a felmenetel vagy felemelkedés a 

theósis, megistenülés. 

9. Theósis: a végtelen etikai perspektíva tana. A Miatyánk rövid magyarázatának végén 

álló morálteológiai fejtegetés nem annyira lezárja, mint inkább felnyitja egy – vég nélküli – 

folyamat leírását. Maximos szerint ugyanis az indulatok elvetése révén (τῇ τῶν παθῶν 

ἀποθέσει), a szeretet által, az Atya akaratát beteljesítve az angyalokkal egyenrangúakká  

(ὁμολάτρας) válhatunk. De Krisztus még innen is feljebb vezet (ἀνάβασιν) bennünket az isteni 

valóság legmagasabb pontjára, és az isteni természetben részesít minket (θεῖας ἀπεργαζομένου 

φύσεως κοινωνούς) a Szentlélekben való, kegyelem általi részesedés (μεθέξει) révén. Az 

Ambiguából is ismert maximosi üdvözülés-elmélet szerint ekkor teljes egészünkben magát az 

Atya Fiát teljes egészében (ὅλον ὅλοι) korlátozás nélkül és szennytelenül (δίχα περιγραφῆς 

ἀχράντως) hordozzuk körül, tehát Azt, „akiből, aki által és akiben van és lesz a létünk, a  

mozgásunk és az életünk” (ἐξ οὗ καὶ δι’ οὗ καὶ ἐν ᾧ τὸ εἶναί τε καὶ κινεῖσθαι καὶ ζῆν ἔχομέν τε 

καὶ ἕξομεν).
209

 Ezen üdvösségtani elgondolás  hangsúlyozza  a bizánci  teológia egyik 

legkedvesebb és legjellegzetesebb tézisét, mely a misztikus unió teljességét tanítja: a teljes 

ember egyesül a teljes Istennel. Az elmélet részleteit (az unióban isteni és emberi természet 

összeolvadás és elválaszthatóság nélkül tapad össze) különösen az 5. és a 7. Ambiguában 

dolgozza ki a Hitvalló.  

10. Összefoglalás . A Hitvalló  Maximos korai etikáján  keresztül vezető utunk a 

rendezetlen lelki mozgásoktól, az indulattól és megkívánástól indult, és a theósis elméletéhez 

érkezett. Ez az az út, melyet a szerzetesnek végig kell járnia a lelki-morális fejlődés során. A 

módszer az indulatok fokozatos értelmi ellenőrzés alá vonása, felfelé terelése, átszellemítése a 

test aszkétikus gyakoroltatása és a lélek erényessé tétele révén. A maximosi teológiai etika fő 

erényei: az indulatmentesség, az imádság, a megbocsátás és a szeretet szoros összefüggésben 

állnak egymással, illetve valójában kölcsönösen feltételezik egymást. A Hitvalló et ikai 

gondolkodása több alternatív módon hozza logikai kapcsolatba ezeket a fogalmakat, egyszerre 

tud elgondolni alternatív összefüggéseket. A folytonos imádság az akarat eksztatikus unióját 

hozza létre Istennel. A theósisban megvalósuló eszkatologikus unió viszont már a teljes ember 

egyesülése a teljes Istennel, a véges és a végtelen természet megbonthatatlan összekapcsolódása 

egy alanyban. A világhoz való helyes viszony megtalálása így kiemelkedés lesz a világból, az 

emberi lényeg megvalósítása pedig az isteni lényegben való elhelyezés. Az üdvösség e végtelen 

perspektíváját végső soron az erények hétköznapi, verejtékes, aszkétikus elsajátítása nyitja fel. 
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Maximos erkölcstana kifejezetten monasztikus etika,  melynek közege, lételeme az Írások 

olvasása, az olvasottakról való meditáció és dialógus, a fiatalabb szerzetes tanulása az 

idősebbtől, lelki vezető és vezetett viszonya. A tézisek bizonyítása ezért igényes ugyan, de nem 

szigorú: monasztikus környezetben lévén a monasztikus környezetre támaszkodik, és az ebben 

lehetséges tapasztalatok alapozzák meg. Ezzel függ össze az is, hogy e művekben kifejezetten 

értelmi erényeket nem tárgyal Maximos. Ezek az elméleti tudományban játszhatnak szerepet. 

Az alkalmazás az erkölcsi erények területe. 

Ez az etika alkalmazott keresztény tudomány, mert a fogalmi rendszerezés segítségével  

gyakorlati célt: végső soron az akarat szentségét kell elérnie.  A fejtegetések etikai tartalma 

alapján azt mondhatjuk, hogy Maximos egyfelől erkölcsi realista, ami – különösen az érzéki – 

kísértések természetét illeti. Másfelől azonban idealista, ami a kísértések leküzdését illeti. De 

pontosabb azt mondani, hogy inkább a kolostori környezet által megszentelődött akarat  

képviselője, aki a végső beteljesedést a kegyelem működésétől teszi függővé. Amikor az 

Aszkétikus beszélgetés fiatal szerzetese sírva fakad az erények megszerzésének nehézségei 

hallatán, az idős szerzetes Krisztus szavaival emlékezteti, hogy Istennél minden lehetséges. Az 

isteni filantrópia révén lehetséges tehát a beszennyezetlenség elérése. Ez a szeretet alapozza 

meg Maximos etikai optimizmusát. – A maximosi teológia számára legfontosabb, átfogó 

téma: a krisztológia bemutatásával folytatjuk. 
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7. Maximos krisztológiája 1: Az isteni és az emberi természet egyesülésének értelmezése 

 

1. Propozíció. Jelen fejezetünk célja Maximos krisztológiájának taglalása. Pontosabban szólva, 

szeretnénk logikailag elemezni az isteni és az emberi természet Maximos elgondolta egyesülési 

moduszát Krisztusban mint alanyban, valamint az egyesülés, henósis e fajtáját összehasonlítani 

a Szentháromság Maximos definiálta egységével. E vizsgálat eredményeképpen reményeink 

szerint mélyebb belátást nyerhetünk Maximos istenfogalmába, valamint Isten és ember 

Maximos meghatározta viszonyába. Miután témánk  a megvál tás teológia  tágabb  

összefüggésében  helyezkedik el, ezért végső soron Maximos szótériológiai  intuícióit , 

ilyen tárgyú filozófiai-teológiai előfeltevéseit próbáljuk meg itt vázlatosan rekonstruálni. 

Alapszövegünk az Opuscula theologica et polemica öt műve: keletkezésük  valószínű 

időrendjében a 13., 18., 5., 6. és 14. irat, ezek közül is különösen az utolsó, 14. mű. Ezekben 

a különböző műfajú (kis értekezés, vitairat, definíciós lista) művekben különösen Krisztus 

kettős működése és kettős akarata mellett érvel a Hitvalló. 

2. Források. A 13. (626-627), 18. (626-633), 5. (633), 6. (633) és 14. (640 körül)  

opusculumok mind Maximos életének első, a Pyrrhos-vita (645. július) és a lateráni zsinat (649) 

előtti szakaszában keletkeztek. A nagyjából másfél évtizedes időszakban való eloszlásuk 

ellenére eléggé szorosan összeköti őket krisztológiai és antropológiai tartalmuk,  valamint  

a bennük megnyilvánuló, maradéktalan logikai tisztázásra  irányuló  szerzői szándék. 

Dogmatikai, teológiatörténeti  jelentőségüket nem lehet túlbecsülni: az Opuscula  a 

monothelétizmus ellen I. Márton (649-653) által összehívott és Maximos együttműködésével 

tartott lateráni zsinat kánonjait ihlető terminológiai és dogmatikai forrás, pontos logikai 

distinkciók és fontos teológiai tételek  forrásvidéke  e szinódus  számára.
210

 A lateráni 

zsinat kánonai , dokumentumai pedig a 3. konstantinápolyi (6. egyetemes) zsinat (680-681) 

eszmei forrásai, amennyiben ez utóbbi is lényegileg a monothelétizmus (és a monoenergizmus) 

ellen lépett fel, kemény kifejezésekkel ítélte el Kyros alexandriai pátriárkát, a monoenergizmus 

kezdeményezőjét, valamint Sergios konstantinápolyi pátriárkát és Honorius római pápát, a 
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 A lateráni szinódus hitvallásában hangsúlyosan szerepel mindenekelőtt Krisztus kettős akaratának Maximos 

képviselte tézise (A. Denzinger–H. Schönmetzer, Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum, ed. 

XXXVI, Romae: Herder, 1976, № 500, 171. o.). Mint Denzinger és Schönmetzer is rámutatnak, Maximos 

Disputatio cum Pyrrhója megelőlegezi a 10. és 11. kánonok szövegezését (vö. PG 91, 289 C 4-6 és 320 C 13-14). 

Álláspontunk szerint a – Krisztus hiánytalan emberségét tanító és a két természet egyesülési moduszát pontosan 

meghatározó – 5-9. kánonok is feltehetőleg Maximos hatását mutatják. Maximos befolyását érezzük továbbá a 15. 

kánonon is, amely Ál-Areopagita Szt. Dénes 4. levelének monoenergéta hangzású kifejezését (mian theandrikén 

energeian) düoenergéta módon értelmezi (ld. deivirilis operatio, ibid. № 515, 173. o.), ahogyan ezt később 

Maximos is tette az Ambigua ad Thomam 5. részében. 
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monothelétizmus megalkotóját, illetve támogatóját, fenntartotta és megerősítette a kettős 

természet chalkédóni orthodoxiáját, hangsúlyozta Krisztus hiánytalan, teljes emberségét,
211

 

és különösen azt, hogy a Megváltó emberi akarata is működik, ellentétmentesen alárendelődve 

az isteni akaratának.
212

 A konstantinápolyi zsinat mindezeket egyszersmind Maximos 

örökében is fogalmazta meg.
213

 J.-C. Larchet szerint „a lateráni  zsinat, majd később, 

a Hitvalló halála után a 3. konstantinápolyi zsinat hitszabályai Maximos  opusculumaiból 

kölcsönöztek egy bizonyos számú kifejezést, és e műveknek szellemükben  is igen sokkal 

tartoznak .”
214

 E kisebb művek kapcsán ezért  módszertani tekintetben azt mondhatjuk 

a Hitvallóról, hogy egyik fő erénye és eredménye a logikai-terminológiai tisztázás a rendszeres 

teológia terén, és hogy ő az egyik legjelentősebb korai rendszeres teológus Bizáncban. – 

Filológiai oldalról el kell még mondani, hogy az Opuscula szövege tekintetében egyelőre a 

PG 91. kötete a textus receptus (9 A 1-285 B 9). 

3. Az Opuscula tematikus csomópontjai. Az itt tárgyalt kis művekről általánosságban  

állíthatjuk, hogy meghatározásaik két-három irányba tekintenek: az azonosság (tautotés) és a 

másság (heterotés) területeit, fajtáit és fokozatait rögzítik egyrészt a Szentháromságon belül 

(részben Ál-Areopagita Szt. Dénes nyomdokaiba lépve, vö. Isten nevei 1-2), másrészt a 

krisztusi alanyban az isteni és az emberi lényeg viszonylatában, harmadrészt az emberi 

természetben az előbbi locusokhoz képest. Maximos e distinkciói és érvei mindig az orthodox 

középutat keresik két eretneknek minősülő véglet: az ariánizmus és a szabelliánizmus, illetve 

a nesztoriánizmus és az eutycheánizmus között – szerzőnk e törekvése több elméleti művében 

is megnyilvánul (az izraelita ‘unitárius’ istenképzet elleni, antiszemitának tűnő nyilatkozatai 

is így: antiszabelliánus állásfoglalásokként értelmezendőek, melyeket Maximos a mestere, 

Sóphronios jeruzsálemi pátriárka Zsinati levele nyomán tesz magáévá).
215
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 Denzinger–Schönmetzer, Enchiridion symbolorum, № 554. 
212

 Ibid., № 556 és 558; vö. Maximos, 1. opusculum, „Non posse dici in Christo unam voluntatem” alcímű rész (PG 

91, 28 B 1-37 A 11). 
213

 Legalább részben Jeruzsálemi Sóphronios és Hitvalló Maximos hatásának tekinthető a zsinat általános törekvése 

a terminológiai tisztázásra, egyértelműsítésre. A szinódus így e két teológus szóhasználatával összhangban rögzíti, 

hogy Krisztusban a prosópon vagy hypostasis („személy”) az, ami egységet alkot. Talán Maximos hatását vélhetjük 

felfedezni abban is, hogy a zsinati határozatok sorrendileg előbb utasítják el a monothelétizmust, mint a 

monoenergizmust (bár a theléma az energeia egy modusza, tehát a fordított sorrend lenne logikus), ahogyan ezt 

Maximos is teszi a Disputatio cum Pyrrhóban. Valószínűleg abban is Maximos hatását láthatjuk, hogy a szöveg 

impliciten elutasítja Ál-Areopagita Szt. Dénes 4. levelének monoenergéta olvasatát (vö. Maximos 5. ambiguum). A 

zsinati határozat kifejezetten hangsúlyozza Maximos két legfontosabb krisztológiai terminusát (asynchytós és 

adiahairetós) is, a dokumentum összefoglaló szakasza pedig impliciten elutasítja Honorius pápa 633-ban 

Sergioshoz írott levelének akarat-doketizmusát (ou kata phantasian; Denzinger–Schönmetzer, Enchiridion 

symbolorum, № 558). 
214

 J.-C. Larchet–E. Ponsoye, éd., Maxime le Confesseur, Opuscules théologiques et polémiques, Introduction par 

J.-C. Larchet, traduction et notes par E. Ponsoye, Paris: CERF, 1998, 17. 
215

 Ilyen nyilatkozatot találunk pl. az Expositio orationis dominicae-ben, CC SG 23, 51. 
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Ezzel a pusztán formai állítással azonban ki is merítettük a lehetséges evidens kijelentések körét 

e tematikán belül. A Szentháromságban, a Felkentben és az emberben lévő azonosságok és 

különbségek elmélete ugyanis határtalan terület, mely Isten, az ember és az Istenember ‘lényegébe 

vág,’ amint erről Maximos opusculumai is meggyőznek. E lényegbevágó  diszkusszió 

csomópontjaiban a lényeg–személy (ousia–hypostasis), az azonosság–másság (tautotés–

heterotés) és az egység–különbség (henósis–diaphora) oppozíciók állnak, melyek helyes vagy 

helytelen alkalmazása jelöli ki az orthodoxia határait, illetve az összes lehetséges eretnekség 

típusát és viszonyítási pontjait. Az e csomópontok mentén építkező koherens terminológiai és 

logikai rendszer végcélja a megváltás fogalma mint középpont körül lehetőség szerint egyetlen 

homogén és átfogó érvelési hálóba összekapcsolni Istent és embert. 

4. Kiindulási problémák. Az érvelés tág értelemben vett tárgyát, az isteni és az emberi természet 

összefüggésrendszerét Maximos beállításában szigorú logikai viszonyok – analógia, 

szembenállás, hierarchia, kauzalitás – szövik át meg át, melyek az érvelés bizonyítási alapjaiként 

szolgálnak, és logikai úton rajzolják elő Isten és ember viszonyát. Így például a 13. opusculum 

sokatmondó fordított analógiát állít fel Isten és ember közöt t az azonosság és a másság 

kategóriáira alapozva: 

2. A legteljesebb egyesülésben miként van azonosság is meg másság is? Vagyis a lényegek azonossága 

és az arculatok [prosópón] mássága, és fordítva. Így például a Szentháromságban a lényeg az, ami 

azonos [tautotés ousias] van, és az arculatok mások, elvégre egyetlen lényeget vallunk meg, de 

három személyt [hypostaseis]. Az ember esetében viszont az arculat azonos, de különbözőek a 

lényegek, mert bár egy az ember, más a lélek lényege, és más az élő hús [sarx] lényege.
216

 

Ez a nyilatkozat Isten és ember differentia realisát fogalmazza meg, amennyiben a Végtelen 

Lény e logikai jellemzése a véges lény felépítésének inverzét  mutatja. A különbség 

megfogalmazása azonban nemcsak távolítja a két végletet egymástól, hanem kapcsolatba is 

hozza őket egymással, hiszen ugyanazokkal a kategóriákkal ragadhatóak meg, csak fordított 

mintázatban. A fordított analógia kifejezi továbbá azt is, hogy – ha e racionális következtetési 

formát érvényesnek tekintjük, akkor – nem elgondolhatatlan több személy egyébként 

paradoxnak tűnő létezése egyetlen lényegben, ti. Istenben. 

Ez a példa is jelzi, hogy az Opuscula kulcsterminusai – különösen az ousia és a hypostasis – 

átfogó fogalmi-dialektikai keretet kívánnak biztosítani az egész problematika tárgyalásához. 

Ezek az alapvető terminusok azonban éppen ezért érzékelhetően mást fejeznek ki vagy 

legalábbis másfelé orientáltak Isten esetében, mint az ember esetében (vö. 14. opusculum). 
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 Πῶς ἡ ἄκρα ἕνωσις καὶ ταυτότητα ἔχει, καὶ ἑτερότητα; Ἦ ταυτότητα οὐσιῶν καὶ ἑτερότητα προσώπων, καὶ τὸ 

ἔμπαλιν. Οἷον ἐπὶ τῆς ἁγίας Τριάδος, ταυτότης μέν ἐστιν τῆς οὐσίας· ἑτερότης δὲ προςώπων· μίαν γὰρ οὐσίαν 

ὁμολογοῦμεν· τρεῖς δὲ ὑποστάσεις. Ἐπὶ δὲ τοῦ ἀνθρώπου, ταυτότης μέν ἐστι προσώπου· ἑτερότης δὲ οὐσίων· ἑνὸς 

γὰρ ὄντος ἀνθρώπου, ἄλλης οὐσίας ἐστὶν ἡ ψυχὴ, καὶ ἄλλης ἡ σάρξ (PG 91, 145 B 7-14). 
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A kifejtés problémáit részben ez a (túlzott) dialektikai elvárás okozza: a terminusoknak át 

kell fogniuk a teológiát és az antropológiát egyaránt, tehát szinte végtelenül elasztikusoknak 

kell lenniük, a megváltásteológia egyik, végtelen pólusától a másik, véges pólusáig kell 

nyúlniuk, hogy általuk egységes és racionálisan elgondolható és megérthető  rendszerbe 

foglalható legyen Isten és ember. Ez a nehézség így jelentkezik először is a homoousios 

terminus esetében a 14. opusculumban: 

Azonos lényegű [homoousion] az, ami ugyanazt a lényeget birtokolja, mint valami más, de különbözik 

ugyanettől a személy tekintetében [kata tén hypostasin]; ahogyan az ember és a többi faj esetében 

van. Ha tehát valami a lényege tekintetében [kata tén ousian] azonos egy másik dologgal, attól 

még nem azonos azzal a személye tekintetében [kata tén hypostasin] is; és ha valami egységet [hen] 

képez és egyesült [hénómenon] egy másik dologgal a lényege tekintetében, attól még nem képez 

egységet és nem egyesült azzal a személye tekintetében; és ha valami egy másik dologtól a személye 

tekintetében különbözik, akkor egyesülésben van [henósin echei] ugyanezzel a dologgal a lényege 

tekintetében.
217

 

A Maximos által felhozott példa bizonyítja, hogy az ousia (és a homoousios) itt antropológiai 

jelentésben is értelmeződik, a fejtegetés további részei – és a ‘homoousios’ zsinati előtörténete – 

pedig világossá teszik, hogy a Hitvalló trinitológiai jelentést is tulajdonít a terminusnak, tehát 

hogy e szavak hídterminusok. A következő, dialektikai feszültséget hordozó, átfogó fogalmak 

az egyesülés (henósis) és a különbség (diaphora), melyek definícióját Maximos ismét kétfelé, 

de ezúttal a trinitológia, illetve a krisztológia felé tájolja (ugyancsak a 14. opusculumban): 

Lényegi [ousiódés] az egyesülés [henósis], ha a szám tekintetében különböző, sok személyt 

[hypostaseis] egyesít egy és ugyanazon lényegben. Lényegi különbség [diaphora] az az elv [logos], ha 

a lényeg avagy természet megmarad csökkenés és változás nélkül , valamint keveredés és  

összeolvadás nélkül, és amikor egy másik, fajában különböző dologgal egyesül egyetlen személlyé 

[eis mian hypostasin], akkor egyáltalán nem hagyja el a maga természetből fakadóan sajátos 

természetét.
218

 

Itt egy bekezdésen belül szerepel a két legfontosabb, trinitológiai, illetve krisztológiai definíció 

különbsége: a Szentháromságban az egység a lényegi, és a személyek különböznek, Krisztusban a 

különbség a lényegeket érinti, és a személy azonos. A két meghatározás (‘lényegi egység,’ ill. 

‘lényegi különbség’) ilyenformán egymás inverze. Ezt – a hagyománynak megfelelően – úgy 
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 Ὁμοούσιόν ἐστι τὸ τῆς αὐτῆς οὐσίας ἄλλῳ τυγχάνον, διάφορον δὲ πρὸς τὸ αὐτὸ κατὰ τὴν ὑπόστασιν ὂν· ὡς ἐπί 

τε ἀνθρώπου καὶ τῶν ἄλλων ἔχει εἰδῶν. Εἴ τι οὖν ἄλλῳ ταυτὸν ὑπάρχει κατὰ τὴν οὐσίαν, οὐχ ἓν οὔτε ἡνώμενον τῷ 

αὐτῷ τυγχάνει καὶ κατὰ τὴν ὑπόστασιν· καὶ εἴ τι διάφοραν ἔχει πρὸς ἄλλο κατὰ τὴν ὑπόστασιν, τοῦτο ἕνωσιν ἔχει 

πρὸς τὸ αὐτὸ κατὰ τὴν οὐσίαν (14. opusculum: PG 91, 149 B 1-153 B 8, ezen belül 149 C 7-D 2; az idézet eleje E. 

Ponsoye fordításában: „Consubstantiel ce qui se trouve de même essence qu’un  autre, tout en étant différent de 

celui par hypostase; comme il en va pour l’homme et autres espèces…,” Larchet–Ponsoye, éd., 193). Vö. még 

ugyanezen opusculum elejét: „A lényeg [ousia] és a természet [physis] ugyanaz; mert mindkettő közös és általános, 

amennyiben sok dologról és szám szerint különbözőkről állítjuk, és sohasem egyetlen arculat [prosópói] által 

meghatározottak.” 
218

 Οὐσιώδης οὖν ἔνωσίς ἐστιν ἡ τὰς διαφόρους κατ’ἀριθμὸν καὶ πολλὰς ὑποστάσεις εἰς μίαν καὶ τὴν αὐτὴν οὐσίαν 

συνάγουσα. Οὐσιώδης δὲ διαφορὰ τυγχάνει λόγος καθ’ὃν ἡ οὐσία, ἤγουν φύσις, ἀμείωτός τε καὶ ἄτρεπτος, 

ἄφυρτος ὁμοῦ καὶ ἀσύγχυτος διαμένει, καὶ τὴν πρὸς ἄλλο κατ’εἶδος ἕτερον εἰς μίαν ὑπόστασιν ποιουμένη σύνοδον, 

ούδ’ὅλως τῆς κατὰ φύσιν ἰδίας ἐξίσταται φύσεως. (PG 91, 149 D 3-10) 
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értelmezhetjük, hogy az isteni lényeg egységesebb, mint a krisztusi alany, tehát hogy a Felkent 

inkább tartozik a Szentháromságban Istenhez, mint a krisztusi személyben az emberhez (illetve 

mindenesetre más moduszban tartozik ide, mint oda). A kétfajta egység az összetartozás  

fokozatában, szorosságában különbözik. Maximos ezután a hypostasis (‘személy’) és a 

prosópon (‘arculat’) terminusok kapcsán tesz általános kijelentést ugyanebben az opusculumban: 

A személy [hypostasis] és az arculat [prosópon] ugyanaz; mert mind a kettő egyedi [merikon] és 

sajátos [idion], amennyiben önmagukban körülhatároltak, nem pedig több dolog közös természetét 

írják le.
219

 

Mindezek a megállapítások és definíciók most már lehetővé teszik a maximosi lényeg- és 

személyfogalom kontrasztív elemzését, s egyszersmind felvetnek az individualitás és a létezés 

fogalmára irányuló tágabb – metafizikai, ontológiai – kérdéseket is. 

5. A lényeg egysége szemben a személy egységével: Diszkusszió. Az eddigiek fényében  

tehát az ousia mint általános metafizikai terminus egyszerre több személyről, hypostasisról 

is állítható a Teremtő és a teremtés fogalomkörében egyaránt, de más és más moduszban. Az 

egységes és egyetlen isteni ousia ugyanis elviseli a személyekre való ideális tagolódást – azaz 

Isten lényege el tud hordozni több személyt feldarabolódás nélkül. Az emberi ousia ezzel 

szemben kénytelen a személyek sokasodásával egyenesen arányosan sokszorozódni, mivel 

feldarabolja a személyekre való tagolódás: minden új személy külön, bár ugyanolyan lényeget 

is hordoz, tehát az emberi lényeg nem bír el több személyt. Az isteni ousia ezért szorosabb és 

– ha szabad így fogalmazni – teherbíróbb, szilárdabb, röviden szólva, tökéletesebb egység. Az 

ousia tehát nem ugyanúgy viselkedik, és ezért nem pontosan ugyanabban a jelentésben 

állítható Istenről, mint az emberről. Maximos terminológiai fejtegetései így azt sugallják, 

hogy az isteni lényeg dialektikailag el is különíthető az emberitől (amennyiben egyetlen, nem 

sokszorozható, míg az emberi igen); de össze is kapcsolható  vele (amint ez Krisztus 

személyében és az üdvözültek esetében történik). 

A dénesi és proklosi, újplatonikus fundamentálontológiai előképtől a Hitvalló istenfogalma ily 

módon mindenekelőtt abban különbözik, hogy Ál-Areopagita Szt. Dénes szerint az isteni lényeg 

maga sokszorozódik meg – pléthynetai kai pollaplasiazetai – a teremtő kiáradás vagy előjövetel 

(ekroé, proodos) során,
220

 míg Maximos szerint épp az isteni lényeg nem sokszorozód(hat)ik, 
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 Ὑπόστασις καὶ πρόσωπον, ταυτόν· ἄμφω γὰρ μερικόν τε καὶ ἴδιον, ὡς ἐφ’ἑαυτῶν τὴν περιγραφὴν, ἀλλ’οὐκ ἐν 

πλείοσι τὴν κατηγορίαν φυσικῶς κεκτημένα (PG 91, 152 A 1-4; E. Ponsoye fordításában: „Hypostase et personne: 

même chose; les deux en effet ont le propre et le particulier, en tant que circonscrits en elles, sans posséder pourtant 

par nature leur prédicat dans la pluralité,” Larchet–Ponsoye, éd., 194). 
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 Ál-Areopagita Szt. Dénes kifejezése (Isten nevei 2, 5 és különösen 11; ). Dénes tételét természetesen nem a szó 

szoros értelmében kell érteni, mintha isteni lényegek sokasága jönne létre ilyen módon, hanem úgy, hogy az isteni 
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hanem csak az általa teremtett emberi vagy más lényeg. A teremtés isteni attribútuma így 

szerzőnk számára logikailag-ontológiailag összefügg az isteni lényeg unicitásával, míg ez az 

Egy proklosi elméletében – ahol az Egy önmagából hozza létre az alacsonyabbrendű valóságot 

egyfajta ‘oszthatatlan osztódás’ vagy sokasodás révén – szinte pontosan fordítva van. 

Mint látjuk, a ‘lényeg,’ ousia – illetve a vele azonos jelentésben használt ‘természet,’ physis 

– Maximos teológiájának fő normatív fogalma, mert e terminus jelentése az istentanban a 

szilárd, ontológiailag megbonthatatlan egység, a szigorú – és ezért  önmaga által  létező 

– önazonosság. Az isteni lényeg e szigorú egységprincípiumának áthágása, önmaga általi 

felülmúlása a kegyelem, miáltal az isteni természet Krisztusban önként magára veszi egy 

természetfeletti – a maga természetfeletti természetét leereszkedés révén meghaladó – egység 

kötelékét is egy másfajta, hypostatikus unióban. Ezt a személyi egységet (hypostatiké henósis) 

Maximos szintén  megbonthatatlannak, adiairetosnak nevezi ugyan, de nem annak 

természetéből kifolyólag, hanem a kegyelem folytán – gratia non tollit naturam, sed perficit. 

Ez a tanítás ismét feltételezi Isten és ember bizonyos fokú és értelmű rokonságát: így ugyanis 

az isteni természet az egyik személyében tolerálja az emberit. Sőt, nemcsak tolerálja, hanem 

szereti is, hiszen a tolerálásnak – az isteni személyen belülre engedésnek, bizonyos értelemben 

Istenen belülre engedésnek – nem lehet más motivációja, mint a philanthrópia. Az isteni és az 

emberi természet e kegyelmi egyesülését minősíti és határolja el a Szentháromság lényegi  

egységétől Maximos, amikor szintén a 14. opusculumban a homoypostaton fogalmát 

definiálja: 

Azonos személyű [homoypostaton] az, ami egy és ugyanazon személy [létrehozása] végett  

összetételbe kerül egy másik dologgal, de ugyanakkor a lényege tekintetében különbözik e másik 

dologtól; amint a lélek és a test esetében van, s ama többi dolog esetében, melyek – bár a természet 

mássága révén különböznek – a személy tekintetében [kath’hypostasin] egyesítve vannak. Ha tehát 

valami, ami egy másik dologgal egyesülés révén összetett, azonos azzal a személye tekintetében 

[kath’hypostasin] – azaz ha azzal egyetlen személlyé vált  –, akkor különbözik  tőle  a lényeg  

tekintetében. S ha valami egységet alkot és egyesült egy másik dologgal a személyében, akkor az nem 

alkot egységet és nem azonos nemű [homogenes] emezzel a lényege tekintetében is. És ha valami, 

ami egy másik dologgal összetételben áll, különbözik attól a lényegében, akkor emez hypostatikus 

unióban áll amazzal.
221

 

Itt Maximos a kétfajta egyesülés – lényegi versus személyi – kölcsönös kizárólagosságát, 

alternációját tanítja. Ez a tan az adott dogmatikai összefüggésben gyakorlatilag azt jelenti, hogy 

                                                                                                                                                                                     
lényegből jönnek elő a teremtmények. Proklos hasonlóan, az oszthatatlan Egyben való részesülés (methexis) útján, 

gondolja el a sokaság létrejöttét (Stoicheiósis theologiké 1., 12-13. és 26-27. tételek). 
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 Ὁμοϋπόστατόν ἐστι τὸ εἰς μίαν καὶ τὴν αὐτὴν ὑπόστασιν ἄλλῳ συντεθειμένον· διάφορον δὲ πρὸς τὸ αὐτὸ 

κατ’οὐσίαν τυγχάνον· ὡς ἐπί τε ψυχῆς καὶ σώματος ἔχει, καὶ τῶν ἄλλων ὅσα φύσεως ἑτερότητι διαφέροντα 

καθ’ὑπόστασιν ἥνωται. Ἔι τι οὖν ἄλλῳ καθ’ἕνωσιν συντεθὲν ταυτὸν ὑπάρχει κατὰ τὴν ὑπόστασιν, τουτέστιν, 

ὑπόστασις μετ’αὐτοῦ γέγονε μία, ἕτερον τῷ αὐτῷ κατὰ τὴν οὐσίαν ἐστί. Καὶ εἴ τι ἓν καὶ ἡνωμένον ἄλλῳ τυγχάνει 

κατὰ τὴν ὑπόστασιν, τοῦτο οὐχ ἓν οὔτε ὁμόγενές ἐστι τῷ αὐτῷ καὶ κατὰ τὴν οὐσίαν. Καὶ εἴ τι συντεθειμένον ἄλλῳ 

διαφορὰν ἔχει κατὰ τὴν οὐσίαν, τοῦτο ἕνωσιν ἔχει πρὸς τὸ αὐτὸ κατὰ τὴν ὑπόστασιν (PG 91, 152 A 9-B 6). 
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nem elgondolható, sőt, logikailag kizárt, hogy Isten és ember egy lényegben egyesüljön. A két 

lényeg – az isteni ousia fent említett szigorú identitása vagy egységprincípiuma miatt – ily 

módon abban az értelemben zárja ki egymást, hogy fúzióra nem léphet, nem jöhet létre belőlük 

valami harmadik, új faj (mint ezt Maximos az 5. ambiguumban is állítja), hanem a befogadó 

fenntartja befogadói státusát, a befogadott pedig befogadotti státusát: a hatóok oki természete 

nem szűnhet meg, az alap alaptermészete nem szűnhet meg, az őskép örökké őskép marad, 

és a lenyomat mindörökké lenyomat. Isten ilyenformán csak egy kevésbé szoros egységbe 

engedi be magához az embert. Míg a Szentháromság egysége feltétlen (Leibnizzal szólva, 

metafizikailag szükségszerű , necessitas metaphysica), addig Isten és ember egysége 

Krisztusban feltételes: nem ab ovo szükségszerű, mert kellett hozzá Isten külön kegyelmi 

döntése (necessitas hypothetica). A Szentháromság személyei közötti megkülönböztetés 

ezért álláspontom szerint karteziánus terminusokkal differentia idealis, a krisztusi természetek 

közötti különbség viszont differentia realis. A krisztusi alanyban a két természet ugyanis 

lényegileg disztributív egységben van – amelynek azután Maximosszal épp a disztributivitását 

tagadjuk vagy írjuk fölül, mivel Isten szövetsége végleges és visszavonhatatlan, úgyhogy a 

hypostatikus unió megbonthatatlan, adiairetos lesz. Ezzel az  utólag  hozzáaadot t  

kvalifikációval, megszorítással tehát a nem lényegi uniót olyanná tesszük, mintha lényegi  

unió lenne: csupán személyi unió ez ugyan, de e személyi unió olyan moduszban valósul meg, 

amely a lehető legjobban hasonlít a lényegi unióra. A kettő – a személyi  és a lényegi  – 

unió közötti különbség Isten szabad döntése az ember megváltásáról, mert ez a személyi unió 

ratio essendije; a lényegi unió viszont nem Isten szabad döntésének eredménye, hanem Isten 

alaptermészete maga ilyen, hiszen az istenfogalom meghatározó mozzanata az önazonosság, a 

tautotés (a platonikus idea legfontosabb jellemzője), mely egyben a legvalóságosabb létezővé 

is teszi Istent. 

A lényegi, illetve személyi unió e szembenállásának logikai előfeltétele, hogy – mint fentebb 

megelőlegeztük – a Hitvalló istentanában a ‘lényeg’ fogalma implikál nagyobb fokú egységet, 

teljesültséget (perfectio) s ezek alapján nagyobb mértékű létezést vagy valóságot, a ‘személy’ 

fogalma kisebb fokút. Maximos trinitológiájában tehát inkább az abszolút oszthatatlan isteni 

lényeg a valóság fő princípiuma, a létezés fő hordozója), mintsem a személy. Az  

antropológiában ezzel szemben fordított  a helyzet. Krisztus pedig ezen ontológiai 

szempontból nézve egészen rendkívüli alkat, hiszen Istenként a lényege révén individuum 

(pontosabban az isteni individuum egy aspektusa), emberként viszont a személye révén az. 

Szigorú lételméleti terminusokkal kifejezve: nem önálló egyed mint isteni személy, de  
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feltétlenül az mint Megváltó. Személyében az isteni egyediségelvbe – ha lehet ilyet mondani – 

behatol, pontosabban bebocsátást nyer az emberi principium individuationis. 

Ami a szentháromságtant illeti, talán fogalmazhatunk úgy, hogy szerzőnk  itt alacsonyabb 

ontológiai státuszt tulajdonít a ‘személy’ fogalmának, a ‘lényeg’ vagy ‘természet’ fogalmát 

ellenben felértékeli, illetve (feltehetőleg Szt. Dénes nyomán) fundamentum-jellegűnek tünteti 

fel a személyekhez képest (vö. Isten nevei 2, 4),
222

 bár ‘személy’ és ‘létezés’ – legalábbis a 

peripatetikus ontológiai hagyományban – egymást kölcsönösen feltételező fogalmak (vö. 

Aristotelés, Kategóriák 2 és 4). Maximos szerint az isteni ousia így végső soron – a terminus 

azonossága ellenére – nem olyan, mint az emberi, hanem alapvető attribútumaiban különbözik 

attól. Az isteni lényeg ráadásul kétségkívül aközben is megőrzi sajátos differenciáját, hogy 

Krisztus személyében közösséget vállal az emberrel – még ha ez nem is annyira a terminológia, 

mint inkább a dialektika szintjén (határozott kijelentések formájában) mutatható ki a vizsgált 

szövegekben és szerzőnk szinte teljes életművében. Ezért e ponton célszerűnek tűnik felvázolni 

Isten emberre irányulásának Maximos meghatározta sajátos moduszát , szerzőnk  

megváltásteológiáját úgy, ahogyan ez az itt vizsgált opusculumokban kifejtésre kerül. 

6. Megváltásteológiai perspektíva. Isten szabad döntése a megváltásról a gyökeresen különböző 

isteni természet rad ikál i s  emberre  i rányulásának  megnyi lvánulása . Max imos 

fundamentálteológiájának középpontjában leginkább talán ez az intuíció áll, ami erőteljes 

hangsúlyeltolódást jelent a dénesi, proklosi ontoteológiához képest, melyek fő tétele (olvasatom 

szerint) az isteni mag hiperbolikus transzcendenciája. A Dénest egyébként sokban követő és 

sokat magyarázó Maximos döntően különböző meggyőződése ez a lényegi  összefüggés 

a teológia centruma és az antropológia centruma között, amely végső soron Isten teremtői és 

megváltói attribútumain nyugszik. Isten és ember összetartozását a Hitvalló egyenesen  

természetesnek, Isten természetéből fakadónak és ezen az alapon összenövésnek (symphyia) is 

nevezi – mint a 6. opusculum mondja a megváltásról: „ez az, amit Isten természeténél fogva 

akar” (τοῦτο γὰρ αὐτῷ φύσει καθέστηκε θελητόν).
223

 Miután ez a filantrópia Isten természetének 

fundamentumából fakad, ezért logikus – így Maximos –, hogy szinte végtelennek kell lennie, 

tehát el kell mennie a legvégsőig, ami az isteni transzcendencia megőrzése mellett egyáltalán 

lehetséges. Ez az Isten emberbe ereszkedéséig (tehát a hústest felvételéig: proslépsis sarkos), és 

az ember Istenbe engedéséig nyúló, az isteni és az emberi lényeg teljes spektrumára kiterjedő, 
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 Vassányi M., bev. és ford., „Pszeudo-Dionüsziosz Areopagitész: Isten nevei I-II,” Magyar Filozófiai Szemle 

2013/2, 147-186; valamint uő., „Structure and Meaning of St. Denys’ Fundamental Theology in De divinis 

nominibus. A Comparison with Proclus’ Theory of the One in Institutio theologica,” Bijdragen, International 

Journal in Philosophy and Theology 73 (2012) № 4, 1-12. 
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 6. opusculum, PG 91, 68 B 12-13. 
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paradox (mert végtelent végessel összemérő) pervazív unió gondolata – ahogy Maximos 

kifejezi: „a teljes Ige vette fel a teljes emberi természetet, és teljes mértékben istenivé is tette 

[theósantos] azt a lényeg felvétele révén [ousiósei].”
224

 A pervazív unió nyújtotta végtelen 

perspektíva felnyitásával zárul – vagy inkább csak kezdődik? – a maximosi megváltásteológia, 

amely kétségkívül a legtöbbet akarja juttatni az embernek, ami egyáltalán logikusan és a 

teológia egészével még éppen konzisztensen adható. E pervazív unió gondolata köszön vissza 

a lateráni zsinat 4., Krisztus teljes körű emberségének jelentőségét hangsúlyozó kánonjában is: 

ut toto homine eodemque et Deo totus homo reformaretur, qui sub peccato cecidit.
225

 

7. Összefoglalás. Fejezetünk eredményét a következőképpen foglalhatjuk össze az egyesülés 

általános maximosi elméletének  fogalomkészletével  (ld. 18. opusculum). Szerzőnk  a 

trinitológia, krisztológia és antropológia területén a henósis (egyesülés) három  erősségi 

fokozatát vagy szintjét különbözteti meg: a lényegi (kat’ousian), a személyi (kath’hypostasin) 

és a – két krisztusi akarat együttműködését jellemző – relatív egységet (kata schesin). A 18. 

opusculum e teológiailag értelmezhető és jelentős moduszokkal szemben kizár hét további 

egyesülési módot, amelyek kizárólag anyagi vagy anyagi analógiára elgondolt dolgok 

egyesülésének esetei lehetnek. (Maximos itt szemmel láthatólag a különböző halmazállapotú 

dolgok egymással való keveredésének minden lehetséges esetét kívánja teljes indukcióval sorra 

venni – bár nem említi a gáznemű anyagok elegyedését –, és különösen Krisztusról tagadni.) E 

kizárt egyesülési moduszok közül zsinat- és dogmatörténeti szempontból fontos a kata 

synchysin henósis, két lényeg összefolyás vagy összeolvadás révén létrejövő egysége, mely az 

isteni és az emberi természet gyökeres különbsége miatt nem model lezhet i  ezek 

összekapcsolódását Krisztusban. A két krisztusi természet egyesülésének fent ismertetett, 

maximosi értelmezése szerint ugyanis Istent egyfelől gyökeres különbség választja el az  

embertől, másfelől természetből fakadó és felbonthatatlan kapocs köti össze az emberrel. Ezért 

végül is expressis verbis fel kell vetnünk azt a kérdést, hogy Isten és ember a Hitvalló szerint 

homogén vagy heterogén természetek-e? Maximos válasza árnyalt: jóllehet alapvetően 

különneműek, a hasonlóság az elkülönülés fenntartása mellett is a lehető legnagyobb fokú – és 

Isten mindenesetre oly módon különnemű, hogy mint alap magába akarja és tudja fogadni a 

különnemű embert. Így bár nem rokon természetek, mégis affínisak, határosak egymással, 

és – Isten döntése alapján – elválaszthatatlanul összetartoznak. A Krisztusban megvalósuló, 

Maximos által logikusan és racionálisan taglalt személyi unió – ami egyben minden üdvözült 

emberi személy theósisának, Istenbe való felvételének hatóoka és előképe is – azonban 
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elkerülhetetlenül végtelen és véges attribútumok egyetlen alanyhoz rendelését is jelenti, és mint 

ilyen, a racionalitás alapjának: az ellentmondás elvének hitbeli meghaladását követeli meg. 

Krisztus személye és egyáltalán a megváltás műve az elgondolhatóság és a logikai taglalhatóság 

határesete. Maximos ezt véleményem szerint minden dialektikai erőfeszítése ellenére sem rejti 

véka alá – az 5. ambiguum a perichórésis krisztológiai érvként való felvonultatása mellett is 

kijelenti, hogy a megváltás, illetve annak alapja: a megtestesülés csak hittel fogható fel. A 

Hitvalló racionális hitvallása ilyenformán elmegy a racionalitás határáig, és így mutat rá a 

hitre. A racionalitásra való argumentatív támaszkodásnak és a racionalitás meghaladásának 

e maximosi kettősségére irányul itteni utolsó megfontolásunk is. 

Maximos dialektikai erőfeszítései különösen az isteni és az emberi természet  krisztusi 

összekapcsolódásával és egymástól való elszigetelődésével kapcsolatban végső soron azon 

az általános és kimondatlan előfeltevésen nyugszanak, hogy Isten lényege legalább  első 

közelítésben racionális, ezért racionális belátás nyerhető belé. E belátás – a Mystagógiában 

kifejtett séma szerint – előzetes és természetes ismeret, scientia antecedens naturalis az isteni 

lényegről. Maximos sajátos álláspontja szerint ez az előzetes intuíció döntően logikai jellegű: 

Isten lényege ontológiai megalapozású logikával már ezen a világon , in statu viatoris 

racionálisan artikulálható az ember mint racionális lény számára. Ezért a maximosi mystagógia 

és krisztológia logikai természetű bevezetés Istenbe, amely valóságos intuíciót ad. A Hitvalló 

ezen alapvető meggyőződése leibniziánus-aristoteliánus teológiai elvnek nevezhető, mely szerint 

Istenben és az emberben közös az, hogy értelmi természetük van. Maximos kifejezi azonban 

azt is, hogy Isten racionalitása egy adott határon – Krisztusban – átmegy az ember számára 

már beláthatatlan szupra-racionalitásba. A szerzetes atya szerint tehát Isten lényege egyfelől 

a tiszta és tökéletes racionalitás, másfelől e tökéletes racionalitás meghaladása, azaz végtelen 

talány. Az ember ilyenformán Isten racionális oldaláról nyerhet felvételt Istenbe, ahol az  

üdvösségben szembesülhet Istennel mint végtelen talánnyal.  – A maximosi krisztológia 

következő fontos aspektusa: a düotheléta teológia történeti és rendszeres elemzésével folytatjuk. 
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8. Maximos krisztológiája 2: A monothelétizmus-vita 

 

1. Propozíció. Jelen fejezetünk a monothelétizmus-vita kibontakozását kívánja nyomon 

követni  öt VII. századi  szerző  műveinek  tükrében . E vita közvetlen  kontextusához  

hozzátartozik a Bizánc egységét biztosítani kívánó császári teológia és birodalmi politika is. A 

vizsgált szerzők és szövegek kronológiai rendben a következők: 1. Kyros alexandriai pátriárka 

Kilenc fejezete, mely az egyiptomi monofizita egyházzal való kiegyezés alapja volt (633); 

2. Sergios konstantinápolyi pátriárka levele Honorius római pápához, amely ugyanez évre 

datált egyházi vezetői határozatának (‘pséphos’) lényegét is tartalmazza (633); 3. Honorius 

pápa válaszlevele Sergioshoz, amely csak korabeli görög fordításban maradt fenn, latin 

eredetije elveszett (633);
226

 4. Sóphronios jeruzsálemi pátriárka Zsinati levele (Epistula 

synodica), melyet főpappá választása után adott ki 634-ben; és 5. Maximos 1. opusculumának 

egy része (Non posse dici in Christo unam voluntatem, 645-646), mely a düothelétizmus 

argumentatív megfogalmazása. Tézisem szerint a monoenergizmus menthető alternatívájaként 

Sergios által a VII. század elején elővezetett,
227

 Honorius által megerősített és Hérakleios 

császár által rendelettel – Ekthesis: 638
228

 – törvényerőre emelt, heterodox monothelétizmus 

mellett felhozott érvek szintén megérdemlik a filozófiai-teológiai megfontolást, mert – bár a 6. 

egyetemes, 3. konstantinápolyi zsinat (680) ezt az álláspontot nem ítélte az orthodox tanítással 

                                                           
226

 Mindkét levelet a 680-ban tartott, 6. egyetemes (2. konstantinápolyi) zsinat jegyzőkönyvei őrizték meg. 
227

 Ld. Sergios Honoriushoz írott levelének bevezető szakaszát: „Bizonyos idővel ezelőtt, amikor a perzsák elleni 

hadjáratra ment a szépgyőzelmű és Isten-védte uralkodó és nagy király az Istentől reá bízott és Krisztusnak kedves 

városért folyó csaták miatt, és Örményország területeire ért, akkor valaki az átkozott Severus istentelen szektájának 

[καταράτου μερίδος] vezetői közül, név szerint Pál, azokon a helyeken feltűnve bejutott Őkegyességéhez, és a 

Severus szerinti eltévelyedett eretnekség [πεπλανημένης αἱρέσεως] védelmében adott elő egy beszédet, s azóta is 

ezt a dolgot védi, mely dolgok után az ő teljesen jóhitű és királyi emelkedett-lelkűsége [=király] – mert Isten egyéb 

kegyelmi adományai mellett még az isteni dogmák ismeretében való bővelkedést is megkapta – miután teljesen 

megcáfolta s legyőzte Pál nyomorult istentelenségét, annak tisztátalan gonosztetteivel szemben igen szent 

egyházunk helyes és beszennyezetlen tanításait helyezte el egyházunk valóságos bajnokaként, mely dolgok során a 

mi igaz Istenünk, Krisztus egyetlen működéséről [μίας ἐνεργείας] is említést tett. Bizonyos idő elteltével ugyanezen 

Isten-óvta király a lázok vidékére kerülvén, említette – mint mondottuk – amaz eretnek Pállal való társalgását az 

igen szent Kyros jelenlétében, aki akkor a lázok Krisztus-szerető vidékének metropolitai székét foglalta el, most 

pedig a nagy Alexandria pásztora. Ezen igen szent férfiú e dolgok hallatán a nyugalmához illő módon azt 

válaszolta: nem tudja pontosan, hogy egy vagy két működést kell-e tanítani Krisztusban, a mi igaz Istenünkben. S 

az ő [=király] jóhitűségének parancsára az igen szent férfiú a saját levele útján tudakozódott nálunk afelől, hogy 

vajon egy működést vagy kettőt kell-e a mi Megváltónkban, Krisztusban mondani, és hogy vajon ismerünk-e olyat 

a szent és üdvözült atyák közül, akik egyetlen működésről beszéltek. Erre fel mi válaszunkban jeleztük neki azt, 

amit magunk erről tudunk (levelet is küldve – amikor Ménás lett ezen Isten-óvta és királyi város igen szent 

pátriárkája – melyet ő felolvasott és átadott ott a jelen lévő Bigilliosnak, aki [most már] a szentek közt élőként 

megelőzte szentségedet [a tisztségében], s amely különböző egyházatyai nyilatkozatokat tartalmazott Megváltónk, 

Krisztus, az igaz Isten egyetlen működéséről és akaratáról [περὶ μίας ἐνεργείας καὶ ἑνὸς θελήματος]), de egyáltalán 

semmi olyat sem közöltünk levelünkben, ami saját meglátásunk lett volna, amint ezt Ön tudja is az elküldött 

másolatból, melyet olvasott; és ettől az időtől fogva ezt a témát hallgatás övezte.” CPG 7606; R. Riedinger, ed., 

Concilivm vniversale Constantinopolitanvm tertivm (ACO ser. 2, 2/2), Berolini 1992, 534-536. 
228

 Kónstantios császár Typosa (648) azután már az egy vagy két akarat tárgyalását is betiltja, ld. lentebb. 
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összhangban állónak – a mellette felsorakoztatott érvek relevánsak és koherensek, van saját 

racionalitásuk. A monothelétizmus és düothelétizmus tételes  összehasonlítása a vizsgált 

sarkalatos szövegek tükrében továbbá azt az eredményt adja, hogy a két álláspont közötti eltérés 

fenomenológiai síkon (‘Hogyan mutatkozik meg Krisztus akarata?’) nem olyan nagy, mint 

ontológiai síkon (‘Hogyan van Krisztus akarata?’). E tézisek valószínűsítéséhez részletesen 

vizsgáljuk az említett  dokumentumok (különösen  a két levél) ‘határozati’  részének 

megfogalmazását, és rekonstruáljuk, elemezzük azok érvelését. A fejezet konklúziójában 

az I. Leó római pápa Tomusa (449) által meghatározott megváltásteológiai összefüggésben 

mérlegeljük tovább a kérdést, az orthodox álláspont mélyebb megértése végett. Tapasztalni 

fogjuk, hogy e vita során nem igazán az a kérdés:  melyik álláspont irracionális, hanem 

az, hogy melyiknek kiterjedtebb, szélesebb körű a  racionalitása. Valójában tehát kétfajta 

racionalitás, lényegileg kétféle filozófiai megközelítés küzd egymással egy olyan történelmi 

helyzetben, melyben a dogmatikai ideológiájú egyházszakadás már inkább valóság, 

mintsem fenyegető perspektíva. Az egyház radikálisan különböző teológiájú tartományokra 

való szétesése pedig értelemszerűen vonja maga után a birodalom  kormányzásának  

gyakorlati nehézségeit. Ez az egyházpolitikai helyzet magyarázza a heterodox álláspontban 

megnyilvánuló dogmatikai egyszerűsítést, melyet monotheléta  forrásaink nyíltan nevén 

neveznek, valamint azt is, hogy az udvar bő fél évszázadig a nagyobb egyházi  egységet 

biztosító és ‘emészthetőbb,’ de nem orthodox álláspontot támogatja. 

2. A vita fő történeti mozzanatai. Mint történeti bevezetőnkben láttuk, 610 végétől Bizánc 

császára Hérakleios, Sergios pedig – a monoenergizmus kezdeményezője
229

 – csak néhány 

hónappal korábban lett konstantinápolyi pátriárka: szinte egyszerre kerülnek funkcióba. Kyros 

alexandreiai pátriárka (631-től) Kilenc fejezete, mely Alexandreiai Cirill formulája – 

‘az Isten-Ige egyetlen, hússá lett természete’
230

 – és Ál-Areopagita Szt. Dénes  4. levele 

nyomán a krisztusi személy egyetlen működésének tanát fogalmazza meg az udvari teológia és a 

helyi egyház számára egyaránt elfogadható közös platformként, 633-ban Alexandreiában az 

egyiptomi monofizita egyházzal való kiegyezés alapja lesz.
231

 Ez lényegileg a monofizitizmus 

                                                           
229

 A vita eseménytörténetét kiválóan összefoglalja A. Louth, St Maximus the Confessor, London and New York 

1996, 12-16. 
230

 μία φύσις τοῦ Θεοῦ Λόγου σεσαρκωμένη. A Cirill († 444) hatása alatt álló ephesosi 3. egyetemes zsinat (431) 

Nestorioshoz intézett zsinati levelének 5. átka például kimondja, hogy Krisztust „mint természetére nézve is 

egyetlen Fiút” kell megnevezni (H. Denzinger–A. Schönmetzer, Enchiridion symbolorum, definitionum et 

declarationum, Romae 1976, Editio XXXVI, 94, № 256). 
231

 A Kilenc fejezet a 6. egyetemes zsinat (680-681) anyagai között maradt fenn. Sergios levele így adja elő a 

történetet: „...azután nem sok idővel ezelőtt a minden ember megváltását akaró Isten együttműködése és kegyelme 

folytán és az igen hatalmas, szépgyőzelmű és nagy király jóhitű buzgalma által felindíttatván Kyros, az 

alexandriaiak nagyvárosának igen szent pátriárkája és közös testvérünk és paptársunk Isten számára kedves módon 
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monoenergizmussá való átértelmezését jelenti. Jeruzsálemi Sóphronios, az agg szerzetes, 

aki ezt megelőzően valószínűleg egy Karthágó melletti kolostor apátja volt, nem sokkal 

ezután megjelenik Kyrosnál Alexandreiában, olvassa a Kilenc fejezetet (fordítását ld. a 

Függelékben), és tiltakozik annak eretneksége  miatt.
232

 Nem ér el eredményt , ezért 

Konstantinápolyba utazik, ahol Sergios pátriárka fogadja, és tárgyalásaik nyomán kiadja 

a Pséphost (fordítását ld. a Függelékben), amely azt javasolja, hogy a Krisztusban lévő akár 

egy, akár két működés a továbbiakban ne lehessen teológiai vita tárgya az egyházban (röviden 

szólva, betiltja a kérdés tárgyalását).
233

 Ugyanakkor felveti, hogy miután  Krisztus egyetlen 

(isteni) alany, ezért nem lehet benne két, egymással ellentétes akarat. Ez az állásfoglalás a 

                                                                                                                                                                                     
és helyesen felhívta az alexandriaiak nagyvárosában azokat, akik az Isten-gyűlölte Eutychés és Dioskoros, Severos 

és Julianos betegségétől szenvednek, hogy járuljanak az egyetemes egyházhoz, és sok megbeszélés és fáradozás 

után, melyeket igen sok meggondolással és igen hasznos gondoskodással fejtett ki e tárgyban, az ügyet a felülről 

jövő kegyelem révén elrendezte; létrejöttek a két fél között bizonyos dogmatikai megállapodások [δογματικά τινα 

κεφάλαια], melyek alapján mindnyájan, akik korábban különböző álláspontokra szétválasztatván az alapító atyákat, 

Dioskorost és Sevérost, a gonoszakat követték, egyesültek az igen szent s egyedül egyetemes egyházzal, és 

Krisztus, a mi igaz Istenünk egyetlen nyája lett az alexandriaiak városának teljes, Krisztus számára kedves népe, és 

ezenkívül szinte az egész Egyiptom, Thébai és Libya és az egyiptomi tartomány-csoport többi tartománya, 

melyeket korábban – mint mondottuk – eretnekségek megszámlálhatatlan sokaságává láthattunk szétterjedni, most 

ellenben Isten jótetszése és az említett igen szent alexandriai elöljáró Istennek tetsző szorgalma révén egyetlen 

<száj> lettek mind és egyetlen hang, és a szellem egysége révén az egyház helyes tanításait megvallókká; és az 

említett és felsorolt dolgok egyik tétele [ἓν... κεφάλαιον] lett a nagy Isten és mi Megváltónk, Krisztus egyetlen 

működéséről szóló tan.” Riedinger, ed., Concilivm vniversale, 536-538 (a szerkesztő kiegészítésével). 
232

 Sergios előadásában: „Miután ezek így előzetesen megtörténtek, Sóphronios, az igen kegyes szerzetes, akit most 

– mint csupán hallomásból tudom – megválasztottak jeruzsálemi pátriárkának [πρόεδρος] (mert egyelőre még nem 

kaptuk meg tőle a szokásos zsinati levelet [τὰ ἐξ ἔθους συνοδικά]), akkor Alexandriába menvén s az említett igen 

szent atyával társalkodván, amikor – mint mondottam – amaz a korábbi eretnekekkel Isten tetszése révén tető alá 

hozta a nem remélt egyesülést [παράδοξον ἕνωσιν], és áttekintette vele az e dolgokkal kapcsolatos téziseket 

[κεφαλαίων], Sóphronios ellentmondott, és tiltakozott az egyetlen működés tézise [τὸ τῆς μίας ἐνεργείας 

κεφάλαιον] ellen, úgy vélvén, hogy mindenképp két működést [δύω... ἐνεργείας] helyes tanítani Krisztusban, a mi 

Istenünkben. Amikor az említett igen szent atya mindenekelőtt elővezette neki szent atyáink mondásainak 

némelyikét, akik bizonyos írásaikban itt-ott egyetlen működést említettek, és ráadásul még azt is hozzátette, hogy 

úgy tűnik: amikor ilyen tézisek feltűnnek, szent atyáink gyakran avégett élnek ilyen, Istennek tetsző eljárásokkal s 

egyezségekkel, hogy többek lelkét megmentsék, de ettől még egyet sem mozdítanak el az egyház helyes 

tanításaiból; s azt is mondta, hogy tehát a jelen helyzetben, amikor oly sok tízezer ember üdvössége forog kockán, 

nem kell semmit az érintett tézisről vetekedve vitatni, mivel – mint mondottam – a szent atyák némelyike is 

használta ezt a szót [‘egyetlen működés’], és e tekintetben az orthodoxia álláspontja egyáltalán nem sérül – nos, 

akkor az említett Isten-szerette Sóphronios ezt az elrendezést [οἰκονομίαν] semmiképp sem fogadta el.” Riedinger: 

Concilivm vniversale, 538-540. 
233

 Sergios levele szerint: „...írtunk a többször említett igen szent alexandreiai pátriárkának, hogy ő, aki a korábbi 

szakadárokkal való egyesülést Isten segítségével megvalósította, már ne egyezzék bele abba, hogy bárki is a 

továbbiakban egy vagy két működésről beszél Krisztusban, a mi Urunkban, hanem inkább vallják meg – miként a 

szent és egyetemes zsinatok hagyományozták –, hogy egy és ugyanazon egyszülött Fiú, Miurunk Jézus Krisztus 

műveli [ἐνεργεῖν] az isteni és az emberi dolgokat is, és hogy minden isteni és emberi működés [ἐνέργειαν] egy és 

ugyanazon hússá vált Isten-Igéből jön elő szétválaszthatatlanul [ἀδιαιρέτως], és egyugyanazon Igére vonatkozik; 

mivel egyfelől az ‘egy működés’ kifejezés, még ha a szent atyák valamelyike mondotta is, mégis meglepi és zavarja 

egyesek fülét, akik feltételezik, hogy ezt a Krisztusban, a mi Istenünkben összefolyás nélkül egy alanyban egyesült 

két természet tagadása végett [ἐπ’ ἀναιρέσει] mondták (ami egyáltalán nem így van, és ne is legyen); és mivel 

ugyanígy a ‘két működés’ kifejezés is sokakat megbotránkoztat, amennyiben ezt nem mondta senki a szent és 

kiválasztott egyháztanítók [μυσταγωγῶν] közül, de még az is következik belőle, hogy két akaratot [θελήματα] 

tisztelnek, melyek egymással ellentétesek, amennyiben az Isten-Ige a megváltó szenvedés beteljesedését akarja, 

miközben a Krisztusban lévő emberség ellenáll és szembeszáll az Ő akaratával [θελήματι], és ebből kifolyólag 

kettő, ellentétes dolgokat akaró személyt [δύω τοὺς τἀναντία θέλοντας] vezetnek be, ami istentelenség.” Riedinger, 

Concilivm vniversale, 540-542. 
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monotheléta krisztológia alapja, Hérakleios császár ennek megfogalmazásait fogja szentesíteni 

az Ekthesisszel (fordítását ld. a Függelékben),
234

 amely szó szerint vesz át részeket a Pséphosból. 

Sóphronios ezután Palesztínába hajózik, ahol megválasztják jeruzsálemi pátriárkának (634). 

Megírja az ilyenkor szokásos nyilatkozatot, mellyel az új pátriárka hagyományosan bizonyítja 

orthodoxiáját – ez a Zsinati levél (fordítását ld. a Függelékben). Sergios nagyjából ezzel 

egyidejűleg ír Rómába Honorius pápának, hogy beszámoljon  neki az alexandreiai 

megállapodásról, és arról, hogy Sóphronios tiltakozott ellene. Honorius a válaszában a  

legteljesebb támogatásáról biztosítja Sergiost, és – új megfontolásokkal is – megerősíti az 

egyetlen krisztusi akarat doktrínáját. A Sóphronios-tanítvány Maximos ezidőtájt írja meg a 

kettős működés doktrínáját többek között a perichórésis elméletével igazoló 5. ambiguumot, 

mely Dénes fent említett 4. levelét visszaköveteli az orthodoxiának, egy évtizeddel később 

(645-ben vagy 646-ban) pedig a kettős akarat tézisét is megfogalmazó 1. opusculumot. Mint 

a Maximos élettörténetét tárgyaló fejezetben láttuk , ezen álláspont védelme hosszabb 

távon az életébe fog kerülni, sub specie aeternitatis azonban megszerzi neki a ‘Hitvalló’ 

címet. 

II. Kónstantios császár Typosa (648) végül az egész problematika – úgy a monothelétizmus, 

mint a düothelétizmus – tárgyalását a legszigorúbb megtorlás: vagyonelkobzás, kínzás, 

életfogytiglani száműzetés terhe alatt tiltja be a birodalmi és egyházi béke, egység és egyetértés 

(! koinén homonoian) megőrzésének céljával.
235

 E rendelkezések kései hatása fogja kioltani 

a Hitvalló életét. 

3. Kyros alexandriai pátriárka Kilenc fejezetének (633) krisztológiája. A Kilenc fejezet 

néven számon tartott szöveg klasszikus anathematismus, a különböző hitszabályokat megszegő 

tanítók és hívek kiátkozása. Ezt az anathematismust megelőzte Kyros levele Sergioshoz 

Krisztus kettős működésének problémájával kapcsolatosan.
236

 Ez a tanácskérő levél  már 

felveti azt a lehetőséget, hogy a Megváltóban a két természet egyesülése után  már csak 

egyetlen működés  marad. Sergios válasza megerősítette  Kyros ezen álláspontját .
237
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 CPG 7607. Felolvasták a lateráni lokális zsinat 3. ülésszakán (649), ld. Riedinger, ed., Concilium Lateranense, 

156-162. A szöveget angol fordítás kíséretében közli P. Allen is: Sophronius of Jerusalem and Seventh-Century 

Heresy. The Synodical Letter and Other Documents. Introduction, Texts, Translations and Commentary. Oxford 

2009, 208-216. 
235

 Riedinger, Concilium Lateranense, 208-210. 
236

 Cyri Alexandrini epistula ad Sergium Constantinopolitanum (CPG 7610 Suppl.). A görög szöveget angol 

fordítással együtt közli Allen, Sophronius of Jerusalem, 160-162. 
237

 Sergii Constantinopolitani epistula ad Cyrum episcopum Phasidi, postea Alexandriae (CPG 7604 Suppl.), 

Allen, Sophronius of Jerusalem, 162-166. 
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Kyros ezután szövegezte meg a Kilenc fejezetet, melynek átkai közül minket itt közelebbről a 

hetedik érdekel: 

7. fejezet. Ha valaki azt mondja, hogy a mi egyetlen Urunk, Jézus Krisztus két természetben  

szemlélhető, s ezért nem vallja meg, hogy Ő a szent Háromság egyik személye, az Atya által öröktől 

fogva nemzett Isten-Ige, aki „ez utolsó időkben”
238

 hússá lett, és a mi teljesen szent és folt nélküli 

Úrnőnktől, az istenszülő és örökkön szűz Máriától megszületett, hanem két különböző személynek 

gondolja Őt,  nem pedig egynek és ugyanazonnak (amint az igen bölcs Cirill mondta, ‘az 

istenségben tökéletes és az emberségben tökéletes ugyanazon személynek,’ és ennek megfelelően 

csupán ‘két természetben’ szemlélt ‘ugyanazon személynek, aki szenved, illetve nem szenved az 

egyik, illetve a másik tekintetben,’ mint ugyanez a szentek közt élő Cirill mondta, mivel szenved 

emberi módon a hús által, amennyiben ember, de amennyiben Isten, ugyanakkor szenvedésmentes 

marad saját húsának szenvedései közepette is, és mert az egyugyanazon Krisztus és Fiú műveli az 

Istenhez illő és az emberi cselekedeteket „egyetlen istenemberi működéssel,” a szentek közt élő 

Dénes kifejezése szerint;
239

 miután csupán szemléletben különíti el azokat az alkotórészeket, 

melyekből az egyesülés létrejött, és az ész révén [tói nói] felismeri róluk, hogy változatlanul és 

összekeveredés nélkül maradnak meg a természetüket érintő és egy alanyban történő egyesülésük 

után, és ezekben felosztás és elkülönítés nélkül az egy és ugyanazon Krisztust és Fiút mint a 

két, egymással össze nem keveredő módon összeillő részben felismertet látja meg az ész útján, 

mivel a szemléletüket gyakorlativá teszi, de [nem]
240

 csal a képzelet révén és az ész üres alakzataival, 

és semmiképp sem különíti el [a két részt egymástól], mivel a kimondhatatlan és felfoghatatlan 

egyesülés már megsemmisítette a kettéosztást, miután szent Athanasiost követve így szól: „mert 

egyszerre hús, egyszerre az Isten-Ige húsa, egyszerre lelkes-értelmes hús,”
241

 egyszerre az Isten-

Ige lelkes-értelmes húsa), s [mindezek helyett] a részekre való elválasztás értelmében használja ezt a 

szót [‘működés’ vagy ‘természet’], az átkozott legyen. 

Az igen bonyolult szintaxis ellenére is világos, hogy a megfogalmazás éle itt még nem a 

düoenergizmus, illetve düothelétizmus ellen irányul, hanem Krisztus két külön alanyként való 

felfogása: az extrém düofizitizmus vagy nesztoriánizmus ellen. Ezen eretnek állásponttal  

szemben Kyros a monofizitizmus számára is elfogadható platformot kínál az egyetlen physis 

cirilli fogalmának egyetlen alanyként vagy személyként való (történetileg helyes) értelmezésével. 

A számunkra érdekes érvelési szakasz ezután Dénes 4. levelének auktoritása alapján állítja, 

hogy az alany ezen egységéből és azonosságából a működés egységessége és azonossága  

következik. Ez a (túl röviden kifejtett) érv az alany fogalmát tekinti bizonyítási alapnak: 

az alany meghatározza, egységbe fogja a természeteket, és ezáltal a működéseket is. Mint látni 

fogjuk, Sóphronios gondolatmenete ezzel szemben a természetek kettősségére alapoz, amely 

felülírja az alany egységét. Kyros a maga részéről dialektikus látszatnak (paralogizmusnak) 

vagy az „ész üres alakzatának” (diakenois nou diaplasmasi), egyszóval a valóságban 

megalapozatlan képzetnek tünteti fel a két működést, és nem elemzi az egyetlen működés 

tanának hátrányos szótériológiai következményeit. 
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4. Sergios konstantinápolyi pátriárka  levele Honorius római  pápához  (633). Sergios 

levelének teológiai része már kifejezetten a kettős működés tézisét azonosítja fő problémaként 

az ellenpárt álláspontjában. A pátriárka szerint e tézisből egyebek mellett az is következik, 

hogy 

két akaratot [thelémata] tisztelnek, melyek egymással ellentétesek, amennyiben az Isten -Ige 

a megváltó szenvedés beteljesedését akarja, miközben a Krisztusban lévő emberség ellenáll  és 

szembeszáll az Ő akaratával [thelémati], s ebből kifolyólag kettő, ellentétes dolgokat akaró személyt 

[dyo tous tanantia thelontas] vezetnek be, ami istentelenség. 

Mert lehetetlen egy és ugyanazon alanyban [hypokeimenói] egyszerre kettő és ugyanazon tekintetben 

ellentétes akaratnak [thelémata] lennie,
242

 és az istenhordozó atyák tanítása világosan tanítja, hogy az 

Úr szellemileg átlelkesített húsa soha nem végzi elkülönülten [kechórismenós] és saját indíttatásból 

[ex oikeias hormés] a vele egy alanyban egyesített [hénómenou autói kath’ hypostasin] Isten-Ige 

szándékával [neumati] ellentétesen a maga természetes mozgását [tén physikén autés... kinésin], hanem 

amikor és ahogyan és amennyire akart az Isten-Ige mozogni[, akkor és úgy és annyira mozgott 

az emberi természet]; és – hogy világosan szóljunk – amilyen módon a mi testünk vezéreltetik és 

elrendeztetik és irányíttatik az eszes és értelmes lelkünk által, úgy Krisztus Úr esetében is az egész 

emberi ítélete [to anthrópinon synkrima] mindig és mindenben az Ige istensége által mozgattatva 

istenmozgatta [theokinéton] volt Nüsszai Gergely szerint... 

Ez a passzus, melyet a levél teológiai határozati szakaszának nevezhetünk, egyetlen logikai 

problémára hívja fel a figyelmet a düothelétizmus álláspontjában. Ezt a problémát – Sergios 

beállításában – filozófiailag az ellentmondás elve megsértéseként azonosíthatjuk: egyetlen 

alanynak (Krisztus mint egyetlen alany a mono- és düothelétizmus közös premisszája) lesz így 

egyidejűleg és egyazon tekintetben két, egymást kizáró attribútuma, amit az arisztotelészi 

logika az impossibile, illetve az absurdum kategóriájának feleltet meg. Hangsúlyozzuk, hogy ez 

Sergios érvelése, mellyel szemben a rendszeres (pl. leibnizi) morálfilozófia könnyen rámutathat 

arra, hogy az eredő akarat ellentétes megfontolások mérlegelése során alakul ki, tehát hogy az 

ellentétes álláspontok valójában nem egyidejűleg vannak jelen a tudatban, úgyhogy az eredő 

akarat már nem kettős. 

Minket azonban ez a gondolatmenet elsősorban történeti összefüggésben, Sóphronios és Maximos 

álláspontjával való összevetésben érdekel. E tekintetben fontos rámutatni, hogy Sergios nem azt 

mondja, hogy az emberi természetnek Krisztusban nem volt akarata, hanem egész pontosan azt, 

hogy nem lehet két ellentétes akarat egyetlen alanyban, minélfogva Krisztus emberi akaratát 

az isteni akarat mozgatta. Ez a megfogalmazás pedig nem tér el gyökeresen attól, amit Maximos 

is állít az 1. opusculumban. Ha teljesen pártatlanul akarunk fogalmazni, akkor azt mondhatjuk, 

hogy Sergios végső soron eldöntetlenül hagyja azt az alternációt, hogy Krisztusnak egyáltalán 

volt-e emberi akarata, vagy inkább az emberi akarata alárendelődött az isteninek. A fenti passzus 

olvasatom szerint mindkét álláspont lehetőségét tartalmazza. 
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A különbség valóban árnyalatnyi. Ezt olvassuk ki a 6. egyetemes zsinat kánonjaiból is, melyek 

szerint „a két, természetből fakadó akarat nem ellentétes egymással..., hanem az emberi akarat 

alárendelődik az isteni, mindenható akaratnak, és követi azt;”
243

 tehát két akarat van ugyan, de 

az egyik enged (Maximosnál: chórei) a másiknak. Mint látni fogjuk, e zsinat egyik auktoritása: 

Maximos is úgy tudta védeni a kettős akarat tanát, hogy nem kényszerült tételezni az 

ellentétességüket. Sergios érvei így végül is nem érvénytelenítik a döothelétizmus premisszáit. 

5. Honorius pápa válasza Sergiosnak (634). Az erősen antiintellektualista és anti-filozófus 

Honorius teljes mértékben támogatja Sergios monothelétizmusát, pontosabban szólva megerősíti 

és explicitebbé teszi azt, amikor így ír: „egyetlen akaratot vallunk meg Mi Urunk Jézus  

Krisztusban.” Egyházfegyelmi téren támogatja az egy vagy két működésről való beszéd 

betiltását. Monotheléta érvelésének bizonyítási alapja a krisztusi működések egysége a két 

természet tanának tagadása nélkül. A krisztusi működések  egységének princípiuma vagy 

megalapozása pedig Krisztus egységes szelleme (pneuma Christou). 

A bizonyítás részletesebben kifejtve a következő: Honorius fő érve az egyetlen akarat mellett 

a krisztusi személy (alany) egyetlensége és egységessége, annak ellenére, hogy ez az egység 

két természetből épül fel. A római pápa tehát elfogadja a chalkédóni krisztológia alapvetését, 

jóllehet más következtetést von le belőle, mint Maximos. Honorius számára a két természet 

uniójának tényéből következik az akarat egységesülése is. Ez az egyetlen akarat pedig 

lényegileg az isteni megváltó akarat, mivel az kezdeményezte  az uniót  magát  is.
244

 Az 

egységes  akarat azonban sokszínűen, sokrétűen  (polytropós) működik , de annyiban 

mindig egységes marad, hogy az alapja Isten megváltó szándéka. Logikailag elgondolhatatlan 

ugyanis, mondja Honorius (szemben Nagy Szent Leóval és ismételve Sergiost), hogy egyetlen 

alanyban vagy személyben két, egymással  ellentétes  akarat működjön . E látszólagos 

szembenállások – melyeket pedig az Evangélium rögzít, s amelyeket Leó és Maximos az 

emberi természet valóságos megnyilatkozásaiként értelmeznek – valójában az oikonomia 

mindenre való kiterjedéséből vezethetőek le. A sokszínűség forrása tehát  az egység: Isten a 
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 Denzinger–Schönmetzer, Enchiridion symbolorum, 187, № 556. 
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klasszikus kozmikus teológiai érvnek megfelelően  itt mint a sokaság egységprincípiuma 

jelenik meg. Az egységes és egyetlen Gondviselés egyetemes adaptációja, idomulása a 

megváltásra váró világ sokféléjéhez, Isten intencionalitása a neki adott tárgyak iránt – ez kelti 

azt a dialektikus látszatot, így Honorius, mintha a krisztusi személyben működne az emberi 

akarat is. 

Honorius a levelének döntő szakaszában legalább vázlatosan megfontolja a düothelétizmus 

alternatíváját is. A (filológiailag erősen romlott) szöveg e szakasza elsősorban amellett érvel, 

hogy az isteni akarat felülmúlja, meghaladja az emberit. A példák azt illusztrálják, hogy az 

isteni akarat meg tud úgy jelenni, mint az emberi, avégett hogy az ember számára imitációs 

mintát nyújtson. Ez azonban – mondja Honorius – egy pseudo-emberi akarat, az isteni akarat 

pedagógiájának eszköze. Isten akarata fel tudja ölteni az emberi akarat formáját anélkül, hogy 

az egyetlen, két természetű alanyban valóságosan jelen lenne az emberi akarat. Ez tehát egy 

látszat-akarat: Isten úgy tesz, mintha lenne emberi akarata, als ob-modalitásban működik. Ezt 

az értelmezést akarat-doketizmusnak nevezhetjük. A szakasz végi megfogalmazás, mely szerint 

Krisztus példát adott nekünk, hogy „inkább az Úr akaratát részesítsük előnyben” a saját  

akaratunkkal szemben, ugyanezt fejezi ki: Krisztus pedagógiai célú akarat-doketizmusát. 

6. Sóphronios jeruzsálemi pátriárka zsinati levele (634). Sóphronios jeruzsálemi pátriárka 

(†638 körül) Sergios konstantinápolyi pátriárkához  írott, kifejezetten terjedelmes zsinati 

levelének középső, rendkívül részletesen kidolgozott krisztológiai szakasza a vita következő 

dokumentuma. Sóphronios kiindulási alapja e téren a homoousios tana (2.2.1-7. szakaszok P. 

Allen felosztásában) és a kettős természet (2.3.1-6) tana – röviden, a chalkédóni krisztológiai 

platform.
245

 A levél további krisztológiai problémafelvetései, állásfoglalásai azt tanúsítják, hogy 

Sergios a megírás pillanatában még nem tudott a monoenergizmus monotheléta alternatívájáról. 

Dialektikai erőfeszítései ezért arra összpontosulnak, hogy a düoenergizmust logikusan 

levezesse a düofizitizmusból – lényegileg még Kyros Kilenc fejezetének 7. fejezete ellenében. A 

2.3.5-ös szakasz végén felmerül ugyan a krisztusi akaratok (tautoboulia, thelématón tautotés) 

kérdése, de csak prohibitív moduszban – Sóphronios itt külön tárgyalás nélkül hárítja el a 

nesztoriánus és eutycheánus álláspontot. 

A düoenergizmust igazolni kívánó szakasz közelebbről a 2.3.7-től 2.3.15-ig terjedő körülbelül 

tíz oldalas rész. A kettős természet (Kyros, Sergios és Honorius által is elfogadott) tana e rész 

szerint csak akkor bizonyítható, ha a két természetből két működés is következik. Ezt Sóphronios 
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lényegileg két érvvel támasztja alá. Az első érv auktoritás: maga az evangéliumi szöveg, amely 

szerint a Megváltónak emberi és isteni működései is voltak: 

[2.3.8.] Emmanuél pedig, egyetlen lévén, és ugyanazon alanyban a két összetevő (tehát Isten és 

ember), mindkét természet cselekedeteit valóságosan cselekedte, amennyiben más és más módon 

műveli őket, hisz Istenként ugyanő tette az isteni tetteket, emberként pedig ugyanő cselekedte az 

emberi cselekedeteket, mivel minden [tette] révén meg akarta mutatni önmagát, hogy ugyanő Isten 

és ember, s emiatt ugyanaz a személy teszi az isteni tetteket és az emberieket is, és hasonlóképp 

ugyanaz mondja és beszéli az isteni és az emberi nyilatkozatokat, s nem más személy hajtotta 

végre a csodákat, és más személy vitte végbe az emberi tetteket, s szenvedte el a szenvedéseket, mint 

Nestorios akarja, hanem egy és ugyanazon Felkent és Fiú az isteni tettek és az emberi cselekedetek 

végbevivője, de más és más része szerint, ahogyan az isteni Cirill állítja, mivel Krisztus mind a két 

részében nemcsak összeolvadás nélküli, hanem szétoldozhatatlan cselekvőképességgel [exousian] 

is rendelkezett. Mert amennyiben ugyanő örökkévaló Istenként létezett, annyiban tette a csodákat, 

amennyiben pedig új emberként ismertük meg, cselekedte az alacsonyabb rendű s emberi dolgait. 

Hisz amiként Krisztusban mindkét természet fogyatkozás nélkül megőrzi a maga sajátosságát, úgy 

mindkét forma [morphé] műveli is az egymással való egyesülés után azt, ami az ő sajátossága volt, 

amennyiben az Ige azt cselekszi, ami az Igére jellemző, tudniillik a testtel való közösségvállalás 

után, a test pedig azt teljesíti be, ami a test tulajdonsága, hiszen az Ige nyilván a testtel közösen 

birtokolja a cselekvést, s mindez egyetlen létmódban [hypostasei] ismerhető meg, és egyetlen 

személyben [prosópói] szemlélhető, és eltaszítja magától a gyűlöletes felosztást. Mert nem külön-

külön művelte a sajátosságait, hogy azok elkülönülésére gyanakodhatnánk.
246

 

Az idézett szövegrészben először figyeljük meg a cirilli krisztológiára való hivatkozást, mely a 

vita minden résztvevője számára kanonikus. Sóphronios már Cirill intencióinak megfelelően 

értelmezi a mia physis tou Theou Logou sesarkómené formulát:
247

 eszerint Krisztus egyetlen 

alany két természettel. E két természet mármost elválaszthatatlanul (adiairetós), de összeolvadás 

nélkül (asynchytós) egyesül egymással. Krisztus ilyen módon diphyés: „Egy az alany és a 

személy tekintetében, de kettő maguk a természetek és azok sajátosságai tekintetében” (2.3.7). 

Az Evangélium tesz tanúságot arról, hogy ezen alany két természete két gyökeresen különböző 

módon működött. E működéseket Sóphronios két hosszú listában rögzíti a szent szöveg alapján 

(2.3.13-14). Ezért a monoenergizmus álláspontja biblikus filológiai-teológiai alapon tarthatatlan. 

A két működés tézise melletti második érv filozófiai természetű. Mint a 2.3.10-es szakasz vége 

rámutat: ha csak egyetlen működés van Krisztusban, akkor – az elégséges alap elve mentén 

visszafelé következtetve – csak egyetlen természetre lehet benne következtetni. A 2.3.11-es 

szakasz ezt a gondolatmenetet már tisztán usiológiai terminusokban adja elő: „egyfelől csupán 

a működésekből ismerjük meg a természeteket, másfelől pedig a lényegek közötti különbséget 

mindig a működések közötti különbségből lehet kinyerni.” 

E bizonyítás következtetési alapja az, hogy a két természet közelebbről két, lényegből fakadó 

minőséget jelent. Ezekből minőségileg meghatározott módon különböző cselekedetek fakadnak. 
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A működések közötti karakterisztikus különbség a fent idézett szakasz másik jellemző 

megfogalmazása szerint „a természetek természetes mivoltjából [logói]” következik. Ez a – 

Maximos által is olyannyira kedvelt – érv jogosan mutat rá arra, hogy a működés forrása a 

lényeg vagy mivolt, az aristotelési  to ti én einai, amely értelemszerűen a természetnek 

megfelelően determinálja  a működést , úgyhogy a működés  természetes vagy (még 

pontosabban) természetből fakadó (physiké) lesz. Sóphronios  így az érv révén  fordít a 

dialektikai helyzeten: valójában kizárólag a kettős  működés  bizonyítja  meggyőzően  a két 

természetet! Ha ez nincs, akkor igen könnyen visszaesünk  vagy az ariánizmusba , vagy a 

triteizmusba – érvel a jeruzsálemi pátriárka. 

Fontos kiegészítő tézise ennek, hogy a két természet az egyetlen alanyhoz való tartozása folytán 

együtt is működik a működéseiben (2.3.10: synepagomenén synergeian). E tézis tulajdonképpen 

már új gondolatmenetet vezet be, melyet a 2.3.14-es szakasz visz tovább. Eszerint „emberfelettiek 

voltak [Krisztus] emberi működései.” Értelmezésem szerint Sóphronios itt már a perichórésis 

tanát előlegezi meg, mivel e kijelentés szóhasználata egyértelműen előreutal Maximoséra az 5. 

ambiguumban. Ezért azt mondhatjuk, hogy a perichórésis teljesen kidolgozott, maximosi 

változata – amely szerint a két természet egymásra támaszkodva, tulajdonképpen egymást 

feltételezve fejti ki a maga sajátos működéseit, úgyhogy a krisztusi alanyban abszurditás helyett 

éppenséggel logikus kölcsönfüggést találunk – végső soron kifejezetten a monofiziták és 

triteisták elleni polémiából nő ki, az argumentáció Sóphronios általi következetes végiggondolása 

folytán. Maximos saját eredményének tekinthető viszont az, hogy a perichórésis gondolatát a 

tropos-logos fogalompár dialektikai eszközeivel fogalmazza meg az 5. ambiguumban. 

Az auktoritásból vett érv és az usiológiai érv összecsengése hit és ész harmóniáját jelenti egy 

olyan teológiai állásfoglalásban, mely más oldalról nézve – mint erre fentebb és az imént is 

utaltunk – sérteni látszik az ellentmondás elvét, amennyiben egyetlen alanyhoz két, egymást 

kizáró (végtelen, ill. véges) állítmányt rendelünk. Dialektikai szempontból Sóphronios 

álláspontja e tekintetben előre – éspedig a perichórésis elmélete felé való – menekülésként 

értelmezhető. 

Történeti oldalról nézve rámutathatunk, hogy Sóphronios érveit Maximos kibővítve adja elő az 

5. ambiguumban. A Zsinati levél 2.3.12-es szakasza pedig azt bizonyítja, hogy az 5. ambiguum 

evangéliumi példái, illusztrációi is Sóphroniostól származnak. Maximos egész krisztológiája a 

két működés tana terén tehát messzemenően támaszkodik Sóphroniosra. E sóphroniosi -

maximosi düoenergizmus tágabb megváltástani kontextusát a Zsinati levél 2.3.1-es szakaszából 

ismerhetjük meg, mely szerint Krisztus „azt akarta, hogy embernek nevezzék, avégett hogy 
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hasonlóval tisztítsa meg a hasonlót, s a rokonnal mentse meg a rokont, és azonos származásúval 

tegye ragyogóvá az azonos származásút.” Ez végső soron a szótériológiai analógia Nagy Szent 

Leó által is megfogalmazott elve, amelyet pontosabban a megváltástani értékegyenlőség  

elvének nevezhetünk. Erre részletesebben fejezetünk konklúziójában térünk ki. 

7. Hitvalló Szt. Maximos 1. opusculuma (645-646). Amint az imént láttuk, a Hitvalló az 5. 

ambiguumban Sóphronios evangéliumi példái segítségével bizonyítja a krisztusi alany kettős 

működését, majd ezzel igazolja a két természet vagy lényeg sértetlen megmaradásának tanát. 

Mint megelőlegeztük, mindkét lényeg az egyesülésben is megőrzi sajátos működését, tehát a 

logosa változatlan marad, de új tropos szerint, a másik lényegre támaszkodva fejti ki azt. A két 

működés ilyen kölcsönviszonya, illetve kölcsönfüggése az antidosis („megfelelés”), illetve 

perichórésis („körülvevés”) Nazianzoszi Szt. Gergelytől eredő tana, amelyet Maximos az 

áttüzesített szablya órigenészi eredetű példájával szemléltet.
248

 Ez a düoenergéta platform 

lesz az 1. opusculum kiindulási alapja. 

Az 1. opusculum Marinos paphoz, Maximos levelezőtársához írott teológiai levél (Ad Marinum 

presbyterum, PG 91, 9-37), amely belső ismertetőjelek alapján ítélve feltehetőleg 645-646-ban 

keletkezett. Minket itt közelebbről a Non posse dici in Christo unam voluntatem (ibid. 28-38) 

alcímű része érdekel. Maximos sok más helyen is ír a kettős akarat téziséről (így például a 

Disputatio cum Pyrrho fő témája is ez a kérdés stb.), ezért a Non posse dici-t itt csupán mint 

mintát választjuk ki az idevágó terjedelmes szövegtestből. 

A Non posse dici a monothelétizmus ellen irányuló, érvelő, önmagában is jól értelmezhető 

szakasz egy hosszabb, az akarat teológiáját és antropológiáját tárgyaló, fogalmilag rendkívül 

kicsiszolt gondolatmenetből. Maximos itt először a vitapartner álláspontját elfoglalva feltételezi, 

hogy Krisztusban egyetlen akarat van; rámutat, hogy ez két különböző értelemben (physikon, 

ill. prohairetikon) gondolható el; azután egy reductio ad absurdum révén bizonyítja mindkét 

alternatíva tarthatatlanságát. Így beigazolódik, hogy kiindulási hipotézisünk (monothelétizmus) 

ellentéte az igaz, tehát Krisztusban két akarat van. 

Egyetlen physikon theléma, azaz természetből fakadó akarat feltevéséből ugyanis a Hitvalló 

szerint az következik, hogy Krisztust egyetlen természetnek (és nem egyetlen alanynak vagy 

személynek) tekintik: 

A természetből fakadó akarat [physikon theléma] ugyanis a természetet jellemzi [physin charaktérizei] 

– ezt semmilyen érv [logos] nem cáfolhatja meg. Ha a természetet jellemzi, akkor világos, hogy az 
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ezt hangoztatók a ‘természet’ szó alatt Krisztust hirdetik. Ha Krisztus egy ‘természet’ [physis], akkor 

a természetére nézve [physei] sem valóságos Isten nem lehet, sem valóságos ember – mivel Atyja a 

természetére nézve nem valóságosan Krisztus, illetve anyja a természetére nézve nem valóságosan 

Krisztus. Ha ellenben természeténél fogva Isten a Felkent, mivel természeténél fogva Felkent, akkor 

az ezt állító ember politeista, amennyiben egyfelől istenként tisztel egy atyai természetet, amely 

természet szerint nem Krisztusé; másfelől pedig istenként tisztel egy másik, krisztusi természetet, 

amely természet szerint Krisztusé; s e monstruózus beszéd oda vezet, hogy rájuk bizonyul a  

politeizmus. 

A vitapartner álláspontját így a monofizitizmusra vezettük vissza, amelynek mindkét, alternatív 

értelmezéséből végső soron a homoousios dogmájának tagadása következik – pedig ez a dogma 

az ellenpárt teológiai platformjának is lényegi része. 

Ha mármost az egyetlen krisztusi akaratot prohairetikon thelémaként (Maximos terminológiája 

szerint: ‘megfontolt választás’) értelmezzük, akkor ezzel első lépésben impliciten a jóra és a 

rosszra hajlás képességét tulajdonítjuk neki. Ez a Hitvalló érvelése szerint azt vonja maga után, 

hogy 1. az isteni tökéletességgel ellentétes attribútumot tulajdonítunk Krisztusnak, úgyhogy 

elgondolhatatlan lesz Krisztus istensége; 2. Krisztus ez esetben csak kata prokopén, a fejlődés 

értelmében lehetett morálisan jó; 3. Krisztus emberi akarata képes lesz habozni és ingadozni. 

Az utóbbi következmény elleni érv kifejtését idézzük: 

...a mi javunkra lett emberré az emberek megalkotója, ezért nyilván a megfontolt választás  

szilárdságát [atrepsian] is megvalósította a mi javunkra mint a szilárdság megalkotója; 

amennyiben a büntetésünkkel járó szenvedéseket szabad akaratából [kat’ exousian] valóságosan 

vállalta maga a tapasztalás révén, a megvetéssel járókat pedig elsajátítás által [kat’ oikeiósin] 

emberszeretetből [philanthrópós] vette magára... Hiszen az Isten emberi természete a megfontolt 

választás terén nem változik úgy, mint mi – mintha megfontolás és ítélethozatal révén tudná  

megkülönböztetni egymástól az ellentéteket; nehogy úgy véljük, hogy természetéből fakadóan 

változékony a megfontolt választás terén; hanem miután létezni kezdett az Isten -Igével való 

egyesüléssel [henósei] egyidejűleg, kettősséget nem ismerő, sőt, inkább állandó természetes  

törekvő mozgással
249

 – vagyis akarattal [thelésin] – rendelkezett; illetve, helyesebben szólva, a 

benne lévő mozdulatlan nyugalom
250

 az Isten-Ige által teljesen megistenült a keveredés 

nélküli lényegfelvétel [ousiósin]
251

 során; s mivel ezt az akaratot mint sajátját és mint lelkének 

természetéből fakadót a természetének megfelelően alakítja és mozgatja, ezért valóságosan betölti 

a felőlünk való gondviselés hatalmas misztériumát; mert a bűntől eltekintve egyáltalán nem 

kisebbítette meg a felvett természetet... 

Másként szólva, Krisztus egyetlen akarata nem lehetett a megfontolt választás értelmében vett 

– tehát végső soron emberi – akarat, mivel elkerülhetetlenül posztulálnunk kell, hogy ha Istennek 

emberi jellegű akarata van, akkor az csakis mozdulatlan és szilárd lehet, mert az isteni természet 

szilárddá teszi, megisteníti (theótheisan). Másfelől pedig egy szigorúan isteni akarat eleve nem 

lehet az ellentétes (jó és rossz) morális lehetőségeket komolyan mérlegelő akarat: az isteni 

thelésisben nincs megfontolás és attól függő ítélethozatal  – érvel Maximos. Miután így az 

isteni akarat összeférhetetlen a megfontolással, a megfontoló emberi akarat pedig Krisztusban 
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feltétlenül felfelé igazodik (hasonul az istenihez), ezért ha Krisztusban egyetlen akarat van, 

akkor az egyáltalán nem lehet prohairetikon theléma . Ezzel és a physikon thelémával 

kapcsolatos érveink pedig együtt szillogisztikusan – bár indirekt módon – bizonyítják, hogy 

Krisztusnak két akarata van. 

E diszkusszió tétje nemcsak dogmatikai-krisztológiai, hanem morálfilozófiai is, amennyiben a 

krisztusi személy felépítése és működése (viselkedése) egyrészt az Isten és ember misztikus 

unióját lehetővé tévő hatóok és előkép, másrészt közvetlen etikai életminta a hívő számára az 

imitatio Dei útján: a misztikus egyesülésre törekvő személynek a krisztusi minta alapján kell 

felfelé terelnie (szublimálnia) szenvedélyeit, ezáltal érve el – a kegyelem közreműködésével – a 

theósist. Ez a megfontolás pedig már a fejezet konklúzióhoz vezet minket. 

8. Konklúzió . Fejezetünk elején megelőlegeztük, hogy a monothelétizmus, illetve 

a düothelétizmus közötti különbség fenomenológiai síkon kisebb, mint ontológiai síkon.  

Maximos álláspontjának részletesebb megismerése reményeim szerint valószínűsítette ezt az 

állítást. Krisztusnak a Hitvalló szerint két akarata van: az isteni, mely örökkévaló és változatlan, 

tehát nem mérlegeli az ellentéteket; és az emberi, amely képes ugyan a megfontolásra, de az 

isteni akarat befolyása alatt állván valóságosan mégsem  ereszkedik (a rossz alternatíva 

következetes végiggondolásával járó) etikai megfontolásokba, mert felfelé illeszkedik. Ez azt 

jelenti, hogy a maximosi düothelétizmus  a jelenség síkján  nem különbözik gyökeresen 

a sergiosi-honoriusi monothelétizmustól. 

Maximos álláspontja szerint azonban Krisztus emberi akaratának kifejezett, ontológiai 

tételezéséről mélyebb teológiai megfontolások miatt egyáltalán nem lehet lemondani. Ha 

ugyanis ezt tennénk, akkor lemondanánk a Megváltó emberré válásának valóságáról. Ezzel 

azonban egyszersmind a misztikus unió valóságát , megvalósíthatóságát , az emberi 

természet  megistenülésének, legmagasabb értelemben vett üdvözülésének lehetőségét is 

tagadnánk. Lemondanánk továbbá a – Dénes és Maximos által annyira hangsúlyozott és 

kedvelt – isteni emberszeretet, philanthrópia legfontosabb bizonyítékáról is. Mindenekelőtt 

azonban veszélybe kerülne maga a megváltásteológia bizonyítási alapja is. 

A düofizitizmushoz, düoenergizmushoz és düothelétizmushoz való orthodox ragaszkodás 

végső teológiai motivációja ugyanis véleményem szerint a megváltástant megalapozó 

értékegyenlőség-elméletből fakad. Mint Nagy Szent Leó pápa Tomusa (449) is írja, csak úgy 

győzhetjük le a bűn és a halál szerzőjét, ha az is magára veszi az emberi természetet, „akit se 
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a bűn nem tudott megrontani, se a halál nem tudott legyőzni.”
252

 A Megváltó elvégre csak így 

válthatja ki – a biblikus igazságosság-fogalom értelmében – az elzálogosításból azonos 

értékkel az azonos értéket: emberrel az embert. A monothelétizmusban és monoenergizmusban 

(illetve a belőlük Maximos szerint következő monofizitizmusban) ezért  végső  soron a 

megváltásteológia bizonyítási alapját képező analógia és ezáltal maga a megváltás valósága 

forog kockán. Maximos Sóphronios teológiai vezetése mellett ismerte fel ezt, a 6. egyetemes 

zsinat és nyomában az egész egyház pedig a Hitvalló  vezetése mellett. A történelem  a 

legkeresztényibb dogma valóságalapját védő Hitvallónak adott igazat. – Fentebb említettük, hogy 

Maximos a Pyrrhos-vitában is kidolgozza a düothelétizmus részletes, filozófiai igényű védelmét. 

Miután ez a téma Maximos életének legfontosabb teológiai témája, ezért vizsgáljuk most meg az 

– 1. opusculum keletkezésével nagyjából azonos időben  tartott – Pyrrhos-vita érveit is 

a düothelétizmus mellett. 
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9. Maximos krisztológiája 3: A düothelétizmus védelme a Pyrrhos-vita tükrében 

 

1. Propozíció. Általánosságban elmondható, hogy a Hitvalló Isten létét a hitből elővételezi 

(gyakorlatilag adottnak veszi),
253

 és súlyos istenérveket nem annyira Isten létével kapcsolatban, 

fundamentál-teológiai  területen  dolgoz ki, mint inkább Isten létének  modalitásával  

kapcsolatban, közelebbről krisztológiai és eo ipso misztikus teológiai-antropológiai területen. 

A megelőző fejezetben láttuk, hogy ezek az érvek elsősorban a krisztusi kettős természet, 

kettős működés és kettős akarat problémaköréhez kapcsolódnak. Megkockáztathatjuk, hogy 

Maximos elsősorban krisztológus és szentháromság-teológus, és mint ilyennek, fő tematikája az 

isteni személyek teológiája, a hypostatikus teológia, amely mindig az embertan, megváltástan 

irányába orientált. 

Mint a bevezető fejezetekben többször is említettük, az ún. Pyrrhos-vita jegyzőkönyve  

(részleges fordítását ld. a Függelékben) elsősorban Maximos krisztológiáját foglalja össze, 

közelebbről a krisztusi működések két konkurrens elméletét ütközteti: egyfelől a Pyrrhos 

által képviselt monoenergizmust és monothelétizmust, másfelől a Maximos által képviselt 

düoenergizmust és düothelétizmust. Jelen fejezetben részletesen bemutatjuk a maximosi 

álláspontot, de emellett ismertetjük  a monoenergéta-monotheléta érvelés egyes elemeit 

is. Fő célunk elemezni, hogy Maximos számára miért  döntő jelentőségű  Krisztus két 

működésének és két akaratának tézise, illetve hogy e krisztológia  Maximos számára 

egyáltalán miért képezi az istenkérdés lényegét. 

2. Történeti keretek. Maximos 645 júliusában Africa provinciában, Karthágóban  számos 

egyházi elöljáró jelenlétében folytatta le hosszas, győzedelmes  teológiai vitáját Pyrrhos 

volt konstantinápolyi pátriárkával (első hivatali periódusában sedit 638-641). Bár – mint a 

3. fejezetben már írtuk – a vita jegyzőkönyvének szövegét később minden valószínűség 

szerint megszerkesztették (valószínűleg maga Maximos részvételével), a szakirodalom egyetért 

abban, hogy a vita menetét, de legalábbis Maximos álláspontját lényegileg hitelesen tükrözi a 

mű.
254

 A Hitvalló vitapartnere a Hérakleios császár halála – 641. február 11. – után ugyanezen 

év szeptemberében tisztségétől megfosztott ex-pátriárka Pyrrhos, a monotheléta ideológia 

egyik fő képviselője. Mint az – egyházpolitikailag és dogmatikailag egyaránt  – érintett 

római pápa, Teodor (642. november 24-től) által az új konstantinápolyi pátriárkához, Pálhoz, 
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illetve az őt felszentelő püspökökhöz írott levelekből (642-643) tudjuk, Pyrrhost elsősorban 

valószínűleg azért menesztette az új császár, mert közutálatnak örvendett: generale hoc 

odium fecit.
255

 Teodor rámutat azonban, hogy Pyrrhos mint a birodalmi főváros vallási vezetője 

támogatta Hérakleios császár rendeletét, az Ekthesist (638), amely kötelező jelleggel írta elő a 

heterodox monothelétizmus megvallását; valamint városszerte nyilvánosan kifüggesztett egy 

chartát, amely módosította a chalkédóni egyetemes zsinat (451) hitvallását. Ezért – így Teodor 

– kanonikus alapon, és nem a közutálat miatt kellett volna megfosztani őt főpapi tisztségétől. 

Annak ellenére, hogy Pyrrhos ekkor már nem főpap, Teodor mindenesetre háromszor  is 

kiátkozza  őt dogmatikai  vétkeiért. A Maximosszal teológiai vitába szálló személyt tehát 

nagyívű egyházi karrierje ellenére a vita idején már többszörös egyházi átok lelki terhe 

nyomasztja. Bár Africa tartományban Maximos is csupán menekült, Pyrrhos számára a 

teológiai környezet itt ellenséges: Maximosszal folytatott vitáját elveszíti, minek hatására 

magáévá teszi a kettős krisztusi akarat tanát. A Hitvalló nem sokkal a vita után, 645 végén–646 

elején Rómába utazik, ahol részben Teodor mellett, rokonszenvező teológiai környezetben 

tölt hosszabb időt.
256

 Pyrrhos szintén Rómába érkezik, és először düotheléta hitvallást tesz 

Teodor pápa előtt, majd Ravennába távozik, ahol ismét visszatér  a monotheléta  hitre – 

átpártolása csak ideiglenes volt. A 645-ös vita kettejük között ilyenformán egy Róma által 

kiátkozott, de azután Konstantinápolyban másodszor is pátriárkává választott, és egy később 

Konstantinápolyban gyakorlatilag halálra ítélt teológus között folyik pontosan akörül, ami 

miatt az egyiket itt kiátkozták, a másikat ott tulajdonképpen kivégzik: a Megváltó fogalmának 

logikailag koherens elgondolása körül – azaz egészen pontosan akörül, hogy az isteni akarat 

összefér-e az emberi akarattal egy személyen  belül  anélkül , hogy az előbbi  kioltaná, 

lehetetlenné tenné az utóbbit. 

3. A teológiai tét. E vita tétje Maximos teológiájának talán legfontosabb, egész életében  

számtalanszor elismételt és argumentált tézise, mely szerint a Megváltónak nem egyetlen, ti. 

isteni, hanem két akarata van: egy isteni és egy emberi .
257

 Ezzel a tézissel, mely szorosan 
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 PL 129, 584 B 1 (Anastasii Bibliothecarii Collectanea, ezen belül Theodori sanctissimi papae ad episcopos qui 

consecraverunt Paulum patriarcham Constantinopolitanum propter Pyrrhum ex patriarcham). Minden utalás a PL 

129, 577 C 1-584 C 8 között található 3 pápai levélre. 
256

 Sherwood, Annotated Date-List, 14-19. 
257

 A tézis megfogalmazása a disputa elején: „Mert ha a Felkent nem más, mint az Ő természetei [tas autou 

physeis], amelyekből áll, és amelyekben van, akkor világos, hogy a természeteinek megfelelően, tehát ahogyan 

mindegyiknek a természete szokott lenni, akart és működött; mivel egyikük sem akarat nélküli [athelétos], sem 

pedig nem működés nélküli [anenergétos]. Ha mármost a Felkent a saját természeteinek megfelelően – tehát 

ahogyan mindegyik szokott – akart és működött; és két természete van; akkor elkerülhetetlenül két természetes 

akarata [thelémata physika] is van; és kettő lesz az ezekkel azonos számú, lényegből fakadó működése [ousiódeis 

energeiai] is. Hisz amiként az egy és ugyanazon Felkent természeteinek száma – amennyiben jóhitűen gondoljuk el 

és nevezzük meg – nem osztja fel [diairei] a Felkentet, hanem még az egyesülésben [henósei] is épen őrzi meg a 
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összefügg a krisztusi kettős természet tételével, elsősorban a Sergios és Pyrrhos volt  

konstantinápolyi pátriárkák, valamint Honorius volt római pápa által képviselt tézis áll  

szemben, mely szerint Krisztusban két természet egyesül ugyan, de a magasabb rendű 

természet akarata mellett nem tételezhető fel az alacsonyabb rendű természet akaratának  

működése, és ezért létezése sem – amint azt a megelőző fejezetben láttuk. 

A Sergios-Pyrrhos-Honorius-koalíció kiindulási érve – Pyrrhos itteni megfogalmazásában – e 

tézis mellett az, hogy „Lehetetlen egyetlen ῾arculat’-ban [személyben, prosópói] két akaratnak 

együtt léteznie anélkül, hogy szemben ne állnának egymással [aneu enantióseós].”
258

 Pyrrhos 

tehát – Sergios és Honorius nyomán – első közelítésben nem tudja elgondolni az akarat 

ingadozását vagy ideiglenes meghatározatlanságát a megfontolás során sem (hiszen ennek 

során is egymással versengő akaratok vannak jelen egyidejűleg a morális tudatban).
259

 

Maximos ezzel szemben jogosan mutat rá ezután arra, hogy Pyrrhos téziséből még csak az 

következne, hogy szembenállással viszont létezhet egyetlen személyen belül is több akarat; 

úgyhogy a Krisztus akaratának egyetlenségére való következtetéshez ezzel még nem áll  

rendelkezésre elégséges  bizonyítási  alap. A Hitvalló  tézise azonban ezzel szemben 

bizonyítani fogja két, egymásnak  ellent nem mondó  akarat egyidejű  fennállását  a 

Megváltóban. 

Maximos tézisének első nagy kifejtése szerint az emberi működések a krisztusi alanyban az 

akaraton keresztül mutatkoztak meg, amennyiben a Felkent thelón, ill. hekousiós cselekedett: 

a mindenség Istene maga, miután változás elszenvedése nélkül emberré lett, nemcsak mint Isten 

akart a maga istenségének megfelelően, hanem ugyanő mint ember is akart a maga emberségének 

megfelelően. Mert ha a nem létezőkből jöttek létre a létezők, és a létezőhöz, nem pedig a nem 

létezőhöz ragaszkodó [anthektikén] képességgel rendelkeznek; és ha a létezőnek természet szerinti 

sajátossága a fenntartó dolgok [systatika] irányába való törekvés és a pusztító dolgok elkerülése; 

akkor a lényegfeletti Ige, miután emberi lényeget vett fel [anthrópikós ousiótheis], birtokolta 

emberségének a létezőhöz ragaszkodó képességét is; amelynek törekvését és elkerülő tendenciáját 

az akarás során működésében mutatta meg;  éspedig a törekvését azáltal, hogy olyan mértékben 

használta a természetére jellemző  és gáncstalan dolgokat, hogy a nem hívők nem is gondolták 

Istennek; az elkerülő tendenciát pedig azáltal, hogy a szenvedése idején önkéntelenül rettent vissza 

a haláltól. Minő helytelenséget követett tehát el Isten egyháza azzal, hogy megvallja: Krisztus 

emberi és teremtett természetével egyetemben az Őáltala a teremtés során e természetben elhelyezett 

                                                                                                                                                                                     
természetek különbségét [diaphoran], ugyanígy a természetei lényegéből fakadó akaratainak és működéseinek 

száma sem [thelématón kai energeión] (mert mind a kettővel – mint mondottam – akarta [thelétikos] és ‘működte’ 

[energétikos] a mi megváltásunkat ugyanaz a személy) vezet be felosztást [diairesin] – Isten ments! –, hanem a két 

természet megőrzését és megmentését teszi világossá még az egyesülésben is.” (PG 91, 289 B 4-C 8) 
258

 Uo., 292 A 3-4. 
259

 Ld. további érvelését, mely szerint „Ha az akaratok tekintetében önmagunkhoz képest és egymáshoz képest 

különbözünk, amennyiben egyszer ezt és ezt akarjuk, máskor pedig ugyanazt nem akarjuk; és ha ez a természet 

dolga és az azt meghatározó lényeg [charaktéristikou logou] dolga; akkor nemcsak azt fogjuk találni, hogy 

természetünkben különbözünk egymástól, hanem azt is, hogy végtelen sokszor változtatjuk a természetünket.” 

(Uo., 292 D 5-10) 
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lényegalkotó elemek [logous] hiánytalanul megvannak Őbenne, amelyek nélkül e természet nem is 

lenne képes létezni?
260

 

A két természet egyetlen személyben való egyesülése ebben az állásfoglalásban nem válik 

filozófiai kérdéssé: mindkét vitapartner eleve a düofizitizmus közös dialektikai platformján 

áll. Az idézett összefoglaló jellegű szakasz inkább amellett érvel, hogy nem meglepő, hanem 

éppen természetes a sajátosan emberi akarat önálló megmutatkozása a krisztusi alanyban, ha 

egyszer a „lényegfeletti Ige” emberszeretetből úgy döntött, hogy az isteni mivoltja mellé 

felveszi (proslépsis) az emberi mivoltot, a ‘szellemileg átlelkesített élő húst’ is (sarx noerós 

epsychómené, Maximos másutt sűrűn használt, kedves kifejezésével élve). A krisztusi alany e 

sémájában Maximos meggyőző módon iktatja be az akaratot a természet (vagy lényeg) és a 

működés közé mint a cselekvés kivitelezését közvetítő elemet (hiszen tudatos alanyról van szó).  

Mindezeket részben vagy egészben az 5. Ambiguum (634) és – mint láttuk – az 1. opusculum 

(Non posse dici in Christo unam voluntatem c. rész) stb. is tartalmazza, de a Pyrrhos-vitában új 

jelenség az anthektiké dynamis, a ‘kapcsolódóképesség’ fogalmának maximosi használata. 

Eszerint amihez az emberi természet a természetéből fakadóan ragaszkodik (illetve amit 

elkerül), ahhoz Krisztus emberi természete szintén ragaszkodni fog (illetve azt szintén elkerüli). 

Az anthektiké dynamisra való hivatkozás célja metafizikai eszközökkel igazolni, hogy az 

istenséggel összeférhetetlennek tűnő krisztusi cselekvések az emberi természet elkerülhetetlen 

folyományai, melyeket a krisztusi alany a gondviselő mindenhatóság  döntése folytán (és 

paradox módon a mindenhatóság bizonyítékaként) tud felmutatni a karakterisztikusan isteni 

cselekedetei mellett. A természet működései ily módon a természetfeletti hatalom gondviselő 

jellegének igazolásaként jelennek meg, tehát az ember megváltása melletti isteni elköteleződés 

egyszerre fizikai és metafizikai jelei. 

Ez Maximos sajátos – az 5. ambiguumból is ismert – terminológiájával megfogalmazva itt, a 

Pyrrhos-vita szövegének következő szakaszában úgy jelenik meg, hogy Krisztus mindkét  

természetének lényege (logos) sajátosan ‘átszínezi,’ módosítja a másik természet működési 

moduszait (tropos). Krisztus emberi természetét az emberi lényeg fejezi ki, de az isteni lényeg 

együttműködését az emberi természettel  az emberi lényeg  természetfeletti  működési 

modusza.
261

 

4. A fő megfontolás. A vita döntő alternatívájához azonban csak ezután érkezünk. Pyrrhos 

ugyanis ezeket a megfontolásokat nem utasítja el, ám a sokaság számára nehezen követhetőnek 
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 Uo., 297 B 1-C 7. 
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 Például a vízen járás. Vö. „...mindabban, ami Krisztusban a természet része, összeér a maga lényegével [vagy: 

eszméjével, logói] a természetfeletti modusz [tropon], avégett hogy a természet is bizonyítva legyen a lényeg révén, 

és a Gondviselés is a modusz révén.” 
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ítéli.
262

 Ez: hogy az akaratkettősség orthodox dogmája a tipikus hívő számára nehezen érthető, 

így nem lehet a birodalmi egyház dogmatikai (és egyben operatív) egységének alapja, s ezért 

végső soron nem az egyház univerzalitásának, hanem ellenkezőleg: a fragmentálódásának 

záloga lesz, a vita során monotheléta oldalról többször is megfogalmazódik mint komoly vagy 

komolynak szánt ellenérv. Pyrrhos dialektikai kompromisszumként a ket tős  természet  

tanában mint legkisebb közös nevezőben való kiegyezést javasolja, azon túl pedig – a zsinatok 

auktoritására hivatkozva – a hallgatást. A (680 előtti) egyetemes zsinatok ugyanis hallgattak az 

egy vagy két akarat kérdéséről, úgyhogy a zsinati ‘dogmatikai viselkedésminta’ pontos követése 

a hallgatás lenne. 

Maximos azonban ekkor egyházpolitikai érvet szögez szembe egyházpolitikai érvvel, mondván, 

hogy a zsinati kánonok „nemcsak a természetek, hanem mindegyik természet sajátosságai”
263

 

megvallását is előírták hitszabályul, mivel a sajátosság (idiotés) a természet ismertetőjegye 

(gnórisma). Ilyen sajátos, természetből fakadó ismertetőjegy az akarat (theléma) is, amelyet 

emiatt ‘természetből fakadó akarat’-nak, physikon thelémának kell neveznünk. Ezért vagy két 

külön akaratot kell megvallani Krisztusban; vagy nem, de akkor nem is beszélhetünk két  

külön természetről. 

Maximos megfontolása szerint az akarat a szellemi természet sajátossága (bár pontosabb  

lenne fajalkotó különbségnek nevezni), mely egyértelműen elhatárolja azt a vegetatív és 

az érzékelő élettől. Az akarat ugyanis egyenesen a noera physis, a szellemi természet lényegét: 

a választás szabadságát (to autexousion) fejezi ki, az emberi természet centrumában vagy 

fundamentumában gyökerezik. Ezért logikailag megkerülhetetlen a következtetés, hogy 

ha tehát természet szerint van meg a szellemi lényekben a szabad választás mozgása, akkor 

minden szellemi lény egyben természet szerint akaró lény [thelétikon] is. Akaratként határozta 

meg ugyanis a szabad választás képességét a boldog Diadochos Photikés. Ha pedig minden 

szellemi lény természet szerint akaró lény is; és az Isten-Ige valóságosan értelmileg és szellemileg 

átlelkesített élő hús [sarx… logikós te kai noerós epsychómené] lett, akkor amennyiben ember volt, 

lényegéből fakadóan ugyanő akaró lény is volt.
264

 

A kérdés e bizonyítás után az, hogy miként fér össze két önálló akarat egyetlen személyben? 

A vita fordulópontján Pyrrhos – Maximos érveinek engedve – az isteni akarat fő működésének 

az egyesülésben (tehát az egységes istenemberi alanyban) az egyetértést tartja, tehát azt, hogy 

az isteni akarat egyetértett az élő hússá válással; az emberi akarat fő működésének pedig az 

                                                           
262

 „Tehát avégett, hogy ezt a könnyű, de a sokaság számára nehezen követhető szőrszálhasogatást elkerüljük, 

valljuk meg ugyanőt tökéletes Istennek és tökéletes embernek, elkerülve a többit mind, amennyiben a tökéletes 

alany amúgy is együtt megmutatja a természetes tulajdonságait önmagában.” (Uo., 300 A 5-9) 
263

 Uo., 300 B 2-3. 
264

 Uo., 301 C 4-11. 
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isteni akarat iránti engedelmességet. Ezek szerint elgondolható a két természet külön-külön 

akaratainak együttműködése, de nem elgondolható az egybeesésük. A két akarat együttműködése 

pedig lényegi értelemben éppen a gondviselés, a megváltás, a condescensio, a synkatabasis.
265

 

5. Összegzés. Maximos düotheléta érvelése a Pyrrhos-vitában a rendszeres racionalitás, 

a logikusan végiggondolt usiológia alkalmazása a Megváltó fogalmára, s ilyen módon kísérlet 

az elgondolhatatlan elgondolhatóvá tételére. Mindez egyfelől azon kimondatlan meggyőződés 

jegyében történik, hogy a logika szabályai  a krisztológia  terén sem teszik lehetővé az 

egyszerűsítést, még akkor sem, ha a logikát egy logikát meghaladó jelenségre alkalmazzuk. 

Az érvelés fő mozgatórugója azonban egy sokkal mélyebb megváltásteológiai szándék: 

ha nem sikerül a teljes embert (az akarattal együtt) bevinni Istenbe, akkor az ember nincs 

megmentve. Ez pedig nemcsak az emberről való emberi lemondást jelentené, hanem Isten 

megváltó szándékának kudarcát is. A teremtő, mindenható akarat kudarca azonban egy 

nagyobb kaliberű abszurdum lenne, mint amekkora a véges és a végtelen természetek és  

akaratok összekapcsolása egyetlen személyben. Ez utóbbi a logika lehetőségeinek végsőkig 

való feszítésével koherensen elgondolhatóvá tehető, az előbbi nem. Ezért a kettős akarat 

tézisének filozófiai védelme konstruktív teológiai szándék  jele, ideológiai  téren ‘előre 

menekülés.’ 

Ha a Pyrrhos-vitában kifejtett, bonyolult maximosi érvelésre ezen a ponton visszatekintünk, új 

megvilágításban tűnhet fel a pyrrhosi, ex simplicitate Dei vett egyházpolitikai érv, melyet 

filozófiai szempontból talán túl könnyen minősítünk antiintellektuális vagy logikailag  

igénytelen egyszerűsítésnek. Ez ugyanis az iménti megfontolásunk után most általánosabb 

érvénnyel is felvethető: egyáltalán hogyan fér össze az isteni egyszerűség klasszikus 

attribútumával az a bonyolultság, hogy a mindenható akarat paradox módon önként veti alá 

magát az emberi létezés szabályainak? Erre a kérdésre azonban csak a misztikus teológia adhat 

választ. De mielőtt tárgyalnánk Maximos elméletét a misztikus unióról és annak teológiai 

megalapozásáról, előbb a krisztológia után sorban következő pneumatológiáját kell bemutatnunk 

a szentháromság-teológia logikája szerint. 
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 Vö. Pyrrhos nyilatkozatát, mely szerint „az isteni kinyilatkoztatás és az érvelés [logos] egyaránt megmutatta, 

hogy maga a létezők természete tanúsítja: ugyanaz a személy a természeteinek megfelelően gyakorolta akaratát, 

amennyiben egyetértett [eudokón] mint Isten, és engedelmeskedett [hypakouón] mint ember, és hogy a természetből 

fakadó akaratok [thelémata] teljesen megfelelnek a természeteknek. Hiszen kezdet nélküli akarat a kezdet nélküli 

természeté, és kezdettel bíró a kezdettel bíróé; és hogy nem lehetséges valaha is egyetlen akaratban [theléma] 

egybeesniük egymással, még ha egy és ugyanazon alanyéi is; amiként a természetek is: a kezdet nélküli s a 

kezdettel bíró, a teremtetlen és a teremtett, az alkotó és az alkotott, a határtalan és a behatárolt, az istenné tevő és a 

megistenülő.” (Uo., 301 D 3-304 A 1) 
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10. Maximos pneumatológiája 

 

1. Propozíció. A kifejezetten Krisztus-centrikus teológiájú Maximos viszonylag kevés helyen 

nyilatkozik a Szentlélekről, illetve egyáltalán a ῾szellem’  (πνεῦμα) fogalmáról . Ilyen 

szöveghelyeket a Hitvalló írásai között főleg a szentírásértelmező főműben, a Válaszok 

Thalassios apát kérdéseire (Quaestiones ad Thalassium) címűben találhatunk szétszórva, 

továbbá a János-ambigua c., Areopagita Dénest és Nazianzosi Gergelyt magyarázó főművében 

(Ambigua ad Johannem, amely több helyen is nyilatkozik a lélek és a Szentlélek viszonyáról, 

és impliciten elmélkedik a Szentlélek és a Szentháromság viszonyáról is), A Miatyánk rövid 

magyarázatában (Expositio orationis dominicae), valamint a szintén bibliai hermeneutikai célú 

Kérdések és nehézségekben (Quaestiones et dubia) és az Oehler által még Maximos művei közé 

sorolt, de ma már tőle elvitatott Rövid mű a lélekről-ben (Opusculum de anima, PG 90, 353-

361). Az Opusculum függeléke, amely definiálja a lélek-, ész-, illetve szellemfogalmat is,266 

fontos forrásszöveg lehetne a jelen fejezet számára, de – mint a Clavis patrum Graecorum 

tudósít267 – e mű valójában  nem más, mint a III. századi  Grégorios  Thaumatourgos 

homíliájának talán VI. századi átdolgozása. Rá kell mutatnunk továbbá, hogy az (elsősorban 

Krisztus két természetének és egyesülésük módjának kérdéseire koncentráló) Kisebb teológiai 

és polemikus művek (Opuscula theologica et polemica) egyetlen szövege sem foglalkozik 

kifejezetten a Szentlélekkel, sőt, nem is nagyon említik azt, amint az Aszkétikus beszélgetés 

(Liber asceticus) és a Tamás-ambiua (Ambigua ad Thomam) sem. Forrásszövegeinkről tehát 

összegzésképpen azt mondhatjuk, hogy a leggazdagabb, leghasznosabb pneumatológiai írás 

Maximos életművében a Quaestiones ad Thalassium (bár azt már nem állíthatjuk, hogy ez a 

mű kifejezetten, célzottan foglalkozna a Szentlélek teológiájával, vagy hogy kitüntetett témája 

lenne a Szentlélek – csupán a magyarázandó új- és ószövetségi szöveghelyek viszonylag 

gyakran utalnak a Lélekre, miközben más témákat még gyakrabban érintenek). 

Maximos pneumatológiájának hat alaptézise e források alapján  ítélve a következő: 1. a 

Szentlélek aszimmetrikus genealógiája; 2. mindenütt-jelenvalósága (omnipraesentia); 3. a Fiú 
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 A lélek-, illetve szellemfogalom keresztény lélekfilozófiai-antropológiai elhatárolására Maximosnál egyébként 

alkalmas lehet a Quaestiones ad Thalassium 56. kérdése, melynek témája Ezsdrás könyvének az a része, ahol 

Zorobábel elutasítja a nem-izraeliták részvételi szándékát a templomépítésben (4, 2-3). Maximos kifejezetten 

allegorikusan (anagógikusan) értelmezi a történetet. A magyarázat egy részlete (PG 90, 581 D) röviden definiálja, 

mi a különbség a psychika és a pneumatika között a Zsidó-levél 4, 12 alapján, mely szerint Isten Igéje képes a 

psyché és a pneuma elválasztására. Maximos szerint lelki dolgok az erény természetből fakadó alakzatai és 

mozgásai (ψυχικά· τουτέστιν εἴδη φυσικὰ τῆς ἀρετῆς ἢ κινήματα), szellemiek pedig a természetfeletti, Istent 

kifejező dolgok, melyeket a kegyelem adományoz a természetnek (πνευματικά· τουτέστιν, ὑπὲρ φύσιν καὶ Θεὸν 

χαρακτηρίζοντα· τῇ φύσει δὲ κατὰ χάριν διδόμενα). 
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 V. kötet, 7717. tétel, Nota és I. kötet, 1773. tétel, Nota. 
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és a Lélek működésének analógiája; 4. a Lélek szótériológiai-apokaliptikus működése az 

emberi értelem megvilágításában: Ő az illuminatio intellectualis vagy φωτισμός forrása (a Jó 

ideája platonikus elméletének mintájára); 5. a Lélek anagógikus szerepe: a Lélek mint 

lélekvezető, mint a kegyelmi adományok (χαρίσματα) vagy működések (ἐνέργειαι) osztója; 6. 

a Fiú és a Lélek együttműködése, szinergiája. Ezen alaptézisek tárgyalása után  végül  7. 

összegzésképpen kísérletet teszünk a pneumatológia elhelyezésére a maximosi teológia  

alapvető intuícióinak és intencióinak rendszerében. 

2. Szentlélek aszimmetrikus genealógiája. A Szentlélek aszimmetrikus genealógiájáról és a 

Szentháromság személyeinek viszonyrendszerében való elhelyezkedéséről a Quaestiones et 

dubiában olvashatunk egy rövid állásfoglalást (PG 90, 813 B). A Lélek genealógiája a három 

isteni személy közötti viszonyok megfordíthatatlanságára (inkonvertibilitására) vagy 

egyirányúságára utal. Az Észként (Νοῦς) felfogott Atya az Ige oka (αἴτιος τοῦ Λόγου), és ezért 

a Szentlélek oka is, de az Ige közvetítésén keresztül (διὰ μέσου δὲ τοῦ Λόγου). E függőségi 

viszony az oka, hogy a Szentlelket Isten Lelkének nevezhetjük (Πνεῦμα Θεοῦ – mert a 

Léleknek valóban nemzője az Atya), sőt, Krisztus Lelkének is (Πνεῦμα Χριστοῦ). Ekkor 

ugyanis a genitivus mindkét esetben végső soron ablativusi értelemben áll: származást, 

eredetet jelöl (genitivus originis). Ez a γενικὴ πτῶσις (‘a származás, eredet, nemzés esete’) 

görög, illetve a casus genitivus latin elnevezés etimológiájának megfelelő jelentés. 

Ennek fényében értendő Maximos ama tézise, hogy az Atyát ilyen értelemben – vice versa – 

már nem nevezhetjük a „Lélek Atyjá”-nak (Πατὴρ Πνεύματος), sem a Fiút a „Lélek Krisztusá”-

nak (Χριστὸς Πνεύματος), mert ez azt sugallná, hogy az oksági összefüggés a visszájára fordul: 

a Lélektől ered az Atya vagy az Ige. 

A tézis rövid, analógiás indoklása szerint amiként nem mondhatjuk, hogy az ige, a szó (λόγος) 

a hangé (tehát hogy a hangtól ered a szó), ugyanúgy nem mondhatjuk, hogy a Fiú a Léleké 

(tehát hogy a Lélektől ered a Fiú). Az analógia érvényessége valamennyire a pneuma szó kettős 

jelentésétől („lélegzet,” ill. „Szentlélek, szellem”) függ: Amiként nem a (kilégzés okozta) 

hangból ered az ige, úgy nem a Lélekből ered az Ige. 

Filozófiai tekintetben az első pneumatológiai tézis okságra való hivatkozása  az alap-

következmény viszony állítását jelenti, ami a Szentlélek függését az Atyától erős, ontológiai 

függésnek tünteti fel. Rá kell mutatnunk, hogy a nikaiai, az 1. konstantinápolyi és a chalkédóni 

egyetemes zsinatok orthodox hitvallásai nem mondják ki expliciten a Lélek ilyen fokú 

függőségét, aszimmetrikus genealógiáját – ez maximosi sajátosságnak tűnik. 
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A Szentlélek aszimmetrikus genealógiájának tételét megerősíteni látszik a Quaestiones ad 

Thalassium 63. kérdése (PG 90, 666 A 7-688 B 14; ld. lentebb is). Ez Zakariás próféta 

látomását értelmezi a hét arany lámpatartóról és az azt kísérő jelenségekről. Maximos 

allegorikus magyarázata szerint a hét lámpás a Lélek hét működésére (kegyelmi ajándékára) 

utal, melyeket az Ige mint az egész ‘test’ (az Egyház) feje az Egyháznak adományoz.
268

 

Az Egyháznak ugyanis csak az ajándékozhatja a Szentlélek működéseit, aki azokkal – Isten 

lévén – a saját természetéből  kifolyólag rendelkezik, azaz Krisztus.
269

 A Lélek ezen 

instrumentalitását Maximos szerint az teszi lehetővé, hogy amiként a Lélek lényeg szerint az 

Atyáé (ismét ablativusi értelem dominál a genitivusban), úgy természet és lényeg szerint a 

Fiúé is: Τὸ γὰρ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ὥσπερ φύσει κατ’ οὐσίαν ὑπάρχει τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός, 

οὕτως καὶ τοῦ Υἱοῦ φύσει κατ’ οὐσίαν ἐστίν... Ennek pedig az az oka, hogy a született Fiún 

keresztül „jön elő” lényegileg az Atyától, és így jut el kimondhatatlan módon az Egyházba: 

ὡς ἐκ τοῦ Πατρὸς οὐσιωδῶς, δι’ Υἱοῦ γεννηθέντος, ἀφράστως ἐκπορευόμενον καὶ τῇ λυχνίᾳ, 

τουτέστι τῇ ἐκκλησίᾳ... (PG 90, 672 C). A Szentlélek megjelenését, előjövetelét tehát a Fiú 

kanalizálja, teszi lehetővé. Megfigyelhető, hogy Maximos mindkét idézett helyen ugyanazzal 

a prepozícióval (διά) fejezi ki a Lélek előjövetelének Krisztushoz való viszonyát. A Fiú így 

nemcsak az Atya és az ember között közvetít, hanem az Atya és a Lélek között is. Az első 

pneumatológiai tézis továbbá megalapozza különösen a harmadikat és a negyediket, hiszen a 

Fiú és a Lélek analógiája, a Lélek szinergiája a Fiúval közvetlenül abból következik, hogy a 

maximosi teológia szerint a Fiú is hozzájárul a Lélek kimondhatatlan, természetfeletti 

előjöveteléhez. 

3. A Szentlélek omnipraesentiája. A Szentlélek mindenütt-jelenvalóságának maximosi tézisét 

szintén a Quaestiones ad Thalassium egy kérdéséből (15., PG 90, 297-300) ismerjük, mely – 

a Bölcsességek könyve 12, 2 alapján – azt kutatja, hogy miként van Isten Lelke „mindenekben” 

(Τί ἐστι ‘τὸ γὰρ ἄφθαρτόν σου πνεῦμά ἐστιν ἐν πᾶσι’;) A válasz szerint három értelemben 

mondhatjuk, hogy a Lélek mindenütt jelenvaló. Ezek közül számunkra itt elsősorban az első 

értelem érdekes, amennyiben ez fogalmaz meg szigorúan vett isteni attribútumot a ‘mindenütt-

jelenvalóság’ címszava alatt. A Lélek a jelenlét ezen értelmezése szerint egyáltalán minden 
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 Λύχνους οὖν ἐνταῦθα φάναι τὴν ἁγίαν γραφὴν ὑπονοῶ τὰς ἐνεργείας τοῦ ἁγίου πνεύματος, ἤγουν τὰ χαρίσματα 

τοῦ πνεύματος, ἅπερ δωρεῖσθαι τῇ ἐκκλησίᾳ πέφυκεν ὁ λόγος, ὡς κεφαλὴ τοῦ παντὸς σώματος· καὶ ἐπαναπαύσεται 

γὰρ ἐπ' αὐτόν, φησίν, πνεῦμα θεοῦ, πνεῦμα σοφίας καὶ συνέσεως, πνεῦμα βουλῆς καὶ ἰσχύος, πνεῦμα γνώσεως καὶ 

εὐσεβείας· ἐμπλήσει αὐτὸν πνεῦμα φόβου θεοῦ. (PG 90, 672 B 4-12; vö. Iz 11, 2 – idézve a Quaestiones ad 

Thalassium 54. kérdésében.) 
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 Ἡ δὲ τῆς ἐκκλησίας κεφαλὴ κατὰ τὴν ἐπίνοιαν τῆς ἀνθρωπότητός ἐστιν ὁ Χριστός. Ἄρα τῇ ἐκκλησίᾳ δεδώρηται 

ὁ κατὰ φύσιν ἔχων τὸ Πνεῦμα, τὰς ἐνεργείας τοῦ Πνεύματος, ὡς θεός. (Uo., 672 B 12-C 11) 



131 

 

létezőben jelen van (οὐδενὸς ἄπεστι τῶν ὄντων),
270

 mivel fenntartja, biztosítja (συνεκτικόν) az 

egyes dolgok keletkezését,
271

 hiszen Istennek s Isten Lelkének gondviselése, előrelátása mindent 

átjár. De ezen értelmezés szerint is különösen az értelmes  lényekben, az emberekben van 

jelen, amennyiben mozgatja, serkenti (ἀνακινοῦν) természetes értelmüket, és ezáltal tudatosítja 

bennük, ha természetük törvényeit megsértették, továbbá készteti őket a természetükből 

fakadó, helyes gondolkodás (ὀρθῶν λογισμῶν) elfogadására. Ezért mindenben minden 

megszorítás nélkül jelen van ugyan mint a dolgok fenntartója és gondviselője, s mint az adott 

dologban természet szerint benne rejlő ‘magvak’ mozgatója (πάντων ἐστὶ συνεκτικὸν καὶ 

προνοητικὸν καὶ τῶν φυσικῶν σπερμάτων ἀνακινητικόν),
272

 de működésének kitüntetett 

színtere mégiscsak az ember. A Lélek omnipraesentiája továbbá nem ontológiai (az isteni 

személyek közül közvetlenül nem a Lélek a lét hordozója  vagy alapja), de tevékeny, 

funkcionális és irányító: mindenütt való jelenléte a gondviselő működésének feltétele.
273

 

4. A Fiú és a Szentlélek analógiája. A harmadik alaptézist, a Fiú és a Szentlélek analógiájának 

kifejtését a Quaestiones ad Thalassium egy hosszabb értekezésében találjuk. Az idevágó 

szövegrész (59. kérdés, PG 90, 604 B-613 D) Péter 1. levelének egy részletét (1, 10-11) 

értelmezi, amely a Szentlélek prófétáló és tanúságtevő szerepéről szól. A kiindulási kérdés a 

következő: Ha a próféták a Szentlélektől általuk megtudott dolgok kutatását írásban ránk  

bízták, akkor milyen értelemben állítható, hogy kitanította őket a Szentlélek? Hiszen ha 

minket is felszólítanak a további kutatásra, akkor milyen fokú tudás alapján írhatták meg 

a nekik kinyilatkoztatott ismereteket, és egyáltalán milyen módon kutattak és kerestek? 

Körülhatárolandó tehát a Szentlélek szerepe, működésének mértéke a prófétálásban. Maximos 

megoldása a következő. 
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 Uo., 297 B 2. 
271

 γενέσεως (uo., B 4); más olvasat szerint „tudását” (γνώσεως). 
272

 Τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον οὐδενὸς ἄπεστι τῶν ὄντων, καὶ μάλιστα τῶν λόγου καθοτιοῦν μετειληφότων. Συνεκτικὸν 

γὰρ ὑπάρχει τῆς ἑκάστου γνώσεως, ὅτι Θεὸς καὶ Θεοῦ πνεῦμα κατὰ δύναμιν προνοητικῶς διὰ πάντων χωροῦν καὶ 

τὸν ἐν ἑκάστῳ κατὰ φύσιν λόγον ἀνακινοῦν καὶ δι’ αὐτοῦ πρὸς συναίσθησιν τῶν πλημμελῶς παρὰ τὸν θεσμὸν τῆς 

φύσεως πεπραγμένων ἄγον τὸν αἰσθανόμενον καὶ τὴν προαίρεσιν εὔεικτον ἔχοντα πρὸς ὑποδοχὴν τῶν ἐκ φύσεως 

ὀρθῶν λογισμῶν. [...]  Οὕτω μὲν οὖν ἐν πᾶσιν ἁπλῶς ἐστι τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον. [...] Ἔστιν οὖν ἐν πᾶσι μὲν ἁπλῶς, 

καθ’ ὃ πάντων ἐστὶ συνεκτικὸν καὶ προνοητικὸν καὶ τῶν φυσικῶν σπερμάτων ἀνακινητικόν... (Uo., B 2-C 1 és D 

11-13) 
273

 A Szentlélek a mindenütt-jelenvalóság második, filozófiailag kevésbé szigorú értelmében egyetemesen jelen van 

a ‘törvény alatt álló emberekben’ (az ószövetségi hívőkben, a zsidóságban) mint törvényadó (νομοθετητικόν) és 

prófétáló (προαγορευτικόν), aki tudósít az eljövendő titkokról, érzékelteti velük, ha áthágják a törvényt, és a 

megjósolt, krisztusi tökéletesség ismeretét adja meg nekik (ὡς νομοθετητικὸν καὶ προαγορευτικὸν μελλόντων 

μυστηρίων, ἐμποιοῦν αὐτοῖς αἴσθησιν μὲν τῆς τῶν ἐντολῶν παραβάσεως, ἐπιστήμην δὲ τῆς προαγορευθείσης κατὰ 

Χριστὸν τελειότητος). A Lélek a harmadik, filozófiailag szintén kevésbé szigorú modusz szerint egyetemesen jelen 

van a ‘Krisztus nevét öröklőkben’ (a keresztényekben) mint a kegyelmi és hit általi adopció előidézője (ὡς 

δημιουργικὸν τῆς κατὰ χάριν διὰ τῆς πίστεως δοθείσης υἱοθεσίας). (PG 90, 297 C 2-D 10) E két modusz azonban 

nyilvánvalóan nem a szó szoros értelmében vett (ἁπλῶς) omnipraesentia, mindenütt-jelenvalóság. 
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Az emberi természet a teremtés során egyfelől lényegalkotó módon megkapta és azóta is  

birtokolja az isteni dolgok kutatására való alapképességeit (τὰς... ἐκζητικὰς... τῶν θείων 

δυνάμεις). Másfelől a prófétát megszálló (ἐπιφοιτῶσα) Szentlélek hatóereje kegyelemből 

(κατὰ χάριν) adja meg az isteni ismeretek kinyilatkoztatásait (τὰς τῶν θείων ἀποκαλύψεις). Az 

ördög azonban a bűnbeesés miatt az érzéki dolgok természetéhez kötötte az ember ama  

képességeit, melyek az érzékfeletti dolgok kutatására valók. Ezért egyetlen ember sem kereste 

vagy értette az Istent. Ésszerű volt tehát, hogy a Lélek kegyelme visszaadja az anyagiakhoz 

kötődő istenismerő képességet azoknak, akik nem szándékosan és elkötelezetten vétkeztek. 

Így a próféták e képességüket tisztán kapták vissza a kegyelem útján (καθαρὰν ἀπολαβόντες 

διὰ τὴς χάριτος), és először kerestek, utána pedig meg is találták, amit kerestek – de mindig 

csak a Lélek kegyelme révén. 

Maximos e kegyelemtani expozíció után általános jelleggel mondja ki: nem szabad azt  

gondolnunk, hogy a kegyelem egymaga idézte elő a „szentekben” a hittitkok ismeretét, ama 

természetes emberi képességek együttműködése nélkül, melyek az ismeretet befogadják.  

Elvégre ez esetben a szent atyákat úgy fognánk fel, mintha nem is értették volna azt, amit a 

Lélek felfedett előttük, „a Szentlélek által nekik adott megvilágosodások jelentését”  

(δύναμιν). A próféta ez esetben emberalakú gép lenne: A nyelve mozog ugyan, de a szelleme 

nem érti, amit ő maga mond – mutat rá a Quaestiones et dubia egy rövid darabja is (PG 90, 

788 A).
274

 

Ugyanakkor a próféták nem is a Szentlélek kegyelme nélkül, pusztán a természetes képességük 

révén (μονῇ τῇ κατά φύσιν δυνάμει) szerezték meg a létezők igaz ismeretét (τὴν ἀληθῆ τῶν 

ὄντων... γνῶσιν), érvel tovább a Hitvalló. Ebben az esetben ugyanis feleslegesnek mutatkozik 

a prófétákra reászálló Lélek (ἡ τοῦ Πνεύματος ἐπιφοίτησις), mely ily módon egyáltalán nem 

működik velük együtt (συνεργοῦσα) az igazság feltárásában. Ezenkívül a Szentírás olyan 

autoritatív kijelentéseivel is szembekerülünk, mint amilyen az, hogy „minden jó ajándék és 

minden tökéletes adomány felülről származik” (Jak 1, 17).
275

 A Szentlélek ennek során arra 

törekedik, hogy beteljesedjen az isteni dolgokat (τὰ θεῖα) kutatók ‘szenvedély nélküli vágya’ 

(εἰς πληροφορίαν τῆς ἀπαθοῦς ἐφέσεως) – aki ugyanis szenvedélyektől mentesen (ἀπαθῶς) 

keresi az istenit, az feltétlenül meg is találja. 
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 2. kérdés: Τί ἐστι τὸ ἐν τῷ Ἀπόστολῳ εἰρημένον· Ψαλῶ τῷ πνεύματι, ψαλῶ δὲ καὶ τῷ νοΐ; Válasz: Ψάλλει τις τῷ 

πνεύματι, ὅταν μόνον τὴν προφορὰν τῶν ψαλλομένων διὰ γλώσσης φέρει. Ψάλλει δὲ τῷ νοΐ, ὅταν τὴν δύναμιν τῶν 

ψαλλομένων γινώσκων, τῇ θεωρίᾳ εὐφραίνεται. A pneuma szót itt valószínűleg ‘lehelet, kilégzés’ jelentésben 

alkalmazza Maximos. Ha a Szentlélekre kell vonatkoztatnunk,  akkor a megértés természetes képességének 

együttműködése nélküli állapotot írja le vele a szerző: ‘inspiráltan, de a mondottak megértése nélkül zsoltározni.’ 
275

 Maximos itt idézi még az 1 Kor 12, 7-11-et is, mely szerint „mindent egyugyanazon Lélek végez, amely 

mindenkinek külön-külön oszt a kívánsága szerint.” 
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Következésképp a Lélek kegyelme a bölcsességet (σοφίαν) nem az azt befogadó ész nélkül 

(χωρὶς τοῦ... νοός) hozta létre a szentekben; sem ismeretet (γνῶσιν) nem adott az értelem 

(λόγου) befogadóképessége nélkül; sem hitet (πίστιν) az egyelőre ismeretlen dolgok felőli, 

ésszerű és értelmes bizonyosság (πληροφορίας) nélkül; sem a gyógyítás adományait az 

emberi természetből fakadó emberszeretet (φιλανθρωπίας) nélkül; se semmi más adományt 

(χαρισμάτων) az azt befogadó emberi habitus (ἕξεως) és képesség nélkül. Másfelől pedig az 

ember sem tud semmit sem megszerezni a felsoroltak közül csupán a saját természetes  

képessége révén, az ezeket adományozó isteni hatalom (θείας δυνάμεως) nélkül. Mindezek 

csak a kegyelem és a természet együttműködésével tudnak megvalósulni.
276

 

Maximos biblikus példák sokaságán indukcióval szemlélteti, hogy minden „szent” (pátriárka 

és próféta) egyfelől kapott a Lélektől kinyilatkoztatásokat (ἀποκαλύψεις), másfelől azonban 

kereste is, hogyan érthetné meg a kinyilatkoztatott dolgok értelmét (τῶν ἀποκαλυφθέντων 

τοὺς λόγους). Gratia non tollit naturam, a Lélek  kegyelme nem törli  el a természet 

istenkereső képességét, épp ellenkezőleg: a természetünkkel ellenkező alkalmazása (a  

bűnbeesés) miatt tönkretett képességet újra működésbe hozza azáltal, hogy a természetnek 

megfelelően irányítja, tudniillik az isteni dolgok megismerésére. 

A Fiú és a Lélek közötti analógia megfogalmazására e hosszas alapvetés után tér rá Maximos. 

A fentiek szerint az emberi természetben a Lélek (τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον) kutatja a létezők 

ismeretét, de nem egymagában, és nem önmaga számára (hiszen Ő  Isten, és ezért minden 

tudást meghalad: πάσης ἐπέκεινα γνώσεως), hanem miáltalunk, és a mi javunkra, akik 

rászorulunk az ismeretre. Isten Igéje mármost ugyanígy válik hússá (γίνεται σάρξ): nem 

a maga javára, hanem a mi javunkra. Amiként  tehát  az Ige nem az értelmes  lélektől 

megelevenített hús nélkül (azaz nem Istenhez illően) vitte végbe a hús természetéből fakadó 

cselekedeteket (hanem az élő emberi húst felöltve), úgy a Szentlélek sem az ismeretet az 

emberi természetnek megfelelően kutató képesség nélkül idézi elő (műveli, ἐνεργεῖ) a hittitkok 

ismeretét a szentekben.
277
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 A Hitvalló a tézis bizonyítása végett ótestamentumi hithősökre és prófétákra hivatkozik, például Ábrahám 

történetére, aki nem érte be az ígéret földjével kapcsolatos isteni ígérettel, hanem tovább tudakozódott Istennél a 

részletek felől. Ugyanígy Mózes sem érte be a csodatétel képességével, hanem kutatta azokat a moduszokat 

(τρόπους) is, amelyek révén hitelessé tudja tenni a jeleket. Dávid is kérte zsoltáraiban a teljesebb ismeretet; Dániel 

pedig, aki három hetes böjtjében isteni látomásokat (ὁράσεων) látott, a látomások „logosait” (τοὺς λόγους, értelmét) 

önállóan keresve hallott angyali hangot, mely a látomás elmagyarázására buzdított egy másik angyalt. Zakariás, a 

nagy próféta minden látomásában említi az őbenne szóló angyalt, amelyik a látomásokat (ὁράσεις) mutatja neki, és 

elmagyarázza azok értelmét (τοὺς τῶν ὁράσεων λόγους). 
277

 Ὡς γὰρ χωρὶς σαρκὸς νοερῶς ἐμψυχωμένης οὐκ ἐνήργει θεοπρεπῶς τὰ κατὰ φύσιν τῆς σαρκὸς ὁ Λόγος· οὕτως 

οὐδὲ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐν τοῖς ἁγίοις ἐνεργεῖ τὰς γνώσεις τῶν μυστηρίων χωρὶς τῆς κατὰ φύσιν ζητούσης τε καὶ 

ἐρευνώσης τὴν γνῶσιν δυνάμεως. (PG 90, 608 B 6-11.) 
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Az analógia első felét: Krisztus kettős természetének és működésének a chalkédóni 

orthodoxiára épülő tanát igen jól ismerjük a két Ambiguából – elég az 5. ambiguumra 

utalni.
278

 A Szentlélek működésének hasonlítása a krisztusi kettős működéshez viszont a  

Quaestiones ad Thalassium újdonsága. Ezzel az analógiával a pneumatológia szerkezete igen 

hasonlóvá válik a krisztológiáéhoz. A krisztusi személy modelljében, a kettős természet  

(lényeg) és működés tézisében ugyanaz az alapvető teológiai intuíció fejeződik ki, mely 

szerint Isten abszolút módon az emberre irányuló Isten. Isten, a végleg különböző, a 

felfoghatatlan és mindent meghaladó, paradox módon mindenekelőtt a Tőle gyökeresen eltérő 

iránt érdeklődik (az Areopagita és Maximos egyik kedvenc kifejezésével élve , filantróp 

Isten).
279

 A mindenható  emberszeretet odáig terjed, hogy a Fiúistenben  az ember 

szubsztanciájába is behatolva a két egymást logikailag kizáró természetet is egyesítette 

egyetlen alanyban, a Szentlélekben pedig a szubsztanciális unió, az οὐσιώδης ἕνωσις
280

 nélkül 

ereszkedett le (συγκατάβασις, condescensio) az emberhez annyira, amennyire csak ez 

lehetséges volt, amikor a próféták értelmével együttműködött, a próféták értelmében 

működött, a véges emberi képességeket kiegészítve, megnyitva a végtelen tudás, belátás felé. 

5. A Lélek az emberi értelem megvilágosítója. Ezzel egyben a maximosi pneumatológia 

negyedik alaptételéhez is érkezünk, mely szerint a Szentlélek  az értelmi megvilágosodás, 

illuminatio intellectualis forrása (a Jó ideájának platonikus elmélete szerint). Ez az elmélet a 

Lélek emberekben való működésének moduszát határozza meg közelebbről, így a harmadik 

pneumatológiai tétel korolláriumának nevezhető. A szentek – érvel a Hitvalló változatlanul a 

Quaestiones ad Thalassium eddig vizsgált értekezésében (59., PG 90, 608 C-D) – a fentiek 

szerint mindenképp bírták a Lélek kegyelmét, amely az ő eszes és értelmes képességüket 

(νοερὰν καὶ λογικὴν δύναμι) a lelkek megváltásának vagy megmenekülésének (σωτηρία τῶν 

ψυχῶν) keresésére késztette. A próféták a Lélek nélkül nem is szemléltek (ἐθεώρουν) volna 
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 PG 91, 1045 D 1-1056 C 10 = Corpus Christianorum, Series Graeca 48, 19-34. 
279

 Vö. pl. Areopagita, Epistula 4: „...az isteni módon látó személy észt meghaladó módon fogja megismerni még a 

Jézus emberszeretetéről [φιλαντθροπίᾳ] állítottakat is, amelyek a meghaladást kifejező tagadás [ὑπεροχικῆς 

ἀποφάσεως] jelentésével bírnak.” (G. Heil–A. M. Ritter, szerk., Corpus Dionysiacum II: Pseudo-Dionysius 

Areopagita: De coelesti hierarchia – De ecclesiastica hierarchia – De mystica theologia – Epistulae. Berlin–New 

York: Walter de Gruyter, 1991, 161; Patristische Texte und Studien, Bd. 36.) Maximostól ld. pl. a Quaestiones ad 

Thalassium 63. quaestióját, ahol szintén Krisztus kapja a φιλάνθρωπος jelzőt (PG 90, 672 C 7), vagy a Liber 

asceticus (Logos askétikos, PG 90, 911-956) 10-13-at, amely fejezetek a krisztusi emberszeretet teológiailag 

kidolgozott elméletét adják. 
280

 Az unió különböző fajtáiról lásd az Opuscula theologica et polemica két definíciósorozatát: a Variae definitiones 

egy részét (PG 91, 152 B 7-D 4: ὑποστατικὴ, σχετικὴ, συγχυτικὴ ἕνωσις), és különösen az Unionum definitiones-t 

(213 A 9-216 A 6), amely az egyesülés 10 fajtáját különbözteti és határozza meg, köztük a lényegi vagy 

szubsztanciális uniót is. 
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egyáltalán semmi szellemit (πνευματικόν), mivel az emberi észnek nem természete isteni és 

szellemi dolgokat az isteni világosság nélkül felfogni. 

Hisz ahogyan a szem a Nap fénye nélkül nem képes  felfogni az érzékelés  tárgyait  

(ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν αἰσθητῶν), úgy az emberi ész (νοῦς ἀνθρώπινος) a szellemi fény nélkül 

(δίχα πνευματικοῦ φωτός) soha nem lenne képes befogadni a szellemi szemlélődést (οὔποτ’ 

ἂν δέξαιτο θεωρίαν πνευματικήν). Elvégre a napfény a maga természete szerint az érzékelés 

tárgyait világítja meg, hogy érzékelni tudjuk őket; a Szentlélek szellemi világossága viszont a 

szemlélődést elősegítendő az észt sugarazza be az érzékfeletti dolgok megismerése végett 

(πρὸς θεωρίαν τὸν νοῦν καταυγάζει πρὸς κατανόησιν τῶν ὑπὲρ αἴσθησιν). Ez az analógia 

nyilvánvalóan a platonikus  ideaelmélethez, különösen a Jó theóriájának Állambeli 

kidolgozásához (508 C 1-3 és D 3-E 1)
281

 közelíti a Szentlélek elméletét. 

A Szentlélek illuminatív működése, hozzájárulása a szellemi valóság teóriájához lényegében 

véve a lelkek megváltásával kapcsolatos ismeretekhez juttatja a hívőt. Ezt a Lélek  

szótériológiai-apokaliptikus funkciójának nevezhetjük, hisz így csak az Ő közreműködésével 

valósulhat meg a hit végcélja (τὸ τέλος τῆς πίστεως): az idők végezetén  megvalósuló 

visszatérés az üdvtörténet kiindulási pontjába, origójába, az archéba (ἡ πρὸς τὴν οἰκείαν 

ἀρχὴν κατὰ τὸ τέλος τῶν πεπιστευκότων ἐπάνοδος). E visszatérés egyben a vágy 

beteljesedése is (ἡ τῆς ἐφέσεως πλήρωσις), amit az isteni valóságban való részesedés okoz (ἡ 

τῶν ὑπὲρ φύσιν θείων... μέθεξις). Ez az Istenhez való hasonulás (ὁμοίωσις), az Istennel való 

azonosság (ταυτότης), az egyesülés, ἕνωσις állapota. Itt válik valósággá Maximos misztikus 

antropológiájának csúcsfogalma, a θέωσις (megistenülés). 

A Szentlélek  kegyelme tehát  az értelem  megvilágosításán  keresztül katalizálja  az 

eszkatologikus egyesülést is: misztikus teológiai, sőt, üdvtörténeti rangot és szerepet kap, amit 

Maximos helyenként szembeötlően platonikus terminológiával (methexis, homoiósis) 

fogalmaz meg. A Lélek működése ezek szerint nélkülözhetetlen – ha nem is a megváltáshoz 

magához (hiszen az a Fiú műve), de a megváltás intellektuális vetületének megértéséhez,  

rendjének, céljainak megismeréséhez. Az üdvözülés, célbaérés elősegítőjeként aktivizálja az 

isteni valóságot kutatók értelmi képességeit, hogy azok megérthessék a megváltás szellemi 

elveit és módozatait (τοὺς ... πνευματικοὺς τῆς σωτηρίας λόγους τε καὶ τρόπους), és belátást 

nyerjenek a bűn és az erény természetébe. 
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 Platón szerint „ami a Jó az értelmi helyen az észhez és az ismereti tárgyakhoz képest, az a Nap a látható világban 

a látáshoz és a látott dolgokhoz képest” (ὅ τι περ αὐτὸ [= a Jó ideája] ἐν τῷ νοητῷ τόπῳ πρός τε νοῦν καὶ τὰ 

νοούμενα, τοῦτο τοῦτον [= a Nap] ἐν τῷ ὁρατῷ πρός τε ὄψιν καὶ τὰ ὁρώμενα; 508 C 1-3). 
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6. A Szentlélek anagógikus szerepe. A Szentlélek ugyanezen célok érdekében a hét kegyelmi 

adomány révén is működik az emberekben, így is segítve a megváltás művének  

beteljesedését. A Lélek emberekkel való kooperációjának külön is tárgyalandó  területe ez 

az anagógikus szerepkör. Maximos számára kiemelt fontosságú téma a Lélek mint lélekvezető, 

mely a Quaestiones ad Thalassium számos értekezésében feltűnik, így mindenekelőtt a 29., 

54. és (a fent már érintett) 63. kérdésben. A tárgyalást tematikai okból célszerű az 54. kérdéssel 

kezdeni, mivel ez ismerteti legrészletesebben a charismák elméletének ószövetségi gyökereit. 

E pneumatológiai értekezés az Ezsdrásnál szereplő Zorobábel történetének tipológiai  

értelmezése (mely szerint Zorobábel Krisztus előképe). Maximos az értelmezésbe bevonja 

Ézsaiás Krisztusra utaló jóslatát (Iz 11, 2),
282

 amely a Szentlélek hét „szellemét” sorolja fel. A 

Hitvalló interpretációja szerint (PG 90, 521 B) az itt említett hét „szellem” (rúach, pneuma) a 

Szentlélek hét működése az emberben: A bölcsesség (sophia) szelleme,
283

 a megértés (vagy 

okosság, synesis) szelleme,
284

 az ismeret (gnósis) szelleme,
285

 a tudomány (epistémé) szelleme,
286

 

a tanács (boulé) szelleme,
287

 az erő (ischys) szelleme
288

 s az istenfélelem (phobos theou) 

szelleme.
289

 

A Lélek hét kegyelmi adománya – az istenfélelemtől mint legalsó foktól a bölcsességig mint 

Istennel érintkező habitusig vezető úton – a szellemi felemelkedés (anabasis) megannyi 
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 A Tanach szövege csak hat „szellem”-ről tud: עַּת ְויְִרַאת יְהׇֹוה   ְוׇנׇחה ׇעׇליו רּוחַַּ יְהׇֹוה רּוחַַּ ׇחְכׇמה ּוִבׇנה רּוחַַּ ֵעׇצה ּוגְבּוׇרה רּוחַַּ דַּ

Septuaginta: Καὶ ἐπαναπαύσεται ἐπ’ αὐτὸν ἑπτὰ πνεύματα· πνεῦμα σοφίας, πνεῦμα συνέσεως, πνεῦμα γνώσεως, 

πνεῦμα ἐπιστήμης, πνεῦμα βουλῆς, πνεῦμα ἰσχύος, πνεῦμα φόβου θεοῦ. 
283

 A parancsolatok szellemibb elveinek okához való hasonulás, a vele való egyesülés, mely által az emberileg 

lehetséges mértékben beavatást nyerünk a létezők értelmi elveibe, és az Istentől legtávolabbi, de hozzánk 

legközelebbi dolgoktól rendezett úton megyünk fel az első dolgokig: πνεῦμα δὲ σοφίας ἐστὶν ἡ πρὸς τὴν αἰτίαν τῶν 

ἐν ταῖς ἐντολαῖς πνευματικωτέρων λόγων ἀνάληψίς τε καὶ ἕνωσις, καθ’ ἥν, ἀγνώστως τοὺς ἐν θεῷ, κατὰ τὸ θεμιτὸν 

ἀνθρώποις, ἁπλοῦς μυούμενοι τῶν ὄντων λόγους, ὡς ἔκ τινος βλυστανούσης πηγῆς τῆς καρδίας τὴν ἐν τοῖς ὅλοις 

ἀλήθειαν ποικίλως τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις προφέρομεν, ἀπὸ μὲν τῶν ἐκ θεοῦ τελευταίων, ἡμῖν δὲ προσεχῶν, ἐπὶ τὰ 

πρῶτα, καὶ ἡμῶν μὲν πόρρω, τῷ δὲ θεῷ προσεχῆ, καθ’ ὁδὸν καὶ τάξιν ἀναβαίνοντες. (PG 524 A 4-14) 
284

 Az erények moduszaira és elveire irányuló egyetértés, vagyis ezek megszerzése, mely által a természetes 

képességek összevegyülnek a parancsolatok moduszaival és elveivel: πνεῦμα δὲ συνέσεώς ἐστιν ἡ πρὸς τοὺς 

τρόπους καὶ τοὺς λόγους τῶν ἀρετῶν συγκατάθεσις ἤ, κυριώτερον εἰπεῖν, μεταποίησις, καθ’ ἣν σύγκρασις γίνεται 

τῶν φυσικῶν δυνάμεων πρὸς τοὺς τρόπους καὶ τοὺς λόγους τῶν ἐντολῶν. (Uo., 521 C 5-524 A 4) 
285

 A parancsolatokban foglalt azon elvek megértése, melyek meghatározzák az erények moduszait: τὸ δὲ πνεῦμα 

τῆς γνώσεώς ἐστιν ἡ τῶν ἐν ταῖς ἐντολαῖς λόγων περίληψις, καθ’ οὓς οἱ τρόποι τῶν ἀρετῶν συνεστήκασι. (Uo., 521 

C 2-5) 
286

 Az erényes cselekvés moduszainak hibátlan ismerete, mely szerint eljárva sohasem tévedünk a helyes ítéletben: 

τὸ δὲ πνεῦμα τῆς ἐπιστήμης ἐστὶν ἡ τῶν κατ’ ἀρετὴν τῆς πράξεως τρόπων ἄπτωτος εἴδησις, καθ’ οὓς πράττοντες 

τῆς ὀρθῆς τοῦ λόγου κρίσεως οὐδαμῶς διαπίπτομεν. (Uo., B 14-C 2) 
287

 A megkülönböztetés habitusa, mely által értelemmel tesszük az isteni parancsolatokat: τὸ δὲ πνεῦμα τῆς βουλῆς 

ἐστιν ἡ ἕξις τῆς διακρίσεως, καθ’ ἣν σὺν λόγῳ τὰς θείας πράττομεν ἐντολὰς καὶ τῶν κρειττόνων διαιροῦμεν τὰ 

χείρονα. (Uo., 11-14) 
288

 A parancsolatok működése és cselekvése felé való lelkes lendület és mozgás: τὸ δὲ πνεῦμα τῆς ἰσχύος ἐστὶν ἡ 

πρὸς ἐνέργειαν καὶ πρᾶξιν τῶν ἐντολῶν πρόθυμος ὁρμὴ καὶ κίνησις. (Uo., 9-11) 
289

 A valóságosan, hatékonyan rossz dolgoktól való tartózkodás: Ἔστι δὲ τὸ μὲν πνεῦμα τοῦ φόβου τοῦ θεοῦ ἡ τῶν 

κατ’ ἐνέργειαν κακῶν ἀποχή. (PG 90, 521 B 8-9) 
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lépcsőfoka, melyeken erkölcsi és értelmi erények együttműködnek egymással. Az utolsóelőtti 

lépcsőfok, a megértés vagy okosság fokozata a világban megnyilvánuló igazság egyszerű és 

pontos szemléletét nyújtja (εἰς τὴν ἁπλῆν τῆς ἐν ὅλοις ἀληθείας ἀκριβῆ θεωρίαν), az érzéki s 

értelmi létezők lényegének ismeretét. Ez a hit megvilágosodása (τῆς πίστεως ... φωτισμῶν). 

Innét fölemelkedve (anabainontes) a bölcsesség isteni egységébe helyeződünk (πρὸς τὴν θείαν 

τῆς σοφίας συναγόμεθα μονάδα). Itt megismerhetetlen módon beavatást nyerünk a létezők 

Istenben lévő értelmi elveibe, amennyire ez emberileg egyáltalán lehetséges: ἀγνώστως τοὺς 

ἐν θεῷ, κατὰ τὸ θεμιτὸν ἀνθρώποις, ἁπλοῦς  μυούμενοι τῶν ὄντων λόγους. A Szentlélek 

anagógikus adományainak grádicsait végigjáró hívő útja így végül is Istenhez, Istenbe vezet. 

Ez az út ismereti-erkölcsi előkészítés, megalapozás, végpontja az unio mystica. 

A Quaestiones ad Thalassium 29. kérdése (‘Miért nem hallgatott Pál apostol azokra, akik a 

Lélek által tanácsolták neki azt, hogy ne menjen Jeruzsálembe?’ PG 364 D 7-368 B 3) szintén 

a Lélek hét szellemének (πνεύματα) vagy működésének (ἐνεργείας) tézisét fejtegetve állítja, 

hogy a Lélek egyfelől a maga minden működésében fogyatkozás nélkül, teljes egészében van 

jelen.
290

 Másfelől azonban az egyes emberekben analógia szerint (ἀναλόγως), azaz a hit 

mértékével arányosan működik (κατὰ τὸ μέτρον τῆς ἐν ἑκάστῳ πίστεως δίδοται ἡ φανέρωσις 

τοῦ πνεύματος).
291

 Harmadrészt minden hívő más és más adományt kap. E három, egymással 

némileg feszültségben álló tézis teszi Maximosnak lehetővé a kérdés megoldását, melynek 

során arra is rámutat, hogy a Lélek kegyelmi adományainak hierarchikus rendje van (ahogyan 

ezt az 54. kérdés megoldása is sugallta). A Hitvalló gondolatmenete a következő. 

Pál a tökéletes, közvetítés nélküli, semmi anyagit nem tartalmazó istenszeretetet kapta  

kegyelmi ajándékul, azaz „szellemül” a hite arányában (ἀμέσως τῆς ἐν ἀγάπῃ θεοῦ τελείας 

χάριτος τὸ πνεῦμα δεξάμενος κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ἐν αὐτῷ πίστεως). A Jeruzsálembe való 

felmenetelét ellenzők viszont az emberszeretet „szellemét” (azaz kegyelmi adományát) kapták 

– ami alacsonyabbrendű, mint Pál ajándéka. 

Pál hajthatatlanságát az magyarázza – írja Maximos –, hogy összemérhetetlenül többre 

értékelte az őbenne működő istenszeretetet, mint a mások felől az ő irányába megnyilvánuló 
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 Παντὶ γὰρ χαρίσματι ὅλον ὡς ἐνεργοῦν ἀναλόγως ὑπάρχει τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, εἴτε μείζονι εἴτε ἥττονι. Az 

Apostol terminológiájában azonban ezek a különböző működések  a Lélek különböző kegyelmi adományai, mondja 

Maximos: ...τὰς ἐνεργείας τοῦ ἑνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ ἁγίου Πνεύματος πνεύματα καλέσας διὰ τὸ πάσῃ ἐνεργείᾳ ὅλον 

ἀνελλιπῶς ὑπάρχειν ἀναλόγως τὸ ἐνεργοῦν ἅγιον Πνεῦμα. Ὁ δὲ θεῖος ἀπόστολος τὰς διαφόρους ἐνεργείας αὐτοῦ 

τοῦ ἑνὸς ἁγίου Πνεύματος χαρίσματα λέγει διάφορα, ὑφ’ ἑνὸς δηλονότι καὶ τοῦ αὐτοῦ ἐνεργούμενα Πνεύματος. 

(Uo., 365 A 6-13) 
291

 ...ἐν τῇ μετοχῇ τοῦ τοιοῦδε χαρίσματος ἕκαστος τῶν πιστῶν δηλονότι κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως καὶ τῆς 

ὑποκειμένης αὐτῷ κατὰ ψυχὴν διαθέσεως συμμεμετρημένην δέχεται τοῦ Πνεύματος τὴν ἐνέργειαν, χαριζομένην 

αὐτῷ τῆσδε ἢ τῆσδε τῆς ἐντολῆς τὴν ἁρμόζουσαν πρὸς ἐνέργειαν ἕξιν. (Uo., A 14-B 5) 
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„szellemi emberszeretetet” (ἀσυγκρίτως τῆς ἐξ ἄλλων εἰς αὐτὸν πνευματικῆς ἀγάπης  

προκρίνων τὴν θείαν καὶ ὑπὲρ νόησιν [ἀγάπην]). E viselkedésével azonban nem sértette, 

hanem inkább megalapozta a kegyelem rendjét, amennyiben a kevésbé ihletetteket fölemelte a 

mindeneket meghaladó vágy felé (τῷ καθ’ ἑαυτὸν τύπῳ πρὸς τὸν τοῦ παντὸς ὑπερέκεινα 

πόθον κατὰ τὴν ἔφεσιν ἕλκων) – a kegyelmi adomány kisebb foka felől annak nagyobb foka 

felé ösztökélve őket (ἐδίδαξεν ἐπὶ τὸ ὑψηλότερον ἀπὸ τοῦ ἥττονος μετενεχθῆναι πνεύματος, 

τουτέστι χαρίσματος, τοὺς περὶ αὐτοῦ κατὰ τὸ χάρισμα τῆς ἀγάπης προφητεύοντας). 

Az apostolság charismája ugyanis nagyobb a prófétálás adományánál. Nem lett volna tehát 

méltó, hogy az apostolság engedjen (εἴκειν) a prófétálásnak. Pál tette így végső soron a 

kegyelmi adományok hierarchikus rendjét őrizte, mivel világosan arra tanít, hogy az Egyház 

Lélek meghatározta fokozatai nem vegyülnek egymással (σαφὴς διδασκαλία τοῦ μηδαμῶς 

ἀλλήλοις φύρεσθαι τοὺς καλῶς ὑπὸ τοῦ Πνεύματος διωρισμένους τῆς ἐκκλησίας βαθμούς). 

Pál másfelől nem elkerülni akarta a szenvedést, hanem imitálni kívánta Krisztust (ὅπως ἄλλος 

γένηται Χριστός). Így a Lélek kegyelmi ajándéka: az istenszeretet az emberszeretet műveit 

valósította meg az imitatio Christi jegyében (μιμήσει τοῦ Χριστοῦ) – a Szentlélek adománya a 

Megváltó nyomdokaiba vezette Pál lelkét. A Lélek mint lélekvezető itt a Fiúval és az 

emberrel szinte azonos mértékben működik együtt a megváltás érdekében. 

A Quaestiones ad Thalassium 63. kérdése (különösen PG 90, 672-674) – mint fentebb már 

mondottuk – Zakariás próféta látomását értelmezi a hét arany lámpatartóról, a fáklyáról, a hét 

lámpásról és olajtartóról s a két olajfáról. Említettük, hogy Maximos a hét lámpásban itt is a 

Szentlélek hét működését (kegyelmi adományát) látja. 

E nagyívű értekezés a Szentlélek kegyelmének bűnelhárító szerepét domborítja ki. A  

kegyelmi ajándékok megtisztulást, belátást és tökéletességet hoznak a világba. Az erkölcsi 

megtisztulás (katharsis, κάθαρσιν) a Lélek adománya azok számára, akik istenfélelmük, 

vallásosságuk  és ismeretük  révén kiérdemlik az erények tisztaságát;
292

 a létezők 

keletkezésével kapcsolatos, azok értelmi elveinek megfelelő belátás vagy megvilágosodás 

(τὸν δὲ φωτισμὸν τῆς τῶν ὄντων καθ’ οὓς ὑπάρχουσι λόγους γενέσεως) pedig a világosságot 

kiérdemlőké. 

A Lélek fő adománya azonban nyilvánvalóan a tökéletesség (teleiotés) a „ragyogó, egyszerű 

és teljes bölcsesség (sophia) formájában.” A bölcsesség itt ismét úgy jelenik meg, mint  

istenközeli habitus, az értelmi és erkölcsi erények csúcsa, hiszen azok részesülnek benne, akik 

                                                           
292

 Τὴν μὲν οὖν κάθαρσιν τοῖς ἀξίοις τῆς τῶν ἀρετῶν καθαρότητος διὰ φόβου καὶ εὐσεβείας καὶ γνώσεως ποιεῖται 

τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον... (Uo., 673 C 6-8) 
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kiérdemelték a megistenülést (τὴν δὲ τελειότητα διὰ τῆς παμφαοῦς καὶ ἁπλῆς καὶ ὁλοσχεροῦς 

σοφίας χαρίζεται τοῖς ἀξίοις θεώσεως).
293

 A Lélek a maga anagógikus funkciója szerint 

közvetlenül a létezők okához vezeti fel őket minden olyan módon, amely az embernek  

lehetséges (πρὸς τὴν τῶν ὄντων αἰτίαν ἀμέσως αὐτοὺς ἀνάγων κατὰ πάντα τρόπον, ὡς ἔστιν 

ἀνθρώπῳ δυνατόν). A tökéletességre méltókban a lélekvezetés során megjelennek ősképük, 

az archetipikus isteni jóság sajátosságai: a Szentlélek mint „a jóság isteni sajátosságaiból 

megismerteket” vezeti őket (ἐκ μόνων τῶν θείων τῆς ἀγαθότητος ἰδιωμάτων γνωριζομένους). 

E jóság által és istenképiségük révén Istenből ismerik meg önmagukat, önmagukból pedig 

Istent (καθ’ ἣν ἐκ θεοῦ μὲν ἑαυτούς, ἐξ ἑαυτῶν δὲ γινώσκοντες τὸν θεόν), mivel Isten és az 

ember között nincsen olyan közép, ami elválasztaná őket: οὐκ ὄντος τινὸς μέσου 

διατειχίζοντος. Az unio mysticára méltókat így közvetlenül maga a végtelen és végtelenszer 

végtelenül mindenen túl lévő csúcs felé (καὶ πρὸς αὐτὴν τὴν ἄπειρον καὶ... ἀπειράκις ἀπείρως 

κατὰ φύσιν ἐπέκεινα πάντων ἀκρότητα)
294

 ‘viszi fel’ kegyelemből a Lélek, kimondhatatlan 

hallgatással és némasággal és megismerhetetlenül, kibeszélhetetlenül (δι’ ἀφασίας ἀρρήτου τε 

σιγῆς καὶ ἀγνωσίας ἀφθέγκτως τε καὶ ἀπερινοήτως ἀναχθεῖσι κατὰ τὴν χάριν). Látható, hogy 

a hét kegyelmi adomány tana minden esetben a misztikus egyesülés elméletének része. 

7. A Fiú és a Lélek együttműködése. A Lélek mindezek szerint Krisztus synergosa, segítője a 

hívő felvezetésében Istenhez. A maximosi pneumatológia ezen hatodik tézisét a Quaestiones 

ad Thalassium egy másik értekezésének egy (az Expositio orationis dominicae által részben 

szinte szó szerint megismételt) szakasza expressis verbis is kifejti, megerősíti. Maximos itt 

(60. kérdés, Krisztus misztériumáról, PG 90, különösen 624 B 7-C 4) az élő hússá válás általi 

megváltás (σωτηρία διὰ σαρκώσεως) misztériumában az Atya jóváhagyói (κατ’ εὐδοκίαν), a 

Fiú végrehajtói (κατ’ αὐτουργίαν) és a Lélek együttműködői (κατὰ συνέργειαν) szerepét 

emeli ki.
295

 Ezek a jellemzők csupán aspektuális különbségek, szögezi le teológusunk, tehát 

nem érintik a három isteni személy szubsztanciális egységét, azonosságát. 

A János-Ambigua (Ambigua ad Johannem) és a Quaestiones et dubia is alátámasztják a 

Szentlélek Krisztust segítő szerepének klasszikus tételét. A Lélek törvényeket szab az emberi 
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 Uo., 673 C 11-13. 
294

 Uo., D 10-12. 
295

 ...ἐν ὅλῳ τῷ Ὑιῷ τὸ μυστήριον αὐτουργοῦντι τῆς ἡμῶν σωτηρίας διὰ σαρκώσεως ὅλος κατʹ οὐσίαν ὁ Πατήρ· οὐ 

σαρκούμενος, ἀλλ’ εὐδοκῶν τοῦ Ὑιοῦ τὴν σάρκωσιν· καὶ ὅλον ἐν ὁλῷ τῷ Ὑιῷ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον κατ’ οὐσίαν 

ὑπῆρχεν· οὐ σαρκούμενον, ἀλλὰ συνεργοῦν τῷ Ὑιῷ τὴν δι’ ἡμᾶς ἀπόῤῥητον σάρκωσιν. (PG 90, 624 B 13-C 4) Az 

Expositióban ugyanezt az aspektuális felosztást találjuk: Θεολογίαν μὲν γὰρ διδάσκει σαρκούμενος ὁ τοῦ θεοῦ 

Λόγος, ὡς ἐν ἑαυτῷ δεικνὺς τὸν Πατέρα καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον· ὅλος γὰρ ἦν ὁ Πατὴρ καὶ ὅλον τὸ Πνεῦμα τὸ 

ἅγιον οὐσιωδῶς ἐν ὅλῳ τελείως τῷ Υἱῷ καὶ σαρκουμένῳ, οὐ σαρκούμενοι, ἀλλ' ὁ μὲν εὐδοκῶν, τὸ δὲ συνεργοῦν 

αὐτουργοῦντι τῷ Υἱῷ τὴν σάρκωσιν... (PG 90, 876 C 9-D 2) 



140 

 

cselekvésnek – úgyszólván Isten „ujjaként” működik, amely istenességet és erényeket ad, és 

segít abban, hogy „szellemi Mózessé” váljunk.
296

 Közreműködik Jézus gyógyításaiban, és 

segít a Szentírás értelmezésében.
297

 Mint Maximos a 2. pneumatológiai tézis kapcsán kifejti, a 

Lélek előre tanúságot tesz a prófétáknak Krisztus szenvedéseiről .
298

 A harmadik isteni 

személy tehát nagymértékben a másodikra irányul, illetve azzal való együttműködésben  

teljesíti be szerepét (ami a maximosi pneumatológia korábban vizsgált tételeire is igaz).
299

 

8. Összegzés. A Lélek ezért összességében véve jelentős szerepet játszik különösen a  

megváltásra érdemesítő ismeret és erény elsajátításában az Isten felé vezető úton – Krisztus 

személyéhez mérten mégis feltűnően kevés figyelmet kap a Hitvalló gondolkodásában. Ezt 

azzal magyarázhatjuk, hogy a Lélek Maximos teológiájában az Atya filantrópiájának második 

eszköze (Krisztus után). Maximos ugyanis a Szentlélek személyén és működésein keresztül is 

mindig csak a végső pillanatra összpontosít: ember és Isten találkozására, végső soron az 

egyetlen dologra, ami e nagy bizánci atyát érdekli. A Lélek a maximosi pneumatológiában így 

kifejezetten mint a misztikus unió előkészítője, kieszközlője jelenik meg. 

A Hitvalló filozófiailag természetesen tudomást vesz a végtelen Isten végtelenségéről; mégis 

mindenekelőtt az foglalkoztatja, ahogyan s amiért a végtelen túllép saját végtelenségén, 

bizonyos értelemben meghazudtolja azt, lemond róla, és leereszkedik ellentétéhez, a végeshez. 

Az ontológiai különbség, a differentia realis ellenére a kiváltképpen nem emberi így végül is 

paradox módon kiváltképpen emberi lesz, amint azt Maximos krisztológiája is mutatja. Ez a 

találkozás (ágostoni kifejezéssel élve: a stultitia Dei e végletes szeretetnyilvánítása) az ember 

szemszögéből nézve hazatérés a patriába: homecoming egyfajta számkivetettségből. A Lélek 

ilyenformán az ember hazatalálását segíti Istenhez; Ő Isten evilági, a(z emberi) természetben, 

                                                           
296

 Maximos 10. ambiguuma Nyssai Szt. Gergely szellemében (vö. Mózes élete) allegorikusan értelmezi Mózes 

történetét. A terjedelmes, több részre tagolt „nehéz kérdés” 22 B fejezetében („Újabb rövid szemlélődés Mózesről”) 

olvassuk, hogy ...ὁ... ἑαυτὸν ἔσωθεν κατὰ νοῦν εὐσεβείας δόγμασι, καὶ ἔξωθεν... ἀρετῶν χάρισι δακτύλῳ Θεοῦ τῷ 

ἁγίῳ Πνεύματι ἐγχαράξας, ...οὗτος Μωϋσῆς πνευματικὸς γέγονεν... (Ambigua ad Johannem, 10. ambiguum, 22 B 

fejezet; PG 91, 1149 A 6-C 2.) 
297

 Maximos a Szentlélek elleni káromlás értelmezését kereső kérdésre azt válaszolja, hogy Τοῦ γὰρ Κυρίου ἰάσεις 

ποιοῦντος ποικίλας, οἱ Ἰουδαῖοι τὰς τοῦ Πνεύματος ἐνεργείας, τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμόνων ταύτας ἀνετίθεσαν. 

Következésképp Jézus a gyógyítás során a harmadik isteni személy, a Lélek működésére is támaszkodott. Egy 

mondattal lejjebb pedig ezt olvassuk: Φασί τινες τῶν τὰ τοιαῦτα διὰ τοῦ Πνεύματος ἠκριβωκότων..., ami implikálja 

a Szentlélek segítségét (Quaestiones et dubia, 26. kérdés; PG 90, 805 A-D.) 
298

 Quaestiones ad Thalassium, 59. kérdés; PG 90, 604 B és 612 B. 
299

 Bizonytalan, hogy a πνεῦμα terminus a 10. ambiguum 22 A fejezetében („Szemlélődés Mózesről”) a 

„Szentlélek” vagy a „szellem” jelentésben áll-e. A szövegkörnyezet és a rejtett utalás a nyolc boldogság tanára talán 

inkább az utóbbi értelmezést valószínűsíti. A passzus szerint a szellem / Szentlélek adományozza a koldusi 

lelkületet és a szenvedélymentes lelkiállapotot: τὸ τῆς κακίας ζιζάνιον... οὐ πέφυκε φύεσθαι διὰ τὴν ἐνοῦσαν 

ἐνδιαθέτως πτωχείαν τοῦ πνεύματος, τὴν τὸ ἀπαθὲς γεννῶσάν τε καὶ φυλάττουσαν (PG 91, 1148 B 8-11). – 

Szerzőnk a Szentlélekről mint az apostolokban egységesen működőről beszél még a Quaestiones et dubia 9. 

kérdésében (PG 90, 285 B 1-C 14). 
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a természeten keresztül működő képviselője. Krisztus elsődleges szerepét az indokolja, hogy 

a maximosi hit vagy természetfeletti látás a természeten keresztül is csak a természet végét, 

telosát keresi, látja mindig, megszállottan. 

Maximos pneumatológiája kétségtelenül szentírási ihletésű: fontosabb tézisei  mind a 

szentírásmagyarázat során fogalmazódnak meg, szentírási szöveghelyekhez kapcsolódnak. 

Másik fontos forrásuk az egyetemes zsinati hitvallások és kánonok, anathemák, zsinati 

levelek. Ettől függetlenül Maximos kiteszi a saját hangsúlyait. Így az orthodox teológiai 

állásfoglalások többször is kimondják, hogy Krisztus a Lélektől és Szűz Máriától született. 

Maximos nem ezt, hanem ennek inverzét emeli ki: hogy a Szentlélek Krisztus közvetítésével 

‘jön elő’ az Atyától. Teológiájában az egyszerre isteni és emberi Megváltó (az Areopagita 

kifejezésével élve, az „Istenember”) a Szentháromság causa primának mutatkozó személye, 

akinek teológiája ezért a legkidolgozottabb. E ponton azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy 

a Szentháromság személyei Maximos szerint minden kétséget kizáróan egyetlen lényeget 

alkotnak – a condescensio (synkatabasis) és deificatio (theósis) misztikus teológiájának 

istenfogalma alapvetően egységes. De az isteni egység tana ésszerűen tagolódik, árnyalódik e 

teológia fő funkciója: a szótériológia , a megváltástudomány felől  nézve. – Maximos 

krisztológiájának, szentháromság-teológiájának bemutatása után rátérünk másik kitüntetett 

érdeklődési területére: a teológiai antropológiára, közelebbről az unio mystica tanára. 
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11. A misztikus unió elmélete az Ambigua alapján 

 

 

1. Propozíció. Maximos teológiai antropológiája krisztológiai megalapozású, eszkatologikus-

eksztatikus tónusú. A Hitvalló teológiai érdeklődésének egyik kiváltképpeni tárgya ugyanis a 

misztikus unió elmélete annyiban, amennyiben ezt Krisztus kettős természetének és megváltói 

működésének dogmája magyarázhatja. Isten és ember misztikus (kimondhatatlan) egyesülésének 

lehetőségét ugyanis egyfelől az alapozza meg, hogy Krisztusban magában egy személy 

keretein belül összefolyás nélkül, de mégis szétválaszthatatlan egységben egyesül isteni és 

emberi természet (ez a krisztológia előképisége a misztikus antropológia számára); másfelől 

pedig a Krisztus megváltói tevékenysége folytán előálló analógia vagy szimmetria az isteni 

leereszkedés és az emberi felistenülés között: συγκατάβασις és θέωσις, condescensio és 

deificatio analógiája (ami pedig a megváltástan fundamentum-karaktere a misztikus 

antropológia számára). Maximos teológiai antropológiáját ezért a következőképpen kell 

tematikailag taglalnunk: 1. Krisztus kettős természetének tana, avagy hogyan fér meg egyetlen 

személyi valóság (ὑπόστασις) keretein belül két, első közelítésben egymást kizáró (véges, 

illetve végtelen) természet az ellentmondás elvének megsértése nélkül? 2. Krisztus megváltói 

működésének doktrínája, avagy mennyiben idézi elő Isten emberré válása (σάρκωσις, 

ἐνανθρώπησις) és leereszkedése a keresztfára az ember istenné válását (θέωσις)? 3. A misztikus 

egyesülés (unio mystica) tana, avagy közelebbről mit kell értenünk  azon, hogy az ember a 

megváltás műve révén az üdvösség állapotában „istenné válik” (θεὸς γίνεται)? Az unio mystica 

témája pedig tovább tagolandó legalább a következő aspektusok vizsgálata alapján: 3a. Az 

egyesülés (ἕνωσις) pervazív jellege, amit a Maximos által gyakran használt ὅλος ὅλῳ (holos 

holói, „az egész ember az egész Istennel” [egyesül]) kifejezéssel írhatunk le; 3b. Az egyesülés 

konszubsztancialitásának kizárása, a differentia realis (ontológiai különbség) megőrzése 

isteni és emberi szubsztancia között; 3c. A misztikus unió logosteológiai  leírása. Ezek 

tárgyalása után 4. a teológiai antropológiát megalapozó és körülvevő  negatív  teológiát 

indokolt összefoglalásképpen felvázolni, annyiban, amennyiben Isten mint coincidentia 

oppositorum fogalma segíthet megérteni a misztikus embertan problematikus pontjait. 

2. Források. Maximos misztikus antropológiáját a filozófiai szempontból legfontosabb két 

műve alapján mutatjuk be: Az Ambigua ad Johannem (Πρὸς Ἰωάννην ἀρχιεπίσκοπον Κυζίκου 

περὶ διαφόρων ἀπόρων τοῦ Θεολόγου, 628-630), illetve az Ambigua ad Thomam (Περὶ 

διαφόρων ἀπόρων τῶν ἁγίων Διονυσίου καὶ Γρηγορίου πρὸς Θωμᾶν, 634 körül)
300

 c., 

                                                           
300

 Datálás Sherwood, Annotated Date-List, 31 és 39 alapján. 
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egzegetikus jellegű írások alapján (ld. 4. fejezet). A Maximos által magyarázatra kiválasztott 

gergelyi, dénesi szövegekben eleve dominál a krisztológiai és misztikus teológiai-antropológiai 

tematika. Miután – mint mondottuk – a misztikus antropológia előképét és fundamentumát a 

krisztológia nyújtja, ezért vizsgáljuk először Maximos tanítását Krisztus kettős természetéről! 

3. A krisztusi kettős természet tana részletesen. A chalkédóni 4. egyetemes zsinat (451) úgy 

fogalmazta meg az orthodox tant Krisztus kettős természetéről, hogy Őbenne két természet 

(φύσεις) egyesül keveredés nélkül, megváltozás (pl. hasonulás) nélkül, elkülönülés nélkül, 

elválasztódás nélkül.
301

 Maximos – két évszázaddal később, immár a monothelétizmus és a 

monenergizmus elleni vita sodrában – a következő határozmányokkal jellemzi emberi és isteni 

természet összekapcsolódását Krisztus személyében: a) e két természet egységet alkot Benne 

(ἑνωθεῖσα, PG 91, 1053 B 4, ἡνωμένης, ibid. 6),
302

 éspedig tökéletes egységet (κατ’ ἄκραν 

ἕνωσιν, ibid. 2); b) ez azt jelenti, hogy a két természet nincs egymástól elszigetelve vagy 

elválasztva (μηδὲν ἀπόλυτον ἔχουσα ... καὶ ... κεχωρισμένον, ibid. 5-7), hanem össze van 

kapcsolva vagy kötve, illetve érintkezik (συνῆψε, ibid. 8, συνημμένον, ibid. 12); másként 

szólva, egységük ἀδιαιρέτως (szétválaszthatatlanul, 1052 B 12) jön létre; c) ez azonban nem 

vonja maga után a két természet egymással való összekeveredését vagy összefolyását: az unió 

ἀσυγχύτως (egybeolvadás nélkül) történik (1053b4); d) fontos továbbá, hogy az egyesítettség 

nem idézi elő a két természet egyikének megváltozását sem: az emberi lényeg (Maximos néha 

használja az οὐσία terminust is a φύσις  mellett) nem változik meg attól, hogy  

tőszomszédságában, vele tökéletes unióban  ott van az isteni lényeg is, hanem megmarad 

tisztán emberi lényegnek (μὴ δεχομένην κατὰ τὸν λόγον ἀλλοίωσιν, 1053 B 14). Vice versa 

ugyanez vonatkozik Krisztus isteni természetére is; e) az unió állapotában mindkét természet 

külön-külön megtartja a maga sajátos lényegéből fakadó működését (ἐνέργεια) és akaratát 

is. 

Látni fogjuk, hogy az ember eksztatikus vagy eszkatologikus egyesülése Istennel lényegileg 

ugyanilyen feltételek mellett valósulhat meg a misztikus antropológiában (eltekintve talán az e 

ponttól, hiszen az egyesülés állapotában lévő emberi akarat legalábbis „belesimul” Isten 

akaratába, vö. 1076 D 1-3). Ezt kell értenünk a krisztológia előképiségén a misztikus unió tanára 

nézve. 
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 Denzinger–Schönmetzer, Enchiridion symbolorum, 108; Louth, Maximus the Confessor, 10. 
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 Hivatkozások a Patrologia Graeca 91. kötetére, mely az Ambigua ad Johannem egyetlen modern kiadását, 

jelenlegi textus receptusát tartalmazza. Az Ambigua ad Thomam kritikai kiadása a Sources Chrétiennes-ben jelent 

meg, ld. bibliográfia, Janssens, ed. 
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Az ilyen feltételek mellett megvalósuló unió egyetlen ὑπόστασις-t képez. A klasszikus-

posztklasszikus görög filozófiai terminológiában még egyszerűen „valóság”-ot vagy „létezés”-

t jelentő terminust célszerű ebben az összefüggésben „személy”-nek fordítani. E hypostatikus, 

azaz személyi unió logikai tekintetben úgy fogható fel, mint egy olyan alany, amelyről 

egyszerre állítjuk a végtelenséget (isteni természete révén) s a végességet (emberi természete 

révén). Mint említettük, ez sérteni látszik az ellentmondás elvét (principium contradictionis), 

melyet az aristotelési logika minden axióma közül az abszolúte legszilárdabbnak és a többit 

megalapozónak, más alapelvre visszavezethetetlennek tart (Met.  3 [1005 B 19-20] és 4 [1005 

B 35-1009 A 5]), s amely szerint egy alanyról nem állíthatunk egyszerre és azonos értelemben 

egymást kizáró állítmányokat. Az ilyen eseteket ugyanis önellentmondásnak és ezért logikai 

képtelenségnek (absurdum) tekinti a logikai hagyomány. 

A nehézséget jelzi Maximos ama (Dénesre alapozott) kijelentése is, hogy Krisztus egyfelől 

ember volt, másfelől viszont meghaladta az emberi mivoltot: κατὰ φύσιν ἄνθρωπος ὢν, 

»ἀνθρώπων ἐπέκεινα« (az emberiséget meghaladó értelemben volt ember, 1053 D 11-12; az 

utolsó két szó egyenes idézet Areopagita Dénes 4. leveléből). Krisztus e tézis szerint annyiban 

haladta meg az emberi lényeget, hogy mentes volt a természeti törvényszerűségtől, hisz nem 

volt alávetve a keletkezés törvényének. Más oldalról nézve viszont megvolt benne a teljes 

emberi lényeg, és ennek megfelelően hordozta el az emberi természet következményeit 

(mindenekelőtt a szenvedést). – Meg tudja-e oldani Maximos a krisztológia e központi logikai 

problémáját? 

Maximos válasza nem ellentétet, hanem komplementaritást mutat ki a két krisztusi természet 

között: Az isteni és az emberi természet Krisztus személyében valójában nem összeférhetetlen, 

hanem egymásra utalt; abszurditás helyett tehát a krisztológiában az isteni végtelenség 

(közelebbről a mindenhatóság) logikája érvényesül. Krisztus ugyanis mint Isten saját  

emberségét „mozgató” (τῆς ἰδίας... κινητικὸς ἀνθρωπότητος [1056 A 9-10]), mint ember pedig 

a saját istenségét, isteni mivoltját megmutató (τῆς οἰκείας ἐκφαντικὸς... θεότητος [ibid. 11]). 

Isteni lényegét az emberi természeten keresztül mutatta ki, amikor ember képében csodákat tett 

(ember módjára hajtott végre ember számára lehetetlen cselekvést, például járt a vízen); és 

emberi lényegét az isteni természeten keresztül mutatta meg, amikor Isten létére szabad 

akaratából vetette alá magát a test szenvedéseinek a keresztfán. Következésképp isteni módon 

(θεϊκῶς) ember, s emberi módon (ἀνθρωπικῶς) Isten; „istenemberien” (θεανδρικῶς) működött 

ugyanazon alanyon (ἐν ταύτῳ) belül, amennyiben két természetét egymás révén (δι’ ἑκατέρου 

θάτερον) leplezte le. A krisztusi személyt ezért egyfajta misztikus „csere” vagy „megfeleltetés” 
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(ἀντίδοσις) jellemzi, amelyben két természetének minden része hozzárendelődik a másik 

természetéhez is (1057 D 7-10). 

Logikai terminológiával szólva így azt mondhatjuk, hogy az egyesülésen (ἕνωσις) belül 

nincs διαίρεσις (elválasztottság), de megmarad a διαφορά (különbség): ἡ γὰρ ἕνωσις τὴν 

διαίρεσιν ἀπωσαμένη τὴν διαφορὰν οὐκ ἐλώβησεν (1056 C 13-14). Az ilyen egyesülés sajátos 

neve az „összenövés” vagy összetapadás (συμφυΐα). Miután az ilyen egyesülés modusza 

(τρόπος) nem szünteti meg a két természet közti különbség lényegét (λόγος), ezért Krisztus 

két természetéből kettős működés (ἐνέργεια) is következik, hiszen egyugyanazon működés 

nem válthat ki ellentétes hatásokat (egyfelől a csodákat, másfelől az elszenvedéseket). 

Most már pontosabban is meghatározható, hogy a krisztológia előképiségén a misztikus 

antropológia számára azt értjük, hogy az ember megistenülése – Isten leereszkedése nyomán 

– pontosan ugyanilyen logikai-metafizikai feltételek mellett lesz lehetséges. Ezt bizonyítja az is, 

hogy az unio mystica leírására leggyakrabban használt metaforát (az áttüzesített vas példáját) 

Maximos mindkét esetre alkalmazza (kifejtését lásd később). 

4. Krisztus emberré válása mint az ember istenné válásának megalapozása. Maximos teológiai 

antropológiájának felvázolásához át kell térnünk az isteni leereszkedés és az emberi megistenülés, 

a συγκατάβασις és a θέωσις analógiájára vagy szimmetriájára, ami a misztikus antropológia 

nézőpontjából tekintve a megváltástan fundamentum-karakterének mutatkozik. Ennek egyik 

fontos kifejtése a 10. ambiguum 4. fejezete (Πῶς καὶ πόσαι κινήσεις εἰσὶ ψυχῆς, 1112 D 4-1116 

D 13), ahol Maximos a lélek három alapképességének (νοῦς, λόγος, αἴσθηις) jellegzetes 

mozgásait tárgyalja: az ész mozgása egyszerű és felfoghatatlan mozgás Isten körül; az értelem 

az okság alapján határozza meg az ismeretlen dolgot, és tudományosan ismeri meg annak 

formatív értelmi princípiumait (λόγους μορφωτικούς); az érzékelés pedig összetett tevékenység, 

mely által a lélek az érzéki dolgok értelmi princípiumait a külvilágból „önmagába dörzsöli” 

(illetve lenyomatot vesz róluk: ἀναμάσσεται). A „szentek” mármost azért használták tökéletesen 

a νοῦς-t, mert el tudták oldozni a létezők körüli mozgástól, és úgyszólván „Istenhez vitték” (τῷ 

Θεῷ προσκομίσαντες), s így a saját természetéből fakadó működéstől is megszabadították.  

Az ész ezen elnyugvásának (ἠρεμία) taglalása vezet át a misztikus-eksztatikus lélektan 

összegzéséhez, mely szerint a szent életű szemlélődő az ész közvetítésével együtt lehet Istennel 

(συναχθέντες; Nazianzosi Szt. Gergelynél Θεῷ συγγενέσθαι [Oratio 28:2]), s a Szentlélek 

közvetítésével a maga egészében „belevegyül” az egész Istenbe: ὅλοι ὅλῳ Θεῷ ἐγκραθῆναι διὰ 

τοῦ Πνεύματος, 1113 B 5-6). Ezt az állapotot az jellemzi, hogy a szent szemlélődő annyit „tesz 
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magáévá” az istenképiségből, amennyire ő maga felemelkedett az Istenhez, amikor úgyszólván 

„hozzátétetett” Istenhez (uo. 8-10). 

Synkatabasis és theósis analógiáját mindezek alapján úgy fogalmazza meg Maximos, hogy Isten 

– Krisztus keresztáldozata révén – épp annyira lett ember emberszeretetből, amennyire az 

ember megistenült az isteni szeretet által erre képessé válva: τοσοῦτον τῷ ἀνθρώπῳ τὸν Θεὸν 

διὰ φιλαντθρωπίαν ἀνθρωπίζεσθαι, ὅσον ὁ ἄνθρωπος ἑαυτὸν τῷ Θεῷ δι’ ἀγάπης δυνηθεὶς 

ἀπεθέωσε (ibid. 12-14). Isten leereszkedése a megváltás (λύτρωσις) műve, melynek indítéka 

az egyetemes gondviselésen (πρόνοια, οἰκονομία) belül kifejezetten az ember irányában 

megnyilvánuló emberszeretet, filantrópia. Az isteni leereszkedés és emberi megistenülés 

analógiája kimondja, hogy ha Krisztus teljes mértékben emberré lett a keresztáldozat révén, 

akkor az ember is teljes mértékben istenné válhat egyfelől az Istenre irányuló tiszta értelmi 

szemlélet eksztatikus állapotában, másfelől az üdvözülés végleges, statikus állapotában, ahol a 

lélek minden mozgása megszűnik. 

Ez az esemény, melyet a misztikus teológia előszeretettel helyez el egyfajta, a mózesi 

istenlátáséhoz hasonló homályban (γνόφος), Isten kezdeményezésére és Isten végtelen erőiből 

merítve mehet csak végbe. A megváltás és a misztikus egyesülés létesítő oka tehát Isten, 

közelebbről Isten végtelen vágya (szeretete, ἄπειρος πόθος),
303

 mellyel az ember felé fordult. 

Ezért az isteni leereszkedés és az emberi megistenülés egyaránt az isteni mindenhatóság műve, 

az ember hozzájárulása minimális: csupán a misztikus unió szükséges, de nem elégséges 

megvalósulási feltételére szorítkozik – ami az erkölcsi megtisztulás. Az ember tehát csak annyit 

tehet a megistenülés megtörténése érdekében, hogy potencialitásba hozza magát az eseményhez 

(bár Maximos erkölcsteológiája szerint ez is nagyrészt az isteni Logos műve); az „istenné válás” 

aktualitása kizárólagosan isteni kezdeményezés és működés. Az emberi természet az üdvösség 

állapotában csak azért lesz képes egyesülni Istennel, mert Krisztus az ἐνανθρώπησις révén 

megnemesítette és felemelte ezt a természetet. 

Synkatabasis és theósis analógiája kapcsán fontos újra rámutatni, hogy az ἐνανθρώπησις során 

a krisztusi természet nem szenved el változást: az emberi természet nem „húzza le” magához 

Istent, hanem az Ige hústestté válása (a hús felvétele, a πρόσληψις) emeli fel magához az isteni 

személybe az emberi természetet.
304
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 Vö. 1048 C 3-5: Ἀπείρῳ γὰρ πόθῳ τῷ πρὸς ἀνθρώπους ὅπερ ἐστὶν ἀληθῶς αὐτὸ φύσει τὸ ποθούμενον γέγονε 

[Krisztus]. 
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 Vö. 1048 D 6-7 és 1049 A 1. 
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Történeti tekintetben elmondható, hogy az isteni leereszkedés és emberi  megistenülés 

analógiájának tanát csírájában már Nazianzosi Szt. Gergelynél megtaláljuk, a 3. teológiai 

beszéd (Oratio 29: De Filio) 18-19. fejezeteiben (ezt a szakaszt Maximos is kommentálja a 

Tamás-Ambiguában, 1037 D 6-1040 D 8): ἵνα γένωμαι  τοσοῦτον Θεός, ὅσον ἐκεῖνος 

ἄνθρωπος (PG 36, 100 A 9-10).
305

 

5. A misztikus egyesülés tana. Eddig láttuk, hogy a krisztológia miként szolgáltatja a misztikus 

unió előképét, a szótériológia pedig fundamentumát. Most már pontosabban ki kell fejtenünk, 

mit ért Maximos az ember megistenülésén, hogyan határozza meg a filozófia eszközeivel a 

ἕνωσις fogalmát. Először az egyesülés pervazív jellegéről és általában ember és Isten misztikus 

uniójának lényegi mozzanatairól kell beszélnünk. Ezeket kézenfekvő a János-Ambigua 1073 B 

11-től 1076 B 9-ig terjedő szakasza alapján ismertetnünk (ami a 7. ambiguum középső része). 

5. Az egyesülés pervazív jellege. Maximos itt a teremtett világnak Isten mint a beteljesedés (τέλος) 

felé való mozgását tárgyalja, mely testi és értelmi teremtményekre egyaránt kiterjed. Az értelmi 

természetű teremtmény (mindenekelőtt az emberi lélek) karakterisztikus mozgása 

a megismerés; és ha ez Istenre irányul, akkor a szeretet sajátos formáját ölti. A szeretet indukálta 

mozgás mármost csak akkor szűnik meg – így Maximos –, ha a szerető lény eljut a szeretett 

dologba, és teljes mértékben egyesül vele: οὐχ ἵσταται, μέχρις ἂν γένηται ὅλον ἐν τῷ ἐραστῷ 

ὅλῳ, καὶ ὑφ’ ὅλου περιληφθῇ (1073 D 2-3). 

A célba ért vágy állapotában szűnik meg tehát a lélek minden tevékenysége (mozgása), ekkor 

következhet be a misztikus egyesülés. A lélek önként, szabad akaratból adja át magát ennek az 

állapotnak, melyben teljesen körülveszi  őt a „körülvevő” (az isteni szubsztancia, τὸ 

περίγραφον). Az unió lényegi mozzanata a kölcsönös pervazivitás; az Istenbe eljutott lélek 

egésze veszi fel a teljes Isten minőségeit: ἵνα ὅλον ὅλῳ ποιωθῇ τῷ περιγράφοντι (1073 D 5-6), 

úgyhogy már nem is önmaga alapján, saját lényege révén kíván mások számára az ismeret 

tárgyává válni, hanem csakis annyiban, amennyiben ő most már isten (ὡς μηδ’ ὅλως λοιπὸν 

βούλεσθαι ἐξ ἑαυτοῦ αὐτὸ ἐκεῖνο ὅλον γνωρίζεσθαι δύνασθαι τὸ περιγραφόμενον, ἀλλ’ ἐκ τοῦ 

περιγράφοντος, 1073 D 6-1076 A 2). 

Mint már említettük, az áttüzesített vas, illetve a napfény megvilágította levegő egyesülése 

szolgál ember és Isten misztikus uniójának modelljéül. Láttuk azt is, hogy ugyanez a modell 

határozza meg az emberi és az isteni természet társulási feltételeit Krisztus személyén belül is. 

E hasonlat szerint az emberi szubsztancia olyan mértékben s módon egyesülhet az isteni  
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 Órigenés a János-evangélium kommentárjában írja (6, 18), hogy amiként Krisztus felöltötte magára az embert, 

úgy kell felöltenie az embernek magára Krisztust – itt is megvan már az analógia gondolata. 
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szubsztanciával, amennyire és ahogyan a napfény által teljesen átjárt levegőt egyesítettnek 

mondhatjuk a fénnyel, illetve amennyire és ahogyan a teljesen áttüzesedett vas egyesítettnek 

nevezhető a tűzzel.
306

 Ebben az állapotban az alacsonyabb rendű dolog nem lényegalkotó 

tulajdonságai (sajátosságai) megváltoznak, miközben lényegalkotó tulajdonságai (attribútumai) 

változatlanok maradnak, de nem akadályozzák az egyesülést. Az emberi lényeg ezért nem 

szűnik meg, csupán lényegéből fakadó sajátos mozgása ér véget; a szabad akarat mint olyan 

megmarad, de már nem mozog tovább semmi felé. Így értendő , hogy „a képmás isteni  

működésre tesz szert” (τῆς εἰκόνος ἀνελθούσης πρὸς τὸ ἀρχέτυπον καὶ ... τῆς  θείας 

ἐπειλημμένης ἐνεργείας), minek folytán az unióban egyformán működik majd az isteni, illetve 

emberi lényeg. Bár végső soron egybeesik vagy legalábbis egyfelé tart majd a két működés, 

logikailag mégis egymástól elkülöníthetőeknek kell maradniuk ekkor is mint oknak és 

okozatnak (ὥστε εἶναι μίαν καὶ μόνην διὰ πάντων ἐνέργειαν, 1076 C 1-6, ill. 10-11). Ez a 

theósis állapota, az ember „istenné válása:” Θεὸς τῇ θεώσει γεγενημένης [τῆς εἰκόνος] (uo. 

7). Az ember ekkor isteni megismerésben (θεία κατανόησις) részesül – az emberi tudás a 

végtelen isteni tudásban alapozódik meg (1077 B) –, és „örömöt élvez” (1088 D 2-3). 

A fénnyel átjárt levegő, illetve az áttüzesedett vas hasonlata értelmezi a misztikus unió ama 

jellemzőjét, hogy az egyes ember a maga teljes egészében (ὅλος) Istenben helyezkedik majd 

el. Nem világosodik azonban meg kellőképpen, mit kell értenünk azon, hogy az egész Istent 

penetrálja a megváltott-megdicsőült ember. Ez szigorú értelemben véve azt jelentené, hogy a 

végtelen isteni szubsztancia teljességét kimerítik (kitöltik) a véges felistenültek. Maximos ezt a 

túlzó tézist sehol sem magyarázza, de minden alkalommal állítja, amikor a misztikus unióról 

beszél. Úgy tűnik, itt nem érzékel filozófiai problémát, magától értetődőnek tartja a kijelentést. 

A későbbi keresztény teológiának is ismert tézise azonban Isten mindenütt jelenvalósága  

abban a sajátos értelemben, hogy Isten a maga egészében per eminentiam (a kiválóság vagy 

túlemelkedés értelmében) van jelen a tér minden pontján. Ezt azonban nem Isten lényegének 

valamiféle megsokszorozódása útján kell elgondolnunk, hiszen ez ellentmondana Isten 

unicitásának, illetve egyszerűségének: Isten mint a legtökéletesebb lény (ens perfectissimum) 

– tökéletességénél fogva – egyszersmind tökéletesen egyszerű is (ens simplicissimum). Isten 

lényegét mármost Maximos szerint annak unicitása és szimplicitása ellenére egyszerre és külön-

külön is kimerítően (pervazíve) meghatározatlanul sok üdvözült emberi alany járja át. A teljes 

isteni természet üdvözültek sokasága általi befogadása ezért nem fogható fel másként, mint 

Isten természetének transzcendenciájára való utalással. Isten mint a valóság oka vagy feltétele 
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 ὡς ἀὴρ δι’ ὅλου πεφωτισμένος φωτὶ, καὶ πυρὶ σίδηρος, ὅλος ὅλῳ πεπυρακτωμένος. (1076 A 2-4) 
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a lét más rendjében létezik. Ez Isten ontológiai különbsége, melynek révén gyökeresen más 

létezőnek nevezzük. Ha Isten nem lenne gyökeresen más, akkor nem volna szükség arra sem, 

hogy a pozitív teológiát negatív teológiával egészítsük ki, amint pedig ezt maga Maximos is 

megteszi a krisztológiában (vö. például 1128 D). A misztikus antropológia olyan pontjára 

jutunk el így, ahol a tűz-hasonlat és a fény-hasonlat már sántítanak: az Isten valóságos 

különbségére (differentia realis) való szükségszerű  hivatkozás  a teljes isteni lényeg  

befogadásának problematikája kapcsán Isten természetének felfoghatatlanságára (ἀκαταληψία) 

utal, és átmenetet tesz szükségessé a hasonlatokkal dolgozó  pozitív teológiából a negatív 

teológiába. 

A teljes isteni lényeg befogadásának tézise (a misztikus unió kölcsönös pervazivitásának 

állítása) azonban még ilyen formában megfogalmazva is felveti azt a problémát, hogy vajon 

hogyan különböztethető meg szerkezetileg vagy funkcionálisan az üdvözült emberi személy a 

krisztusi személytől? Maximos nyilván nem kívánja állítani e kétfajta alany teljes szerkezeti (nem-

numerikus) azonosságát, de misztikus antropológiájának logikája, a krisztológiai paradigma 

dialektikai alkalmazása azt sugallja, hogy az üdvözültek testében és személyében megjelenő 

teljes isteni természet lényegileg krisztusi típusú vagy szerkezetű személyt eredményez . 

E szerkezeti hasonlóság jelentőségét azonban nem szabad eltúloznunk. Ez ugyanis nem szünteti 

meg az üdvözült személy mint okozat abszolút, ontológiai függését Krisztus személyétől mint 

a megváltás és üdvözülés okától. Maximos más megfontolásokkal is igyekszik ellensúlyozni 

az üdvözült, illetve krisztusi személyek szerkezeti azonosságának tézisét. Ezek közül 

legfontosabb az emberi és isteni természet közötti distinctio realis hangsúlyozása. 

6. Az egyesülés konszubsztancialitásának kizárása. A valós különbség fenntartását isteni és 

emberi szubsztancia között fentebb a konszubsztancialitás kizárásának neveztük. A fénnyel 

átjárt levegő és az áttüzesített vas példája kapcsán is említettük már, hogy a misztikus unió 

érintetlenül hagyja úgy az emberi, mint az isteni természet lényegét. Külön is rá kell mutatni 

azonban, hogy az ilyen típusú egyesülés ontológiai értelemben nem eredményezi a két sajátos 

természetű létező egyetlen szubsztanciává való alakulását: az ember mindvégig megmarad 

embernek, az Isten pedig Istennek, a határvonalak  világosak  és tartósak, a szó szoros 

értelmében vett szubsztanciális fúzióra nem kerül sor. Maximos metafizikai célkitűzése az volt, 

hogy a χάρις, kegyelem (tehát végső fokon az isteni emberszeretet, a τέχνη φιλανθρωπίας, 

1041 B 3-4) elve alapján a lehető legjobban közelítse egymáshoz az emberi és az isteni 

szubsztanciát, de ugyanakkor megtartsa ontológiai különbségüket. Ugyanez a törekvése 

fejeződik ki a misztikus unió logosteológiai terminológiával történő megragadásában is. 



150 

 

7. A misztikus unió logosteológiai leírása. Logosteológiának nevezhetjük a krisztológia azon 

válfaját, amelyik Krisztusban mindenekelőtt az isteni értelmet és Igét (mindkettő: λόγος) látja. A 

logosteológia történeti tekintetben középső platonikus-újplatonikus ihletésű, de Maximos 

Ambiguumaiban sohasem dominál a platonizáló tendencia (egy helyen például kifejezetten 

tiltakozik Nazianzosi Szt. Gergely platonizáló értelmezése ellen).
307

 A misztikus unió 

logosteológiai terminusokkal való leírása során Maximos ismét nagy hangsúlyt helyez a 

szubsztanciális differencia fenntartására. A János-Ambigua 1133 A 5-től 1137 C 6-ig terjedő 

szakasza (azaz a 10. ambiguum 19. fejezete) igen jelentős logosteológiai eszmefuttatás, ennek 

alapján vázoljuk az elméletet. 

Maximos itt egy hosszú esszében tárgyalja a spirituális természetszemlélet (φυσικὴ θεωρία) öt 

módját, melyek a teremtés οὐσία-jára, κίνησις-ére, διαφορά-jára, κρᾶσις-ára és θέσις-ére 

irányulnak. A teremtett világ összeillesztésének (κρᾶσις, σύνθεσις) kontemplációja során a 

bölcsek felismerik a „kézműves Igét” (δημιουργὸς λόγος) mint a teremtés egységprincípiumát. 

Ez a szemlélődés a létezőkben felismert értelmi elveken (λόγοι) keresztül „átviszi” (eljuttatja) a 

szemlélő észt a mindenség transzcendens Okához, és hozzáköti  azt. Ezen „átlépés” 

(ὑπερβαθῆναι), illetve felemelkedés eredménye az a metafizikai felismerés, hogy kiváltképpeni 

értelemben csak Isten mutatkozik a létezők egyedül i  lényegének , mozgásának , 

elkülönültségének, összetartozásának, elhelyezkedésének, illetve mindezen jellemzők egyedüli 

okának (1136 D 11-1137 A 14). 

A spirituális természetszemlélet (μυστικὴ θεωρία) ezen a ponton átvezet az értelmi világ, a 

mundus intelligibilis teóriájához: a szemlélődő ugyanis – a szükséges erkölcsi megtisztulás 

után, az ember számára adódó lehetőségek határain belül – lenyomatként felveszi magába az 

intelligibilis világ lényegét teljesen kitöltő Logost: τὸν... τὴν τοῦ κατὰ διάνοιαν γνωμικοῦ 

κόσμοῦ οὐσίαν ἐκπληροῦντα δι’ ὄλου Λόγον... ἑαυτοῖς, ὡς ἐφικτὸν, ἐναπωμόρξαντο (1137 B 

4-6). Ezáltal meghaladja (περάσαντες) a létezők és az erények értelmi elveit (logosait, reason 

principles) egyaránt, s megismerhetetlen módon fölemelkedik az ezek fölötti létfeletti 

– superessentialis – és jófölötti Logoshoz, melyből származik és amely felé törekedik minden 

alacsonyabb értelmi princípium: πρὸς τὸν ὑπὲρ τούτους, καὶ εἰς ὃν οὗτοι, καὶ ἐξ οὗ τὸ εἶναι 

τούτοις ἐστὶν, ὑπερούσιον καὶ ὑπεράγαθον Λόγον ἀγνώστως ἀναδραμόντες... (ibid., 9-11). 

E létfeletti és jófeletti, tehát abszolút transzcendens Logos (Maximos itt az Areopagita által 

közvetített újplatonikus terminológiára támaszkodva írja le Krisztust) teljes egészével a maga 
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 Lásd a krisztológiai-misztikus teológiai szempontból igen nagy jelentőségű 7. ambiguumot (1068 D 1-1101 C 

14), különösen annak bevezetőjét (1069 A 4-C 8). 
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teljes egészében egyesül a kontempláló ember (ὅλοι ὅλῳ... ἑνωθέντες), úgyhogy minőségeit 

(nem-lényegalkotó tulajdonságait) már ez a Logos határozza meg, melynek minőségeit felveszi, 

ὑπ’ αὐτοῦ ἐποιώθησαν. E természetfilozófiai eredetű misztikus unió eredményeképpen egyedül 

a Logos fogja ismerni is (ὥστε... ἀπὸ μόνου [Λόγου] γνωρίζεσθαι) az ilyen embert mint igen 

áttetsző, azaz valósághű tükröt (οἷον ἔσοπτρα διειδέστατα), amely az egész, beléje tekintő és 

benne tükröződő Verbum Dei képmását fogyatkozás nélkül adja vissza az isteni ismertetőjegyek 

(Krisztus istenségét kifejező tulajdonságok) tükrözése révén: ὅλου τοῦ ἐνορῶντος Θεοῦ λόγου 

τὸ εἶδος ἀπαραλείπτως διὰ τῶν θείων αὐτοῦ γνωρισμάτων φαινόμενον ἔχοντες (1137 B 15-C 

2). 

Látjuk, hogy a logosteológia új, lényegi mozzanatot gyakorlatilag nem tesz hozzá a misztikus 

unió eddig ismertetett elméletéhez, hanem ugyanarról az eseményről más aspektus alatt számol 

be.
308

 A lényeges mozzanat számunkra itt ismét a konszubsztancialitás kizárása az ember és Isten 

Igéje között. Az istenismeret módja ugyanis itt is világossá teszi, hogy az emberi szubsztancia 

lényegileg képmás (εἰκών), tükörkép, tehát végső soron okozat (effectus), amely ezért sokkal 

alacsonyabb, azaz kevésbé tökéletes ontológiai fokozatot foglal el a létezők egyetemes 

hierarchiájában, mint az isteni szubsztancia, amely minden létezés oka (causa). Bár Maximos 

az ilyen típusú istenismeretet is henósisnak tekinti és nevezi, ennek terminológiájából  

világosabban látszik a két szubsztancia különállása, amennyiben itt az istenivel való 

érintkezést leíró terminus (ἐναπομόργνυμαι) úgy fejezhető ki, mint „lenyomatot felvenni egy 

másik testről, beledörzsölni magunkba egy másik testet.” Ez pedig a pecsétnyomó és a pecsét 

metafizikai hasonlatára utal tovább, melyet Maximos másutt használ is, s amely az ősminta 

(archetypon) és a képmás (ektypon) viszonyát állapítja meg isteni és emberi természet között. 

Mindehhez hozzá kell tennünk még, hogy a tükör-, illetve pecséthasonlat is egyértelműen 

kifejezi, hogy a misztikus egyesülés során – az usiologia, szubsztanciatan nyelvén szólva – a 

képmást felvevő szubsztancia megtartja saját, eredeti lényegét, megőrzi az emberi természet 

jegyeit: τῷ ἐλλειφθῆναι μηδένα τῶν παλαιῶν χαρακτήρων, οἷς  μηνύεσθαι  πέφυκε τὸ 

ἀνθρώπινον (ibid., C 2-4). – Ezek után meg kell próbálnunk a mondottakat összegezni, és  

elhelyezni a negatív teológia összefüggésében. 

8. Összegzés. A mondottak alapján úgy tűnik, hogy Maximos teológiai antropológiájában két 

dialektikai törekvés érvényesül: egyfelől olyan hasonlónak feltüntetni az emberi, illetve isteni 
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 A logosteológia szolgál viszont más újdonsággal, amikor – az előző lábjegyzetben mondottak ellenére – 

újplatonikus konnotációjú terminusokkal írja le az isteni Egy (τὸ ἕν) és a teremtés értelmi princípiumai (λόγοι) 

közötti viszonyt (πρόοδος és ἀναφορά elmélete, János-Ambigua, 1081 B 5-C 7). 
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szubsztanciát, hogy ezáltal már elméletileg lehetséges legyen az egyesülés egy meghatározott 

faja, melyet nem szubsztanciális fúzióként, hanem hypostatikus unióként kell jellemeznünk: 

egy személy keretein belül két természet lesz jelen, de nem mellérendelésben, hanem alá-fölé 

rendelésben. Az unió során a két természet lényegalkotó  tulajdonságai nem változnak, a 

járulékok terén viszont az emberi szubsztancia idomul (alkalmazkodik) az istenihez. Az 

egyesülés kizárólagos létesítő oka (causa efficiense) az isteni emberszeretet: ez önfeláldozás 

árán is meg kívánja váltani azt a létezőt, mely felé végtelen vággyal (πόθῳ ἀπείρῳ) fordul. 

Maximos istene ezért a végtelen könyörületesség istene, Deus infinitae misericordiae, aki e 

könyörületességtől indíttatva leereszkedik a képmáshoz, s fölveszi annak anyagi megjelenését. 

E synkatabasis mértéke határozza meg az ember theósisának mértékét; dialektikai taglalása 

pedig felnyitja a gyökeres isteni másság (transzcendencia) perspektíváját. E transzcendencia a 

szavakkal kifejezhetetlen valóság szférája, a létezés más, nem emberi rendje. Hogy Isten a maga 

gyökeres különbsége ellenére leereszkedik a lét számunkra ismert és otthonos rendjébe, s egy 

személy lelki-anyagi valóságában egyesíti a végest végtelennel, olyan cselekedet (ἔργον), 

sugallja Maximos, mely pusztán pozitív teológiával már nem ragadható meg. Krisztus 

személyének összetettsége, illetve az ember misztikus uniója Istennel szükségessé teszik, hogy 

Istent bizonyos fokig mint ellentétek egybeesését lássuk, akiben véges és végtelen ellentmondás 

nélkül tud egyesülni. Az e végtelenbe való felemelkedés a maximosi teológiai antropológia 

végső ígérete. – A következő fejezetben a misztikus unió itt kidolgozott fogalmának etikai 

vetületét vizsgáljuk tovább. 
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12. A misztikus unió etikai értelmezése az Ambiguában 

 

 

1. Propozíció. Maximos etikája, erkölcsteológiája lényegi módon összefügg teológiai  

antropológiájának csúcsával, a misztikus unió elméletével. E kapcsolódás területét nevezhetjük 

a „misztika etikájá”-nak (még ha ez nem is tekinthető magától értetődő kifejezésnek). A két 

filozófiai-teológiai főműből, a János-, illetve a Tamás-Ambiguából látjuk ugyanis, hogy – 

egyfelől – még a misztikus unió állapotában sem válik értelmezhetetlenné az ember mint 

szabad akarattal rendelkező, etikus lény fogalma. Ezt a tézist legalkalmasabb a 7. ambiguum 

(János-Ambigua) alapján vizsgálni, ahol Maximos kifejezetten tárgyalja a problémát. Másfelől 

kiderül az is, hogy a hívő a természeti törvényen, majd az írott törvényen alapuló  etikai 

stádiumok után elérhet egy harmadik erkölcsi habitust is,  melyet a misztikus istenszeretet 

stádiumának nevezhetünk. E három etikai stádium tanát a 10. ambiguum alapján fejtjük ki. 

A fejezetet záró megfontolásokban megpróbáljuk tágabb erkölcstani összefüggésbe elhelyezni 

a misztikus unió maximosi elméletét. 

2. Az akarat működése a misztikus unió állapotában . Vizsgáljuk először a szabad akarat 

kérdését a misztikus unió állapotában! Az akarat szabad működése az Istennel való egyesülés 

állapotában azért tekinthető kiindulási problémának, mert Maximos az uniót a célba érés, a 

beteljesedés állapotaként értelmezi, melyben elvileg megszűnik minden mozgás. Különösen 

az eszkatologikus, az idők végezetén történő egyesülés nemcsak az üdvözültek célba érésének 

állapota, hanem az egyetemes célba érésé, az egész Teremtés Istenbe való visszatéréséé is. A 

teremtett világ, amely eddig minden ízében mozgott, most bizonyos értelemben elnyugszik: 

Istenen túl nem lehetséges további célpontokat találnia mozgásának. Ezért ekkor elméletileg az 

emberi akarat mozgásának is meg kellene szűnnie; és ha e karakterisztikus működés megszűnik, 

akkor elvész vagy felismerhetetlenné válik az alapjául szolgáló sajátos lényeg vagy belső 

természet is. 

Az akarat működésének egyszerű megszűnése azonban azt jelentené, hogy az üdvözült ember 

és az Isten közötti lényegi különbség, differentia realis egy fontos eleme nem észlelhető többé, 

miáltal felmerül az emberi és az isteni szubsztancia összetéveszthetőségének és keveredésének 

veszélye. Ember és Isten különbsége azonban – mint ezt fentebb már láttuk – a misztikus unió 

állapotában is legalább kettős kell legyen: a lényeg (οὐσία) avagy természet (φύσις), és a 

természetből fakadó működés (ἐνέργεια) különbsége. Maximos chalkédóni megalapozású, 

orthodox misztikus teológiája következetesen kizárja a két lényeg összefolyásának lehetőségét: 

a végtelen nem fuzionál a végessel, hanem összetapad vagy összenő vele. Ezért nem lehet 
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minden további nélkül feladni az akarat sajátosan emberi működésének  tanát a misztikus 

egyesülés állapotában sem. 

Lássuk erről a kérdésről a 7. ambiguum misztikus etikai tanítását! Maximos Nazianzosi Szt. 

Gergely 14. beszédének (Περὶ φιλοπτωχίας, A szegények iránti szeretetről) 7. fejezetéhez 

szánta értelmezésül ezt a hosszú misztikus antropológiai  tanulmányt.
309

 Amikor az ember 

– eksztatikusan vagy eszkatologikusan – egyesül Istennel, mondja Maximos, az akarata 

legalábbis „belesimul” Isten akaratába. Amint megjelenik a „végső vágyott  dolog” (τὸ 

ἔσχατον ὀρεκτόν), szükségképp megszűnik az Istentől különböző dolgok felé történő, vágy 

szerinti szabad mozgás (ἡ κατ’ ἔφεσιν ἐξουσιαστικὴ κίνησις).
310

 

Az eszkatologikus unióban az üdvözültek ontológiai szempontból úgy viszonyulnak az isteni 

szubsztanciához – mint ezt a megelőző fejezetben már láttuk –, ahogyan az áttüzesedett vas a 

tűzhöz vagy a megvilágított levegő a fényhez. Ez az isteni jósággal való, konszubsztancialitás 

nélküli közösség (μετουσία) állapota. Ez a közösség Istennel egyfajta alávetettség (ὑποταγή), 

amely abból ered, hogy Krisztus aláveti az Atyának azokat, akik ezt akarják.
311

 Ezt akarni pedig 

nyilván nem képes más, mint a tökéletesen jó, megtisztult akarat. Az akarat Istennek való 

alávetése itt – első közelítésben – a szabad akaratról való lemondásnak tűnik az isteni akarat 

javára. Az emberi akarat ebben az állapotban ugyanis csak azt akarja, amit Isten. 

Ezen alávetés által, teszi hozzá Maximos sokatmondóan, meghal a halál (ὁ ἔσχατος ἐχθρὸς 

καταργεῖται ὁ θάνατος,” 1Kor 15, 26). Így végre beteljesedik a megváltás műve, megszűnik a 

bűn hatalma, az emberi természet megigazul Isten előtt, és megszabadul a gyökeres rosszra 

hajlásától. Paradox módon azáltal válik tehát magasabb erkölcsi értelemben szabaddá, hogy 

aláveti magát az isteni akaratnak, lemond az autonómiájáról. De ebben az alávetett állapotában 

vajon az ember akaratának nevezhető-e még? 

Az alávetés akarása feltétele az alávetés megtörténtének. Ezért azt mondhatjuk, hogy ez az 

akarati aktus még a szabad és autonóm emberi akarat megnyilvánulása. De vajon nem az utolsó 

megnyilvánulása-e, ha egyszer innen kezdve már – úgy tűnik – nem a maga törvényeinek 

engedelmeskedik, hanem heteronómmá válik? 
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 A szegények szeretetéről / Περὶ φιλοπτωχίας / De pauperum amore, 7. fejezet = PG 35, 865 C 2-8. Magyarul 

Vanyó L., ford., Nazianzoszi Szent Gergely beszédei, Budapest: Szent István Társulat, 2001, 88. (Ókeresztény írók 

17) 
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 Ἀνάγκη γὰρ πᾶσα τῆς κατ’ ἔφεσιν τὰ πάντα περί τι ἄλλο παύσασθαι ἐξουσιαστικῆς κινήσεως, τοῦ ἐσχάτου 

φανέντος ὀρεκτοῦ καὶ μετεχομένου ... (PG 91, 1076 D 1-3) 
311

 Καὶ τοῦτό ἐστιν ἴσως ἡ ὑποταγὴ ἣν [értsd: ᾗ] ὁ θεῖος Ἀπόστολός φησι τῷ Πατρὶ τὸν Υἱὸν ὑποτάσσειν τοὺς 

ἑκουσίως δεχομένους τὸ ὑποτάσσεσθαι. (Ibid., 1076 A 10-13) 
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3. Az üdvözült emberi akarat valóságosságának megmentése . Maximos szerint azonban 

az akaratról az idők végezetén való lemondást nem úgy kell elgondolni, hogy ekkor egyszerűen 

megszűnik a szabad akarat. Ezt a misztikus unióban lévő személy szerkezete és a krisztusi 

személy kettős akarata közötti analógia is kizárná! Krisztus személyében  is megmarad 

elkülönülten (ἀσυγχύτως) úgy az emberi, mint az isteni akarat, és mindegyik saját  külön 

működéssel (ἐνέργεια) működik. A krisztusi személy ideáltípusát tükröző antropológia  

ugyanezen minta szerint épül fel. Az akarat alávetése ezért egyfajta visszavonulás  Isten 

akarata előtt vagy inkább térnyitás
312

 annak befogadására (ἐκχώρησις γνωμική,
313

 Eriugena 

latin Maximos-fordításában excessus intellectualis), melynek során az akarat nem megszűnik, 

hanem éppenséggel szilárddá és elváltozhatatlanná válik. Maximos felfogása szerint azonban 

ezzel nem veszíti el a szabad választásra, önmeghatározásra való képességét, az αὐτεξούσιον-

t.
314

 Annak ellenére sem, hogy ebben az állapotban a végtelen és tökéletes akarat megjelenése 

folytán már nem képes mást akarni, mint amit Isten.
315

 

A Hitvalló Krisztus és Pál példájával igazolja,
316

 hogy az eszkatologikus unió keretében 

történő „akarat-elnyugvás” az akarat evilági fejlődésének is ideáltípusa és paradigmája , 

megvalósítandó és legalább részben megvalósítható  mintája.
317

 Az istenihez hasonuló 

evilági akarat ugyanis fokozatosan egyre inkább alárendeli magát  a tökéletes  akaratnak, 

minek folytán egyre nagyobb mértékben szabadul meg a πάθος-tól, és közeledik az isteni 

ἀπαθές-hez, szenvedélymentességhez – s ameddig ez a közeledés tart, mozog. 

Maximos megfogalmazásai azonban a misztikus unió, a θέωσις (megistenülés, deificatio) 

állapotában lévő akaratnak is tulajdonítanak bizonyos működést vagy mozgást. Azt olvassuk 

többek között, hogy az ember az egyesülés állapotában Istentől vágyik megkapni  nemcsak 

a létét, hanem a mozgását is.
318

 Feltételezhető, hogy Maximos, aki  i t t  a már  nem 

megtapasztalhatóról, hanem az Írás alapján csupán remélt dolgokról (τὰ ἐλπιζόμενα) fogalmaz 
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 ... τοῦ αὐτεξουσίου ... ἑκουσίως καθ’ ὅλου ἐκχωρηθέντος Θεῷ ... τῷ ἀργεῖν τοῦ τι ἐθέλειν παρ’ ὃ θέλει Θεός ... 

(Ibid., 1076 A 15-B 4) 
313

 Ibid., 1076 B 13; ld. a következő lábjegyzetet. 
314

 Οὐ γὰρ ἀναίρεσιν τοῦ αὐτεξουσίου γίνεσθαί φημι, ἀλλὰ θέσιν μᾶλλον τὴν κατὰ φύσιν παγίαν τε καὶ 

ἀμετάθετον, ἤγουν ἐκχώρησιν γνωμικήν ... (Ibid., 1076 B 10-13.) Maximos a fentebb idézettek ellenére állítja ezt! 
315

 ... ἄλλοθι φέρεσθαι μήτ’ ἐχούσης λοιπὸν μήτε δυναμένης, ἢ σαφέστερον εἰπεῖν καὶ ἀληθέστερον, μήτε 

βούλεσθαι δυναμένης ... (Ibid., 1076 C 2-4) 
316

 Πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω, ἀλλ’ ὡς σύ. (Ibid., 1076 B 6 = Mt 26, 39) Ζῶ γὰρ οὐκ ἔτι ἐγώ· ζῇ γὰρ ἐν ἐμοὶ Χριστός. 

(Ibid., 1076 B 9 = Gal 2, 20) 
317

 Maximos ugyanakkor világossá teszi, hogy a 7. ambiguumban mindenekelőtt az üdvösség állapotáról beszél: Ἐξ 

ὧν στοχαστικῶς τὴν ἐσομένην, ἀλλ’ οὐ τὴν γεγενημένην καὶ παραφθαρεῖσαν, τοῖς ἀξίοις τῆς ἀγαθότητος 

μετουσίαν κατ’εἰκασίαν μόνον λαμβάνομεν ... (Ibid., 1076 A 5-8) 
318

 ... ἵν’ ὅθεν ἡμῖν ὑπάρχει τὸ εἶναι καὶ τὸ κινεῖσθαι λαβεῖν ποθήσωμεν ... (Ibid., 1076 B 13-15) 
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meg egy valószínűségi (κατ’ εἰκασίαν μόνον), tapogatózó (στοχαστικῶς) elméletet,
319

 arra 

céloz, hogy Isten akarata a Teremtés célba érése után sem válhat tétlenné. A legtökéletesebb 

lény létének értelme – így rekonstruálhatjuk a gondolatmenetet – egyfelől természetesen 

kimeríthetetlen és beláthatatlan a véges eszes lény számára. Másfelől  azonban Isten 

bizonyosan passzivitás és potencialitás nélküli tiszta működés (aki minden létezőt mozgat 

legalább mint cél-ok). Ezért Isten lényegében a világ Istenbe érése után is fenn kell maradnia 

egyfajta természetes szellemi működésnek. 

Az a tézis tehát, hogy „az emberi akarat az egyesülés állapotában már nem mozog semmi, 

Istenen kívüli dolog felé,” eszkatologikusan annak figyelembe vételével értelmezendő, hogy 

Istenen kívül ekkor már nincs is semmi: minden Istenben van, Isten az egyetemes körülíró, 

behatároló (περίεχον, περίγραφον). Az Istenen kívül lévő dolgok felé való mozgás tagadásából 

ezért nem következik az isteni akarattal való együttmozgás tagadása. 

Ezért az üdvözült emberi akarat a már véget ért idő hipotetikus nézőpontjából tekintve (sub 

specie temporis) mozdulatlan, de az örökkévalóság nézőpontjából tekintve (sub specie 

aeternitatis) mégis működik Istenben. Ebből a perspektívából nézve Isten működése lesz az 

egyetlen működés, ἐνέργεια, amelyet elnyer a képmás, az ember akarata is („...midőn a képmás 

elnyeri az isteni működést...”).
320

 Ez azonban az emberi akarat Istennel való együttműködését 

jelenti és tételezi fel, nem a megszűnését. 

A 7. ambiguumban körvonalazódó komplex álláspont  szerint tehát  az emberi akarat a 

misztikus unióban mintegy megszüntetve megőrződik: működésben marad, és megmarad az 

ember differenciájának, bár önként befogadja a magasabb rendű akarat működését.
321

  

                                                           
319

 Ld. a fentebb, lábjegyzetben idézetteket. 
320

 ... ὡς τῆς θείας ἐπειλημμένης τῆς εἰκόνος ἐνεργείας ... (Ibid., 1076 C 5) 
321

 Mint azt a szűkebb értelemben lélekfilozófiai 10, 3-as ambiguumból megtudjuk, a misztikus egyesülés egyik 

pszichológiai jele az is, hogy az ész megszűnik a létezők körül mozogni, és így a saját természetéből következő 

működést elhagyva, elnyugszik: ... τὸν δὲ νοῦν τῆς περὶ τὰ ὄντα πάντα κινήσεως καθαρῶς ἀπολυθέντα καὶ αὐτῆς 

τῆς καθ’ αὑτὸν φυσικῆς ἐνεργείας ἠρεμοῦντα τῷ Θεῷ προσκομίσαντες ... (PG 91, 1143 B 3-4.) Az ész 

elnyugvásának tana Maximos egyik fontos forrásában, Evagrios Pontikos De oratione (Περὶ προσευχῆς) c. 

művében is megjelenik az ima állapotára vonatkoztatva (12. fejezet). Ez azonban a misztikus teológia maximosi 

elmélete szerint ismét nem értelmezhető úgy, hogy megszűnik karakterisztikusan emberi működés lenni. Itt is 

inkább arra kell gondolnunk, hogy az Istent szerető ember a célba érés állapotában is ember marad, emberi 

működésekkel, de megnyílik, teret nyit magában az isteni működés előtt. – Ehhez nagyon hasonló felfogás 

fejeződik ki az akarat Istenben való „tevékeny elnyugvásáról” az Isteni színjáték utolsó soraiban, a Paradicsom 33. 

énekének zárásában, ahol Dante így ír: Qual è’l geometra che tutto s’affige / per misurar lo cerchio, e non ritrova, / 

pensando, quel principio ond’elli indige, / tal era io a quella vista nova: / veder voleva come si convenne / l’imago 

al cerchio e come vi s’indova; / ma non eran da ciò le proprie penne: / se non che la mia mente fu percossa / da un 

fulgore in che sua voglia venne. / A l’alta fantasia qui mancò possa; / ma già volgeva il mio disio e’l velle, / sì come 

rota ch’igualmente è mossa, / l’amor che move il sole e l’altre stelle. Babits Mihály fordításában: „Miként a 

mérnök, ki a kört szeretné / megmérni, töpreng, hogy titkába lásson, / de mérő elvét hasztalan keresné: / ollyá tett 

engem ez uj látomásom / töprengve tudni, hogyan egyesűle / kör a képpel, s hogy árad át egymáson, / de szárnyam 
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4. A három etikai stádium elmélete. Nézzük most második tézisünket a misztikus unió etikai 

aspektusáról! Mondottuk, hogy ez a 10. ambiguum alapján fejthető ki a legjobban. Ez az igen 

hosszú és teológiailag fontos szöveg alapjában véve Nazianzosi Szt. Gergely 21. (Szt. Athanasios 

dicséretére mondott) beszédének 2. fejezetéhez fűzött, „oldalazva” előrehaladó kommentár,
322

 

amely A. Louth felosztásában 51 pontból áll. Ez az értekezés a különböző, egymás  után 

felmerülő, magyarázatot követelő fogalmak taglalásába  nagy mennyiségben  vonja be 

szentírási passzusok spirituális értelmezését is. 23-26. pontjai egy hosszabb elmélkedésbe, 

pontosabban szemlélődésbe (θεωρία) ágyazódnak bele, melynek fő témája Mózes  

istenlátásának misztikus magyarázata, illetve az aszkézis  általi istenismeret és az aszkétikus 

etikai ideál ennek kapcsán kifejtett elmélete. 

E pontok szerint a keresztény ember etikai fejlődése a természeti törvény (φυσικὸς νόμος) 

felismerésével kezdődik, amihez nem szükséges kinyilatkoztatás. A hívő az Isten létéről való 

tudását ekkor a világ tökéletes szerkezetéből következteti ki, a világot bölcsen kormányzó 

Gondviselés megfigyelése és imitációja révén pedig ezzel párhuzamosan  elsajátítja  az 

erényeket is.
323

 Ezt tették a mózesi törvény előtt élt biblikus hithősök  is, akik természetes 

módon (φυσικῶς) foganták meg magukban az írott törvény előképét, és az istenfélelem  

(εὐσέβεια) és erény (ἀρετή) példáivá lettek a törvény alatt élők számára is. – Ez az elgondolás 

lényegileg a fiziko-teológiai istenérvből levont morálfilozófiai következtetés,  amely nem 

ismeretlen a kora újkori racionális teológiában sem.
324

 

Az etikai fejlődés második fokán a Mózesnek adott írott törvény (γραπτὸς  νόμος) 

parancsolatainak követése és az erények megfelelő moduszainak felvétele révén lehetségessé 

                                                                                                                                                                                     
ahhoz hasztalan feszűle – / mig villám fénye tárta szememet fel / és égő vágya ekként teljesűle. / Csüggedtem 

volna, lankadt képzelettel, / de folyton-gyors kerékként forgatott / vágyat és célt bennem a Szeretet, mely / mozgat 

napot és minden csillagot.” 
322

 A. Louth ezt így magyarázza: Because of its length, we get a glimpse, too, of how Maximus’ mind worked. The 

movement of his mind is that of one who ponders and meditates, patiently drawing together all sorts of apparently 

diverse concerns. It is what is sometimes called ‘lateral thinking,’ i.e. his mind does not move straight ahead in 

conformity to a linear, logical argument, rather it moves sideways, and gathers together a collection of 

considerations that are gradually made to converge. (Louth, Maximus the Confessor, 94) 
323

 ... ἀπὸ μὲν κτίσεως κόσμου τὴν περὶ Θεοῦ γνῶσιν εὐσεβῶς ποριζόμενος, ἀπὸ δὲ τῆς τὸ πᾶν σοφῶς διοικούσης 

Προνοίας τὰς ἀρετὰς κατορθοῦν διδασκόμενος ... (PG 91, 1149 D 6-9) 
324

 John Locke, Quaestiones de lege naturae (Kérdések a természeti törvényről), 1660 körül keletkezett kézirat. 

Kétnyelvű kiadása: J. Locke, Essays on the Law of Nature. The Latin text with a translation, introduction and notes, 

together with transcripts of Locke’s shorthand in his Journal for 1676. Edited by W. von Leyden. Oxford: 

Clarendon Press, 
1
1954, 

2
1988. 
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válik a tökéletesebb istenismeretre való eljutás .
325

 Ezen a fokon fel kell ismerni, hogy a 

természeti törvény és az írott törvény lényegileg egy és ugyanaz. 

A hívő azonban természeti és írott törvénynek egyaránt fölébe emelkedhet, és hatókörükön 

kívülre kerülhet az etika misztikus stádiumában. Ekkor az Isten iránti szeretet révén megszűnik 

minden létezővel való relációja (σχέσις), és minden érzéki, értelmi  és észbeli működés  

elnyugvása után eljut a létfölötti Istenbe. E stádium vázlatos jellemzésébe be kell vonnunk 

Maximos ontológiáját és a vele korrelációban álló lélekfilozófiáját – 10. ambiguum, 3. pont: a 

lélek hármas mozgásáról – is. 

Az említett passzus szerint minden létező természet vagy szellemi, vagy érzéki. A 

szellemiek örökkévalóak, az érzékiek időbeliek.  Az emberi megismerési formák közül a 

νόησις (intuitív racionalitás) irányul a szellemi természetekre, az αἴσθησις (érzékelés) pedig 

az érzékiekre, hiszen erre determinálja őket relacionális sajátosságuk (σχετικὸν ἰδίωμα): az 

ember minden létezőre az annak megfelelő részével  vagy képességével  irányul . Isten 

azonban abszolút meghalad minden létezőt: „Isten egyszerűen és behatárolás nélkül minden 

létező felett áll.”
326

 A létezők közé tartozik az idő és a hely is, melyek magukban foglalják 

a mindenséget: Isten ezeket is meghaladja. 

Ezért aki bölcsen felismeri, miként kell szeretni a minden értelem és tudás fölötti, 

minden relációtól és természettől független Istent,  az maga is meghalad minden érzékit és 

szellemit, abszolút minden helyet és időt: „minden érzéki és szellemi dolgon és minden időn 

és örökkévalóságon s helyen viszonyulás nélkül túllép majd.”
327

 Végül minden érzékszervi és 

értelmi és észbeli működést természetfeletti módon levetkőzve
328

 kimondhatatlanul és 

felfoghatatlanul beletalál az értelem és ész fölötti isteni gyönyörűségbe,
329

 azaz – a kegyelem 

működése folytán – magába Istenbe. Az ilyen ember már nem viszi magával se a természeti, 

se az írott törvényt, hisz túllépett mindenen, és elhallgattatott mindent, ami kimondható vagy 

tudható. 

E leírás kulcsfogalma erkölcstani szempontból az istenszeretet, τὸ ἐρᾶν τοῦ Θεοῦ. Ezt 

a misztikus etikai stádium sarkalatos erényének nevezhetjük. A tökéletes istenszeretet stádiuma 
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 ... πρὸς δὲ τοὺς κατὰ νόμον διὰ τῶν ἐντολῶν εἰς ἐπίγνωσιν τοῦ ἐν αὐταῖς ὑπηγορευμένου Θεοῦ δι’ εὐσεβοῦς 

ἐννοίας ἀναγόμενος, καὶ τοῖς καθήκουσι τῶν ἀρετῶν τρόποις δι’ εὐγενοῦς πράξεως καλλωπιζόμενος ... (Ibid., 1152 

A 4-8) 
326

 ὁ δὲ Θεὸς ἁπλῶς καὶ ἀορίστως ὑπὲρ πάντα τὰ ὄντα ἐστί. (Ibid., 1153 B 7-8.) 
327

 πάντα τὰ αἰσθητὰ καὶ νοητὰ καὶ πάντα χρόνον καὶ αἰῶνα καὶ τόπον ἀσχέτως παρελεύσεται. (Ibid., 1153 B 15-C 

2.) 
328

 πάσης τελευταῖον ὅλης τῆς κατ’ αἴσθησιν καὶ λόγον καὶ νοῦν ἐνεργείας ἑαυτὸν ὑπερφυῶς ἀπογύμνωσας ... 

(Ibid., 1153c2-4.) 
329

 ἀῤῥήτως τε καὶ ἀγνώστως τῆς ὑπὲρ λόγον καὶ νοῦν θείας τερπνότητος ἐπιτεύξεται. (Ibid., 4-5.) 
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egybeesik ugyan a misztikus unióval, de – mint az is – ismer fokozatokat. Ki-ki annyira tudja 

megvalósítani, amennyire a természete szerint láthatatlan Istent a maga erkölcseiben láthatóvá 

teszi (vö. 10, 3 ambiguum). Ezért a misztikus istenszeretet és istenismeret etikai stádium is, 

hiszen a két megelőző etikai stádium alapján álló felépítmény. A misztikus istenszeretet 

fontos sajátossága még, hogy etikai jellege ellenére nem valósítható meg önerőből, hatóoka az 

isteni emberszeretet, mely a kegyelem révén képesíti az embert az Isten felé való mozgásra. 

5. Összegzés. A misztikus unió homogénnek tűnő állapota tehát várakozásunk ellenére tagoltnak 

és dinamikusnak, belsőleg differenciáltnak mutatkozik. Bár az Istennel való eszkatologikus 

egyesülés állapotában már az isteni működés működik az üdvözült emberben, ezt az állapotot 

mégis indokolt etikainak nevezni, amennyiben meghatározott értelemben lehetséges , sőt, 

szükségszerű benne az akarat működése, és amennyiben megalapozása is etikai. Miután 

azonban ezt a terminust kétségkívül csak speciális megszorításokkal alkalmazhatjuk az unió 

állapotára, ezért a misztikus uniót etikai tekintetben ésszerű határhelyzetként jellemeznünk. Itt 

már nem a primér etikai normák és célok érvényesülnek, hiszen a szigorú értelemben vett 

etikai fogalmak nem tudják  leírni azt az állapotot, amelyet Maximos maga másutt  a 

‘Felfoghatatlan közelében levés’ állapotaként jellemez.
330

 A misztikus stádium etikájáról tehát 

elsődlegesen annyiban beszélhetünk, hogy az üdvösségben megvalósuló unió az evilági élet 

során kialakított erkölcsiség, etikai habitus következménye lesz, s annak kiválóságával arányos 

mértékű lesz. Az üdvösség elméletével elmélyülten foglalkozó bizánci misztikusok, különösen 

Maximos mindazonáltal bepillantást engednek abba a világba, amely majdnem minden földi 

fogalmunk tagadásának színhelye: olyan hely, ami nem hely (a helyfogalmat felülmúló hely 

Ágostonnál),
331

 időtlen idő, örökkévalóság. A misztikus erkölcstan így arra tanít, hogy a primér 

etika erényeit a szekunder etikai stádium kedvéért kell kiművelnünk magunkban – tehát hogy 

a primér etika végső soron nem autonóm, és nem is primér. – A misztikus egyesülés erkölcstani 

vetületének vizsgálatától most a misztikus reprezentáció, liturgikus szimbolizmus témájához 

lépünk tovább az utolsó fejezetben. 
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 Ld. fentebb, lábjegyzetben. 
331

 Szent Ágoston, Vallomások 10, 26. 
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13. Maximos liturgia-értelmezése 
 

1. Propozíció. Utolsó fejezetünk a Hitvalló egyik legismertebb és legolvasottabb művének, az 

afrikai exiliuma elején, 628. és 630. között keletkezett,
332

 Mystagógia rövid című írásának (CPG 

7704) értelmezésére tesz kísérletet. Mint ismeretes, Maximos e kiemelkedően fontos művének 

fő teológiai kérdésfelvetése az egyház és különösen az istentiszteleti liturgia kozmikus és 

misztikus teológiai jelentése, a misztikus reprezentáció tana. E kérdéskör talán legsúlyosabb 

értelmezési problémája az, hogy az itt leírt és magyarázott jelképiség: az egyház és a liturgia 

szimbolikus volta pontosan mit is jelent. Ez a kérdés azért merül fel, mert – bár Maximos a 

bevezetőben rögtön tisztázza, hogy az istentisztelet szimbolikájával fog foglalkozni – a szöveg 

több pontján is olyan megfogalmazásokat találunk, amelyek mintha azt sejtetnék, hogy a 

szimbólumok jelölte szent történések a szerző szerint az istentisztelet alatt valóságosan  

megtörténnek. Miután – mint a korábbi fejezetekben láttuk – Maximos tanítja, hogy van 

lehetőség az emberi természet megistenülésére (theósis) és Istennel való egyesülésére (henósis), 

ezért ezt a kérdést pontosíthatjuk vagy sarkíthatjuk úgy, hogy esetleg történhet-e eksztatikus 

unió már a liturgia során, illetve annak hatására, vagy pedig az istentisztelet fizikai eseményei 

csak előképek, anticipációk, előzetes értesítések az eszkatologikus unióról? Az utóbbi esetben 

pontosan mi, milyen természetű kapocs köti össze az előképet  a valósággal? E kérdés 

lényegileg Maximos ismeretelméletével és érvelési módszertanával kapcsolatos. A reá adható 

választ azután megkíséreljük a maximosi morálfilozófia és megváltásteológia tartalmi 

összefüggésébe elhelyezni, rámutatni ezek Ál-Areopagita Szt. Dénesből fakadó ihletettségére, 

és az egész elméletet ‘Istenbe való befogadás’-ként értelmezni. – Ezt a misztikus teológiai 

vizsgálódást filológiailag megalapozottá teheti Christian Boudignon nemrég megjelent kritikai 

kiadása a szövegről (CC SG 63; 2010), amely az új textus receptus.
333

 

2. Filológiai alapok. E kritikai kiadás már a mű címét is a megszokottól eltérően határozza meg 

a kéziratok alapján: Περὶ (τῆς) ἐκκλησιαστικῆς μυσταγωγίας, Az egyházi misztériumokba való 

beavatásról (röviden Beavatás az egyházi misztériumokba). Ez a cím azonban Ch. Boudignon 

kommentárja szerint a kéziratok többségében szerepel ugyan, de nem tekinthető szerzői címnek 

– ilyen ugyanis egyszerűen nincs, mivel a szöveg eredendően  levél , amely a címzett 
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Turnhout: Brepols, 2011. (CC SG 69) – Ch. Boudignon egy tanulmánya a szövegben található hitvallások kérdését 
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Theocharistos megszólításával kezdődik. A modern szerkesztő ezért a címet az alcímmel együtt 

könyvtárosi, írnoki értelmezésnek és hozzátoldásnak tekinti ( titre de bibliothécaires).
334

 

E címek mindenesetre jelentősen eltérnek a PG 91 – illetve tulajdonképpen még F. Combefis, 

1675
335

 – megállapította egyszerű címtől, mely alatt hagyományosan említeni szokás a szöveget: 

Mystagógia (Beavatás a misztériumokba).
336

 A mű informatív – és szintén ‘könyvtárosi’ 

– alcíme jelzi, hogy fő témája a szimbolika: Arról, hogy minek a jelképei [σύμβολα] a szent 

egyházban az istentisztelet alatt végbemenő dolgok. A szöveg prológusra és 24 fejezetre 

tagolódik, melyek közül az első 7 az egyházról mint épületről szól, a többi – a számunkra 

igazán érdekes rész – az eucharisztikus liturgia kommentárja. E második részből kiemelkednek 

az összefoglaló jellegű 23. és 24. fejezetek. A prológus szerint a megírásra az adott alkalmat, 

hogy Theocharistos (Maximos egy feltehetőleg szerzetes ismerőse) arra kérte a Hitvallót, 

hogy az küldje el neki azon magyarázat írott változatát, amelyet Maximos korábban szóban 

nyújtott Theokaristosnak az istentisztelet misztikus jelentéséről. A cél tehát ugyanaz, mint 

a (jóval terjedelmesebb) Ambigua esetében: egy szóban elhangzott tanítás utólagos rögzítése az 

érdeklődő szerzetestestvér vagy tanítvány számára, aki emlékezete megtámogatása végett írásban 

is bírni szeretné valamely nehéz szöveg – illetve jelen esetben az istentisztelet – értelmezését. 

Maximos a prológusban a tőle megszokott szerénységgel állítja továbbá, hogy ő eleve csupán 

egy megnevezetlen idős bölcs tanítását ismételte el – de természetesen lehetséges, hogy valóban 

így volt. 

Az ismeretlen könyvtáros bizonyára nem véletlenül döntött Az egyházi misztériumokba való 

beavatásról cím mellett, melynek megfogalmazása feltűnően hasonlít Ál-Areopagita Szt. Dénes 

művének címére: Peri tés ekklésiastikés hierarchias, Az egyházi hierarchiáról (pontosabban: Az 

egyházi szent vezérlésről). A címek hasonlóságának alapja Maximos prológusban kimondott 

hermeneutikai szándéka, mely szerint művének célkitűzése hasonlít a Peri tés ekklésiastikés 

hierarchias programjához (közelebbről annak 3., az istentisztelet értelmezéséről szóló  

fejezetéhez). E közvetlen, cím szerinti hivatkozás az – apostoli tekintélyűnek vélt – mintára, 

illetve forrásra igen értékes, mert mint látni fogjuk, Az egyházi misztériumokba való  

beavatásról-nak nemcsak az értelmező szándéka, hanem a megváltásteológiai tartalma is nagy 
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mértékben Dénesből inspirálódott. – Fontos filológiai körülmény még, hogy Eriugena kortársa, 

Anastasius Bibliothecarius (817 körül–877), a római egyház főlevéltárosa hosszú konstantinápolyi 

követsége során latin fordítást készített Maximos művének fontosabb fejezeteiről a nyugati frank 

király számára (875).
337

 Ez volt a szöveg legelső – részleges – fordítása. 

3. Maximos kérdésfelvetése és módszertana. Az istentisztelet (synaxis) eseményei pontosan 

minek az előképei (typos), képei (eikón), szimbólumai (symbolon)? – kérdezi Maximos. A 

válasz lényegileg a misztikus teológia és antropológia, közelebbről az eszkatologikus 

misztikus unió szentháromságteológiai hitvallásba beágyazott elmélete lesz, jelentős mértékben 

platonikus-újplatonikus terminológiával és fogalomkészlettel kifejtve. A misztikus unió ezen 

elméletét Maximos elsősorban a megváltás teóriájának fogja fel. Látni fogjuk, hogy a fejtegetés 

a hatását tekintve egyfajta racionalizáló anagógia, melynek nyomon követése a Megváltás 

problémakörének mélyebb megértéséhez vezeti el az olvasót. Az értelmezés módszere maga 

azonban döntően inkább tipologikus és kisebb részben anagógikus. Így például az alapvető 

jelentőségű 23. fejezet 1. bekezdése szerint a hívek istentiszteleti bevonulásában a lélek 

felemelkedését kell meglátnunk a „létezők értelmi elvei”-hez és a túlvilági szellemi „hatalmak”-

hoz egyfajta tipologikus szemléletmód révén: az istentiszteleti esemény előképi mivoltát kell 

szemlélnünk mintegy lelki szemekkel (νοὸς ὄμμασι) egy második, mögöttes megértési síkon. 

Első közelítésben e ‘kettős látás’ vagy két síkban látás princípiumát , a két sík közötti  

összefüggés elvét keressük. 

4. Maximos (új)platonizmusa. Megelőlegeztük, hogy a Hitvalló platonikus-újplatonikus 

nyelvezeten szól (éspedig az érvelés kritikus pontjain). E filozófiai hagyományt maga Platón, 

valamint Plótinos, Proklos, illetve az utóbbi keresztény közvetítője, Ál-Areopagita Szent Dénes 

eszméi és terminusai képviselik Az egyházi misztériumokba való beavatásról szövegében. Így 

például a 21. fejezet a Jó ideájának Állam-beli megjelenésére utalhat, amikor Maximos τὸ κατ’ 

αἰτίαν ἀγαθόν-t említi.
338

 De csupa (új)platonikus terminus – μέθεξις, μετάληψις, ἀφομοίωσις 

– írja le a lélek Istenhez való viszonyát is, mely az istentiszteleti események alatt és révén válik 

bizonyos értelemben valóságossá. A gyakran előforduló τὸ ἕν (to hen, az Egy) kifejezés 

olvastán nem tudunk nem Plótinosra, Proklosra, Damaskiosra és Dénesre gondolni, különösen 

mivel egy hosszú Dénes-idézetet is tartalmaz a szöveg. Dénes nyelvezete és gondolatvilága 

köszön vissza különösen az értelmi elvek (λόγοι), a tisztán szellemi hatalmak: az angyalok, és 

a szimbólumok említésében (Dénes egyik elveszett – vagy talán soha meg nem írt – műve a 
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Symboliké theologia),
339

 valamint az éneklés, a himnusz-zengés fontosságának hangsúlyozásában 

(Dénes, Isten nevei, passim). A noerós / noétós fogalompár sűrű előfordulása nézetem szerint 

szintén dénesi örökség a Mystagógia nyelvezetében. Az újplatonikus filozófia (vagy legalábbis 

filozófiai terminológia) természetesen elsősorban Dénesen keresztül hathatott Maximosra, 

akinek – úgy tűnik – épp a Mystagógia a legplatonikusabb gondolatkörű  műve. Mint 

megfigyelhettük, e platonikus vagy platonizáló eszmeiség elsősorban az egység, egyesülés, 

részesülés, hasonulás fogalmainak filozófiai artikulálásában van Maximos segítségére, tehát az 

Isten-ember viszony fogalmi-logikai megragadásában, az egyetlen dologban, ami a Hitvallót 

igazán érdekli, mert e viszony modellezése, racionális taglalása és belátása nem más, mint a 

bűnt isteni segítséggel leküzdő üdvösség elmélete. 

5. Előkép és üdvösség viszonya. A rítus mint előkép, illetve az üdvözülés valósága  közötti 

viszony természetét a Beavatásban mindezek után akkor tudjuk pontosan meghatározni, ha 

először megvizsgáljuk, mi adhat alapot a szöveg ‘erős,’ eksztatikus teológiai értelmezésére, 

szemben a ‘csupán’ tipológiai olvasattal. Ismét az összefoglaló 23. fejezethez fordulva, azt 

olvassuk, hogy a hívek bevonulása a templomba a lélek felemelkedésének kezdete és eljutása 

az angyalok ‘magasságáig,’ egy tisztán szellemi valóságba, egyfajta mundus intelligibilisbe, 

ahol szellemi lények sokasága található Isten alá rendelve. Maximos ezután így fejteget tovább: 

A lélek innen is továbbmegy, és feljut az egyetlen és egyedüli és az értelmi elveket [λόγους] 

egységesen összegyűjtő csúcsra  [κορυφήν] – azaz a Szent Evangéliumhoz, amelyben a  

Gondviselés és a létezők minden értelmi elve egyetlen átfogó hatóerő révén eleve egységesen 

létezett. Ezután lehetséges az Isten számára kedveseknek isteni érzékeléssel [κατ’ αἴσθησιν θείαν], az 

ész félelmet nem ismerő szemei által [νοὸς ὄμμασι] látniuk magát az Isten-Igét, mely a mennyből 

megjelenik a lélek előtt – mivel ezt jelenti a főpap leszállása a papi székből –, és amely teljesen 

elválasztja a lélektől mint katechumentől ama gondolatokat, melyek továbbra is az érzékelést és 

az érzékelés szerint felosztható dolgokat jelenítik meg.
340

 

A szöveg primér olvasata szerint tehát az istentisztelet e pontján visio beatifica történhet meg: 

az ész szemei közvetlenül Krisztust látják, s e természetfeletti látvány hatására a lélek elkülönül 

az érzékelésektől – azaz ekstasist, testből való eltávozást él át. E passzusban és másutt is az a 

benyomásunk, hogy a liturgikus eseményeket Maximos  azonosítja a misztikus jelentésük 

jelöletével. 

A 24. fejezet egy passzusa azonban egyértelműen kifejezi, hogy nem történik valóságos misztikus 

unió az istentisztelet alatt, jóllehet a korábbi megfogalmazások ezt sugallják: 
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Mert hisszük, hogy amely kegyelmekben a Szentlélek adományai révén a jelen életben hitünk szerint 

részesültünk [μετειληφέναι] a hitbeli kegyelem által, azokban – hitünk tévedhetetlen reménysége 

szerint, valamint az Ígérő szilárd és megváltoztathatatlan ígérete szerint – az eljövendő korban 

valóságosan [κατ’ ἀλήθειαν], ténylegesen [ἐνυποστάτως], maga a dolog formájában [αὐτῷ τῷ 

πράγματι] fogunk részesülni, ha erőink szerint megtartjuk a parancsolatokat, és így átmegyünk a hit 

szerinti kegyelemből a ‘természetbeni’ [κατ’ εἶδος] kegyelemre; hiszen Jézus Krisztus, Istenünk és 

Megváltónk átalakít [μεταποιοῦντος] minket önmagává, amennyiben eltünteti belőlünk a romlás 

jegyeit, és amennyiben ajándékba adja nekünk az evilági érzékelhető szimbólumok  által  

megmutatott ősminta-misztériumokat [παραδειχθέντα διὰ τῶν ἐνταῦθα αἰσθητῶν συμβόλων 

ἡμῖν ἀρχέτυπα χαριζομένου μυστήρια].
341

 

Kérdés azonban, hogy mit kell érteni a Szentlélek hitbeli kegyelmein, ha azok még nem 

valóságok? Tehát pontosan milyen megelőlegezés ez? 

A 23. fejezet szerint a reprezentáció és szimbolizálás moduszának közelebbi meghatározása a 

sugallat: az istentisztelet eseményei sugallják vagy sejtetik, előrejelzik azt, ami a túlvilágon fog 

történni. Az evilági szakrális események eszerint jelek, jelzések, referenciák, melyeket tudni 

kell olvasni, értelmezni, és ez az olvasás, értelmezés elkerülhetetlenül egyfajta értő és értelmi 

természetű belátás a túlvilágba. A világ ebben az értelemben kétsíkú, kétfedelű (természeti és 

természetfeletti); és a jelen idő – a spinozai harmadik típusú megismeréssel szemlélve, mely 

felismeri a végesben a végtelent – egyben a jövő idő is. 

A teljes tudást tehát Maximos szerint csupán a túlvilágon kapjuk meg, evilágon csak előképét 

és képmását szemlélhetjük az istentisztelet eseményeiben – de a szöveg egy másik síkon 

világosan közli azt is, hogy a belátás, a hit lényegének artikulált megértése már itt jelen van, és 

a túlvilági többlet csak a színről-színre látás, hiszen az evilági jeleket a szent eseményekből ki 

lehet fejteni, meg lehet érteni. A lényegi mozzanat: az értelmezés kulcsa végső soron már itt a 

kezünkben van, amennyiben Isten létmódját – mint ezt a 23. fejezet nagy szentháromságteológiai 

exkurzusa bizonyítja – fel tudjuk vázolni, tehát belátunk a túlvilágot elválasztó  fátyol  mögé. 

Elvégre csak azon az alapon lehetséges egyáltalán a szimbolizmus kimondása, megállapítása, 

hogy előzetes, előképi, de mégis lényegi ismeretünk van Isten attribútumairól és a misztikus 

unió pontos moduszáról. A túlvilág ebben a koncepcióban a beteljesedés, a célba érés állapota, 

melyhez képest ez a világ nyilván másodlagos, csupán status viatoris: fő funkciója éppen az 

előreutalás, az előzetes megjelenítés, a (racionalizáló) híradás, valamint a felkészítés és a 

próbatétel. Az előképiség értelme tehát egy olyanfajta intuíció és racionális taglalás, amely 

már itt valóságnak mutatja a megváltásra fókuszáló hit tartalmát. 

6. A megváltásteológiai séma. Ez a – hitracionalizálónak nevezhető – módszertani-megismerési 

modell a Beavatásban a misztikus megváltásteológia  alapja. E szótériológia  globális 

                                                           
341

 Boudignon, Maximi Confessoris Mystagogia, 59, linn. 936-947 = PG 91, 704 D 9-705 A 9. 



165 

 

értelme Maximos felfogásában a következő: Isten kiviszi az embert a bűnből, amennyiben 

beviszi vagy felveszi önmagába – mintegy ‘magába menti.’ 

E megmentésnek  mármost  szükséges, de nem elégséges feltétele az ember istenalakúsága 

(θεοείδεια), ami a Pyrrhos-vitában is nagy hangsúlyt kapott.
342

 Ez a feltétel azt jelenti, hogy 

nem kis részben az istenalakúság révén ‘vihető be’ az ember Istenbe, részben ez biztosítja Isten 

és ember kompatibilitását az üdvösség állapotában, tehát részben ez a kegyelmi adopció (ἡ ἐν 

χάριτι υἱοθεσία) alapja. A megváltás elégséges feltétele és hatóoka a maximosi elgondolásban 

azonban természetesen az isteni filantrópia, Isten megváltó szándéka, vagyis maga az isteni 

természet. 

Az istenalakúság Az egyházi misztériumokba való beavatásról misztikus antropológiai  

csúcspontján, a 23. fejezet utolsó bekezdésében a megváltás, az istenné válás (θέωσις) 

elméletében kap kulcsszerepet. Maximos itteni megfogalmazásai szerint Isten „változások 

nélkül” alakítja át önmagává a lelket: 

miután a lélek – a szent angyalokéval egyenlő megtiszteltetés birtokában – szintén megkapta az 

istenséggel kapcsolatos világos és a teremtés számára elérhető ismereteket [λόγους], és megtanulta 

velük összhangban szüntelenül háromságosan megénekelni az egyetlen istenséget, felvezettetik 

az illeszkedő hasonlóságon alapuló kegyelmi adopcióra [υἱοθεσίαν]; miáltal az imák révén az Istent 

titokzatos és egyedüli Atyaként bírja kegyelem által, és így az Ő rejtelmének Egyvoltával [τὸ ἕν] 

mindenek elhagyása révén [κατ’ ἔκστασιν πάντων] egyesíttetni fog [συναχθήσεται], és annyira 

meggyőződik az isteni dolgokról, vagy annyira megismeri őket, hogy már nem akar önmagáé  

lenni, és nem akarja, hogy önmagából önmaga által ismerhesse meg őt ő maga vagy valaki más, 

hanem csakis az őt jóságból teljes egészében magába felvevő teljes Istenből, aki Istenhez illő  

módon és elszenvedés nélkül teljesen ‘beleönti’ [ἐνιέντος] önmagát a teljes lélekbe, és az egész 

lelket istenné teszi [θεοποιήσαντος], és átalakítja változások nélkül [ἀμεταβόλως] önmagává, 

avégett hogy a lélek – mint a teljesen szent Areopagita Dénes mondja – „a láthatatlan világosság 

képmása [εἰκόνα] és kinyilatkoztatása [φανέρωσιν] legyen, makulátlan tükre, tökéletesen átlátszó, 

sértetlen, szennyezetlen, folttalan, amely befogadja – ha szabad ilyet mondani – a jót előidéző 

isteni képmás [θεοειδείας] szépségét, és vegyülés nélkül világítja meg önmagában (amennyire 

képes rá) a mélységben lévő hallgatás jóságát.”
343

 

A theósis ezen leírását nyilván úgy kell értenünk, hogy Isten anélkül bocsátja be magába a 

lelket, hogy Ő elveszítené az isteni természetét, és hogy a lélek elvesztené az emberi természetét 

– tehát a krisztusi, két természetből összeálló egységes alany mintájára. Mint a Hitvalló másutt 

– különösen az Ambiguában – sokszor elmondja, ez az egyesülés összeolvadás nélküli, de 

felbonthatatlan, továbbá pervazív, amennyiben elvileg az egész ember nyer bebocsátást az 

egész Istenbe. Mint korábbi fejezetekben láttuk, gyakran ismételt megfogalmazása ennek a 

ὅλος ὅλῳ – „a teljes Isten a teljes emberrel [egyesül]” – kifejezés. Ezt a megistenülési modellt 

a beeresztés, befogadás, bebocsátás sémájának nevezhetjük. A keresztény megváltásteológia 

keretei között ez a bűnös lélek mint tékozló fiú visszatérése vagy hazatérése Istenbe mint 
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Atyába. A misztikus egyesülés a Beavatás kontextusában ezért elsősorban a bűnből való 

megszabadulást jelenti Maximos számára. Mint fentebb megelőlegeztük, e szótériológiai séma 

itt közvetlenül dénesi örökségnek tűnik (újplatonikus metafizikai párhuzamát pedig Plótinos 

azon tanításában találjuk, hogy a lelkek hazatérnek az Egybe mint Atyába).
344

 

7. A séma forrása Dénesben. Ál-Areopagita Szt. Dénes (floruit 500 körül) itt releváns, 

magyarul egyelőre nem olvasható, Az egyházi hierarchiáról c. művének fő kérdésfelvetése az, 

hogy a ‘szent vezérlés’ (ἱεραρχία) miként tudja eljuttatni a hívőt az Istenhez való hasonlóság és 

a Vele való egység, a megistenülés állapotába (ἀφομοίωσις , ἕνωσις , θέωσις ; vö. De 

ecclesiastica hierarchia, 2. fejezet). A 3. fejezet, illetve ezen belül a Θεωρία alcímű, több 

szakaszból álló rész az áldozás (hálaadás, εὐχαριστία) eseményeinek szimbolikus értelmezése. 

Mint mondottuk, ennek célkitűzése és – orthodox – teológiai tartalma olyan jelentős mértékben 

előlegezi meg Maximos gondolatmenetét a Beavatásban, hogy nehéz vagy lehetetlen  

elképzelni, hogy a Dénest kiválóan ismerő és sokban követő atya ne innét inspirálódott volna. 

E kontempláció (θεωρία) teológiai gerincét a 11.-12.-13. szakaszok képezik, jóllehet már a 

bevezető szakaszok is Dénes fő tézisét tárgyalják, mely a megváltást mint az Eggyel való 

egyesülést (κοινωνία, communio) értelmezi, és ennek szimbólumait mutatja fel az áldozás  

cselekményeiben. Az Areopagita a tőle megszokott módon karakterisztikusan keresztény  

téziseket proklosi fogalomkészlettel és szemlélettel ad elő, így demonstrálva keresztény  

teológia és újplatonikus metafizika ötvözhetőségét (ami feltehetőleg ideológiai célkitűzése 

volt). Álláspontom szerint ez a szintézis megőrzi és hitelesen képviseli a lényeges hittételeket, 

melyek közül itt az ember Istentől való eredendő elfordulása, a bűnbeesés, a halandóvá válás és 

a mindezek miatt szükségessé váló isteni megváltás kerülnek előtérbe. Dénes a chalkédóni 

orthodoxia szellemében fejti ki, hogy Krisztus a végtelen emberszeretet jegyében vette fel 

a teljes emberi természetet, és egyesült vele (ἑνοποιηθεῖσα), anélkül hogy ennek során az isteni 

természet összekeveredett volna az emberivel.
345

 Tehát – az orthodox hagyományokhoz híven 

– az Areopagita is összekapcsolja a megváltás gondolatát az egyesülés gondolatával, teljes 

mértékben megelőlegezve Maximos szótériológiai sémáját. 

Az eucharistia ezt követő szimbolikus magyarázata során Dénes a kenyér szétosztásában az 

egység sokszorozódását látja (συμβολικῶς τὴν ἑνότητα πληθύνει).
346

 Ezt az újplatonikus 
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kifejezést egy keresztényibb regiszterre áthangolva úgy fogalmazza újra, hogy ‘az isteni Ige 

titkos egysége és egyszerűsége előjött az összetettbe és láthatóba az emberré válás által a jóság 

és emberszeretet révén,’
347

 amennyiben az Ige egyesítette (ἑνώσας) az isteni természettel 

az emberit. Az istentisztelet fő eseménye tehát döntően Krisztus fő cselekedetére emlékeztet 

minket, ami az enanthrópésis értelmében vett koinónia: az egyesülés értelmében vett közösség 

vállalása a bűn – és vele a büntetés – megszüntetése végett. A bűn és a büntetés eltörlése ebben 

a sajátos koncepcióban csak az isteni és az emberi természet lehető legnagyobb fokú egyesítése 

révén valósulhat meg. Ezért kell törekednünk a Krisztushoz való hasonulásra (ἀφομοίωσις, 

imitatio Dei, istenalakúság), ami a bűntelenség (ἀναμαρτησία) által érhető el – érvel Dénes. 

A főpap a kenyér megtörése által az Areopagita szerint ezenkívül még a kegyelmi ajándékok 

egységének (τὸ ἑνιαῖον) megsokszorozását is kifejezi szimbolikusan (‘a titkos ajándékok 

egységét sokká osztja szét’).
348

 Krisztus megváltó cselekvésének lényege azonban mindenesetre 

az, hogy előjön a természete szerinti – isteni és tökéletes – egységéből, és közösségre lép az 

emberi fajjal, ha az kész vele egyesülni, állítja Dénes újplatonikus felhangú terminusok 

segédletével (itt az Egy plótinosi-proklosi proodosa és az emanálódott univerzum ugyanoda 

való visszatérése lebeghetett lelki szemei előtt metafizikai mintaként).
349

 

Az egyetemes zsinati hagyományhoz képest tehát Dénes sokkal nyomatékosabban hangsúlyozza 

Krisztus egységét. Ezt természetesen sokszorosan kimondják az orthodox források (így pl. 

Nagy Leó pápa mindkét Tomusa) is, Dénes azonban kifejezetten az Egy elméletéhez kapcsolja 

a krisztusi személy tanát, ‘henológiai’ hangsúlyai határozottabbak. Ugyanígy sajátos, hogy a 

kiáradás–visszatérés újplatonikus modelljének keretei között a krisztusi leereszkedés 

(συγκατάβασις, condescensio) inverzeként értelmezi az üdvösséget mint újraegyesítést , 

egységesítést. Bár Maximos közel sem teszi annyira magáévá az Egy metafizikáját, mint  

Dénes (Istent konnexitás- és koegzisztencia-princípiumként határozza ugyan meg a Beavatás 

elején, de Isten mint a világegység alapja önmagában véve még nem újplatonikus fogalom), 

az üdvösséget mégis Dénes nyomán fogja fel úgy, mint bűntelenítő hatású újraegyesülést, mint 

visszatérést az egyetlen és egységes Istenbe, jóllehet ennek kifejtését nála csak látens módon 

támogatja meg az Egy emanációjának fogalomkészlete. 

8. Összegzés. A Hitvalló Mystagógiája tehát végső soron a túlvilágra lokalizálja a misztikus 

uniót, de már evilágon megmutatja a rituális előképek értelmezésének szabályát. Az előképek 
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helyes olvasása már maga is előzetes beavatás a misztériumokba, megváltó tudás. Ez a tudás 

arról tudósít, hogy a lélek – hacsak végzetes hibát nem követ el – feltétlenül hazatér Istenbe. E 

visszatérés gondolata a Mystagógia etikai sémájában lényegileg azt a meggyőződést fogalmazza 

meg, hogy Isten az egyetlen lehetséges menedék az emberi természet számára a bűn elől. Más 

út nem vezet ki a bűnből, ami e kontextusban az emberi természet önerőből orvosolhatatlan 

megromlása. Az önerő hiánya miatt kell az emberi természetet visszavinni az alkotójához. 

Maximos azonban – Dénes útmutatásával – ennél sokkal tovább megy: az emberi természetet 

visszaviszi annak alkotójába. Ehhez eleve fel kell tételezni Isten és ember kompatibilitását, a 

lényegi különneműségük fenntartása mellett is a legnagyobb fokú egyesíthetőségüket, az emberi 

természet eleve adott istenalakúságát. Ez az ‘Istenbe mentés’ feltétele, amelyet az Ige hústestté 

válása (sarkósis) alapoz meg. Ezért a krisztusi kettős természet, kettős működés és kettős akarat 

tanát is részletesen ki kell dolgozni az egyesülés lehetőségének bizonyításához, amint ezt 

Maximos több művében – mint láttuk, az Ambiguában, az Opuscula theologica et polemicában 

stb. – meg is teszi. Homogén teológusi életművet alkot meg ezáltal, amely talán mindenekelőtt 

azt a tézist fejti ki és argumentálja racionálisan, hogy nemcsak Isten jön el az emberbe, hanem 

egyszer az ember is eljut Istenbe. – Ezen a ponton megkíséreljük egész eddigi vizsgálódásunk 

eredményeit összefoglalni. 
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14. Konklúzió 

 

Dolgozatunk két főrészre tagolódott: egy történeti bevezetésre és egy dogmatörténeti-teológiai 

elemzésre (melyeket a konklúzió után következő Függelék forrásfordításai illusztrálnak). A 

történeti bevezetés a források alapján sorjában áttekintette ῾Maximos korá’-nak – tehát 

nagyjából a VII. század első háromnegyedének , Hérakleios  és II. Kónstas  császárok 

uralkodásának – főbb történeti tendenciáit; a kutatás jelenlegi állása alapján megkísérelte a 

forrásokból rekonstruálni Maximos élettörténetét; és bemutatta a jelenleg  autentikusnak 

tekintett műveit. 

῾Maximos korá’-t összefoglalóan azzal jellemezhetjük, hogy a Bizánci Birodalom ekkor belső 

és külső okokból egyszerűen a megmaradásáért küzdött, és ezt a célt is csak részben tudta elérni, 

amennyiben óriási és jelentős részben végleges területi veszteségeket szenvedett el különösen 

az arab hódítás miatt. A 668-ban trónra lépő IV. Kónstantinos szinte csak annyit örökölt apjától, 

II. Kónstas császártól, hogy az egyeduralmi államforma és az azt szolgáló adminisztratív 

apparátus egyáltalán fennmaradt – és tulajdonképpen még ezt is eredményként könyvelhette 

el. Ez az alapvető egzisztenciális bizonytalanság jellemezte azonban a nyugat-európai és az 

iráni térség kortárs államalakulatait is. De Bizánc helyzetét súlyosbították az egyház dogmatikai 

alapú szakadásai, amelyek a centrum szemszögéből nézve egyes esetekben a periféria politikai 

önállósulási kísérleteinek tűntek. 

Maximos életének tragédiája ebben a történeti összefüggésben válik érthetővé. Az évszázad 

legjelentősebb rendszeres teológusa – mert Maximost annak ellenére rendszeres teológusnak 

kell tartanunk, hogy hagyományos értelemben vett értekező művet nem írt – a hallgatást 

parancsoló császári irattal, a Typosszal (648) szemben kialakuló africai-itáliai egyházi ellenállás 

meghatározó teológusa lett az orthodox dogma logikai artikulálhatósága, koherenciája és  

filozófiai igényű védhetősége érdekében, és a Typos elutasítása miatt szenvedett többszöri 

száműzetést és végül vértanúhalált. E katasztrofális vég azonban nem megoldotta, hanem 

inkább elmélyítette a birodalom általános válságát. 

Maximos élettörténetének kezdete egészen más: filológiai értelemben problematikus. Láttuk, 

hogy szerzőnk származása tekintetében élesen szembenáll két (görög, ill. szír) forráscsoport, 

és hogy a szakirodalom ma is jelentős részben megosztott a konstantinápolyi, ill. palesztínai 

származás tézisét képviselők között. Bár e kérdéstől nyilván nem függ Maximos teológiai 

nagysága, mégis függ tőle e teológia közvetlen történeti értelmezési kerete: a hagyomány, 
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amelybe illeszkedik, amelyre épít, és amely ilyenformán  segít  értelmezni  Maximos 

gondolkodását magát. A 3. fejezetben a meggyőzőbbnek látszó – W. Lackner, S. Brock, C. 

Boudignon és Ph. Booth által képviselt – álláspont mellett foglaltunk állást, mely szerint 

a Hitvalló Palesztínában született, és a Moschos–Sóphronios-kör kapcsolati és szellemi 

hatósugarába tartozott. Miután azonban Lackner és Brock állításait Bracke disszertációja 

részben megkérdőjelezte, és a diszkusszió különösen a Vita Maximi különböző recenzióinak 

datálása és ezáltal szavahihetősége körül azóta is folyik, ezért a legokosabb ezen a téren 

egyelőre úgy fogalmazni, hogy jelenleg a palesztínai származás tézise a valószínűbb. 

Maximos életmű-keresztmetszete megmutatta, hogy a szerzetes atya különösen az aszkétika, a 

dogmatika és az egzegetika területén alkotott maradandót. Ezt az állítást úgy pontosíthatjuk, 

hogy Maximos fő tevékenysége mindenekelőtt hermeneutikai: szentírási és patrisztikus 

szövegek magyarázata, amit aszkétikai vagy dogmatikai céllal művel. Rámutattunk, hogy e két 

cél szerzőnk számára végső soron ugyanaz, amennyiben az aszkézist  és a dogmatikát 

összeköti az imitatio Dei elve: a jól felfogott és megértett dogmából mindig következik egy 

isteni minta által előírt aszkétikus-etikus cselekvésprogram is. Bár – mint Louth atya is mondja 

– Maximos valószínűleg nem tekintette magát ῾eredeti’ szerzőnek a szó modern értelmében, 

mégis bizonyos, hogy a krisztológiai és misztikus antropológiai tanítást ennyire világos és 

árnyalt, egzakt logikai terminusokkal és ilyen meggyőzően senki más sem fejtette ki a VII.  

századi Bizáncban. A Hitvalló rendkívüli dialektikai képességeit a fennmaradt disputa-

jegyzőkönyvek is tanúsítják, amelyekből látható, hogy félelmetes – sőt, ameddig a vita teológiai 

téren maradt, legyőzhetetlen – vitatkozó volt. Tanácskérő levelekre adott válaszaiból született 

számos egzegetikai műve is igazolja, hogy páratlan érzéke volt a magyarázathoz, kiváló lelki 

atya, spirituális vezető, tanító volt. 

Dolgozatunk második főrészében elsősorban Maximos aszkétikáját, krisztológiáját és  

antropológiáját ismertettük és próbáltuk meg értelmezni, továbbá beiktattunk egy-egy 

pneumatológiai, illetve liturgikai fejezetet is. Maximos aszkétikus erkölcstana kifejezetten 

monasztikus etika, melynek eszköze a szenvedélymentesség (apatheia) habitusa, normája a 

szeretet (agapé) erénye, célfogalma a theósis (megistenülés). Az askésis a Hitvalló koncepciója 

szerint ilyen módon erénytan és üdvösségteológia gyakorlati összefüggésének mezeje, melyen 

elérhető az eksztatikus unió, és előkészíthető az eszkatologikus egyesülés (henósis) Istennel. 

A henósis Maximos rendszeres krisztológiájának és misztikus antropológiájának egyaránt 

kulcsfogalma. Krisztológiai fejezeteinkben megmutattuk, hogy Maximos rendszeres teológusként 

lényegileg az aristotelési logika és usiológia követelményeit érvényesíti a Megváltó fogalmának 
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elgondolásakor. Hitracionalizálónak nevezhető elemzésében különösen a természet és a belőle 

szervesen fakadó működés közötti megbonthatatlan folytonosság, egység az a bizonyítási alap, 

melytől kiindulva belátható a düoenergizmus és düothelétizmus álláspontjának igazsága. Ebből 

a megfontolásból az következik, hogy – miután az akarat a természetek folyománya, és nem a 

személyé, ezért – Krisztus természete kettős, és a személye egységes (egy), nem fordítva. 

Ezzel a teológiai eredménnyel egyben a misztikus antropológia elméleti alapját is megvetettük. 

Az ember egyesülése (henósis) Istennel krisztusi típusú személy formájában történik, melyben 

az emberi akarat éppúgy nem szűnik meg működni (hanem alárendelődik az isteninek, azzal 

együttműködik), ahogyan Krisztusban sem szűnt meg. A krisztusi személy azonban nemcsak 

előképe az üdvözült emberi személynek , hanem az unio mystica  létesítő  oka is: Isten 

leereszkedése az ember felemelkedése. Ez az Isten által indukált mozgás azt eredményezi, hogy 

nemcsak Isten jött el az emberbe, hanem egyszer az ember is eljut Istenbe.  

Maximost vérbeli bizánci teológusként tulajdonképpen mindig csak ez érdekli: ember és Isten 

összeforrása, megbonthatatlan és végleges, megváltó összekapcsolódása – ahogyan fentebb 

mondtuk: a hazatérés Istenbe, illetve a Megváltó szemszögéből nézve a Megtestesülés. Ebben 

a természetfeletti szeretet motiválta végső aktusban a természetfeletti lemond a maga splendid 

isolationjáról, és a természetbe adja magát – amit a végtelen végtelen  meghaladásának 

nevezhetünk. Ez a szeretetaktus egyben az – Istenre mint racionalitásra és mint racionálisan 

beláthatóra – irányuló természetes teológia határait is kijelöli, hiszen az isteni emberszeretetre 

nincs racionális magyarázat. A szeretet kegyelem és könyörület dolga, Istenben az a szupra-

racionális érzület, amelynek imitálása az ember hivatása. Maximos teológiájának és teológiai 

antropológiájának mozgása tehát tulajdonképpen a racionalitás határáig való előrehatolás, és 

itt a hitre való rámutatás. Maximos e dialektika révén jelöli ki az ember helyét a létben, és tanít 

helyes önértelmezésre: az ember nem önmagából, hanem az okából érthető meg. 

 

– Finis. Laus Deo – 
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1.  

Evagrios Pontikos: Az imádságról 1-80
350

 

 

1. Ha valaki illatos füstölőszert akar készíteni, akkor az áttetsző tömjént, a fahéjat, az onyxot s 

a staktét egyenlő arányban keveri a szokás szerint. Ez pedig az erények négyessége [ἡ τετρὰς 

τῶν ἀρετῶν]; mert ha ezek hiánytalanok [πληρέσταται] s egyenlőek [ἴσαι], akkor a szellem [ὁ 

νοῦς] nem lesz cserbenhagyva. 

2. A megtisztult lélek az erények teljessége révén zavartalanná teszi a szellem rendjét 

[καθαρθεῖσα ψυχὴ διὰ τῆς τῶν ἀρετῶν πληρότητος  ἀκλόνητον τὴν τάξιν τοῦ νοῦ 

κατασκευάζει], minthogy a keresett állapot [καταστάσεως] befogadójává teszi azt. 

3. Az ima a szellem együttléte  Istennel [ἡ προσευχὴ ὁμιλία ἐστὶ νοῦ πρὸς Θεόν] – milyen 

állapotra van hát szüksége a szellemnek ahhoz, hogy nyugodt legyen megváltozhatatlanul  

kilépni a maga Ura felé, és Vele együtt lenni úgy, hogy közben semmi sem közvetít közöttük? 

[ποίας οὖν δεῖται καταστάσεως  ὁ νοῦς, ἵνα ἡσυχάσῃ ἀμεταστρόφως ἐκσταθῆναι πρὸς τὸν 

οἰκεῖον Δεσπότην, καὶ συνομιλεῖν αὐτῷ μηδενὸς μεσιτεύοντος;] 

4. Ha a földön égő csipkebokorhoz közelíteni próbáló Mózes mindaddig nem tud előrejutni, 

míg meg nem oldja a sarut a lábán, akkor te, aki a minden gondolat s érzékelés feletti személyt 

[τὸν ὑπὲρ πᾶσαν ἔννοιαν καὶ αἵσθησιν] akarod látni, s aki vele akarsz együttlenni [συνόμιλος 

αὐτῷ], hogyhogy nem oldasz ki önmagadból minden szenvedély-átjárta gondolatot [πᾶν νόημα 

ἐμπαθές]? 

5. Először a könnyek adományáért imádkozz, hogy a bánat által [διὰ τοῦ πένθους] enyhítsd a 

lelkedben uralkodó vadságot [τὴν ὑπάρχουσαν ἐν τῇ ψυχῇ σου ἀγριότητα], és önmagad ellen 

megvallva a törvénytelenségedet az Úrnak [ἐξαγορεύσας κατὰ σοῦ τὴν ἀνομίαν σου τῷ 

Κυρίῳ], megbocsátást [ἀφέσεως] érj el Tőle. 

6. Használd a könnyeket minden kérés [αἰτήματος] beteljesítésére; mert nagyon örül a te Urad, 

amikor könnyeid közepette veszi át imádságodat. 

7. Ha könnyek forrását öntöd ki a te imádságodban, semmiképp se fuvalkodj fel [μηδαμῶς 

ἐπαίρου], mintha a sokaság fölé emelkedtél volna; mert azért kapott segítséget az imádságod, 
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hogy képes légy lelkesen megvallani a bűneidet [ἐξαγορεύειν... τὰς ἁμαρτίας], s kiengesztelni 

[ἐξευμενίσασθαι] az Urat a könnyek által. 

8. A szenvedély ellenszere [τὸ τῶν παθῶν ἀλέξημα] tehát ne váljék maga is szenvedéllyé [μὴ... 

εἰς πάθος τρέψη], nehogy még inkább megharagítsd azt, aki a kegyelmet adta [τὸν δεδωκότα 

τὴν χάριν]; mert akik sokat könnyeznek a bűneik miatt, azok – minthogy elfelejtkeznek a 

könnyek céljáról – a szenvedélytől égve megrémülnek [μανεντες ἐξεπλάγησαν]. 

9. Állj meg állhatatosan [ἐμπόνως], és imádkozz erőteljesen [εὐτόνως], és hagyd el a 

spekulációk [φροντίδων] és kalkulációk [διαλογισμῶν] társalkodását, mert zavarnak téged, és 

zajonganak neked, hogy feloldozzanak a feszült állapotból [ἵνα ἐκλύσωσιν τοῦ τόνου]. 

10. Amikor a daimónok azt látják, hogy az ember élénken, igazán imádkozik [προθυμούμενόν 

σε ἀληθῶς προσεύξασθαι], akkor rögtön bizonyos szükséges vagy kényszerítő dolgok  

gondolatait sugallják [τότε ὑποτίθενται νοήματά τινων πραγμάτων δῆθεν ἀναγκαίων], s rövid 

idő alatt felkeltik annak emlékezetét vagy emlékképét [μετὰ βραχὺ ἐπαίρουσι τὴν περὶ αὺτῶν 

μνήμην], arra ösztökélve a szellemet, hogy keresni kezdje azokat [κινοῦντες τὸν νοῦν πρὸς 

ζήτησιν αὺτῶν], és miután nem találja, nagyot csalódik, és elveszíti a lelkesedését; de 

amikor a szellem ‘nekiáll’ az imának [ἡνίκα δὲ στῇ εἰς προσευχήν], emlékeztetik a keresett és 

emlékezetébe idézett dolgokra, hogy a szellem – elgyöngülve vagy felfuvalkodva az ilyen 

dolgok megismerésére irányuló vágytól – abbahagyja a jógyümölcsű imát [ἵνα χαυνωθεὶς ὁ 

νοῦς πρὸς γνῶσιν αὐτῶν ἀπολέσῃ τὴν εὔκαρπον προσευχὴν]. 

11. Az ima idejében törekedj arra, hogy a szellemed üresen és szótlanul megálljon, s így képes 

leszel imádkozni [Ἀγωνίζου στῆσαι τὸν νοῦν σου κατὰ τὸν καιρὸν τῆς προσευχῆς κωφὸν καὶ 

ἄλαλον, καὶ δυνήσῃ προσεύξασθαι]. 

12. Amikor kísértéssel, sértéssel találkozol, vagy megharagszol és felindulsz, hogy bosszút állj, 

vagy hogy kitörj valamilyen szavakban, akkor jusson eszedbe az ima [μνήσθητι τῆς προσευχῆς] 

s a vele kapcsolatos ítélet [felelősség], és rögtön elnyugszik a benned keletkező rendetlen 

mozgás [ἡ ἔν σοι ἄτακτος κίνησις ἠρεμήσει]. 

13. Mindaz, amit csak a veled szemben igazságtalan felebarátodon való bosszúállás végett  

teszel, az ima idején [ἐν καιρῷ προσευχῆς] botránnyá változik veled szemben. 

14. Az ima a szelídség és a haragtól való mentesség [ἀοργησίας] gyermeke. 

15. Az ima az öröm és a hálaadás terméke [εὐχαριστίας πρόβλημα]. 

16. Az ima a szomorúságtól és a kedvetlenségtől [ἀθυμίας] való védelem. 
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17. Miután elmentél, add el, amid van, és add a koldusoknak, s miután fölvetted a keresztedet, 

tagadd meg önmagad, hogy képes légy zavartalanul imádkozni [ἀπερισπάστως προσεύχεσθαι]. 

18. Ha dicséretesen akarsz imádkozni, tagadd meg önmagad jó időben, és tanulmányozz 

rendkívüli dolgokat az ima végett [?]. 

19. Ami gyötrelmet elviselve keresed a bölcsességet [φιλοσοφήσῃς], annak gyümölcsét 

megtalálod az ima idejében. 

20. Miközben arra törekedsz, hogy úgy imádkozz, ahogyan kell, ne keserítsd meg a lelked, mert 

ha megkeseríted, akkor hiába igyekezel. 

21. Küldd el az ajándékodat – így szól – az áldozóoltár elé, s elmenvén előbb békülj ki 

felebarátoddal, és akkor fogsz zavartalanul imádkozni [προσεύξῃ ἀταράχως]; mert a 

sérelmekre való emlékezés elhomályosítja az imádkozó vezérlő értelmét [τὸ ἡγεμονικὸν τοῦ 

προσευχομένου], s elsötétíti az ilyen ember imáit. 

22. Akik fájdalmakat s rosszra való emlékezéseket halmoznak önmagukra, s imádkozni akarnak, 

hasonlatosak azokhoz, akik vizet mernek, és feneketlen hordóba töltik. 

23. Ha hosszútűrő [ὑπομονητικός] vagy, akkor mindig örömmel fogsz imádkozni. 

24. Amennyiben kellően imádkozol, olyan dolgokkal fogsz találkozni, hogy teljesen jogosnak 

fogod gondolni, ha megharagszol [τῷ θυμῷ χρήσασθαι]; de az indulat [θυμός] a felebarát ellen 

egyáltalán nem jogos; mert ha keresed, akkor felfedezed, hogy indulat nélkül [δίχα θυμοῦ] is 

el lehet helyesen intézni a dolgot; minden eszközzel azon légy tehát, hogy ne fogjon el a harag. 

25. Vigyázz, hogy miközben úgy véled: valaki mást gyógyítasz, nehogy magad gyógyíthatatlan 

légy, s torlaszt állíts az imád útjába. 

26. Ha tartózkodsz az indulattól [θυμοῦ], kíméletre lelsz majd, és okosnak [φρόνιμον] 

mutatkozol a gőgre csábító [dolgokkal] szemben, és az imádkozók között leszel. 

27. Az indulat [θυμοῦ] ellen felszerelkezve, a vágyat [ἐπιθυμίας] nem fogod eltűrni soha; mert ez 

anyagot ad az indulatnak, emez pedig zavarja a szellemi tekintetet [τὸν νοερὸν ὀφθαλμὸν], 

amennyiben károsítja az ima állapotát [τὴν κατάστασιν τῆς προσευχῆς]. 

28. Ne csak a külső testhelyzetekkel imádkozz, hanem fordítsd szellemedet az ihletett 

imádság észlelése felé nagy félelemmel [τρέπε τὸν νοῦν σου εἰς συναίσθησιν πνευματικῆς 

προσευχῆς μετὰ πολλοῦ φόβου].
351
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29. Egyes esetekben azért nem fogsz imádkozni, mert gyorsan álltál neki az imának, más 

esetekben azért nem fogsz elérni a célba, mert túlságosan erőlködsz – [mindez] avégett [van], 

hogy ha még jobban keresel, s megkaptad[, amit kerestél], sértetlen legyen a siker/erény 

[κατόρθωμα]. 

30. Ha hirtelen angyal jelenik meg, minden gyötrőnk eltávozik, és a szellem nagy 

megkönnyebbülésben van [εὑρίσκεται ὁ νοῦς ἐν πολλῇ ἀνέσει], amennyiben ‘egészségesen’ 

imádkozik; máskor viszont, ha a habituális háborúság ‘ránk fekszik,’ küzd a szellem [πυκτεύει ὁ 

νοῦς], és nem lehetséges felemelkednie, mert eleve átveszi a tarka indulatok minőségeit 

[προπεποίωται γὰρ τοῖς ποικίλοις πάθεσιν], azonban ha jobban keres, akkor talál, s ha  

erőteljesen kopogtat, kinyílik előtte az ajtó. 

31. Ne imádkozz azért, hogy megvalósuljanak az akarataid [τὰ σὰ θελήματα]; mert egyáltalán 

nincsenek összhangban Isten akaratával [τῷ θελήματι τοῦ Θεοῦ], hanem inkább amint 

tanítottak, úgy imádkozz , mondván: „Legyen meg a Te akaratod bennem;” de minden 

dologban is tőle kérd a jót és a lélek számára előnyöset, Te viszont egyáltalán nem ezt  

keresed. 

32. Imádság közben sokszor kértem magamnak, hogy legyen nekem az, ami szépnek tűnt  

nekem, és ragaszkodtam a kérésemhez, értelmetlenül kényszerítve Isten akaratát [τὸ θέλημα 

τοῦ Θεοῦ], s nem adva meg neki [azt], hogy azt juttassa [nekem], amiről ő tudta, hogy inkább 

hasznos; és amikor megkaptam [azt, amit én akartam], akkor később nagyon bosszankodtam, 

amiért inkább a magam akaratának teljesülését kértem; mert amikor eljött az a dolog, nem 

olyannak találtam, mint gondoltam. 

33. Mi más jó, mint az Isten? Adjuk tehát neki oda mindenünket, és jó lesz nekünk; mert aki 

minden tekintetben jó, az jó ajándékok adója is. 

34. Ne úgy terjeszd elő a kérésedet, ajtóstul rontva a házba [εὐθέως], mint aki elméletben 

már meg is szerezte magának, amit kért [ὡς ἐν δυνάμει κομιζόμενος]; mert mi magasabbrendű 

az Istennel való társalgásnál [ἀνώτερον τοῦ τῷ Θεῷ προσομιλεῖν], és az Ővele való együttlét 

általi elragadva levésnél [τῇ πρὸς αὐτὸν συνουσίᾳ περισπᾶσθαι]? 

35. Az imádság a szellem felmenetele Istenhez. [Προσευχή ἐστιν ἀνάβασις νοῦ πρὸς Θεὸν.] 

36. Ha imádkozni vágysz, mondj le mindenekről [ἀπόταξαι τοῖς σύμπασιν], hogy a mindenséget 

örököld. 
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37. Imádkozz először azért, hogy megtisztulj a szenvedélyektől [περὶ τοῦ καθαρθῆναι τῶν 

παθῶν], másodszor azért, hogy védve légy a tudatlanságtól, harmadszor pedig azért,  hogy 

[védve légy] minden kísértéstől [πειρασμοῦ] és elhagyatástól.
352

 

38. Az imában egyedül az igazságosságot keresd és az uralkodást, tehát az erényt [τὴν 

βασιλείαν, τουτέστι τὴν ἀρετήν] és a tudást, és minden más elibéd lesz téve. 

39. Igazságos dolog nem csupán a saját megtisztulásunkért imádkozni, hanem minden rokon 

élőlényért [ὁμοφύλου], hogy az angyali módot utánozd. 

40. Vigyázz, hogy valóban Isten mellé álltál-e [παρέστηκας ἐν τῇ προσευχῇ σου] a te 

imádságodban, vagy engedsz az emberek dicséretének, és ezekre a dolgokra törekszel  

vadászni [τούτων † θηρᾷν † ἐπείγῃ], miközben mint fedezéket használod az ima kimutatását.
353

 

41. Akár testvéreiddel imádkozol, akár egyedül [κατὰ μόνας], iparkodj nem szokásból, hanem 

érzéssel [μὴ ἔθει, ἀλλὰ αἰσθῆσει] imádkozni. 

42. Az imádság éthosza az istenfélelemmel és bűnbánattal s lelki fájdalommal való meditáció 

a tévedések megvallása során hangtalan sóhajtozás kíséretében. [Ἦθος ἐστὶ προσευχῆς σύννοια 

μετ’ εὐλαβείας καὶ κατανύξεως καὶ ὀδύνης ψυχῆς ἐν ἐξαγορεύσει πταισμάτων μετὰ στεναγμῶν 

ἀφώνων.] 

43. Ha szellemed épp az imádság idején körülnéz , akkor semmiképp se magányosan 

imádkozik, hanem a világhoz is tartozik [ἒτι κοσμικός ἐστι], amennyiben a külső színteret 

díszíti. 

44. Amikor imádkozol, nagy erővel védd emlékezetedet [μνήμην], nehogy a szokásos dolgait 

elibéd tegye, hanem [az ima Isten felé való] törekvésének ismerete felé mozgasson téged [πρὸς 

τὴν γνῶσιν τῆς παρατάσεώς σε κινῇ]; mert a szellemet általában megtámadja az emlékezet 

[πέφυκε συλᾶσθαι ὁ νοῦς ὑπὸ τῆς μνήμης] az ima idején. 

45. Vagy régi dolgok megjelenítéseit [φαντασίας] tereli hozzád az emlékezet [ἡ μνήμη], amikor 

imádkozol, vagy új gondolatokat [φροντίδας], vagy zaklató lény látványát [πρόσωπον 

λελυπηκότος]. 

46. Az ördög nagyon irigykedik az imádkozó emberre, s minden eszközt felhasznál arra, hogy 

ártson az ember céljának; ezért a dolgok gondolatait folytonosan mozgatja az emlékezeten át 

[οὐ παύεται οὖν τὰ νοήματα κινῶν τῶν πραγμάτων διὰ τῆς μνήμης], és minden szenvedélyt 
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folytonosan felkelt a húson át [ὅλα τὰ πάθη ἀναμοχλεύων διὰ τῆς σαρκός], hogy képes legyen 

megbéklyózni az ember legnemesebb futását és az Isten felé való elragadtatását [ἵνα 

ἐμποδίσαι δυνηθῇ... τῇ πρὸς Θεὸν ἐκδημίᾳ]. 

47. Amikor a leggonoszabb démon sok cselekedete ellenére sem tudja megbéklyózni a buzgó 

ember imádságát, akkor egy kicsit ellanyhul, s azután is bosszút áll azon, aki már imádkozott; 

mert vagy haragra lobbantva [az imádkozót,] eltünteti az imából összeforrott kiváló 

lelkiállapotot [τὴν ἐκ τῆς εὐχῆς συγκροτουμένην ἀρίστην κατάστασιν], vagy valamely nem 

racionális gyönyörre [ἡδονήν τινα ἅλογον] ingerelve megsérti a szellemet [ὑβρίζει τὸν νοῦν]. 

48. Ha úgy imádkoztál, ahogyan helyes, számíts arra, ami nem helyes,
354

 és állj meg férfiasan, 

őrizve eredményeidet [φυλάττων τὸν καρπόν σου]; mert kezdettől fogva erre rendeltettél 

[ἐτάχθης], munkálkodni és őrizni; ha tehát munkálkodtál, ne hagyd őrizetlenül fáradozásod 

gyümölcsét [μὴ... ἐάσῃς ἀφύλακτον τὸ πονηθέν]; de ha mégis így teszel, semmi hasznot nem 

hajtottál az imádságoddal. 

49. Minden háborúság közöttünk és a tisztátalan szellemek [ἀκαθάρτων πνευμάτων] között 

nem más okból történik, mint az ihletett imádság miatt [περὶ πνευματικῆς προσευχῆς]; mert ez 

az ő számukra nagyon ellenséges és súlyos, a mi számunkra viszont megváltó [σωτήριος] és 

kellemes. 

50. Miért akarja  a démonok  révén [τοῖς δαίμοσι] előidézni  bennünk  a falánkságot 

[γαστριμαργίαν], a paráznaságot [πορνείαν], a haragot [ὀργήν] és a sérelemre való emlékezést 

[μνησικακίαν], valamint a többi szenvedélyt [τὰ λοιπὰ πάθη]? Azért, hogy a szellem ezek 

miatt elérzéketlenedvén [παχυνθεὶς ὁ νοῦς], ne tudjon úgy imádkozni, ahogyan kell; mert az 

értelem nélküli [lélek]rész szenvedélyei [τὰ... τοῦ ἀλόγου μέρους πάθη], ha egyszer feltámadtak, 

nem engedik a szellemet értelmesen mozogni [οὐκ ἐᾷ αὐτὸν λογικῶς κινεῖσθαι] és Isten Igéjét 

keresni [τὸν Θεοῦ Λόγον ἐπιζητεῖν]. 

51. Az erényeket a létrejött dolgok logosai révén érjük el, ezeket pedig az őket létesítő Úr révén, 

Ő pedig az ima állapotában szokott megjelenni. 

52. Az ima állapota az indulatmentes habitus, mely a legmagasabb rendű szerelem révén a 

szellemi magasságba ragadja a filozófus és szellemi észt [Κατάστασίς ἐστι προσευχῆς ἕξις 

ἀπαθὴς, ἔρωτι ἀκροτάτῳ εἰς ὕψος νοητὸν ἁρπάζουσα τὸν φιλόσοφον καὶ πνευματικὸν νοῦν]. 
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53. Nemcsak a lelki fellobbanástól [θυμοῦ] s a megkívánástól [ἐπιθυμίας] kell elkezdenie 

megszabadulni az imádkozni vágyónak, hanem az indulatos gondolattól is [ἐμπαθοῦς νοήματος]. 

54. Aki szereti Istent, az mindig Ővele van mint Atyával, s elhárít minden indulatos 

gondolatot. 

55. Az indulatmentesség nem elégséges az igazi imához [oὐχ ὁ ἀπαθείας τετυχηκὼς, ἤδη καὶ 

προσεύχεται ἀληθῶς], mert a csupasz gondolatokban is lehet olyasmi, ami kutatásra 

ösztönözve távol tart Istentől. 

56. Amikor az ész nem időzik a dolgok puszta gondolatainál, akkor még nem foglalta el az 

imádság helyét; mert a dolgok szemléletében így is meg tud maradni, és tud a velük kapcsolatos 

érvelésekről elmélkedni, mivel emezek – még ha csupán üres szavak is – mégis rányomják 

bélyegüket az észre (amennyiben dolgokra irányuló  szemléletek), és messzire elűzik azt 

Istentől. 

57. Az észnek nem elég a testi természet szemlélete  fölé kerülni [κἂν ὑπὲρ τὴν θεωρίαν τῆς 

σωματικῆς φύσεως ὁ νοῦς γένηται], mert ez még nem Isten helye, hanem a szellemi dolgok 

ismeretéé [δύναται γὰρ ἐν τῇ τῶν νοητῶν εἶναι γνώσει]. 

58. Ha imádkozni akarsz, akkor Istenre van szükséged, aki imát ad az imádkozónak; hívd 

tehát Őt úgy, hogy azt mondod: „Szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod,” 

tehát ‘a Szentlélek  és a Te Egyszülött  Fiad;’ mert így tanította, amikor azt mondta, 

hogy Szentlélekben is igazságban imádjuk az Istent, tehát az Atyát, mivel e három is – Isten. 

59. Aki Lélekben és igazságban imádkozik, az már nem a teremtményekből kiindulva tiszteli 

az Alkotót, hanem Belőle magából kiindulva énekli meg Őt. 

60. Ha teológus vagy, őszintén fogsz imádkozni, és ha őszintén imádkozol, akkor teológus 

vagy. 

61. Amikor az ész az Isten iránti vágy révén egy kicsit mintegy kimegy a hústestből [ὅταν 

ὁ νοῦς σου τῷ πολλῷ πρὸς τὸν Θεὸν πόθῳ κατὰ μικρὸν οἷον ὑπαναχωρεῖ τῆς σαρκὸς], és 

eltelik áhítattal [εὐλαβείας] és örömmel, akkor közelítette meg az ima határait. 

62. A Szentlélek megszállja az észt [ἐπιβαίνει αὐτῷ], és megsemmisíti az érvelések vagy 

gondolatok hadát. 
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63. Isten nem az érzékeinken keresztül hat ránk, hanem közvetlenül tesz tudást az észbe [ὁ δέ 

γε Θεὸς... αὐτῷ τῷ νῷ ἐπιβαίνει, καὶ ἐντιθεὶς αὐτῷ γνῶσιν], és így az ész révén enyhíti a test 

rossz kevercsét.
355

 

64. Senki sem mentes az őrjöngéstől, aki szereti az őszinte imádságot , de ugyanakkor 

haragszik, vagy felidézi a rossz emlékeit; mert hasonló ahhoz, aki élesen akar látni, de 

megvakítja önmagát.  

65. Isten az imádságban közel jön, és együtt megy velünk [ἵνα ὁ Θεὸς ἐγγίσας συμπορεύσηταί 

σοι]. 

66. Az önmagában vett Istennek imádság közben ne tulajdoníts alakot [μὴ σχηματίζῃς τὸ Θεῖον 

ἐν ἑαυτῷ προσευχόμενος], és ne hagyd, hogy eszed Őneki valamilyen alakot tulajdonítson, 

hanem az anyagtalan ésszel közelíts az anyagtalanhoz [ἄϋλος τῷ ἀΰλῳ πρόσιθι]. 

67. Istennek nincs se mennyisége, se alakja [ἄποσον δὲ τὸ Θεῖον, καὶ ἀσχημάτιστον]. 

68. A démon tesz alakot az észbe Istenről. 

69. Az észt imádság idején védeni kell a gondolatoktól, és meg kell maradni a nyugalomban 

[στῆναι ἐπὶ τῇ οἰκείᾳ ἠρεμίᾳ]. 

70. Az ima a gondolatok elvetése [προσευχὴ γάρ ἐστιν ἀπόθεσις νοημάτων]. 

71. Megkötözve nem lehet futni, és indulatos gondolatokkal nem lehet imádkozni.
356

 

72. Amikor aztán az ész tisztán, tévelygés nélkül és őszintén imádkozik, akkor már nem balról 

lopakodnak hozzá az ördögök, hanem jobbról: eléje csempészik Isten nagyszerűségét [δόξαν] és 

valamiféle, az érzékek számára kedves formában való megjelenését [σχηματισμόν], hogy azt 

gondolja, hogy tökéletesen elérte az ima célját. De ez – mint egy csodálatos és tudós férfi 

mondotta – a hiúság indulatából születik, és az ördög hatására, aki megérinti az agy tájékát, és 

az ereknél fogva rángatja. 

73. A démon az ész körüli fényt megtévesztően mozgatva hamis istenképzeteket kelt bennünk. 

74. Az Isten angyala viszont pontosan az ellenkező működést idézi elő bennünk: az ész fényét 

tévelygés nélkül hagyja működni. 

75. Hogy az Apokalipszis angyala tömjént hoz a szentek imáihoz, az az angyal révén működő 

kegyelmet jelenti, mert ez az igaz ima ismeretét adja meg, úgyhogy az ész azután már minden 
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rázkódástól, kedvetlenségtől és negligenciától mentes [γνῶσιν γὰρ ἐμποιεῖ τῆς ἀληθοῦς 

προσευχῆς, ὥστε ἑστάναι λοιπὸν ἐκτὸς παντὸς κλόνου, ἀκηδίας τε, καὶ ὀλιγωρίας τὸν νοῦν]. 

76. Azt mondják, hogy a szentek imái a tömjéntartó edények, melyeket huszonnégy agg hordoz. 

77. Az Apokalipszisben a fiola az Isten iránti barátságot, azaz a teljes szellemi szeretetet 

jelenti [τὴν πρὸς Θεὸν φιλίαν, ἤτοι τὴν τελείαν καὶ πνευματικὴν ἀγάπην], melyben az 

imádság a Szentlélekben és igazságban működik. 

78. Amikor úgy véled, hogy nem szorulsz rá a könnyekre az imádban a bűneid miatt, akkor 

lásd, milyen messzire kerültél Istentől, jóllehet minden körülmények között Benne kellene 

lenned – és csak annál forróbban fogsz sírni. 

79. Amikor ráismersz a rád vonatkozó mértékekre, akkor bizony édes szomorúság fog eltölteni, 

és szerencsétlennek fogod tartani önmagadat , ahogyan Ézsaiás, mivel tisztátalan vagy, és 

tisztátalanok ajkaid, és ugyanilyen nép között élsz – és mégis veszed a bátorságot a Seregek 

Ura elé állni. 

80. Ha helyesen imádkozol, akkor nagy bizonyosságot fogsz találni, s angyalok jönnek veled, 

és megvilágítják a keletkező dolgok elveit [τοὺς λόγους τῶν γινομένων φωτιοῦσι]. 



182 

 

2. 

Hitvalló Szt. Maximos: 13. opusculum (626-627)
357

 

Krisztus két természetéről 

 

1. Areios megvallja a három személyτ [ὑποστάσεις], de tagadja az egységet [μονάδα], és nem 

nevezi egylényegűnek [ὀμοούσιον] a Szent Háromságot. Sabellios ellenben az egységet vallja 

meg, de a Háromságot tagadja, mert azonosnak tartja az Atyát és a Fiút és a Szent Szellemet; 

Isten egyháza azonban az egységet is megvallja, és a háromságot is hirdeti. Makedonios az 

Areios által vallottakhoz hasonló dolgokat tisztel, mert feltételezi, hogy a Szent Szellem  

teremtmény [κτίσμα]; az egyház ellenben azt tanítja, hogy a Szent Szellem egylényegű az 

Atyával és a Fiúval, és állítja isteni mivoltját. Hasonlóképpen, Nestorios a Szent Háromság 

egyik személyében állítja a természetek különbségét [φυσικὴν διάφοραν], de az egyesülést 

nem vallja meg, mert nem mondja, hogy személyi egyesülés történt. Eutychés pedig 

megvallja az egyesülést, de a lényegek különbségét tagadja, és a természetek összeolvadásáról 

beszél. Az egyház ezzel szemben tanítja úgy a személyi uniót a szétválaszthatatlanság miatt 

[ἀδιαίρετον], mint a lényegek különbségét az összeolvadás lehetetlensége miatt [ἀσύγχυτον]. 

2. A legteljesebb egyesülésben miként van azonosság is meg másság is? Azaz a lényegek  

azonossága és az arculatok [προσώπων] mássága, és fordítva. Így a Szentháromságban a 

lényeg azonossága [ταυτότης οὐσίας] van és az arculatok mássága, elvégre egyetlen lényeget 

vallunk meg, de három személyt. Az ember esetében viszont az arculat azonos, de különbözőek 

a lényegek, mert bár egy az ember, más a lélek lényege, és más a hústest [σάρξ] lényege. 

Amiként Krisztus Urunkban is van: az arculat azonos, a lényegek különböznek, mert bár 

egyetlen az arculat avagy a személy, mégis más lényegű az istenség, és más lényegű az  

emberség. Hisz amiképp lehetetlen megvallani a Szentháromság egységét [ἕνωσιν] anélkül, 

hogy ne beszélnénk a különbségről is, úgy elkerülhetetlenül szükséges a Szentháromság egyik 

személyének esetében is hirdetni az egységet is és a különbséget is.  

3. Hisz amiként nem ugyanazon terminusok révén fejeződik ki a Szent Háromságban az  

egység és a különbség – amennyiben a három személy állítása révén a különbség, az egyetlen 

lényeg megvallása révén  az egység jut kifejezésre  –, úgy a Szent Háromság egyik 

személyében is a két természet felismerése révén valljuk meg a különbséget, és az egyetlen 

összetett személy hirdetése révén az egységet. 
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4. Hisz ahogyan Areiost sem azért átkozzuk meg, mert a Szent Háromságban a hypostatikus 

különbséget hirdeti, hanem mert nem állítja a természet egységét, úgy Nestoriost sem azért 

átkozzuk meg, mert elismeri a Felkentben a természetek különbségét, hanem mert nem állítja 

a személyi uniójukat. 

5. Amiként Sabelliost sem azért átkozzuk meg, mert hirdeti a Szent Háromságban a természet 

egységét, hanem mert nem állítja a személyek különbségét, úgy Eutychést  sem azért 

átkozzuk, mert ne állítaná a Felkentben a személyi  uniót, hanem mert nem ismeri a 

természetek különbségét. 

6. A Szent Háromságban levő személyi különbséget és a Sze nt Háromság egyik  

személyében levő természetek különbségét nem az érzékelésben lévőnek kell mondani,  

hanem az értelem szemeivel kell megismerni. S hogyan lehetséges az, hogy a Szent Háromság 

esetében kimondjátok a három személyt a személyi különbség miatt, de a Szent Háromság 

egyik személyében nem neveztek meg két természetet egyetlen személyben a természetek 

különbsége miatt? 

7. Ahogyan a Szentháromságban az egylényegűség miatt egyetlen lényegről, és a  

másszemélyűség [ἐτερουπόστατον] miatt három személyről beszélsz, úgy mondj az Ige és a 

hús máslényegűsége [ἑτεροούσιον] miatt két lényeget, és miután nem rendelkezik mindegyik 

saját személlyel, ezért egyetlen személyt.  

8. Ahogy a Szent Háromságban az egyetlen lényeget nem a három személy összefolyására 

[συγχύσει] értjük; se a három személyt az egyetlen lényeg megszüntetésére; úgy a Szent 

Háromság egyik személyében az egyetlen személyt sem a két természetének összefolyására 

mondjuk, és a két természetet sem az egyetlen személy kettéválasztására. 

9. Aki a természetek különbsége miatt nem fogadja el a személy egységét Krisztusban, az 

nesztoriánus; és aki nem ismeri el a személy egységében a természetek különbségét, az  

eutycheánus; aki viszont a személy egységét is és a természetek különbségét is hirdeti a Szent 

Háromság egyik személyében, az a királyi és gáncstalan hitet erősíti. 

10. Aki tehát különbséget és egységet is állít a Felkentben, az se a különbséget nem szünteti 

meg, se az egységet nem olvasztja egybe. Mert még az isteni Cirill is megátkozza azokat, akik 

a különbség miatt eltüntetik a személyi uniót; és az egyetemes zsinat megátkozza azokat, akik 

a személyi unió miatt eltörlik a természetek különbségét a Szent Háromság egy személyében. 
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3. 

Hitvalló Szt. Maximos: 18. opusculum (626-633)
358

 

Egyesülések definíciói 

 

A lényegi egyesülés a személyekre [ὐποστάσεων] vonatkozik, tehát az individuumokra 

[ἀτόμων]. 

A személyi egyesülés a lényegekre [οὐσίων] vonatkozik, tehát a lélekre és a testre. 

A relatív egyesülés [κατὰ σχέσιν ἕνωσις] a szándékokra [γνωμών]
359

 vonatkozik, melyek 

egyetlen akaratban [θέλημα] egyesülnek.
360

 

Az egymás mellé tétel értelmében vett egyesülés a deszkákra vonatkozik.
361

 

Az illeszkedő egyesülés a kövekre vonatkozik.
362

 

A keveredés értelmében vett egység a folyadékokra vonatkozik: borra, vízre és az ilyenekre. 

Az összegyúrás értelmében vett egyesülés a száraz dolgokra és a folyadékokra vonatkozik, a 

búzalisztre és a vízre. 

Az összeolvadás értelmében vett egyesülés [κατὰ σύγχυσιν ἕνωσις] a megolvasztott dolgokra 

vonatkozik, a viaszra és szurokra és az ilyenekre. 

A felhalmozódás értelmében vett egyesülés a száraz dolgokra vonatkozik, a gabonára és 

árpára és az ilyenekre.
363
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 A gnómé itt feltehetőleg még nem a későbbi terminologikus értelemben (‘belső törekvés, a megfontolás 
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Az összecsomósodás értelmében vett egyesülés [vagy: koagulálódás értelmében vett 

egyesülés] az előbb kivett, azután visszarakott dolgokra vonatkozik – így például a tűzből 

kivett és utána visszatett fáklyára. 

A lényegi egyesülés [κατ’ οὐσίαν ἕνωσις] a különböző személyűek esetében van. 

A személyi egyesülés [καθ’ ὐπόστασιν ἕνωσις] a különböző lényegűek esetében van. 
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4. 

Hitvalló Szt. Maximos: A Miatyánk rövid magyarázata (részlet, 628-630)
364

 

 

Magát Isten-óvta Uramat fogadtam, aki az Ő teljesen áldott szavai révén megjelent mellettem, 

s aki mindig jelen van, és szelleme révén egyáltalán nem is képes távol lenni, másfelől pedig 

erénye bősége révén Istenhez illő módon nem utasítja el, hogy együtt legyen a szolgáival, és 

amely okból Isten adta [Őt] a természetnek[, abból az okból szintén nem utasítja el]. 

Minélfogva miután megcsodáltam leereszkedésének nagyságát, vággyal egyesítetté tettem az 

iránta érzett félelmemet, s e kettőből: félelemből s vágyból egyetlen szeretetet állítottam 

össze, amely tiszteletből és jóindulatú szeretetből állt egybe, nehogy gyűlöletté váljon a 

félelem, amennyiben nem vegyül hozzá vágy, illetve megvetéssé a vágy, ha az okos félelem 

nem társul vele, hanem belső törvényként mutatkozzék meg a kedveléssel találkozó szeretet, 

olyan törvényként, mely minden, természet szerint rokon dolgot barátivá tesz, s amely a 

jóindulat révén leigázza a gyűlöletet, a tisztelet révén pedig eltávolítja a megvetést; melyről – 

úgy értem: a félelemről a boldog Dávid felismerte, hogy mindenek közül leginkább  

alkotóeleme az isteni szeretetnek, s ezért így szól: „Szent az Úr iránti félelem, amennyiben 

megmarad mindörökké,” nyilván mivel tudta, hogy másfajta az a félelem, amelyik vádak  

hatására áll össze, és † amelyik büntetésre szorul; hiszen emez eltávozik, amennyiben a  

szeretet jelenléte révén teljesen megsemmisül, amiként saját szavaival mondja valahol a nagy 

evangélista, János: „a szeretet kitaszítja a félelmet,” amaz ellenben az igazi kedvelés  

törvényét jellemzi természet szerint, amennyiben a tisztelettel együtt megőrzi mindörökké a 

szentek számára Isten és egymás iránt a szeretet törvényét és moduszát teljesen romlatlanul. 

Tehát én is, mint mondottam, a vággyal kevervén az én uram iránti félelmet, a szeretet eme 

törvényét állítottam össze mind a mai napig, amennyiben egyfelől az írástól visszatartott 

a tisztelet, nehogy teret nyerjen a megvetés, másfelől azonban a jóindulat hajtott az írás felé, 

nehogy gyűlöletnek gondoltassék az írás teljes elutasítása. De nem azt írom meg – parancsra 

cselekedvén – amit gondolok (hiszen az emberek gondolatai alantasak, mondja az Írás),  

hanem azt, amit az Isten akar, és amit kegyelme által ad haszon keletkezése végett; mert mint 

Dávid mondja, „Isten akarata mindörökké megmarad, szívének gondolatai nemzetségről  

nemzetségre [megmaradnak]” – és itt az Isten és Atya akaratának talán azt az akaratot nevezi, 

amely a mi természetünk megistenülése [θεώσει] végett Egyszülött Fiának kimondhatatlan 
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önkiüresítésére [κένωσιν] irányult, mely akaratnak megfelelően minden korszak határát  

meghatározta [körülírta]; „szívének gondolatai” alatt pedig talán a Gondviselés és Ítélet 

gondolataira célzott, melyek szerint a jelenlegi és az eljövendő életünket mint különálló  

nemzetségeket bölcsen elrendezi, mindegyiknek megfelelően a működés megfelelő módját 

osztva ki. 

Ha valóban isteni szándék az emberi természet megistenülése, és ha az isteni meggondolások 

célja az emberi életben keresett dolgok elvezetése a végcéljukba, akkor hasznos megismerni, 

művelni s így megfelelő módon meg is írni az Úr imájának hatóerejét, miután az én uram is 

Istentől felindítva leginkább erre az imádságra emlékeztetett engem, amikor írt nekem, az ő 

szolgájának; amely imát az én szavaim alátámasztásául megtévén, kérem ezen ima tanítóját, 

mesterét, hogy nyissa fel az elmémet azon titkok megértésére, melyek ebben az imában vannak, 

s adjon összemérhető, hozzáillő kifejezést az elgondolt [vagy: megértett] dolgok világossá 

tételére. 

Mert vázlatosan tartalmazza a mondottakban lévő egész  értelmet vagy jelentőséget  

misztikusan elrejtve, vagy – hogy még jobban mondjuk – az elméjükre nézve egészségesek 

számára világosan  kinyilvánítva; mert mindazon dolgoknak, melyeknek a hús által 

megcselekvője lett a kiüresedett Ige, a kérését tartalmazza az ima szövege, amennyiben 

megtanít ama javakra törekedni, melyek adományozója igazság szerint egyedül az Isten és 

Atya a Fiú által, aki természet szerint közvetít a Szentlélekben, ha egyszer „Isten és 

emberek közötti közvetítő” az isteni apostol szerint az Úr Jézus, aki az emberek számára a hús 

révén világossá tette az ismeretlen Atyát, az Atyához pedig a Lelken keresztül odavezeti az 

embereket Önmagában kiengeszteltetve, akik kedvéért s miatt lett változások nélkül  

emberré, amennyiben számára és nagyságára nézve mérhetetlenül sok új misztérium  

cselekvője s tanítója lesz; amelyek közül szám szerint hét, a többinél átfogóbb misztériumot 

nagylelkűsége folytán ajándékozott az embereknek a jelek szerint, mely 7 misztérium  

hatóerejét – mint mondottam – misztikus módon magában foglalja az imádság jelentése, célja: 

1. a teológiát; 2. a kegyelmi adopciót [ὐιοθεσίαν ἐν χάριτι]; 3. az angyalokkal való 

egyenrangúságot; 4. az örök életben való részesülést; 5. a szenvedélymentesen önmaga felé 

hajló természet megújulását [ἀποκατάστασιν]; 6. a bűn törvényének feloldását; s 7. a rajtunk 

csalás útján erőt  vevő  gonosz zsarnokságának megszüntetését. Vegyük is szemügyre a 

mondottak igazságát! 

1. A teológiára maga a megtestesült isteni Ige tanít, amennyiben önmagában mutatja meg az 

Atyát és a Szent Szellemet; a teljes Atya és a teljes Lélek valóságosan benne volt ugyanis a 
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tökéletesen teljes Fiúban akkor is, amikor Ő már hússá lett, jóllehet az Atya és a Lélek nem 

váltak hússá: az Atya ugyanis jóváhagyta a hússá válást [σάρκωσιν], a Lélek együttműködött 

benne, a Fiú pedig maga hajtotta végre – mivel az Ige ekkor is eszes maradt és élő, és 

kizárólag az Atya s a Lélek által lényegében befogadott akkor is, amikor emberszeretetből 

végrehajtotta a hússal való alanyi egyesülést  [πρὸς τὴν σάρκα διὰ φιλανθρωπίαν τὴν καθ’ 

ὑπόστασιν ποιησάμενος ἕνωσιν]. 

2. A Fiú adja meg az adopciót, azáltal hogy a Szellem által a természetfeletti születést 

ajándékozza kegyelemből felülről, aminek Istennel együtt védelme és őrizete a születettek 

szabad választása [προαίρεσις], amely a nemes habitusa révén szereti a kapott kegyelmet, és 

a parancsolatok végrehajtása révén gondosan díszíti vagy megdicsőíti a kegyelemből kapott 

szépséget, s a szenvedélyektől való megszabadulás révén annyit igényelhet az istenségből, 

amennyire az Isten Igéje – kiüresítve magát a saját vegyítetlen dicsőségétől gondviselésszerűen 

akaratának megfelelően [κατὰ θέλησιν] – helyesen neveztetett emberré lettnek.  

3. Az angyalokkal egyenlően értékesekké tette az embereket, nemcsak azáltal, hogy  

amennyiben „kiengesztelte keresztjének vére által a mennyben lévőket és a földön lévőket,” 

és eltörölte a menny és föld közötti helyet megtöltő, szembenálló hatalmakat, megmutatta, 

hogy az isteni adományok elosztása tekintetében a földi és mennyei hatalmaknak egyetlen 

gyülekezete van, amennyiben az emberi természet nagy örömben a mennyei hatalmakkal  

egyesített akarattal, együtt zengi Isten dicsőségét, hanem azáltal is, hogy a felőlünk való  

gondviselés beteljesedése után is, a hozzávett testtel együtt felvétetvén a mennyet és a földet 

egyesítette önmaga révén, és a szellemi dolgokkal összeillesztette az érzékieket, és egynek 

mutatta a teremtett természetet, olyannak, hogy az hozzá van kötve az Ő részeinek kiválóságai 

révén erényben és az Első Ok ismeretének megfelelően Őhozzá magához, megmutatván, úgy 

vélem – ama dolgok által, melyek által titokzatos módon tökéletessé tette [a teremtett 

természetet] –, hogy az arány [vagy: értelem, λόγος] az elkülönült dolgok egyesítése, az arány 

vagy értelem hiánya pedig az egyesített dolgok elválasztása. S tanuljunk meg a arányra [vagy: 

értelemre] törekedni a gyakorlat révén, hogy ne csak az angyalokkal egyesüljünk erényünk 

szerint, hanem Istennel is egyesüljünk értelmi úton vagy szellemileg a létezők tagadása által. 

4. Isteni életben részesít minket, amennyiben eledellé tette magát, amint ezt tudja Ő maga, és 

azok, akik tőle olyan szellemi érzékelést kaptak, hogy ezen étel megízlelése révén tudják 

felismerésük által valóságosan, hogy „hasznos vagy egészséget adó az Úr,” amennyiben isteni 

minőség révén megistenülésbe változtatja át a belőle evőket [ποιότητι θείᾳ πρὸς θέωσιν 
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μετακιρνῶν τοὺς ἐσθίοντας], mivel nyilvánvalóan Ő az élet s a hatalom kenyere, és annak is 

nevezzük. 

5. Az emberi természetet visszaállítja önmagába [az emberi természetbe], nemcsak azáltal, 

hogy – miután Ő emberré lett – az akaratot [γνωμήν] szenvedélymentesen őrizte meg az 

[emberi] természetre való tekintettel és meghasonlás nélkül, és úgy, hogy maguk a keresztre 

feszítők iránt sem hagyta el egyáltalán a maga természetes ritmusát, sőt, ellenkezőleg, inkább 

választotta az élet helyett a keresztre feszítők érdekében halt halált, amint ezt mutatja a 

szenvedés önkéntessége is, amit megerősített a szenvedő személy emberbarát habitusa; hanem 

azáltal is, hogy eltörölte a gyűlöletet, amennyiben hozzászegezte a kereszthez a bűn kézjegyét, 

mely miatt a természet tűzszünet nélküli háborút viselt önmaga ellen, és amennyiben a messze 

lévőket és a közel lévőket egyaránt hívta, ti. a törvény alatt lévőket és a törvényen kívülieket, 

és a kerítés válaszfalát eltüntette, hiszen a parancsolatok törvényét tanításokban magyarázta, a 

kettőt egyetlen új emberré teremtette, békét csinálva és kiengesztelve minket önmaga révén az 

Atyával és egymással, mivel akaratunk már nem áll szemben a természet logosával, hanem 

amint a természetünkre, úgy az akaratunkra nézve is immár változhatatlanok vagyunk. 

6. Tisztává teszi a természetet a bűn törvényétől, amennyiben nem engedte, hogy az Ő mi 

miattunk történt hússá válását [σαρκώσεως] a gyönyör irányítsa; mert a fogantatása paradox 

módon mag nélküli lett, és természet felettien szűzi a szülése, amennyiben a megszült Isten 

az anyjára ráerősítette a szüzesség kötelékeit a természeten túl a születése révén, és az egész 

természetet megszabadította az uralkodó törvény hatalmától az akarattal rendelkező  

élőlényekben, akik földi tagjaik érzékelés terén való mortifikációja által imitálják az Ő  

szabadon választott halálát – mert szabadoké és nem szolgáké a megváltás misztériuma. 

7. Megszünteti a rajtunk megtévesztés által uralkodó gonosz zsarnokságát, mert az Ádámban 

legyőzött húst a gonosz ellen pajzsként maga elé vetette, és győzött, hogy megmutassa,  

hogy a korábban legyőzött hús a halálhoz húzta [fem.=a hús] a húzót [masc.=a gonosz vagy 

a halál maga], és a természetes halál által szétzúzta [fem.=a hús] annak [=a gonosz] életét, és 

annak számára méreggé [hánytatószerré] válik, avégett hogy mindenkit, akit „ereje teljében 

elnyelt” [a gonosz], mert „nála volt a halál ereje,” kihányjon; [és hogy megmutassa, hogy] az 

emberi nem számára viszont életté válik [a hús], olyan életté, amely az egész természetet mint 

egy tömeget az élet feltámadása felé taszítja – amely természet érdekében leginkább lesz 

emberré az Ige, jóllehet Isten (ami valóban különös dolog és hír), s mely természet érdekében 

a hús halálát önszántából elfogadja. 
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Azt fogjuk találni, hogy – mint mondottam – az ima szövege mindezen dolgok kérését 

tartalmazza. 

Mert az Atyát és az Atya nevét és az országot említi, s viszont, az imádkozót ezen Atya  

kegyelmi fiaként állítja elénk; azt kéri, hogy a mennyei és a földi lények egy akarattal  

legyenek; előírja, hogy kérjük a mindennapi kenyerünket; törvényül szabja meg az emberek 

számára a kiengesztelődést [καταλλαγήν], és a megbocsátás s a bocsánatkérés révén 

összeköti önmagával a természetet, amelyet nem darabol fel az akarat különbözése; az t 

tanítja, hogy kérjük a kísértésbe való belemenés eltávolítását mint a bűn törvényének  

eltávolítását, és tanácsolja a gonosztól való megmentetést. 

Szükséges volt ugyanis, hogy a javak önálló megcselekvője és adományozója egyszersmind 

tanító is legyen, tudniillik a benne hívő és az Ő hús általi útmutatását utánzó tanítványok 

számára az ezen életre vonatkozó útmutatásokat az imádság szavaiként megadó, mely szavak 

által hírül adta a bölcsesség s a titkos tudás Benne generikusan fennálló kincstárait, nyilván 

ezek élvezetére hajtva azok vágyát, akik kérnek [imádkoznak]. 

Úgy vélem, az Írás azért nevezte imádságnak ezt a tanítást, mert tartalmazza az emberek 

számára Isten által kegyelemből adott adományok kérését; mivel Isten-ihlette atyáink így 

értekeztek meghatározást adva az imádságról, amennyiben azt mondták, hogy az ima  

ama dolgok kérése, melyeket Isten önmagához illően meg szokott adni az embereknek;  

amiként a fogadalomtételt pedig úgy határozták meg mint megígérését vagy bejelentését ama 

dolgoknak, melyeket az Istent helyesen szolgáló emberek visznek neki, s eközben sokszor az 

Írást állították tanúul a saját érvelésük mellé, mint például azt, hogy „ígérjetek és adjatok az 

Úrnak, ami Istenünknek;” és „amit megígértem, megadom Neked, Megváltómnak, az Úrnak,” 

amelyek a fogadalomtételről [vagy felajánlásról] szólnak; illetve ezek: „s imádkozott Anna 

az Úrhoz, mondván: Uram, Adonáj, Elói Sabaóth, ha” meghallgatván meghallgatnád  

„szolgálólányodat, s adnád” nekem „a méh gyümölcsét [=gyermeket],” és „imádkozott  

Ezékiás, királya Júdának, és Ézsaiás, Ámós fia, a próféta, az Úrhoz,” és „amikor  

imádkoztok, ezt mondjátok: „Mennyei atyánk,” amit az Úr mondott a tanítványoknak,  

amennyiben a fogadalom a parancsolatok megtartása lehet, az imádkozó személy  

cselekedettel megerősített elhatározásának megfelelően; az imádság viszont arra irányuló 

kérés, hogy a parancsolatokat megőrzött személy megváltozzon a megnevezett javak [szép és 

helyes dolgok] irányába; vagy még inkább, a fogadalom az erény próbatétele, amit Isten  

legszívesebben fogad felajánlásként, az ima pedig az erény jutalma, amit Isten a  

legszívesebben ad cserébe. 
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Tehát miután bizonyítottuk, hogy az imádság a hússá vált Ige által adott javak kérése [τῶν ὑπὸ 

τοῦ Λόγου σαρκωθέντος αὐτουργηθέντων ἀγαθῶν αἴτησιν εἶναι τὴν προσευχήν], magát az 

Igét téve az imádság szövegének tanítómesterévé bizakodva kezdjünk hozzá, gondosan  

vizsgálva minden egyes szónak lehetőség szerint elmélkedéssel az értelmét, ahogyan maga az 

Ige is meg szokta ezt adni hasznos módon, és megadja azt is, hogy befogadjuk a jelentését 

azon értelemnek [vagy gondolkodásnak], mely így szól: 

„Mennybéli Atyánk, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod :” Az Úr e 

bevezető sorokkal  rögtön arra tanítja az imádkozókat , hogy illően fogjunk hozzá a 

teológiához, s valamiképp misztikusan megmutatja a létezők létrehozó okának létezését, mivel 

Ő maga a létezők valóságos oka; mert az imádság e szavai az Atyának, az Atya nevének s 

uralmának magyarázatát tartalmazzák, hogy magától a Princípiumtól tanuljuk meg az 

egységes Háromságot vallásosan tisztelni, segítségül hívni és imádni – hiszen az Atya és Isten 

valóságosan létező neve az Egyszülött Fiú; az Isten és Atya uralma [királysága] pedig a Szent 

Szellem; amit ugyanis Máté itt ‘királyság’-nak nevez, azt egy másik evangélista másutt ‘Szent 

Szellem’-nek, amikor azt mondta, hogy „Jöjjön el a Te Szent Szellemed, s tisztítson 

meg minket;” mert az Atya nem utólag szerzettként birtokolja a nevét, és nem is úgy gondoljuk 

el az Őbenne szemlélt királyságot, mint megtisztelő címet; mert nem kezdett el létezni, hogy 

Atyának vagy királynak lenni is kezdjen, hanem miután mindig van, ezért mindig Atya és 

király is, és se lenni, se Atyának vagy királynak lenni nem kezdett soha. Ha mármost mindig 

van, akkor mindig Atya és király, úgyhogy a Fiú és a Szellem is mindig lényegileg 

Vele együtt léteztek, amennyiben belőle valók, és benne is vannak természetük szerint, okot 

s értelmet meghaladó módon, és nem utána jöttek létre valamely későbbi okból kifolyólag; mert 

az együttes megjelölésnek jelentése olyan, hogy nem engedi, hogy azokat a dolgokat, melyek 

viszonya és amelyekről állítjuk, egymás után szemléljük. 

Ehhez az imádsághoz hozzákezdve tehát rávezettetünk arra, hogy tiszteljük az egylényegű és 

lényegfeletti [ὐπερούσιον] Háromságot mint a mi létrejöttünk létesítő okát; de ráadásul  

megtanuljuk azt is, hogy hirdessük az adopció nekünk szóló kegyelmét, amennyiben  

érdemesnek találtattunk arra, hogy a természet szerinti Alkotónkat kegyelem által Atyának 

nevezhessük, avégett hogy a kegyelemből lett Nemzőnk nevét alázatosan félve igyekezzünk 

a Nemzőnk jellemvonásait az életünkben kifejezni, amennyiben tiszteljük az Ő földi nevét, 

és hasonlítunk Atyánkra, és tetteink által mutatkozunk gyermekeinek, és dicsőítjük ezen 

adopció természetes cselekvőjét, az Atya Fiát, aki által gondolkodunk vagy cselekszünk. 
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Szentnek tartjuk a mennyei, kegyelem általi Atyánk nevét, nyilván amennyiben megöljük 

az anyaghoz kapcsolódó megkívánást [ἐπιθυμίαν] s megtisztulunk a pusztító indulatoktól 

[πάθων], mivel a megszentelődés nem más, mint az érzékelésből kiinduló megkívánás 

teljes mozdulatlansága s elpusztulása; melybe ha egyszer átkerülünk, elaltatjuk a  lelki 

fellobbanás [θυμού] illetlen csaholásait, mivel már nincs bennünk a fellobbanást kiváltó és a 

sajátos gyönyöreiért való küzdelemre buzdító megkívánás, mivel azt [ti. a megkívánást] már 

elpusztította az Írás [vagy: értelem, λόγον] szerinti szentség, hisz miután a fellobbanás 

természet szerint a megkívánás szószólója, ezért szünetelni szokott az őrjöngésben, amikor 

látja, hogy a megkívánás halott. 

Azt kell gondolnunk, hogy a fellobbanás és megkívánás elvetése révén jelenik meg az imádság 

szerint az Isten és Atya országának ereje azokban, akik méltónak találtatnak arra, hogy e 

dolgok elvetése után azt mondják: „Jöjjön el a Te országod” (vagyis a Szent Szellem), akik a 

szelídség lényege s modusza révén építenek templomot Istennek a Szellem által: mert – mint 

mondja – „kin telepedem meg, ha nem azon, aki szelíd és alázatos, és féli az én szavaimat?” – 

úgyhogy ebből világos, hogy az alázatosaké és szelídeké az Isten s Atya országa, mert azt 

mondja, hogy: „Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.” 

Ezt a földet, mely természete szerint középső helyet foglal el a mindenségben, nem azoknak 

ígérte örökségül, akik szeretik Őt, hiszen igazat mond, amikor azt mondja, hogy „Mert amikor 

feltámadnak a halottak közül, se feleségül nem vesznek, se feleségül nem adnak, hanem  

olyanok, mint az angyalok a mennyekben;” s „Jöjjetek, Atyám áldottjai, vegyétek örökségül a 

világ alapvetése óta nektek készített országot,” és másutt ismét másnak, „aki jóindulattal 

szolgált: Jöjj be Urad örömébe;” Őutána pedig az isteni apostol: „Mert trombitaszóra 

ébrednek fel a halottak” Krisztusban először „romlatlanul; utánuk pedig mi, élők, akik 

megmaradtunk, velük együtt elragadtatunk a felhők között a levegőbe, hogy az Úrral  

találkozzunk, és így mindig az Úrral leszünk.” 

Miután ekképp ezek a dolgok vannak ígérve az Úrt szeretőknek, ki az, aki csak az Írás  

szavához szögezve az elméjét, a mennyet és a világ alapvetése óta elkészített országot és az 

Úr titokzatosan elrejtett örömét és az erre méltók folytonos és teljesen megszakítatlan  

együttlétét és időzését az Úrral azonosnak tartaná a földdel, feltéve hogy az Írás [vagy: az 

értelem] mozgatja, s az Írás szolgálója kíván lenni? Ehelyett inkább azt gondolom, hogy a 

„föld” az értelmet [λόγον] jelenti, a szelídek morális stabilitásának szilárd és a helyestől  

teljesen elváltoztathatatlan habitusát és képességét jelenti mint olyat, ami mindig az Úrral 

van, és fogyatkozhatatlan örömöt birtokol, és a felülről előkészített országban részesül , s 
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a mennyei stabilitásra s rendre méltatik, mely úgyszólván egyfajta, a mindenség közepére 

helyezett föld, az erény lényege; miáltal a szelíd személy középen  marad a dicséretek és 

a rágalmak között indulatmentesen [ἀπαθής], amennyiben se a dicséretektől nem dagad meg, 

se a rágalmaktól nem szorul össze; mert amely dolgoktól a természetnek megfelelően  

megszabadult az értelem [λόγος], mivel elvetette a vágyat [ἔφεσιν], azokat nem érzékeli a 

közelítésük során , mert elszakította magát ez ezek okozta forrongástól [vagy rossz állapottól], 

s az isteni s elveszíthetetlen szabadsághoz helyezi át a lélek teljes lendületét; mely  

szabadságból adni vágyott a tanítványainak az Úr, ezért mondta, hogy „Vegyétek fel az én 

igámat magatokra, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást 

fogtok találni lelketek számára,” ahol megnyugvás alatt az isten ország erejét értette, ami az 

arra méltókban minden szolgaságtól idegen uralmat hoz létre. 

Ha pedig az alázatosaknak és szelídeknek a sérthetetlen Ország legyőzhetetlen ereje adatik, 

akkor kicsoda annyira rideg és teljesen érzéketlen az isteni javak iránt, hogy ne vágyjon a 

legnagyobb mértékben alázatosságra és szelídségre, hogy ilyenformán az isteni Ország  

lenyomatává váljék, amennyire ez az ember számára elérhető, ha önmagában hordja a  

természet szerint lényegének megfelelően valóban nagy király Krisztus kegyelem által 

elváltozhatatlan alakját a Szellem révén? 

Amelyben – mondja az isteni apostol – nincs férfi és nő, tehát fellobbanás [θυμός] és 

megkívánás [ἐπιθυμία], melyek egyike zsarnoki módon elpusztítja a racionális gondolkodást 

[λογισμόν], és a törvény megértését kívül helyezi a természeten, másika pedig az egy és 

egyetlen, vágyott és szenvedélymentes oknál és természetnél szeretetreméltóbbnak tünteti fel 

az annál hátrébb való dolgokat, s így a húst tiszteletreméltóbbá teszi a Szellemnél, és a  

gondolattal megismert dolgok dicsőségénél s ragyogásánál kellemesebbé alakítja a jelenségek 

élvezetét, amennyiben a gyönyör érzéki puhasága révén az észt [νοῦν] eltávolítja a szellemi 

dolgok isteni és rokon észlelésétől – hanem csak értelem van színegyedül, mely az erény 

bősége által levetkőzi a testet az indulatmentes, ám természetes szeretet és habitus csúcsáig 

[menően], mivel teljesen legyőzi [benne] a természetet a szellem, s az etikus filozófia  

meggyőzi arról, hogy legyen nyugodt s szabad akkor, amikor az észnek a lényegfeletti  

értelemmel [vagy: Igével, ὐπερουσίῳ λόγῳ] kell együtt lennie egyszerű és részek nélküli 

szemlélődés révén, még ha együtt is szokott működni vele [tehát a természet az ésszel] az 

időben ‘folyó’ dolgok könnyű felosztása s a rajtuk való átkelés  [=velük való megküzdés] 

végett; melyeken ha átkelt, nem célszerű megterhelnie magát – mintegy szőrcsuha révén – a 

megszokás szerinti móddal az érzéki dolgok számára legyőzhetetlenné tett elmének; és ezt 
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világosan kifejezi a nagy Éliás is, aki ama dolgok révén, melyeket tett, előkép formájában 

megmutatta ezt a misztériumot, amennyiben a szőrcsuhát, akarom mondani a hús mortifikálását, 

melyben szilárddá vált az etikai rendesség
365

 nagyszerűsége, a rablás során  Elisának adta a 

Lélek harcostársául minden szembenálló hatalom ellen és az állhatatlan és folyékony 

természetre mért csapásul, amelynek előképe a Jordán folyó lett, mivel a tanítvány nem lett 

visszatartva a Szent Földre való átkeléstől, amely földet az anyagiak iránti vonzalom [vagy: 

ragaszkodás] zavarossága és csúszóssága mos körül, míg ő maga [Éliás] szabadon haladhatott 

az Isten felé, mert nem igázta le egyetlen létező sem a habitusa miatt, amennyiben vágyában 

egyszerű volt, s akaratában összetétel nélküli, aki a természetében egyszerű [=Isten] felé 

végezte lakozását
366

 az egymással összefonódó, fő, egymást ismereti úton megragadó erények 

mint tüzes lovak révén. 

Felismerte ugyanis, hogy Krisztus tanítványaitól távol kell kerülnie minden igazságtalan
367

 

állapotnak, melyek különbözősége bizonyítja idegenségüket,
368

 mivel a szív körüli levegő 

kiterjedését okozza a megkívánás miatti indulat [πάθος], s nyilvánvalóan a vér forrását okozza 

a fellobbanás, ha mozgásba jön; és miután már úgyszólván elkezdett Krisztusban élni és  

mozogni és lenni, ezért elvetette magától az egyenlőtlen [igazságtalan] dolgok rossz előjelű 

keletkezését, mert nem hordozta magában – mint „hímet s nőstényt” – ezen indulatok 

ellentétes állapotait, ahogy mondottam, nehogy az értelem ezeknek szolgáljon, ha együtt  

változik ezek állhatatlan változásaival; mivel ehhez [ti. az értelemhez] van hozzákeveredve az 

isteni képmás világossága, mely meggyőzi a lelket arról, hogy át kell alakulnia az 

akarata tekintetében az istenhasonlóságnak megfelelően, és a mindenség Istenével és Atyjával 

lényegileg együtt létező nagy országévá kell válnia a Szent Szellem igen világos lakhelyeként, 

amely befogadja – ha szabad ilyet mondani – az isteni természet lehetőség szerinti 

megismerésének teljes hatalmát, amely által a születés a rosszabb dolgoktól természet szerint 

eltávolodik, a jobbaknak viszont alárendeli magát, amennyiben a lélek Istenhez hasonlóan az 

elhivatás kegyelme révén sértetlenül őrzi meg önmagában a kapott javak fennállását; miáltal – 

mivel mindig akarja – Krisztus szüleik meg titokzatos módon, amennyiben a megváltottakon 

keresztül húst ölt magára, s szűz anyává téve a[z Őt] szülő lelket, melyben nem voltak meg – 

hogy röviden mondjam – a viszony értelmében (mint hím és nőstény) a pusztulás és  

keletkezés alá vetett természet jelei. 

                                                           
365

 Vagy: rendezettség, kosmiotétos. 
366

 endémian, egy kézirat szerint ekdémian. 
367

 Vagy: kiegyenlítetlen. 
368

 Vagy: elkülönülésüket. 
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Senki se lepődjön meg, amikor azt hallja, hogy a pusztulást a keletkezés előtt említjük; mert 

aki indulatok nélkül, helyes értelemmel vizsgálja a keletkező és pusztuló dolgokat, az  

egyértelműen azt fogja találni, hogy a keletkezés pusztulásból kezdődik, és pusztulásban ér 

véget, amelynek [ti. a keletkezésnek] jelző állapotait – miként mondottam – nem mutatja 

Krisztus, illetve a krisztusi élet és értelem, mivel igazat mond, aki így szól: „Mert Krisztusban 

nincs férfi és nő,” amivel nyilván a keletkezés és pusztulás alatt álló természet jeleire és 

állapotaira utalt – hanem csak istenalakú értelem lesz, melynek minőségét az isteni tudás 

határozza meg, s az akarat egységes mozgása, mely kizárólag az erényt [ἀρετήν] választja; sem 

pedig nem lesz [Krisztusban] „se hellén, se zsidó,” melyek révén az Istennel kapcsolatos 

álláspont különbözősége fejeződik ki, vagy – hogy még igazabban mondjam – a szembenállása, 

amennyiben az egyik, esztelenül, sok vezért [=istent] vezet be, és az egyetlen vezérlést 

szembenálló működések és képességek között osztja meg, és sok-isten-szentséget fabrikál, és 

az imádott lények sokasága révén nem egységeset, és az imádat módjának különbsége miatt 

nevetségeset; a másik viszont [a judaizmus] egyetlen princípiumot tisztelt ugyan, de korlátoltat 

és tökéletlent és szinte nem is létezőt, amennyiben az értelemtől s az élettől meg van fosztva, 

amely az előző gondolatmenethez foghatóan rossz dologra hajlik az ellentétek által, éspedig 

az istentelenségre, mivel csupán egyetlen személlyel írja le az egyetlen vezérlést, méghozzá 

Ige és Szellem nélkülivel, illetve az Ige és a Szellem csupán meghatározzák a  minőségét, 

észre nem véve, hogy micsoda az Isten ezek nélkül, vagy hogy Isten miként Isten mintegy 

járulékokban való, a keletkezés alatt álló értelmes lényekhez igen hasonló részesülés által 

[μεθέξει], ha egyszer ezekben a dolgokban csupán részesül; melyekből Krisztusban – miként 

mondottam – nincs egyetlenegy sem, hanem csak az igaz jámborság [vagy: kegyesség] 

princípiuma és a misztikus teológia szilárd törvénye, mely az első gondolatmenetet az 

istenség feldarabolásáról elveti, s a másodikban szereplő összevonást sem engedi meg, nehogy 

a természet sokasága révén széthúzóként (tudniillik hellén módra),  illetve a személy 

egysége révén elszenvedőként (tudniillik zsidó  módra) legyen tisztelve az istenség [τὸ 

θεῖον], amennyiben az Értelemtől [Igétől, Λόγου] és Szellemtől meg van fosztva, vagy csupán 

mint járulékos minőséget kapja az értelmet és a szellemet, de nem valóságos Észként és 

Értelemként és Szellemként; és azt tanítja nekünk [Éliás], hogy akik kegyelmi elhivatás révén, 

hit által befogadtattak az igazság ismeretébe, az istenség egyetlen természetét és képességét 

ismerik, azaz egyetlen Istent, akit az Atyában és a Fiúban és a Szent Szellemben szemlélünk, 

mint lényegileg egyetlen, rajta kívüli ok nélkül létező Észt, aki az egyetlen, lényege folytán 

külső ok nélkül létező Ige nemzője és az egyetlen örök Élet, tudniillik a Szent Szellem forrása; 

aki az egységben háromság s a háromságban egység – nem valami más valami másban 



196 

 

(mert az egységnek a szubsztanciájában  nem járuléka a háromság, vagy fordítva: a 

háromságnak az egység, mert az utóbbi nem vesz fel minőségeket), nem is két különböző dolog 

(mert az egység nem abban különbözik a háromságtól, hogy más a természete, hisz az 

egység egyszerű és egyetlen természet), és nincs is az egyik a másikon túl (mert nem a 

hatóerő csökkenése révén különbözik az  egységtől a háromság vagy a háromságtól az 

egység, vagy ahogy valami közös és általános dolog, amit csak gondolattal lehet szemlélni, 

különbözik az alája rendelt részektől, nem is úgy különbözik a háromságtól az egység [μονάς], 

miután kiváltképpen önmaga által létező szubsztancia s valóságosan önmaga által hatalmas 

hatóerő); s nem is úgy, hogy az egyik révén van a másik (mert nem közvetítődik a viszony 

révén az, ami teljesen önazonos és viszony nélküli [ἄσχετον], úgy, ahogyan az okhoz viszonyul 

az okozat); s nem is úgy, hogy az egyik a másikból jön létre (mert nem létrehozás vagy 

elővezetés révén jön elő az egységből a háromság, hisz az utóbbi is keletkezés nélküli és 

önmagát megmutató), hanem ugyanazt valóságos egységként és háromságként megnevezve és 

elgondolva [tiszteljük] egyfelől a lényeg értelmi elve szempontjából, másfelől a fennállás 

modusza szempontjából: ugyanazt teljes egységként, melyet nem osztanak fel a személyek, 

és ugyanazt teljes háromságként, mely nem folyik össze az egységgel, nehogy bejöjjön a 

felosztás révén a sokistenhit vagy az összefolyás révén az istentelenség; mely végleteket 

elkerülve ragyog a Krisztus szerinti érvelés, akarom mondani, Krisztus beszéde, az igazság 

új hirdetése, melyben nincs „se férfi, se nő,” úgy értem, nincsenek meg a pusztulás és 

keletkezés alá rendelt természet ismertetőjegyei s állapotai; nincs benne „se hellén, se zsidó,” 

az istenség tárgyában egymással szemben álló gondolatvilágok, „se körülmetélés, se 

körülmetéletlenség,” tehát az ezeknek megfelelő  istentiszteleti módok, melyek egyike a 

törvény szimbólumai miatt lekicsinyli a látható teremtést, és a Teremtőt mint rossz dolgok 

alkotóját vádolja, a másika pedig az állapotok miatt ugyanezt a teremtést teszi meg istenné, 

és a Teremtő ellen lázítja a teremtményt, és végül mind a kettő egy egyformán nagy rossznál, 

az ‘isteni’ hybrisnél találkozik; nincs benne „se barbár, se szkíta,” azaz az egyetlen természet 

lázongó egyet nem értése önmagával az akarat terén, miáltal egymás gyilkolásának törvénye 

természetellenes módon ártóan benyomul az emberekhez; se „szolga, se szabad,” tehát 

ugyanezen természet széttagolódása az akarat ellenére, amely értéktelenné teszi a 

természete szerint azonos értékű személyt, melynek kiegészítő törvénye az az úri lelkület, 

amelyik zsarnoki módon elnyomja a képmás értékét [vagy: tisztességét]; hanem „minden és 

minden(ki)ben Krisztus,” aki előidézi a természetet és törvényt meghaladó dolgok révén a 

kezdet nélküli Ország megformálódását a Szellemben [talán inkább: a szellemben, tehát az 

emberben], melyet – mint bizonyítottuk – a szív alázata és szelídsége szokott jellemezni, 
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melyek összetalálkozása tökéletessé teszi a Krisztus mintájára teremtett embert; mert 

mindenki, aki alázatos, feltétlenül szelíd is, és mindenki, aki szelíd, feltétlenül alázatos is, 

éspedig alázatos annyiban, hogy tudja önmagáról, hogy csak kölcsönbe kapta a létezést, s 

szelíd annyiban, hogy felismerte a neki természet szerint adatott képességek hasznát, s az 

értelemnek adja e képességek szolgálatát az erény megszületése végett, az érzékeléstől 

viszont teljesen megvonja ezek működését, és ilyenformán az ész révén mindig Isten felé 

mozog, az érzékelés tekintetében ellenben semmi, a test számára káros dolognak még csak a 

tapasztalatát sem veszi fel, amennyiben tökéletesen mozog, avagy a fájdalom lenyomatát 

bélyegezi be a lélekbe, avégett hogy megváltozzon a lélekben lévő kellemes állapot; mert 

nem véli úgy, hogy az érzékelésben érzett fájdalom a gyönyör távolléte; mert egyetlen gyönyört 

ismer: a léleknek az értelemmel való együtt-tartózkodását, mely társaságtól megfosztva 

lenni a tökéletlenség büntetése, amely büntetés minden korszakot természet szerint meghatároz, 

és miután [a hívő] emiatt a testet és a test minden dolgát elvetette, nagy lendülettel az isteni 

társaság felé halad, mert egyetlen büntetést ismer – még akkor is, ha minden földi jót birtokol –

, a várt, kegyelem általi megistenülés [θεώσεως] elmaradását. 

Tisztítsuk meg tehát „magunkat a test és a szellem minden szennyétől,”
369

 hogy az isteni nevet 

megszenteljük, oltsuk ki a szenvedélyekkel szemben illetlenül semlegességet színlelő 

megkívánást, és kötözzük meg értelemmel a gyönyörökre vadul rárohanó indulatot [καὶ λόγῷ 

ταῖς ἡδοναῖς ἀτάκτως ἐπιμαινόμενον τὸν θυμὸν καταδήσωμεν], hogy az Isten és Atya 

szelídségünk révén megjelenő királyságát [τὴν τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς βασιλεῖαν] befogadhassuk. 

S illesszük az eddigiekhez az ima következő mondatát, mondván: 

„Legyen meg a Te akaratod:” Aki pusztán a megkívánástól [ἐπιθυμίας] és a fellobbanástól 

[θυμοῦ] elkülönített értelmi képességével, misztikusan tiszteli Istent, az a földön – miként az 

angyali rendek az égben – betöltötte az isteni akaratot, amennyiben az angyalokkal minden 

tekintetben egyenrangú istentisztelő s velük együttélő lett, ahogy az Apostol mondja: „a mi 

országunk a mennyekben van,”
370

 ahol nincs olyan megkívánás, mely a gyönyör révén 

megbénítja a szellemi energiát, se őrjöngő indulat [θυμός], mely tiszteletlenül „megugatja” az 

embertársakat, hanem kizárólag értelem [λόγος], mely természetének megfelelően az Első 

Értelemhez  irányítja az értelmes embereket – ami az egyetlen dolog, aminek örül Isten, s amit 

tőlünk, szolgáitól  kér, ahogyan ezt Dávidnak ki is fejezte, amikor azt mondta, hogy „Mi az, 
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 1 Fil 3, 20. 



198 

 

ami nekem számít a mennyekben?”
371

 Nos, ez nem más, mint az értelmi istentisztelet [πλὴν τῆς 

λογικῆς λατρείας οὐδέν]; ezért kéri, hogy így imádkozzunk: „Legyen meg a Te akaratod.” 

Induljon meg tehát értelmünk [is az Isten keresésének irányába], és az Ő iránti vágyakozás 

[πόθος] felé a megkívánás képessége, és az Isten őrzése irányába küzdjön az indulat [τὸ 

θυμικόν]; vagyis inkább az egész szellem [νοῦς] legyen megfeszítve Isten irányába, mintegy az 

indulat moduszában valamiféle feszültség révén megfeszülve, s a vágyakozás moduszában a 

megkívánás legmagasabb rendű vágyától felgyúlva; mert így olyannak fogunk látszani, mint 

akik minden tekintetben Istennek szolgálnak, amennyiben a mennybéli angyalokat utánozzák, 

mivel az angyalokéval azonos államot mutatunk itt a földön, mert – az angyalokhoz hasonlóan 

– semmi egyéb felé sem mozdul ki a szellemünk, mint csakis Isten felé; hiszen ilyen 

imádságos élettel fogjuk befogadni az Igét mint mindennapi s éltető kenyeret a lelkünk  

táplálására s a nekünk ajándékozott javak jó állapotának [vagy: egészségének] megőrzésére; azt 

az Igét, mely mindenné vált a mi számunkra, akik erénnyel és bölcsességgel táplálkozunk, s 

amely a megváltottak mindegyike révén más és másképpen vált testté. 

„Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma:” Úgy vélem ugyanis, hogy itt a „ma” az 

evilágot jelenti – hogy pontosabban mondjuk, az imádság helyét; a „mi kenyerünket,” amelyet 

kezdetben készítettél az emberi természet halhatatlansága végett, „add meg nekünk ma,” 

a halandóság jelenvaló életében levőknek, hogy a bűn miatti halált legyőzze az élet és az  

ismeret kenyerének tápláléka, melynek részesévé az isteni parancsolat megszegése nem 

engedte válni az első embert, pedig ha ezzel lakott volna jól, akkor a bűn miatti halálnak 

nem esett volna áldozatul. 

[…]
372

 

Hogy volna lehetséges akkor, hogy olyasmi kérésére tanítson az imában, amiről megparancsolta, 

hogy ne keressük? Elvégre azt nyilván nem parancsolta imával kérni, aminek keresésére nem 

biztatott a parancsolatban. Mert imával csak azt lehet kérni, ami parancsolat szerint keresendő 

[διὰ προσευχῆς γὰρ μόνον ἐστὶν αἰτητὸν τὸ κατ’ ἐντολὴν ζητητόν]. Aminek a keresésére tehát 

nem biztat parancsolat, azt imával kérni feltehetőleg nem szabad. Ha tehát azt parancsolta, hogy 

csak az Isten királyságát és igazságosságát keressük,  akkor nyilván arra biztatja az isteni 

ajándékokra vágyókat, hogy ezeket kérjék imával; avégett hogy miután megadta a természet 

szerint keresett dolgokat az ima révén kegyelemből, a kérő személyek akaratát érintkezésbe 
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hozza a kegyelmet adó, azaz Isten akaratával úgy, hogy a viszony értelmében vett egyesítés 

révén [δι ἑνώσεως σχετικῆς] ugyanolyanná teszi a kérő személy akaratát, mint Isten akaratát. 

De ha arra is parancsot kapunk, hogy az evilági kenyeret (mely által egyben tart minket a 

jelenvaló élet) imában kérjük, akkor vigyázzunk, hogy az ima határait ne lépjük túl azáltal, 

hogy sok év leforgását vesszük célba, s elfelejtjük, hogy árnyékszerű halandók vagyunk  a 

múlékony élet birtokában . Ehelyett gondterheltség nélkül kérjük imában a mai napra  

elégséges  kenyeret , és mutassuk meg, hogy filozófus módjára Krisztus szerint az életből a 

halál iránti gondot csinálunk, és akaratunkkal elébe vágunk a természetnek, és még azelőtt 

elválasztjuk a lelkünket a testi dolgok felőli aggódástól, hogy megismertük volna a halált, hogy 

ne kapcsolódjon össze  a mulandó  dolgokkal, amennyiben az anyag felé irányítja a 

természetéből fakadó vágyat, s nehogy megtanulja az isteni javak bőségétől elválasztó túlzó 

bírvágyat. 

Erőnk szerint meneküljünk az anyag szeretetétől, és szabaduljunk meg a hozzá való  

viszonyulástól, mintegy lemosva magunkról azt mint a szellemi szemeinket borító port; s érjük 

be azokkal a dolgokkal, melyek biztosítják a jelen élet fennmaradását, s ne vágyjunk azokra, 

melyek édessé teszik azt; és becsüljük ezeknél többre Istent, amint erre tanítottak bennünket, 

hogy ilyenformán meg tudjuk őrizni a lelkünket anélkül, hogy az szolgasorba süllyedne, 

és hogy a látható dolgok valamelyike uralkodna rajta a test közvetítése révén; s mutatkozzunk 

az élés végett evőknek, ne bizonyuljunk az evés végett élőknek. Emez ugyanis nyilvánvalóan 

az értelmes, amaz ellenben az értelem nélküli természet sajátossága. És őrizzük pontosan az 

imádságot, amennyiben maguk a cselekedeteink révén mutatjuk meg, hogy folytonosan csak 

egyetlen élethez ragaszkodunk: a Lélekben levőhöz, és ennek megszerzése végett éljük a 

jelen életet; amely lelki élet miatt csak annyira szeretjük a jelenvaló életet, hogy nem  

utasítjuk  el a fenntartását a puszta kenyérrel, és hogy csak annyira őrizzük meg a jelen  

életünk fizikai jólétét épen, amennyire rajtunk múlik – nem azért, hogy éljünk, hanem hogy 

Istennek éljünk, amennyiben az – erények által felelősségre vont – testet tesszük a lélek 

hírnökévé, a lelket  pedig Isten hírnökévé azáltal, hogy a minőségét a Helyeshez való 

ragaszkodás adja meg, s hogy ezt a kenyeret természet szerint egyetlen napra korlátozzuk, és 

nem merészeljük elnyújtani egy második napra is a könyörgést amiatt, aki az imádságot adta 

nekünk. Így bizonyára valóságosan képesek leszünk –  az ima hatóerejének megfelelő lelkület 

birtokában – az ima hátralévő részéhez tisztán továbbhaladni, amikor azt mondjuk, hogy: 

„És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk a nekünk vétkezőknek:” Aki a 

bölcsesség romolhatatlan kenyerét, melytől elválaszt minket a bűn [παράβασις], már evilágon 
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is imádság útján keresi – amennyiben egyetlen gyönyört ismer: az isteni dolgokra való  

rátalálást, melynek természet szerint adományozója az Isten, őrzője pedig akarat útján a  

személy szabad választása; és egyetlen fájdalmat: az isteni dolgoktól való elszakadást, 

amelyet pedig az ördög sugall, bár maga követi el mindenki, aki visszahúzódik az isteni  

dolgoktól, mert elhatározását nem feszíti meg eléggé, mivel elhatározásának értékes részét 

nem őrzi –; akinek szabad választása egyáltalán nem hajlik a látható dolgok felé, s ezért nem 

kerül a testi gondok hatalma alá, az tud megbocsátani. Csak az ilyen ember tud indulatok nélkül 

megbocsátani a vele szemben vétkezőknek, mivel az általa vágyva tisztelt Helyes nem  

igázható le, mert ő hiszi, hogy az természeténél fogva kikezdhetetlenül létezik; és mivel  

Isten előtt mint az erény mintaképét helyezi el magát, és – ha lehet ilyet mondani – önmaga 

utánzására szólítja fel az Utánozhatatlant, amikor azt mondja, hogy „és bocsásd meg a mi 

vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek,” és amilyen ő maga lett a 

felebarátai számára, olyanná válásra kérve az Istent. Ha ugyanis azt akarja, hogy Isten is úgy 

bocsássa meg neki a bűneit, ahogyan ő megbocsátott a vele szemben vétkezőknek, akkor 

világos, hogy neki is szenvedélymentesnek kell maradnia a történések során, és így kell  

megbocsátania, amiként Isten is szenvedélymentesen bocsát meg azoknak, akiknek megbocsát; 

nem engedve, hogy a múlt fájdalmai valamely emlék révén befolyásolják az elmét, nehogy 

ilyenformán ő minősüljön bűnösnek azért, hogy ítélete révén megosztja az emberi természetet, 

amikor különb[öző]nek állítja be magát valakihez képest, jóllehet maga is csak ember. Hiszen 

ha egyesül az ítélet [vagy: akarat] a természet lényegével,
373

 akkor szokott az Isten 

kiengesztelődése megtörténni a természettel, mivel a[z emberi] természet nem tudja befogadni 

az isteni és kimondhatatlan leereszkedést [συγκατάβασιν], ha az ítélet lázadozik a természet 

ellen.
374

 Talán ezért akarja Isten, hogy előbb mi, emberek engesztelődjünk ki egymással, s nem 

azért, hogy tőlünk tanulja meg a vétkezőkkel való kiengesztelődést [καταλλαττέσθαι] és a 

sok félelmetes vád, ill. bűn kiegyenlítésének [ἔκτισιν] elbocsátását [συγχωρεῖν], hanem hogy 

megtisztítson minket a szenvedélyektől [πάθων], s megmutassa, hogy a szeretet habitusával 

együtt jár a feloldozott személyek diszpozíciója. Ezáltal valóban világossá válik, hogy ha az 

akarat [γνωμή] egyesül a természet lényegével [τῷ λόγῳ τῆς φύσεως],
375

 akkor nem lázad 

Isten ellen az egyesítést sikeresen megvalósítók szabad választása [προαίρεσις]; elvégre 

nem szokott a lényegtől eltérő tulajdonság megfigyelhető lenni a természet lényegében – 

ez isteni és természeti törvény egyaránt –, amikor e lényeg a saját természetének megfelelően 
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működőként fogadja be [foganja meg] az akarat mozgását. Ha pedig a természet lényegében 

nincs semmi lényeg-ellenes, akkor az akarat a természet lényegének megfelelően fog mozogni, 

és minden tekintetben Istenhez illeszkedik majd a működése – ami az az aktív diszpozíció 

[διάθεσις ἔμπρακτος], melynek minőségét a természeténél fogva Szép [Helyes] iránti szeretet 

határozza meg az erény létrehozásának céljával. 

A spirituális [γνωστικός] kenyeret kérő tehát így diszponált, amikor imádkozik; őutána pedig 

a csupán az egynapi kenyeret  kereső a természet  kényszere révén kerül ugyanabba a 

diszpozícióba: megbocsátja az ellene vétkezők bűneit, mert felismerte, hogy természete szerint 

maga is halandó, és a[z élet] bizonytalansága miatt minden nap elfogadja [vagy: várja] a 

természet megkövetelte szükségletet, és így a megfontolás prediszpozíciójával eleve elfogadja 

[vagy: magáévá teszi] a természetét; saját akaratából meghal a világ számára a biblikus ige 

szerint: „Teéretted gyilkoltatunk minden napon; olybá tekintenek, mint vágó juhokat;”
376

 

és ezért békét köt mindenkivel, hogy ne vigye magával az evilági züllöttség semmi jelét, amikor 

a kortalan életbe megy át, és hogy elnyerje a Bírótól és a mindenség Megváltójától a méltó 

ellenértékét [ἀντίδοσιν] annak, amit evilágon megelőlegezett .
377

 Mindkét fajta embernek 

szükségképp hasznára válik az őket megbántókkal szembeni megtisztult diszpozíció,  

mindenki érdekében, † a hátralévő szavak jelentése révén, amelyek így szólnak: 

„És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól:” Mert a szöveg itt azt világítja 

meg, hogy aki nem bocsát meg tökéletesen a botlóknak [vétkezőknek], s nem állítja Isten elé 

keserűségtől mentesen a szívét, úgy, hogy azt ragyogóvá tette a felebarát iránti kiengesztelődés 

[καταλλαγῆς] világossága, az nem fogja elnyerni az imában kért szép dolgok kegyelmét, 

és igaz ítélettel fog átadatni a kísértésnek és a gonosznak, hogy megtanuljon megtisztulni a 

hibáitól, azáltal hogy a másoknak tett szemrehányásait elhagyja. 

„Kísértés”-nek pedig a bűn törvényét [τὸν τῆς ἁμαρτίας νόμον] nevezi, amely nélkül jött 

világra az első ember, „gonosz”-nak pedig azt, aki az első embert beszennyezte a természettel: 

az emberek vádlóját, aki csellel rávette az embert arra, hogy a lelke vágyát átvigye a 

megengedett dologról a tiltott dologra, és az isteni parancsolat elleni kihágás [παράβασις] felé 

forduljon – aminek következménye lett a kegyelemből kapott halhatatlanság elvesztése. 

A „kísértés” más értelmezés szerint a lélek önkéntes együttérzése vagy egyetértése a hús 

szenvedélyeivel vagy indulataival [πάθη τῆς σαρκός], a „gonosz” pedig az a temperamentum 

[τρόπον], amely az indulatos diszpozíció lényegi része; mely dolgok egyike alól sem menti fel 
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az igazságos bíra azt, aki nem bocsát meg az ellene vétkezőknek – még ha ezt csupán az 

imában kéri is –, hanem megengedi még azt is, hogy az ilyen ember a bűn törvénye által 

beszennyeződjön, és hagyja, hogy a megkeményedett s nyers akaratú emberen a gonosz  

uralkodjon, mert az ördög terjesztette tiszteletlenség indulatait többre becsülte az Isten alkotta 

természetnél; a hús indulatai [τὰ πάθη τῆς σαρκός] felé önként hajló embert nem tartja vissza, 

és az indulatos diszpozícióhoz lényegileg hozzájáruló temperamentumtól nem szabadítja meg 

[λυτροῦται], mert az állhatatlan vagy önállótlan indulatoknál kevesebbre becsülte a természetet, 

és így az indulatokkal való foglalkozás révén félreismerte az emberi  természet lényegét 

[λόγον], melynek megfelelően mozogva kellett volna megismernie, hogy mi a physis törvénye 

[φύσεως νόμος], s ezzel szemben mi az indulatok akarat által jóváhagyott – s nem a 

természetből fakadó – uralma [παθῶν ἡ κατὰ αἵρεσιν γνωμικῶς... τυραννίς]; és míg emezt 

meg kellett volna őriznie a természetből fakadó  működésekkel együtt, addig az indulatok 

uralmát messzire kellett volna űznie az akarattól, és az értelem segítségével megőriznie a 

természetet [τῷ λόγῳ διατηρῆσαι τὴν φύσιν], önmagában véve tisztán és gáncstalanul, gyűlölet 

s meghasonlás nélkül, valamint vice versa a természet útitársává tenni az akaratot úgy, hogy az 

egyáltalán semmi olyat sem tesz hozzá a természethez ráadásként, amit a természet lényege 

[λόγος] ne adna meg magától, s ezáltal távol tartani minden gyűlöletet és meghasonlást attól, 

ami a természettel rokon, avégett hogy ezen imádságot mondva meghallgatást nyerjen, s 

Istentől kettős kegyelmet kapjon: a korábbi bűneinek elengedését és a jövőbeniektől való  

védelmet és megváltást, amennyiben a kísértésbe való belemenést nem fogadja el, s a gonosz 

szolgájává válásra nem küldetett, egyetlen dolog miatt: hogy készen áll elbocsátani a felebarátai 

tartozásait [=megbocsátani a bűneiket]. 

Így hát miután – hogy egy kicsit visszafordulva röviden összefoglaljam az eddig mondottak 

velejét – mi is meg akarunk őrződni a gonosztól, s nem akarunk belemenni a kísértésbe, 

higgyünk Istennek, s engedjük el a nekünk tartozók tartozásait (hiszen azt mondja Jézus, hogy 

„ha ti nem engeditek el az emberek vétkeit, akkor a ti mennyei Atyátok sem fogja elengedni 

a ti tartozásaitokat”), hogy ilyenformán ne csak vétkeink elengedését kapjuk, hanem még a bűn 

törvényét is legyőzhessük, amennyiben nem vagyunk magunkra hagyva abban, hogy az e 

törvény támasztotta próbatételbe belemenjünk, s eltapossuk a bűn törvényének nemzőjét, a 

nyomorult kígyót, amelytől való megmentést kérjük, mivel a mi vezérünk a világot legyőző 

Krisztus, aki a parancsolatok törvényeivel fegyverez fel minket, s azoknak megfelelően az 

emberi természetet önmagához [tehát az emberi természethez, fem.] kötözi az indulatok 

elvetése révén, szeretet által, és önnön magához is [tehát Krisztushoz, masc.], mert Ő az Élet, a 
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bölcsesség, az ismeret és az igazságosság Kenyere; aki törekvésünket [ὄρεξιν] csömört nem 

okozva mozgatja, s az Atya akaratának [θελήματος] beteljesítése révén az angyalokkal 

egyenrangú imádókká tett minket, akik jó utánzókként mennyei megelégedést mutatunk, és 

innét is továbbvezet minket az isteni dolgok legmagasabb pontjára, a Fények Atyjához, és 

részesít minket az isteni természetben [θεῖας ἀπεργαζομένου φύσεως κοινωνούς] a 

Szellemben való kegyelem általi részesedés [μεθέξει] révén, mely által Isten gyermekeinek 

[tekna Theou] neveztetünk majd mi, akik teljes egészünkben [ὅλον ὅλοι] magát e kegyelem 

egyedüli szerzőjét, az Atya Fiát teljes egészében korlátozás nélkül és  szennytelenül [δίχα 

περιγραφῆς ἀχράντως] körülhordozzuk, tehát Azt, akiből, aki által és akiben van és lesz 

a létünk, a mozgásunk és az életünk [ἐξ οὗ καὶ δι’ οὗ καὶ ἐν ᾧ τὸ εἶναί τε καὶ κινεῖσθαι καὶ 

ζῆν ἔχομέν τε καὶ ἕξομεν]. 

A theósis e misztériumára való tekintettel legyen az az imádságunk célja, hogy megtudjuk:
378

 

milyenekből milyenekké tett minket az Egyszülött hústest általi önkiüresítése [διὰ σαρκὸς 

κένωσις], és hogy honnan hová vezetett fel emberszerető kezének hatalmával minket, akik a 

mindenség legalantasabb helyét foglaltuk el, ahová a bűn súlya nyomott le minket; s még 

jobban szeressük Azt, aki ezt a megváltást [σωτηρίαν] ilyen bölcsen elkészítette nekünk, és 

a cselekedeteink által mutassuk meg, hogy az imádság beteljesült, és hírnök módjára 

mutassuk meg az Istent , aki kegyelem által Atyánk, s ne az váljon világossá, hogy a 

méltatlanság vagy tiszteletlenség indulatai [πάθων] révén a gonoszt bírjuk életünk atyjául, aki 

folyamatosan arra törekszik, hogy zsarnokként uralkodjon a természetünkön, és ne legyünk 

rejtve mint olyanok, akik halálra cserélték az életet – mivel az Atyaisten is és a gonosz is ad 

valamit cserébe azok-nak, akik hozzá járulnak, amennyiben az Isten örök életet azoknak, akik 

szeretik Őt, a gonosz viszont halált ad a hozzá közelítőknek az önként vállalt kísértések 

sugalmazása révén. 

Mert az Írás szerint két modusza van a kísértésnek: a gyönyör [ἡδονικός] és a szenvedés 

[ὀδυνηρός] útja. A gyönyör útja választott út [προαιρετικός], a szenvedés útja nem választott 

[ἀπροαίρετος]. A gyönyör útja szüli a bűnt [τῆς ἁμαρτίας γεννήτωρ], ennek az elkívánását 

[ἀπεύχεσθαι] parancsolja az Úr tanítása a „Ne vígy minket kísértésbe” sorral. A szenvedés 

útja viszont megbosszulja az elkövetett bűnt [τῆς ἁμαρτίας τιμωρός]. Ez szenvedések nem 

kívánt kirovásával vagy támadásával bünteti a bűn-kedvelő diszpozíciót. Ha valaki ezt 

türelmesen elviseli [ὑπομείνῃ] – különösen az, akit nem járnak át a gonoszság tüskéi –, az meg 

fogja hallani a nagy Jakab világos üzenetét: „Teljes örömnek gondoljátok, amikor különböző 
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kísértésekkel találkoztok, mert hitetek próbatétele tűrést eredményez, a tűrés próbatételt; a 

próbatételt pedig tökéletes cselekedetnek tartsátok.”
379

 

De mindkét kísértést: a tudatosan választottat és a nem akartat is ártóan kezeli a gonosz: a 

gyönyör útján úgy, hogy testi gyönyörökkel meghintvén és provokálván a lelket [διερεθίζων 

τὴν ψυχὴν ἡδοναῖς σώματος], eléri, hogy az elvesse az isteni szeretet iránti vágyakozást 

[ἀποστῆσαι τῆς θείας ἀγάπης τὴν ἔφεσιν]; a szenvedés útján pedig úgy, hogy hamis módon 

követeli: a fájdalom által pusztítsuk el a természetet, hogy így kényszerítse a szenvedések 

miatti erőtlenségtől lesújtott lelket arra, hogy a Teremtő rágalmazására indítsa az érveléseit. 

De miután felismertük a gonosz gondolatait, szándékait, az önként választott kísértést 

imádságban „kívánjuk el” magunktól, nehogy elvessük az isteni szeretet iránti vágyat; a 

nem akart kísértést viszont, mely Isten engedélyével érkezik hozzánk [ἐπερχόμενον 

συγχωρήσει θεοῦ], nemesen viseljük el, hogy látható legyen: előbbre becsültük a[z emberi] 

természet Teremtőjét a természetnél magánál. 

Legyen úgy, hogy mi mindnyájan, akik segítségül hívjuk mi Urunk, Jézus nevét, megváltatunk 

a gonosz mostani édességeitől, és megszabadulunk a ránk váró szenvedésektől, azáltal hogy 

aprólékosan részesülünk az eljövendő javak valóságából, melyet már most látunk Krisztus 

Urunkban, akit az Atyával és a szent Szellemmel együtt kizárólagosan dicsér az egész teremtés, 

ámen. 
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5. 

Kyros alexandriai pátriárka 1. levele Sergios konstantinápolyi pátriárkához (633)
380

 

 

Az én Isten-tisztelte Uramnak, a jó főpásztornak, az atyák atyjának, Sergiosnak, az egyetemes 

pátriárkának Kyrostól, aki az Ön legkisebb szolgája. 

Amikor a jelen jelentést benyújtani akartam Isten-tisztelte Uramnak, egymástól eltérő 

gondolataim támadtak, és két szándék osztotta meg a lelkemet. Vajon – azt mondja – attól 

hagyjam-e magamat meggyőzni, aki azt tanítja, hogy „A nálad magasabb rendű dolgokat ne 

keresd, és a nálad mélyebb dolgokat ne kutasd,”
381

 és zárat vetve az ajkaimra, a hallgatást 

gyakoroljam, vagy arra hallgassak-e, aki azt mondja: „Keresvén keress, és nálam maradj”?
382

 

Aztán – miután kellően megvizsgáltam magamat e tekintetben – akkor döntöttem határozottan 

úgy, hogy írok, amikor háromszor boldog Nagyságod Isten-ihlette tanítását vettem fontolóra, 

meggyőződve afelől, hogy ezáltal majd a kettő egyike vagy akár mindkettő külön-külön is 

győzedelmeskedik rajtam: mert – azt mondja – vagy bebizonyosodik, hogy igazam van, vagy 

teljesen kiigazíttatom az itt jelentett dolgok kapcsán, ó, Isten-tisztelte Atya, amennyiben a mi 

Isten-megerősítette Urunk teljesen szent nyomdokaira méltónak  találtatom. 

Ugyanakkor azonban, miután találkoztam Ő Istent utánzó Leereszkedésével,
383

 vettem magamnak 

a bátorságot, hogy elolvassam Őkegyessége isteni Rendeletét [keleusei], melyet Arkadioshoz, 

az igen szent ciprusi érsekhez írt ugyancsak isteni módon Pál, a pásztor nélküliek vezetője 

ellen,
384

 mely rendeletnek dicséretes és Istennek tetsző egész célkitűzése valóban kegyes módon 

tiszteli a mi folt nélküli orthodoxiánkat, amely azonban nem engedi, hogy az egyesülés 

után két működésről beszéljünk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Amint ezt megtaláltam, 

fejemet ráztam, és megpróbáltam felidézni a szent Leó teljes tiszteletű levelét, amely 

nyíltan hangoztatja, hogy két működés van, tudniillik az egymással való egyesülés után – 

amint ezt teljesen szent Uram
385

 tanítja. Miután ebből kifolyólag kezdődött a beszélgetésünk, 

késztetést éreztem
386

 Isten ihlette Nagyságod teljes tiszteletű jelentését elolvasás céljából kézbe 
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385
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venni,
387

 amelyről azt mondják, hogy az említett kegyes Rendelet megválaszolása, és annak 

is látszik; mert ama silány Pálról említést tett, de még a Rendelet másolatáról is, 

és a benne megfogalmazott mondanivalót is átvette. 

Tehát ilyen módon megfelelően kitaníttattam arra, hogy nyugalomban legyek, és a legkevésbé 

se mondjak ellent, és úgy gondoltam, hogy az Ön Istenről szóló tanításához fordulok, mivel 

rászorultam arra, hogy annak értékes bőségszaruira méltónak találtassam, melyek messzebbre 

ragyogóan tanítják, hogy ha elvetjük az egyesülés utáni két működésről való beszédet, egyetlen, 

vagyis egységes működésbe foghatjuk össze a teljes, isteni Írás alapján a mi Megváltónk, Jézus 

Krisztus kimondhatatlan gondviselésének elszenvedő természetét és indulatmentességét is – 

avégett hogy a mi tanulatlanságunk Istentől tanított Nagyságod Istent sugárzó tanításának  

megvilágítottjaként alkalmasint e dologban is utánozza a zsíros és virágzó földet, és az ige 

lehullott magvát, melyet boldogan magába vett, megőrizze a jó termésig. 

Az én jó Uram méltónak fogja találni szokásához híven megadni az Ő Istenben hívő imáit az 

én kicsinységemnek és a velem lévőknek. 

Az aláírás: 

Én, az igen kicsiny Kyros, aki az én Istentől tisztelt Uram teljesen tiszteltként való jó életéért 

imádkozom, írtam ezt a levelet. 
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6. 

Sergios konstantinápolyi pátriárka 1. levele Kyros alexandriai pátriárkához (633)
388

 

 

Feltűnt ugyan nekünk rögtön az első tapasztalástól kezdve az Ön istenszeretete módjának  

okossága és gondossága, de most még inkább felismertük ezen istenszeretet munkás voltát és 

tudásszeretetét az általa írottak révén. 

Hisz miután Ön † jelezte [σημάνασα] †, hogy olvasta az Arkadioshoz, a ciprusiak szigetének 

Isten-kedvelte püspökéhez [πρόεδρον] Pál, a vezető nélküliek nyomorult pártjának vezére ellen 

leghatalmasabb és Isten óvta királyunk által írott teljesen kegyes Rendeletet,  és hogy úgy 

találta: az említett kegyes rendelet nem engedi, hogy két működésről beszéljünk Krisztusban, 

az Istenünkben, megkérdezett minket saját jelzése révén, hogy vajon két működést kell-e 

tisztelnünk, vagy csak egyetlen működést kell tulajdonítanunk az Úrnak. Minélfogva mi  

egyszerű és tömör beszéddel élünk, és el fogjuk mondani, amit mi erről tudunk. 

El fogjuk tehát mondani, hogy egyfelől a szent, nagy és egyetemes zsinatokon erről semminő 

tárgyalás nem folyt, és erről a kérdésről nem lehetséges találni az orthodox zsinatok  

valamelyike által kihirdetett határozatot sem. Tudjuk azonban, hogy a kiválasztott atyák  

némelyike, és különösen az igen szent Kyrillos, az alexandriai érsek saját írásainak  

némelyikében azt állította, hogy Krisztusnak, a mi igaz Istenünknek egyetlen éltető működése 

van; sőt, Ménas is, ezen Isten-óvta és királyi város szentek közt élő érseke is összeállított egy 

beszédet, melyet Bigillioshoz, az előbbre való Róma igen szent pápájához címzett, s  

amelyben ő is hasonló módon azt tanította, hogy „Jézus Krisztusnak, a nagy Istennek és a mi 

Megváltónknak” egyetlen akarata [θέλημα] és egyetlen éltető működése [ἐνέργειαν] van. És 

avégett, hogy az Ön igen bölcs szorgalma is megismerje az ebben foglalt hatóerőt [δύναμιν], 

ha elolvassa, ezért elintéztük, hogy az említett beszédet a lehető legpontosabban másolják le, 

mivel annak különböző olyan mondások is az alapját képezik, melyek az említett cél 

igazolására hasznosak; és utasítást adtunk arra, hogy e beszédet a mi levelünkkel egyetemben 

küldjék el. 

Miután azonban az Ön Istenszeretete azt mondja, hogy a rómaiak egyházának legszentebb 

pápája, Leó – amidőn így fogalmaz: ‘mert mindkét alak [μορφή] működik [ἐνεργεῖ] a másikkal 

való közösségben’ – azt hagyományozza és hirdeti, hogy két működés van Krisztusban, a mi 

valóságos Istenünkben, ezért Önnek tudnia kell, hogy – miután az átkozott Sevéros istentelen 
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csoportjából sokan küzdenek folyamatosan a jóhitűség tanításai ellen, és megugatták az  

említett, teljesen áldott atya levelét, amely valóban az orthodoxia általános oszlopa lett – az 

egyetemes egyház válogatott tanítói közül többen  is felemelték szavukat az említett levél 

jogszerű és megalapozott védelmében, és nem tudunk senkiről közülük, aki azt mondta volna 

a tárgyalt mondásról, hogy a szentek közt élő Leó két működésről beszélt volna. De nehogy 

megnyújtsuk levelünket mindnyájuk idézésével, ezért egyiküknek, aki az igaz tanok 

tanításában mindenkinél feljebb való, vagyis Eulogiosnak, az alexandriaiak egyháza kegyes 

emlékezetű, elhunyt pásztorának, aki az említett levél  védelmében írt, remek, nagyszerű, 

tökéletes beszédét, állásfoglalását az említett nyilatkozatról
389

 csatolni rendeltük a fentebb 

megemlített beszédhez az egyházatyai állásfoglalások után. 

Mind a mai napig tehát sem azokról, akikről csak tudjuk, hogy jóhitűen védelmezték a  

sokszor említett levelet, sem senki másról az egyház Isten-ihlette lelki vezetői közül 

nem találtuk azt, hogy két működésről beszéltek volna Krisztusban, a mi Urunkban; de ha 

valaki az ügyesebbek közül képes volna mutatni egyeseket a mi kiválasztott és Isten-hordozó 

atyáink közül, akik tanításai az egyetemes egyház törvényévé váltak, és azt hagyományozzák 

ránk, hogy két működésről kell beszélni Krisztusban, akkor mindenképpen követni kell őket; 

mert feltétlenül szükséges nemcsak gondolatban követni a szent atyák tanításait, hanem  

pontosan ugyanazokat a szavakat is kell használni, és semmit sem szabad újítani. 

Ez tehát az, amit a felvetett kérdésről tudunk. 

Amikor az Ön Istenszeretete megkapja és sorjában elolvassa a neki általunk küldött iratokat, 

egyfelől e szövegek és munkák hasznosságát tudja be az ismeretek Istenének és az atyáknak, 

másfelől viszont ajándékul imádkozzék a mi alázatosságunkért, és a fentiekre adott válaszát 

sürgősen küldje meg nekünk. 
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7. 

Kyros alexandriai pátriárka: Kilenc fejezet (633)
390

 

 

Miután Krisztus Úr, a mi valóságos Istenünk mindeneknél fényesebben ragyog, és mindenkit 

az Ő megváltó és igaz hitére irányít, s egy és ugyanazon szent egyházába hív össze,  

megalkottuk a jelen megállapodást
391

 Isten szent egyházainak egyesülése végett, a hatodik 

indikció Pauni hónapjában.
392

 A megállapodás Kyros révén keletkezett, aki Isten kegyelméből 

– a mi jó és szépgyőzelmű uraink isteni határozatának megfelelően – az alexandriaiak ezen 

Krisztus-szerető városa apostoli trónjának helyét foglalja el. 

1. fejezet. Ha valaki nem vallja meg az Atyát és Fiút és Szent Szellemet, az egylényegű 

[ὁμοούσιον] háromságot, egyetlen istenséget [θεότητα] három személyben [ὑποστάσεσι] – az 

átkozott legyen. 

2. fejezet. Ha valaki nem vallja a Szent Háromság egyikének az Isten-Igét, aki öröktől fogva, 

időtlenül született az Atyától, és lejött a mennyekből, és megtestesült a Szent Szellemtől és mi 

Asszonyunktől, a szent, dicsőséges, istenszülő és örökkön szűz Máriától, és emberré lőn,  

szenvedett a saját húsa által, s meghalt és eltemették, és feltámadott a harmadik napon az 

Írások szerint – az átkozott legyen. 

3. fejezet. Ha valaki nem vallja meg a mi egy és ugyanazon Urunk, Jézus Krisztus, az igaz 

Isten szenvedéseit és csodáit is, hanem más és más személynek tulajdonítja őket – az átkozott 

legyen. 

4. fejezet. Ha valaki nem vallja meg, hogy az Isten-Ige magából a tökéletes egyesülésből a 

szent és örökkön szűz Istenszülő méhében magából a szent Istenszülőből az egyesülés révén 

„húst” hozott létre magának, amely velünk egylényegű, „értelmes és eszes lélek által 

megelevenített,”
393

 természetes egyesülés révén és egy alanyban, és úgy született a Szűztől, 

hogy egyetlen, összekeveredés nélküli és felbonthatatlan – az átkozott legyen. 

                                                           
390

 A Kyros volt alexandriai pápa és a theodosiánusok csoportja közötti egykori megállapodás másolata. CPG 7613 

Suppl.; ACO ser.sec. II, 594, 19-600, 20.  
391

 Szó szerint: biztosíték. 
392

 Pauni a júniusnak megfelelő kopt hónap. Az indikció 15 éves periódus, melyet Julius Caesar idejében vezettek 

be a római naptárba. 
393

 Johannes Damascenus, De fide orthodoxa 3, 2 (PG 94, 985 C). 



210 

 

5. fejezet. Ha valaki nem vallja meg, hogy a mi szent és örökkön szűz Úrnőnk, Mária a szó 

szoros értelmében és valóságosan istenszülő, amennyiben a hússá lett Isten-Igét foganta és 

szülte – az átkozott legyen. 

6. fejezet. Ha valaki nem vallja meg a két természetből (azaz istenségből és emberségből) lett 

egyetlen Krisztust, az egyetlen Fiút, „az Isten-Ige egyetlen, hússá lett természetét,” amint a 

szentek közt élő Kyrillos mondta, összekeveredés nélkül, elváltozás nélkül, megváltozás  

nélkül, tehát az egyetlen összetett személyt [μίαν ὑπόστασιν σύνθετον], amely maga mi 

Urunk Jézus Krisztus, aki egy az egylényegű szent Háromságból – az átkozott legyen. 

7. fejezet. Ha valaki azt mondja, hogy a mi egyetlen Urunk, Jézus Krisztus két természetben 

szemlélhető, s ezért nem vallja meg, hogy Ő a „szent Háromság egyik személye,” az Atyától 

öröktől fogva nemzett Isten-Ige, aki „az idők végezetén”
394

 hússá lett, és a mi teljesen szent és 

folt nélküli Úrnőnktől, az istenszülő és örökkön szűz Máriától megszületett, hanem más és 

más személyeknek gondolja őket, nem pedig egy és ugyanazonnak – amint az igen bölcs 

Kyrillos mondja, ‘az istenségben tökéletes és az emberségben tökéletes ugyanazon  

személynek,’ és ennek megfelelően csupán ‘két természetben’ szemlélt ‘ugyanazon  

személynek, aki szenved, illetve nem szenved az egyik, illetve a másik tekintetben,’ mint 

maga a szentek közt élő Kyrillos mondta,
395

 mivel szenved emberi módon a hús által, 

amennyiben ember, de amennyiben Isten, ugyanakkor szenvedésmentes marad saját húsának 

szenvedései közepette is; s [ha valaki nem vallja meg, hogy] az egyugyanazon Krisztus és Fiú 

műveli az Istenhez illő és az emberi cselekedeteket „egyetlen istenemberi működéssel,” amint 

a szentek közt élő Dénes mondta;
396

 † amennyiben csupán szemléletben különíti el azokat az 

alkotórészeket, melyekből az egyesülés létrejött, és ezeket ésszel [τῷ νῷ] vizsgálja meg 

(hiszen megmaradnak változatlanul és összekeveredés nélkül a természetüket érintő és egy 

alanyban történő egyesülésük után), és ezekben felosztás és elkülönítés nélkül az egy és  

ugyanazon Krisztust és Fiút mint a két, egymással össze nem keveredő módon összeillő  

részben felismertet látja meg az ész útján, mivel a szemléletüket gyakorlativá teszi  †,
397

 de 

[nem]
398

 csal a képzelet révén és az ész üres alakzataival, hanem semmiképp sem különíti 

el [őket egymástól], mivel a kimondhatatlan [és összefolyás nélküli]
399

 és felfoghatatlan 

egyesülés már megsemmisítette a kettéosztást; mert az ilyen ember szent Athanasiost követve 
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így szól: „mivel egyszerre hús, egyszerre az Isten-Ige húsa, egyszerre lelkes-értelmes hús, 

egyszerre az Isten-Ige lelkes-értelmes húsa”
400

 – hanem [mindezek helyett] a részekre való 

elválasztás értelmében használja ezt a szót [„működés” vagy „természet”], az átkozott legyen. 

8. fejezet. Ha valaki nem átkozza meg Areiost, Eunomiost, Makedoniost, Apollinariost, az 

eretneket, Nestoriost, Eutychést, a rossz nevűt, valamint az aigiai Kyrost és Jánost, és  

mindazokat, akik bármely módon ellentmondanak az igen szent Kyrillos Tizenkét fejezetének, 

és nem változtatták meg gondolkodásukat, hanem ebben a tévelygésben haltak meg, és 

mindazokat, akik ezekhez hasonlókat gondoltak és gondolnak – az átkozott legyen. 

9. fejezet. Ha valaki nem átkozza meg Theodóritos írásait, melyeket a szentek közt élő  

Kyrillos helyes hite ellen írt, és az úgynevezett Ibas-levelet és Mopsvestiai Theodórost és az 

ő írásait, és ha valaki nem fogadja el szent Kyrillos írásait és különösen a Theodóros és  

Theodóritos és Andreos és Nestorios elleni műveit és az ezekhez vagy ezek egyikéhez  

hasonlókat gondoltak vagy gondolók elleni műveit – az átkozott legyen. 
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8. 

Sergios konstantinápolyi pátriárka: Pséphos (633)
401

 

 

[534, 4] Annyira összekovácsolódtunk Veled a szellem egységébe, hogy minden dolgunk és 

szándékunk segítőjévé akarunk tenni Téged, és ha nem lennél nagyon messze, ezt minden nap 

meg is tennénk egy-lelkű testvériséged megerősítő egyetértésével; de mivel nekünk fáradozás 

nélkül is adja az Ige és az Írás a feladatokat, ezért rögtön bele is vágok annak elbeszélésébe, 

amiről ezt a levelet írom. 

Bizonyos idővel ezelőtt, amikor a perzsák elleni hadjáratra ment a szépgyőzelmű és Isten-

védte uralkodó és nagy király az Istentől reá bízott és Krisztusnak kedves városért folyó  

csaták miatt, és Örményország területeire ért, akkor valaki az átkozott Severus istentelen  

szektájának vezetői közül, név szerint Pál, azokon a helyeken feltűnve bejutott őkegyességéhez, 

és a Severus szerinti eltévelyedett eretnekség védelmében adott elő beszédet, s azóta is ezt a 

dolgot védi, mely dolgok után az ő teljesen jóhitű s királyi emelkedett-lelkűsége
402

 (mert Isten 

egyéb kegyelmi adományai mellett még az isteni dogmák ismeretében való bővelkedést 

is megkapta) – miután teljesen megcáfolta s legyőzte annak [=Pál] nyomorult istentelenségét – 

annak tisztátalan gonosztetteivel szemben igen szent egyházunk helyes s beszennyezetlen 

tanításait helyezte el egyházunk valóságos bajnokaként, mely dolgok során a mi igaz Istenünk, 

Krisztus egyetlen működéséről [μίας ἐνεργείας] is említést tett. 

Bizonyos idő elteltével ugyanezen Isten-óvta király a lázok vidékére kerülvén, említette – 

mint mondottuk – amaz eretnek Pálhoz való társalgását az igen szent Kyros jelenlétében, 

aki akkor a lázok Krisztus-szerető vidékének metropolitai (püspöki) székét foglalta el, most 

pedig a nagy Alexandria pásztora. Ezen igen szent férfiú e dolgok hallatán a nyugalmához illő 

módon azt válaszolta: nem tudja pontosan, hogy egy vagy két működést kell -e tanítani 

Krisztusban, a mi igaz Istenünkben. S az ő [=király] jóhitűségének parancsára az igen szent 

férfiú a saját levele útján tudakozódott nálunk afelől, hogy vajon egy működést vagy kettőt 

kell-e a mi Megváltónkban, Krisztusban mondani, és hogy vajon ismerünk-e olyat a szent 

és üdvözült atyák közül, akik egyetlen működésről beszéltek. Erre fel mi válaszunkban  

jeleztük neki azt, amit magunk erről tudunk (levelet is küldve – amikor Ménás lett ezen 

Isten-óvta és királyi város igen szent pátriárkája – melyet ő felolvasott és átadott ott a jelen 
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lévő Bigilliosnak, aki [most már] a szentek közt élőként megelőzte szentségedet [a  

tisztségében], s amely különböző egyházatyai nyilatkozatokat tartalmazott Megváltónk,  

Krisztus, az igaz Isten egyetlen működéséről és akaratáról [περὶ μίας ἐνεργείας καὶ ἑνὸς 

θελήματος]), de egyáltalán semmi olyat sem közöltünk levelünkben, ami saját meglátásunk 

lett volna, amint ezt Ön tudja is az elküldött másolatból, melyet olvasott; és ettől az időtől 

fogva ezt a témát hallgatás övezte. 

De azután nem sok idővel ezelőtt a minden ember megváltását akaró Isten együttműködése és 

kegyelme folytán és az igen hatalmas, szépgyőzelmű  és nagy király jóhitű buzgalma által 

felindíttatván Kyros, az alexandriaiak nagyvárosának igen szent pátriárkája és közös 

testvérünk és paptársunk Isten számára kedves módon és helyesen felhívta az alexandriaiak 

nagyvárosában azokat, akik az Isten-gyűlölte Eutychés és Dioskoros, Severos és Julianos 

betegségétől szenvednek, hogy járuljanak az egyetemes egyházhoz, és sok megbeszélés és 

fáradozás után, melyeket igen sok meggondolással és igen hasznos gondoskodással e tárgyban 

kifejtett, az ügyet a felülről jövő kegyelem révén elrendezte;  létrejöttek a két fél között 

bizonyos dogmatikai megállapodások, melyek alapján mindnyájan, akik korábban különböző 

álláspontokra szétválasztatván az alapító atyákat, Dioskorost és Sevérost, a gonoszakat 

követték, egyesültek az igen szent s egyedül egyetemes egyházzal, és Krisztus, a mi igaz  

Istenünk egyetlen nyája lett az alexandriaiak városának teljes, Krisztus számára kedves népe, 

és ezenkívül szinte az egész Egyiptom, Thébai és Libya és az egyiptomi tartománycsoport 

többi tartománya, melyeket korábban – mint mondottuk – látni lehetett eretnekségek 

megszámlálhatatlan sokaságává szétterjedni, most ellenben Isten jótetszése és az említett igen 

szent alexandriai elöljáró Istennek tetsző szorgalma révén egyetlen <száj> lettek mind és 

egyetlen hang, és a szellem egysége révén az egyház helyes tanításait megvallókká; és az 

említett és felsorolt dolgok egyik tétele lett a nagy Isten és mi Megváltónk, Krisztus 

egyetlen működéséről szóló tan. 

Miután ezek így előzetesen megtörténtek, Sóphronios, az igen kegyes szerzetes, akit most – 

mint csupán hallomásból tudom – megválasztottak jeruzsálemi pátriárkának (mert egyelőre még 

nem kaptuk meg tőle a szokásos zsinati levelet), akkor Alexandriába menvén s az említett 

igen szent atyával társalkodván, amikor, mint mondottam, amaz a korábbi eretnekekkel 

Isten tetszése révén tető alá hozta a nem remélt egyesülést, és vele az e dolgokkal kapcsolatos 

téziseket áttekintette, ellentmondott, és tiltakozott az egyetlen működés tézise ellen, úgy 

vélvén, hogy mindenképp két működést [δύο... ἐνεργείας] helyes Krisztusban, a mi Istenünkben 

tanítani. 
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Amikor az említett igen szent atya mindenekelőtt elővezette neki szent atyáink mondásainak 

némelyikét, akik bizonyos írásaikban itt-ott egyetlen működést említettek, és ráadásul még 

azt is hozzátette, hogy úgy tűnik: amikor ilyen tézisek feltűnnek, szent atyáink gyakran avégett 

élnek ilyen, Istennek tetsző eljárásokkal s egyezségekkel, hogy többek lelkét megmentsék, de 

ettől még egyet sem mozdítanak el az egyház helyes tanításaiból; s azt is mondta, hogy tehát a 

jelen helyzetben, amikor oly sok tízezer ember üdvössége forog kockán, sem kell semmit az 

érintett tézisről vetekedve vitatni, mivel – mint mondottam – a szent atyák némelyike is 

használta ezt a szót [„egyetlen működés”], és e tekintetben az orthodoxia álláspontja 

egyáltalán nem sérül – nos, akkor az említett Isten-szerette Sóphronios ezt az elrendezést 

[οἰκονομίαν] semmiképp sem fogadta el. 

Miután tehát Sóphronios az említett igen szent paptársunk leveleivel ez ügyben megjelent 

nálunk, az ezzel kapcsolatos vitát [λόγον] nálunk is mozgásba hozta, amennyiben azt 

indítványozta, hogy ezekből a tézisekből a már létrejött egyesülés után vegyük ki az „egy 

működés” kifejezést – mi ezt kemény dolognak tartottuk, hisz hogy is ne lett volna kemény? 

és nagyon súlyosnak, amennyiben arra kellett számítani, hogy feloldja és felforgatja amaz 

egész szépen létrejött egyetértést és egyesülést az alexandriaiak városában és minden, ez 

alá rendelt tartományban, melyek mindezidáig még sohasem fogadták el még a nevét 

magát sem szent s híres atyánknak, Leónak, illetve nem akartak még emlékezni sem a 

szent, nagy és egyetemes chalkédóni zsinatra, most viszont világos és nagy hangon hirdetik a 

szent eucharistiák során. 

Miután tehát mi erről sokat beszélgettünk az említett igen szent Sóphroniosszal, végül arra 

biztattuk őt, hogy hozzon nekünk állásfoglalásokat a szent és válogatott atyáktól, különösen 

azoktól, akiket mindnyájan közös tanítómestereinknek tartunk, és a tanításaikat törvényként 

ismerik el Isten szent egyházai, s akik kifejezetten, szavakkal hagyományozzák, hogy két 

működés van Krisztusban, ő azonban teljesen képtelen volt ezt megcsinálni. Mi tehát – 

felismervén, hogy itt ebből némelyek számára kételkedés kezd kialakulni, és tudván, hogy 

mindig az ilyen vetekedésekből születnek az eretnekségek lázongásai – szükségesnek ítéltük 

minden igyekezetünket befektetni abba, hogy lecsillapítsuk s megszüntessük a haszontalan 

szóharcot, s írtunk a többször említett igen szent alexandriai pátriárkának, hogy ő, aki a 

korábbi szakadárokkal való egyesülést Isten segítségével megvalósította, már ne egyezzen bele 

abba, hogy bárki is a továbbiakban egy vagy két működésről  beszél  Krisztusban, a mi 

Urunkban, hanem inkább vallják meg – miként a szent és egyetemes zsinatok  

hagyományozták –, hogy egy és ugyanazon egyszülött Fiú, Miurunk Jézus Krisztus műveli 
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az isteni és az emberi dolgokat is, és hogy minden isteni és emberi működés egy és 

ugyanazon hússá vált Isten-Igéből jön elő szétválaszthatatlanul, és egyugyanazon Igére  

vonatkozik; mivel egyfelől az „egy működés” kifejezés, még ha a szent atyák valamelyike 

mondotta is, mégis meglepi és zavarja egyesek fülét, akik feltételezik, hogy ezt a Krisztusban, 

a mi Istenünkben összefolyás nélkül egy alanyban egyesült két természet tagadása végett  

mondták (ami egyáltalán nem így van, és ne is legyen); és mivel ugyanígy a „két működés” 

kifejezés is sokakat megbotránkoztat, amennyiben ezt nem mondta senki a szent és  

kiválasztott egyháztanítók közül, de még az is következik belőle, hogy két akaratot [θελήματα] 

tisztelnek, melyek egymással ellentétesek, amennyiben az Isten-Ige a megváltó szenvedés 

beteljesedését akarja, miközben a Krisztusban lévő emberség ellenáll és szembeszáll az Ő 

akaratával, és ebből kifolyólag kettő, ellentétes dolgokat akaró személyt vezetnek be, ami 

istentelenség. 

Mert lehetetlen egy és ugyanazon alanyban [ὑποκειμένῳ] egyszerre kettő és ugyanazon 

tekintetben ellentétes akaratnak lennie,
403

 és az istenhordozó atyák tanítása világosan 

tanítja, hogy az Úr szellemileg átlelkesített húsa soha nem végzi elkülönülten és saját 

indíttatásból a vele egy alanyban egyesített Isten-Ige szándékával [νεύματι] ellentétesen a 

maga természetes mozgását, hanem amikor és amilyet és amekkorát akart az Isten -Ige 

[akkor és olyat s akkorát mozgott az emberi természet]; és – hogy világosan szóljunk – 

amilyen módon a mi testünk vezéreltetik és elrendeztetik s irányíttatik a szellemes és  

értelmes lelkünk által, úgy Krisztus Úr esetében is az egész emberi ítélete mindig és mindenben 

az Ige istensége által mozgattatva istenmozgatta volt Nyssai Gergely szerint, aki azt 

mondta az Eunomios ellen írt művében , hogy „amennyiben Isten a Fiú, annyiban 

teljesen szenvedésmentes  és érintetlen;
404

 de ha valamilyen szenvedést állítanak róla az 

Evangéliumban, akkor az ilyesmit teljes mértékben a szenvedést befogadó emberi természete 

művelte. Hisz az istenség valóban az Őt körülvevő test révén műveli a mindenség megváltását, 

úgyhogy a testé a szenvedés, az istenségé a megváltás.”
405

 

Ezt a – miként mondottuk – felgyulladóban lévő vetekedést látva, szükségesnek ítéltük inkább 

a szent atyák által sokat használt és zsinatilag meghatározott terminusokat követni minden 

esetben, és sem a bizonyos atyák által ritkán mondottakat  (akiknek nem az volt a céljuk e 

terminusok kapcsán, hogy az e terminusokkal kapcsolatos tanítást világos és  kétségtelen 
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kánonná tegyék, és teljes mértékben dogmatikus törvényt alkossanak, amilyen az egyetlen 

működéssel kapcsolatos, általuk mondott dolog), sem a kiválasztott atyák által egyáltalán nem 

mondottakat (amelyeket viszont most egyesek mondanak, úgy értem, a két működést) nem 

akartuk egyházi törvényként kihirdetni. 

És végül az tűnt helyesnek és kívánatosnak, hogy az említett igen szent Sóphronios a  

továbbiakban semmilyen vitát ne támasszon se az egy, se a két működésről, hanem érje 

be a szent atyák fent említett csalhatatlan és bevett orthodoxiájával és tanításával. 

Ezekkel tehát a gyakran említett igen szent férfiú megelégedvén, és határozottan ígérve, hogy 

be is fogja tartani ezeket, arra kért minket, hogy a neki ezekre adott válaszunkat levélben is 

adjuk oda, hogy ezt a levelet ő úgyszólván megmutathassa azoknak, akik őt valószínűleg ki 

akarják majd kérdezni a mondott vizsgálódásról; amit mi boldogan meg is tettünk. Ő pedig 

ezután innét elhajózott. 
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9. 

Hitvalló Szt. Maximos: 5. opusculum (633)
406

 

Azokhoz, akik azt mondják, hogy Krisztusban egyetlen működésről kell beszélni a dominancia 

alapján (mert minél erőteljesebb az isteni akarata, annál inkább maga alá gyűri az emberit), 

így kell válaszolni: 

 

Először is, Ti is elismeritek, hogy két működés van benne: egy (tudniillik az isteni), amely 

legyűri a másikat; és egy (nyilván az emberi), melyet emez legyőz – ami a viszony [πρός τι] 

kategóriájába tartozó állítás. A viszony kategóriájába tartozó dolgok azonban együtt járnak a 

velük szemben megkülönböztetett dolgokkal. 

Azután pedig [azt kell mondani], hogy ha a dominancia értelmében beszéltek a működésről – 

amennyiben az emberi működést megszünteti az isteni azáltal, hogy fölébe kerekedik –, akkor 

kisebbedést vezettek be a két működésbe. Elvégre a dominancia maga is teljes egészében az 

elszenvedő dolgok közé tartozik, amennyiben őt is legyőzi a legyőzött. Mert bár [amaz]  

gyengébb, mégis teljesen erőt vesz emezen; amiként az arany – jóllehet erőt vesz a 

hozzákevert ezüstön vagy, mondjuk, rézen – mégis maga is legyőzetik, még ha kevésbé 

is, éspedig a hozzákevert mennyiség függvényében. 

Azokhoz, akik azt mondják, hogy ‘Amint az eszköznek és a mozgatónak egy a működése, úgy 

az istenségnek és az emberségnek is egy a működése [Krisztusban]:’ 

Ha természetesnek mondjátok az eszközt, akkor szerintetek egykorú lesz az Ige az élő hússal, 

azaz az élő hús ugyanolyan örökkévaló lesz, mint az Ige; elvégre minden olyan dolog  

esetében, ami természetes eszközt használ, az eszköz ugyanolyan idős, mint a használója; 

mint a lélek esetében is, mely a testet használja; és így azt kell mondanunk, hogy az isteni 

természet is teremtmény, vagy hogy a test teremtetlen. Ha ellenben mesterségesnek nevezitek 

az eszközt, akkor lélek nélkülinek fogjátok fel, és különállónak és részekre osztottnak; és így 

nem mozog mindig, hanem csak akkor, amikor a munkásnak kedve van kézbe venni, és  

dolgozni [vele]; különben pedig vagy az őrült Nestorioshoz hasonlóan gondolkodóknak  

fogtok mutatkozni, aki szétszakítja és elkülöníti Krisztus, az Isten egyetlen személyhez 

[ὑπόστασιν] és egyetlen aruculathoz [πρόσωπον] tartozó két természetét, vagy az istentelen 

Apolinarios tanítványainak fogtok látszani, aki a Felkent testét lélek és ész nélkülinek  

mondja. 
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Azokhoz, akik azt mondják, hogy a Felkentnek egyetlen összetett működése van: 

Az összetett működés teljes mértékben egy összetett természeté. De minden összetett  

természet eredete azonos időre megy vissza, és nem a saját akaratára; mert teremtetett, és  

meghatározza a saját helye és rendje, és sok oszthatatlan individuumot [ἀτόμων] fog át. Ezért 

ha Krisztus egyetlen működését összetettnek mondjátok, akkor Krisztus természetét is  

összetettnek kell neveznetek, melyet e működés meghatároz, s azt kell mondanotok, hogy a 

részei egyformán idősek; valamint, hogy e részek  összetalálkozása nem a saját akaratukból 

történt, és kényszernek engedett; teremtetett, és meghatározza a maga rendje és helye;  

egyébként pedig Krisztusok sokasága létezik, akikről ez a természet állítható. 
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10. 

Hitvalló Szt. Maximos: 6. opusculum (633 vagy 646)
407

 

Arról, hogy „Atyám, ha lehetséges, múljon el tőlem ez a pohár” 

 

Ha az „Atyám, ha lehetséges, múljon el tőlem ez a pohár” mondatot – mivel visszarettenést 

fejez ki – az embertől származtatod, „nem a Megváltóban megismert embertől (mert annak 

akarata [θέλειν] nem áll szemben Istennel, hanem teljesen Istentől való), hanem a hozzánk 

hasonló embertől, amennyiben annak akarata [θελήματος] egyáltalán nem követi Istenét, 

hanem legtöbbször szembeszegül azzal, és küzd ellene,” amint az isteni Gergely mondja,
408

 

akkor az imádság további részéről, vagyis arról, hogy „Ne az legyen, amit én akarok, hanem 

legyen meg a Te akaratod,” mit gondolsz? Ez a visszarettenés jele vagy a bátorságé? A  

legnagyobb fokú egyetértésé vagy az egyet nem értésé? De hogy nem  szembenállásé, sem a 

gyávaságé, hanem inkább a teljes összenövésé és egyetértésé, azt senki sem fogja tagadni, 

akinek esze van. 

És ha a teljes összenövésé és egyetértésé, akkor ezt mitől kapja? A hozzánk hasonló embertől 

vagy a Megváltóban megismerttől? Ha a hozzánk hasonlótól, akkor tévedett efelől a  

tanítómester szava, mely szerint „az emberi akarat [θελήματος] egyáltalán nem követi Istenét, 

hanem legtöbbször szembeszegül azzal, és küzd ellene.” Ha ugyanis követi, akkor nem szegül 

vele szembe; ha pedig szembeszegül  vele, akkor nem követi . Hiszen az egyik által 

megsemmisül a másik mint azzal szemben álló, és átadja helyét annak. De ha nem a hozzánk 

hasonló embertől, hanem a Megváltóban  megismert embertől  veszed az „Atyám , ha 

lehetséges , múljon  el tőlem  ez a pohár” mondatot, akkor megvallottad az emberi mivolt 

legteljesebb egyetértését Krisztus isteni akaratával és az Atya akaratával; és a természetére 

nézve kettős személy e két dolgát: a – természetből fakadó – akarásait és működéseit is 

igazoltad; mely személynek sem az akaratában, sem a működésében nincsen semmiféle 

szembenállás; még ha a természetei tekintetében teljes körű különbség állt is fenn ama dolgok 

között, amikből lett , amikben fennállt, és amikkel azonos volt ugyanaz a személy a 

maga természete szerint. 

Ha pedig ezen érvelések hatása alatt azt kényszerülsz mondani, hogy se nem a hozzánk  

hasonló, se nem a Megváltóban megismert emberé az „Atyám, ha lehetséges…” mondat, 

hanem az Egyszülött kezdet nélküli istenségére vonatkozik tagadóan, elkülönítőleg arra, hogy 

                                                           
407

 PG 91, 65 A-68 D. 
408

 Or. 36. 
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Ő <vala>mit sajátságosan az Atyától külön akar, akkor az akaratának tárgyát is – ami a kehely 

elutasítása – magának a kezdet nélküli istenségnek leszel kénytelen tulajdonítani. Mert még ha 

azt mondod is, hogy e tagadás a saját külön akarás eltörlését vonja maga után, azt már  

mégsem mondhatod, hogy az akarat tárgyának elvetését is maga után vonja, mivel a tagadás 

nem vonatkozhat mindkettőre: az Egyszülött külön akaratára is az Atyáé mellett, és az akart 

dologra is. Elvégre az Atya és a Fiú akarata közös tárgyának akarása mindenképpen az Isten 

által akart dolog – tudniillik a mi megváltásunk – elvetése lesz. (Hiszen ez az, amit Isten 

természeténél fogva akar.) Ha azonban a tagadás nem vonatkozhat mindkét dologra, akkor 

világos, hogy ha az Egyszülött saját akarását tagadod, hogy az akarat közös tárgyát állíthasd, 

akkor nem fogod eltörölni az akart dolgot, vagyis a kehely elutasítását, hanem a közös és  

kezdet nélküli istenségnek fogod tulajdonítani, amelyre tagadólag alkalmaztad az akarást is. 

Ha pedig ezt még elgondolni is utálatos, akkor világos, hogy itt a tagadás (vagyis a „Ne az, 

amit én akarok…”) – miután teljesen eltaszítja a szembenállást – a Megváltó emberi 

mivoltjának összenövését fejezi ki a Megváltó isteni akaratával és az atyai akarattal,  

amennyiben a teljes Ige felvette a teljes emberi természetet, és teljes mértékben istenivé is 

tette azt a lényeg felvétele révén [οὐσιώσει]. Minélfogva miután miattunk olyan lett, mint mi, 

emberhez illően mondta az Istennek és Atyának: „Ne az enyém, hanem a Te akaratod legyen 

meg,” amennyiben neki – mint természete szerint Istennek – volt akarata mint embernek is, 

éspedig az atyai akarat beteljesítése. Ezért mindkét tekintetben: aszerint is, amikből lett, 

aszerint is, amikben létezett, és aszerint is, amely dolgok személyi valósága volt, úgy ismertük 

meg Őt, mint aki akarja a mi megváltásunkat és működik is  annak érdekében, egyfelől 

annyiban, amennyiben az Atyával és a Szellemmel egyetért megváltásunkban, másfelől pedig 

annyiban, amennyiben „engedelmeskedik” megváltásunk érdekében „az Atyának egészen a 

halálig, méghozzá a kereszthalálig,” és az irántunk való gondviselés [οἰκονομίας] nagy titkát a 

hús által beteljesítette. 
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11. 

Honorius pápa: Válasz Sergiosnak (634) 

 

Vettük a testvériségetek által írottakat, melyekből tudomást szereztünk bizonyos vetekedések-

ről és szavak újabb kereséseiről, amelyeket bizonyos Sóphronios hozott be – aki akkor ugyan 

szerzetes volt, de most, mint halljuk, püspöke lett a jeruzsálemiek városának – Kyrossal, a mi 

testvérünkkel, az alexandriaiak városának püspökével szemben, aki mi Urunk, Jézus Krisztus 

egyetlen működését hirdette azoknak, akik visszafordultak az eretnekségekből. 

Amely Sóphronios, midőn elment testvériségetekhez, és az ilyen tárgyú panaszát elővezette, 

miután különböző módokon is tájékoztatást kapott, kérte, hogy írásban is legyenek neki meg-

világosítva azok a dolgok, melyek felől Ti őt kioktattátok. Miután az ugyanezen Sóphronioshoz 

küldött levelekből mi is átvettük a másolatokat, s megkapván őket, buzdítjuk testvériségeteket, 

aki nagy előrelátással s körültekintéssel fogalmazott, amennyiben megszüntette a kifejezésmód 

újdonságát, amely képes lett volna felháborítani az egyszerűbb embereket. 

Nekünk ugyanis „úgy kell járnunk, ahogyan mi azt kaptuk,” és Isten vezetésével a hit mértéke 

mellé állunk, amelyet az igazság apostolai az isteni írások mértékéül nyújtottak át, megvallván 

az Úr Jézus Krisztust mint közvetítőt Isten és az emberek között, aki isteni dolgokat cselekedett 

úgy, hogy a magával az Isten-Igével egy személyben egyesített emberi mivolt közvetítőjeként 

működött, s aki ugyancsak művelte az emberi dolgokat is, amennyiben kimondhatatlanul és 

egységesen felvette a húst szétválaszthatatlanul, elváltoztathatatlanul, összefolyás nélkül a teljes 

Istenséggel; és az, aki kivilágít a húsban a csodái által a teljes istenségében, az az, aki a hús 

állapotait a szenvedés sértései révén műveli: tökéletes Isten és ember, „egyetlen közvetítő 

Isten és emberek között” mindkét természetében, „hússá vált Ige, és lakozék közöttünk” maga 

az ember fia, aki „alászállt a mennyből, egy” és ugyanaz, amint írva van: „megfeszítteték a 

dicsőség Ura,” amennyiben a hitvallás eleme, hogy az istenség semmiképp sem lehet képes 

bizonyos emberi szenvedések kiállására, és nem „a mennyből,” hanem a szent Istenszülőtől 

vette magára a húst, mivel az igazság így mondotta önmaga által az evangéliumokban: „senki 

sem ment föl a mennybe, ha nem a mennyből alászállott Ember Fia, a mennyben lévő;” mely 

igazság világosan megtanította nekünk, hogy az istenséggel kimondhatatlan módon és  

egységesen egyesült a szenvedésre képes hús, amint elkülönítetten és összefolyás nélkül, úgy 

a vélemény számára elválaszthatatlanul is, avégett hogy kétségtelenül csodálatos módon legyen 

megismerve, miközben mindkét természet különbsége megmarad. Amivel az Apostol együtt 
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zengve ezt írta a korinthusiaknak: „a végső bölcsességről beszélünk, de nem e világ bölcses-

ségéről, se nem a jelen világ haszontalan vezetőinek bölcsességéről; hanem Isten bölcsességé-

ről beszélünk, mely titokba burkoltatott, s amelyet előre meghatározott az Isten a mi dicsősé-

günkre a világkorok előtt, amit nem ismert fel senki a jelen világ vezetői közül; mert ha felis-

merte volna, akkor nem feszítették volna meg a Dicsőség Urát.” Ha az istenséget se meg-

feszíteni nem lehetett, se meg nem tapasztalhatta az emberi szenvedéseket, hanem az emberi 

és isteni természet kimondhatatlan összeérése miatt [történhetett ez], akkor nyilvánvaló, hogy 

erre való hivatkozással mondjuk egyfelől, hogy az Isten szenvedett, másfelől, hogy az emberi 

mivolt „a mennyből alászállott az istenséggel együtt.” 

Amiből az is következik, hogy egyetlen akaratot vallunk meg Mi Urunk Jézus Krisztusban – 

miután nyilván az istenség által vétetett fel a mi természetünk, ezért nyilván „nem bűn” az 

istenségben az a természet, mely még a bűnbeesés előtt teremtetett (nem amely a vétkezés 

után tönkretétetett). Mert Krisztus, az Úr a „bűn húsának képében” eljőve „elvette a világ 

bűnét, és az Ő teljességéből kaptunk mi mindnyájan; és a szolga alakját felvéve emberi  

formában találtatott,” hisz miután „bűn nélkül” fogantatott a Szent Szellem által, ezért „bűn 

nélküli” a Szent szennyezetlen Szűztől és Istenszülőtől született, amennyiben egyáltalán nem 

részesül a korábban vétkezett természet tapasztalatából. 

Mert a Szent Írások révén megtudtuk, hogy a ‘hús’ szót két módon: jóra és rosszra lehet  

alkalmazni, amiként írva van: „Ne maradjon meg a szellemem ezekben az emberekben  

mindörökké, mert ők hús.” És az Apostol ezt mondja: „Hús és vér nem örökli az Isten  

országát ,” és ismét: „Eszemmel az Isten törvényének szolgálok, a hússal a bűn törvényének; 

és látom, hogy tagjaimban más törvény háborúzik az eszem törvényével, és fogyul ejt engem 

a bűn törvényével, amely a tagjaimban van.”
409

 És sok ilyet szokott elgondolni és mondani. 

Jó értelemben pedig például Ézsaiás, a próféta így használja ezt a szót: „El fog jönni minden 

hús Jeruzsálembe, s leborulnak előttem.” És Jób könyvében: „Húsomban fogom látni az Istent;” 

és másutt: „Minden hús meg fogja látni az Isten megváltását,” és más különbségtétel. 

Ezért, mint mondottuk, a Megváltó nem a korábban vétkezett természetet vette fel, „amely 

küzd az ész törvényével,” hanem „azért jött, hogy megkeresse és megmentse az elveszettet,”
410

 

tehát az emberi nem vétkes természetét. Mert „más törvény” avagy különböző, illetve  

ellentétes akarat nem keletkezett [=nem volt] „a tagok számára” a Megváltóban, mivel az 

emberi gondolkodás törvénye fölé helyeztetett. Mert meg vagyon írva: „Nem azért jöttem, 

                                                           
409

 Róm 7, 23. 
410

 Luk 19, 10. 



223 

 

hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem azért, hogy az engem küldő Atyáét,” és: „Nem 

ahogyan én akarom, hanem ahogyan Te akarod, Atyám;” és más hasonlók – ezek nem egy 

különböző akarat megnyilvánulásai, hanem a felvett emberség iránti gondviseléséi. Mert 

ezeket miattunk mondotta, akiknek példát mutatott – „hogy az Ő nyomdokaiba lépjünk” – a jó 

hit tanítója, amikor a tanítványokat tanította, nehogy mindegyikünk a saját külön akaratát tegye, 

hanem inkább az Úr akaratát részesítse előnyben minden dologban. 

Így hát királyi úton haladva, jobbról is, balról is elkerülvén a kutatott kérdések körül fekvő 

csapdákat, „a mi kövünkhöz” ne dörzsöljük a „lábunkat,” az idumeai, azaz földi és eretnek 

dolgok révén elhagyván a saját dolgainkat, és ne érjenek hozzá értelmeink semmiképp a föld 

lábának nyomához, vagyis az ő rossz tanításukhoz, hogy ilyenformán képesek legyünk eljutni 

az atyai határokig [vagy: mértékekig, jelzésekig, terminusokig], a vezetőink ösvényein járva. 

És még ha bizonyos dolgokról tévedtek is a beszédben, hogy úgy mondjam, megpróbáltak a 

nyilatkozataikban magyarázatot adni, kijelölve a határokat [vagy: terminusokat], tápláló 

személyek alakját öltve, hogy így képesek legyenek a hallgatóik értelmét tanítani. Nem kell 

azokat a dolgokat egyházi dogmává átalakítani, melyeket se zsinatok nem vizsgáltak meg 

alaposan, se magasabb egyházi hatóságok nem láttak fontosnak világosan megfogalmazni vagy 

eldönteni, hogy egy vagy két működést merészeljen valaki hirdetni az Úr Jézus Krisztusban, 

amelyeket se evangéliumi, se apostoli szövegek, sem pedig ezzel kapcsolatos zsinati  

határozatok nem határoztak meg a jelek szerint, hacsak nem – miként fentebb mondottuk – 

abban az értelemben, hogy egyesek tévesen beszélve tanítottak bizonyos tanokat, amikor 

leereszkedtek ahhoz, ami hat a még gyermeki gondolkodásúak értelmére és gondolkodására, 

amely tanokat nem kell csatolni az egyházilag jóváhagyott tanításokhoz – ezeket ki-ki a 

saját gondolkodásában tartogatván mint saját külön véleményét terjeszti elő. 

Mert azt világosan és tökéletesen elmondják a szent iratok, hogy mi Urunk Jézus Krisztus, az 

Isten Fia és Igéje, „aki által a mindenség lett,” egy és ugyanaz a személy, amikor az isteni 

dolgokat műveli, illetve amikor az emberi dolgokat. De hogy vajon az isteni mivolt s az 

emberi mivolt művei miatt egy vagy két, egymás mellett lévő működést kell-e mondanunk 

vagy elgondolnunk, az nem tartozik ránk, hanem meghagyjuk ezeket a kérdéseket a  

grammatikusoknak vagy szakíróknak, akiknek szokásuk a gyerekek számára a bizonyítások 

[vagy: levezetések] során az általuk kitalált neveket „eladni.” 

Mert mi nem egy vagy két működésnek vettük mi Urunk Jézus Krisztust és az Ő Szentlelkét a 

szent iratok révén, hanem úgy ismertük meg, mint aki sokféleképpen működik; mert írva 
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vagyon: „akiben nincs meg a Krisztus szelleme, az nem az övé.” És ismét: „Senki sem  

mondhat Jézus Urat, hacsak nem a Szentlélekben. Vannak különböző kegyelmi ajándékok, de 

ugyanaz a Lélek; különböző szolgálatok vannak, de ugyanaz az Úr; és különböző működések 

vannak, de ugyanaz az Isten, aki mindent művel mindenekben.”
411

 Mert ha a „működések 

különbségeiből” sok van, és mindezeket az Isten műveli a tökéletessé lett test minden  

tagjában, akkor a mi vezetőnkben, Krisztusban, az Úrban mennyivel inkább képesek ezek [ti. 

a tagok] legteljesebben összhangba kerülni, úgyhogy a fej is és a test is tökéletesen egy,  

nyilván avégett, hogy – miként írva vagyon – „emberré álljon össze, Krisztus teljessége 

korának mértékévé.”
412

 

Mert ha más dolgokban, tudniillik a saját tagjainkban Krisztus Lelke sokféleképpen  

működik, „melyben élnek és mozognak s vannak,” akkor mennyivel inkább meg kell vallanunk, 

hogy ugyane Lélek a legteljesebben és a legtökéletesebben és sokféleképpen  és 

kimondhatatlanul működik magában az Isten és az emberek közötti  közvetítőben  a két 

természet közössége által. 

Nekünk is a szent Írások prófétikus tanításai szerint kell éreznünk és gondolkodnunk, 

nyilvánvalóan érvénytelenítve azokat a tanokat, amelyekről a hangvételük újdonsága folytán  

tudható, hogy az Isten szent egyházai számára botrányt fognak szülni, nehogy valamiképp a 

gyermetegek, akik megütköznek a „két működés” kifejezésen, azt gondolják, hogy mi a 

nesztoriánus őrület pártján vagyunk, vagy ha netán valóban újra azt gondolnánk, hogy Urunk 

Jézus Krisztusban egyetlen működést kell megvallani,
413

 akkor nehogy azt gondolják rólunk, 

hogy az eutychiánusok őrültségét, a bolond füleknek való esztelenséget valljuk − hiszen  

óvakodunk attól, hogy amely tanok őrült és hiú fegyverei már elégettettek, azoknak a hamvai 

felújítsák a lángoló kutatások újra felizzó tüzeit, midőn egyszerűségben s igazságban  

megvalljuk, hogy mi Urunk Jézus Krisztus egy és ugyanazon személyként működik az isteni és 

emberi természetben,
414

 helyes feltevéssel élve, hogy így a természetek ostoba s lusta  

mérlegelői s az igen pogány filozófusok gőgösen s felfuvalkodottan ellenünk zajongjanak 

ugyan a békák hangjaival, avégett hogy a keresztények közül az egyszerűbb és alázatosabb 

szellemű népek képesek legyenek józanok maradni. Mert senki sem fogja filozófiával és hiú 

                                                           
411

 1Kor 12, 3-6. 
412

 Róm 7:5. 
413

 Követi Sergios gondolatmenetét: mindkét kifejezés (két működés, egy működés) okozhat megbotránkozást, 

ezért mindkettőt kerülni kell. 
414

 Az egyetlen alany és vele együtt egyszersmind a két természet elismerése. Csak a két működés tanítása minősül 

bizonytalannak, illetve egész pontosan a hívek körében ellentétes reakciókat kiváltónak, megosztónak, a csekély 

értelműek számára túl nehéznek, tehát végül is egyházpolitikai okból elvetendőnek, pontosabban elhallgatandónak. 

Az egyházpolitikai okokat meg lehet érteni. 
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megtévesztéssel becsapni a halászok tanítványait, akik a halászok tanítását követik;
415

 mert a 

bármire képes szillogizmus
416

 teljes, megkövesedett s mégis mindenütt folyékony megalapozása 

a halászok hálójában darabokra töredezett. 

Ezeket a tanokat fogja hirdetni velünk együtt testvériségetek is, amiként mi is ezeket veletek 

együtt, egy lélekkel fogjuk hirdetni, biztatva benneteket, hogy az egy vagy két működés új 

szavának bevezetett megnevezését elkerülve, velünk együtt helyes véleményű hittel s  

egyetemes egységgel egyetlennek hirdessétek az Úr Jézus Krisztust, az élő Isten Fiát, valóságos 

Istent, aki két természetben hajtja végre az istenség, illetve az emberség műveit.
417

 

  

                                                           
415

 Antiintellektualizmus. 
416

 Feltehetőleg a diszkurzív racionalitás egészére kell gondolni. Ezt globálisan darabokra töri, megsemmisíti a hit. 
417

 A determinatív zárószakasz fő tézise ismét az egyetlen alany, amely két természetben működik. 
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12. 

Jeruzsálemi Sóphronios: Zsinati levél (634)
418

 

 

1. Uramnak, aki minden tekintetben igen szent, s boldog testvéremnek és paptársamnak,  

Sergiosnak, konstantinápolyi érseknek és pátriárkának Sóphronios, a Szent Felkent, a mi  

Istenünk városának haszontalan szolgája. 

[2.1. Bevezetés] 

2.1.1. Ó, jaj, ó, jaj, igen boldog Uram, mennyire kedves most nekem a nyugalom, s még sokkal 

kedvesebb, mint korábban, amióta a tétlen nyugalomból a feladatok tumultusához érkeztem, s 

úgyszólván szárazföldi hullámokban fürdöm; ó, jaj, ó jaj, Isten-kedvelte, mennyire édes most 

nekem a legkisebb nyugalom is, és a korábbinál mérték nélkül édesebb, amióta a trágyából 

és földből és kimondhatatlan s nagy alázatosságból a főpapi székre  eljutottam, és nagynak 

látom a hozzá kapcsolódó hullámot és a hullámot kísérő veszélyt; mert nem úgy tűnik igen 

édesnek az, ami igen édes volt a kellemetlen dolgok megtapasztalása és megismerése előtt, 

ahogyan a keserű dolgok tapasztalata és megérkezése után látjuk. Így az egészség az 

egészséges állapot után megbetegedők számára háromszorosan vágyott dolog, így a csendes 

tenger a jó hajózás után viharba kerülőknek örvendetes, így a gazdagság a  gazdagság 

elvesztése után szűkölködőknek kedves, és úgy gondolnám, hogy ez mindennel így van – 

hogy jóllehet a dolgok a természetes és lényegi minőségükben vannak és maradnak, 

amilyennek az ellentétek megtapasztalása előtt is mutatkoztak, mégis kellemesebbé válnak az 

ellentétük megismerése után, és azok számára, akik korábban részesültek bennük, sokkal 

értékesebbé, sőt, ráadásul kívánatosabbá és élvezetesebbé is válnak. 

2.1.2. És ezt velünk együtt igen világosan így fogja gondolni a híres Jób, aki megtapasztalta 

mind a kettőt, és a megfelelő elhatározásokat hozza meg önmaga számára, és talán igazságos 

bírája is lenne a mondottaknak, ha elénk állna, és részrehajlás nélküli és igazságos ítéletet 

hozna. Hisz mit is mond ő, a megtörhetetlen bajnok, amikor meglátta állapotainak elváltozását, 

és amikor elérkezett az elkeserítő dolgok áradatához? 

2.1.3.
419

 „Oh, vajha olyan volnék, mint a hajdani hónapokban, amikor Isten őrzött engem? 

Mikor az Ő szövétneke fénylett fejem fölött, s világánál jártam a setétet; 

Amint java-korom napjaiban valék, amikor Isten gondossága borult sátoromra? 
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Mikor még a Mindenható velem volt, és körültem voltak gyermekeim; 

Mikor lábaimat édes tejben mostam, és mellettem a szikla olajpatakokat ontott; 

Mikor a kapuhoz mentem, fel a városon; a köztéren székemet fölállítám; 

Ha megláttak az ifjak, félrevonultak, az öregek is fölkeltek és állottak. 

A fejedelmek abbahagyták a beszédet, és tenyeröket szájukra tették. 

A főemberek szava elnémult, és nyelvök az ínyökhöz ragadt.”
420

 

2.1.4. Tehát, Igen Boldog Uram, Jóbbal, a bajnokkal együtt én is jogosan fogok kiáltani, 

amikor régen megvolt javaim emlékezete megráz; ezek tekintetében nyugodt volt életem és 

békés, és olyan alázat, amely nem ismert semmi hullámot. 

„Oh, vajha olyan volnék, mint a hajdani hónapokban, amikor Isten őrzött engem” el nem 

nyomottként? 

„Mikor az Ő szövétneke fénylett fejem fölött, s világánál jártam a setétet; 

Amint java-korom napjaiban valék, amikor Isten gondossága borult sátoromra”
421

 

nekem, aki békés életet éltem és hullámok nélkülit, 

„amikor az Ő világosságánál jártam sötétben,”
422

 

amikor a nyugalom szőlőfürtjeit szüreteltem, 

amikor a nyugalom gyümölcseivel voltam terhes, 

amikor a zavartalanság hajtásaival éltem, 

amikor a gondtalanság virágainak örvendtem, 

amikor a félelem nélküliség virágkelyheivel voltam megkoszorúzva, 

amikor a tétlenséget élveztem a kegyelmekkel, 

amikor a földi szűkölködés előnyeivel éltem, 

amikor a veszélytelen trágyadomb barázdáit szántottam, 

amikor a hullámtalan koldusság tengerén hajóztam, 

amikor az alacsony tűzhely szépségeinek örvendeztem, 

amikor az alacsonyan lévőket tápláló étkezés mézzel folyó mannáját ettem; 

– egy másik Izráélként, és önmagam is szemlélődés tárgyaként, és békés és mennyei életet 

élvezőként, zúgás és meggondolatlan gondolkodás nélkül. 

2.1.5. Miután tehát ezek és ezeken túli dolgok történtek velem, a háromszor szerencsétlennel 

– igen bölcs Uram – a mi Urunk, Krisztus e szent városa istenszerető klerikusainak és  
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istenfélő szerzeteseinek s hívő laikusainak, minden polgárának nagy kényszerítése és  

erőszakossága révén, akik kezükkel tettek erőszakot rajtam, és zsarnoki módon cselekedtek, 

[olyan] ítéletek révén, amifélékhez én nem értek, és amilyenekben nem vagyok járatos,
423

 arra 

kérem Önt, teljesen szent Uramat, és arra biztatom, hogy ne csak tiszta, az Úrhoz intézett 

könyörgésekkel segítsen nekem, aki a világi élet tengerén hajózom, és ezért veszélyben is 

forgok, és ne csak támogasson engem, akit kicsinyhitűség nyomaszt, hanem Isten-ihlette 

tanításaival is vezéreljen a teendőim intézése iránt, egyfelől mint atyám és nemzőm, másfelől 

mint fivérem és rokonom. Adja meg Ön nekem atyai és fivéri módon legalább a jogosnak 

minősülő kéréseimet, és én is követni fogom az Ön útmutatásait, és az Önnel való  

összekapcsolódást fogom gyakorolni, amelyre való tekintettel a hit összeköti a hasonló  

gondolkodásúakat, s a remény tanácsol a tiszta szívűeknek, és a szeretet összefűzi az istenes 

gondolkodásúakat; akik hármas füzére, mely ebből a három isteni erényből fonódik össze, 

sem a szétoldódást nem ismeri, sem szakadást nem visel el, sem az elválást nem fogadja be, 

hanem valóban szétszakíthatatlan, mivel egyetlen istentiszteletre [eusebeian] vezeti egybe az 

ő istenes egybefonódásával gazdagodókat. 

2.1.6. Miután pedig bizonyos apostoli és ősi hagyomány jutott érvényre az Isten szent  

egyházaiban az egész lakott világban, mely szerint azok, akik vezetők lesznek, azok számára, 

akik náluk régebb óta töltenek be vezető pozíciót, mindent világosan előadnak arról, hogy 

miként gondolkodnak, és milyen a hitük, mely hagyományt az igen bölcs Pál teljesen  

szilárdan hagyományozott át, nehogy hiába végezzék futásukat, mert az egész futás hiábavaló 

lenne számukra, ha valamilyen tekintetben vétkeznének a hit ellen. Ő tehát, az isteni, aki Isten 

szavaira odahallgatott, akinek maga a menny volt az iskolája, s a Paradicsomot idő előtt  

szemlélhette, s más emberek számára kimondhatatlan beszédeket hallott, megijedt és  

reszketett és – mint maga mondja – félt, nehogy miközben másoknak hirdeti Krisztus 

megváltó üzenetét, ő maga megbízhatatlanná váljék. Ezért Jeruzsálembe is felment Krisztus 

mennyei tanítványa, és a nála korábbi, isteni tanítványoknak alávetette magát, és a Jó Hírrel 

kapcsolatos tanítást, amelyet hirdetett, megismertette azokkal, akik a többieknél  

kiválóbbaknak látszottak, és őket is részesévé tette a tanításnak, miközben állhatatosságot 

szerzett magának és azoknak, akik őutána fogadták be a tanításait, amennyiben mindenki  

számára a megváltás kiváló előképévé vált, aki csak az ő nyomdokaiba kívánt lépni. E  

szokásnak hódolva tehát, és igen szép törvénynek tartva mindazt, ami a régiek számára illő 

módon kialakult, különösen ha apostoli kezdeményezés erősítette meg, mi is megírjuk,  
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hányadán állunk a hit tekintetében, és elküldjük Önnek, aki bölcs teológus, vizsgálat céljából, 

nehogy úgy tűnjek, mint aki évezredes határokat helyez át, melyeket még atyáink helyeztek 

el, azok szemében, akik nemcsak meg tudják különböztetni a helyes tanításokat az  

elfajzottaktól, hanem arra is képesek, és van elég erejük is ahhoz, hogy pontosan kiegészítsék 

a hiányzó dolgokat a Krisztusban lévő tökéletes szeretet révén. Azokat a tanításokat fogom 

elmondani, amelyeket kezdettől fogva a szent és egyetemes egyházban megszületvén és  

felnevelkedvén megtanultam, és puha körmű koromtól kezdve átvettem meggondolásra, és 

Öntől, az Isten-ihlette hírnöktől hallottam. 

[2.2. Trinitárius hitvallás] 

2.2.1. Hiszek tehát, igen boldog Uram, amiként kezdettől fogva is hittem, egy Istenben,  

mindenható Atyában, aki tökéletesen kezdet nélküli és örökkévaló, minden látható és  

láthatatlan dolog teremtője. És az egyetlen Úrban, Jézus Krisztusban, az Isten egyszülött 

Fiában, aki öröktől fogva és elszenvedés nélkül született az Istentől és Atyától, s nem ismer 

más kezdetet vagy más atyát, hanem sehonnét máshonnan nem birtokolja a létezését  

[ὑπόστασιν], mint az Atyától; s aki egylényegű világosság a világosságtól, valóságos, 

egyformán örökkévaló Isten a valóságos Istentől. És hiszek egyetlen Szentlélekben, aki  

öröktől fogva árad ki az Istentől és Atyától, akit magát is világosságként és Istenként  

ismerünk, s aki valóságosan egyformán örökkévaló az Atyával és a Fiúval, egylényegű és 

azonos fajú, és ugyanolyan lényegű és természetű, valamint istenségű. 

2.2.2. Hiszek egy egylényegű és azonos tiszteletű és egyetlen trónon osztozó Háromságban, 

amely szerves egység, és azonos nemű és azonos fajú; hiszek egy egybefoglalt istenségben és 

egy egységes, közös Úrban, a személyek összekeveredése s összevonása nélkül. Mert a  

Háromságot az egységben hisszük, és az egységet a háromságban dicsőítjük – a Háromságot a 

három személy révén [ὑποστάσεσι], az egységet pedig az istenség egyediségében; mert a 

szent Háromság a személyek révén számos, a teljesen szent egység pedig minden  

számosságtól mentes, és a háromságnak feloszthatatlan oszthatósága van,
424

 és összefolyás 

nélküli összeérése. Mert bár felosztják a megszámlálható személyek, és számossá teszik a 

személyek másságai, mégis egységes a lényeg és a természet azonossága révén, és a tökéletes 

felosztást nem engedi magához. Az egység pedig egységes, és nem öszetett, és minden, a 

lényegre irányuló számolást elkerül. Elvégre megingathatatlanul hiszünk egyetlen Istenben, 

mivel egyértelműen egyetlen istenséget is hirdetünk, még ha ezt személyek háromságában 
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ismerjük is meg, s egyetlen Urat hirdetnek nekünk, mivel az úri mivolt egyetlensége is  

világosan megismerhető, még ha három személyben mutatkozik is meg. 

2.2.3. És miután egyetlen Isten és egyetlen istenség az Isten, ezért nem is osztható fel három 

istenre, illetve nem tágítható ki három istenséggé; és amennyiben egyetlen Úr, ez az egyetlen 

Úr szintén nem vonható szét három úrrá, illetve nem szélesíthető ki három urasággá. Az  

ariánusok istentelensége az, mely nem egyenlő istenekre szabdalja fel az egy Istent, s amely 

nem hasonló istenségekre osztja fel az egyetlen istenséget, s három különnemű urasággá  

bontja fel az egyetlen uraságot; és nem annyiban, amennyiben háromság, van és ismertetik 

meg az egy Isten, és hirdettetik három személyként, és részesül tiszteletben három „arc”-ként, 

és Atya és Fiú és Szentlélek létére sem mondjuk összeállítottnak vagy összetettnek vagy  

összefolyottnak és egyetlen személybe [ὑπόστασιν] önmagát összemosónak s egyetlen, 

számosság nélküli személlyé összeforrottnak. A szabelliánusok törvénytelensége az, hogy a 

három létmódot egyetlen létmóddá olvasztják össze, s a három személyt egyetlen személlyé 

keverik össze. Mert hol marad a háromság, ti istenkáromlók, ha az eljárásotok szerint egyetlen 

személlyé vonjuk össze a háromságot, s ha ez utóbbi egyetlen, egybefolyó létmódba 

tart? Illetve hol az egység, ti őrültek, ha három lényegbe vonódik szét az egység, és három 

természetté szélesedik ki, és három istenséggé sokasodik? Az igazhitűek szemében  

istentelenség mindkét álláspont, és minden tekintetben eltávolodott a jóhitűségtől az is, ha a 

létmódot tekintik egységnek, és az is, ha a háromságot a természetekbe helyezik. Hiszen az 

egyik egyenesen megérkezik a judaizmushoz, és magával viszi a képviselőjét is [=felekezeti 

veszteség]; a másik pedig a görögséghez tör előre, és magával rántja azt is, aki így beszél; s 

vagy görögösen gondolkodik az, aki emezt bolond módon vallja Areiosszal együtt, vagy 

izraelita módon gondolkodik az, aki amazt istentelen módon elfogadja Sabelliosszal együtt. 

2.2.4. S ezért helyesen határozták meg a teológusok számára, hogy az egységet mi egyetlen és 

egységes istenséggel és a lényegi és természetből fakadó úri mivolt azonosságával gondoljuk 

el, a háromságot pedig a három, összefolyás nélküli létmóddal és a hármas számú személyi  

másság különbségével, nehogy az egység bevárja Sabelliost, amennyiben úgy van szemlélve, 

mint ami teljesen egy, és a személyek mindennemű sokaságát kizárja; s nehogy a három pedig 

Areiost tisztelje, amennyiben teljes mértékben háromnak van elgondolva, és az istenségből és 

lényegből és természetből kilök minden, az egységre utaló kifejezést. Amiként tehát arra 

tanítottak minket, hogy egyetlen Istent gondoljunk el, úgy azt a hagyományt is átvettük, hogy 

egyetlen istenséget vallunk meg; és amint azt tanultunk, hogy három létmódot tiszteljünk, úgy 

arra is neveltettünk, hogy három személyt dicsőítsünk, mivel nem másnak ismerjük meg az 
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egyetlen Istent a három személy mellett, sem pedig a Háromság három, egylényegű személyét, 

amelyek az Atya, a Fiú és a Szentlélek, nem értjük meg valami másnak az egyetlen Isten 

mellett, s ezért egynek hirdetjük ama hármat, melyekben az istenség van, és az egyet ama 

háromnak valljuk, melyeké az istenség – vagy, hogy pontosabban és világosabban fejezzem 

ki magam, amelyek maga az istenség, s amelyeket úgy is ismerünk meg, mint az istenséget. 

Mert ugyanaz a dolog egy is, és háromnak is hisszük, és háromként dicsőítjük, és 

valóságosan egynek valljuk, s az egyet mégsem annyiban vesszük háromnak, amennyiben egy, 

és a hármat sem annyiban értjük egynek, amennyiben három, ami valószínűtlen is és minden 

tekintetben valóban elrettentő. Mert ugyanaz a dolog megszámolható is, és el is kerüli a 

számszerűséget; hisz megszámolható a háromszoros létmódja tekintetében, de elkerüli a  

számszerűséget az istenség egyedisége tekintetében, mivel lényegének s természetének egy-

volta [ἑνικόν] egyáltalán nem viseli el a megszámlálást, nehogy az az istenség, valamint a 

lényeg és a természet különbségét vigye belé, és sokistenhitté tegye az egyistenhitet . 

Elvégre minden számmal együtt jár a különbség, s minden különbség és megkülönböztetés 

természetszerűen magával hozza a számot. 

2.2.5. A boldogságos Háromság tehát nem lényegek és természetek és különböző istenségek 

vagy a háromszoros úri mivolt tekintetében számolható meg – Isten ments! –, ahogyan az 

ariánusok őrjöngenek, és az újkeletű triteizmus képviselői bolondoznak,  amikor három 

lényegről s három természetről és három úri mivoltról és hasonlóképpen három istenségről 

fecsegnek, hanem a tökéletes szellemi létmódjai  és sajátosságai révén számolható meg, 

amelyek önmagukban állnak fenn, szám szerint elkülöníthetőek, de nem különíthetőek el 

az istenségtől. Elvégre elkülöníthetetlenül elkülönül a teljesen szent Háromság, és  

elkülönítetten újfent összeér; hisz miután a személyekben van az elkülönülés [διαίρεσιν], 

ezért lényege s természete tekintetében, és ugyanígy istensége tekintetében is megmarad 

szétválás és feldarabolódás nélkülien. S ezért nem három istenről beszélünk, és nem három 

természetet dicsőítünk a Háromságban, s nem három lényeget hirdetünk, és nem három  

istenséget vallunk meg, sem azonos lényegűeket, sem más lényegűeket, sem azonos fajúakat, 

sem más fajúakat; se azt nem viseljük el, hogy sokasággá tegyék azt, amit a Háromságról mint 

egységről hirdetünk, illetve nem engedjük, hogy valaki szétszakítsa a Háromság egységét. 

Nem ismerünk továbbá három istent, illetve nem tudunk valamiféle három természetről vagy 

három lényegről vagy három istenségről, se azonos neműekről, se különneműekről, se azonos 

természetűekről, se más természetűekről, hanem egyáltalán nem istenekről vagy  

természetekről vagy lényegekről vagy istenségekről tudunk, illetve ismertünk meg mint 
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tudókat, hanem még azt is átkokkal dobáljuk meg, aki ezt tartja vagy véli vagy gondolja. Mert 

mi az egyetlen istenség egyetlen princípiumát ismerjük, egyetlen királyságot, egyetlen  

hatalmat, egyetlen hatóerőt, egyetlen működést, egyetlen megfontolt törekvést [βούλησιν], 

egyetlen akaratot [θέλησιν], egyetlen uralkodást, egyetlen tevékenységet – akár minden, az 

istenség utáni dolog megteremtésére irányulót, akár gondoskodót, akár fenntartót és megőrzőt 

–, egyetlen úri mivoltot, egyetlen örökkévalóságot, és mindazt, ami az egyetlen lényeg és 

természet egységes és nem összetett tulajdonsága a három személyi létmódban, miközben 

nem mossuk össze a létmódokat, és nem tereljük őket össze egyetlen létmódba, sem 

pedig nem osztjuk fel az egyetlen lényeget, három létmóddá darabolva fel azt, és ezáltal  

szétszakítva az egyetlen istenséget. Hanem egy az Isten, egyetlen istenség, amely három 

létmódban fényeskedik, és három létmód és személy, amelyet egyetlen istenségben ismerünk 

meg. Ezért tökéletes Isten az Atya, tökéletes Isten a Fiú, tökéletes Isten a Szentlélek, miután 

egy és ugyanazon osztatlan és hiánytalan és tökéletes istenséggel rendelkezik mindegyik  

személy; és mint Isten, önmagában szemlélve mindegyik  ugyanaz, amennyiben az ész 

elkülöníthetetlen tulajdonságokat különít el;
425

 de mint Atyát és Fiút és teljesen szent Lelket 

három különböző dolognak mondjuk, és ebből következően az Isten-kiválasztotta szerzők 

ezeket három istenként hirdetik – de egyetlen Isten a három, mert nem más Isten az Atya, nem 

más Isten a Fiú, sem pedig nem más Isten a Szentlélek, mivel nem is más természet az Atya, 

nem más természet a Fiú, és ismét nem más természet a Szentlélek; mert ez hozza létre a sok 

és különböző Istent, és ez szüli a sok és különböző istenséget; holott Isten az Atya, de Isten a 

Fiú, és hasonlóképpen Isten a Szentlélek is, amennyiben egyetlen istenség  

szétválaszthatatlanul s fogyatkozás nélkül teljesíti be a három személyt, és mindegyikben 

teljesen és egységesen benne van; mivel az isteni mivolt nem fogadja be a felosztást még a 

három személyben sem teljesen és tökéletesen, nem felosztottan, vagyis nem részekből  

valósítja meg a személyeket, hanem mindegyikben a legteljesebben benne van, és egy 

marad még akkor is, ha három személyben mutatkozik meg, és nem szalad szét istenségek 

sokaságába még akkor sem, ha három személyben van, nehogy valamiféle testi felosztást 

szenvedjen el az elszenvedést valóban nem ismerő és testetlen és a teremtés sajátosságait 

elszenvedni nem tudó Háromság. 

2.2.6. Az Atya tehát először is Isten, utána pedig Atya, és nem Fiú és nem Szentlélek, hanem 

az, ami a Fiú a lényege szerint, és ami a Szentlélek a természete szerint; és a Fiú először is 

Isten, és utána Fiú, és nem Atya, s nem is a teljesen szent Lélek, hanem az, aminek az Atyát 
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hirdetjük a természete szerint, és aminek lényege szerint látjuk a Szentlelket; és a Szentlélek 

először Isten, utána Szentlélek, és nem szemléljük őt Atyaként, és nem vesszük őt Fiúnak, 

hanem aminek az Atyát hisszük lényege szerint, és aminek a Fiút hirdetjük természete szerint, 

emezt a természete miatt és a lényegének azonossága miatt és a fennállásának rokonsága miatt 

[állítjuk], amazt a három személy eltérő sajátosságai miatt és az egyes személyeket összefolyás 

nélkül jellemző sajátosságok egyenlőtlensége miatt. Mert amiként az isteni mivoltot 

mindegyik személy változatlanul birtokolja, úgy az illető személy változás és mozgás nélkül 

bírja a jellegzetes sajátosságát is, amely csak őbenne van meg, és megkülönbözteti őt a többi 

személytől, és összeolvadás nélküliként őrzi meg az azonos természetű és egyformán tisztelt, 

egylényegű és egy trónusú háromságot. Háromság tehát a Háromság, nem csupán tökéletes az 

egyetlen istenség tökéletessége révén, hanem több  mint tökéletes és több mint Isten ‘a 

dicsősége és örökkévalósága és uralma révén, amennyiben nem darabolódik fel, és nem is 

különül részekre. A Háromságban nincs tehát semmi teremtett dolog sem, sem alárendelt 

dolog, sem pedig kívülről hozzáadott dolog, ami korábban ne lett volna ott, később viszont 

megjelent, és ezért nem is alacsonyabbrendű a Fiú az Atyánál, sem a Szentlélek a Fiúnál, 

hanem módosulás nélküli és változatlan ugyanaz a Háromság mindörökké.’
426

 

2.2.7. S hogy miként gondolkodom és vélekedem a szent és egylényegű, örökkévaló s vezérlő 

és mindent létrehozó s uralkodó Háromságról, és hogyan tisztelem az Istent, az így – röviden 

kifejtve – világos Ön előtt, és érthetően kifejtettem; mert ennél többet nem engedett 

mondanom a zsinati levelek rövidsége. S hogy miként vélekedem és gondolkodom ugyanezen 

teljesen szent Háromság egyetlen Isten-Igéjének, az emberszerető Fiúnak várakozásunkat 

meghaladó megtestesüléséről, azazhogy legmagasabbrendű kiüresedéséről és a hozzánk, földi 

lényekhez való isteni és istenné tévő leereszkedéséről, s hogy mit vettem át érvényes  

tanításként a szent atyáktól és az Ön szerint Isten-ihlette szerzőktől, azt a jelen zsinati levelet 

– mintegy a mindenséget őrző igazságon magán – írva kifejtem, és tökéletesen bölcs Uram 

füléhez küldöm. 

[Krisztológiai hitvallás] 

2.3.1. Hiszem e megtestesülésről is, teljesen isteni Uram, hogy az Isten-Ige, az Atya egyszülött 

Fia, akit minden korok és idők előtt elszenvedés nélkül maga az Isten nemzett, és az Atya 

együttérzését és a mi emberi bukásunk iránti emberszerető irgalmát átvette, készséges akarata 

[thelémati] és a létrehozó Isten megfontolása [boulésin] és a Lélek isteni egyetértése révén a 

nemzőjének kebelétől el nem válva leereszkedett hozzánk, nyomorultakhoz. Mert valóban: 

                                                           
426

 Vö. Csodatévő Gergely, Hitvallás (CPG 1764, ACO III, 3, 10-13). 



234 

 

amiként ugyanaz az elhatározása, mint az Atyáé és a Léleké, úgy velük egyformán végtelen a 

lényege is; és bár természetének körülírását vagy az emberi helyváltoztatást semmiképp sem 

viseli el, természetéből kifolyólag tudja cselekedni az isteni működést, és miután a szent és 

ragyogó és istenfélő és mindennemű testi, lelki és értelmi szennytől mentes Mária házasságot 

nem ismerő, a szüzesség tisztasága által megdicsőített méhébe alászállt, hússá válik [sarkoutai] 

a hús nélküli, s felölti a mi alakunkat az, aki isteni lényegéből kifolyólag nem szorítható  

formába és alakba, és felveszi a mi testünket a testetlen, s valóságos emberré válik az, akit 

örök Istenként ismerünk, és az anyaméh ürege lakójának mutatkozik az, aki az örökkévaló 

Atya kebelén van, s az időtlen befogadja az időbeli kezdetet, de nem képzeletben válik  

mindezekké, ahogy az esztelen manicheusok és valentiniánusok gondolják, hanem  

valóságosan és ténylegesen, önmagát teljesen kiüresítve az atyai és a saját akarata szerint, és 

teljesen magára öltve a mi kevert anyagunkat, úgy értem: a miénkkel azonos lényegű húst és a 

mi lelkünkkel azonos fajú,  értelmes lelket, és a mi eszünkhöz ugyancsak hasonlító észt. Mert 

ez az ember, és ennek ismerjük, és valóban ember lett a teljesen szent szűzben történt 

legmagasabb rendű foganásból. Azt akarta ugyanis, hogy embernek nevezzék, avégett hogy 

hasonlóval tisztítsa meg a hasonlót, és a rokonnal mentse meg a rokont, és azonos  

származásúval tegye ragyogóvá az azonos származásút. Ezért vétetik a szent szűz, és 

megszenteltetik testében és lelkében, és így szolgál a Teremtő hússá válásának mint tiszta és 

szent és folt nélküli nő. 

2.3.2. Felölti tehát a mi húsunkat az Ige és Isten, de nem úgy, hogy egyesül az előzetesen 

megformált hússal, vagy hozzáfonódik egy előzetesen kialakított és önmagában már korábban 

létező testtel, vagy összetevődik egy már korábban fennálló lélekkel, hanem ezek akkor jelentek 

meg a létezésben, amikor maga az Ige és Isten a természet rendje szerint összekapcsolódott 

velük, miközben ők a létrejöttükkel egyidejűleg kapták
427

 az egyesülést, és nem az Igéhez 

való tökéletesen valós hozzájárulásuk [symbaseós] előtt keletkeztek önmagukban valamikor, se 

nem tartoztak valamely más, hozzánk hasonló emberhez, hanem az Ige természetes módon 

való hozzájuk kapcsolódásával egyidejűleg kapták meg a létezést, és az összekapcsolódás 

előtt még egy szempillantással sem birtokolták korábban, amint Samosatai Pál és Nestorios 

dörmögik. Mert ‘egyszerre hús, egyszerre az Isten-Ige húsa, egyszerre lelkes, értelmes hús, 

egyszerre az Isten-Ige lelkes, értelmes húsa.’
428

 Hiszen a hús Őbenne és nem önmagában 

véve kapta a létezést. Mert mindezek az Ige fogantatása révén jöttek létre, és  

egyesültek vele egy személyben, amennyiben az igazán valóságos és felbonthatatlan, se 
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elkülönítést nem tűrő, se elváltozást és összeolvadást be nem fogadó összeállásukkal 

egyszerre Ő hozta elő őket, és Őbenne álltak egybe, és vele tevődtek össze, és egyáltalán 

semennyi idővel sem előzték meg [létükben] e sajátságos összeállásukat, mivel az Isten-

Igével való, összeolvadás nélküli és felbonthatatlan egyesülés tulajdonságait hordozzák.
429

 

2.3.3. Ezért az Ige valóban a tökéletesen szent és folt nélküli Szűz Mária tiszta és szűzi véréből 

lett hússá, és lett valóságosan ember, és a szűzi méhben hordoztatott, és a törvényes terhesség 

idejét kitöltötte; hisz miután mindenben hozzánk, a természetes és bűnt nem hordozó  

emberekhez hasonul, és nem veti meg a mi igen szenvedésteli nyomorúságunkat, megszületik 

az Isten emberi testben, és hasonlóképp értelmes és testetlen lélekkel bíró alakban, melyet Ő 

maga önmagában véve, és nem valaki más lelkesített át értelmes szellemmel, és szűzként őrzi 

meg az Őt szülő nőt, és mint kiváltképp és valóban istenszülőt mutatja meg őt, még ha az 

őrült Nestorios megpukkad is, és az Isten ellen küzdő serege zokog is és gyászol és kesereg, 

és vele együtt megszakad. 

2.3.4. Mert Isten volt Ő, akit a szűz, szent, istenszülő Mária szült, s miattunk második, időbeli 

nemzést is elviselt az első, örökkévaló, Atyjától kapott, természete szerinti és kimondhatatlan 

nemzés után, még hús-vér lényként is megszületett  a hozzánk, hús-vér lényekhez  való 

hasonlóság végett Ő, akit teljes Istenként dicsőítünk, és aki teljes mértékben emberként  

mutatkozott meg, akit tökéletes Istenként ismerünk meg, és akit tökéletes emberként látunk 

meg. Hiszen két természetből egyesült: istenségből és emberségből, s két tökéletes természetben 

ismertük meg: az istenségben és az emberségben . Elvégre az egyesülésben nem közvetített 

valamiféle elváltozás vagy keveredés, sem pedig az alakok vagy lényegek valamiféle különbsége 

vagy kettőssége révén nem lépett fel az egyesülés után egyfajta elkülönülés vagy elválás, még 

ha emez meg is szomorítja az őrült Nestoriost, amabba pedig belepusztul is az esztelen  

Eutychés; mert a dolgok, melyek az egyetlen személyben egyesülnek egymással, se változást 

nem fogadnak be, se elkülönülést nem ismernek, se összeolvadásról nem tudnak 

a sajátosságaik, se az elszakadás jeleit nem tanulják meg. Amit – úgy tűnik – Eutychés nem 

tud, se Nestorios, s az egy személyben való egyesülésnek nem értették meg a hatóerejét, mely 

által az Ige elváltozás nélkül vált hússá, s a lelkes és eszes hús változás nélkül lett Isten  

[τεθέωται]. Az egyikük az összekeveredés [ἀναχύσεως] tengerére vetődik, a másikuk az 

elkülönítés [διαιρέσεως] szakadékába zuhan, és emiatt emez menekül attól, hogy megvallja a 

természetek kettősségét, amaz pedig odáig alacsonyodik, hogy az Isten-Ige egyetlen, hússá 
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lett természetét hirdeti,
430

 illetve fél attól, hogy egyetlen összetett személynek [σύνθετον... 

ὑπόστασιν] nevezze Őt, mert „félelemmel” félnek ezek a szökevény rabszolgák, „ahol semmi 

félelem sem fordul elő.”
431

 

2.3.5. Mi azonban erőteljes megfontolással elhaladva mindkettőjük szolgai esztelensége mellett 

és az istenfélelem sziklájára állva félelem nélkül hirdetjük az Ige összekapcsolódását is az 

emberi, eszes és lelkes hússal, és egyetlen Krisztusként és Fiúként tiszteljük a hússá lett Igét, 

s egyetlen összetett személynek mondjuk Őt, és két természetben lévőnek jelentjük ki, és 

hisszük, hogy ugyanezen Isten-Ige két születéssel bír – eggyel az Atyaistentől, amelyről tudjuk, 

hogy időtlen s örökkévaló, egy másodikkal pedig istenszülő anyjától, akit újnak és időbelinek 

ismerünk –, és „az Isten-Ige egyetlen, hússá lett természetét”
432

 dicsőítjük benne, de nem úgy, 

ahogyan Apolinarios és Eutychés és Dioskoros mondják, hanem ahogy a bölcs Kyrillos hagyta 

ránk, és hangoztatjuk, hogy a természetek sajátosságai megőrződnek, és hirdetjük az egyesült 

természetek különbségét, melyről egyfelől azt mondjuk, hogy a természetek minőségében van, 

és valóban ott is van, másfelől a lényegek mennyiségében gondoljuk el, és valóban ott is van; 

és se a nesztoriánus széthasítást nem ismételjük meg, se az eutychiánus változtatást nem 

tiszteljük, mivel az egyesülést nem nevezzük esetlegesnek [σχετικήν], vagy egyenlő 

tiszteletnek és akaratok azonosságának, mint az ostoba Nestorios, és nem fecsegünk 

butaságokat az összekapcsolódásról az akaratok egyensúlya és azonossága folytán; sem 

pedig, mint az Isten-űzte Eutychés, nem gagyogunk az Isten-Ige s az eszesen átlelkesített hús 

valamiféle összeolvadása vagy elváltozása révén ama természetek vagy lényegek vagy formák 

összetételéről, melyekből Krisztusban létrejött a csodálatos közösség. 

2.3.6. Ezért a királyi s középső úton járva gyűlöljük az összeolvadást is, és utáljuk a felosztást 

is, és lelkünkben csak az istenség és az emberség összeolvadás nélküli s ugyanakkor 

szétszakíthatatlan egyesülését öleljük át, mely az egyetlen, amit a természetet érintő, egy 

személyben megvalósuló összekapcsolódás megismerni képes; mert az egymással egyesülő 

istenség és emberség ezt tette magáévá, nehogy változás essen bennük, és nehogy  

elkülönülést szenvedjenek el. Mert az egyesülés szabálya [λόγος], úgy értem, a természetnek 

megfelelő és egy alanyban történő egyesülésé – elvégre ezen kívül másféle egyesülést nem 

ismerek Krisztusban – megengedi a különbözést, de teljesen elhagyja a szétválasztást, és 

változatlanul őrzi meg az egyesülés végett találkozó részeket, s az egyesített részek felosztását 
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nem fogadja be. S így miután az istenségről és az emberségről s két természet alapján nevezzük 

meg a Felkentet, ezért Istennek is és embernek is és két természetűnek és kettősnek hirdetjük 

a természeteinek megfelelően. S hasonlóképpen istenségében tökéletesnek és  

emberségében is tökéletesnek ismerjük ugyanőt; minélfogva  két természetben lévőnek is 

tanítjuk, és mint Istent, ugyanőt azonos lényegűnek írjuk le az Atyával, s mint embert, ugyanőt 

azonos lényegűnek mondjuk az anyjával és velünk; ugyanőt láthatónak és láthatatlannak,  

ugyanőt hasonlóképpen teremtettnek és teremtetlennek, ugyanőt testnek és testetlennek, 

ugyanőt megérinthetőnek és érinthetetlennek, ugyanőt körülírhatónak és körülírhatatlannak, 

ugyanőt földinek és mennyeinek, ugyanőt értelem által megelevenített húsnak és ugyanőt új s 

egyben örökkévaló istenségnek, ugyanőt alantasnak és szuverénnek, s mindannak, amit csak 

oszthatatlanul kettős természetűnek találunk, még ha egyfelől mindörökké létezett is, mivel 

örökkévaló természetű, illetve másfelől miattunk az idők végezetén elváltozás nélkül  

megszületett, amennyiben felvette az emberi természetet.  

2.3.7. Mert ha az egyesülés elváltozás nélküli volt s felosztást nem tűrő – amiként elváltozás 

nélküli is, és feloszthatatlan is marad –, és a két rész az elváltozás nélküli különbség révén 

mutatkozik kettőnek, s az elválasztást nem tűrő másság révén világít, akkor ezek természetek 

és lényegek és formák, melyekből a kimondhatatlan egyesülés létrejött, s amelyekben az egy 

és ugyanazon Krisztust meglátjuk, s az egy is megmarad egynek, a két részből keletkezett 

eredménynek, mely semmiképp sem szakad kétfelé, s szétszakadás és elváltozás nélkül mutatja 

meg a két részt, amelyekből áll; ez alany [ὑπόστασις] és összetett személy, amely összefolyás 

nélküli keveredésből állt össze, és szétválasztást nem ismerő összekapcsolódásból  

[συμβάσεως], melyet az egy-lét és az oszthatatlan egyként való megmaradás jellemez, és 

se nem kettő, amennyiben eggyé váltként létezik, se nem valamely összekeverő és  

egyetlen egységbe s természeti és lényegi azonosságba vezető dolog az a két rész, 

melyekből természet szerint összevonódott, hanem egyetlenként és kettőként ismerjük 

ugyanazt, éspedig egy az alany és a személy tekintetében, de kettő maguk a természetek és 

azok sajátosságai tekintetében, melyektől egyfelől az egy-léthez jutott, másfelől a kettős 

természetben való megmaradását őrzi. Minélfogva belátjuk, hogy ugyanaz az egyetlen 

Krisztus és Fiú s oszthatatlan Egyszülött marad meg a két természetben, s műveli a két lényeg 

természetes cselekedeteit a mindkettőben meglévő lényegi minőségnek vagy természetből 

fakadó sajátosságnak megfelelően. Mert ha a természete is egyedüli és összekapcsolódás 

nélküli lenne, amiként az alanya és a személye is, akkor nem cselekedett volna így, és nem 

művelte volna az egy és ugyanazon Krisztus mindkét természet tetteit tökéletesen. Hiszen 
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mikor cselekedte a testben nem részesülő istenség a test természetének megfelelő tetteket, 

vagy mikor művelt az istenséget nélkülöző test lényegileg az istenséghez tartozó 

cselekedeteket? 

2.3.8. Emmanuél pedig, mivel egyetlen, és egyetlen alanyban a két összetevő, tehát az Isten és 

az ember, mindkét természet cselekedeteit valóságosan cselekedte, mert más és más módon 

művelte a tetteit, Istenként ugyanő tette az isteni tetteket, emberként ugyanő cselekedte az 

emberi cselekedeteket, mivel mindenkinek meg akarta mutatni önmagát, hogy ugyanő Isten és 

ember, és emiatt ugyanaz a személy teszi az isteni tetteket és az emberieket, és hasonlóképpen 

ugyanaz mondja és beszéli az isteni és az emberi nyilatkozatokat, s nem más személy hajtotta 

végre a csodákat, és más személy vitte végbe az emberi tetteket, és szenvedte el a  

szenvedéseket, amint Nestorios akarja, hanem egy és ugyanazon Felkent és Fiú az isteni  

tettek és az emberi cselekedetek végbevivője, de más és más része szerint, ahogyan az isteni 

Kyrillos állítja, mivel Krisztus mind a két részében nemcsak összeolvadás nélküli, hanem 

szétoldozhatatlan cselekvőképességgel rendelkezett. Mert amennyiben ugyanő örökkévaló 

istenként létezett, annyiban tette a csodákat, amennyiben pedig új emberként ismertük meg, 

cselekedte az alacsonyabb rendű s emberi dolgait. Hisz amiként Krisztusban mindkét  

természet fogyatkozás nélkül megőrzi a maga sajátosságait, úgy mindkét forma [μορφή] 

műveli is a másikkal való egyesülés után azt, ami az ő sajátossága volt, amennyiben az Ige 

azt cselekszi, ami az Igére jellemző, tudniillik a testtel való közösségvállalás után, a 

test pedig azt teljesíti be, ami a test tulajdonsága, hiszen az Ige nyilván a testtel közösen 

birtokolja a cselekvést, s ez egyetlen létmódban ismerhető meg, és egyetlen személyben 

szemlélhető, és az utálatos felosztást eltaszítja magától. Mert nem külön-külön művelte a 

sajátosságait, hogy azok elkülönítésére gyanakodhatnánk. 

2.3.9. Ezért hát ne ugráljon az őrült Nestorios önmagát áltatva, mivel mindkét forma az egyetlen 

Krisztusban és Fiúban kettejük egyesülése után pontosan azt cselekedte, ami a sajátossága volt, 

amennyiben nem a másik formától Krisztusban elkülönülve tette azt, amit a maga sajátosságaként 

birtokolt. Mert Őbenne nem két Krisztust és két Fiút dicsőítünk cselekvőkként, tudniillik egy 

természete szerinti Fiút és Krisztust, aki a felfoghatatlan dolgokat művelte, és egy másikat, aki 

kegyelemből Fiú és Krisztus, és az alacsonyabbrendű dolgokat cselekedte, még ha kettőnek 

tartjuk is az együttes működésben lévő formákat, mindegyiket a maga természetes sajátosságai 

szerint, hanem azt mondjuk, hogy egy és ugyanazon Fiú és Krisztus művelte a mennyei és az 

alacsonyabbrendű dolgokat természetének megfelelően mindkét természetének természetes és 

lényegi minősége révén. Elvégre a természetek megmaradnak változatlanul és összeolvadás 
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nélkül, s világosan kettőnek ismerjük meg őket, és nem egyesülnek összefolyással; e jellemzőiktől 

egyáltalán nem váltak meg, még ha világosan egyetlen alanyban mutatkoznak is – ne ugráljon 

hiába Eutychés és Dioskoros, akik az istentelen, nem létező összeolvadás védelmezői; hanem 

az egymással való közösségvállalás után mindkét természet a sajátságos cselekedeteit művelte, 

amennyiben elkerülte az elkülönülést, és nem ismerte a megváltozást, s megőrizte a másik 

természettel szembeni különbségét, és megóvta a feloldozhatatlan s felbonthatatlan társulást 

és összetételt. Mi azért amiként jóhitű emberek módjára és az orthodoxia határain állást 

foglalva azt mondjuk, hogy egy és ugyanazon Krisztus és Fiú művelte mindkét fajta tettet, 

mivel Ő Isten is és ember is volt, és semmilyen összeolvadást nem veszünk eszünkbe, 

úgy amikor azt állítjuk, hogy a két forma az egymáshoz való társulás után a  maga 

sajátságos cselekedeteit művelte, egyáltalán nem gondolunk valamiféle elkülönülésre 

amiatt, hogy két forma van egy és ugyanazon Krisztusban, melyek természetüknek 

megfelelően végzik a maguk saját műveit – ahogyan itt Eutychés, ott pedig Nestorios 

szeretne zaklatni minket egymással szemben állva és az ellenünk, jóhitűek elleni istentelen 

háborújukat egymás között megosztva. 

2.3.10. Őket semmibe véve ismerjük mindkét természet működését külön-külön is, úgy értem, a 

lényegből fakadó s természetes és egymással párhuzamos működését, mely elválasztás nélkül 

jön elő a két lényegből és természetből az eleve bennük lévő természetes és lényegalkotó  

minőségüknek megfelelően, és mindkét lényeg feldarabolhatatlan s ugyanakkor össze nem 

olvadó, egymáshoz csatlakozó együttműködése [συνεπαγομένην συνέργειαν] szerint. Mert ez 

hozza létre a Krisztusban lévő működések különbségét is, amiként a természetek léte a  

természetekét; hiszen nem ugyanaz az istenség és az emberség azon minőség tekintetében, 

mely mindegyikükben a maga természete szerint megvan, még ha kimondhatatlan módon 

egyetlen létmódban jöttek is össze egymással, és összeolvadás nélkül egyetlen személlyé  

tevődtek is össze, és számunkra az egyugyanazon Krisztust és Fiút alkották is meg az 

egymással egyetlen létmódban való összejövés és összetétel révén. Az Isten-Ige továbbá 

Isten-Ige, s nem hús, még ha magára vette is az értelemmel átlelkesített húst, s természetes és 

létmódbeli [kath’ hypostasin] egyesülés révén egyesítette azt magával; a hús pedig értelmes 

módon megelevenített hús, és nem Ige, még ha az Isten-Ige húsának látjuk is, és emiatt 

egyrészt a természet tekintetében történő, de összeolvadással nem járó – tehát valóságos és 

létmódbeli – egyesülés után egymáshoz képest nem pontosan ugyanazt a működést birtokolják; 

másrészt pedig nem egyetlennek és egyedülinek vagy lényeginek és természetinek és  

teljesen megkülönböztethetetlennek mondjuk a működésüket,  nehogy ezáltal egyetlen 
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lényegbe és egyetlen természetbe forrasszuk össze őket, melyet az akephalosok gyermekeinek 

tanítanak, s amelyet szavaikkal ők szégyentelenül összetettnek hirdetnek. 

2.3.11. Amiként tehát ama két lényeg és természet működését, melyekből az összeolvadás 

nélküli egyesülés a mi javunkra létrejött Krisztusban, és az egyetlen Krisztust és Fiút teljes 

istenné tette, akit teljes embernek is hiszünk – amint tehát e két lényeg és természet két, 

természetből fakadó működését megvalljuk, hogy ne olvasszuk egybe az összeolvadás 

nélkül egyesített természeteket, ha egyszer – mint az e dolgokban jártasak mondják – 

egyfelől csupán a működésekből ismerjük meg a természeteket, másfelől pedig a 

lényegek közötti különbséget mindig a működések közötti különbségből lehet kinyerni, 

úgy minden nyilatkozatot és működést, legyen bár isteni és mennyei vagy emberi és földi, egy 

és ugyanazon Krisztustól és Fiútól származónak tartunk, és az Ő egyetlen, összetett és egyedi 

alanyától származónak, azénak, aki Isten hússá lett Igéje volt, amennyiben mindkét működést 

szétválaszthatatlanul és összeolvadás nélkül a maga természeteinek megfelelően természetes 

módon hozza elő magából, éspedig az isteni természetének megfelelően, mely által az Atyával 

volt egylényegű, az isteni és kimondhatatlan működést, az emberi természetének megfelelően 

pedig, mely által ugyanő velünk, emberekkel is egylényegű maradt, az emberi és földi  

működést, mely mindkét természet számára kedves és kellemes; és amennyiben nem engedi, 

hogy a látók valamelyike megrökönyödjön attól, hogy netán nem Isten és egyben ember 

ugyanaz, aki e tetteket is és ama cselekedeteket is természeteinek megfelelő módon vitte végbe, 

s egyfelől azáltal, hogy ugyanazon egyetlen Krisztus és Fiú műveli mindkét fajta tettet,  

megakadályozza Nestorios undorító kipárolgását – mert, mint mondottuk, Őbenne nem két 

Krisztust és Fiút tisztelünk, akik ezeket, illetve azokat a tetteket végbevitték –, másfelől pedig 

azáltal, hogy megmutatja: a két természet sajátosságai az egyesülés után is összeolvadás nélkül 

maradnak meg, s hogy ugyanaz a személy hozza elő hasonlóképpen mind a két működést, 

melyeket a természetek természetes mivoltjából [λόγῳ] ismerünk, s amelyek a hozzájuk tartozó 

természetet a természetükből fakadó módon világítják meg, melyből elszakíthatatlanul 

és természetesen fakadt, s lényegi módon tört elő, szétperzseli Eutychés összeolvadás-szerető 

kivirágzását. 

2.3.12. Ezért a mi születésünk által megszületvén tejjel táplálkozik és növekedik, és átmegy a 

testi fejlődésen, mígnem elért a teljes emberi felnőttkorhoz, s az emberi éhséget és szomjúságot 

befogadja, és az úton járás emberi fáradtságát kiállta. Hiszen hozzánk hasonlóan a gyaloglás 

működését is végezte, mely azáltal, hogy emberi módon ment végbe, és az emberi lényegnek 
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megfelelően haladt előre, az Ő emberi természetének bizonyítéka lett. Minélfogva egyik 

helyről ment a másikra, amiként mi is, mivel egyrészt valóságosan emberré lett, 

másrészt fogyatkozás nélkül birtokolta a mi természetünket, és a test körülhatároltságát is 

elviselte, s a miénkhez illeszkedő alakot hordozott. Elvégre testi – tehát a testé – a megjelenés 

alakja is, melyben az anyaméhben megfogantatván formálódott, és amelyet mindig megőrzött, 

s a határtalan örökkévalóságig meg is őriz. 

2.3.13. Ezért amikor éhes volt, táplálták; ezért amikor szomjas volt, adtak neki inni, és mint 

ember ivott; ezért amikor gyermek volt, szűzi karok hordozták, és anyai ölben feküdt; ezért 

amikor fáradt volt, leült, és amikor alvásra volt szüksége, aludt; de ezenkívül fájdalmat érzett, 

amikor megütötték, és szenvedett, amikor megkorbácsolták, és szenvedéseket állt ki, amikor 

kezét és lábát a kereszthez szegezték. Mert időt adott, hisz így akarta, az emberi természetnek 

arra, hogy művelje és elszenvedje a sajátosságait, nehogy a nevezetes hússá válását valamiféle 

látszatnak és üres látványnak ítéljék.
433

 Mert nem akarata ellenére vagy kényszer hatása 

alatt viselte el ezeket a dolgokat, még ha természetes úton és emberi módon vállalta is őket, és 

emberi mozgások révén csinálta és végezte őket – távol legyen e gyűlöletes gondolat;
434

 

hiszen Isten volt az, aki vállalkozott mindezek húsban való elszenvedésére, és aki megment 

minket az emberi szenvedések révén, és ezek által nekünk juttatta a szenvedésektől való 

mentességet [ἀπάθειαν]. Hanem azért vállalta, mert ugyanő emberi módon kívánt szenvedni és 

cselekedni és működni, s mert úgy határozott, hogy megsegíti a látókat, akik miatt valóságosan 

emberré lett, és nem azért, mert a természetes és húsbéli [σαρκικαί] mozgásai természetük 

szerint mozdulni kívántak a működés irányába, vagy mivel az életére törő istentelenek 

igyekeztek a cselszövéseiket vakmerően végbevinni. Hiszen szenvedni képes és halandó és nem 

romolhatatlan testet öltött magára, és magára vette a mi természetes és változatlan 

szenvedéseinket, éspedig úgy, hogy beleegyezett abba, hogy az Ő saját természetével  

szembenálló dolgokat szenvedjen el és cselekedjen meg egészen a holtak közül való  

feltámadásáig; mert ott vetett véget annak, ami bennünk szenvedni képes és halandó és  

mulandó, és nekünk az ezektől való megszabadulást adományozta. 

2.3.14. Így tehát az alacsonyabbrendű és emberi tetteket önszántából s ugyanakkor természetes 

módon működőnek megmaradva mutatta fel, jóllehet mindezek közepette is Isten volt; hiszen 

önmaga számára mérte ki az emberi szenvedéseket és cselekvéseket, és nemcsak kiosztotta 

ezeket magának, hanem uruk is volt, még ha eközben szenvedni képes természetet vett is fel 
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a természetnek megfelelően a hús formájában, és ezért emberfelettiek voltak az emberi  

működései – nem mintha a természete nem lett volna emberi , hanem mert önszántából lett 

emberré. S amidőn emberré lett, önszántából vette fel az emberi szenvedéseket és cselekvéseket, 

és nem zsarnok módjára vagy kényszerből (ahogyan velünk néha megesik) vagy akarata  

ellenére, hanem amikor és amennyire akarta, és Ő maga vállalta, hogy befogadja azokat a 

tulajdonságokat, melyek szenvedéseket szülnek, illetve magukat a szenvedéseket [παθήμασι], 

melyek a természetnek megfelelően keletkeznek. Ezzel szemben az isteni és ragyogó és  

legmagasabb rendű s a mi nyomorúságunkat nyilvánvalóan felülmúló tulajdonságok, melyek 

csodálatosak és rendkívüli dolgok voltak, és a nem vélt művek megnyilvánulásai, amilyenek a 

következők voltak: 

a mag nélküli fogantatás; 

János ugrándozása az anyaméhben; 

a szűz szülés; 

a folt nélküli szüzesség, mely a szülés előtt, a szülés alatt és szülés után is sértetlen volt; 

a pásztoroknak adott mennyei jel; 

a három király csillag-vezette érkezése, a magukkal hozott ajándékaik és az imádatuk; 

az Írások tanulás nélküli ismerete – „Mimódon tudja ez az írásokat,” úgymond, „holott nem 

tanulta?”
435

 –, amely pontról-pontra megcáfolja a tudatlanság szeretőinek rosszindulatú 

szeretetét; 

a víz borrá változtatása; 

a gyengélkedők felgyógyítása; 

a vakok látásának visszaadása; 

az eltorzult tagok kiegyenesítése; 

a bénák megerősítése; 

a rossz lábúak egyenes vonalú mozgása; 

a leprások egészen szembeötlő megtisztulása; 

az éhezők azonnali jóllakása; 

az üldözők megvakulása;
436

 

a szelek elnyugvása; 

a tenger békés lecsillapodása; 

a test révén járás a vizeken; 

a tisztátalan szellemek kiűzése; 
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az elemek hirtelen felkorbácsolása; 

a Nap elhomályosodása az egész világon; 

a sírok felnyílása önmaguktól; 

a feltámadás a halottak közül három nap múltán; 

a pusztulás véget nem érő eltörlése; 

a halál vég nélküli elpusztítása; 

az őrzött és mégis akadálytalan távozás a sírkő és a sír pecsétje alól; 

a zárt ajtókon át való megakadályozhatatlan bejövetel; 

a földről a mennyekbe való igen csodálatos felmenetel testben, 

és mindaz, ami ezekhez nagyon hasonlatos, és ami az értelem természetét és a szó hatóerejét 

egyaránt meghaladja, és az egész emberi megértést felülmúlja – mindezek, miután az értelem 

és az emberi természet felett teljesíttettek be, az Isten-Ige isteni lényegének és természetének 

általánosan elfogadott bizonyítékai lettek, akkor is, ha hús által mentek végbe és test által, és 

nem az értelmes lélektől megelevenített hús nélkül tétettek meg. 

2.3.15. S emiatt az Isten-Igét nem fogjuk hús nélkülinek vélelmezni, illetve nem fogjuk róla 

azt tanítani, hogy testen kívüli, mivel a testeket meghaladó dolgokat művelte; elvégre az Ige 

valóságosan húst vett magára [σεσάρκωοτο], és miután megtévesztés nélkül húst vett fel 

magára, testté lőn [σεσωμάτωτο], és egyetlen Fiúként ismerték meg Őt, aki az összes működést 

előhozta önmagából – az istenit és az emberit, alacsony rendűt és felsőbbrendűt, húshoz 

illőt és testetlent, láthatót és láthatatlant, behatároltat és behatárolhatatlant; amely működés 

megfelel a két természetének, és önmaga által szüntelenül hirdeti a két természetet, és teljesen 

világossá teszi őket.  

Hisz miután Ő egyetlen és személyében ugyanazon oszthatatlan Fiú, és két természetben 

ismerjük meg ugyanőt, ezért az egyiknek megfelelően tette a csodákat, a másiknak megfelelően 

pedig az alacsonyabbrendű dolgokat vette magára, s ezért mondják az istenes gondolkodásúak – 

kiket Krisztus, az Isten védelmében elnyert pályadíjaik koszorúztak meg, s akik e beszédet 

Istentől kapták, mivel nekünk a legistenibb belátásokat fogalmazzák meg –, hogy „amikor az 

egyetlen Fiú két, egymással ellentétes nevét hallod, akkor a természeteinek megfelelően 

oszd fel a hallottakat, és ami nagyszabású és isteni, azt tulajdonítsd az isteni természetnek, 

ami pedig kisszerű és emberi, azt az emberi természetéhez rendeld hozzá. Mert így el fogod 

kerülni a megnevezéseinek össze nem illését is, hisz a két természet mindegyike azt fogadja be 

sajátosságaiként, ami a természetéből fakad; és így fogod megvallani az egyetlen Fiút is, aki a 
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szent Írások szerint egyrészt minden idők előtt volt, másrészt újdonatúj.”
437

 De így is 

nyilatkoznak az egyetlen Fiúról: „nem lehet elválasztani  minden működését  az egy 

fiúságától, de egy adott esemény megismerhető azon természet mivolta által, amelyiknek 

sajátossága.”
438

 

2.3.16. Tehát igen szépen tanítják, hogy egyetlen Emmanuélt – mert így nevezik a hússá lett 

Isten-Igét – kell megvallani, és hogy ugyanő cselekedett mindent (és nem más és más személy 

hajtotta végre a magasabbrendű, illetve az alacsonyabbrendű tetteket) mindennemű elkülönülés 

nélkül; mely tettek révén megismerjük természeteinek összeolvadás nélküli kettősségét, s nem 

osztjuk fel ugyanőt teljes mértékben két alanyra vagy személyre, hanem Ő egy és ugyanazon, 

két természetre nem osztott Fiú és Felkent, akit elválasztás nélkül ismerünk meg; és ezen 

egyetlen Fiúnak minden cselekedetét állítjuk szilárdan, és hisszük  minden elnevezését és 

működését is, még ha ezek közül egyesek Istenhez illőek is, mások viszont emberhez illőek, 

ismét mások pedig bizonyos középső helyet foglalnak el, mivel ugyanazon tettben Istenhez és 

emberhez illő is van – és e hatalomhoz tartozónak mondjuk „az új és istenemberi”-nek 

nevezett „működést,”
439

 amely nem egyetlenként létezik, hanem heterogén, és 

különbséget tartalmaz, melyet az Árész dombjáról az isteni Pál által isteni módon rabul 

ejtett teológus Dénes nevezett így, 

mivel ez a működés az Istenhez, illetve az emberhez illőt ugyanabban a dologban tartalmazza, 

s mert a legszebb és összetett megnevezés révén világítja meg teljes mértékben mindkét lényeg 

és természet saját működését. 

2.3.17. Mi tehát,  bár az Isten-Igét  minden idő előttiként és az Atyával egyformán  

örökkévalóként dicsőítjük, azt állítjuk, hogy időbeli születést viselt el, melyben azután részesült, 

hogy a szűz és szigorú értelemben s valóságosan istenszülő Mária által hússá lőn, és ezért a 

jóhitűek jogosan hiszik, hogy két születése volt; s bár ugyanő tökéletes az istenségben, ugyanő 

tökéletes volt az emberségben is, mivel se a lényegek különbsége nem választja ketté, se az 

alany és a személy azonossága révén nem teszi a természeteit lényegileg azonossá, hanem 

amely természetekből állónak mutatkozott meg alanyként, azokban maradt meg  
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szétszakíthatatlanul, amennyiben bölcsen s valóságosan magára vett minden emberi tettet és 

szenvedést, a természetünkből elváltozás nélkül következő, gáncstól s folttól mentes cselekedetet, 

melyekben semmi bűnnek nem volt nyoma. „Mert bűnt nem cselekedett, sem a szájában 

álnokság nem találtatott.”
440

 S emberileg élt velünk együtt, hiszen teljes embernek ismertük 

meg, bár ugyanő hiánytalanul Isten is volt és csodatévő, ahogyan ez illett is – mert teljes 

mértékben Istennek ismertük meg, habár eszes módon átlelkesített emberi hússal  társult. 

Feljön
441

 az önkéntes szenvedésre, és jószántából hagyja, hogy átadják a zsidóknak, vagyis 

inkább önként átadja magát nekik az emberek megváltása [sótérian] végett, és megkötözik 

és ütlegelik és leköpik és megkorbácsolják és kigúnyolják és kinevetik, s „bíborpalástot”
442

 

adnak rá mint a mindenség királyára, és nádpálcát  adnak a kezébe mint királyi  jogart, 

és Pilátus ítéletével elítélik, s végül a vesztőhelyhez  kötözik, s kezét-lábát felvérzik, amikor 

a megváltó kereszthez hozzászegezik; és latrokkal együtt emelik fel, s ecettel itatják, és 

epét ízlel, és miután nagyot kiáltott, az  Atyának adja át lelkét, és oldalát lándzsával sebzik 

meg, s haldoklása és halála után megváltó „vér és víz”
443

 ömlik ki belőle; holt állapotában 

leveszik a keresztfáról, és temetésre előkészítik, s mirhával bekenik, és három napra sírba 

teszik, és harmadnap feltámadván előjön a sírból, s önmagával együtt minden halottat 

feltámaszt a sírból és enyészetből, amennyiben a véget  nem érő életre vezeti őket a saját 

feltámadása által a halottak közül; és a halottak közül való feltámadása után megjelenik 

tanítványainak, és evés és ivás útján tesz tanúbizonyságot a feltámadásról, és úgy, hogy az 

apostolok kezükkel érintik meg az Ő saját húsát, s Ő a teljesen szent Lelkét adományozza 

nekik mint olyat, ami vele azonos nemű és fajú, és felmegy a mennyekbe, sőt, inkább a 

mennyek királyaként érkezik oda, és nemzőjének jobb oldalára ül, mivel övé az atyai és 

királyi és legmagasabb trón; ahonnét ismét eljő ítélni eleveneket és holtakat, és hogy 

mindenkinek megadja azt, ami annak jár az ő cselekedetei szerint, melyeket cselekedett ki-ki, 

akár jó és szép dolgokat művelt, akár silány és helytelen tetteket. Hisszük, hogy neki az 

Atyával és a Lélekkel együtt valóban véget nem érő s vég és behatárolás nélküli királysága van 

a mindenség felett – de immár röviden közöltem, miként beszélek és gondolkodom a hússá lett 

gondviselésről, vagyis az Isten-Ige nem remélt hússá válásáról és a hozzánk, nyomorultakhoz 

való hasonlóvá válásáról. 
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2.4.1. A látható, keletkezett világ kezdettől fogva való összeállításáról, illetve beteljesedéséről 

pedig, amelyet nemsokára befogad, azt vallom, Isten-kedvelte Uram, hogy mindent – nem 

csupán a látható dolgokat, hanem a láthatatlan dolgokat is – az egy Isten alkotott: az Atya, a 

Fiú és a Szentlélek, az örökkévaló és kezdet nélküli természet, és a nemlétből a létezésbe 

vezette elő a világot, és úgy hozta létre, hogy az korábban nem volt, és a mindenség milliónyi 

különbségét bölcsen megalkotta; mert az Atya mindent az Egyszülött  Fián keresztül és a 

Szentlélekkel együtt csinált, amit bölcs gondviseléssel is összetart, mivel mint Isten irányítja a 

saját műveit, s mert a mindenség számára időbeli kezdetet határozott meg, amennyiben az 

érzéki dolgokat időkorlát alá vetette, de a szellemi  és láthatatlan dolgokat ennél magasabb 

méltóságra ítélte méltónak. Ezek semmiképp nem is halnak meg, s nem is pusztulnak el az 

érzéki dolgok könnyű szétesése és elmúlása mintájára; de nem is halhatatlan természetűek, 

illetve nem mennek át valamely romolhatatlan lényegbe, hanem Isten olyan kegyelmi 

ajándékot adott nekik, amely elhatárolja őket a haláltól és a pusztulástól. Ezért maradnak meg 

az emberi lelkek pusztulás nélkül, ezért maradnak halhatatlanok az angyalok, jóllehet – mint 

mondottuk – nem rendelkeznek valóságosan romolhatatlan természettel vagy a szó szigorú 

értelmében halhatatlan lényeget, hanem Istentől olyan kegyelmet nyertek, amely majdan 

halhatatlanságot ajándékoz, és romolhatatlanságot szerez nekik. 

2.4.2. De csak azért, mert az emberi lelkek Isten kegyelme  révén eltaszították maguktól a 

pusztulást, bár az minden teremtményre természet szerint leselkedik, még nem fogjuk azt 

sejdíteni, hogy a lelkek a testek előtt is voltak, vagy azt gondolni , hogy a látható világ 

létrehozása és összeállítása előtt valamely örökkévaló életben léteztek, és azt mondani, hogy 

mennyei életük volt, mivel hús és test nélküli, örök életet éltek a mennyben, amely valaha 

nem is létezett, ahogyan pedig a tévelygő Órigenés állítja, és az ő szövetségesei és szellemi 

harcostársai, Didymos és Euagrios és az egész dajkamesét hallgató csapat, akik nemcsak ezt 

vélik tévesen, hellén tanok által megtévesztve és a keresztény kiválóságot beszennyezve, 

hanem még a testünket is, mely most körülvesz minket, esztelenül megfosztják a feltámadástól, 

ezernyi ostobaságot hebegve, amelyek illenek az istentelen mese-gyártásukhoz; megbüntetésükre 

elég az, amit Pál mondott a korinthosiaknak, hogy „ha a halottak fel nem támadnak, a Krisztus 

sem támadott fel.”
444

 Továbbá, így a „hiábavaló tehát a ti hitetek”
445

 fog még hozzájárulni 

az őrült érveléseikhez. Vagy talán nem lett része, ti szerencsétlenek, a mi kegyes hitvallásunknak 

a hús e feltámadása is? Hiszen a hús feltámadását kell megvallanunk, amikor a megváltó 

keresztséghez járulunk. Amiatt – miként egy bölcs is mondta, és az Egyszülött egész, világos 
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és nyilvánvaló gondviselése szembeötlően bebizonyította –, „hogy a képmást is megmentse, 

és a húst is halhatatlanná tegye.”
446

 

2.4.3. De nemcsak ebben tévednek a megtévelyedettek, és nem csupán itt térnek le az egyenes 

útról – mert ez az istentelenségük rossz dolgokkal mintegy összevetve még elviselhető is volt 

–, hanem még ezernyi más dolgot mondanak mindazon tanoktól eltérően, amelyek apostoli és 

atyai hagyományaink, amennyiben elvetik a paradicsom létesítését; tagadják Ádám húsban 

való megformálását; kifogásolják Éva őbelőle való kialakítását; elutasítják, hogy a kígyó  

beszélt; tagadják, hogy Isten kezdettől fogva így teremtette a mennyei seregek rendjeit, de 

azt képzelik, hogy azok büntetésből korábbi születésűek a bűnbeesésnél is;
447

 istentelenül 

és egyben mítoszba illő módon azt álmodják, hogy minden értelmes lény az elmék 

egységében [henadi] jött létre; lekicsinylik a menny fölötti vizek teremtését, amennyiben azt 

állítják, hogy azok a büntetés beteljesítései; s ezek mellett bevezetik minden érzéki létező 

teljes pusztulását, de az összes értelmes lény, angyal, ember, daimón apokatastasisáról 

fecsegnek;
448

 s ezek különbségeit ismét visszaöntik a mitikus egységbe, amennyiben 

egyfelől  démoni  módon  azt fröcsögik, hogy semmiben sem különbözik  tőlünk a 

Felkent, akit ők ostoba módon magyaráznak, s aki nem azonos azzal, akit mi 

jóhitűen hirdetünk ‘dicsősége vagy tisztelete vagy királysága vagy uralkodása  

miatt;’
449

 másfelől pedig még ezernyi ilyen dolgot terjesztenek szívük ördögi és istentelen 

tárházából, mivel nem egy, hanem rengeteg őrült zagyvasággal etetik felebarátjukat, és 

gyilkolják az emberek lelkét ezek a nyomorultak, akiket Krisztus érdemesnek tartott arra, 

hogy meghaljon értük, s váltságdíjul kiöntötte isteni vérét, és minden értéket meghaladóan 

tökéletes isteni ajándékként elvetette magától a saját lelkét. 

2.4.4. Miután azonban bennünket a helyes és szeplőtelen s tiszta hit értelmi és „hamisítatlan 

tejével”
450

 tápláltak, és Isten szép szavával etettek, s az órigenisták minden homályos 

tanítását eltaszítottuk, és szabadok vagyunk az ő minden törvénytelen fecsegésüktől, ezért 

atyáink nyomdokaiba lépve állítjuk a jelen világ végének eljövetelét is, hisszük azt is, hogy 

amaz eljövendő élet a jelen élet után örökké fog tartani, és vég nélkülinek tartjuk a büntetést 

is, amennyiben az előbbi vég nélkül boldogítja a kiváló tetteket cselekvőket, az utóbbi pedig 

szüntelenül bántja, sőt, kínozza a hitványság evilági kedvelőit, akik nem akarták  
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megváltoztatni gondolkodásukat [μετανοῖεν] az innét való távozás és elmenetel előtt. „Mert 

az ő férgük, az igazság, nem ér véget,”
451

 mondja Krisztus, a bíró, és „az ő máglyájuk nem fog 

kialudni.”
452

 Mindezt, igen bölcs Uram, az apostoli és evangéliumi, a prófétákra s törvényekre 

alapozott, atyai és tanítói hitvallásból vettük át, és tártuk Ön elé, tökéletesen bölcs Uram, 

teljesen világosan, és Ön elől semmit el nem rejtve. 

2.5.1. Ezután most már az következik és illik, és az ősi hagyományhoz az illeszkedik, hogy 

írásban megvilágítsuk az atyai és teljesen szent gyülekezeteink szent zsinatjait, melyeket mint 

lelkünk fénylő útmutatóit tisztelünk, s amelyek örökös fennmaradásáért imádkozunk, avégett 

hogy általuk az üdvözült életben is úgy részesülhessünk mint ezek nemes születésű gyermekei 

és utódai. Az egyház Isten-ihlette tanításai tárgyában tehát négy nagy és szent és egyetemes 

zsinatot fogadunk el, amelyeket evangéliumi világosság ragyog be, és evangéliumi vonások 

nagy mennyisége tesz fényessé. Ezek közül elsőnek a Nikaiában összeült 318 Isten-hordozó 

atya gyűlését mondjuk, amely Isten akaratából összegyülekezvén, kiűzi Areios veszettségének 

mocskát. Időben – és nem dicsőségben és kegyelemben – ezután összeül a második gyűlés, 

mely a városok királynőjében jön össze: 150, Isten tárgyában tudós atya ült össze, kiket Isten 

vezetett e gyűlés véghezvitelére is, mely Makedonios, Apolinarios és Magnos
453

 három villámú 

istentelenségét kioltja, és a jóhitűek közösségeit megmenti az ilyen szörnyű tűzkártól. Az 

ezután csupán időrendben harmadik zsinatot dicsőítem, amely elsőként ült össze Ephesosban 

isteni akaratból; mert a Dioskorosénak nevezett másodikról kiderült, hogy osztotta Eutychés 

rossz hírű véleményét; az első ephesosi zsinat pedig 200 szent atya teljes gyülekezeteként vált 

ismertté, s kitaszította az emberimádó Nestoriost és az ő egész, Krisztussal ellenkező  

hitetlenségét. És a 630 teljes tiszteletű atyából és a hit fáklyavivőiből összeül az eddigi három 

után csupán időben negyedik, isteni bölcsességgel teli gyűlés, amely Istentől indíttatva  

Chalkédónban tartja az isteni összejövetelét, s amellyel együtt küzdött Euphémia mártír
454

 

(aki mind a mai napig élharcosa hitvallásuknak, és az atyák nagyhírű és igen nagy 

gyülekezetének hírét naggyá tette és fogyatkozhatatlanná), és amely elpusztítja a tisztátalan 

párost, úgy értem, Eutychést és Dioskorost, és ezek Isten-ellenes gonoszságát – mely 

úgyszólván Apolinarios forrásából fakad, s minden patakot megtölt istentelenséggel – 

elgátolja, valamint a helyes hitű megnyilatkozásai révén kidobja ezek teljesen istentelen 

eretnekségével egyetemben az Isten ellen küzdő Nestorios gyűlöletes eretnekségét; mert a 
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zsinat még ez ellen a szégyentelenségtől lihegő eretnekség ellen is fel akart lépni, minélfogva 

teljesen elpusztította azt, és kitiltotta az egyház helyiségeiből. A szent és boldog atyák e 

négy nagy és egyetemes és teljesen szent és egyenrangú gyűlése után elfogadom az 

előbbieken túlmenően és őket követően összeült ötödik szent és egyetemes zsinatot, amely 

szintén a városok királynőjében gyűlt össze, amikor  Iustinianus kezében volt a Római 

Birodalom jogara, és elfogadom e zsinat fényes határozatait, mely a chalkédóni nagyhírű 

zsinat nyomdokaiba lépve gyűlt össze, és megsemmisíti és  pusztulásra ítéli mindenekelőtt 

az esztelen Órigenést és az ő összes, álomba illő ötletét és sokféle istentelenséggel teli 

írásait, és vele együtt Euagrios és Didymos tanításait és az ő minden, hellénizáló és 

szörnyűséges, sőt, mítoszba illő fecsegésüket; akik után a zsinat  leszakítja Mopsuestiai 

Theodórost, az Isten ellen küzdő Nestorios tanítómesterét, és mint utálatos gyomot veti ki 

az írásaival együtt az egyetemes egyházból, valamint Theodóritos azon írásait is, melyek 

helytelen módon a jó hit védelmezője, Kyrillos ellen irányulnak, és istentelen módon 

keletkeztek, és mindazt, amit csak Theodóritos az említett istenes Kyrillos Tizenkét  

fejezete, illetve a szent első ephesosi zsinat és a mi helyes hitünk ellen kijelentett az 

istentelen Nestorios kedvében járva; s a zsinat ugyanígy elítélte azokat a kijelentéseit is,  

melyeket Diodóros és Theodóros védelmében tett. Ezekkel együtt az Ibas-levelet is, amelyről 

azt mondják: a perzsa Marinak íródott, gyökerestül kitépte mint olyat, ami nemcsak a helyes 

tanokkal áll szemben, hanem mindenféle istentelenséggel is teljes. Ama négy szent és nagy és 

egyetemes zsinatot üdvözlöm tehát, és gondolkodásommal körülölelem; de rajtuk kívül még 

ez ötödiket is tisztelem és ünneplem és imádom, s az ő minden tanukat örömmel fogadom, azt 

is, amit tanításokban és különböző intelmekben fogalmaztak meg, és azt is, amit az eretnekek 

elleni átkaikban és meghatározásaikban. Ezért örömmel veszem és elfogadom azokat, akiket e 

zsinatok is örömmel vettek és elfogadtak, és elátkozom és eltaszítom magamtól azokat, akiket 

csak ők átok alá vetettek, és kivetendőnek ítéltek a mi egyetemes és szent egyházunkból.  

2.5.2. Ezen öt szent és boldog zsinat nyomában tehát a hit egy és csakis egy meghatározását 

ismerem, és egyetlen tanítást és hitvallást, melyet a 318 nikaiai tökéletesen bölcs és boldog 

atya isteni gyülekezete a Szentlélek sugallatára kijelentett, s amelyet a Konstantinápolyban 

összeült 150 Isten-vezérelte atya gyűlése megerősített, és az Ephesosban összegyűlt 200 kegyes 

atya első zsinata megszilárdított, és a 630 chalkédóni teljesen szent atya összejövetele 

elfogadott és rögzített, és messzehangzóan úgy nyilatkozott, hogy sértetlenül s töretlenül és 

csonkítatlanul meg fogja őrizni. 
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2.5.3. S elfogadjuk és szívélyesen üdvözöljük az ihletett Kyrillos minden isteni és istenien 

bölcs írását, mivel teljesen helytálló, és az eretnekek minden istentelenségét elpusztítja; de 

különösen az Isten-gyűlölte és Isten-üldözte Nestorioshoz írott két zsinati levelét tisztelem, a 

másodikat és a harmadikat, amelyhez kapcsolódott a Tizenkét fejezet is, mely Nestorios egész 

esztelenségét a szent apostolok ugyanilyen számú parazsával oltotta ki. Ezekkel együtt 

elfogadom még az igen szent keleti elöljárókhoz írott zsinati levelet, amelyben az ő  

kifejezéseiket is szentnek jelentette ki,
455

 és megerősítette a velük való békét; amelyek közé 

számítónak és tőlük elválaszthatatlannak mondjuk a keleti elöljárók levelét mint olyat, amit 

maga az isteni Kyrillos elfogadott, s kétségbevonhatatlan szavakkal orthodoxnak nyilvánított. 

2.5.4. A tökéletesen bölcs Kyrillos e szent írásaihoz hasonlóan szentnek s azonos tiszteletűnek 

és ugyanolyan orthodoxiát szülőnek fogadom el az igen szent római egyházba tartozó, nagy és 

ragyogó s Isten tárgyában bölcs Leónak – vagyis inkább az egész Nap-alatti egyház csillagának 

Isten-adta és Isten-ihlette levelét, amelyet nyilván az isteni Lélek [πνεύματι] segedelmével a 

gonosz Eutychés ellen és az Isten-űzte és őrült Nestorios ellen és a szégyentelen Flavianus, a 

városok királynőjének elöljárója ellen írt, s amelyet az „orthodoxia oszlopa”-ként nevezek és 

határozok meg, ama szent atyákat követve, akik helyesen így határozták meg, amennyiben a 

teljes helyes hitet megtanította nekünk, az eretnekek rossz hitét viszont teljes egészében  

megsemmisítette és elüldözte szent s egyetemes egyházunk Isten-óvta csarnokaitól; s amely 

Isten-ihlette levéllel és írással egyetemben Leó minden levelét és tanítását úgy fogadom, 

szeretem és üdvözlöm, és teljes lelkemmel úgy ölelem át, mintha Péter, az apostolok vezetője 

mondta volna. 

2.5.5. Mint már mondottam, a boldog atyák ezen öt, szent és isteni tanácskozását fogadom el, 

valamint a tökéletesen bölcs Kyrillos minden írását, legfőképpen a Nestorios őrülete ellen 

írottakat, és a keleti elöljárók által magához a teljesen isteni Kyrilloshoz írt levelét, melynek 

helyességét ő maga tanúsította. S amit csak Leó, a rómaiak igen szent egyházának igen szent 

pásztora írt, és különösen amit Eutychés és Nestorios ocsmánysága ellen papírra vetett, 

ugyanígy elfogadom – Leó írásait mint Péter határozatait, Kyrilloséit pedig mint Márkéit 

ismerem el, sőt, egyetemes egyházunk minden kiválasztott  tanítójának  minden, isteni 

bölcsességgel teljes tanítását, akár értekezések, írások, akár levelek tartalmazzák, és – röviden 

szólva – mindent elfogadok és magamévá teszek, amit szent s egyetemes egyházunk elfogad, 

és ezzel szemben mindent elutasítok s megátkozok és tisztátalannak gondolok, amit egyházunk 

                                                           
455

 Kyrillos 39. levele („Jánoshoz”), amely az antiocheiai egyházzal való Újraegyesülési formulát tartalmazza (CPG 

5339). Ugyane dokumentumot tartalmazza Antiocheiai János válasza is Kyrilloshoz: ACO I, 1, 4, pp. 7-9. 
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tökéletesen bölcs módon undorítónak tart, s a saját kegyességével hadban állónak ítél, nemcsak 

röpiratokat és ostoba meséket és Istennel ellenkező és toldott-foldott tanokat, hanem eretnek 

és rossz hitű személyeket és rossz hitű eretnekségek vezetőit. S az Ön teljes megnyugtatása 

végett részletesen felsorolom magukat e személyeket, akiket megátkozok, és nemcsak  

nyelvemmel és számmal, hanem szívemmel s szellememmel is elítélek mint olyanokat, akik 

szemmel láthatólag minden tekintetben szent és egyetemes hitünk ellenségei. 

2.6.1. Örökké megátkozottak tehát s a szent és egylényegű s imádott Háromságtól: az Atyától, 

a Fiútól és a Szentlélektől elátkozottak legyenek a következők: először is Simon mágus, aki 

minden, igen rossz eretnekséget elsőként kezdett meg igen rossz módon; azután Kleobios, 

Menandros, Philétos, Hermogenés, Sándor, a kovács, Dositheos, Gortheos, Satorninos, 

Masbotheos, Adrianos, Basilidés, Isidóros, az előbbi fia, aki  őrültségben felülmúlta apját, 

Ebión, Karpokratés, Epiphanés, Prodikos, Kérinthos és Mérinthos,  Valentinos, Phlórinos, 

Blastos, Artemón, Sekundos, Kasianos, Theodotos, Hérakleón , Ptolemaios, Markos, 

Kolorbasos, a karystosi Ademis, a cipész Theodotos, egy másik Theodotos, Euphratés, a 

túlparti, Monoimos, az arab, Hermogenés, Tatianos, a szír, Sevéros, Asklépiodotos, Bardésanés, 

Harmonios, az előbbi fia, és ugyanolyan eltévelyedett, Hermophilos, Kerdón, Sakerdón, 

a pontusi Markión, Apellés, Apollónidés, Potitos, Prepón, Pithón, Syneros, Theodotos, a 

pénzváltó, Montanos, Priskilla és Maximilla, az előbbi őrült tanítványai, Nepós, Helkesaios, 

Órigenés, egy másik Órigenés, akit Adamantiosnak is neveznek, Sabellios, a líbiai, Navatos, 

Samosatai Pál, Epigenos, Kleomenés, Noétos, a smyrnai, Manés, aki az istentelen mania nevét 

hordozza, Sabbatios, Areios, Meletios, Aetios, Eunomios, Asterios, Eudoxios, Donatos,  

Makedonios, aki a Szentlélek ellen küzdött, és kiérdemelte a pneumatomachos 

megnevezést,
456

 Apolinarios, a laodiceai és a fia, Apolinarios, Magnos, Polemón, Pelagios, 

Kelestios, Iulianos, ugyanazon őrültség bajnokai: Mopstvestiai Theodóros és Nestorios, a 

szennyes emberimádat legszennyesebb hírnökei: Kyros és János, a cilíciaiak, ugyanazon 

istentelenség teljesen istentelen védőbástyái: Eutychés, Dioskoros (Eutychés védelmezője s 

támogatója), Barsumas, Zóorás, Timotheos, a ‘Macska’ nevezetű, Péter, a kongó hangú és 

Akakios, akik Zénó császár Kenótikonját megalkották, Lampetios, a markianiták undorító 

eretnekségének vezére, Didymos és Evagrios, az órigenési köntörfalazás tökéletesen undorító 

fő-fő beavatottjai, Kallós Péter, aki vette a bátorságot, hogy a „Háromszor szent” himnuszhoz 

keresztet illesszen, egy másik Péter, az ibériai és barbár gondolkodású szégyenfolt, Ézsaiás, az 

említett Péter barátja, akik új, vezér nélküli eretnekséget ismertettek meg velünk a vezér 
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nélküliek szektájában; és mindnyájukkal  együtt és mindnyájuk előtt és mindnyájukon túl és 

mindnyájukkal szemben és mindnyájuk felett átkozott legyen Sevéros, ezek tökéletesen 

bolond tanítványa, aki minden új és régi akephalos legvadabb zsarnoka és a szent egyetemes 

egyház legengesztelhetetlenebb ellensége és az antiocheiaiak igen szent egyházának semmi 

törvényt nem ismerő paráznája és teljesen undorító megrontója, és az alexandriai 

Theodosios, a trapezunti Anthimos, a szír Jakab,  Halikarnassosi Iulianos, Philikésimos, 

alexandriai Gaianos, akiktől a gaianiták avagy iulianisták eretneksége származott, Dórotheos, 

aki ugyanezen eretnekség mellett hadakozott istentelenül, a fekete Pál, akit nemcsak 

mondanak sötétnek, hanem valóságosan az lett; János, a grammatikus, aki ragadványneve 

szerint Philoponos,
457

 de inkább Mataioponos,
458

 valamint Konón és Eugenios, akik hárman a 

triteizmus háromszor átkozott élharcosai, Themistios, a tudatlanság tökéletesen gonosz atyja 

és nemzője és veteményezője, aki azt fecsegte, hogy Krisztus, a mi igaz istenünk nem ismeri az 

ítélet napját, mivel ő, az Isten-üldözte Themistios nem tudta, mit beszél ő maga, és nem 

értette, amit értetlenségében hangosan beszélt. Mert ha értette volna a saját szavai jelentését, 

akkor nem nemzette volna a pusztító tudatlanságot, és a tudatlanság bűnét nem védelmezte 

volna hevesen, tudniillik azt, hogy Krisztus – nem amennyiben örökkévaló  Isten 

volt, hanem amennyiben valóságosan  emberré lett – nem ismeri a beteljesedés és 

végítélet napját; mert Themistios esztelen lelkéből böfög, s puszta emberré teszi Krisztust, 

amennyiben a saját nevét alkalmazza az eszeveszett sületlenségre,
459

 s egyetlen összetett 

természetet képzel magában a mi megváltónkban, Krisztusban, és legyen vele együtt a szír 

Péter és az örmény Sergios is átkozott, a kisebb triteizmus vezérei, akik ellenére önmagukkal 

sem voltak összhangban, és egymáshoz képest megközelítőleg sem ugyanazt gondolták, 

Damianos, aki emezek túlzó riválisa volt ugyan, de a mi időnkben új Sabelliosnak mutatkozott, 

akikkel együtt az ő istentelenségük folytatói is átkozottak és  elvetettek legyenek: a szír 

Athanasios és az igakezelő Anastasios, és azok, akik elfogadhatatlan és ostoba módon 

elfogadják emezek összeegyeztethetetlen egyezségét, és akiket ezek mint értelmetlen állatokat 

terelgetnek, s akik egymással úgyszólván barátilag elvegyülnek, de ellenségek módjára meg 

is sebzik egymást átkaikkal. 

2.6.2. Velük együtt vegyék fel s öltsék magukra az átkot és kiátkozást az alexandriai Benjámin 

és János és Sergios és Tamás és Sevéros, a szírek, akik még élik az elátkozott életüket, és 
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bizonyítja, hogy ő maga volt tudatlan: Miután tudatlan volt, ezért tételez Krisztusban tudatlanságot. 
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őrültek módjára harcolnak a jó hit ellen; és velük együtt részesüljön a jelen  átkok általi 

elítéltetésben az alexandriai Ménas, aki élen jár a Gaianiták eretnekségének védelmezésében, s 

nyílt háborút visel az igazság hirdetése ellen, s velük együtt mindenki, aki az ő társuk és  

hasonszőrű és az istentelenség tekintetében hozzájuk hasonlatos. 

2.6.3. Ugyanezen átkok érjék az összes eretnekséget, melyek Krisztus megjelenése után  

szöktek szárba, és az Ő egyháza ellen küzdeni merészkedtek, tehát a nikolaitákat, az  

eutychiánusokat, a káinitákat, az adamitákat, a barbélitákat, a borboriánusokat, a naasszénusokat, 

a sztratiótikusokat, az ophionitákat, a széthiánusokat, a szophiánusokat, az ophitákat, a 

káinistákat, az antitaktikusokat, a peratikusokat, a hydroparastatésokat,
460

 az enkratétákat,
461

 

a markianistákat , a frígeket ,
462

 a pepuziánusokat ,
463

 az artotyritákat ,
464

 a 

taskodrugitákat , a kvartodecimánusokat , a nazaritákat , a melchisédekitákat , az 

antidikomarianitákat, a psathyriánusokat, a kyrtiánusokat, a duliánusokat, az  

anthrópomorphitákat, a hierakitákat, a mesaliánusokat, az eutychétákat, az akephalosokat, a 

bersunuphitákat, az ézsaiánusokat, az agnoétákat,
465

 a jakobitákat, a triteistákat és minden 

más, istentelen s Isten-űzte szektát, amely ezek mellett létrejött. 

2.6.4. Mindeme fent említett eretnekvezéreket s az utánuk megnevezett igen istentelen eretnek 

és szakadár csoportokat megátkozom s elátkozom tehát lelkemmel és szívemmel és számmal, 

gondolkodásommal s beszédemmel és szavaimmal, és minden további, pusztító eretnekvezért 

és minden más, teljesen profán eretnekséget, és minden egyéb, Isten-űzte szakadár csoportot, 

akiket csak a mi szent, egyetemes egyházunk megátkoz. Megátkozom továbbá és elátkozom 

mindazokat, akik egyetértettek velük, s ugyanazon istentelenségek iránt lelkesedtek, mint ők, 

és megtérés nélkül hunytak el így; és azokat is, akik még most is kitartanak ezekben az  

istentelenségekben, és küzdenek a mi egyetemes egyházunk igehirdetése ellen, s a mi helyes 

és folt nélküli hitünket támadják. És viszont hasonlóképpen megátkozom minden, Isten ellen 

küzdő iratukat, melyeket a mi igen szent egyetemes egyházunk ellen állítottak össze, és a mi 

helyes és folt nélküli hitünk ellen írtak. Elátkozok továbbá magukkal a profán eretnekségekkel 

együtt minden olyan, Isten előtt gyűlöletes, és téves hitű eretnekséget, melyet a mi szent  

egyetemes egyházunk meg szokott átkozni és el szokott ítélni, és a vezetőiket és alapítóikat s 

az ő undorító és tökéletesen gyűlöletes vitairataikat és könyvecskéiket, mivel kizárólag a mi 
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 Az agnoéták Themistios követői, aki szerint Krisztus emberi természete bizonyos dolgokról – például az utolsó 

ítélet napjáról – nem tudott. 



254 

 

szent, egyetemes és apostoli egyházunk tanításait tisztelem és bírom és tartom szem előtt és 

imádom, melyeket a zsinati levelek rövid volta miatt, mint mondottam, Neked csak részben és 

tömören magyaráztam el; s amelyek birtokában kívánok eltávozni e világból, amikor Isten ezt 

megparancsolja. 

2.7.1. Ezért kérem atyai Szentségedet is, hogy amikor alázatosságomtól  zsinati szokás 

szerint megkapja ezt a levelet, atyai szemmel szemlélje, és testvéri tekintettel tekintse, és ha 

tudatlanságom folytán valami tévedés csúszott bele, vagy feledékenységem folytán kimaradt 

belőle, vagy ha sietségemben elsiklottam valami fölött, vagy ha a tömörség kedvéért elhagytam 

valamit, s egyáltalán nem említem, vagy ha nyelvem restsége folytán kimondatlan maradt 

valami, vagy beszédem lassúsága és nyelvezetem túlságos egyszerűsége miatt vagy durvább 

kifejezéseim gyengesége miatt nem hangzott el – még ha nem is így akartam –, akkor 

kiegészítésekkel pótolja ki, és az atyai teljességből eredő szavakkal és javításokkal igazítsa 

helyre, és igen kedves biztatást nyújtson, mely a testvéri buzgólkodás révén valósul meg, és az 

atyai jóindulat záporával ömlik ki, nehogy a levelemben lévő hiányosság végleg kiegészítés 

nélkül maradjon, és a gyengeség, illetve a – tudatlanságom miatt gyakran megjelenő – tévedés 

örökké gyengélkedjen, s egész életében ápolásra szoruljon; hisz ha ezt Szentséged szeretetből 

és őszintén megteszi, az gazdagítani és gyógyítani fog engem, s tanúbizonyságot tesz áldott 

Szentséged együttérzéséről és kedvességéről, azaz atyai és testvéri szeretetéről. Így rólam, akit 

Szentséged gazdaggá tesz, és akinek hiányosságait kipótolja, gyengeségét felgyógyítja, bicegő 

járását kiegyenesíti, s akit atyai és fivéri bátorítással és gazdagsággal megkoszorúz, azt  

fogják gondolni: mily nagy hálával és vele együtt örömmel tartozom Ön iránt; vagy azt fogják 

vélni: boldogságot aratok, és a legmagasabb rendű gyönyörűséget. De bárcsak egyedül Isten 

tudna erről; meg én magam is, Isten-kedvelte Uram, aki ezt a jó állapotot elnyerem, és e 

fényes jótettben részesülök; s bárcsak Szentséged maga is megtudná és megismerné, ha látná 

szívem lelkesedését a kegyesség iránt, és lelkem nagy hajlamát a szeretet iránt a lélek  

szemével tekintené. E dolgok kapcsán tehát nem kérlelem Önt további érvekkel, hiszen tudom: 

mindezeket mindenképpen megtenné már azelőtt is, hogy én erre a legcsekélyebb mértékben 

is kérném, mivel hevíti a testvéri szeretet tüze, s égeti az atyai érzés; csak azért könyörgök, és 

feltétlenül könyörögni is fogok, hogy Isten előtti „imák és könyörgések révén”
466

 igen kedvesen 

bánjon velem, aki félek és reszketek, és a most reám vetett iga súlyát nem vagyok képes 

hordozni. 
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2.7.2. És nemcsak ezt kérem, hanem azt is, hogy legeltesse velem együtt Krisztus e nyáját, 

melynek őrzését rám bízták; ha Ön nem siet segítségemre támogatásával, akkor nem tudom 

védeni és isteni s hasznos eledellel táplálni és sértetlenül s bántatlanul megőrizni. S 

azért imádkozom és könyörgök, nehogy ezen okból az ítélet napján elítéljenek mint olyat, aki 

valamely meg nem szüntetett bántalomban a tapasztalatlanságomon és járatlanságomon 

és a megfelelő legeltetésre képtelen ügyetlenségemen folytán saját magam részesítettem 

nyájamat; és nehogy az Istenünk, Krisztus drága jószágait tolvajló és mészárló s gyilkoló 

latrok véget nem érő büntetését kapjam; mert világosan tudom, hogy a jószág biztonságban 

van, és gyarapodik, és a legjobb legelőkön hízik kövérre, s tudom, hogy Krisztus, a fő pásztor 

majdan felelősségre von – de ha Ön, Isten-kedvelte Uram, képes (márpedig Isten ajándéka a 

képesség) segíteni nekünk valamiben, akkor tegye is meg, nehogy a tehetetlenségem folytán én 

magam és Krisztus ezen igen értékes bárányai egyaránt vadállatok áldozataivá váljunk. 

2.7.3. De ugyanilyen sűrű közbenjárást ajánlok fel Önnek azért, hogy az Isten iránti esedezése 

s könyörgése buzgó és állandó legyen a Krisztus-hívő és igen kegyes császáraink érdekében, 

akik Istentől kapták a birodalom kormányzását; hogy így maga a könyörületes és emberszerető 

Isten, akinek az akaratával egyenlően kiterjedt hatalma is van, az Ön Istennek kedves imádságai 

által kiengesztelve még évek nagy sokaságát ajándékozza császárainknak, hatalmas győzelmeket 

adjon a barbárok ellen és győzelmi emlékműveket, és gyermekeik gyermekeivel koszorúzza s 

isteni békével erősítse meg őket, s erős és hatalmas jogart adjon nekik, mely minden barbár, de 

különösen a szaracénok gőgjét elsöpri, akik most a mi bűnünk folytán váratlanul ránk támadtak, 

s mindenünkből kifosztanak vad és állatias lelkülettel és szégyentelen s istentelen merészséggel. 

Ezért nagyon esedezünk Önhöz is, áldott Uram, hogy a lehető legbuzgóbban könyörögjön 

Krisztushoz, hogy ezen imákat kegyesen fogadván minél hamarabb pusztítsa el a szaracénok 

őrjöngő dühöngését, és ezeket a nyomorultakat lábtartó zsámolyul adományozza – mint a 

korábbi időkben is – Isten-adta császárainknak, hogy vígan éljenek maguk azok is, akiké a földi 

uralom, miután megszabadultak a harci zajtól, de velük együtt vígan éljen egész birodalmuk is, 

mivel megszilárdítja a császárok erős jogara, s mert  a császárok biztosította békés állapot 

örömöt szülő szőlőfürtjeit szüreteli. 

2.7.4. Tisztelettel esedezem továbbá az Ön testvérszerető érzületéhez, hogy Leontiost, aki 

Krisztus, a mi Istenünk szent feltámadásának tökéletesen istenfélő diakónusa és tisztelt  

tanácsunk kancelláriusa és prótonotáriusa, valamint testvérünket, az igen kegyes Polyeuktost, 

akik segítettek e zsinati levelünk lejegyzésében, kegyes tekintettel nézze, s illő leereszkedéssel 

fogadja; mert ez egyben az Ön legsajátabb ismertetőjegye is, mellyel mindig elámítja azt, aki 
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megfigyeli Önt: hogy bár a lehető legmagasabban van, mégis  a legmélyebb alázatosságba 

ereszkedik alá; de ragyogó egyedi jellemvonásai révén mindenkit szellemi módon és kegyesen 

üdvözöljön, és adja meg nekik a lélek szellemi s ragyogó útravalóit, és gyorsan, mint minket is, 

bocsássa el őket boldogan és örvendezőn afölött, hogy méltónak találtattak arra, hogy ilyen 

bizánci főpapot ismerhetnek meg; bocsássa el őket úgy, hogy a mi nyomorúságunkat is 

felvidámítják azáltal, hogy szépen leírják a mi számunkra az Ön állapotát – a lélek Isten-adta 

erejét és a test Istentől való egészségét –, és azáltal, hogy elküldi áhított levelét, mely a helyes 

hitet teljesen világossá teszi számunkra, és a lélek erkölcsiségét tökéletesen megtisztítja, és a 

pásztori tudományra tanít minket, s bizakodóvá tesz Krisztus itt összegyűlt nyájának őrzése 

iránt. 

2.7.5. A Szentségeddel lévő testvérek egész istenszerető és boldog közösségét én, az alázatos 

és igen kicsiny és a velem lévő testvérek mind nagy szeretettel üdvözöljük Krisztusban, a mi 

Istenünkben. 

2.7.6. Az Úrban megerősítve imádkozz értem, teljesen szent testvérem! 
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13. 

Hitvalló Szt. Maximos: 5. Ambiguum (634 vagy később) 

Az Areopagita Szent Dénes athéni püspök által a szerzetes Gaiosnak írott levélhez.467 

„Miként lehetséges, mondod, hogy a mindeneken túli [ὁ πάντων ἐπέκεινα] Jézus a lényege 

által [οὐσιωδῶς] egy kategóriába tartozik az összes emberrel? Mert ez esetben nem mint az 

emberek oka kapja az ‘ember’ nevet, hanem mint olyan, aki lényegének egész terjedelmében 

[κατ’ οὐσίαν ὅλην] valóságosan maga az ember.”
468

 

Miután a szent Írás betűhív értelmezése szerint az Isten mint mindenek oka az összes, általa 

teremtett dolog nevével megnevezhető, ezért a szerzetes Gaiost – aki alkalmasint úgy vélte, 

hogy a megtestesülés után ismét csupán ezen a módon lehet embernek nevezni az Istent – e 

szavakkal igazítja helyre a nagy Dénes, arra tanítva őt, hogy a mindenség Istenét, midőn már 

megtestesült, nem meghatározatlan értelemben nevezzük embernek, hanem azért, mert 

„lényegének egész terjedelmében valóságosan maga az ember,” mely lényeg egyedüli s igazi 

bizonyítéka a természetének megfelelő, lényegalkotó hatóereje [συστατικὴ δύναμις]; melyet ha 

a természetéből fakadó, kiváltképpen és elsődlegesen jellemző működésének [φυσικὴν... 

ἐνέργειαν] nevezne valaki, nem járna messze az igazságtól, amennyiben ez a legáltalánosabb 

fajalkotó tevékenység,
469

 mely az összes, természet szerint a lényeggel járó sajátosságot 

[ἰδιότητος] egybefogja, s amelyet csak a nem létező nélkülöz, amennyiben e nagy tanítómester 

szerint csupán „a semmiképp sem létező az, ami se tevékenységgel, se létezéssel nem 

rendelkezik.”
470

 

Miután tehát világosan megmutatta, hogy Isten nem meghatározatlan értelemben ember, 

hanem „lényegének egész terjedelmében valóságosan  maga az ember,” tökéletesen  

egyértelműen tanítja, hogy a megtestesült Isten egyáltalán semmit sem utasított el a mi  

tulajdonságaink közül a bűn kivételével, mivel az eleve nem volt az emberi természet része; s 

amikor a következők révén határozottan állítja, hogy kiváltképpeni értelemben az emberi 

                                                           
467

 PG 91, 1045 D 1-1056 C 10 = CC SG 48, V:1-308 (ed. B. Janssens, 19-34). Ez utóbbi szöveget vettük alapul.  
468

 A magyarázandó idézet (lémma): Ál-Areopagita Dénes, 4. Levél, Gaioshoz (CD II, 160-161). 
469

 εἰδoποιὸν... κίνησιν γενικωτάτην. Krisztus istenségét Ál-Areopagita Dénes jellemzi „formaadó forma”-ként 

(εἶδος εἰδoποιὸν ἐν τοῖς ἀνειδέιος ὡς εἰδεάρχις; De divinis nominibus II, 4=CD I, 134). Vö. még ibid., IV, 18 

(CD I, 162) és IV, 35 (CD I, 180). 
470

 Ál-Areopagita Dénes, Az egyházi hierarchiáról, 2. fejezet (CD II, 69). – A bekezdés utolsó tagmondatai 

általában fejtik ki, hogy nincsen lényeg (οὐσία) a belőle fakadó működés (ἐνέργεια) nélkül. A krisztológiában ez 

a düofizitizmusból következő düoenergizmus tanát támasztja alá: ha Krisztus valóban két természet (lényeg) 

összekapcsolódásából álló alany, akkor az isteni természet működései mellett az emberi természet működéseit is 

mutatni fogja, amint ezt az 5. Ambiguum további részei tételesen kifejtik. 
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lényeget felvett Istené még a megnevezés is, azt mondja, hogy „mi azonban Jézust nem mint 

embert határozzuk meg,” mivel úgy tanítjuk, hogy nem pusztán ember volt, hisz ezzel  

megvetnénk az elgondolást meghaladó egyesülést  [ἕνωσιν]. Elvégre a lényegének  

megfelelően – s nem annyiban, amennyiben Ő az emberek oka – alkalmazzuk az „ember” 

nevet magára a természete szerint Istenre azután, hogy valóságosan magára vette az emberi 

lényeget. „Hiszen Ő nem pusztán ember,” mivel ugyanő Isten is, „de nem is létfeletti csupán,” 

miután ugyanő ember is, ha egyszer nem pusztán ember, sem pedig nem csupán Isten, hanem 

„valóságosan ember az embert különlegesen szerető.” 

Hisz az emberek iránti végtelen vágyódása által [ἀπείρῳ... πόθῳ] vált azzá, ami valóságosan 

maga a vágyott dolog a maga természete szerint, „anélkül hogy bárminő változást elszenvedett 

volna” a sajátos „lényegében a kimondhatatlan önkiüresítés folytán [κενώσεως],”
471

 és 

anélkül hogy a hús kibeszélhetetlen felöltése [πρόσληψιν] folytán emberi természetéből 

elcserélt vagy megrövidített volna egyáltalán bármit is ama dolgok közül, melyek lényege 

kiváltképpen meghatározza [emberi] természetének alkatát –, hiszen „embereket meghaladó 

módon”
472

 (mert „isteni úton, amennyiben férfi beavatkozása nélkül)”
473

 „s ugyanakkor 

emberek módján”
474

 (mert „emberi úton, amennyiben a fogantatás révén”),
475

 „az emberi 

lényegből vett fel új lényeget a létfeletti.”
476

 Elvégre nem egyszerűen a hús alakjára való 

puszta átformálódást mutatta meg nekünk megtévesztően önmagában,
477

 „mint azt a 

                                                           
471

 A szerkesztő, B. Janssens itt Nazianzosi Szt. Gergely 243. levelére utal (PG 46, 1108 A 14) mint tartalmi 

forrásra, de tartalmi hasonlóság inkább a PG 46,1108 B 1 és Maximos következő sorban szereplő gondolata 

között van, mely szerint Krisztus emberi lényege nem csökkent az isteni lényeg ugyanazon alanyban való 

megjelenése miatt. A szó szerinti idézetek forrása Ál-Areopagita Dénes De divinis nominibus c. művének II:10-

es fejezete (CD I, 135). 
472

 Ál-Areopagita Dénes, 4. Levél (CD II, 160). 
473

 Nazianzosi Szt. Gergely, 101. Levél (PG 37, 177 C 10). Gergely e nagyívű teológiai levelében az ortodox 

hitvallást fogalmazza meg Krisztusról. Krisztus eszerint nem emberi ész nélküli ember (ἄνθρωπον ἄνουν),  hanem 

ember és istenség egyszerre (οὐδὲ γὰρ τὸν ἄνθρωπον χωρίζομεν τῆς θεότητος), egy és ugyanazon személy (ἕνα 

καὶ τὸν αὐτὸν δογματίζομεν). Ugyanaz az alany tehát földi és mennyei, látható és intelligibilis, felfogható és 

felfoghatatlan (τὸν αὐτὸν ἐπίγειον καὶ οὐράνιον, ὁρώμενον καὶ νοούμενον, χωρητὸν καὶ ἀχώρητον). Mária ezért 

Istenszülő (Θεοτόκον). Krisztus azonban nemcsak mint „csatornán” ment rajta keresztül, hanem őbenne 

egyszerre emberien és istenien formálódott: istenien annyiban, hogy férfi nélkül jött a világra, de emberien 

annyiban, hogy született (εἴ τις ὡς διὰ σωλήνος τῆς Παρθένου δραμεῖν, ἀλλὰ μὴ ἐν αὐτῇ διαπεπλάσθαι λέγοι 

θεϊκῶς ἅμα καὶ ἀνθρωπικῶς· θεϊκῶς μὲν, ὅτι χωρὶς ἀνδρός· ἀνθρωπικῶς δὲ, ὅτι νόμῳ κυήσεως, ὁμοίως ἄθεος). A 

levél magyar fordítása az Ókeresztény Írók 6. kötetében található: Vanyó L., szerk., A kappadókiai atyák, 

Budapest: 1983, 461-470. 
474

 Ál-Areopagita Dénes, 4. Levél (CD II, 160). 
475

 Nazianzosi Szt. Gergely, 101. Levél (PG 37, 177 C 10-11; lásd fentebb, lábjegyzetben). 
476

 Ál-Areopagita Dénes, 4. Levél (CD II, 160). 
477

 Maximoszt itt Sóphronios jeruzsálemi pátriárka (634-től, † 638 körül) Sergios konstantinápolyi pátriárkához 

írott, terjedelmes zsinati levelének középső, krisztológiai szakasza ihlethette, ahol Sóphronios amellett érvel, 

hogy Krisztus nemcsak látszólag vett fel emberi testet, mint azt a manicheusok állítják, hanem valóságosan, és 

így egyszerre volt Isten és ember (Epistula synodica ad Sergium, PG 87c:3148-3200, ezen belül különösen 

3161a; vö. Louth 14-15). A Zsinati levél angol fordítását közli P. Allen, Sophronius of Jerusalem and Seventh-

Century Heresy. The Synodical Letter and Other Documents. Oxford: OUP 2009. 
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manicheusok hazudják,”
478

 sem pedig nem hozott le a mennyből magával  lényegileg 

összeforrott [συνουσιωμένην] testet, mint Apollinarios meséli,
479

 hanem „lényegének egész 

terjedelmében valóságosan magává az emberré”
480

 lett, éspedig a szellemileg átlelkesített hús 

felöltése révén, mely vele egy alanyban egyesült.
481

 

„De ettől még nem kevésbé túltelített létfelettiséggel [ὑπερουσιότητος ὑπερπλήρης] a 

mindenkor létfeletti.”
482

 Hisz bár emberré lett, a[z emberi] természet nem igázta le Őt. 

Sőt ellenkezőleg, inkább Ő emelte föl magához a természetet, külön misztériummá téve azt, 

míg maga megmaradt teljességgel fölfoghatatlannak, s minden misztériumnál  

felfoghatatlanabbnak mutatta meg a saját hússá válását [σάρκωσιν], miután az lényegfölötti  

keletkezésben részesült, hisz így épp  annyira vált felfoghatóvá,  amennyivel nagyobb 

mértékben ismertük meg ezáltal a felfoghatatlanságát. 

Mert „titokzatos Ő még a megmutatkozás után is,” mondja a tanítómester, „vagy – hogy 

Istenhez illőbben fejezzem ki magam – még a megmutatkozása során is. Elvégre Jézusnak 

még a megmutatkozása is rejtelmes, és semminő értelem vagy ész nem tette még világossá a 

Vele kapcsolatos misztériumot, hanem az még akkor is kimondhatatlan marad, ha beszélünk 

róla, és akkor is megismerhetetlen marad, ha elgondoljuk.”
483

 Mi szolgáltathatna ennél erősebb 

bizonyítékot az isteni lényegfelettiség bizonyítására,  amely megmutatással nyilvánítja ki 

azt, ami rejtve van, beszéddel azt, amiről nem tudunk beszélni, és ésszel azt, ami meghalad 

minden megismerést, illetve – hogy még pontosabban fejezzem ki magam – új lényeg 

felvételével [οὐσιώσει] azt, ami lényegfeletti? 

Jézus „kétségkívül a lényegfelettiség bősége révén, és miután valóságosan a lényegbe jött, 

vett fel új lényeget a lényeg felett,”
484

 persze miután megújította a természetes keletkezés 

törvényeit, és valóságosan emberré lett, férfiútól származó , a fajban lévő mag nélkül. „Ezt 

teszi világossá a Szűz, aki természetfeletti módon szüli a lényegfeletti Igét”
485

 magát, „ki 

                                                           
478

 Idézet Nazianzosi Szt. Gergely 101. Levelének középső részéből (PG 37, 181 A 8), ahol a Teológus Gergely 

Krisztus emberi testének valóságossága mellett érvel. 
479

 Apollinarios a kisázsiai Laodicea püspöke volt 360 körül. Tanítása szerint Krisztus isteni elme egy csupán 

vegetatív-érzékelő lélekkel bíró emberi testben (tehát valójában nincs két természete). Apollinarios krisztológiája 

ellen Nazianzosi Gergely két fontos, részletesen cáfoló levelet írt (101. és 102. Levél, ld. lábjegyzetben fentebb), 

melyeknek Maximos krisztológiája igen sokat köszönhet, Nyssai Szt. Gergely pedig az Ἀντιρρητικὸς πρὸς τὰ 

Ἀπολιναρίου (Antirrheticus adversus Apollinarem, PG 45, 1123-1269) című, és a jóval rövidebb, Κατὰ 

Ἀπολιναρίου (Adversus Apollinarem, uo., 1269-1277) c. értekezéseket. 
480

 Idézet a lémmából (Ál-Areopagita Dénes, 4. Levél, CD II, 160). 
481

 ἑνωθείσης αὐτῷ καθ’ ὑπόστασιν. 
482

 Ál-Areopagita Dénes, 4. Levél (CD II, 160). 
483

 Uő., 3. Levél (CD II, 159). 
484

 Uő., 4. Levél (CD II, 160). 
485

 Uo. 
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férfiú nélkül,” anyja „szűzi véréből,” emberi módon, [de] idegen, „a természetet felülmúló 

törvény szerint öltött alakot.”
486

 

„S embert meghaladóan művelte az emberi dolgokat,”
487

 amennyiben a lépteivel változás 

elszenvedése nélkül újította meg az elemek természetét. „Ezt teszi” egyértelműen „világossá 

az állhatatlan víz, amely anyagi, földi természetű lábainak súlyát hordozta, és nem süppedt be, 

hanem természetfeletti képességgel összeszilárdult nem folyékonnyá,”
488

 ha egyszer valóban 

„száraz lábbal, mely a test tömegét s az anyag súlyát hordozta, ment” egyik helyről a másikra 

„a nedves és állhatatlan szubsztancia [οὐσίαν] felületén,”
489

 „amikor a tengeren úgy járkált,”
490

 

mint a szárazföldön, és saját isteni mivoltának hatóerejével együtt, elkülönítetlenül, az átkelés 

révén mutatta meg saját húsának természetes működését [ἐνέργειαν], mivel természet szerint a 

húshoz tartozik az átkelő mozgás, de a vele egy alanyban [καθ’ ὑπόστασιν] egyesített, végtelent 

meghaladó és lényegfeletti istenséghez nem. 

Hisz miután egyszer emberi „lényeget vett fel a lényegfeletti Ige,”
491

 az emberi lényeggel 

együtt mint sajátjával rendelkezett e lényeg csökkenés nélküli mozgásával is, mely őt mint 

embert a fajának megfelelően jellemezte, s amely természet szerint megjelenik minden 

dologban, melyek révén mint ember működött, ha egyszer valóban emberré lett, amennyiben 

lélegzik, beszél, jár, kezeit mozgatja, megfelelő módon él érzékleteivel az érzékelhető dolgok 

érzékelésére, éhes, szomjas, eszik, alszik, elfárad, sír, vívódik, jóllehet önmaga által létező 

hatóerő,
492

 és így tovább; mely cselekvések révén a látszat alkalmazása nélkül teljesítette be a 

reánk vonatkozó tervet [οἰκονομίαν], amidőn önerejéből [αὐτουργικῶς], a vele összeforrott 

testet természet szerint mozgató lélek módjára mozgatja a felvett természetet mint olyat, mely 

valóban az Övé lett, s amelyet helyesen mondunk az Övének, illetve – hogy pontosan 

fejezzem ki magam – amennyiben Ő maga változás nélkül ténylegesen azzá lett , ami a[z 

emberi] természet. 

                                                           
486

 Uő., De divinis nominibus II, 9 (CD I, 133): Jézus „természetfölötti természetrajzáról,” emberként való 

megtestesülésének felfoghatatlanságáról szóló fejtegetés. 
487

 Uő., 4. Levél (CD II, 160). 
488

 Uo. 
489

 Uő., De divinis nominibus II, 9 (CD I, 133). 
490

 Mt 14:26. 
491

 οὐσιωθεὶς ὁ ὑπερούσιος Λόγος. Vö. Ál-Areopagita Dénes, De divinis nominibus II, 6: Διακέκριται δὲ τῆς 

ἀγαθοπρεποῦς εἰς ἡμᾶς θεουργίας τὸ καθ’ ἡμᾶς ἐξ ἡμῶν ὁλικῶς καὶ ἀληθῶς οὐσιωθῆναι τὸν ὑπερούσιον 

λόγον... (a Szentháromságból csak Jézus vette fel az emberi alakot és lényeget, a másik két isteni személy nem; 

CD I, 130); és uő., 4. Levél (CD II, 160): ...ἄνθρωπος ἀληθῶς ὁ διαφερόντως φιλάνθρωπος, ὑπὲρ ἀνθρώπους καὶ 

κατὰ ἀνθρώπους ἐκ τῆς ἀνθρώπων οὐσίας ὁ ὑπερούσιος οὐσιωμένος. 
492

 δύναμις ὢν αὐθυπόστατος 
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A tanítómester tehát nem vetette el a felvett lényeg lényegi működését, amiként magát e 

lényeget sem, amikor azt mondotta, hogy „lényeg felett öltött fel új lényeget,
493

 és emberfeletti 

módon végezte az ember műveit,”
494

 hanem mindkét oldalon rámutatott a moduszok 

[τρόπων] újszerűségére, amely a természetből fakadó lényegalkotó elvek [λόγων] 

változatlansága mellett is érvényesül, melyek nélkül a létezők egyike sem az, ami. 

Ha ellenben azt mondjuk, hogy egyfelől a felvett lényeg állítása, másfelől pedig e lényeg 

megfosztása a vele járó működéstől  a meghaladást kifejező tagadás ,
495

 akkor milyen 

érveléssel fogjuk kimutatni, hogy e tagadás – bár mindkettőre egyaránt vonatkozik – a lényeg 

fennállását, de a működés teljes elvetését jelenti?
496

 Vagy – más irányból közelítve a kérdéshez 

– megfosztjuk a felvett természetet a lényegi mozgásától, mivel nem önmozgató [αὐτοκίνητος], 

ha egyszer a vele egy alanyban valóságosan egyesített istenség mozgatja, de akkor ne  

ismerjük el magát a lényeget se, minthogy nem önállónak [αὐθυπόστατον] (tehát magában 

megállónak) mutatkozott, hanem magában az őt új lényegként valóságosan magára öltő Isten-

Igében kapta a létezést – elvégre úgy a lényeg, mint a működés esetében egyenlő okunk van 

az elutasításra; vagy pedig a természettel együtt fogadjuk el a mozgást is, amely nélkül nincs 

természet, annak tudatában, hogy más a létezés lényege, mint a létezés mikéntjének modusza, 

amennyiben az egyik a természet, a másik a tevékenység [οἰκονομίαν] igazolásául szolgál, 
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 ὑπὲρ οὐσίαν οὐσιώθη 
494

 Ál-Areopagita Dénes, 4. Levél (CD II:160). 
495

 A „meghaladást kifejező tagadás” (ἡ καθ’ ὑπεροχὴν ἀπόφασις) kifejezés egyik változata (ὑπεροχικὴ 

ἀπόφασις) már Areopagita 4. Levelében előfordul: τὰ ἐπὶ τῇ φιλανθρωπίᾳ τοῦ Χριστοῦ καταφασκόμενα δύναμιν 

ὑπεροχικῆς ἀποφάσεως ἔχοντα. (CD II:160; lásd 2. Függelék.) A tagadás e fajtája, melyet a negatív teológia 

használ, nem a valamitől való megfosztottságot fejezi ki, hanem azt, hogy egy magasabb rendű létező természete 

meghaladja az alacsonyabb rendű létezőt jellemző állítmányt. Amint Skythopolisi János szír püspök mondja a 

Dénes 4. Levelének idézett szavaihoz írott scholionjában: ᾿Ιδοῦ καὶ ἐνταῦθα ὑπεροχικῶς εἶπε πρὸς 

ἀντιδιαστολὴν τῶν κατὰ στέρησιν λαμβανομένων. ... Πῶς δὲ ἐπὶ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ αἱ 

καταφάσεις δύναμιν ἒχουσι ὑπερεχούσης ἀποφάσεως, τὰ κατὰ ἀνθρώπους ἐξήγειται. Εἰ γὰρ καταφάσκομεν 

Χριστοῦ, λέγοντες ἄνθρωπον εἶναι, καὶ ἐκ παρθένου μητρὸς κατ’ οὐσίαν ἡμῶν, ἀλλὰ κεκρυμμένην ἔχει καὶ ὑπὲρ 

νοῦν τὴν τῆς ἀποφάσεως δύναμιν. Ἐρεῖ γὰρ ὁ ἀκούων, οὐκ ἄνθρωπος, ἐπειδὴ ἐκ παρθένου, ἀλλ’ ὑπὲρ 

ἄνθρωπον, εἰ καὶ κατὰ τὰ ἄλλα ἄνθρωπος. Ἐξήγειται δὲ καὶ τοῦτο, φάσκων, ὅτι τὸ λέγειν αὐτὸν ἄνθρωπον 

καταφατικῶς, τοῦτο δηλοῖ, οὐκ εἶναι ἄνθρωπον ἀποφατικῶς, ἀλλ’ ὑπὲρ ἄνθρωπον, δηλονότι διὰ τὰ σημεῖα τὰ 

γενόμενα παρ’ αὐτοῦ. („Íme, itt is a meghaladás értelmében beszélt, avégett hogy szembeállítsa ezt a 

megfosztottság értelmében vett tagadással. ... De hogy mi Urunk Jézus Krisztus esetében az állítások miként 

rendelkeznek a meghaladást kifejező tagadás jelentésével, arra Krisztus emberi művei nyújtanak magyarázatot. 

Mert ha teszünk is állításokat Krisztusról, mondván, hogy ember, s hogy szűz anyától született az emberi lényeg 

hordozójaként, ezeknek rejtett és észt meghaladó módon tagadó jelentésük lesz. Hisz aki ezt hallja, azt fogja 

mondani, hogy nem ember, mivel szűztől született, hanem emberfeletti, még ha más tekintetben ember is. De 

erre is válaszol a tanítómester, mondván, hogy amikor azt az állítást tesszük Krisztusról, hogy ember, ezen azt a 

tagadást értjük, hogy nem ember, hanem emberfeletti, éspedig ama jelek alapján, melyek általa lettek.” Scholia 

in Epistulas Sancti Dionysii: In epistolam IV; PG 4:533a7-b9; vö. Rorem & Lamoreaux, 252. o.). Az az állító 

formájú kijelentés tehát, hogy „Krisztus ember,” implikálja vagy maga után vonja azt a tagadó formájú 

kijelentést, hogy „Krisztus több mint ember.” 
496

 Maximos egy képzeletbeli monoenergéta ellenféllel vitatkozva itt indirekt módon érvel tovább amellett, hogy 

Krisztusban mint alanyban az emberi természet (lényeg, physis, ousia) meglétéből következik az emberi 

működés (mozgás, energeia, kinésis) megléte is. 
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melyek összekapcsolódása (ami „Jézus természetfeletti természetrajzának”
497

 rejtelmes 

kifejeződése) megmutatta, hogy ugyanazon alanyon belül megőrződik a működések közötti 

elkülönülés
498

 és azok egyesülése is, miután amazt szétválaszthatatlannak [ἀδιαιρέτως] látjuk az 

egyesített részek természetet kifejező lényegi elvében, emezt pedig összeolvadás nélkülinek 

[ἀσυγχύτως] ismerjük meg a létrejövő részek egyedi moduszában.
499

 

Elvégre melyik és miféle természet, hol és hogyan szabadulhat meg a vele járó  

képességtől? „Hisz az a dolog, melynek egyáltalán semmi képessége sincs, nincs, és nem is 

valami, s egyáltalán nem lehetséges róla semmiféle állítást sem tenni”
500

 – mondja kiváló 

tanítómesterünk. Ha pedig e dolgokról nem áll rendelkezésre semmi bizonyítás,  akkor 

istenfélően meg kell vallanunk úgy Krisztus természeteit, melyek alanya [ὑπόστασις] Ő maga 

volt, mint mindkét természetének természetes működéseit, melyek igaz egyesülése [ἕνωσις] Ő 

maga volt, ha egyszer önmagához természetes módon illően, egyszerűen, azaz mint egység 

működött, s mindenben elkülönítetlenül, az isteni hatóerővel együtt mutatta meg saját húsának 

működését. Elvégre hogyan lesz ugyanaz a személy természet szerint Isten, illetve természet 

szerint ember, ha nincs meg benne fogyatkozás nélkül az, ami természet szerint jellemzi 

mindkettőt? Mint mit és mint kit fogjuk megismerni, ha nem igazolja ama cselekedetekkel, 

melyeket természetes módon végzett, hogy elváltozás nélkül az, ami? De hogyan fogja  

igazolni, ha mozgás és működés nélkül marad egyik természete azok közül, melyekből áll, 

amelyekben létezik, s amelyekkel azonos?
501

 

„A lényeg fölött vett fel új lényeget”
502

 tehát , amennyiben a „születés” és a szülés „új  

kezdetét”
503

 alkotta meg a természete által, hiszen egyfelől fogantatott, bár saját húsának 

magja [Ő maga] lett, másfelől pedig született, jóllehet  szülőanyja számára a szüzesség  

pecsétje lett; s az összevegyíthetetlen, egymásnak ellentmondó dolgokat egyszerre igaznak 
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 Ál-Areopagita Dénes, De divinis nominibus II:9: καὶ τὰ ἄλλα, ὅσα τῆς ὑπερφυοῦς ἐστιν Ἰησοῦ φυσιολογίας 

(CD I:133). 
498

 διαφορὰν τῶν ἐνεργειῶν 
499

 Valószínűleg az elkülönülés mutatkozik szétválaszthatatlannak (ἀδιαιρέτως), az egyesülés pedig összeolvadás 

nélkülinek (ἀσυγχύτως). A ‘létrejövő részek’ (τῶν γινομένων) kifejezés bizonyára az Ige hússá levésére utal (vö. 

Jn 1, 14: ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο; Jeruzsálemi Sóphronios, Epistula synodica, PG 87c, 3160 D 9-10; és Lampe, A 

Patristic Greek Lexicon, γíγνομαι címszó, 2. jelentés, 315. o.). 
500

 Ál-Areopagita Dénes, De divinis nominibus VIII, 5 (CD I, 203). 
501

 ἐξ ὧν, ἐν οἷς τε καὶ ἅπέρ ἐστιν. Janssens szerint (CC SG 48, 26, apparátus) e formula előzményei többek 

között Nazianzosi Szt. Gergely 101. Levelében (PG 37, különösen 180a), a chalkédóni hitvallásban (Denzinger & 

Schönmetzer, № 301-302, p. 108, Definitio) és Jeruzsálemi Sóphronios Zsinati levelében (Epistula synodica ad 

Sergium, PG 87c, 3152 C, 3161 D-3169 A) stb. találhatóak. Maximos itt különösen Sóphronios chalkédóni 

orthodoxiájú, rendkívül részletesen kidolgozott krisztológiájának köszönhet sokat. A formula részletes teológiai 

elemzését adja D. Bathrellos: The Byzantine Christ. Person, Nature, and Will in the Christology of Saint 

Maximus the Confessor. Oxford: OUP, 2004, 108-110. 
502

 Ál-Areopagita Dénes, 4. Levél (CD II, 160). 
503

 Bölcs 7:5. 
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mutatta meg a Szűzben. Az ugyanis egy személyben szűz is és anya is, mivel a 

szembenálló tulajdonságok egyesülése révén megújította a[z emberi] természetet, ha  

egyszer az egymással szemben álló dolgok közé tartozik a szüzesség és a szülés, melyeknek 

semmilyen természetes társulása sem gondolható el. Ezért  valóban  Istenszülő is a Szűz,  

miután természetfeletti módon mint magot foganta és szülte is meg a lényegfeletti Igét, hisz a 

nemzett és fogantatott személy anyja a szó szoros értelmében vett szülője. 

„S embert meghaladóan művelte az emberi dolgokat,”
504

 a legmagasabb fokú 

egyesülésben az isteni hatóerővel [δυνάμει] elváltozás nélkül összeforrottnak [συμφυεῖσαν] 

mutatva meg az emberi működést [ἐνέργειαν]; miután a természet is – összeolvadás nélkül 

egyesítve
505

 lévén a természettel – teljesen áthatja azt,
506

 mivel egyáltalán semmi olyan nincs 

benne, ami független s elválasztott lenne a vele egy alanyban [ὑπόστασιν] egyesített istenségtől. 

Mert a lényegfeletti Ige – miután valóban bennünket meghaladó módon lett a mi lényegünkké 

[οὐσίαν]
507

 – összekapcsolta a[z emberi] természet s az abból fakadó tulajdonságok állításával 

                                                           
504

 Ál-Areopagita Dénes, 4. Levél (CD II:160). 
505

 ἀσυγχύτως ἑνωθεῖσα. Maximos itt és az egész 5. ambiguumban szorosan követi a chalkédóni 4. egyetemes 

zsinat (451) ortodox krisztológiai állásfoglalásának szövegét, mely szerint Krisztus teljesen és valóságosan isten, 

és ugyanakkor teljesen és valóságosan ember, aki isteni mivoltában az Atyával egylényegű, emberi mivoltában 

viszont az emberi nemmel egylényegű. Krisztus két természete így egy összefolyás nélküli, változások 

elszenvedése nélküli, megbonthatatlan és szétválaszthatatlan egységet képez egyugyanazon személy (prosópon) 

és valóság (hypostasis) keretein belül: ...ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν ὁμολογεῖν υἱὸν τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν... 

ἐκδιδάσκομεν, τέλειον τὸν αὐτὸν ἐν θεότητι, καὶ τέλειον τὸν αὐτὸν ἐν ἀνθρωπότητι, Θεὸν ἀληθῶς, καὶ 

ἄνθρωπον ἀληθῶς τὸν αὐτὸν ἐκ ψυχῆς λογικῆς καὶ σώματος, ὁμοούσιον τῷ πατρὶ κατὰ τὴν θεότητα, καὶ 

ὁμοόυσιον ἡμῖν κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα, κατὰ πάντα ὅμοιον χωρὶς ἁμαρτίας...· ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν Χριστὸν υἱὸν 

κύριον μονογενῆ ἐν δύο φύσεσιν ἀσυγχύτως, ἀτρέπτως, ἀδιαιρέτως, ἀχωρίστως γνωριζόμενον, οὐδαμοῦ τῆς τῶν 

φύσεων διαφορᾶς ἀνῃρημένης διὰ τὴν ἕνωσιν, σωζομένης δὲ μᾶλλον τῆς ἰδιότητος ἑκατέρας φύσεως, καὶ εἰς ἓν 

πρόσωπον καὶ μίαν ὑπόστασιν συντρεχούσης... (Denzinger–Schönmetzer № 108.) A chalkédóni zsinat 

határozatai a 20 évvel korábban (431) Ephesosban tartott 3. egyetemes zsinat részletes krisztológiai 

állásfoglalását követik. Nemesios emesai püspök (IV. század) már Az emberi természetről 3. fejezetében 

megfogalmazza e tézisek egy részét, amennyiben Krisztust az emberi és az isteni természet összeolvadás, 

keveredés és változás nélkül egyesüléseként jellemzi: ...τῇ πρὸς τὸν ἄνθρωπον ἑνῶσει τοῦ Θεοῦ λόγου, καθ’ ἣν 

ἑνωθεῖς ἔμεινεν ἀσύγχυτος καὶ ἀπερίληπτος...; és ...κιρνάται καὶ μένει παντάπασιν ἄμικτος καὶ ἀσύγχυτος καὶ 

ἀδιάφθορος καὶ ἀμετάβλητος, οὐ συμπάσχων, ἀλλὰ συμπράττων μόνον, οὐδὲ συνφθειρόμενος καὶ 

συναλλοιούμενος, ἀλλὰ συναυξάνων μὲν ἐκεῖνα, αὐτὸς δὲ μὴ μειούμενος ὑπ’ αὐτῶν, πρὸς τῷ μένειν ἄτρεπτος 

καὶ ἀσύγχυτος... (ed. Matthaei 137-138). 
506

 περικεχώρηκεν. A perichórésis tanának kappadókiai forrása Nazianzosi Gergely 101. Levele, mely egyebek 

mellett a Krisztus testének mennyei származását állító eretnekséggel is szembeszegezi a kettős természet tanát: 

κιρναμένων ὥσπερ τῶν φύσεων, οὕτω καὶ τῶν κλήσεων, καὶ περιχωρουσῶν εἰς ἀλλήλας τῷ λόγῷ τῆς συμφυίας 

(PG 37, 181 C 5-7). A perichórésis (kölcsönös érintkezés és kölcsönhatás) során Krisztus két természete 

pervazív módon együttműködik, anélkül hogy összekeverednének, vagy átváltoznának egymásba. A perichórésis 

így nem annyira az isteni és az emberi természet lényegi interpenetrációjának, mint inkább 

interdependenciájának: kimerítő összefüggésének, egymásra támaszkodásának és együttműködésének tana. 

Maximosz-kötetében J.-Cl. Larchet némileg máshogyan értelmezi a perichórésist, és felsorolja az összes 

szöveghelyet, ahol Maximosz használja a kifejezést: Saint Maxime le Confesseur (580-662), Paris: Les éditions 

du CERF, 2003, 162. A perichórésist ‘interpenetráció’-ként értelmezi, és magát a terminust nyelvészetileg is 

részletesen elemzi M. Törönen kiváló monográfiája: Union and Distinction in the Thought of St Maximus the 

Confessor, Oxford: OUP, 2007, 121-124. 
507

 Azaz emberfeletti módon lett ember. 
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[καταφάσει] azok meghaladást  kifejező tagadását,
508

 és emberré lett, hisz a létezés  

mikéntjének természetfeletti moduszát [τρόπον] összekötötte a természet létezést kifejező  

értelmi elvével  [λόγῳ], hogy egyfelől hitelessé tegye [emberi] természetét, mely a  

moduszainak újszerűségén keresztül sem fogadott be változást az értelmi  elvébe, másfelől  

pedig hogy több mint végtelen hatóerejét [ὑπεράπειρον δύναμιν] ugyanígy még az ellentétek 

keletkezéséből
509

 felismertként is megmutassa. 

Kétségkívül szabad döntése által (hiszen akaratának műveiként vitte végbe a[z emberi] 

természet elszenvedő állapotait [τὰ πάθη], nem úgy, mint mi: a természetünkből fakadó  

szükségszerűség beteljesítéseiként, hanem fordítva ahhoz képest, ahogyan mi szoktuk) ment át 

a természetünkből következő elszenvedő állapotokon , amennyiben szabadon, akarata által 

mozgatottnak mutatta meg önmagában azt, ami bennünk éppenséggel az akaratot szokta  

mozgatni
510

 – amit a következők által világosít meg a tanítómester:  „De miért fejtenénk ki 

a többi, túlságosan is sok dolgot, melyek révén az isteni szemléletű személy észt  

meghaladó módon fogja megismerni még a Jézus emberszeretetéről [φιλανθρωπίᾳ] állítottakat 

is, amelyek a meghaladás értelmében vett tagadás jelentésével bírnak?” Elvégre a létfeletti Ige 

– miután a[z emberi] természet minden tulajdonságát e természettel magával együtt 

kimondhatatlan felvevés [σύλληψιν] révén magára öltötte – semmi olyan, természetének 

értelmi elvével állított emberi tulajdonsággal nem rendelkezett, ami ne lett volna egyben 

isteni, és így természetfeletti módon tagadott is; mely dolgok ismerete az észt meghaladó 

módon, mint bizonyíthatatlan ismeret létezett, amelynek egyetlen felfogási módja azok hite 

volt, kik Krisztus misztériumát illően vallásos tiszteletben részesítették;
511

 mely misztériumnak 

mintegy összefoglalását nyújtva mondja a tanítómester: „Mert – hogy rövidre fogjuk a szót 

– nem ember volt,” minthogy természete szerint mentes volt a[z emberi] természetből 

fakadó szükségszerűségtől,  amennyiben a születés ránk vonatkozó törvényének nem volt 

fölötte hatalma, „de nem úgy létezett, mint aki nem ember” – mivel „lényege egész 

terjedelmében valóságosan ember volt,” hisz természetéből kifolyólag beérte emberi  

természetünk tulajdonságaival –, „hanem mint aki emberek közül  való,” miután  velünk 

                                                           
508

 καθ’ ὑπεροχὴν τὴν ἀπόφασιν. A meghaladást kifejező tagadás (a kiválóság értelmében vett tagadás, eminens 

tagadás) azt fejezi ki, hogy a tagadott tulajdonság az alanyban nagyobb mértékben vagy magasabb értelemben 

van meg, mint a hétköznapi, evilági létezőkben. Miután Krisztusról egyszerre állítjuk pozitív teológiával és 

tagadjuk negatív teológiával az emberi mivoltot, ezért azt mondhatjuk, hogy Krisztus személye a pozitív és a 

negatív teológia metszéspontjában áll. 
509

 Krisztus személyén belül keletkezik ellentét a végtelen isteni és a véges emberi természet között. Isten 

végtelennél is nagyobb (ὑπεράπειρος) hatóerejét fejezi ki Maximos szerint az is, hogy képes egyetlen személy 

keretein belül két, az arisztotelészi logika (az ellentmondás elve) szerint egymást kizáró természetet egyesíteni. 
510

 Az emberi testiséget. 
511

 Maximos itt – és lejjebb is – elismeri, hogy minden racionális érv ellenére csak a hit (πίστις) képes felfogni 

Krisztus kettős természetét. 
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azonos lényegű [ὁμοούσιος] volt, természete szerint ember lévén, ami mi vagyunk, de 

„embereket meghaladóan,” a moduszok újszerűsége által határozva meg a[z emberi] 

természetet, ami ránk nem jellemző, „és emberfeletti módon lett valóságosan emberré,” a 

természetfölötti moduszokat és a természet szerinti értelmi elveket sértetlenül illesztve össze 

egymással
512

 – mert amely dolgok összekapcsolódása lehetetlen volt, azoknak Ő maga,  

akinek semmi sem lehetetlen, lett az igaz egyesítése, amennyiben az alanyát alkotó  

természetek egyikével sem működött a másiktól elválasztottan [κεχωρισμένως], hanem inkább 

mindegyik révén hitelessé tette a másikat, hisz Ő valóságosan mind a kettő volt. 

Mint Isten saját emberségének mozgatója volt, mint ember pedig saját  istenségének 

megmutatója; egyfelől ugyanis, hogy úgy mondjam, isteni módon vette magára a szenvedést, 

mert önként vállalta, mivel nem csupán ember volt; másfelől pedig emberi módon művelte a 

csodákat, mert a hús által cselekedte őket, hisz nem csupán Isten volt – úgyhogy egyfelől 

csodálatra méltóak voltak szenvedései, miután az őket elszenvedő alany természet szerint isteni 

hatóereje [δυνάμει] révén újszerűek voltak; másfelől viszont csodatételei elszenvedésnek  

alávetettek voltak, amennyiben ugyanazon csodatévő személy a húsa természetes elszenvedő 

képességének együttműködésével hajtotta végre őket; ennek tudatában mondja a tanítómester, 

hogy „egyébként pedig nem istenhez illően cselekedte az isteni dolgokat,” elvégre nem csupán 

isteni módon cselekedett a hústól elkülönült dolgokat (hiszen nem csak lényegfeletti volt); sem 

pedig nem cselekedte emberhez illően az emberi dolgokat,  miután nemcsak a hús szerint 

cselekedett az istenségtől elkülönült dolgokat  „(mert nem csupán ember volt), hanem mivel 

Isten emberré lett, egyfajta új, éspedig istenemberi működést [θεανδρικὴν ἐνέργειαν] folytatott 

közöttünk.”
513

 

S miután a szellemileg átlelkesített hús felöltése révén „valóságosan ember” lett „Ő, aki 

különlegesen szerette az embereket,” és mert az isteni működést kimondhatatlan egyesülésben, 

a hús működésének hozzánövése révén [συμφυίᾳ] emberivé váltan birtokolta, beteljesítette a 

felőlünk való Gondviselést, amennyiben istenemberi módon [θεανδρικῶς], azaz egyszerre isteni 

és emberi módon cselekedte az isteni és emberi dolgokat egyaránt, vagy – hogy világosabban 

mondjam – ugyanabban az alanyban isteni és emberi működést tanúsított. 
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 A bekezdés minden idézete: Ál-Areopagita Dénes, 4. Levél (CD II, 160). – Maximos gyakran visszatérő 

tézise, hogy Krisztus az emberi természet értelmi elvét (logosát, lényegét) úgy vette fel az isteni lényege mellé, 

hogy ennek során az emberi lényeg újszerű moduszokban (tropos) is elkezdett működni (pl. a csodatételekben). 

A tropos e megújítása (kainotomein), újszerűsége (kainotés) azonban nem módosítja a logost. 
513

 A bekezdés minden idézete: Ál-Areopagita Dénes, 4. Levél (CD II, 160). 
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Amidőn tehát a bölcs az isteni és emberi jellemzők egymástól való elválasztottságának 

[διαιρέσεως] tagadásával egyesülésük állítását fejezte ki, nem tévesztette szem elől az egyesített 

részek közötti, természetükből fakadó különbséget. Mert bár az egyesülés kizárta az 

elválasztottságot, a különbséget [διαφορὰν] nem csökkentette. Ha pedig az egyesülés modusza 

megőrzi a különbség lényegét, akkor a Szent kifejezése nem más, mint körülírás, amikor 

kétfelé illeszkedő megnevezéssel utal a kettős természetű Krisztus kettős működésére
514

 

(ha egyszer az egyesülés miatt természet és minőség tekintetében semmilyen módon sem 

éri fogyatkozás az egyesített részek lényegi valóságát), de ez nem úgy értendő, ahogyan 

egyesek szeretnék, hogy a két szembenálló tagadásával valamiféle középsőt állít . Mert 

Krisztusban nincsen valamiféle közép, melyet a szembenállók tagadása által állítanánk. 

„Új működést” folytatott egyfelől, amennyiben ez új misztériumot fejezett ki, melynek 

lényege az összeforrás kimondhatatlan modusza. Elvégre ki tudja, miként testesül meg Isten 

úgy, hogy közben Isten marad? Miként valóságos ember úgy, hogy közben valóságos Isten 

marad – mivel valóságosan mindkettőnek mutatja magát a természeteinek megfelelő létezése 

révén, s mert mindegyik természetét a másik által mutatja meg, és egyik tekintetében sem 

változik meg? Ezt csak a hit [πίστις] képes felfogni, mely „hallgatással tiszteli”
515

 az Igét, 

akinek természetébe a létezők egyetlen értelmi elve sem szövődött bele. „Istenemberi” 

működést mutatott másfelől, nem mint egyszerű működést, de nem is valamiféle összetett 

dolgot; éspedig se nem csupán a magában vett istenség természete szerinti működést, se 

nem csak a csupasz emberség szerint valót, sem pedig összetett természete révén valamely 

szélsőségek közötti térbe tartozót, „hanem az emberré lett,”
516

 tehát teljes mértékben emberi 

természetet felvett Istenhez legtermészetesebb módon illőt. 

Viszont nem is ‘egyetlen működést, amennyiben’ – egyesek véleménye szerint – ‘az új 

működést nem lehet másként elgondolni, mint egyetlent.’
517

 Mert nem a mennyiségre, hanem 

a minőségre vonatkozik az újdonság, hiszen a működés szükségképp olyan természetet is fog 

hozni magával (elvégre minden természet meghatározója a lényegi működésének  értelmi 

elve), amilyenről még kecskefejű szarvasok költője se regélne soha, pedig ő a mesében leli 

                                                           
514

 τοῦ διττοῦ τὴν φύσιν Χριστοῦ τὴν διττὴν ... ἐνέργειαν 
515

 Ál-Areopagita Dénes, De divinis nominibus I, 3 (CD I, 111). 
516

 Ál-Areopagita Dénes, 4. Levél (CD II, 160). 
517

 Tartalmi idézet a monofizita Antiocheiai Severus által János apáthoz írott, töredékesen fennmaradt levélből 

(Epistula ad Johannem abbatem, CPG 7071; a szöveget közli Diekamp–Phanourgakis–Chrysos, 309-310). A 

chalkédóni orthodoxiát elutasító Severus 512-től 518-ig volt Antiocheia pátriárkája. Álláspontja szerint Dénes 

kifejezése, az „istenemberi” (θεανδρικήν) azt fejezi ki, hogy Krisztus személye minden kettősségtől mentes, 

tehát csak egyetlen összetett természettel (physis) és működéssel (energeia) rendelkezik. Antiocheiai Severusról 

ld. Allen–Hayward, Severus of Antiochia (London–New York: Routledge, 2007). 
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örömét.
518

 – De még ha mindezt meg is engedjük, az ilyen természetű alany, melynek 

egyetlen, éspedig természetéből fakadó működése van, miként fogja beteljesíteni ezen egy 

működésével az egymástól természetük lényegében különböző csodákat, illetve elszenvedéseket 

egyaránt, a habitusának [ἕξεως] pusztulását kísérő megfosztódás nélkül? A természetük 

meghatározása s értelmi elve által egybetartott létezők egyike sem szokott ugyanis ellentétes 

dolgokat egy és ugyanazon működésével végrehajtani. 

Ezért nem szabad minden megszorítás nélkül egynek vagy természetből fakadónak mondanunk 

Krisztusban az istenség és a hús működését, miután az istenség és a hús a természetükből 

fakadó minőség tekintetében nem azonosak, mivel természetükre nézve is különböznek – 

különben négyesség lesz a Háromság.
519

 Hiszen a Fiú semmi olyan révén, ami által  

természetszerűen, közös lényegük folytán azonos az Atyával és a Szentlélekkel, nem vált  

azonossá a hússal az egyesülés folytán (még ha a vele való egyesülés révén életet adóvá tette is 

azt, jóllehet a hús természet szerint halandó), mivel így változékony természetűnek mutatkozna, 

és úgy tűnne, hogy a hús lényegét azzá változtatta, ami az nem volt, s hogy a természet 

tekintetében azonossá tette az egységet.
520

 

Mert az „istenemberi működést” úgy kell elgondolnunk, ahogyan elmagyaráztuk; midőn 

Krisztus ezt „a mi kedvünkért,” nem önmaga javára, „életviteléül választotta,” a természetet a 

természetfeletti dolgokkal újította meg. Az életvitel [πολιτεία] ugyanis a természet törvényének 

megfelelően vezetett élet. Miután azonban az Úr kettős természetű,
521

 ezért ésszerű, hogy ehhez 

illő életűnek is mutatkozott: úgy az isteni, mint az emberi törvény szerint egyazon alanyban 

                                                           
518

 Értelmezésünk szerint Maximos ebben a mondatban még Antiocheiai Severus vagy más monofizita 

vitapartner érvelését ismerteti, és a cáfolatba csak a következő mondatban fog bele. Bár Severus levelének 

fennmaradt részleteiben nem találjuk a minőségi változás tézisének (egyetlen összetett természet és működés) 

ilyen megfogalmazású elfogadását, se a mennyiségi változás tézisének (két természet és két működés) ilyen 

megfogalmazású elutasítását, tartalmilag nagyon is nyilvánvaló, hogy Severus erről beszél. 
519

 Maximos Opuscula theologica et polemica c. szövegkorpuszának egy darabja: az Ejusdem [Maximi], ex 

quaestionibus a Theodoro monacho illi propositis c. rész Eulogius alexandriai pátriárka hét fejezete Urunk és 

Megváltónk Jézus Krisztus két természetéről alcímű fejezete majdnem ugyanígy fogalmaz. A düofizita Eulogius 

itt reductio ad absurdumok sorával bizonyítja, hogy ha Krisztus eredeti, isteni, illetve fölvett, emberi természetei 

a megtestesülés nyomán egyetlen természetté állnak össze, az megszünteti a Fiú és az Atya konszubsztancialitását 

(azonos lényegűségét), miáltal a Szentháromság eredeti három személyéhez hozzáadódik egy negyedik: „Azonos 

lényegű-e az Isten-Ige az általa fölvett hússal, vagy attól különböző lényegű? Ha azonos lényegű, akkor hogyan 

nem lett négyesség a Háromság? Ha pedig más lényegű a hús, mint az Isten-Ige, akkor hogyan nem két 

természetű a Krisztus?” (PG 91:265a4-7.) Hasonló érvelés jelenik meg Hérakleios császár Ekthesisében (638) is, 

ld. Riedinger, ed., Concilium Lateranense a. 649 celebratum (Acta conciliorum oecumenicorum, Series secunda, 

volumen primum), Berolini: Walter de Gruyter, 1984, 156-162. 
520

 ταὐτὸν πεποιηκὼς τῇ φύσει τὴν ἕνωσιν. Az egyesülés eredménye – a cáfolandó hipotézis értelmében – így 

nem két természet és működés lett volna egy alanyban, hanem egy isteni és emberi természetet kombináló, új, 

egységes, ‘istenemberi’ természet és működés. 
521

 διπλοῦς δὲ τὴν φύσιν 
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összeolvadás nélkül egybeforrott életűnek;
522

 mely élet újszerű is volt, nemcsak annyiban, 

hogy idegen volt a földi világtól és hihetetlen annak számára, s hogy a létezők természete még 

nem ismerte ki őt, hanem azért is, mert az új módon élő személy új működésének kifejeződése 

volt – ezt a működést talán azért nevezte „istenemberi”-nek az e misztériumra illő nevet 

kigondoló, hogy megmutassa a kimondhatatlan egyesülésben érvényesülő kölcsönviszony 

[ἀντιδόσεως] moduszát, amely az összekapcsolás [ἐπαλλαγὴν] révén a Krisztus mindkét 

részében természet szerint meglévő elemeket a másik részhez rendeli, anélkül hogy az egyik 

rész a természetes lényegében a másikká változna, vagy azzal keveredne. 

Mert amiként az áttüzesített szablya vágóképessége égetésre képessé vált, az égetőképesség 

pedig vágásra képessé (hisz ahogyan a vassal egyesült a tűz, úgy a vas vágóképességével is 

egyesült a tűz égetőképessége), s egyfelől – a tűzzel való egyesülés folytán – égetővé vált 

a vas, és – a vassal való egyesülés folytán – vágóvá a tűz, de egyikük sem szenvedett el a másik 

irányába mutató változást az egyesülésből fakadó kölcsönviszony által, sőt mindkettő még az 

egyesülésben vele együtt lévő dolog sajátossága révén is megmaradt a maga természetes 

sajátosságában,
523

 úgy egyesült az isteni megtestesülés misztériumában az isteni mivolt és 

az emberi mivolt is egy alanyban [καθ’ ὑπόστασιν], miközben egyiknek sem távozott el a maga 

természetes működése az egyesülés miatt – de nem is viszony nélküliként s a vele együtt 

lévőtől és vele egységben létezőtől elkülönültként rendelkezik vele az egyesülés után. 

Mert a hússá lett Ige – mivel a maga emberségének egész elszenvedőképessége feloldhatatlan 

egyesülésben forrott össze
524

 saját istenségének teljes cselekvőképességével – úgy művelte 

a csodákat, melyeket a természeténél fogva szenvedésre képes hús együttműködésével vitt 

végbe, hogy emberi módon volt Isten; és úgy ment át a[z emberi]  természet szenvedésein – 

melyeket isteni szabadsága révén hajtott végre –, hogy isteni módon volt ember; sőt csodáit és 

szenvedéseit is leginkább istenemberi módon végezte, mert egyszerre volt Isten és ember, 

amennyiben egyfelől szenvedései  által  visszaadott minket önmagunknak, miután  

megmutatkoztunk akként, amivé lettünk;
525

 másfelől pedig csodatételei által saját magának 

adott minket, miután olyanná váltunk, amilyen példát Ő mutatott nekünk; és mert szenvedései s 

                                                           
522

 κατὰ ταυτὸν ἀσυγχύτως συγκεκροτημένον 
523

 A Krisztus kettős természetét leíró áttüzesített vas (ferrum ignitum) hasonlatának talán legelső előfordulása 

Órigenés A princípiumokról c. műve II. könyvének 6, 6-os fejezete. 
524

 συμφυεῖσαν καθ’ ἕνωσιν ἄλυτον 
525

 Krisztus a „szenvedései által visszaadott minket önmagunknak,” amennyiben helyettesítő áldozata (a 

megváltás) révén megszűnt a bűn uralma az ember fölött (a „visszaad” [ἀποδιδοὺς] terminus jelentése 

tartalmazza a „visszafizetés, megváltás” mozzanatát). Az ember tehát ennyiben visszanyerte önrendelkezését. 

Előbb azonban megmutatkozott „olyanként, amilyenné vált” – a megváltás művének beteljesedése előtt 

világossá vált az emberi természet rosszra hajlása. 
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csodái által igazolta – mint az egyedül igazmondó s szavahihető, és mint aki azt akarja, hogy 

valljuk meg, mi Ő – az arra vonatkozó igazságot, hogy honnét származott, kik között élt, és 

mi volt. 

Miután, szent férfiak, gondolkodásotokkal és életetekkel megformáztátok Őt, utánozzátok „a 

hosszútűrését,”
526

 s a jelen írást átvéve, mutatkozzatok nekem a benne foglaltak emberbarát 

bíráinak, együttérzésetek révén felülemelkedve gyermeketek botlásain, aki csupán ezt kapja 

engedelmességéért cserébe, és legyetek a Krisztussal való kiengesztelődésem [καταλλαγῆς] 

közvetítői, kieszközölve számomra „a minden elmét meghaladó békét,”
527

 melynek maga a 

Megváltó az ura, aki a morális lelkialkat [ἕξει πρακτικῇ] révén megszabadítja „az Őt félőket”
528

 

az elszenvedő lelkiállapotok zaklatásától, s aki „az eljövendő örökkévalóság Atyja,”
529

 ki a 

Lélek által szeretetben és tudásban nemzi azokat, „akik beteljesítendik a felsőbb világot.”
530

 

Őneki „dicsőség, fenség, hatalom,”
531

 az Atyával és a Szentlélekkel együtt mindörökké, ámen. 

                                                           
526

 1 Tim 1, 16; vö. Ef 5, 1. 
527

 Fil 4, 7. 
528

 Zsolt 24, 14 stb. 
529

 Ézs 9, 6. 
530

 Szabad idézet Nazianzosi Szt. Gergely 38. Beszédének (In Theophania) 2. fejezetéből (PG 36, 313 B 1-2). 
531

 Jud 25. 
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14. 

Hérakleios császár: Ekthesis
 
(részlet; 638)

532
 

... 

Valljuk, hogy a Felkent teljesen Isten, és teljesen ember; egylényegű az Atyával az istenség 

tekintetében, és egylényegű velünk az emberség tekintetében, eltekintve a bűntől. Ezért  

összetettnek hisszük: az összetétel értelmében vett egyesülés kizárja úgy az egybefolyást, mint a 

szétválasztást,
533

 és megőrzi mindkét természet sajátosságát, de megmutatja, hogy ezek együtt 

egyetlen alany és személy.
534

 

Ez azt jelenti, hogy nem vezetünk be négyességet a Háromság helyett,
535

 és hogy nem járul egy 

negyedik személy a Szent Háromsághoz.
536

 Nem más és más ugyanis a csodákat tévő, illetve 

a szenvedéseket kiálló,
537

 hanem egy és ugyanazon alany, aki szenved a hús által, de nem visel 

el szenvedést az istenségében.
538

 

Ezért két természetből is és két természetben is egyetlen Felkentet, egyetlen isteni természetet 

vallunk meg,
539

 aki egyetlen arculat és összetett személy [ἓν πρόσωπον, μίαν ὑπόστασιν 

σύνθετον]. Ez az Isten-Ige hússá vált a hús által, és eszes lélekkel bír [ἐψυχωμένην νοερῶς]. 

Istenségében és emberségében is egyetlen Urunkat, a Felkent Megváltót ismerjük meg így, 

aki valóságos Isten. A két természetből összeolvadás nélkül történt a kimondhatatlan egyesülés, 

mivel az istenség nem ment át húsba, és a hús sem Istenbe, hanem mindkettő megmaradt 

a maga természetes sajátosságában az egyetlen alanyban való egyesülés után is.
540

 

                                                           
532

 Felolvasták a lateráni lokális zsinat 3. ülésszakán (649), in Acta Conciliorum Oecumenicorum, Series secunda, 

Volumen primum: Concilium Lateranense a. 649 celebratum, ed. R. Riedinger, Berolini: W. de Gruyter, 1984, 

156-162. 
533

 ἡ κατὰ σύνθεσιν ἕνωσις καὶ τὴν σύγχυσιν καὶ τὴν διαίρεσιν ἀποβάλλεται. 
534

 φυλάττει μὲν ἑκατέρας φύσεως τὴν ἰδιότητα, μίαν δὲ ὑπόστασιν καὶ ἓν πρόσωπον... δείκνυσιν. 
535

 οὐ τετράδος ἡμῖν ἀντὶ τῆς ἁγίας τριάδος εἰσαγομένης. 
536

 οὔτε γὰρ τετάρτου προσώπου προσθήκην ἡ ἁγία τριὰς ἐδέξατο. 
537

 οὐδὲ ἄλλος μὲν ἦν ὁ θαυματουργῶν ὡς θεός, ἄλλος δὲ παρʹ ἐκεῖνον ὁ τὰ πάθη ὑπομείνας. 
538

 μίαν ὑπόστασιν, ἓν πρόσωπον, παθητὸν σαρκί, ἀπαθῆ ἐν θεότητι. 
539

 καὶ ἐκ δύο φύσεων ἕνα Χριστὸν ὁμολογοῦμεν... καὶ μίαν φύσιν τοῦ θεοῦ λόγου σεσαρκωμένην σαρκί, καὶ ἐν 

δύο φύσεσι τὸν αὐτὸν εἶναι δοξάζοντες. P. Allen (Sophronius of Jerusalem and Seventh-Century Heresy, OUP 

2009) fordítása szerintem nem ismeri fel a párhuzamos szerkesztést, és nem érzékeli problémának a Felkent 1 isteni 

természete, illetve a két természetből és két természetben levése közötti ellentétet: „Accordingly we confess one 

Christ from two natures... one nature of God the Word... And, glorifying the same one as exitent in two natures, we 

confess that...” 
540

 οὐδὲ γὰρ ἡ θεότης μετακεχώρηκεν εἰς σάρκα, οὐδὲ ἡ σὰρξ εἰς θεότητα μετεβλήθη, ἀλλ’ ἐν ἰδιότητι τῇ κατὰ 

φύσιν καὶ μετὰ τὴν καθʹ ὑπόστασιν ἕνωσιν ἑκάτερον ἔμεινε. 
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Ugyanaz a Felkent impasszibilis és szenvedő, látható és láthatatlan; ugyanazon alanyéi a  

csodák és a szenvedések.
541

 Minden isteni és emberi működést az egyetlen, hússá vált Isten-

Igének tulajdonítunk, s egyetlen imádatban részesítjük .
542

 Nem fogadjuk el azokat, akik
543

 

egynek vagy kettőnek mondják a működést  az emberré lett Úrban,
544

 hanem annak 

megvallását várjuk el, hogy ugyanazon alany, az igaz Isten „működi”  az isteni és emberi 

műveket egyaránt,
545

 és minden emberi és isteni működés az egyetlen megtestesült Isten-

Igéből jön elő elválaszthatatlanul és összeolvadatlanul.
546

 

Ennek az állásfoglalásunknak az az oka, hogy az „egyetlen működés” kifejezés [τὴν τῆς μιᾶς 

ἐνεργείας φωνήν] – még ha használják is egyes atyák
547

 – megdöbbenti és zavarja egyesek 

hallását, akik felteszik, hogy e kifejezés használata tagadja a Felkentben mint egyetlen alanyban 

egyesített két természetet.
548

 A „két működés” kifejezés [τὴν τῶν δύο ἐνεργειῶν ῥῆσιν] 

azonban ugyanígy sokakat felháborít [ὡσαύτως... πόλλους σκανδαλίζειν], mivel ez egyrészt 

nem fordul elő az egyház szent és tiszteletben álló spirituális tanítóinál, másrészt következik 

belőle, hogy két, egymással szembenálló akaratot tisztelünk,
549

 amennyiben az Isten-Ige akarja 

az üdvözítő szenvedés bekövetkeztét,
550

 míg az emberi természete szembeszegül az isteni 

akaratával,
551

 amiből az adódik, hogy a két természet ellentétes dolgokat akar,
552

 ez pedig 

istentelenség, és idegen a keresztény tanítástól. 

Miután még az utálatos Nestorios sem, aki kettészakította az Úr emberré válását, és két Fiút 

vezetett be [δύο εἰσάγων υἱούς], merészelt két akaratról [δύο θελήματα] beszélni, hanem még ő 

is úgy vélte, hogy az általa ‛kreált’ két személy ugyanazt akarja [ταυτοβουλίαν], ezért azok 

még kevésbé fogadhatnak el két ellentétes akaratot
553

 a Felkentben, akik a helyes hitet vallják, 

és egyetlen Fiút ismernek el: mi Urunkat, a Felkent Megmentőt. 

                                                           
541

 ἀπαθῆ καὶ παθητόν, ὁρατὸν καὶ ἀόρατον, καὶ ἑνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ τά τε θαύματα καὶ τὰ πάθη κηρύττομεν. 
542

 πᾶσαν θείαν καὶ ἀνθρωπίνην ἐνέργειαν ἑνὶ καὶ τῷ αὐτῷ σεσαρκωμένῳ θεῷ λόγῳ προσνέμομεν... μίαν αὐτῷ 

προσάγομεν τὴν προσκύνησιν. 
543

 P. Allen fordítása: „In no way do we agree that anyone at all [τινι τῶν πάντων] should speak of or teach one or 

two activities regarding the divine incarnation of the Lord...” 
544

 οὐδαμῶς συγχωροῦντές τινι... μίαν ἢ δύο λέγειν ἢ διδάσκειν ἐνεργείας ἐπὶ τῆς θείας τοῦ κυρίου 

ἐνανθρωπήσεως. 
545

 ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν υἱὸν μονογενῆ... τὸν ἀληθινὸν θεὸν ἐνεργῆσαι ὁμολογεῖν τά τε θεία καὶ τὰ ἀνθρώπινα. 
546

 πᾶσαν θεοπρεπῆ καὶ ἀνθρωποπρεπῆ ἐνέργειαν ἐξ ἑνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ σεσαρκωμένου θεοῦ λόγου ἀδιαιρέτως καὶ 

ἀσυγχύτως προϊέναι. 
547

 Areopagita, 4. levél. 
548

 ὑπολαμβανόντων ἐπ’ ἀναιρέσει ταύτην προφέρεσθαι τῶν ἐν Χριστῷ τῷ θεῷ ἡμῶν καθ’ ὑπόστασιν ἡνωμένων 

δύο φύσεων. 
549

 ἕπεσθαι ταύτῃ τὸ καὶ δύο πρεσβεύειν θελήματα ἑναντίως πρὸς ἄλληλα ἔχοντα. 
550

 ὡς τοῦ μὲν θεοῦ λόγου τὸ σωτήριον θέλοντος ἐκπληρωθῆναι πάθος. 
551

 τῆς δὲ κατ’ αὐτὸν ἀνθρωπότητος ἀντιπιπτούσης τῷ αὐτοῦ θελήματι καὶ ἐναντιουμένης. 
552

 δύο τοὺς τἀναντία θέλοντας εἰσάγεσθαι. 
553

 δύο καὶ ταῦτα ἐναντία θελήματα... παραδέχεσθαι. 
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Ezért – a szent atyákat követve – azt valljuk, hogy egyetlen akarata van mi Urunknak, a 

Felkent Megváltónak, az igaz istennek,
554

 úgyhogy az eszes lélektől megelevenített húsának 

természetes mozgását
555

 sohasem irányítja elkülönülten és annak saját indíttatásából  

ellentétesen
556

 a hússal egy személyben egyesített Isten-Ige parancsával,
557

 hanem mindig úgy 

és akkor, ahogyan és amikor maga az Isten-Ige akarta.
558

 

Ezt tanították  a szent egyháztanítók  és az  5 egyetemes zsinat. Ezek minden tanítását 

elfogadjuk, őket mindenben követjük; amit ők elvetettek, mi is elvetjük és elátkozzuk, éspedig 

különösen Novatust, Sabelliost, Areiost, Eunomiost , Makedoniost, Apolinariost, Órigenést, 

Evagriost és Didymost, Mopsvestiai Theodórost, Nestoriost, Eutychést, Dioskorost és Severust, 

Theodoritos istentelen írásait, valamint az ún. Ibas-levelet.
559

 Ugyanerre buzdítunk minden 

keresztényt.  
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 ἓν θέλημα τοῦ κυρίου ἡμῶν... ὁμολογοῦμεν. 
555

 τῆς νοερῶς ἐψυχωμένης αὐτοῦ σαρκὸς... τὴν φυσικὴν αὐτῆς ποιήσασθαι κίνησιν. 
556

 κεχωρισμένως καὶ ἐξ οἰκείας ὁρμῆς ἐναντίως. 
557

 τῷ νεύματι τοῦ ἡνωμένου αὐτῇ καθʹ ὑπόστασιν θεοῦ λόγου. 
558

 ἀλλ’ ὁπότε καὶ οἵαν καὶ ὅσην αὐτὸς ὁ θεὸς λόγος ἠβούλετο. 
559

 Vö. Ioustinianos Homologiája, és az V. egyetemes zsinat (553, Konstantinápoly) 14. átka. 
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15. 

Hitvalló Szt. Maximos: 14. opusculum (640 körül)
560

 

Különböző definíciók 

 

A lényeg [οὐσία] és a természet [φύσις] ugyanaz; mert mindkettő közös és általános, 

amennyiben sok dologról és szám szerint különbözőkről állítjuk, és sohasem egyetlen arculat 

[προσώπῳ] által meghatározottak. 

Hypostasisban levő [ἐνυπόστατον] a lényeg révén közös, tehát a faj [εἶδος], mely az alája 

tartozó egyedekben [ἀτόμοις] valóságosan benne van, és nem csupán gondolati úton [ἐπίνοια] 

szemlélhető.  

Másként, ismét csak hypostasisban levő az, ami más, lényegében különböző dologhoz 

egyetlen arculat létrehozása végett és egyetlen személy [ὑποστάσεως] megalkotása végett 

hozzájárul, és azzal együtt jön létre, és különvéve semmiképp sem ismert. 

Azonos lényegű [ὁμοούσιον] az, ami ugyanazt a lényeget birtokolja, mint valami más, de 

különbözik ugyanettől a személy tekintetében [κατὰ τὴν ὑπόστασιν]; ahogyan az ember és a 

többi faj esetében van. Ha tehát valami a lényege tekintetében [κατὰ τὴν οὐσίαν] azonos 

egy másik dologgal, attól még nem azonos azzal a személye tekintetében is; és ha valami 

egységet [ἕν] képez és egyesült [ἡνωμένον] egy másik dologgal a lényege tekintetében, attól 

még nem képez egységet és nem egyesült azzal a személye tekintetében; és ha valami egy 

másik dologtól a személye tekintetében különbözik, akkor egyesülésben van [ἕνωσιν ἔχει] 

ugyanezzel a dologgal a lényege tekintetében. 

Lényegi [οὐσιώδης] az egység [ἕνωσις], ha a szám tekintetében különböző, sok személyt egyesít 

egy és ugyanazon lényegben. Lényegi különbség [διάφορα] az az elrendeződés [λόγος], ha a 

lényeg avagy természet megmarad csökkenés és  változás nélkülinek, valamint keveredés és 

összeolvadás nélkülinek, és amikor egy másik, fajában különböző dologgal egyesülésre lép 

egyetlen személyben, akkor egyáltalán nem hagyja el a maga természetből fakadóan sajátos 

természetét.  

A személy [ὑπόστασις] és az arculat [πρόσωπον] ugyanaz; mert mind a kettő egyedi [μερικόν] 

és sajátos [ἴδιος], amennyiben önmagukban körülhatároltak, és az állításuk nem vonatkozik 

természet szerint több dologra. 
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 PG 91, 149 B 1-153 B 8. 
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Lényegben levő [ἐνούσιον] az, ami nem csupán benne szemléltként tartalmazza önmagában 

sajátosságainak együttesét, mely által az egyik dolog megkülönböztethető a másiktól, hanem 

valóságosan közös lényeget is birtokol [a másik dologgal].  

Azonos személyű [vagy: azonos alanyú, ὁμοϋπόστατον] az, ami egy és ugyanazon személy 

[létrehozása] végett összetételbe kerül egy másik dologgal, de ugyanakkor ugyanehhez a  

másik dologhoz képest a lényege tekintetében különböző; amint a lélek és a test esetében van, 

és ama többi dolog esetében, melyek – bár a természet mássága révén különböznek – az 

alanyuk révén [καθ’ ὑπόστασιν] egyesítve vannak. Ha tehát valami, ami egy másik dologgal 

egyesülés révén összetett, azonos azzal a személlyé valóság tekintetében  – azaz ha azzal 

egyetlen személlyé vált –, akkor különbözik tőle a lényeg tekintetében. És ha valami egységet 

alkot és egyesült egy másik dologgal a személyi valóságában, akkor az nem alkot egységet 

emezzel, és nem azonos nemű ezzel a lényege tekintetében is. És ha valami, ami egy másik 

dologgal összetételben áll, különbözik attól a lényegében, akkor emez hypostatikus unióban áll 

amazzal. 

A hypostatikus unió [ὑποστατικὴ… ἕνωσις] tehát a különböző lényegeket avagy természeteket 

egyetlen arculatban s egy és ugyanazon személyben összerakja és összeköti. A hypostatikus 

különbség [ὑποστατικὴ… διάφορα] akkor áll fenn, ha a közös lényegben benneszemlélt 

sajátosságok csoportja miatti másság – amely szám szerint elhatárolja az egyik dolgot a 

másiktól – az individuumok sokaságát hozza létre.  

A relatív egyesülés [vagy: esetleges egyesülés, nem lényegi egyesülés, σχετικὴ ἕνωσις] az, 

amelyik a szándékokat [γνωμάς] összevonja egyetlen akarattá [θέλημα]. Relatív különbség 

[σχετικὴ διάφορα] ezzel szemben az egyetlen akaratot a szándék különbsége folytán  

megosztó mozgás. 

A relatív egyesülés [σχετικὴ ἕνωσις] baráti hajlandóság, avagy az akaratok harmonikus 

egyetértése és megegyezése. A relatív különbség [σχετικὴ διάφορα] a szándék [γνωμῆς] 

mássága vagy az akaratok meg nem egyezése vagy a diszpozíció elkülönülése. 

Az összeolvadás értelmében vett egyesülés [συγχυτικὴ ἕνωσις] a személyekből [vagy: 

alanyokból, ὑποστάσεων] összekapcsolódás révén valamely egésszé való összetétel, ahol az 

összetételt alkotó tagok az egyesülés után egyáltalán nem léteznek a maguk alakjában és  

formájában, hanem az [önálló] létezésük egyszerre megszűnt és összevegyült és ismeretlen, és 

az összetételben összevegyült alkotóelemek egyáltalán semmi olyan különbséggel nem 

bírnak, amely még jelezné lényegi sajátosságukat. 
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Az elkülönítés [διαίρεσις] teljes szétvágás [τομή], amely feldarabolja és elkülöníti és 

önmagában szemlélni engedi lényeg és személy tekintetében egyaránt az egyes dolgok 

létezését. 

A személy [ὑποστάσεως] sajátossága [ἴδιον], hogy önmagában nézhető, és hogy az azonos 

fajúak szám szerint elkülöníthetőek. A hypostasisban levő [ἐνυπόστατον] sajátossága vagy az, 

hogy más, a lényege tekintetében különböző dologgal egyetlen hypostasisban ismerhető meg 

egy feloldozhatatlan egyesülésben; vagy az, hogy természete szerint egyedekben fordul elő 

fennállás tekintetében. 

A lényeg sajátossága, hogy mindenben és mindenről természetes módon állítható és  

megmutatkozik. A lényegben lévő [ἐνουσίου] sajátossága a valóságos létezés, és hogy minden 

személyi sajátosság [προσωπικῶν ἰδιωμάτων] igaz jegyét hordozza magán. 

A képesség [δύναμις] anyagban lévő működés, a működés [ἐνέργεια] anyagtalan képesség. 

Vagy ismét, a működés a természetből fakadó képesség beteljesedése. 

A természetből fakadó akarat [φυσικὸν θέλημα] lényegi vágyakozás [οὐσιώδης ἔφεσις] a 

természet szerint fenntartó hatású dolgokra. A megfontoló akarat [γνωμικὸν θέλημα] a 

gondolkodás mindkét irányban szabadon választó kiindulása és mozgása. 

A különbség [διάφορα] megőrzi a tárgyalt dolgok egymáshoz képesti másságát, és a létezés 

moduszát is megvilágítja. 

Az azonosság megkülönböztethetetlenség, amelyben a tárgyalt dolog tökéletes egységességet 

birtokol, mely a különbség semmilyen modusza számára nem ismert. 
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16. 

Pyrrhos-vita (Disputatio cum Pyrrho, részlet; 645)
561

 

 

P.: Mi rosszat tettünk neked, Maximos apát úr, Maximos atyám, én és az elődöm, hogy így 

szaggatsz minket mindenütt, eretnek-hírbe hozva bennünket mindenki előtt? És ki tisztelt 

téged vagy hódolt neked annyira valaha is, mint mi, még ha látásból személy szerint nem is 

ismertünk? 

M.: Igaz, hogy – Isten hallja – senki sem tisztelt meg annyira, illetve senki sem hódolt nekem 

annyira, mint ti (hogy a te kifejezéseddel éljek), de mivel most elvetettétek a keresztény  

tanítást, ezért félelmetesnek találtam az igazság szempontjából az irántam megnyilvánuló 

tiszteletet. 

P.: Ugyan mit gondolván vetettük el a keresztények érzületét? 

M.: A Felkent istenségének és emberségének egyetlen akaratot [ἓν θέλημα] tulajdonítva, és 

nemcsak ezt vélve, hanem az egész szent egyház testén át terjesztve is ezt a nézetet a nemrég 

kiadott Ekthesis révén. 

P.: Aki Krisztusban egyetlen akaratot vél, az szerinted mennyiben mozdul el a keresztény 

tanítástól? 

M.: Teljesen. Hiszen mi szentségtörőbb annál, ha azt mondja valaki, hogy Ugyanő egy és  

ugyanazon akarattal egyfelől a hússá válás előtt létrehozta a mindenséget a nem létezőből, 

fenntartja és gondját viseli és védelmezően irányítja, az emberré válás után pedig ételre és 

italra vágyott, egyes helyekről más helyekre ment, és mindazt művelte, ami nem tűr semmi 

vádat és gúnyt; miáltal minden képzelgés nélkülinek mutatta meg a Gondviselést [οἰκονομίαν]? 

P.: Egy a Felkent vagy nem? 

M.: Igen, nyilván egy. 

P.: Ha tehát egy a Felkent, akkor teljesen egyetlen személyként akart is; ha pedig egyetlen 

személyként akart, akkor csak egyetlen akarata van, és nem kettő. 
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 Sancti Maximi Disputatio cum Pyrrho (PG 91, 287-353). A disputatio a kéziratokban a Parasémeiósis (brief 

mention, note) címen szerepel. A görög bevezető szerint a 3. indictio július hava volt. Jelen volt Gergely patrícius, a 

vele lévő püspökök, Pyrrhos volt konstantinápolyi pátriárka és Maximos szerzetes. A vitát Gergely, a nagy 

tiszteletű patrícius vezette. Pyrrhos kezdte meg a beszélgetést. 
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M.: Ha mondunk valamit, és nem tisztázzuk előzetesen a szavak jelentését, akkor nem  

teszünk egyebet, mint mindent összemosunk, és engedjük, hogy ne legyen világos az, ami  

után kutatunk; ami ellentétes a művelt férfivel. Ezt mondd meg tehát nekem: Ha a Felkent 

egy, akkor vajon csak Isten, vagy csak ember, vagy mind a kettő: Isten és ember egyszerre? 

P.: Nyilvánvalóan Isten és ember egyszerre. 

M.: Ha tehát Isten és ember is egyszerre, akkor Istenként és emberként akart ugyanaz a  

személy, vagy pedig csupán mint Isten? Ha pedig eredendően mint Isten és ember akart a 

Felkent, akkor világos, hogy kettős és nem egyszeres akarattal akart, jóllehet egyugyanazon 

személy. Mert ha a Felkent nem más, mint az Ő természetei, amelyekből áll, és amelyekben 

van, akkor világos, hogy a természeteinek megfelelően, tehát ahogyan mindegyiknek a 

természete szokott lenni, akart és működött; mivel egyikük sem akarat nélküli, sem pedig nem 

működés nélküli. Ha mármost a Felkent a saját természeteinek megfelelően – tehát ahogyan 

mindegyik szokott – akart és működött; és két természete van; akkor elkerülhetetlenül két 

természetes akarata [θελήματα φυσικά] is van; és kettő lesz az ezekkel azonos számú, 

lényegből fakadó működése is. Hisz amiként az egy és ugyanazon Felkent természeteinek  

száma – amennyiben jóhitűen gondoljuk el és nevezzük meg – nem osztja fel a Felkentet, 

hanem még az egyesülésben [ἑνώσει] is épen őrzi meg a természetek különbségét, ugyanígy a 

természetei lényegéből fakadó akaratainak és működéseinek száma sem (mert mind a kettővel 

– mint mondottam – akarta és „működte” a mi megváltásunkat ugyanaz a személy) vezet be 

felosztást [διαίρεσιν] – Isten ments! –, hanem a két természet megőrzését és megmentését 

teszi világossá még az egyesülésben is. 

P.: Lehetetlen, hogy az akaratokkal együtt ne vezessük be az akarókat is. 

M.: Ez a Te írásaidban is az ésszerűtlenség: Te nem az értelem, hanem a szabadság érzete 

által indíttatván tettél kijelentést, segítőnek véve ehhez magad mellé Hérakeliost, mivel Te is 

elfogadtad az ő megengedhetetlen és törvénytelen összekeverését, és ezt dicsérettel 

szentesítetted. Hiszen ha elfogadjuk azt, hogy az akaratokkal  együtt kell bevezetni az 

akarókat, akkor bizonyos, hogy az akarókkal együtt is be kell vezetni az akaratokat, a  

megfordíthatóság [ἀντιστροφήν] helytálló követelménye szerint; és így szerintetek az lesz az 

eredmény, hogy a lényegfeletti és jófeletti és boldog Istenségnek – az egyetlen akarata 

[θέλημα] miatt – egyfelől egyetlen lesz a személye [ὑπόστασις] is, ahogy Sabellios mondja; a 

három arculata [πρόσωπα] miatt pedig három akarata lesz; és ezért három természet [φύσεις] 
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lesz, ahogy Areios mondja, mivel – az egyházatyai meghatározások és kánonok szerint – 

az akaratok különbsége maga után vonja a  természetek különbségét is. 

P.:
562

 Lehetetlen egyetlen személyben két akaratnak együtt léteznie anélkül, hogy szemben ne 

állnának egymással. 

M.: Ha szembenállás nélkül nem lehet egy és ugyanazon személyben két akarat, akkor – a Te 

fejeddel gondolkodva – szembenállással lehetséges. Ha pedig ez így van, akkor máris 

egyetértettél azzal, hogy van a kettő [akarat]; és a szám tekintetében nincs eltérés köztünk, 

hanem csak az ellentétesség tekintetében. Az tehát a feladatunk, hogy megkeressük a [két 

akarat közötti] küzdelmet okozó okot. Ezt minek mondod? Vajon ez a természetből fakadó 

akarás [κατὰ φύσιν θέλημα] vagy a bűn ? Ha mármost a természetből fakadó akarást nevezed 

meg, akkor ennek más okát nem ismerjük, mint az Istent; tehát szerinted a küzdelem okozója 

Isten. Ha ellenben a bűnt nevezed meg – bűnt nem hozott létre, sem pedig semminő 

szembenállás nem volt a hússá lett Isten természetből fakadó akaratai között. Hisz miután 

nincsen ok, ezért nyilván okozat sem lesz. 

P.: A természethez tartozik-e az akarás? 

M.: Igen, a természethez tartozik az akarás általában. 

P.: Ha a természethez tartozik az akarás; és a jelentősebb egyházatyák azt mondták, hogy 

Isten és az üdvözültek akarata egy; akkor így egyetlen természetük lesz az üdvözülteknek és 

Istennek. 

M.: Már korábban is mondtuk, hogy annak, aki az igazsággal kapcsolatos okfejtést ad 

elő, meg kell határoznia a szavak jelentését az azonos alakúságból fakadó csúsztatás 

miatt. Én magam azt fogom visszakérdezni, hogy azok az üdvözültek, akik szerint Isten és az 

üdvözültek akarata egy, vajon ezt Isten lényegi és teremtő akaratára való tekintettel mondták, 

vagy az akarat tárgya [τὸ θελητόν] tekintetében? Mert nem ugyanaz az akaró akarata és az 

akarat tárgya, amiként nem ugyanaz a látó látóképessége és a látott  dolog; mivel az egyik 

lényegileg őbenne van, a másik viszont rajta kívül. Hamármost a lényegalkotó akarat 

tekintetében mondták ezt, akkor nemcsak azt fogjuk találni , hogy azonos természetűnek és 

Istennel együtt teremtőnek tekintették az üdvözülteket, hanem még azt is, hogy önmaguknak 

mondanak ellent, amennyiben azt [is] „nemzették” [sic!], hogy különböző lényegű dolgoknak 

nem lehet közös akaratuk. Ha ellenben az akarat tárgyára nézve mondták ezt, akkor kauzális 

értelemben, vagy – ahogy egyeseknek jobban tetszik – tág értelemben az akarat tárgyát 
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nevezték akaratnak az atyák; és ebből nem is következik semmi helytelenség, ha azt az 

álláspontot foglalták el, hogy az akarat általában a természethez tartozik. 

P.: Ha az akaratok tekintetében önmagunkhoz képest és egymáshoz képest különbözünk,  

amennyiben egyszer ezt és ezt akarjuk, máskor pedig ugyanazt nem akarjuk; és ha ez a 

természet dolga és az azt meghatározó lényeg dolga; akkor nemcsak azt fogjuk találni, hogy 

természetünkben különbözünk egymástól, hanem azt is, hogy végtelen sokszor változtatjuk a 

természetünket. 

M.: Nem ugyanaz az akarás és a valamilyen módon való akarás; amiként nem azonos a látás 

és a valahogyan látás sem.
563

 Mert az akarás, amiként a látás is, a természethez tartozik; és 

minden azonos természetű és azonos származású lényben megvan; de a valamilyen módon 

való akarás – amint a valamilyen módon való látás is – (tehát a sétálni akarás és a sétálni nem 

akarás és a jobbra nézni vagy balra nézni vagy felfelé vagy lefelé, vagy a vágy szerint, illetve 

a létezőkben lévő lényeg szemlélete szerint [nézni]) az akarás és a nézés használatának 

modusza, amely csak a használóban van meg, és a többiektől elkülöníti őt az általános  

értelemben vett különbség révén. Ha pedig ezt tanúsítja a természet, akkor az enni akarás 

vagy enni nem akarás, a sétálni akarás vagy a sétálni nem akarás, nem a természetből fakadó 

akarás eltörlése, hanem a valamilyen módon való akarás, azaz az akart dolgok keletkezése és 

pusztulása. Mert nem úgy áll a dolog, hogy ha feltesszük, hogy az Isten által keletkezett 

dolgok – mivel ezek az Ő akaratának tárgyai – elpusztulnak, akkor az előttük elgondolt 

dolog: Isten lényegi és teremtő akarata is megszűnik velük együtt.  

P.: Ha az akaratot természetből fakadónak nevezed, és ami természetből fakadó, az feltétlenül 

szükségszerű, akkor hogyan nem lesz szükségszerű az, hogy minden, Őbenne lévő önkéntes 

mozgást eltöröljünk, amennyiben a Felkentben lévő akaratokat természetből fakadónak  

mondjuk? 

M.: Nemcsak az isteni és teremtetlen természetre nem jellemző semmi szükségszerű  

tulajdonság természetből fakadóként, hanem még a szellemi természetű és teremtett 

természetre sem. Hiszen ami természeténél fogva értelmes, annak természetes képessége az 

értelmi törekvés [λογικὴν ὅρεξιν], amelyet az eszes lélek akaratának [θέλησις] is neveznek; 

amely révén akarva következtetünk, és a következtetés során akarva kívánunk. És amikor 

akarunk, olyankor keresünk, vizsgálódunk, megfontolunk és ítélünk és ‘elrendeződünk’ és 

választunk és szemlélünk és használunk. S miután bennünk természet szerint megvan – mint 
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mondtuk – az értelmes törekvés [λογικῶς ὀρέγεσθαι], vagyis az akarás és a következtetés, a 

megfontolás és a kutatás és a vizsgálódás és a kívánás és az ítélés és az ‘elrendeződés’ és a 

választás és az igyekvés és a használás; ezért nem eleve meghatározott a szellemi lények 

természete. Ha pedig ezt is elfogadjuk, akkor hogy nem bizonyul minden képtelenségnél 

képtelenebbnek a fenti előterjesztés? Hiszen ha ezen álláspontnak megfelelően minden,  

természetből fakadó tulajdonság egyben eleve meghatározott is; és ha Isten a természete révén 

Isten, a természete révén jó, a természete révén teremtő; akkor Isten kényszerűségből lesz 

Isten és jó és teremtő; amit még elgondolni is a legnagyobb istenkáromlás, nemhogy  

kimondani. Hiszen ki kényszerítheti? Vizsgáld meg tehát, ha jónak látod, barátom, így is az 

álláspontod istenkáromló voltát. Mert ha az, aki Krisztusban természetből fakadónak mondja 

az akaratokat, szerinted minden önkéntes mozgást eltöröl Őbenne, akkor szükségképp az lesz 

a helyet, hogy a természetükből fakadóan akaró lények akaratuk ellenére mozognak, a nem 

természetükből fakadó módon akaró lények pedig a szándékuknak megfelelően mozognak. 

Tehát nemcsak Isten, aki a létezők fölött áll, hanem minden szellemi és értelmi lény – miután 

természeténél fogva van akarata – a szándékával ellentétesen mozog; a lélek nélküli dolgok 

ellenben, amelyeknek nincs akaratuk, szándékuknak megfelelően fognak mozogni; továbbá itt 

van az is, hogy a boldog Cirill a Theodórétos rágalmai tárgyában írott műve harmadik 

fejezetében megszabadított minket haszontalan elfoglaltságoktól, amennyiben világosan  

kifejezte, hogy „Semmi, ami természetből fakadó,
564

 nem szándék elleni a szellemi 

természetben.” Aki akarja, ezt is tudomásul veheti, amikor a jelen kérdéssel foglalkozni kezd. 

P.: Miután a vizsgálódás alapján igaznak mutatkozó téziseket ésszerűen kell bizonyítani; s 

miután érvelésünk – megkülönböztetések hosszú sorát követően – kimutatta, hogy a 

Krisztusban lévő akaratok természetből fakadóak; ezért lehetséges azt mondani, hogy a két 

természetes akaratból egyetlen összetett dolog jön létre ugyanúgy, ahogyan azt mondjuk,  

hogy a két természetből egyetlen összetett dolog jön létre; avégett hogy puszta szavak miatt 

ne különbözzön azok véleménye, akik két akaratról beszélnek (a Krisztusban lévő  

természetek természetes különbsége miatt), azokétól, akik egyetlenről (a teljes egyesülés 

miatt); hiszen „nem elnevezésekben keressük az igazságot, hanem dolgokban,” amint a nagy 

teológus, Gergely mondja. 

M.: Látod, ebből kiindulva tévelyedtetek el: hogy egyáltalán nem tudjátok, hogy az  

összetételek ama dolgokéi, melyek az alanyban vannak, és nem ama dolgok összetételei,  

melyek másban vannak, és amelyeket nem saját meghatározásuk szerint szemlélünk. És ez 
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közös meggondolása mindenkinek: úgy a nem keresztény filozófusoknak, mint az Egyház 

isteni bölcsességgel teli lelki vezetőinek. Ha ezzel szemben akaratok összetételét emlegetitek, 

akkor kénytelenek lesztek a többi, természetből fakadó tulajdonság összetételéről is beszélni, 

ha bizonyítani akarjátok saját tanításotok érvelésének helytálló voltát; tehát kénytelenek 

lesztek a teremtett és a teremtetlen, a határtalan és a behatárolt, a meghatározatlan és a  

meghatározott, a halandó és a halhatatlan, a pusztulásra képes és a romolhatatlan  

összetételéről beszélni, és tarthatatlan feltevésekbe bocsátkozni. 

De az akaratokból álló összetételt miként nevezhetnénk akaratnak? Hiszen az összetett dolgot 

nem lehet az őt alkotó összetevők nevén megnevezni. Vagy különben így a természetek 

összetételét természetnek kell majd nevezni, ahogy a régi eretnekek tették.  Ráadásul az 

akaratok révén újfent elválasztjátok Krisztust az Atyától, mivel összetett akarattal jellemzitek 

az összetett és egyetlen természetet. 

P.: Tehát bár a természete közös volt az Atyával, a természetéből fakadó tulajdonságai  

egyáltalán nem voltak közösek? 

M.: Nem, kivéve egyedül maguk a természetek alanyát [ὑπόστασιν]. Elvégre a természetből 

fakadó tulajdonságok alanyaként létezett Ő, összeolvadás nélküli módon. 

P.: Akkor az Atyák, akiknek szava az Egyház törvénye és szabálya, miért nem nevezték  

közösnek a dicsőséget és a hybrist? Hiszen azt mondják, hogy „Más az, amiből a dicsőség 

közössége származik, és más az, amiből a hybrisé.” 

M.: A szent atyák ezt a viszonosság [vagy: felcserélhetőség, kölcsönösség, megfeleltetés, 

ἀντιδόσεως] moduszában mondták. Világos azonban, hogy a viszonosság nem egyetlen  

dologra vonatkozik, hanem kettő, éspedig nem egyenlő dologra; a megfelelés [ἐπαλλαγήν] 

révén a Felkent mindkét részében természet szerint meglévő tulajdonságok [ezek],
565

 miután a 

kimondhatatlan egyesülésben [ἕνωσιν] egymáséi lettek,
566

 anélkül hogy az egyik rész a maga 

természetes lényegében [λόγον] megváltozott volna, és a másik részhez hozzákeveredett 

volna. Ha tehát a viszonosság moduszában mondod közösnek az akaratot, akkor nem egyetlen, 

hanem két akaratról fogsz beszélni; és bölcsességed átváltozik azzá, ami elől menekülni 

igyekeztél. 

P.: Hogyhogy? A hús talán nem a vele egyesült Ige utasítására [νεύματι] mozgott? 
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M.: Kettéválasztod a Felkentet, ha így beszélsz. Hiszen szintén az Ige útmutatására mozogtt 

Mózes is, és Dávid, és mindenki, aki csak az isteni működés befogadójává vált az emberi és 

húsra jellemző sajátosságok elvetése révén. Mi ellenben a szent atyákat követve ebben a 

dologban is, amint minden dologban, azt mondjuk, hogy a mindenség Istene maga, miután 

változás elszenvedése nélkül ember lett, nemcsak mint Isten akart a maga istenségének 

megfelelően, hanem ugyanő mint ember is akart a maga emberségének megfelelően. Mert ha 

a nem létezőkből jöttek létre a létezők, és a létezőhöz, nem pedig a nem létezőhöz ragaszkodó 

képességgel rendelkeznek; és ha ennek természet szerinti sajátossága a fenntartó dolgok  

irányába való törekvés és a pusztító dolgok elkerülése; akkor a lényegfeletti Ige, miután  

emberi lényeget vett fel, birtokolta emberségének a létezőhöz ragaszkodó képességét is;  

amelynek törekvését és elkerülő tendenciáját az akarás során működésében mutatta meg; 

éspedig a törekvését azáltal, hogy olyan mértékben használta a természetére jellemző és  

gáncstalan dolgokat, hogy a nem hívők nem is gondolták Istennek; az elkerülő tendenciát 

pedig azáltal, hogy a szenvedése idején önkéntelenül rettent vissza a haláltól. Minő  

helytelenséget követett tehát el Isten egyháza azzal, hogy megvallja: Krisztus emberi és 

teremtett természetével egyetemben az Őáltala a teremtés során e természetben elhelyezett 

lényegalkotó elemek hiánytalanul megvannak Benne, melyek nélkül e természet nem is lenne 

képes létezni? 

P.: Ha bennünk természetünk folytán van meg a gyávaság, és ez az elítélendő dolgok közé 

tartozik, akkor szerintetek természetünkből kifolyólag vannak meg bennünk az elítélendő  

dolgok, vagyis a bűn. 

M.: Az azonos alakúság miatt ismét önmagadat csalod meg, nem az igazságot. Hiszen van 

természet szerinti és természetellenes félénkség; és a természet szerinti félénkség a létezőhöz 

[vagy: a létezéshez] a visszariadás moduszában ragaszkodó képesség; míg a természetellenes 

félénkség indokolatlan visszariadás. A természetellenes félénkséget tehát az Úr – minthogy a 

racionális gondolkodás elárulásából keletkezik – egyáltalán nem engedte közel magához; a 

természet szerinti félénkséget azonban – mint olyat, mely a[z emberi] természetben benne lévő, 

a létezésre törekvő képességre utal – a mi érdekünkben, akaratlagosan kimutatta jósága miatt. 

Mert az Úrban nem előzik meg – mint bennünk – az akarást a természet tulajdonságai; hanem 

ahogy amidőn valóságosan éhezett és szomjazott, nem a mi módunkon éhezett és szomjazott, 

hanem miérettünk éhezett és szomjazott, hiszen önként vállalta ezeket, úgy amidőn  

valóságosan félt, nem a mi módunkon félt, hanem miérettünk félt. És egyáltalán azt  

mondhatjuk, hogy mindabban, ami Krisztusban a természet része, összeér a maga lényegével 
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[vagy: eszméjével, λόγῳ] a természetfeletti modusz [τρόπον], avégett hogy a természet is 

bizonyítva legyen a lényeg révén, és a Gondviselés is a modusz révén. 

P.: Tehát avégett, hogy ezt a könnyű, de a sokaság számára nehezen követhető 

szőrszálhasogatást elkerüljük, valljuk meg ugyanőt tökéletes Istennek és tökéletes embernek, 

elkerülve a többit mind, amennyiben a tökéletes alany  amúgy is együtt megmutatja a 

természetes tulajdonságait önmagában. 

M.:
567

 Ha szerinted a teljesen jó hit jele a természetekről a hozzájuk tartozó sajátosság nélkül 

beszélni, azazhogy tökéletes Istennek és tökéletes embernek nevezni Krisztust a tökéletesség 

ismertetőjelei nélkül, akkor átkozottak legyenek a zsinatok és még előttük az atyák, mivel azt 

a törvényt szabták számunkra, hogy nemcsak a természeteket, hanem mindegyik természet 

sajátosságát is meg kell vallanunk; és nemcsak tökéletes Istennek és tökéletes embernek kell 

mondanunk őt, hanem meg kell vallanunk a tökéletességének ismertetőjegyeit is, tehát 

azt, hogy egy és ugyanazon személy látható és láthatatlan, halandó és halhatatlan, pusztulásra 

képes és romolhatatlan, megérinthető és érinthetetlen, teremtett és teremtetlen; és ugyanezen 

jóhitű gondolatukkal azt is tanították jóhitűen, hogy egy és ugyanazon személynek két akarata 

van, nemcsak a ‘kettő’ meghatározott számjegye miatt, hanem a más [dolog] és más [dolog] 

névmási megjelölése miatt is; és azon analógia szerint is, hogy ‘isteni’-ről és ‘emberi’-ről 

beszélünk. Elvégre a szám természete nem egyetlen [vagy: azonos, ἑνί] módon határolódik 

körül. 

P.: Ha ezeket a terminusokat nem lehet alkalmazni az eretnekek általi téves használatuk miatt, 

akkor érjük be pusztán azzal, amit a zsinatok kimondtak, és se egynek, se kettőnek ne  

mondjuk az akaratokat. 

M.: Ha csupán a zsinatok által ténylegesen kimondott tételeket kell megvallani, és nem „az 

Isten-Ige egyetlen, hússá lett természetét”
568

 kell kimondani, mely átfogja a misztérium iránti 

teljes tiszteletünket, s amelyet a zsinatok nem fogalmaztak meg. Továbbá így is kénytelenek 

lesztek a természetekkel és azok sajátosságaival [ἰδιώμασι] együtt megvallani az akarataikat 

is. Hiszen ha a Felkent természeteiben természetből fakadóan meglévő tulajdoságokat azok 

sajátosságainak nevezitek, és mindkét természetében természet szerint benne van az akarás 

[τὸ θέλειν], akkor a többi, természet szerinti sajátosságával egyetemben az akaratait is meg 

kell vallanotok a természeteivel együtt. 
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Különösen pedig ha a zsinatok az egyetlen akarat terminusára alapozva átkozták meg  

Apolinariost és Areiost, mivel ezek mindketten helytelenül használták  ezt a szót a saját 

eretnekségük megerősítésére (amennyiben emez ily módon azt akarja megmutatni, hogy az 

Ige azonos lényegű [ὁμοούσιον] a hússal, amaz pedig amellett tör lándzsát, hogy a Fiú más 

lényegű az Atyához képest), hogyan lesztek jó hitűek, ha nem valljátok meg az eretnekekéivel 

ellentétes terminusokat? Hogy másról ne is beszéljek, az ötödik zsinat is ránk hagyományozta 

a két akarat [θελήματα] tanát, amikor szó szerint úgy nyilatkozott , hogy elfogadja „Szent 

Athanasios és Szent Basileios és a két Szent Gergely” és – külön hozzátéve – más 

„kiemelkedő egyháztanítók minden írását,” amelyek között a két akarat is ott van. 

P.: És nem tűnik Neked úgy, hogy a sokaság fülét megüti a ‘természetből fakadó akarat’-nak 

nevezett dolog? 

M.: Az isteni élettől eltekintve, szerinted hány faja van az életnek a létezőkben? 

P.: Válaszolj Te magad. 

M.: Az életnek három faja van. 

P.: Melyek ezek?  

M.: A vegetatív, az érzékelő, a szellemi. 

P.: Így van. 

M.: Miután mindegyiket megkülönbözteti alkotásának bizonyos  lényegi mozzanata [λόγῳ 

τινί], ezért mi az egyes fajok lényegi és megkülönböztető eleme? 

P.: Úgy gondolom, helyes lenne, ha ezt is Te válaszolnád meg. 

M.: A vegetatív élet sajátossága a tápláló, a növelő és a fajfenntartó mozgás; az érzékelő életé 

a törekvő mozgás; a szellemié pedig a szabad választás mozgása. 

P.: Teljesen jól és egybemosódás nélkül mutattad meg az élet egyes fajainak sajátosságát. 

M.: Ha világosan és összemosódás nélkül sikerült az egyes fajok sajátosságát megmutatni, 

akkor újfent keresem, hogy vajon természet szerint van-e meg a vegetatív életben a tápláló és 

a növelő és a fajfenntartó mozgás, és az érzékelőben a törekvő mozgás. 

P.: Kétségkívül természet szerint. 

M.: Tehát a szellemi természetben is hasonló módon a szabad választás mozgása. 
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P.: Ezt is feltétlenül el fogja ismeri az, aki magáévá teszi azokat a téziseket, melyek a saját 

alapelveiből következnek. 

M.: Ha tehát természet szerint van meg a szellemi lényekben  a szabad választás mozgása, 

akkor minden szellemi lény egyben természet szerint akaró lény [θελητικόν] is. Akaratként 

határozta meg ugyanis a szabad választás képességét a boldog Diadochos Photikés. Ha pedig 

minden szellemi lény természet szerint akaró lény is, és az Isten-Ige valóságosan értelmileg és 

szellemileg átlelkesített hústest lett, akkor amennyiben ember  volt, lényegéből fakadóan 

ugyanő akaró lény is volt. Ha pedig ez így van, akkor nem a jóhitűek fülét sérti a  

‘természetből fakadó akarat,’ hanem az eretnekekét. 

P.: Én ugyan már a korábbiak révén meggyőződtem arról, hogy a Krisztusban lévő akaratok 

természetből fakadóak, és ezért nem keresek újabb bizonyítást. Mert az isteni kinyilatkoztatás 

és az értelem egyaránt megmutatta, hogy maga a létezők természete tanúsítja: ugyanaz a 

személy a természeteinek megfelelően gyakorolta akaratát, amennyiben egyetértett mint Isten, 

és engedelmeskedett mint ember, és hogy a természetből fakadó akaratok teljesen  

megfelelnek a természeteknek. Hiszen kezdet nélküli akarat a kezdet nélküli természeté, és 

kezdettel bíró a kezdettel bíróé; és hogy nem lehetséges valaha is egyetlen akaratban  

egybeesniük egymással, még ha egy és ugyanazon alanyéi is; amiként a természetek is: a 

kezdet nélküli s a kezdettel bíró, a teremtetlen és a teremtett, az alkotó és az alkotott, a 

határtalan és a behatárolt, az istenné tevő és a megistenülő. A bizánciak ezzel szemben, akik 

még a ‘természetből fakadó akarat’ tárgyában is ellenállnak, azt mondják: az atyák úgy  

nyilatkoztak, hogy az Úrnak az elsajátítás révén [κατ’ οἰκείωσιν] emberi akarata van. 

M.: Mivel magad voltál az ő ilyen csodálatos és remekbe  szabott nevelésük vezetője; hát 

milyen elsajátítás értelmében mondják ezt? Talán a lényegi [οὐσιώδη] elsajátítás értelmében, 

mely által minden alany – miután birtokában van a természetes módon benne lévő  

tulajdonságoknak – a természete révén sajátjává teszi őket? Vagy a relatív  [vagy: nem 

lényegi, esetleges, σχετικήν] elsajátítás értelmében, mely által barátilag kölcsönösen 

magunkévá tesszük és szeretjük azt, ami a másiké, mivel mi magunk mindezekből semmit 

sem szenvedünk el, és nem is cselekszünk?
569

 

P.: Világos, hogy a relatív elsajátítás értelmében. 
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M.: Mielőtt tehát megmutatnám ezen álláspont  téves voltát, helyesebb lenne pontosabban 

megvizsgálni, hogy az ember vajon természet szerint akaró lény vagy pedig nem. Mert ha ezt 

tisztázzuk, akkor világosabbá válik ezen eretnekség istenkáromló volta. 

P.: Ha tetszik, akkor vizsgáljuk meg ezt. 

M.: Hogy a természetes tulajdonságokat nem tanuljuk, azt nemcsak azok mondták, akik 

racionálisan elemzik a természetet, és a sokaságtól különböznek,  hanem a közönségesebb 

emberek kifejezésmódja is ezt állítja. Ha pedig a természetes tulajdonságokat nem tanuljuk, 

akkor az akarást sem tanultuk; hiszen soha senkit sem tanítanak meg akarni; úgyhogy az  

ember természeténél fogva akaró lény. Továbbá, ha az ember természeténél fogva értelmes; a 

természeténél fogva értelmes lény pedig természeténél fogva szabadon is választ – hiszen a 

szabad választás az atyák szerint az akarat [θέλησις] –; akkor az ember természeténél fogva 

akaró lény. 

Továbbá, míg az értelem nélküli élőlényekben a természet mozgat [vagy: hajt, κινεῖ], addig az 

emberben, aki szabadon mozog az akarás révén, mozgattatik; ezért az ember természeténél 

fogva akaró lény. És ismét: ha az ember a boldog és lényegfeletti [ὑπερουσίου] Istenség 

képmására jött létre; az isteni természet pedig természeténél fogva szabadon választ; akkor az 

ember, aki valóban az Istenség képmása, szintén természeténél fogva szabadon választ; mert 

már mondottuk, hogy az atyák szabad választásként határozták meg  az akaratot. Valamint 

ha minden emberben megvan az akarás; és nem az a helyzet, hogy egyesekben megvan, 

másokban viszont nincs meg; és a minden egyedben közösen benne szemlélt tulajdonság 

meghatározza a természetet az alája tartozó individuumokban; akkor az ember természeténél 

fogva akaró lény. 

P.: Több úton is bizonyítást nyert, hogy az ember a természeténél fogva akaró lény. 

M.: Miután ezt fölöttébb világosan bizonyítottuk, vizsgáljuk meg – amint fentebb ezt feltettük 

– a bizánciak előterjesztésének helytelenségét. 

P.: Vizsgáljuk meg. 

M.: Ha az ember a természeténél fogva akaró lény, amint  bizonyítottuk; szerintük pedig a 

Felkent a puszta viszony általi elsajátítás révén birtokolta az emberi akaratot; akkor 

kénytelenek lesznek – ha összhangban akarnak maradni a saját alapelveikkel – az akarattal 

(éspedig a természetből fakadó akarattal) együtt a többi természetes tulajdonságunkat is 

a relatív elsajátítás értelmében állítani; és így azt fogjuk találni, hogy az egész Gondviselés 

elméletét és az abba való beavatást a képzeletnek tulajdonítják. Azután, ha Sergios Pséphosa 
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nem a meghatározott értelemben mondott, hanem egyáltalán mindenféle kettős akaratról 

beszélőket kiátkozta; emezek pedig kettő akaratról beszélnek  – még ha tévesen is – az 

elsajátítás miatt; akkor a Pséphos pártolói állnak ki az ellenük kimondott átok mellett.  

Valamint ha – az általuk védelmezett álláspont szerint – az akaratokkal együtt személyeket is 

bevezetnek, akkor amennyiben két akaratról beszélnek (még ha tévesen is, az elsajátítás miatt, 

mint mondottuk), az akaratokkal együtt bevezetett dolgokat is ugyanezen álláspontnak  

megfelelően személyeknek fogják nevezni. De ki  fogja elviselni az egyetlen alany két 

személlyé való felosztását? 

P.: Mi hát az atyák álláspontja? Nem a mienkének nevezték azt az akaratot, amelyet a Felkent 

megformált önmagában ? 

M.: De igen, a mienkének. 

P.: Tehát nem a benne természet szerint, az emberi mivolt folytán meglévő akaratra utaltak, 

hanem arra, amit elsajátítás útján vett fel. 

M.: Miután azt mondták, hogy Ő a mi természetünket is ugyanúgy felvette, ezért szerintük azt 

fogjuk találni, hogy Krisztus magát a[z emberi] természetet is birtokolja  az egyszerű 

elsajátítás révén. Mert ha az igaz, akkor ez is; ha pedig ez hamis, akkor az is. 

P.: Hogy állunk tehát? Amikor azt mondták, hogy a mi akaratunkat formálta meg önmagában, 

akkor arra utaltak, ami Benne természettől fogva megvan? 

M.: Igen. 

P.: Ezt hogy érted? 

M.: Miután ugyanő teljes Isten is volt az emberséggel együtt, és ugyanő teljes ember volt az 

istenséggel együtt, ezért mint ember önmagában és önmaga által alárendelte az emberi  

mivoltját az Istennek és Atyának, önmagát kiváló mintaként és modellként adva nekünk az 

utánzásra, avégett hogy mi is Őreá mint megváltásunk vezérére tekintve a mi emberi  

mivoltunkat önként közelítsük Istenhez, abból kiindulva, hogy sohasem akarunk mást, mint 

amit Ő akar. 

P.: Az atyák ezt nem rossz szándékkal és valamiféle alantasságból mondták,
570

 hanem azzal a 

céllal, hogy világossá tegyék a tökéletes egyesülés fogalmát. 

M.: Ha ezt megengedjük a sevériánusoknak, akkor vajon nem fogják-e ők is – legalábbis a 

megengedett premissza tekintetében – jogosan azt mondani, hogy „nem rossz szándékkal 
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vagy valamiféle alantasságból beszélünk egyetlen természetről Krisztusban, hanem azzal a 

céllal – amiként ti is –, hogy az egyetlen természet révén világossá tegyük a tökéletes  

egyesülés fogalmát”? Mert az ő fegyvereikkel fognak küzdeni ellenük, amint Dávid is Góliát 

ellen. Íme: amikor egyetlen akaratról beszélnek, a fogalom- és szóhasználatuk egybeesik 

amazokéval. Továbbá mit értenek ezen egyetlen akarat alatt? Mert helyes lenne, ha megadnák 

ennek értelmezését. 

P.: Ítéletinek [γνωμικόν] mondják. 

M.: Tehát ha „ítéleti,” akkor képzett szó; ha pedig képzett szó, akkor az ítélet [γνωμή] mint a 

képzés alapja bizonyára szubsztancia [οὐσία]. 

P.: Az ítélet nem szubsztancia. 

M.: Ha nem szubsztancia, akkor minőség [ποιότης]; s ez esetben az ítélőképesség [τὸ γνωμικόν] 

minőségből képzett minőség; ami lehetetlen. Minek mondják tehát az ítéletet? 

P.: Az ítélet nem egyéb, mint aminek a boldog Cirill meghatározta – tehát életmód [τρόπος 

ζωῆς]. 

M.: Mondd csak, az élet erényes vagy romlott módja vajon választás [ἐπιλογήν] révén van-e 

meg bennünk? 

P.: Természetesen választás révén. 

M.: Mármost akarati úton és megfontolás révén választunk,  vagy akarás és megfontolás 

nélkül? 

P.: Egyértelműen akarás és megfontolás útján. 

M.: Az ítélet tehát semmi egyéb, mint egy meghatározott akarás [θέλησις], mely relatív 

módon [σχετικῶς] kapcsolódik valamely valóságos vagy vélt jóhoz. 

P.: Helyesen értelmezted az atyák definícióját. 

M.: Ha helyes volt az atyák definíciójának magyarázata, akkor először is nem lehet ítéletinek 

nevezni az akaratot. Hiszen hogyan származhatna akaratból akarat? Azután pedig, ha ítéletről 

beszélünk Krisztusban, akkor – mint ezt az ítélettel kapcsolatos kutatásunk kimutatta – Őt 

puszta embernek vélik, aki hozzánk hasonlóan megfontoló természetű, tudatlan és kételkedik, 

és egyásnak ellentmondó dolgokat gondol – ha egyszer az ember azt szokta megfontolni, ami 

felől bizonytalan, és nem azt, amiben biztos.  
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Mi, emberek ugyanis természetünkből kifolyólag a természete szerint minden meghatározás 

nélkül helyes dologra törekszünk; a meghatározott módon helyes dolgot azonban kutatás és 

megfontolás révén tapasztaljuk meg. És ezért az ember esetében helyesen is mondjuk   

ítéletnek, mivel ez a használat modusza, nem a természet lényege; hiszen ha az utóbbi lenne a 

helyzet, akkor végtelen sokszor meg is változna a természet. Az Úr emberi természetében 

viszont – miután ez nem pusztán emberi módon létezik, hanem isteni módon [θεικῶς] (hiszen 

Isten volt az, aki miattunk belőlünk az élő hús révén  megmutatkozott) – nem nevezhetjük 

ítéletnek. Elvégre maga a léte – vagyis az isteni módon való létezése – a természete folytán 

birtokolta úgy a helyes felé való hajlást, mint a helytelentől való irtózást, ahogyan az Egyház 

nagy ‘szeme,’ Basileios mondta, amikor a 44. zsoltárt magyarázta tanító céllal: „Eszerint 

értsd azt is, amit Ézsaiás mondott róla, hogy ‘Mielőtt ismerne a gyermek, vagy gonosz 

dolgokat választana, a jót fogja választani.’
571

 Mert mielőtt jót vagy rosszat ismerne a 

gyermek, elutasítja a romlottságot avégett, hogy a jót válassza. Hiszen a ‘mielőtt’ kifejezés 

világossá teszi, hogy nem úgy birtokolta a természetből fakadó jót,  mint mi: kutatás és 

megfontolás által, hanem az isteni módon való létezés révén, maga a léte által.” 

P.: Hogy is állunk akkor? Az erények természetből fakadóak? 

M.: Igen, természetből fakadóak. 

P.: Nos, ha természetből fakadóak, akkor miért nincsenek egyformán benne minden azonos 

természetű lényben? 

M.: Minden azonos természetű lényben egyformán benne vannak. 

P.: Akkor miért van bennünk ennyi egyenlőtlenség? 

M.: Azért, mert nem egyenlően működtetjük a természetből fakadó tulajdonságainkat. Mert 

ha mindnyájan egyformán művelnénk a természetből fakadó  tulajdonságainkat – amire 

születtünk is –, akkor mindenkiben egyetlennek [=egyformának] mutatkozna a természet és az 

erény egyaránt, a többet és a kevesebbet be nem fogadónak. 

P.: Ha a természetes tulajdonságok nem a gyakorlásból jelennek meg bennünk, hanem a  

teremtés folytán; és az erény természetből fakadó tulajdonság; akkor hogy lehet, hogy az 

erényeket – bár természetből fakadóak – fáradsággal és gyakorlással szerezzük meg? 

M.: Az erény kedvelői felismerték, hogy a gyakorlás [ἄσκησις] és a vele járó fáradozások 

csak azért vannak, hogy elkülönítsék a lélekhez az érzékelés útján keveredett tévedést, nem 
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 Vö. Ézs 7, 15. Károli: [a gyermek] „vajat és mézet eszik, míg megtanulja a gonoszt megvetni, és a jót 

választani.” A Septuaginta Maximos idézte szövege itt lényegesen eltér a Tánáchétól, amit Károli fordít. 
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azért, hogy a kívülről utólag ráadásként bevezessék az erényeket;  mert az erények, mint 

mondtuk, a teremtés folytán vannak bennünk; úgyhogy amint teljesen felismertük a tévedést, 

a lélek rögtön megmutatja a természet szerinti erény világosságát. Hisz aki nem ostoba, az 

okos; és aki nem gyáva vagy vakmerő, az bátor; és aki nem kicsapongó, az mértékletes; és aki 

nem igazságtalan, az igazságos. Természet szerint az értelem [λόγος] okosság [φρόνησις], s 

az ítélőerő igazságosság, és az indulat [θυμός] bátorság, és a vágy [ἐπιθυμία] mértékletesség. 

A nem természetből fakadó tulajdonságok eltűnésével pedig maguk a természetből fakadó 

tulajdonságok szoktak láthatóvá válni – amint a rozsda eltávolítása után is láthatóvá válik a 

vas természetes ragyogása és fényessége. 

P.: Ebből világossá vált azok szörnyű istenkáromlása, akik azt mondják: Krisztusban 

van ítélet. 

M.: Amellett sem mehetünk el szó nélkül, hogy a Szent Írás és a szent atyák az ‘ítélet’  

[γνωμή] terminust több különböző módon és jelentésben használják, amint ez világos azok 

számára, akik figyelmesen olvassák őket. Hiszen van, hogy a buzdítást és javaslatot jelölik 

meg vele, mint amikor az Apostol azt mondja, hogy „A hajadonok felől nincs ugyan  

parancsolatom az Úrtól, de javaslatot adok;”
572

 van, hogy ‘tanács’ értelemben használják, 

mint amikor a boldog Dávid azt mondja, hogy „Néped ellen álnok tanácsot gondolnak;”
573

 

amit más fordító így adott vissza: „Néped ellen álnok tanácsot [βουλήν] gondolnak;” van, 

hogy ‘határozat’-ot értenek rajta, mint amikor Dániel, a nagy próféta azt mondja valakiről, 

hogy „kiméne a szégyentelen ítélet a király színe elől;”
574

 és van hogy ‘vélemény’-re vagy 

‘hit’-re vagy ‘szándék’-ra értik, mint amikor a teológus Gergely a Fiúról szóló első beszédben 

így fejteget: „Miután a szemrehányás nem nagy dolog, mert igen könnyű, és mindenki képes 

rá, aki csak akarja; míg a saját vélemény előadása az istenfélő és eszes ember jellemzője.” És 

egyáltalán: nehogy – egyenként végigmenvén mindegyik jelentésen – nagyon szaporítsam 

a szót, huszonnyolc jelentésben találtam meg a gnómé szót a Szent Írásban és a szent atyáknál 

vizsgálódva; mert nem valami általános vagy éppen egyedi dolog jellegét hordozza, hanem 

vagy az előtte mondottakból, vagy az utána következőkből lehett megállapítani, hogy a  

beszélő mit akart mondani. Elvégre lehetetlen is egy ilyen terminust egyetlenegy jelentéssel 

meghatározni. 
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P.: Hogy is volna lehetséges, hogy egy több értelemben használt terminus egyetlen dologra 

utaljon? 

M.: Hogy tehát ezen eretnekség szégyene világosabbá váljon, vizsgáljuk meg más módon is 

ezt az előterjesztést ! 

P.: Ha tetszik neked, vizsgáljuk meg. 

M.: Ha egyetlen akaratról [θέλημα] beszélnek, akkor – legyen az a szabad választás 

[προαιρετικόν] vagy az ítélet [γνωμικόν] vagy a szabad akarat [ἐξουσιαστικόν] értelmében 

véve, vagy máshogy, ahogyan csak nevezni akarják (mert nem erről folyik köztünk a vita) 

– azt kénytelenek lesznek vagy isteninek, vagy angyalinak , vagy emberinek nevezni. És 

először – bármelyiknek mondják is ezek közül – természetből fakadónak [φυσικόν] fogják 

nevezni; mivel ezek mindegyike valamely természetet világít meg; és amiről azt hitték, hogy 

a diszjunktív módszerrel elkerülik, azt – mint rájuk bizonyult – a visszavezetéses módszerrel 

állítják. Azután pedig, ha isteninek mondják az akaratát, akkor a Felkentet természete szerint 

csupán Istennek ismerik el; ha angyalinak, akkor se Istennek, se embernek, hanem valamiféle 

angyali természetnek; és ha emberinek, akkor puszta embernek és alárendeltnek mutatják Őt. 

P.: Amikor ezekbe a képtelenségekbe bonyolódnak, akkor se természetből fakadónak, se 

ítéletinek nem nevezik az akaratot, hanem azt mondják,  hogy alkalmasság révén van meg 

bennünk. 

M.: Ez az alkalmasság természetből fakadóan van meg bennünk, vagy nem természetből 

fakadóan? 

P.: Természetből fakadóan. 

M.: Tehát visszavezetéssel ismét csak természetből fakadónak fogják mondani az akaratot, és 

semmi hasznot nem húztak ebből a kerülőből; és miután az alkalmasság tanulás révén alakítja 

ki a habitust [ἕξιν] és a végrehajtást, ezért a Felkent szerintük tanulás és fejlődés [προκοπῆς] 

révén tett szert az akarás habitusára és a végrehajtásra; és fokozatosan fejlődött, hiszen nem 

tudta a tanulás előtt a tanokat. Akkor hát mivégett fordulnak el Nestoriostól, holott hevesen 

ragaszkodnak az ő kifejezéseihez és gondolataihoz? Azt, hogy aki egyetlen akaratot emleget, 

Nestorios tanait képviseli, az általuk védett Ekthesis is tanúsítja, amennyiben kinyilvánítja, 

hogy Nestorios egyetlen akaratot tisztel az általa kettőnek beállított személyben. Akik  

elutasítják azt, hogy az akarat természetből fakadó, azok  vagy személyhez kapcsolódónak 

[ὑποστατικόν], vagy természettől eltérőnek fogják mondani. De ha személyhez kapcsolódónak 



292 

 

mondják, akkor a Fiú nem azt fogja akarni, amit az Atya. Hiszen csak a személyt jellemzi az, 

ami személyhez kapcsolódó. 

Ha pedig a természettől eltérő, akkor a Fiú lényegeinek elveszését vélelmezik, mivel ami eltér 

a természettől, az elpusztítja a természetet. 

Szívesen megkérdezném tőlük ezt is: hogy a mindenség Istene és Atyja mint Atya akar vagy 

mint Isten? Mert ha mint Atya, akkor más lesz az akarata, mint a Fiúé; ha ellenben mint Isten 

akar, akkor Isten a Fiú, és Isten a Szentlélek; ezért el fogják ismerni , hogy a természethez 

tartozik az akarás, vagyis hogy természetből fakadó. 

Továbbá ha az atyák azt tanítják, hogy akiknek egyetlen  az akaratuk, azoknak egyetlen a 

lényegük is; és ha ugyanők azt gondolják, hogy a Felkent  istenségének és emberségének 

egyetlen akarata van; akkor azt állítják, hogy mindezeknek egyetlen a lényegük. És akik ilyen 

istentelenséget követnek el, azok hogyan mondhatják, hogy az atyákat követik? 

Azután ha ismét csak ugyanezen atyák szerint a természet különbsége [φύσεως διάφορα] az 

egyetlen akaratban nem mutatkozik meg, akkor – ha egyetlen akaratot állítanak – tagadniuk 

kell Krisztusban a természetek különbségét; vagy – ha állítják a természetek különbségét – 

nem mondhatják, hogy egyetlen akarata van; amennyiben az atyai kánonokhoz igazodnak. 

Továbbá ha ugyanezen tanítók szerint a kettő (tudniillik  a két lényeg) akarata nem közös, 

akkor vagy tagadniuk kell, hogy ugyanazon személy mindkét természete közösen birtokol 

egyetlen akaratot, vagy ha ezt mondják, akkor nyilvánvalóan szembekerülnek az atyai 

szabályokkal és határozatokkal. 

P.: Érvelésed nagyon világosan és röviden megmutatta az  ellenpárt minden gondolatával 

összefonódott istentelenséget. De mit mondunk arról, hogy megkísérlik kimutatni, hogy ez az 

atyáktól származik? 

M.: Ha azokat akarják ‘atyák’-nak nevezi, akik feldarabolják, illetve egybemossák a  

természetfeletti Gondviselést [οἰκονομίαν], akkor elfogadjuk ezt a hivatkozásukat. Hiszen 

ezek mind egyetlen akaratot tanítottak, jóllehet az istentelenség teljesen ellentétes formáiban. 

Ha viszont az egyházatyákra gondolnak, akkor semmiképpen sem fogadjuk el a  

hivatkozásukat. Hiszen mutassanak csak egyet  is a híres és általánosan ismert egyházatyák 

közül, hogy azon a napon, amikor megismertetünk, és Krisztus, az Isten szólít, mondván hogy 

„Kinek a kedvéért fogadtátok el ezt a terminust, amely élő hússá válásom teljes misztériumát 
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megszünteti?” – nekünk is legyen mentségünk, hogy ennek és ennek az atyának a véleményét 

tiszteltük mindenben. 

P.: Akkor mit mondjunk a Teológus Gergely szaváról: „Az Ő akarása [θέλειν] egyáltalán nem 

áll szemben Istennel, mert teljesen Istentől való”? Nem ellentétes ez a két akarattal? 

M.: Semmiképp sem! Ellenkezőleg, még a többinél is világosabban nyilvánítja ki a két  

akaratot. 

P.: Hogy érted ezt? 

M.: Amiként az izzás az áttüzesítettet és az áttüzesítőt egyesíti önmagában, és a hűtés a 

hűtöttet és a hűtőt, és a járás a járót és a bejártat, és a látás a  látót és a látás tárgyát, és a 

gondolkodás az elgondolót és az elgondoltat; mert nem lehet a viszonyt elgondolni és 

kimondani a viszonyban állók nélkül; következésképpen így áll a dolog a megistenülővel 

és a megistenítővel is. Különben, ha szerintük  az akarat megistenülése [θελήματος θέωσις] 

ellentétes a két akarattal, akkor a természet megistenülése [φύσεως θέωσις] is ellentétes lesz a 

két természettel. Elvégre mindkét esetben egyaránt a ‘megistenülés’ terminust [λόγον] 

alkalmazta az atya. 

P.: Kimutattuk, hogy az atya szóhasználata teljesen megfelel a két akaratnak; de ki kell még 

mutatnunk, hogy a nyssaiak egyházát ragyogóvá tévő Gergely is összhangban áll ezzel.
575

 Mert 

őt úgy vezetik be, mint aki egyetlen akaratot gondolt, mivel azt mondta az Úrról, hogy „A lélek 

akar, a test érint – mindkettő révén menekül a szenvedés.”
576

 Állítják ugyanis, hogy az atya 

azt mondta, hogy az Úr lelke a vele egy személyben egyesült istenség isteni akarata révén akart. 

M.: Akkor ugyanezen összefüggés alapján azt is mondta az atya, hogy az Úr teste az isteni 

érintés révén érint, és így szerintük megérinthető lesz az istenség. Hisz amit az Úr lelkéről 

mondanak, azt valaki más a kifejezés hasonlósága alapján átviszi a testre, és így a legvégső 

tévelygésbe taszítja őket. 

P.: Igen átfogóan állítottad elénk ezen értelmezés istentelenségét. De mit mondunk a nagy 

Athanasios azon mondásairól, melyeket idéznek tőle? Amelyek egyike a következő: „Az Úr 

elméje [νοῦς] még nem az Úr, hanem az vagy az akarása [θέλησις], vagy a szándékolása 

[βούλησις], vagy a működése [ἐνέργεια] valami iránt.” 

... 
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17. 

Hitvalló Szt. Maximos: 1. opusculum ( 645-646)
577

 

<A)> Szentek közt élő atyánk, Hitvalló Maximos írása Marinoshoz, a szent életű paphoz 

 

Miután, Isten-kedvelte Atyám, azt tűzted ki célul magad elé, hogy a minden dicséretre méltó, 

Isten iránti szeretetet öltöd magadra, jó rendben viszed végbe ilyen irányú törekvésedet. Hisz 

egyfelől az erény keletkezésére való tekintettel határozod meg értelmeddel [λόγῳ] a létezők 

természetét, másfelől minden korszak és idő mozgását a szilárd egyesülés [ ἑνώσεως] 

kialakulására való tekintettel határolod körül eszeddel [νῷ] – s mindezekkel együtt jelenik 

meg az Isten iránti forróbb vágy [πόθος], mely a végtelenbe nyúlóan terjeszti ki vágyakozó 

mozgásodat, és a vágyott dolog felfoghatatlansága révén felfoghatatlanná teszi vágyakozásodat 

[ἔφεσιν] is, melynek végcélja maga az Isten, aki a méltók vágyának beteljesedése lesz mint a 

javak önmagában létező élvezete [ἀπόλαυσις], melyet az értelem éppen csak megkísérelhet 

felfogni mint nyilvánvalóan a gondolkodás [νόησιν] fölött elhelyezkedő egyesülést, mivel 

egyáltalán semmilyen elmebeli képzet alá nem vonható. Ezért életeden kiábrázolódik  

gondolkodásod [λόγου] arculata; életed természete pedig a gondolkodásod – melyek valóban 

az új, krisztusi embert jelenítik meg, aki a megfelelő imitáció révén hordozza a teremtő Isten 

képmását és hasonlatosságát, amelyeket most értelmezzünk úgy, mint igazságot és jóságot; 

éspedig az istenképmásiságot mint a szemlélődés igazságát, az Istenhez való hasonlatosságot 

pedig mint a gyakorlat végcélját; emezt mint a hazugság, amazt pedig mint az erkölcstelenség 

ellentétét. 

Így az erények művelése révén már észleled az isteni tanításokat, mert alapot nyújt ehhez 

tudásod mélysége s a bizonyítás [ἀποδείξεως] ereje; s miután e tanok észlelése révén 

kiismerted és el is vetetted az egyesek által nem  pontosan megfogalmazott tézist az 

akaratokról [θελημάτων] – hiszen azt mondják, hogy az akarat [θέλημα], a célkitűzés 

[βούλησιν], a meggondolás [βουλήν], a szabad választás [προαίρεσιν] és a döntési habitus 

[γνώμην] azonosak egymással; és hogy a szabad akarat [ἐξουσίαν], a vélemény [δόξαν] és az 

okoskodás [φρόνησιν] szintén azonosak egymással, csak a nevükben különböznek; valamint 

hogy Istennek és az üdvözülteknek egyetlen akaratuk [θέλημα] lesz majd; minélfogva azt 

állítják és hangoztatják, hogy a Felkentnek egyetlen, a szabad választás értelmében vett 

akarata [θέλημα προαιρετικόν] van –, nem voltál annyira elégedett magaddal, hogy a helyesen 

megítélt dolog felől bizonyos légy a szellemi javakban való természetes szűkölködés miatt,
578
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hanem kedvesen arra méltattál engem, aki magánemberként nevelkedtem, hogy én is ítéljem 

meg az általad megismert dolgokat. Erre készülök most, még ha ez elhamarkodott dolog is; 

mert az engedelmesség jutalmát tartom szem előtt. Az említett fogalmak mindegyikét  

sorjában röviden leírom, és úgyszólván meghatározom; de nem a saját definícióimat adom 

meg (hogyan is tehetné ezt az, aki ilyenekben hiányt szenved?), hanem koldulok azoktól, akik 

e dolgokkal sokat foglalkoztak, hogy ilyenformán megtudjuk: a fent jelöltek miben  

különböznek egymástól mindkét téren – úgy értem, nevükben és tartalmukban. 

<B) Az akarattal kapcsolatos fontosabb fogalmak definíciós listája> 

A természetből fakadó akaratról [θελήματος] avagy akarásról [θελήσεως] 

‘Természetből fakadó akarat’-nak avagy akarásnak azt a képességet nevezik, ami arra 

törekszik [ὀρεκτικήν], ami a természetének megfelel, és fenntart [συνεκτικήν] minden 

sajátosságot, ami a természetében annak lényegéből fakadóan benne van. Mert az ilyen akarat 

tartja fenn természetének megfelelően a lényeget, amely ezáltal törekszik a létezésre és életre 

és az érzékelésnek és gondolkodásnak [νοῦν] megfelelő mozgásra, mivel a saját,  

természetéből fakadó és teljes lényegiségére [ὀντότητος] vágyik. Hisz a természet úgy van 

megalkotva, hogy akarja önmagát, és mindazt, ami a fennállását természet szerint előidézi, 

mivel törekvéssel kapcsolódik a létének lényegéhez [λόγῳ], amelynek megfelelően keletkezett 

és létezik. Ezért amikor mások meghatározzák e természetből fakadó akaratot,
579

 akkor 

‘értelmi és élet utáni törekvés’-nek [ὄρεξιν λογικήν τε καὶ ζωτικήν] nevezik; a szabad 

választás képességét [προαίρεσιν] pedig a ‘rajtunk álló dolgok iránti megfontoló törekvés’-

nek [ὄρεξιν βουλευτικὴν τῶν ἐφ’ ἡμῖν]. A szabad választás képessége [προαίρεσις] tehát nem 

akarás [θέλησις], ha egyszer az akarás egyfajta egyszerű, értelmi és élet utáni törekvés, a  

szabad választás képessége pedig a törekvés , az akarás és a döntés együttese [ὀρέξεως καὶ 

βουλῆς καὶ κρίσεως σύνοδος]. Hiszen ha törekszünk, akkor először  megfontolunk; ha már 

megfontoltunk, akkor döntünk; és ha döntöttünk, akkor a rosszabbnál inkább választjuk  

[προαιρούμεθα] azt, ami az ítélethozatal alapján jobbnak  mutatkozott; és a természetből 

fakadó akarat csak a természet dolgaira irányul; a szabad választás viszont csak a rajtunk álló 

dolgokra, és azokra, amelyek általunk tudnak létrejönni. Az akarás tehát nem a szabad  

választás. 
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A célkitűzésről [βουλήσεως] 

A szabad választás azonban nem is a célkitűzés. A célkitűzés [βούλησις] ugyanis képzetalkotó 

törekvés a rajtunk álló és a nem rajtunk álló dolgokra [ὄρεξις φανταστικὴ τῶν ἐφ’ ἡμῖν καὶ 

οὐκ ἐφ’ ἡμῖν]; tehát csak az értelem [διανοίᾳ] alakítja. A képzetalkotó törekvés pedig csupán 

az értelmi képességé – a rajtunk álló dolgok felőli megfontoló gondolkodás [βουλευτικοῦ 

λόγου] nélkül; vagyis ez egyfajta természetből fakadó akarat [φυσικὴ θέλησις]. A szabad 

választás képessége [προαίρεσις] azonban megfontoló törekvés a rajtunk álló cselekvések 

felől [ὄρεξις βουλευτικὴ τῶν ἐφ ἡμῖν πρακτῶν]. E leírás [ὑπογραφῆς] elég lenne ugyan – 

mivel megmutatja e két dolog különbségét – a szavakat túlságosan szerető emberek vitázó 

kedvének csillapítására, valamint azok vitakedvének csillapítására is, akik – nem is tudom, 

hogyan fejezzem ki magamat szépen – a helyesen megismert dolgoknak is kereken 

ellentmondanak. De miután a kíváncsiak vágyakoznak részletesebben megismerni a kutatási 

tárgyakat, ezért másként is elmondjuk; az e témákat taglalók a következőt mondják: amely 

dolgokra irányulhat a szabad választás képessége, azok nem mindegyikéhez illeszkedik 

minden tekintetben a célkitűzés [βούλεσθαι]. Mondjuk ugyanis, hogy célunk egészségesnek 

és gazdagnak lenni, valamint elkerülni a halált, azt azonban nem mondjuk, hogy szabadon 

választjuk a gazdagságot, az egészséget és a halhatatlanságot; mivel a célkitűzés [βούλησις] a 

lehetséges dolgokra is irányul meg a lehetetlenekre  is; a szabad választás ellenben csak a 

lehetséges és saját magunk által megvalósítható  dolgokra. A célkitűzés továbbá a végcélra 

irányul; a szabad választás képessége ezzel szemben a célhoz elvezető dolgokra. Végcélnak 

[τέλος] tehát a célul kijelölt dolgot [τὸ βουλητόν] nevezik, amilyen például az egészség; célra 

vezető dolognak pedig a megfontolás tárgyát [τὸ βουλευτόν], amilyen például az egészség 

elérésének módja.
580

 Azt mondják tehát, hogy ahogyan a célul kitűzött dolog viszonyul a 

megfontolás tárgyához, úgy viszonyul a célkitűzés a szabad választáshoz; ha egyszer csupán 

olyan dolgokat választunk szabadon, amelyek feltételezésünk szerint általunk meg is  

valósulhatnak. Célunk azonban lehet olyasmi is, ami nem tud általunk megvalósulni. 

Bizonyítást nyert tehát egyfelől, hogy a célkitűzés nem szabad választás; másfelől, hogy nem 

megfontolás és nem is meggondolás [βούλευσις… ἤγουν βουλή]. 

A meggondolásról [βουλῆς] avagy megfontolásról [βουλεύσεως] 

Azt mondják, hogy a megfontolás kutató törekvés [ὄρεξιν ζητητικήν], amely az általunk 

megtehető dolgok valamelyikére irányul. A szabadon választott dolog [προαίρετον] ezzel 
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szemben a meggondolás alapján kiválasztott dolog [κριθέν]. Világos tehát ebből, hogy a 

megfontolás olyan dolgokra irányul, amelyeket még keresünk, míg a szabad választás az 

előzetesen már kiválasztott dolgokra. Ráadásul ez nemcsak a definícióból derül ki, hanem az 

etimológiából is. A szabadon választott dolog ugyanis olyasmi, amit más dologgal szemben 

preferálunk. De senki sem választ ki valamit előzetesen úgy, hogy megelőzőleg ne fontolta 

volna meg; és nem teszi magáévá úgy, hogy előzetesen ne választotta volna ki. A szabad 

választás tehát nem meggondolás avagy megfontolás.
581

 

A szabad választásról [προαιρεσέως] 

Azt mondják, a szabad választás megfontoló törekvés [ὄρεξιν βουλευτικήν] a rajtunk 

álló dolgok iránt. A szabad választás ugyanis  vegyes természetű, és sok dologból áll össze: 

törekvésből, meggondolásból és kiválasztásból áll. Önmagában véve ugyanis ezek egyike sem 

a szabad választás; mert nem egyszerűen törekvés, és nem is meggondolás, nem is kiválasztás 

önmagában véve; hanem ezekből áll össze, amiként az ember lélekből és testből tevődik 

össze. Mivel akkor történik szabad választás, és akkor beszélünk szabadon választott dologról 

(vagyis meggondolás alapján kiválasztott dologról, amelyre a szabad választás irányul),  

amikor a kiválasztott dologra törekvés is irányul. A szabad választás tehát szükségképp ama 

dolgokra irányul a kiválasztás után, amelyekre a meggondolás a kiválasztás előtt. Azokat a 

dolgokat választjuk ugyanis szabadon, amelyeket megfontoltunk.
582

 

Mire irányul a megfontolás? 

A megfontolás olyan dolgokra irányul, amelyek rajtunk állnak, és meg is tudnak valósulni 

általunk; valamint amelyek végkimenetele [τέλος] bizonytalan. Azt, hogy ‘rajtunk álló 

dolgokra irányul,’ azért mondjuk, mert csak a lehetséges cselekvések szoktak megfontolásunk 

tárgyai lenni. Ezek ugyanis rajtunk állnak; hiszen nem vesszük  fontolóra az önmaga által 

létező bölcsességet. Istent sem, és a szükségképp és mindig ugyanúgy történő dolgokat sem, 

mint amilyen az idők ciklikus haladása; és azokról sem, amelyek nem örök létezők ugyan, de 

mindig hasonlóan történnek, amilyen a Nap felkelése és lenyugvása; és azokról sem, amelyek 

természet szerint történnek ugyan, de nem mindig ugyanúgy, hanem csak általában – amilyen 

például az, hogy a hatvanéves ember megőszül, vagy hogy a húszéves férfinek szakálla nő; s 
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azokról sem, amelyek természet szerint történnek, de  meghatározatlan módon mindenütt 

máshogyan, amilyen például a vihar és a szárazság és a záporeső. Ezért mondjuk tehát, hogy 

‘a rajtunk álló dolgokra irányul;’ azt pedig, hogy ‘az általunk megvalósulni tudó dolgokra 

irányul,’ azért, mert nem minden emberi dologról és  nem minden cselekedetről végzünk 

megfontolást; de nem is minden olyasmiről, ami rajtunk áll, és meg is tud valósulni általunk, 

hanem hozzá kell tenni még azt is, hogy ‘amelyek végkimenetele bizonytalan.’ Ha ugyanis 

világos és egyetértéstől övezett dolog, akkor már nem vesszük fontolóra – akkor se, ha rajtunk 

áll, és általunk valósul meg. Bizonyítottuk mármost, hogy a meggondolás nem a végcélra, 

hanem a célra vezető dolgokra irányul. Elvégre nem azt vesszük fontolóra, hogy  

meggazdagodjunk-e; hanem azt, hogy miként és milyen eszközök révén leszünk gazdagok. 

S röviden szólva, csak azon dolgok felől végzünk megfontolást, melyek kivitelezése egyaránt 

lehetséges; és azok kivitelezése lehetséges egyaránt, amiket épp annyira végre lehet hajtani, 

mint az ellenkezőjüket. Ha ugyanis nem lennénk képesek mindkettő végrehajtására egyaránt, 

akkor nem is vennénk fontolóra mindkettőt. Hiszen azt, amit világosság és egyetértés vesz 

körül, vagy pedig ami egyáltalán nem is lehetséges, senki sem veszi fontolóra. Ha ellenben 

két szembenálló lehetőség közül csak az egyikre lennénk képesek, akkor ezzel egyet is  

értenénk, lévén ellentétmentes; a másik lehetőség pedig ki lenne zárva. Ha például kenyér és 

kő áll rendelkezésre, akkor senki sem veszi fontolóra, melyikből készítsen ennivalót; mivel 

ebből lehetséges, abból viszont nyilván lehetetlen.  Ezért a szabad választás ama dolgokra 

vonatkozik, melyek egyaránt lehetségesek, s amelyeket fontolóra is veszünk. 

Az ítélőerőről [γνωμῆς] 

Α szabad választás azonban nem is egyfajta ítélőerő – még ha a sokaság meggondolatlanul 

így véli is –, hanem inkább az ítélőerő folyománya; hiszen azt szokás mondani, hogy az  

ítélőerő habituális törekvés a rajtunk álló dolgok iránt [ὅρεξιν ἐνδιάθετον τῶν ἐφ’ ἡμῖν], 

amelyből a szabad választás következik; vagy habitus ama, rajtunk álló dolgok tekintetében, 

melyeket mint törekvők megfontolunk. Mert a meggondolás alapján kiválasztott dolgok révén 

alakot öltő törekvés lesz az ítélőerő; amely után vagy – pontosabban szólva – amelyből 

következik a szabad választás. Az ítélőerő tehát olyan a szabad választáshoz képest, mint 

a habitus a működéshez képest. 
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A szabad akaratról [ἐξουσίας] 

A szabad választás azonban nem is a szabad akarat. Hiszen a szabad választás, amint többször 

mondottam, megfontoló törekvés a számunkra lehetséges cselekedetekre [τῶν ἐφ’ ἡμῖν 

πρακτῶν]; a szabad akarat ellenben jogos hatalom [κυριότης ἔννομος] a számunkra lehetséges 

cselekedetekre; avagy akadálytalan uralom arra, hogy éljünk azzal, ami rajtunk áll; avagy nem 

szolgai törekvés a rajtunk álló dolgokra. Nem ugyanaz  tehát a szabad akarat és a szabad 

választás; hiszen a szabad akarat teszi lehetővé a szabad választást, míg a szabad akarat alapja 

nem a szabad választás; és az utóbbi csupán választ, míg az  előbbi él is a rajtunk álló 

dolgokkal és a rajtunk álló dolgokra irányuló képességekkel, úgymint a szabad választással és 

a döntéssel és a meggondolással. Elvégre akaratunk szabadságából kifolyólag fontoljuk meg, 

döntjük el és választjuk, szándékoljuk és használjuk a rajtunk álló dolgokat. 

A véleményről [δόξης] 

De nem is valamiféle vélemény a szabad választás. A vélemény ugyanis kétféle lehet:  

argumentált [λογική] vagy nem argumentált [ἄλογος]; a szabad választás ellenben vezérelt 

[τρεπτή]. A nem argumentált véleményt mármost egyszerű és készen kapott ismeretnek  

[ἁπλὴν γνῶσιν καὶ πρόχειρον] nevezik; mint amikor valaki más véleményét adjuk elő úgy, 

hogy nem ismerjük a megalapozását – például a lélek halhatatlanságáról beszélve nem adjuk 

meg a halhatatlanság apodiktikus bizonyítását. Az argumentált véleményt pedig az értelem 

következtetése [ἀποπεράτωσις] szerint összeálló ismeretnek mondják; mint amikor valaki 

kikövetkeztet valamit, és levezeti a tudományos megalapozását. Az értelem [διάνοια] ugyanis 

előrehalad és időben tagoltan működik a premisszától kiindulva a következtetés  

[συμπεράσματος] levonásáig. Mint amikor valaki elhatározza, hogy bizonyítja a lélek  

halhatatlanságát, és így érvel: „Miután a lélek önmagát mozgatja; s ami önmagát mozgatja, az 

örökké mozog; és az örökké mozgó dolog halhatatlan; ezért a lélek halhatatlan.” Vagy  

másként: „Miután a lélek összetétel nélküli; az összetétel nélküli dolog felbonthatatlan; ami 

felbonthatatlan, az halhatatlan; ezért a lélek halhatatlan.” Elvégre az értelem sajátossága, hogy 

végigmegy valamely úton, amely a dolog megismeréséhez vezet; és a premisszáktól a  

szillogizmusokon át jut el a következtetésekig, s így hozza létre az argumentált véleményt. 

Ismét másként: a vélemény nemcsak a rajtunk álló dolgokra vonatkozik, hanem a nem rajtunk 

állókra is, a szabad választás ezzel szemben csak a rajtunk állókra; és a véleményt 

nevezhetjük igaznak és hamisnak is, a szabad választást viszont nem igaznak és hamisnak 

mondjuk, hanem helyesnek és helytelennek; és a vélemény az általános kérdésekre irányul, a 
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szabad választás az egyediekre – hiszen a szabad választás a kivitelezhető kérdésekre 

vonatkozik, és ezek az egyedi dolgok. Úgy vélem, többféleképpen is világossá vált, hogy a 

szabad választás nem vélemény. Hiszen ha a vélemény olyan ismeret, mely az értelem  

következtetése révén áll össze; a szabad választás pedig a számunkra lehetséges  

cselekedeteket megfontoló törekvés; akkor a szabad választás nem azonos a véleménnyel. 

Az okos gondolatról [φρονήματος] avagy az okoskodásról [φρονήσεως] 

De nem is okoskodás [φρόνημα ἤγουν φρόνησις] a szabad választás. Elvégre az okoskodást a 

racionális és szellemi tanokra irányuló szemlélődő törekvésnek [ὄρεξιν θεωρητικὴν λογικῶν 

καὶ γνωστικῶν μαθημάτων] mondják; vagy a tudatlanság és elbizakodottság habitusa 

ellenfelének; a szabad választást pedig – amint ezt érvelésünk kiváltképpen bizonyította – a 

számunkra lehetséges cselekedeteket megfontoló törekvésnek. Azt mondják továbbá, hogy az 

okoskodás a következő módon alakul ki: az ész elsődleges mozgását gondolkodásnak  

[νόησιν] nevezik; a valamiről való gondolkodást gondolatnak [ἔννοιαν], mely ha megmarad 

és formálja a lelket az elgondolt dolog tekintetében, akkor képzetnek [ἐνθύμησις] nevezik; ha 

a képzet helyben marad, és megvizsgálja önmagát, akkor okoskodás [φρόνησις] a neve; ha az 

okoskodás kiszélesedik, akkor érvelést [διαλογισμόν] végez; ezt belső beszédnek [ἐνδιάθετον 

λόγον] nevezik az ehhez értők; s ezt azzal egészítik ki, hogy a lélek mozgása leginkább az 

érvelőképességben történik, hangmegnyilvánulás nélkül; és azt mondják, hogy ebből születik 

a hangos beszéd [προφορικὸν λόγον]. 

Okos gondolatnak [φρόνημα] viszont az okoskodásból az okoskodóban az okoskodás  

tárgyáról keletkező ismeretet; mert beszélnek okoskodásról és az okoskodás tárgyáról és 

okoskodóról és okos gondolatról egyaránt. S az okoskodás a viszony [σχέσις]; az okoskodás 

tárgya az, amiről gondolkodunk; az okoskodó az, aki okoskodik; az okos gondolat pedig az 

okoskodásból az okoskodóban született ismeret az elgondolt dologról . Ha tehát ezzel ez a 

helyzet; a szabad választással pedig nem; akkor az okos gondolat nem szabad választás. 

Úgy vélem, világosan megmutattuk tehát, hogy a fent felsoroltak nem azonosak egymással, 

ahogyan pedig az ezt képviselők gondolják. Ha ellenben azt mondanák, hogy teljesen  

egyenlőek egymással, mivel mindegyikükről egyaránt állíthatjuk a törekvést, azaz a természet 

törekvőképességét mint nemet; akkor mondják azt is, hogy az összes faj azonos egymással, a 

szárazföldiek és a szárnyasok és a vízi élőlények, mert mindegyikükről egyaránt állítható az 

‘élőlény’ mint tágabb kategória; s ezzel az így gondolkodók számára mindjárt eltűnik a világ 
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rendezettsége, hiszen nem különböző dolgok valósága lesz, hanem csupán üres nevek  

kinyilvánítása. 

<C)> A feltámadás után semmiképp sem lesz az üdvözülteknek azonos akaratuk egymással, 

illetve Istennel, jóllehet az akarat tárgya mindnyájukban azonos lesz, amint egyesek állítják 

Miután tehát a szabad választás kiegészült a rajtunk  álló dolgokra törő lendülettel és azok 

használatával, a törekvő értelmi mozgásunk határpontjává lesz. Elvégre a természeténél fogva 

értelmes lény törekszik – miután természetéből fakadó képessége az értelmi törekvés, amelyet 

az eszes lélek akarásának is neveznek – és számot vet [λογíζεται]; s amikor számot vetett, célt 

tűz ki [βούλεται]. Hiszen azt mondják, hogy a célkitűzés [βούλησιν] nem egyszerűen az, ami 

a természetből fakad, hanem a valamilyen módon meghatározott; tehát a valamire irányuló 

akarás; és amikor a<z értelmes lény> célt tűz ki, akkor keres; s miközben keres, szemügyre 

vesz [σκέπτεται]; s amikor szemügyre vesz, akkor megfontol [βουλεύεται]; s megfontolás 

közben kiválaszt [κρίνει]; és mikor kiválaszt, akkor szabadon választ [προαίρεται]; a 

szabadon választás közben nekilendül [ὁρμᾷ]; és miközben nekilendül, már birtokol is; és 

birtoklás közben megszűnik benne a dologra törekvő mozgás. Hiszen senki sem birtokol,
583

 

aki előbb nem lendült neki <az akart dolog megszerzésének>; és senki sem lendül neki, aki 

nem választ szabadon; és senki sem választ szabadon , aki előbb nem választott; és senki 

sem választ, aki előzetesen nem választ ki; és senki sem választ ki, aki előbb nem fontolt meg; 

senki sem fontol meg, aki előbb nem vett szemügyre; és senki sem vesz szemügyre, aki előbb 

nem keresett; senki sem keres, aki nem tűzött ki célt; és senki sem tűz ki célt, aki nem vet 

számot; senki nem vet számot, aki nem törekszik; és egyetlen lény sem törekszik értelmesen, 

amely ne lenne természete folytán értelmes. Miután tehát az ember a természeténél fogva 

értelmes lény, ezért törekszik, számot vet, célt tűz ki , keres, szemügyre vesz, szabadon 

választ, nekilendül és birtokba vesz. 

Ha azonban az ember – egyebek mellett – még természeténél fogva szabadon választó lény is; 

a szabad választás pedig a rajtunk álló és általunk megvalósulni képes dolgokra irányul, ha 

ezek végkimenetele bizonytalan; márpedig rajtunk áll az erények lényege [λόγος] is, ami a 

természetből fakadó képességeink működő törvénye, és rajtunk áll az ugyane képességekkel 

való visszaélés modusza [τρόπος] is, amely a természetellenes szenvedélyeket [πάθη] 

járulékosan létrehozza; akkor a teljes ember a természeténél fogva szabadon választ, át tudja 

fogni az ellentéteket és meg tudja ítélni őket. De ha megítéli az ellentéteket, akkor teljesen 
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szabadon választ; és ha szabadon választ – amennyiben hatalmában áll mindkét irányba 

elmozdulni –, akkor nem természeténél fogva változatlan. Miután tehát a célkitűzés és a 

döntés és a szabad választás a kettős természetű dolgok közé tartozik (hiszen rajtunk állnak), 

ezért akkor, amikor nincsenek kettős természetű dolgok, mert megmutatkozik a mindenki 

számára világos, önmagában lévő igazság, a szabad választás  nem a középső, rajtunk álló 

dolgokon keresztül mozog; hiszen döntés sincs, amely különbséget tenne a szembenálló 

dolgok között, amelyek jobbikát tartjuk választandónak a rosszabbikkal szemben; s ha majd 

akkor nem lesz a jelenleg érvényes törvény értelmében vett szabad választás, mivel a létezők 

minden szembenállása megszűnik, akkor csupán az aktív értelmi törekvés [ὄρεξις ἐνεργὴς 

νοερά] marad a természetük szerint ilyen értelemben törekvő lények  számára; hiszen ez 

részesül kimondhatatlan módon a természete szerint törekvő lény egyedüli titokzatos 

élvezetéből [μυστικῆς ἀπολαύσεως], melynek irányába tartott mozgása a felsorolt dolgokon 

keresztül; amely mozgás beteljesedése [κόρος] az élvezők törekvésének végtelenbe történő 

nyúlása [ἡ ἐπ ἄπειρον ἐπίτασις] – amennyiben mindegyikük annyira részesül majd ebben 

természetfeletti módon [ὑπερφυῶς], amennyire vágyott rá – és a természete szerint vágyott 

dologgal való közvetítés nélküli egyesülés [ἄμεσος συνανάκρασις]. Ha pedig ki-ki annyira 

fog részesülni a vágyott dologból, amennyire vágyott rá, akkor a természet lényege  

tekintetében [λόγῳ] ugyanaz lesz mindnyájuk akarata, a mozgás modusza tekintetében  

azonban különböző. 

Ha mármost e mozgás modusza tekintetében nem azonos minden ember akarata, akkor  

semmiképp sem lesz azonos Isten és a megváltottak [σωζομένων] akarata, ahogy némelyek 

mondták; jóllehet az akarata tárgya [τὸ θεληθέν] ugyanazon dolog lesz Isten és az üdvözültek 

számára: a megváltottak megváltása [σωτηρία], ami isteni cél, már az idők kezdete előtt 

ismert beteljesedése mindeneknek, amelyben minden megváltott akarata [θέλησιν] találkozik 

az összes többi megváltott akaratával és a megváltó Isten akaratával is, amennyiben  

mindenkibe egyetemesen és külön-külön egyedileg is kiterjed [χωρήσαντος] a teljes Isten, aki 

mindeneket betölt a kegyelem mértékével, és mindenkiben mint tagjaiban beteljesedik, a vele 

összeforrottak mindegyikében lévő hittel arányos mértékben. Ha ugyanis Isten akarata  

[θέλημα] a természeténél fogva megváltó akarat, az  embereké ellenben természet szerint 

megváltott akarat, akkor ugyan sohasem lesz azonos a természet szerint megváltó és a  

természet szerint megváltott, jóllehet mindkét fél célja azonos: mindenek megváltása, amit 

Isten előre meghatározott, az üdvözültek pedig szabadon előre választottak [προῃρημένη]. 
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Ha ezzel szemben azonos és szám szerint egy volna az isteni és az emberi akarat, mint  

egyesek állítják, akkor miután Isten az akarata révén [θελήματι] hozott létre minden 

korszakot, ugyanezen akarat révén társteremtő lesz az üdvözültek kara is, akár természetből 

fakadó akaratról beszélünk, akár a döntési habitus értelmében vett akaratról [γνωμικῷ], illetve 

egyáltalán bármiről, aminek révén az istenivel [τὸ θεῖον] azonosulni lehet; ami helytelen, és 

véleményem szerint csak egy kiegyensúlyozatlan értelem gondolata lehet. Ha ugyanis az 

üdvözültek nem mindnyájan társteremtők, akkor vagy csak az apostolok, vagy csak a próféták 

azok; s ezek közül újfent vagy csak Péter, vagy csak Mózes; és nem egy, hanem sok hajlék 

lesz az Istenatya mellett a szentek számára; és a természete folytán jó akarattal azonos lenne 

az őt utánozva feléje mozgó emberi akarat a természetes minőségében és mennyiségében, ami 

lehetetlen (hiszen hogy is lehetne azonos a természete szerint részesítővel a természete szerint 

részesülő?); s nem lehet minden tekintetben azonos döntési habitus [γνώμην] Istenben és az 

üdvözültek karában, habár – mint mondottam – mindkét fél számára azonos az akarat tárgya 

[τὸ θεληθέν]: a mindenség megváltása, amiben egyesülnek az akaratok. De miután – úgy 

tűnik – nem tudják, micsoda képtelen beszéd származik abból, amit mondanak, ezért ész 

nélkül hagyják, hogy odatévedjen az értelmük, ahová nem kellene. Mert ha az akarat [θέλημα] 

– bárhogyan gondoljuk is el vagy nevezzük is meg – nem viszony nélküli dolog [ἄσχετον], és 

nem olyan, hogy ne állíthatnánk róla a valamihez való viszony nemét, akkor minőség  

[ποιότης], de nem az önmagukban vett dolgok közül való, amennyiben nyilván más dologban 

szemléljük. Ha mármost az akarat a más dologban szemléltek közül való, akkor kétségkívül 

járulék; ha pedig járulék, akkor vagy lényeget [οὐσίας], vagy személyt [ὑποστάσεως] 

fog jellemezni (elvégre ezek között nincs önmagában szemlélhető közép, se olyan, amelyik ne 

részesülne egyikükben sem, se olyan, amelyik kettejükből lenne összetéve); és ha a lényeg 

járuléka, akkor azt fogják állítani, hogy Isten és az üdvözültek természete [φύσιν] egy és 

ugyanaz, amennyiben egyetlen akaratuk miatt mindnyájan elviselik az egyetlen lényegbe való 

összevonódást [συναίρεσιν]. Hiszen amit általánosan [γενικῶς] állítunk bizonyos dolgokról 

egyformán, az ama lényeget mutatja meg, amely alá tartoznak. Ha ellenben a személy  

járuléka, akkor mindnyájan: Isten és az üdvözültek egyaránt egyetlen személy lesznek, mivel 

mind egyetlen dologgá olvadnak össze [συγχωνευθέντων]. Mert ha valami egyénileg, személy 

szerint jellemez valakit, és ezt másokban is elváltozás nélkül benne  szemléljük, akkor az 

minden érintettet egyesít [συγχεῖ] egymással, és az egyedek létének mikéntjét egymásétól 

teljesen megkülönböztethetetlenné teszi. 
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<D)> Non posse dici in Christo unam voluntatem 

Tehát ha ezekben a dolgokban nem volt elég erős az értelmük [λόγος], akkor – Mi Urunkra, 

Krisztusra, mindenek Megváltójára rátérve – vajon hogyan lenne elég erős akkor, amikor 

egyetlen akaratot [ἔν θέλημα] vesznek fel Őbenne?  

<1.> Mert ha Krisztus ezen akaratát netán természetből fakadónak [φυσικόν] mondják, akkor 

ebből ki fogjuk mutatni, hogy a manicheus képzelgésben [φαντασίαν] szenvednek, 

amennyiben Krisztus nem létező és nem is leendő egyetlen természetét  [φύσιν] tisztelik, 

melyet a <természetnek> megfelelő akarat nyilvánít ki; s ugyanígy Areios őrjöngését és az 

apolinariosi lényegkeveredést [συνουσίωσιν] utánzóknak is fogjuk őket találni – amennyiben 

így Krisztust az Atyától is és a szeplőtelen Máriától is egyaránt elidegenítik lényegében. 

A természetből fakadó akarat [φυσικὸν θέλημα] ugyanis a természetet jellemzi – ezt 

semmilyen érv [λόγος] nem cáfolhatja meg. Ha a természetet jellemzi, akkor világos, hogy az 

ezt hangoztatók a „természet” szó alatt Krisztust hirdetik. Ha Krisztus egy ‘természet,’ akkor 

nem lehet Isten sem a természetére nézve [φύσει], és nem lehet ember sem a természetére 

nézve valóságosan – mivel az Atya a természetére nézve nem valóságosan Krisztus; vagy az 

anyja a természetére nézve nem valóságosan Krisztus. Ha ellenben természeténél fogva Isten 

a Felkent, mivel természeténél fogva Felkent, akkor az ezt állító ember politeista, amennyiben 

egyfelől istenként tisztel egy atyai természetet, amely természet szerint nem Krisztusé;  

másfelől pedig istenként tisztel egy másik, krisztusi természetet, amely természet szerint  

Krisztusé; és e monstruózus beszéd oda vezet, hogy rájuk bizonyul a politeizmus. 

<2.> Ha ellenben az akaratot a megfontolt választás értelmében [προαιρετικόν] veszik, amit 

morálisnak [γνωμικόν] neveznek, akkor az vagy teljes mértékben természetből fakadó [κατὰ 

φύσιν] lesz, amely a krisztusi morális cselekedetek gyakorlásának moduszában van, és  

mindenben idomul a természet lényegéhez; s legalábbis ha Krisztus szerintük így szenvedett, 

akkor be fog bizonyosodni, hogy nem volt szenvedélymentes, hanem önuralmat gyakorolt; és 

be fog bizonyosodni az is, hogy fejlődés révén [κατὰ προκοπήν] volt jó, bármiként áll is a 

dolog a természet tekintetében.
584

 Mert ilyen dolog a természetből fakadó megfontolt 
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választás [προαίρεσις]
585

 a döntést hozó személyben a morális cselekedetek terén: a jobbat 

cselekszi, ami a rosszabbal szemben választandó. 

<3.> Vagy pedig a megfontolt választás értelmében vett akarat nem a természetből fakadó 

[παρὰ φύσιν] lesz, s az ilyen akarat azt fogja demonstrálni, hogy az alanyon múló cselekedetek 

gyakorlásának modusza a természet mivoltját rombolóvá lett; mert a természettel szemben 

álló megfontolt választás ilyen a döntést hozó  személyben a morális cselekedetek terén: a 

rosszabbat cselekszi, a jobb helyett választva azt. Mert ha helyes, illetve téves a döntést hozó 

személy megfontolt ítélete a rajta múló tettek felől – mely ítélésnek mintegy határozata 

[ψῆφος] a megfontolt választás [προαίρεσις] –, akkor vagy ép marad a természetnek 

megfelelő mivoltja a helyes használat révén; vagy ellenpárként létrejön a természetellenes 

modusza [τρόπος] a helytelen használat révén. 

<4.> S ha a Felkent megfontolt választása természetből fakadó, akkor nemcsak ugyanazokkal 

a dolgokkal fogjuk őket ismét vádolni – hogy tudniillik vakmerően egy harmadik, az istenség 

és a teremtés között félúton álló természetet találnak k i Krisztusban –, hanem azért is 

kinevetjük őrjöngésüket, mert Nestorios elgondolása szerint Krisztust mint puszta embert az 

ellentéteket természeténél fogva befogadóvá teszik a megfontolt választása révén.
586

 

<5.> Ha ellenben nem természetből fakadó <a Felkent megfontolt választása>, akkor a 

káromlásról tudomást sem véve hallgatok, és semmiképp sem fogom nyelvemet magam  

számára is észrevétlenül beszennyezni az ellenük irányuló cáfolatokkal. Hiszen ha azt  

mondják, hogy Krisztusban a megfontolt választás értelmében vett akarat [προαιρετικὸν... 

θέλημα] van, azzal elkerülhetetlenül azt fejezik ki, hogy a krisztusi alany képes a  

természetének megfelelően és a természetével ellentétesen is mozogni. Elvégre – mint az 

imént mondottam – a megfontolt választás ilyen; ha pedig ez jellemzi a Felkent alanyát, akkor 

ezen akarat által elkülönítik Őt az Atyától és a Szellemtől mint tőlük különböző dolgot  

fontolót és akarót. Mert amit a Fiúban mint alanyban sajátosságként [ἰδικῶς] szemlélnek, azt 

az Atya és a Szellem mint alany nem tartalmazza. Akik tehát a szent atyák közül a  

Krisztusban lévő emberi természet megfontolt választásáról említést tettek, azok a természet 

lényegének megfelelően törekvő képességre utaltak – azaz a természetből fakadó akaratra 
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[φυσικὴν θέλησιν], vagyis a bennünk, emberekben lévő megfontolt választásra, mely a  

hústestté lett Istenben az elsajátítás révén [κατ’ οἰκείωσιν] van benne. 

<6.> Ezt különösen szem előtt tartva használta szolgád és tanítványod a ‘megfontolt 

választás’ kifejezést ama fejtegetésekben, melyeket igen szent uramhoz és tanítómhoz,  

Thalassioshoz írtam a szent Írás nehezen értelmezhető szöveghelyeiről; tudván, hogy miután a 

mi javunkra lett emberré az emberek megalkotója, ezért nyilván a megfontolt választás 

szilárdságát is megvalósította a mi javunkra mint a szilárdság megalkotója; amennyiben a 

büntetésünkkel járó szenvedéseket szabad akaratából [κατ’ ἐξουσίαν] valóságosan vállalta 

maga a tapasztalat révén, a megvetéssel járókat pedig elsajátítás által [κατ’ οἰκείωσιν] 

emberszeretetből vette magára: az elsajátítást a megfontoltan választott szenvedélymentesség 

[προαιρετικῆς ἀπάθειας] okává tette az emberi nem számára, a tapasztalást pedig a majdani, 

természetből fakadó halhatatlanság biztos zálogául adományozta . Hiszen az Isten emberi 

természete a megfontolt választás terén nem változik úgy, mint mi – mintha megfontolás és 

ítélethozatal révén tudná megkülönböztetni egymástól az ellentéteket; nehogy úgy véljük, 

hogy természetéből fakadóan változékony a megfontolt választás terén; hanem miután létezni 

kezdett az Isten-Igével való egyesüléssel [ἑνώσει] egyidejűleg, kettősséget nem ismerő, sőt, 

inkább állandó természetes törekvő mozgással
587

 – vagyis akarattal [θέλησιν] – rendelkezett; 

illetve, helyesebben szólva, a benne lévő mozdulatlan nyugalom
588

 az Isten-Ige által teljesen 

megistenült a keveredés nélküli lényegfelvétel [οὐσίωσιν]
589

 során; s mivel ezt az akaratot 

mint sajátját és mint lelkének természetéből fakadót a természetének megfelelően alakítja és 

mozgatja, ezért valóságosan betölti a felőlünk való gondviselés hatalmas misztériumát; mert a 

bűntől eltekintve egyáltalán nem kisebbítette meg a felvett természetet; de a bűn semminő 

magvát [λόγος] nem vetették el semmilyen létezőbe. 

<7.> Miután a terminusok közötti különbség a külön-külön hozzájuk illesztett magyarázatok 

révén világossá vált számunkra, ne jöjjünk zavarba, ha azokat halljuk, akik a szellemi dolgok 

összekeverése folytán megkülönböztetés nélkül használják a szavakat; hiszen az igazságot a 

dolgokban keressük, nem a szavakban; és ne gondoljuk  azonosnak a nem azonosat; hanem 

jó hívőkhöz illő módon valljuk meg, hogy a Felkent valóságosan teljes Isten, s valóságosan 

teljes ember, aki ténylegesen, valóságosan és a szó kiváltképpeni értelmében ugyanaz a 

személy, és nem csak üres névvel hívjuk így; és emiatt hirdessük két természetnek Krisztust, 

melyek az Ő személyéhez [ὑπόστασις] tartoznak – hiszen nem hústest nélküli [ἄσαρκος]; és 
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mondjuk Őt bátran két, természetből fakadó akaratnak [θελήματα φυσικά], ahogy az 

egyházatyák tanították, hisz nem lélek nélküli és nem ész nélküli [ ἄνους]; és ne 

merészkedjünk új értelemben használni egy terminust, ha erre nincs egyházatyai  

biztosítékunk. Mert egyetlen, természetből fakadó vagy a megfontolt választás értelmében 

vett akaratról beszélni Krisztusban nemcsak az imént kimutatott abszurditás miatt kerülendő 

azok számára, akik a helyes hitre törekednek, hanem azért is, mert tisztáztuk, hogy a szent 

tanítók közül soha senki sem mondott ilyet; mivel az igazságnak megfelelően tudták, hogy a 

megfontolt választás [προαίρεσις] a két irányba, úgy értem: a jó, illetve a rossz tettek felé 

hajlani tudó dolgok közül való; és ezt Krisztusban, aki a jó dolgok valóságos valósága  

[οὐσίας] és forrása, nem hogy kimondani, de még elgondolni is minden istentelenséggel  

teljes. Erről ennyit. 
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18. 

II. Kónstas császár: Typos (részlet; 648)
590

 

Miután az a szokásunk, hogy mindent, ami az államnak és különösen a hitnek javára van, 

megteszünk s megfontolunk, ezért felismertük, hogy igazhitű népünk nagy ingadozásban van, 

mivel egyesek úgy vélik, hogy egyetlen akarata van a nagy Isten, Megváltónk, a Felkent  

Jézus gondviselésének [ἓν θέλημα ἐπὶ τῆς οἰκονομίας τοῦ μεγάλου θεοῦ], és hogy ugyanaz a 

személy műveli az isteni és az emberi dolgokat egyaránt [τὸν αὐτὸν ἐνεργεῖν τά τε θεῖα καὶ 

τὰ ἀνθρώπινα]; mások viszont állítják, hogy az Ige hússá lett gondviselésének két akarata és két 

működése van [δύο θελήματα καὶ ἐνεργείας δύο ἐπὶ τῆς αὐτῆς ἐνσάρκου τοῦ λόγου 

οἰκονομίας]. Az előbbiek arra hivatkoznak, hogy miután a Megváltó egyetlen személy [διὰ τὸ 

ἓν πρόσωπον], ezért két természetben van ugyan [ἐν δύο φύσεσιν], mégis összeolvadás 

nélkül, de szétválaszthatatlanul akarja és műveli az isteni és emberi dolgokat egyaránt. Az 

utóbbiak szerint viszont az egyetlen személyben szétválaszthatatlanul összejövő természetek 

miatt [διὰ τὰς ἀδιαιρέτως ἐν τῷ αὐτῷ καὶ ἑνὶ προσώπῳ συνελθούσας φύσεις], valamint avégett, 

hogy megőrződjön és megmaradjon a természetek különbsége [τοῦ τὴν αὐτῶν σώζεσθαι καὶ 

μένειν διαφοράν], megfelelő módon és a természetekhez igazodva [καταλλήλως καὶ προσφυῶς 

ταῖς φύσεσι] egyugyanazon Felkent műveli az isteni és az emberi műveket [τὸν αὐτὸν καὶ ἕνα 

Χριστὸν ἐνεργεῖν τά τε θεῖα καὶ τὰ ἀνθρώπινα]. Ebből nagy nézeteltérés és cívódás származik 

államunkban [πολιτείας], mely így sokféleképpen károsul, minélfogva szükségesnek véltük 

– a Mindenható Istentől vezettetve [ἐκ τοῦ παντοδυνάμου θεοῦ ὁδηγηθέντες] – az eme 

nézeteltérésből származó tüzet oltani, és nem hagyni, hogy az még jobban megossza az emberi 

lelkeket. 

Ezért elrendeljük, hogy mostantól fogva az igaz hitben kitartó, a feddhetetlen keresztény hit-

hez és az egyetemes és apostoli egyházhoz tartozó alattvalóink ne vitatkozzanak és 

cívódjanak egymással se az egyetlen akaratról vagy egyetlen működésről, se a két akaratról 

vagy két működésről.
591

 Ezt nem úgy rendeljük el [διατυποῦμεν], mint aki eltöröl valamit a 

jóhitű atyák tanításaiból az Isten-Ige hússá lett Gondviseléséről [οἰκονομίας], hanem mint aki 

azt akarja elérni, hogy megszűnjenek végre az ilyen tárgyú kutatások körüli összetűzések [τὴν 

ἐπὶ πλείῳ φιλονεικίαν τὴν ἕνεκεν τῶν προκειμένων ζητήσεων καταπαῦσαι προμηθούμενοι], 

és hogy e tárgyban csak a Szent Írásokat kövesse mindenki, és az öt szent egyetemes zsinat 
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hagyományait [παραδόσεσι] és a tiszteletben álló, szent atyák egyszerű szavait, kiknek tanai 

az Isten szent, egyetemes és apostoli egyházának  kánonjai és törvényei lettek, amelyekhez 

nem szeretnénk, ha hozzátennének valamit a sajátjukból [μηδὲν αὐταῖς προστιθέντας οἰκεῖον], 

illetve ha elvennének belőlük, vagy pedig átértelmeznék azokat saját céljaiknak megfelelően; 

hanem célunk az, hogy megőrződjön a korábbi, az  összetűzéseket megelőző viselkedés, 

mintha nem is történt volna semminemű ostoba beszéd, mivel nincsen senki az eddig egyetlen 

akaratot és egyetlen működést vagy két akaratot s két működést vélők közül, aki bárminemű 

szidásban vagy elítélésben részesült volna emiatt, hacsak nem azok az eretnekek, akiket 

elítéltek és elvetettek az egyetemes zsinatok és az igazhitű atyák. Isten szent egyházainak 

teljes egyesítése és az egyetértés végett [πρὸς δὲ τελείαν τῶν... ἐκκλησιῶν ἕνωσιν καὶ κοινὴν 

ὁμόνοιαν], valamint hogy ne hagyjunk kiindulási pontot a vég nélkül civakodni akarók 

számára, megparancsoltuk azt is, hogy e császárváros legszentebb nagytemplomának  

előcsarnokába már korábban elrakott iratokat [χάρτας], melyek az említett vizsgálódásokat 

tartalmazzák, semmisítsék meg. 

Akik ezeket a rendelkezéseket megszegik, essenek
592

 először is a mindenható Isten ítélete alá, 

és féljenek a nem akármilyen császári felháborodástól [οὐ τὴν τυχοῦσαν... βασιλικὴν 

ἀγανάκτησιν], mely által, ha püspökök vagy klerikusok, kivettetnek a szent funkciójukból s a 

területükről; ha szerzetesek, akkor száműzetnek és a helyükről eltávolíttatnak [ἀφοριζέσθωσαν 

καὶ τῶν ἰδίων ἀλλοτριούσθωσαν τόπων], ha méltóságuk vagy övük [=hivatali megbízásuk] 

vagy katonai funkciójuk van, attól megfosztatnak; ha pedig a magánemberek [ἰδιώταις] közé 

számítanak, akkor amennyiben előkelők, vagyonelkobzást [δήμευσιν] szenvednek, amennyiben 

viszont szegények, akkor a kínzás [αἰκισμῷ] mellett még életfogytiglani száműzetéssel 

[ἐξορίᾳ διηνεκεῖ] is kijózaníttatnak – mint olyanok, akiket az istenfélelem kényszerít, s akik a 

méltán fenyegető büntetést rettegik –, majd megőrzik Isten szent egyházainak békéjét [τὴν 

εἰρήνην] rendíthetetlenként és zavartalanként [ἄσειστόν τε καὶ ἀτάραχον]. 
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19. 

Tárgyalási jegyzőkönyv (Relatio motionis, 654-655)
593

 

 

1. Azon a napon, amikor Maximos úr és kísérői horgonyt vetettek itt a császári városban, 

napnyugta táján két mandatorius
594

 érkezett tíz excubitorral,
595

 és elvitték őket a hajóból 

meztelenül és mezítláb; és miután elkülönítették őket egymástól, külön cellába zárták őket. 

Néhány nap múltán felviszik őket a palotába, és elővezetik az öreget arra helyre, ahol a  

szenátus [σύγκλητος] sok más emberrel együtt összegyűlt, és középre állítják őt az ülő vezetők 

[ἀρχόντων] közé; és nagy haraggal, tajtékozva így szól hozzá a sacellarius:
596

 „Keresztény 

vagy?” Mire ő így felelt: „A mindenség Istene, Krisztus kegyelméből keresztény vagyok.” 

Amaz így szól: „Nem igaz.” Felelt az Úr szolgája: „Te mondod, hogy nem vagyok keresztény; 

de az Isten azt mondja, hogy keresztény vagyok, és az is maradok.” „Hát akkor” – így amaz – 

„hogyan gyűlölheted a császárt [βασιλέα], ha keresztény vagy?” Az Úr szolgája így szólt 

feleletül: „Miből gondolod, hogy gyűlölöm? Hiszen a lélek gyűlölete rejtett habitus, amiként a 

szeretet is.” Azt mondja erre a másik: „Azokból a dolgokból, amiket cselekedtél, mindenki 

számára világossá vált, hogy gyűlölöd a császárt és az ő államát, mert te egymagad adtad át a 

szaracénoknak Egyiptomot és Alexandriát és Pentapolist
597

 és Tripolist és Afrikát.” „Ezt mi 

bizonyítja?” – kérdezte Maximos. Erre elővezetik Jánost, az afrikai Numídia volt  

kormányzójának, Péternek a volt sacellariusát, aki ezt mondja: „Huszonkét évvel ezelőtt az 

uralkodó nagyapja azt parancsolta a boldogult Péternek, hogy vegyen magához sereget, és 

menjen Egyiptomba a szaracénok ellen, és azt kérdezte tőled mint Isten szolgájától – miután 

bízott benned mint szent emberben –, hogy tanácsolod-e neki az elutazást. Te pedig visszaírtál 

neki, mondván, hogy semmi ilyet ne tegyen, mert Isten úgy döntött: nem segíti a római 

államot, ameddig Hérakleios és az ő családja uralkodik. Azt mondja erre az Úr szolgája: „Ha 

igazat mondasz, akkor bizonyára nálad van Péter hozzám írott levele is, meg az is, amit én 

írtam neki; hozzák be őket, és akkor vállalom a törvény előírta büntetéseket .” Amaz így 

válaszol: „Nálam ugyan nincs levél, sőt, azt se tudom , egyáltalán írt-e neked. De abban az 

időben mindenki erről beszélt a seregben.” Isten szolgája így felel neki: „Ha az egész  

hadsereg [τὸ φοσάτον] erről beszélt, akkor miért egyedül te rágamazol ezzel? Láttál-e valaha 
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is engem, vagy én téged?” Amaz ezt mondja: „Soha.” Akkor Isten  szolgája a szenátushoz 

fordulva ezt mondta: „Ítéljétek meg, vajon igazságos dolog-e ilyen vádlókat vagy tanúkat 

behívatni; mert a mindenség Isten azt mondja: ‘Amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és 

amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek.”
598

 

2. János után behozzák Maguda Sergiost, aki így szól: „Kilenc esztendővel ezelőtt a boldog 

Tamás apát ideérkezett Rómából, és ezt mondta nekem: ‘Teodor pápa küldött Gergely  

patríciushoz, hogy azt mondjam neki, ne féljen senkitől. Mert az Isten szolgája, Maximos apát 

álmot látott, mely szerint napkelte és napnyugta felől is  angyali seregek jelentek meg a 

mennyekben, és a kelet felőliek azt kiáltották: „Kónstatinos  Augustus,
599

 tu vincas!”
600

 A 

nyugat felőliek pedig ezt zengték: „Gergely Augustus, tu vincas!” És a nyugatiak hangja 

erősebb volt a keletiekénél.’” S ekkor felkiáltott  a sacellarius: „Azért küldött Isten ebbe a 

városba, hogy elégessenek!” Isten szolgája így szól:  „Hálát adok Istennek, hogy az önként 

elkövetett rossz cselekedetektől nem önként vállalt büntetéssel tisztít meg! Csakhogy „jaj a 

világnak a botránkozások miatt! Mert szükség, hogy botránkozások essenek; de jaj annak az 

embernek, aki által a botránkozás esik.”
601

 Valóban nem kellett volna ilyen dolgokat mondani 

keresztények gyülekezetében; s nem is kellene büntetlenül maradniuk azoknak, akik ilyeneket 

cselekednek avégett, hogy kedvére tegyenek az embereknek, akik ma vannak, holnap  

nincsenek. Akkor kellett volna ennek az embernek beszélnie, amikor Gergely élt, és közölnie 

kellett volna a császárral az iránta való jóindulatot. Az igazságos dolog az lenne – 

amennyiben nektek is jónak látszik –, ha az előző rágalmazót arra kényszerítenénk, hogy 

menjen, és hozza ide Péter patríciust, emezt pedig arra, hogy hozza ide Tamás apátot, amaz 

pedig a boldog Teodor pápát; és akkor mindnyájuk jelenlétében azt mondanám Péter  

patríciusnak: ‘Mondd csak, patrícius uram, írtál nekem valaha is azokról a dolgokról,  

melyekről a sacellariusod beszélt, vagy én neked?’ És ha igenlően válaszolna, elnyerném 

büntetésemet. Ugyanezt mondanám a boldog pápnak is: ‘Mondd, nagyuram, magyaráztam-e 

neked valaha is az álmomat?’ És ha tagadná, akkor őt sújtaná a vád, nem engem, aki [álmot] 

láttam. Mert az álom nem olyasmi, amit választunk [ἀπροαίρετον], míg a törvény csak a 

szabadon választott cselekedeteket bünteti, ha azok a törvény ellenében történnek.” Ekkor azt 

mondja neki Tróilos: „Tréfálsz, apát uram, nem tudod, hol vagy.” Ő viszont így felelt: „Nem 

tréfálok, hanem sajnálom, hogy azért maradtam idáig életben, hogy ilyen koholmányokkal 
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kelljen szembesülnöm.” Így szól Epiphanios, a patrícius: „Isten tudja – jól adja elő ezeket 

tréfálkozva, ha nem igazak.” Ezután a sacellarius ismét haragosan szól hozzá: „Egytől-egyig 

hazudnak, egyedül Te mondasz igazat…?” Isten szolgája pedig ezt mondta feleletül, beszéd 

közben sírva: „Mivel Isten engedi, ezért hatalmatok van életben hagyni és ölni; de ha ezek 

igazat mondanak, akkor a sátán is isten a természete szerint. De ha nem az – amiként nem is 

az –, akkor ezek sem mondanak igazat. Mert ne legyek méltó arra, hogy a keresztényekkel 

együtt szemlélhessem a lényegfeletti [ὑπερουσίου] Úr megjelenését, aki a mindenség alkotója 

és létrehozója és teremtője és gondviselője és bírája és megváltója, ha valaha is ilyen álmot 

elmondtam, vagy meghallgattam, hogy más elmondja, hacsak nem most, ebben az órában 

Sergios úrtól, a birodalom támaszától. 

3. Előhoznak ekkor egy harmadik rágalmazót, Theodórost, a Candidatusnak
602

 nevezett János 

fiát, ragadványneve szerint Chilát, aki most Platón patrícius veje, s aki így szól: „Amikor 

Rómában beszélgettünk a császárról, vontatottan beszélt, gúnyos hangokat hallatott.” Így 

szólt ehhez az Isten szolgája: „Sohasem beszélgettem veled, hacsak nem egyszer, az igen 

kegyes Theocharistos presbiter úr, az exarchos
603

 testvére jelenlétében, a primicerius
604

 

miatt, mert levélben utasítást kaptam ezzel kapcsolatban. És ha netán  úgy találjátok, hogy 

hazudom, akkor vállalom a büntetést. 

4. Ezután bevezetnek egy negyediket, Gergelyt, Phóteinos fiát, aki ezt mondja: „Rómában 

elmentem Maximos atya cellájába, és amikor azt mondtam, hogy a császár egyben főpap  

[ἱερεύς] is, akkor Anastasios atya, Maximos tanítványa így szólt: ‘Ne gondold, hogy főpap.’ 

Késlekedés nélkül így felel neki az Úr szolgája: „Féld az Istent, Gergely úr: az ezzel 

kapcsolatos beszélgetésben egyáltalán semmit sem mondott az, aki velem együtt szolgálja 

Istent.” És a földre veti magát, így szólván a szenátushoz: „Higgyetek szolgátoknak, és  

mindent elmondok úgy, ahogyan elhangzott, és majd ő rám cáfol, ha netán hazudnék. Az én 

uram, Gergely Rómába jővén, érdemesnek találta szolgátok celláját felkeresni; és amint  

megláttam őt, a lába elé vetettem magam, amint ez szokásom, és tiszteletemet nyilvánítottam 

neki; és üdvözöltem őt, és miután leült, így szóltam hozzá: ‘Mi az oka szeretett uram 

jelenlétének?’ Mire ő ezt mondta: „Jó és Isten-óvta császárunk Isten szent egyházainak 

békéjére való tekintettel parancsot [κέλευσιν] írt az Isten-kedvelte pápának, és ajándékot is 

küldött a szent Péternek, és buzdította őt, hogy csatlakozzék a konstantinápolyi pátriárkához 

[προέδρῳ] – ezeket kegyelmes hatalmassága jónak látta szerénységemen keresztül küldeni.” 
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 candidatus: udvari katonai tisztviselő. 
603

 exarchos: császári helytartó. 
604

 primicerius: magas beosztású kormányzati tisztviselő. 
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Ekkor így szóltam: „Dicsőség Istennek, aki méltóvá tett téged erre a szolgálatra. Egyébként 

milyen értelemben parancsolta Isten-koszorúzta ő császári felsége a csatlakozást? Mondd csak 

meg, ha tudod.” S azt mondtad: „A Typos
605

 elfogadásával.” És én azt mondtam: „Azt hiszem, 

ez lehetetlen; mivel a rómaiak nem viselik el, hogy az eretnekek tisztátalan szavaival együtt 

eltöröljük a szent atyák fényhozó szavait is, vagyis hogy a hazugsággal együtt kioltassék az 

igazság is, vagy hogy a sötétséggel együtt megszűnjön a világosság is. Elvégre semmivé válik 

tiszteletünk tárgya, ha az Isten-tanította igéket eltörlik.” S te ezt mondtad: „A Typos nem törli 

el a szent szavakat, hanem hallgatást ír elő, hogy békében kormányozhassunk.” Erre ezt  

mondtam: „Van a Szentírásban hallgatás és betiltás. Mert Isten így szólt Dávidon keresztül: 

‘Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható.’
606

 Ha tehát az Istennel 

kapcsolatos igék nem mondatnak ki, és [az emberek] nem  hallják őket, akkor a Szentírás 

szerint egyáltalán nincsenek is.” Mire te azt mondtad: „Ne hozzál zavarba – én beérem a szent 

hitvallással.” „De hogy érheted be a szent hitvallással,” – mondtam én, „ha elfogadod a 

Typost?” „Hát mi akadálya, hogy elfogadjam a Typost, és olvassam a hitvallást?” – kérdezted 

te. Azt feleltem: „Az, hogy a rendelet szentségtörő módon eltörli a hitvallást.” S te ezt  

mondtad: „Az Isten szerelmére, hogyan?” „Mondd el nekem a hitvallást,” – szóltam, „és 

megtudod, hogyan veszíti érvényét a Typos miatt.” Te pedig elkezdted mondani: „Hiszek egy 

Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láhatatlannak 

teremtőjében.” „Várj csak egy kicsit,” szóltam, és tudd meg, hogyan semmisült  meg a 

nikaiaiak hite. Hiszen Isten nem lehet Teremtő , ha meg van fosztva az akarástól és 

a természetből fakadó működéstől, feltéve hogy akarta megalkotni az eget és a földet, nem 

pedig kényszerült megalkotni őket, ha egyszer Dávid igazat mond a Lélekben: „Mind  

megteszi az Úr, amit akar: az egekben és a földön, a vizekben és minden mélységben.”
607

 De 

ha a gondviselés [οἰκονομίας] kedvéért a téves hittel [κακοπιστίᾳ] egyetemben megsemmisítik 

a megváltó hitet is, akkor Isten tökéletes felosztása és nem Isten egysége lesz az említett 

gondviselés így elért formája. Elvégre holnap azt fogják mondani a rossz nevű [δυσώνυμοι] 

izraeliták: ‘Akkor viseljük a köztünk lévő békesség gondját, és egyesüljünk, és vessük el mi a 

körülmetélést, ti pedig a keresztséget, és ne küzdjünk többet egymás ellen!’ Valaha ezt 

terjesztették elő az ariánusok is írásban a nagy Konstantin idején, mondván: ‘Vessük el az 
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 typos: rendelet, közelebbről II. Kónstantios bizánci császár 648-ban kiadott egyházpolitikai rendelete, amely 

súlyos büntetések terhe mellett betiltotta az egy vagy két krisztusi működés, illetve akarat kérdésének bárminemű 

tárgyalását. 
606

 Zolt 19, 2-5: „2. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. 3. Nap napnak 

mond beszédet; éj éjnek ad jelentést. 4. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható: 5. 

Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk.” (Károli G. fordítása.) 
607

 Zsolt 135, 6. 



314 

 

egylényegűt és a máslényegűt, és egyesüljenek az egyházak!’ S ezt nem fogadták el Isten-

hordozó atyáink; hanem inkább választották az üldöztetést  és a halált, mintsem hogy 

elhallgassák azt a terminust [φωνήν], amelyik az Atya, a Fiú és a Szentlélek lényegfeletti 

istenségét jelöli. Éspedig úgy, hogy a nagy Konstantin az ariánusok előterjesztését támogatta, 

amint ezt sokan előadják, akik az akkori dolgok történetét fáradságosan megírták. És a  

császárok egyike sem volt képes köztes értelmű szavakkal [μέσαις φωναῖς] rávenni az Istent-

hirdető atyákat arra, hogy csatlakozzanak az ő idejükben fellépett eretnekekhez; hanem  

világos és határozott értelmű szavakat használtak, amelyek igazodtak a kutatott tanításhoz, és 

nyíltan megmondták, hogy a papok dolga a kutatás és az egyetemes egyház megváltó  

tanításainak meghatározása. Ekkor te ezt mondtad: „Hogyhogy? Hát nem pap is egyben 

minden keresztény uralkodó?” Én pedig ezt feleltem: „Nem; mert nem áll az oltár mellett, és a 

kenyér megszentelése után nem emeli fel azt, mondván: ‘A szent dolgok a szentekéi.’ Nem 

keresztel, se az olajjal való megkenés rítusát [μύρου τελετήν] nem végzi, nem csinál  

kézrátételt, nem áld a kezével [χειροθέτει], s nem szentel fel püspököket és papokat  

[πρεσβυτέρους] és szerpapokat [διακόνους]; nem szentel fel templomokat, nem hordozza a 

papság [ἱερωσύνης] jeleit: a palliumot [ὠμοφόριον] és az Evangéliumot – ahogy ellenben az 

uralkodói szimbólumokat: a koronát és a bíborpalástot viseli.”  „Hát akkor az Írás miként 

nevezi Melkisédeket királynak és papnak egyaránt?” – kérdezted. Mire ezt feleltem: „Mivel a 

mindenség Istene, aki természete szerint király, egymaga lett természete szerint pappá a mi 

megváltásunk végett, ezért egyetlen előképe [τύπος] volt: Melkisédek. De amiként 

Melkisédek rendje szerint másnak mondod a királyt, illetve a papot, úgy merd a többit is 

mondani: hogy apa nélküli, anya nélküli, származás nélküli, és napjainak nincs kezdete, se 

életének vége. És vedd észre az ebből származó rosszat:  mert más Istennek fogod találni 

emezt, aki így emberré lett, Melkisédek rendje szerint; de Áron rendje szerint nem fogod 

másnak találni azt, aki a mi megváltásunkat művelte.”
608

 

5. Egyébként miért akarjuk elhúzni ennek tárgyalását? A szent felajánlás során a szent oltáron 

a főpapok és a papok után, és a hívők minden szent rendjével, a laikusokkal együtt említik 

meg az uralkodókat, amikor a pap azt mondja, hogy ‘és a hitben elszunnyadt laikusok, 
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 Héb. 7, 1-3 és 11: „1. Mert ez a Melkisédek Sálem királya, a felséges Isten papja, aki a királyok leveréséből 

visszatérő Ábrahámmal találkozván, őt megáldotta, 2. Akinek tizedet is adott Ábrahám mindenből: aki elsőben is 

magyarázat szerint igazság királya, azután pedig Sálem királya is, azaz békesség királya, 3. Apa nélkül, anya 

nélkül, nemzetség nélkül való; sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de hasonlóvá tétetvén az Isten 

Fiához, pap marad örökké.” „11. Ha tehát a lévitai papság által volna a tökéletesség (mert a nép ez alatt nyerte a 

törvényt): mi szükség tovább is mondogatni, hogy más pap támadjon a Melkisédek rendje szerint és ne az Áron 

rendje szerint?” 
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Kónstantinos, Kónstans és a többiek.’ Ilyenformán már életükben említik a császárokat a 

felszenteltek után.” Ahogy ezt mondja, rárivall Ménás: „Ha ezt mondod, szétszakítod az  

egyházat!” Ő pedig ezt feleli neki: „Ha az, aki a szent írásokra és a szent atyákra hivatkozik, 

kettészakítja az egyházat, akkor mit csinál az az egyházzal, aki eltörli a szentek tanításait, 

melyek nélkül még maga ez: az egyház léte sem lehetséges?” A sacellarius ekkor megfordulva 

nagy zajongás közepette így szólt az exarchos embereihez: „Kérdezzétek meg az exarchostól: 

‘Hagyni kell-e élni az ilyen embert ott, ahol kormányzol?’” És miután kivitték, bevezetik 

a tanítványát, és amikor azt kérik tőle, hogy vádolja meg az elöljáróját azért, mert rosszul bánt 

Pyrrhosszal, az szelíd hangon válaszolta az igazat: hogy senki sem tisztelte úgy Pyrrhost, 

ahogyan Maximos; erre megparancsolják neki, hogy hangosabban beszéljen. És miután nem 

volt hajlandó a szerzetesekhez illő alázatos hangvételtől eltávolodni, ezért megparancsolják, 

hogy az őrök verjék meg; és addig ütötték-verték, amíg félholttá nem lett. És miután  

elbocsátották őket a börtönbe, megfogja az aggot Ménás, s így szól a magisztrátus [ἀρχόντων] 

jelenlétében: „Eltaszított téged az Isten, és azért vezetett ide, hogy te is megkapd azt, amit 

másoknak adtál, amikor mindenkit az Órigenés dogmáival tévesztettél meg.” Isten szolgája 

pedig így válaszolt neki mindenki jelenlétében: „Átok Órigenésre és tanításaira, és  

mindenkire, aki egyetért vele.” Erre így szól Epiphanios patrícius: „Érvénytelenné vált, Ménás 

apát uram, a Maximos elleni szavad – még ha órigenista volt is, most, hogy megátkozta 

Órigenést, ettől a vádtól megtisztította magát. Én már nem hiszem el róla ezt a kijelentést.” 

Ezzel elvitték mindnyájukat arra a helyre, ahol őrizték őket. 

6. S ugyanazen a napon, ugyanúgy lámpagyújtás idején Tróilos patrícius és Sergios Eukratás, 

a császári pohárnok megjelentek Isten agg szolgájánál, és miután leültek, megparancsolták, 

hogy ő is üljön le, s ezt mondták neki: „Mondd el nekünk, apát úr, a közted és Pyrrhos között 

Afrikában és Rómában lefolyt dogmatikus vitát, és hogy milyen érvekkel győzted meg őt 

arról, hogy el kell vetnie a saját álláspontját, és a tiédhez kell csatlakoznia!” És ő elmondott 

nekik mindent sorjában, ahogyan emlékezett rá. Azt mondta, hogy „Nekem nincsen saját 

tanításom, hanem csak az van, ami az egész egyetemes egyházé. Mert nem fogalmaztam úgy 

sohasem, hogy ezt az én tanításomnak lehessen nevezni.” Az elbeszélés után pedig ezt  

mondják neki: „Nem tekinted magadat a konstantinápolyi trónushoz tartozónak?” Mire ő: 

„Nem.” „Milyen okból nem?” – kérdezték. Ő így felelt: „Mert elvetette a négy szent zsinatot 

az alexandriai kilenc fejezet révén, és a Sergios pátriárka által Konstantinápolyban kiadott 
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hitvallás [ἐκθέσεως] révén, és az ennek nyomán rögtön a hatodik indictióban
609

 kiadott 

rendelet [τύπου] révén, és mert amit a kilenc fejezetben dogmaként tanítottak, azt a hitvallás 

által érvénytelenítették; s amit a hitvallásban  tanítottak, azt a rendelet révén eltörölték; és 

mindannyiszor elítélték önmagukat. Akik tehát önmagukat ítélték el,  és akiket elítéltek a 

rómaiak is meg a mindezek után a nyolcadik indictióban tartott zsinat is, azok hogyan fogják 

bemutatni a szent rítusokat [ἐπιτελέσουσι μυσταγωγίαν]? És milyen áldás lesz azokon a 

rítusokon, amelyeket celebrálnak?” Erre azt mondják neki: „Egyedül te menekülsz meg, és 

mindenki elpusztul?” Ő így válaszolt: „A három ifjú nem ítélt el senkit, miután ők nem  

borultak le a szobor előtt, bár mindenki más leborult .
610

 Mert nem azt nézték, mások mit 

cselekednek, hanem csak azt, hogy ők maguk miként tudnák helyesen tisztelni az Istent.  

Ugyanígy Dániel, miután bevetették az oroszlánverembe, szintén nem ítélt el senkit azok 

közül, akik nem úgy imádkoztak Istenhez, ahogyan Dareios rendelete [θέσπισμα] kívánta, 

hanem a maga dolgával foglalkozott, és inkább a halált választotta, mintsem hogy vétkezzen 

Isten ellen, és saját magának lelkiismeretfurdalást okozzon a természetből fakadó törvények 

áthágása miatt.
611

 Nekem se adja tehát az Isten, hogy megítéljek  bárkit is, vagy hogy azt 

mondjam: egyedül én fogok megmenekülni. Inkább a halált választom, mintsem hogy  

lelkiismeretem nyugalmát megzavarjam azzal, hogy bármely módon tévedtem az Istenbe  

vetett hittel kapcsolatban. 

7. Erre azt mondják neki: „És mit szándékozol tenni most, hogy a rómaiak egyesülnek a 

bizánciakkal? Íme, tegnap megérkeztek a római  apokrisiariosok, és holnap, az Úr napján 

csatlakoznak a pátriárkához; és mindenki számára világossá válik, hogy te rontottad meg a 

rómaiakat; nyilván azért csatlakoztak az itteniekhez, mivel te nem vagy ott!” Ő pedig így 

válaszolt: „Még ha az ideérkezettek osztják is a római trónus valamely előítéletét, akkor sem 

fognak így tenni, miután nem hoztak levelet a pátriárkához; és egyáltalán nem hiszem, hogy a 

rómaiak egyesülnek az itteniekkel, hacsak emezek nem vallják meg, hogy a mi Urunk és  

Istenünk mindkét természetében, melyekből áll, melyekben van, és amelyekkel azonos,  
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 A késő antik és középkori időszámításban az indictio 15 éves periódus, melyen belül számozták az egyes éveket: 

az indictio 1. éve, 2. éve stb. Hamarosan elterjedt azonban a fenti kifejezésmód, amely egyszerűen 1. indictiónak, 2. 

indictiónak stb. nevezte az egyes éveket. Magukat a 15 éves periódusokat nem számozták, de feltehetőleg 312-től 

kezdve alkalmazták ezt a rendszert az egész Mediterráneumban és Bizáncban. 
610

 Dán 3, 16-18: „16. Felelének Sidrák, Misák és Abednégó, és mondának a királynak: Oh Nabukodonozor! Nem 

szükség erre felelnünk néked. 17. Ímé, a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő, tüzes 

kemencéből, és a te kezedből is, oh király, kiszabadít minket. 18. De ha nem tenné is, legyen tudtodra, oh király, 

hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk, és az arany állóképet, amelyet felállíttatál, nem imádjuk.” 
611

 Dán 6, 15-16: „15. Erre azok a férfiak berohantak a királyhoz, és mondák a királynak: Tudd meg, király, hogy ez 

a médek és persák törvénye, hogy semmi tilalom vagy végzés, amelyet a király rendel, meg ne változtassék. 16. 

Erre szóla a király, és előhozák Dánielt, és veték az oroszlánok vermébe. Szóla a király, és mondá Dánielnek: A te 

Istened, akinek te szüntelen szolgálsz, ő szabadítson meg téged!” 
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természet szerint akarja és előidézi [θελητικόν τε καὶ ἐνεργητικόν] a mi megváltásunkat.” 

Erre azt mondják: „De ha mégis megegyeznek a rómaiak az itteniekkel, akkor mitévő leszel?” 

Ő így szólt: „A Szentlélek az Apostol szerint még az angyalokat is megátkozza, ha azok a szent 

tanítástól [κήρυγμα] eltérő dolgot tesznek törvénnyé.” 

8. Ekkor azt mondják neki: „Feltétlenül szükséges akaratokról [θελήσεις] és működésekről 

[ἐνεργείας] beszélni Krisztusban?” Mire ő: „Elkerülhetetlenül, ha egyszer igaz módon akarjuk 

tisztelni Istent. Elvégre egyetlen létező sem létezik a természetéből fakadó működés  

[ἐνεργείας φυσικῆς] nélkül. Hiszen a szent atyák világosan megmondják, hogy nem létezik és 

nem ismerhető meg egyetlen természet sem a lényegéből fakadó [οὐσιώδους] működése 

nélkül. Ha pedig nincs ilyen természet, és nem is ismerhető meg , az őt lényegből fakadó 

módon jellemző működés nélkül, akkor hogyan létezhetne a Felkent, illetve miként lehetne 

megismerni Őt természete szerint valóságos Istenként és emberként az isteni és a emberi  

működései nélkül? Ha ugyanis az oroszlán elveszíti  a bömbölés képességét, már nem is 

oroszlán, mondják az atyák; és az a kutya, amelyik <nem> tud ugatni, már nem kutya. És ha 

más dolog veszíti el valamely, őt természet szerint alkotó tulajdonságát, akkor már az sem az, 

ami volt.” Erre ezt mondják neki: „Valóban tudjuk, hogy így van; de te azért ne szomorítsd 

meg a császárt, aki csak a béke végett adta ki a rendeletet [τύπον],
612

 nem azért, hogy 

eltöröljön valamely tulajdonságot azok közül, amelyeket Krisztusban ismerünk; hiszen csak a 

béke kedvéért rendelkezett így, hogy kiiktassa azokat a terminusokat, amelyek szakadást 

idéznek elő az egyházban.” 

9. Ekkor Isten szolgája könnyek között a földre vetette magát, és így szólt: „A jó és kegyes 

uralkodónak nem kellett volna csekélységem miatt elszomorodnia. Hiszen nem sérthetem  

meg az Istent azzal, hogy elhallgatom azt, amit Ő maga parancsolt kimondani és megvallani. 

Mert ha az isteni Apostol szerint Isten az, aki „adott némelyeket apostolokul, némelyeket  

prófétákul, némelyeket evangyélistákul
”
 az egyházban,

613
 akkor világos, hogy Isten az, aki 

szól mindezek által. Mármost az egész Szentírás, az Ó- és az Újszövetség, valamint a szent 

egyháztanítók és zsinatok arra tanítanak bennünket, hogy a hústestté lett Ige az isteni és az 

emberi természetében egyaránt akar és működik. Elvégre semmi nem hiányzik belőle azon 

tulajdonságok közül, melyek által mint Istent ismerjük meg, és azok közül sem, melyek révén 

mint természeténél fogva embert ismerjük meg, eltekintve a bűntől. Ha azonban mindkét 

természete teljes, mivel egyik sem szenved semmilyen hiányt, akkor nyilván az egész 
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 A Typost 648-ban adta ki Kónstantios császár. 
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 Ef 4, 11: „És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangyélistákul, némelyeket 

pedig pásztorokul és tanítókul.” 
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krisztusi misztériumot meghamisítja az, aki nem vallja meg az Ő teljes mivoltját [ὅπερ ἐστίν] 

az összes, természetéből fakadó sajátosságával [ἰδιώματι] egyetemben, amely megvan 

mindkét természetében, melyekben fennáll, és amelyekkel azonos. 

10. S rövid hallgatást követően, egymással összebólintva, így szólnak: „Hogyan tudod  

bizonyítani, hogy a konstantinápolyi trónus elveti a zsinatokat?” Ő pedig így felel nekik: „Ez 

már részletes bizonyítást nyert ama dolgok által , melyeket Rómában mondottam Gergely 

úrnak, az asecretisnak;
614

 és ha most az uralkodó szeretné, hogy bizonyítsam ezt neki, akkor 

parancsolja meg, hogy méltatlan szolgátoknak legyen némi szabadsága, és belenézhessek 

könyvekbe, mivel mindenemtől megfosztottak; és így az egész ügyet megvilágítom mindenki 

számára, teljesen pártatlanul.” S miután a továbbiakban még sok másról beszélgettek, és  

szentírási, természetfilozófiai és művészeti gyakorlati és elméleti kérdésekre tértek rá;  

amelyektől felüdülve derűsebb lelkiállapotba kerültek; és elkezdtek így beszélni: „Tudja 

az Isten, hogy segítségünkre voltál, és mostantól kezdve nincs okunk háborgatni benneteket!” 

11. Sergios úr pedig ezt mondta neki: „Sokszor jöttem a celládba Bebbasba, és hallgattam a 

tanításodat; Krisztus meg kell segítsen téged, ne aggódj! Csupán egy dolog tekintetében 

szomorítasz meg mindenkit: hogy sokakat kizársz az itteni egyház közösségéből.” „Van  

valaki, aki azt állítja,” – felelt az Isten szolgája – „hogy azt mondtam: ‘Ne vállalj közösséget a 

bizánciak egyházával?’” Sergios úr így válaszolt: „Maga az, hogy te nem vállalsz közösséget 

velünk, hathatós felszólítás mindenkihez, hogy ne vállaljon közösséget.” Erre ezt mondta az 

Isten szolgája: „Semmi  sem erősebb  a lelkiismeret vádjánál, és semmi sem beszél 

határozottabban a lelkiismeret támogatásánál!” Amikor Tróilos úr hallotta, hogy a Typost 

kiátkozzák az egész Nyugaton, így szól az Isten szolgájához: „Szép dolog az, hogy jóhitű 

uralkodónk álláspontját megvetitek?” Isten szolgája így felelt: „Isten fog megbocsátani  

azoknak, akik rávették az uralkodót arra, hogy kiadja a rendeletet, és azoknak is, akik  

elfogadták azt.” Mire amaz megkérdezte: „Kik vették rá, és kik fogadták el?” Maximos így 

válaszolt: „Az egyházi vezetők vették rá, és a birodalmi vezetők fogadták el; és íme: † a  

felelősök helyett arra szóródott a szenny, aki ártatlan, és mentes mindennemű eretnekségtől 

†.
615

 Tanácsoljátok neki inkább, hogy tegye azt, amit kegyes emlékezetű nagyapja tett. Ő 

ugyanis hallván, hogy egyesek rossz hírét keltik Nyugaton, egy utasítás [κελεύσιν] révén 

tisztázta magát az egyházat ért szemrehányás alól, amennyiben azt írta, hogy ‘az Ekthesis nem 
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 a secretis, magántitkár. 
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 Itt (125 A 6-7) legalább egy sor hiányzik a PG 91 szövegéből. 
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tőlem származik,
616

 mert nem az én ötletem volt, de nem is én parancsoltam, hanem Sergios 

pátriárka írta öt évvel ezelőtt, mielőtt ideérkeztem volna Keletről; és amikor már itt voltam, 

magában e boldog városban, akkor megkért rá, hogy a nevemet tegyük a szöveg alá az  

aláírásommal együtt; én pedig meghallgattam a kérését. Most azonban, hogy megtudtam: 

egyesek támadják az Ekthesist, mindenki számára világossá teszem, hogy nem tőlem való.’ 

Ezt az értesítést írta a boldog János pápának, aki a Pyrrhoshoz írott iratában elítélte az  

Ekthesist. És azóta nevezik mindenütt Sergios Ekthesisének. Tegye ezt a most kegyesen 

uralkodó császár is, és akkor minden tekintetben gáncstalan lesz a hírneve.” Akkor amazok 

fejüket rázva elhallgattak, és csak ennyit mondtak: „Mindez igen nehéz és reménytelen.” 

12. Miután ezeket  és más, különböző dolgokat megbeszéltek, és miután Maximos leborult 

előttük, és ők is leborultak Maximos előtt, igen derűsen távoztak. S a rákövetkező szombaton 

ismét felvezették őket a palotába; és először az agg mester tanítványát viszik be, miután a két 

pátriárka is megérkezett; és elővezetik Kónstantinost és Ménást az idős mester vádlóiként, és 

azt kérik a tanítványtól, hogy ő is erősítse meg az ellenük mondottakat. A tanítvány teljes 

bátorsággal és félelem nélkül mondotta a szenátusnak: „Kónstantinost vezetitek be a palota 

tanácstermébe [σεκρέτῳ]? Ez se nem pap, se nem szerzetes, hanem ócska ripacs!
617

 Tudják 

az afrikaiak és a rómaiak is, miféle nőcskék tartására ment oda. Mindenki tudomást szerzett a 

ravaszságokról, amelyekhez avégett folyamodott, hogy ezek a dolgai rejtve maradjanak 

– hiszen hol azt mondta, hogy a nővérei, hol meg azt, hogy azért vitte őket oda, hogy ne 

csatlakoztak a konstantinápolyi egyházhoz, hogy ne fertőzze meg őket az eretnekek társasága. 

De ha ismét hiányzik neki a fényűzés, és talál olyan helyet, ahol nem ismerik őt, akkor  

ugyanazt fogja csinálni a szégyenletes haszon és a szennyes kéj kedvéért. Nagy szégyen még 

az is, ha együtt vannak vele olyanok, akik szent életet akarnak élni.” Amikor ezt követően 

arról kérdezték, hogy megátkozta-e a Typost, félelem nélkül felelte: „Nemcsak hogy 

megátkoztam, de még egy iratot is írtam róla.” „Hogyhogy? És nem vallod meg, hogy rosszul 

cselekedtél?” – mondják neki a vezető tisztviselők [ἄρχοντες]. Ő pedig így szól: „Ne adja 

Isten, hogy amit helyesen tettem az egyházi törvény szerint, arról azt mondjam, hogy rosszul 

tettem.” És miután sok más dolgot is kérdeztek tőle, és ő válaszolt ezekre úgy, ahogyan Isten 

megadta neki, kivezetik a tanácsteremből. 

13. És bevezetik az aggot, s így szól hozzá Tróilos úr: „Nézd csak, atyám, mondd meg az  

igazat, és megszán téged a császár; hiszen ha a törvény előírása szerinti esetleíráson  
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 Az Ekthesist 638-ban adta ki Hérakleios császár. 
617

 Szó szerint ‘színpadi tribunus,’ a szerkesztői jegyzet szerint ‘szoknyavadász, kéjenc.’ 
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[διηγήσεως] végigmegyünk, és ennek során azt találjuk , hogy az ellened felhozott vádak 

közül akár csak egy is igaz, akkor a törvény elpusztít téged.” Ő így szólt: „Már mondottam, és 

ismét elmondom, hogy ha csak egyet is igaznak neveznek, akkor a sátán is Isten. Ha ellenben 

nem Isten, hanem pártütő, akkor az ellenem felhozott vádak is hamisak, és minden alapot 

nélkülöznek. Egyébként pedig ha valamit parancsolni akartok, hát tegyétek meg. Mivel félem 

az Istent, ezért nem érhet sérelem.” Amaz ezt mondja neki: „Nem átkoztad meg a Typost?” 

Mire így felelt: „Sokszor elmondtam már, hogy megátkoztam.” Erre az ezt mondja: „A Typost 

megátkoztad – a császárt átkoztad meg.” Felelt az Isten szolgája: „Én a császárt nem átkoztam 

meg, hanem csak az igaz és egyházi hittől eltérő iratot.” Az ezt mondja neki: „Hol átkozták ki 

ezt az iratot?” „A római zsinat átkozta ki” – mondta, „a Megváltó templomában és az  

Istenszülő templomában.” Akkor így szól hozzá a prefektus [ἕπαρχος]: „Közösséget vállalsz 

az itteni egyházzal, vagy nem vállalsz közösséget?” Maximos így felelt: „Nem vállalok.” 

„Miért nem?” – mondja neki a másik. Ő így felelt: „Mert elvetette a zsinatokat.” Amaz így 

szólt: „Ha elvetette a zsinatokat, akkor hogy lehet, hogy azok szerepelnek a diptychonokon?” 

Maximos ezt mondja: „Mi hasznuk a neveknek, ha a tanításokat elvetették?” „Be is tudod ezt 

bizonyítani?” – kérdezte amaz. Ő így szólt: „Ha sértetlenséget kapok, és ha parancsoljátok, 

akkor mindent egykönnyen bebizonyítok.” Mikor amazok elhallgattak, azt mondja neki a 

sakellarios: „Miért szereted a rómaiakat, és gyűlölöd a görögöket?” Feleletül így szólt az 

Isten szolgája: „Parancsolatunk van arról, hogy ne gyűlöljünk senkit. A rómaiakat mint  

azonos hitűeket szeretem, a görögöket pedig mint azonos nyelvűeket. Ismét szól hozzá a 

sakellarios: „Hány évesnek mondod magadat?” Maximos így felelt: „Hetvenötnek.” Az 

megint szól: „Mennyi ideje van veled a tanítványod?” „Harminchét éve.” Akkor felkiáltott 

egy klerikus: „Megfizette neked az Úr azt, amit a boldog Pyrrhosszal tettél!” Neki azonban 

egyáltalán nem felelt Maximos. 

14. Miközben ennyit beszéltek a tanácsteremben, a pátriárkák egyike sem mondott semmit. 

Amikor a római zsinat körül forgott a szó, felkiált Démosthenés: „A zsinat nincs szentesítve, 

mert a szervezőjét megfosztották a tisztségétől.” Így felel az Isten szolgája: „Nem  

megfosztották, hanem elüldözték! Miféle zsinati és kanonikus irat született a történtek után, 

amely kétséget kizáróan tartalmazza a tisztségtől való megfosztását? És ha a kánonjognak 

megfelelő módon fosztották meg a tisztségétől, az sem indokolja, hogy elítéljük ama  

határozatokat, melyeket az isteni kánonoknak megfelelően, ortodox  módon hoztak, s 

amelyekkel összhangban állnak a szentek közt élő Theodóros pápa írásai is.” Ezt hallva így 

szól Tróilos patrícius: „Nem tudod, mit beszélsz, atyám – ami megtörtént, megtörtént.” 
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15. Ennyit őriz az emlékezet abból, amit megvitattak és elmondtak; és így ért véget a velük 

kapcsolatos eljárás. Elbocsátják a szent öreget is a tanácsteremből a börtönbe. Másnap pedig 

(ami vasárnap volt), miután tanácskozást tartottak az egyház emberei, rávették a császárt, 

hogy őket erre a keserves és embertelen száműzetésre ítélje: hogy a szent öreget Trákiába, 

Bizyé erődjébe vigyék, a tanítványát pedig Perberisbe – mert a Római Birodalomnak
618

 nincs 

távolabbi helye –, minden megfontolás nélkül, ruhátlanul, élelem nélkül és az alapvető 

életfenntartási eszközöktől megfosztva; nem a tenger közelébe, nehogy a könyörületes  

emberek látogassák őket. Így hát meztelenek és éheznek, csak Istenbe vetik reménységüket; 

esedeznek minden keresztényhez, s így kérlelik őket fennhangon: „Könyörögjetek az Úr 

kedvéért, hogy Isten teljesítse be könyörületességét alázatosságunkon, és tanítson meg minket 

arra, hogy akik az Ő hajójában utaznak, azoknak a háborgó tenger próbatételét kell kiállniuk, 

és bár e hajó hányódik a széltől és a hullámoktól, mégis rendíthetetlen marad.” Mert Isten 

hozzájárul ahhoz, hogy nagy áradat tegye őket próbára, mivel meg akarja őket vizsgálni a 

tekintetben, hogy miként viszonyulnak Hozzá, avégett hogy fennhangon kiáltsák Neki: 

„Urunk, ments meg minket, végünk van!” – és hogy megtanulják: a megváltásukat teljes 

egészében csak Neki kell tulajdonítaniuk, és nem szabad bízniuk önmagukban, s hogy nagy 

nyugodalomra leljenek, amikor a szél és a hullámok elülnek; és farkasok közé ereszti őket, és 

biztatja őket, hogy menjenek át a keskeny kapun, és járjanak a rögös ösvényen; és éhséget, 

szomjúságot, mezítelenséget, kötelékeket, őrizetet, törvény elé állítást, korbácsolást, keresztre 

feszítést, szögeket, ecetet és epét, köpéseket, ütlegeket, pofonokat és gúnyolódást kínál, és 

szenvedést és a halál változatos nemeit; melyek vége a ragyogó feltámadás, amely békét hoz 

azoknak, akik Isten miatt szenvednek üldöztetést; és örömöt azoknak, akiket Isten miatt  

nyomorgatnak; és mennybemenetelt és az Atya lényegfeletti trónusához való járulást, és olyan 

nyugodalmat, mely meghalad minden principátust és hatalmat és erőt és uraságot,
619

 és 

minden megnevezhető nevet a jelenvaló világban és az eljövendőben. Bár elérnénk ezt  

mindnyájan, az igen tisztelt, teljesen szent és dicsőséges, természeténél fogva valóban 

Istenszülő és örökkön Szűz Mária, valamint a szent apostolok, próféták és mártírok imádságai 

és imádata révén! Ámen. 
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Terminológiai jegyzék 

 

 

A dolgozatban és a Függelékben kísérleti jelleggel próbáltam meg a hypostasis terminust 

következetesen „személy”-nek fordítani, a prosópont pedig „arculat”-nak. Bár természetesen 

ezek ellen is lehet ellenérveket felhozni, a maximosi szöveghelyekbe fordítói tapasztalatom 

szerint ezek illenek a legjobban. Fontosnak tartottam továbbá a sarx terminust („élő test, 

hústest”) megkülönböztetni a sóma („test”) terminustól. 

 

ἀδιαιρέτως – szétválaszthatatlanul 

ἀντίδοσις – kölcsönviszony 

ἀντιστροφή – arányos megfeleltetés 

ἀξίωμα – valóságos rang; helyes önértékelés 

ἀπαθής – szenvedélymentes 

ἀσυγχύτως – összeolvadás nélkül 

αὐθυπόστατος – önálló; önmaga által létező 

αὐτουργικῶς – önerejéből 

βουλή – meggondolás 

βούλησις – célkitűzés 

βούλευσις – megfontolás 

γνωμή – az ítélőerő prediszpozíciója, döntési habitus 

γνῶσις – ismeret 

διάνοια – értelem 

διαφορά – különbség, elkülönülés 

δόξα – vélemény 

δύναμις – képesség; hatóerő; jelentés 

ἔμφασις – tükörkép, visszatükröződés 

ἐνέργεια – működés 

ἕνωσις – egyesülés 

ἕξις – habitus 

ἐξουσία – szabad akarat; hatalom 

εὖ εἶναι – helyes létezés 

θέλημα – akarat; az akarat tárgya 

θέλησις – akarás 

ἰδιότης – sajátosság 

λόγος – értelmi elv; lényeg; érvelés 
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νοῦς – elme, ész 

οἰκονομία – rendelkezés, terv; funkció 

ὁμοούσιος – egylényegű 

ὄν – létező 

οὐσία – lényeg 

οὐσίωσις – létesülés 

περιχώρησις – kölcsönfüggés 

πνεῦμα – szellem 

ποιότης – minőség 

προαίρεσις – szabad választás; preferálás képessége; preferencia 

προορισμός – előzetes (isteni) elrendelés 

πρόσωπον – arculat 

σάρξ – élő hús, hústest 

συμφυΐα – összeforrás 

σύναξις – istentisztelet 

σύνοδος – összekapcsolódás 

συνουσιωμένος – lényegileg összeforrott 

συστατικός – lényegalkotó, lényegi, velejáró 

τρόπος – modusz 

καθ’ ὑπεροχὴν ἀπόφασις – meghaladást kifejező tagadás 

ὑπερούσιος – lényegfeletti 

ὑπερουσιότης – lényegfelettiség 

ὑπόστασις – személy; alany 

φανταστικός – képzetalkotó 

φρόνημα – okos gondolat 

φρόνησις – okoskodás 
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